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MRTVOLA Nešťastnáženaposobě
Politik se chtěl zabít hned 2x

ve Vrahovicích

ZANECHALA DVĚ DĚTI!

Hrůzný sobotní
nález ženského
těla u hřiště...

čtěte na
straně
15
Z tohoto balkónu prostějovského domu v Okružní ulici si skočila pro smrt třiačtyřicetiletá matka dvou dětí I. P., ve čtvrtek večer
si nešťastný muž vybral jako osudové místo pro svoji životní tečku sloup vysokého napětí ...
Koláž Večerníku

15040710361

➢

15011910006

15041710387

15032400312

bližší podrobnosti najdete na stranách 12 a 15

15041010375

Most smrti, pod kterým bylo uplynulou sobotu večer nalezeno tělo mrtvé pohřešované
ženy. Policie tvrdí, že nepřišla o život násilným způsobem.
Foto: Michal Kadlec
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Korupce na úøadu!
Prostějov (mik) - Policie podnikla
v úterý 14. dubna v olomouckém
a zlínském sídle Regionálního operačního programu, tedy úřadu, který poskytuje dotace i obcím a městům Prostějovska, rozsáhlou razii. Protimafiánští
detektivové hledali důkazy o uplácení.
A podle všeho našli! „Policisté zadrželi
čtyři muže a jednu ženu ve věku od
31 do 53 let. Mezi zadrženými jsou dva
lidé z podnikatelské sféry a tři pracovníci ROP Střední Morava,“ uvedl mluvčí policejního útvaru Pavel Hanták.
Podle policie zaměstnanci dotačního
úřadu poskytovali za provizi ve výši
zhruba dvou procent z později udělené
dotace nadstandardní služby.

Zaspala soud...
Prostějov (mik) - Prostějovská zastupitelka Milada Sokolová se v úterý
ráno pořádně zpotila. Po extrémně
dlouhém jednání zastupitelstva, které
končilo až hluboko po půlnoci, zaspala druhý den ráno soudní jednání! Jako přísedící soudu totiž měla už
v 8.30 hodin pomáhat řešit kriminální
čin. „Tak nějak jsem to prošvihla, až
o tři čtvrtě na devět mi volal pan soudce Vrtěl, kde jsem,“ řekla Večerníku
Milada Sokolová. Holt, stane se...

FOTO
VEÈERNÍKU
PROSTĚJOV Díky vyšším teplotám uplynulého týdne kolem nás rozkvetlo, vše co mohlo. Keře, stromy ba dokonce
i některé dívky. Mezi stromy s nejkrásnějšími květy určitě
patří magnolie. Jedna z nich roste i v prostějovské Botanické
zahradě Petra Albrechta v Lidické ulici.
Hodně lidí si pod jménem Magnolia vybaví skvělý film o tom,
že „divné věci se dějí pořád“. Snad každý však ví, že se jedná o
strom, jehož obrovské a voňavé květy mohou mít až osmnáct
korunních plátků. Naopak asi jen málokdo tuší, že magnoliím se česky správě říká šácholan podle plodů ve tvaru šišky.
Pokud máte chuť někoho v příštích dnech políbit pod rozkvetlou magnolií případně se pouze pokochat jejími úžasnými květy, stejně jako květy stovek dalších rostlin, pak stačí,
pokud co nejdříve vyrazíte do prostějovské botanické zahrady. Teď je to tam skutečně paráda! Od pondělí do pátku je
zahrada otevřená vždy od 7:15 do 15:45 hodin. Od začátku
května se pak její otevírací doba ještě rozšíří.

Agentura
No, tak vidíte, že to jde! A to bylo štráfů,
že zastupitelé přihodí pět milionů kaček jen hokejistům! V pondělí se při jednání té nejvyšší politické grupy v Prostějově doslova a do písmene roztrhl pytel
s penězi. Sportovní kluby v Prostějově
totiž tak dopálila avizovaná pětimilionová podpora skoro extraligovým
hokejistům, že se přihlásily také o nějaký ten peníz z přetékající městské kasy.
„Nevím, proč by se měli pakovat jenom
hokejisti, my taky reprezentujeme město. Jezdíme na mače do Zdětína, Ptení
a vloni jsme hráli finále v Čuníně,“ odůvodnil svoji žádost o dva miliony korun

„7 dnù Veèerníku v kostce“

CO NÁS UDIVILO...

V botanické zahradě najdete stovky krásných rostlin, keřů i stromů. Když však rozkvete magnolie, je zkrátka nepřehlédnutelná...
Foto: Martin Zaoral

PĚT MEGA KUŽELKÁŘŮM I ŠACHISTŮM!
Rostimír Cucmel, předseda šachového
oddílu Mat a Pat v Prostějově. „Tak
určitě! My taky kuželíme mimo Prostějov. Sice extraligu slíbit nemůžeme,
ale na těžké zápasy s Kostelcem či Drahany máme vždycky zaplněné tribuny.
A derby s Konicí navštívilo sedmadvacet diváků,“ nebál se s těmito argumenty říct si o rovný milion Jarmil Kvádr,
šéf kuželkářského klubu. Další miliony
korun pak čekají ještě na metaře, kušisty, lučištníky a hráče kuliček. Dá se
však očekávat další vlna žádostí, neboť
Prostějov je nejbohatší město v republice. „My na to máme, takže se nebráníme udělat centrum sportu a zdraví.
Dostane každý, kdo si řekne. Nechci
předjímat, ale pokud skutečně volejbalistky budou hrát jihoamerickou ligu,
uvolníme z veřejných finančních pod-

por až půl miliardy korun,“ holedbá se
primátor Miroslav Nakaseseděl, který
s diplomem nejvyššího možného ratingu obcházel v pondělí od jednoho zastupitele k druhému a chlubil se čerstvě
získaným oceněním.
Z přehršle schválených podpor však byli
úplně šílení někteří opoziční zastupitelé.
„Tak já nevím, moje děti fasují ve škole
odrbané učebnice, ve kterých chybějí
mnohé listy, a místo abychom nacpali
prachy do škol, tak je rveme takzvaným
sportovcům. Copak šachy a kuželky
jsou nějaké sporty? To už pak mě samotného považujte za atleta,“ rozohnil
se Jan Nicnevrátil z hnutí Nic se v Prostějově nezmění. „Máš recht, zase se
to všechno rozfofruje a nezbude na
odměny nám zastupitelům. Tož kurňa
na co tady sedím dvanáct hodin a melu

pantem? Už mě tady vidíte naposledy,“
nebral si servítky Frantál Pilouš, zastupitel za NE 1120. „Tak to ještě frkneme
dalších pět mega krasobruslařům, aby
si to pan Pilouš nerozmyslel a nevrátil
se mezi nás,“ zamnul si dlaně Jiří Nikamnepospíchal, náměstek primátora.
Pokud Agentura Hóser správně počítá,
rozdělí se v letošním roce na veřejných
finančních podporách celkem tři čtvrtě
miliardy korun. „Já jsem si ještě dovolila požádat pana primátora, aby mi
přispěl na nové berle,“ připomněla také
první náměstkyně Alena Rašáková.
„A dostala jsem je!“ No, tož...
Za Agenturu Hóser Majkl

SCÉNA VEČERNÍKU
Babimaki & mls

•• Pondělí ••

Místo činu: Simetrix. Právě v klubu, který Večeř před svým uvězněním
vlastnil, došlo ke rvačce mezi svalovcem Liborem Kočím a policistou, který
oslavoval narození svého dítěte. Přestože bitka trvala několik málo minut,
soudy se s ní vypořádávají už několik let...

•• Středa ••

•• Čtvrtek ••

•• Neděle ••
Jak by zazpívala Dashenka? V prostějovském divadle konal koncert Dechového orchestru ZUŠ Vl. Ambrose. Jako speciální host s ním vystoupila
zpěvačka Dasha, která má v občance jméno Dagmar Sobková. Uvidíme, zda
někdy v budoucnu s prostějovským tělesem nevystoupí třeba Dasha Patrasová, či dokonce Dasha Havlová. Možná by toto těleso mohlo nastudovat
i skladbu inspirovanou knihou Karla Čapka Dashenka...

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

ZAUJALO NÁS...

MONKEY
BUSINESS

Patnácté výročí svého působení
na hudební scéně přijela tato kapela oslavit i do Prostějova. Natřískané Apollo 13 dalo jasně najevo, že skupina hrající ve stylu pop
a funky má své fanoušky i na Hané.

Primátor Miroslav Pišťák
se vyjádřil k některým
svým citacím v médiích

Pot, nebo slzy? Alkohol sehrál zásadní roli v případě konického zastupitele,
který na kole vyrazil kousek za město. Zde vylezl na sloup vysokého napětí, ze
kterého chtěl skočit. Od jeho zoufalého činu jej odradili až policisté. Okolnosti
konání tohoto muže nejsou jasné, ale vždy bývá lepší vidět pot než slzy...

Funky pod vlivem slivovice. Lidé mohli vyrazit na košt pálenek v Mostkovicích a pak na kapelu Monkey Business do prostějovského klubu Apollo 13.
Pořádnou jízdu tak zažil ten, kdo stihl absolvovat obě akce...

0:36

Toto není skóre ragbyového utkání, ale přesný čas ukončení jednání
Zastupitelstva statutárního města
Prostějova, které začalo v pondělí
13. dubna ve 13.00 hodin a skončilo
v úterý 14. dubna šestatřicet minut
po půlnoci. Není divu, že několik
komunálních politiků už únavou
zívalo...

„TO BYCH NEŘEKL,
ANI KDYBYCH
BYL OPILÝ!“

Co se vleče, neuteče. Další rvačka, k níž došlo před klubem Varna v Olomouci, k soudu teprve spěje. A i v tomto případě to není žádný fofr. Přestože k bitce došlo už koncem února, olomoucká policie zveřejnila záznam z kamery až
nyní. A hned následující den bylo jasné, že agresor pochází z Prostějovska!

•• Sobota ••

ZACHYTILI JSME...

ZASLECHLI JSME...

•• Úterý ••

Vyšlapal schody do nebe. Pořádně dlouhý žebřík museli přistavit prostějovští hasiči, kteří se chtěli dostat až do pátého patra bytového domu ve Dvořákově ulici. Zasahující hasič si při této příležitosti musel připadat jako hlavní
hrdina úžasné písně Stairway to heaven od slavných Led Zeppelin.

Neštěstí na Okružní. Není nic
smutnějšího než ztráta života,
a když si ho navíc někdo vezme
sám. Co skutečně vedlo třiačtyřicetiletou ženu k tomu, aby se zabila
skokem ze čtvrtého patra, to věděla
jenom ona sama. Policie úterní případ sebevraždy vyšetřuje, ale to už
život nešťastnici nevrátí.

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

Z vězení půjde rovnou do penze. Od kriminálu ke kriminálu se potácí Jiří
Večeř. Naposledy jej policisté zadrželi kvůli údajnému podílu na vraždě dvou
podnikatelů. Už však hrozilo, že případy budou promlčeny, načež se nabízí
otázka, jak je vlastně možné, že vražda může být vůbec někdy promlčena?

•• Pátek ••

CO NÁS POTĚŠILO...
Láska jako trám. V dnešní době se
tomu už pomalu ani nedá věřit, ale
je to tak. Uplynulou sobotu oslavili
kamennou svatbu, tedy 65 let společného života, manželé Otokar
a Naďa Hořínkovi. Držitel stříbra
z olympiády v Melbourne 1956 ve
střelbě z malorážky si manželství
užívá i dnes. Klobouk dolů!

Martin Zaoral

Kde se Romové berou?
Prostějov (mik) - „Spousta mých přátel mě upozornila, že jakmile se zlepšilo
počasí, objevilo se na náměstí velké
množství romských spoluobčanů. Ale
ne těch našich, ty všichni znají. Podle
mých informací se totiž do Prostějova
stěhují za našimi občany Romové až ze
Slovenska a údajně jim v našem městě
vyplácí sociálka nějaké dávky. Proto
tady prý jsou,“ informoval své kolegy
na pondělním jednání zastupitelstva
Petr Kousal (KDU-ČSL). Odpovědi
se mu ale nedostalo. Odbor sociálních
služeb magistrátu podobné dávky neposkytuje a Úřad práce zase neposkytuje informace o tom, komu je vyplácí.

V BOTANICKÉ ROZKVETLA
NÁDHERNÁ MAGNOLIE

rubriky
Večerníku

POÈASÍ v regionu

Prostějovský primátor v posledních dnech sbírá jedno ocenění za druhým. Nejprve dostal od Olomouckého kraje cenu za uspořádání koncertu Josepha Calleji, následně od
agentury Moody´s za skvělé hospodaření a nyní i od agentury Hóser za nejvyšší počet
rondelů „Nejkruhovatější město v ČR“.

60 000
TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ
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ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ
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ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ

PONIŽOVÁNÍ NA „SOCIÁLCE“!

Michal B. se šel zeptat na dávky,

na úřadě jej prý ale uráželi...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Jako „mentálně zaostalý vůl“, který nemá právo na úřad
vůbec chodit a na něco se snad dokonce ptát, se dle svých slov po návštěvě
prostějovské sociálky cítil student
Michal B. z Prostějova. Nedávný příspěvek na Facebooku popisující jeho
osobní zkušenost vyvolal obrovskou
vlnu reakcí dalších lidí s obdobným
zážitkem. Vedení úřadu ovšem žádné
pochybení neobjevilo a doporučuje,
aby se v podobných případech všichni okamžitě obrátili na nadřízené pracovníky.
Student Michal B. se byl na odboru Statní sociální podpory, který spadá pod úřad
práce v Prostějově, informovat ohledně
možného nároku získat příspěvek na
bydlení či živobytí. Byl odeslán k jednomu ze zaměstnanců z referátu hmotné
nouze. Jeho jednání pro něj bylo „hrůzným zážitkem“... „Ještě jsem nezažil, aby
s člověkem jednali víc ponižujícím způsobem. Udělali ze mě nesoudného, mentálně zaostalého vola, který absolutně
nemá právo vůbec na sociální úřad chodit a žádat stát o něco takového. Cítím
se jako ten nejdegradovanější organismus pod sluncem. A to jsem se byl pouze
zeptat…,“ postěžoval si na Facebooku
Michal B.
Na jeho příspěvek reagovaly desítky lidí,
mnozí z nich měli s ponižováním na „sociálce“ osobní zkušenost. „Ocitla jsem se
po pětadvaceti letech bez práce, a když
mám jít vyřizovat další měsíc, tak mám
předem žaludeční neurózu a nespím.
Byla bych ráda, kdyby si na úřadě uvědomili, že jsme jejich klienti a že za čas můžou oni sedět na obrácené straně stolu,“
připojila se například Radmila Z. Někteří

21.DUBNA!!!

„CHUDINKA Z

EXKLUZIVNĚ

Foto: archiv Večerníku
lidé měli v důvodech údajně nevybíravého jednání ze strany zaměstnanců úřadu
práce jasno. „Zřejmě jste se narodil se
špatnou barvou pleti...,“ komentoval vše
dosti ironicky Jan T.
Michal B. se nakonec rozhodl se stížností
oficiálně obrátit na vedení Úřadu práce.
Požadoval disciplinární postih dvou konkrétních zaměstnanců. Ti však jakékoliv
pochybení popřeli. „Podle jejich tvrzení
bylo s vámi jednáno slušně a korektně,
žádné urážlivé či ponižující výrazy nebyly
použity. Vzhledem k tomu, že jste se neobrátil na nadřízeného obou zaměstnanců bezprostředně poté, co mělo dojít k
vámi popisovanému jednání, došlo k časové prodlevě a nyní je velmi obtížné zjišťovat průběh jednání,“ odpověděla stěžovateli Věra Crhanová, ředitelka Úřadu
práce ČR, kontaktního pracoviště Prostějov. „Jestliže se vám něco podobného
přihodí, v každém případě se okamžitě
obraťte na nadřízeného zaměstnance,
tedy vedoucího referátu či vedoucího
oddělení. Jen v takovém případě může
být situace co nejdříve a objektivně vyřešena,“ připojila radu pro všechny, kteří
by se cítili jednáním zaměstnanců úřadu
poníženi či uražen, Věra Crhanová. Šéfku
prostějovského „pracáku“ kontaktoval i
sám Večerník. „Vše podstatné jsem uvedla ve vyjádření. Více k tomu nemám co
dodat.“
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HODIN

“ SE K NÁM OPĚT VRÁTILA

Tentokrát to zkoušela i v Mostkovicích
NAŠE KAUZA
PROSTĚJOVSKO Nedá si pokoj a
nedá! Přestože řádí po celé České
republice, tak na Prostějovsko se
vždy ráda vrací. Řeč je o ženě, která se rozhodla svůj herecký talent
zúročit při obírání lidí. Zajímavé
je, že svoji historku o okradené
rodačce žijící ve Francii, která se
potřebuje dostat autostopem do
Prahy, ani po roce nezměnila. Její
rafinovanost spočívá v tom, že

o peníze si nikdy přímo neřekne.
Snad proto je lidé sami poskytnou...
„Stala se mi podivná věc. Do mého
obchodu v Mostkovicích přišla žena,
prý byla okradená a chtěla navigovat
na Prahu s tím, že neví, jak se tam dostat. Údajně byla okradena, mluvila
neuměle česky s francouzským přízvukem,“ popsala exkluzivně Večerníku svoji čtvrteční zkušenost Ivana
B. „Peníze jsem této dámě nedala,
chtěla jsem jí však zprostředkovat
kontakt na úřady, které by byly nápomocnyi. Jenže to si zase nepřála ona,
což mi právě bylo podezřelé,“ dodala

paní Ivana, která rozhodně není první
a zřejmě ani poslední, na koho to tato
podvodnice zkoušela. Redakci se
ozvala i paní Radka, která stejnou
ženu nedávno zavezla do Olomouce, koupila jí lístek do Prahy a ještě
dala peníze...
O „chudince z Francie“ přitom Večerník poprvé informoval uprostřed loňských prázdnin, kdy dokázala napálit
několik lidí, kteří této podvodnici sami
dali peníze na vlak do Prahy. Netrvalo
dlouho a byla zpět. V polovině října
obešla prostějovské hospody a opět
byla úspěšná. Od jinak zkušené obslu-

hy baru v Plumlovské ulici například
dokázala vymámit tisíc korun!
Do Večerníku díky internetu vcelku
pravidelně dochází zprávy o jejím působení nejen na Prostějovsku, ale také
ve Vyškově, Rychnově nad Kněžnou,
Hradci Králové či Svitavách. Ve všech
případech byli lidé doslova uchváceni
hereckým uměním ženy, kdy svoji
výpověď doprovází fyzickým třesem,
který má ukázat, že je ve stresu a cítí se
naprosto ztracená...
Jestliže už s touto ženou máte svoji
zkušenost, napište nám do redakce
na email vecernik@pv.cz.

STOJÍ TO ZA TO?
SLEDOVANOST INTERNETOVÉHO PŘENOSU
ZE ZASTUPITELSTVA BYLA VSKUTKU MIZIVÁ

PROSTĚJOV Zklamání. Takto jednoduše lze hodnotit mizivou sledovanost přímého přenosu z jednání
Zastupitelstva statutárního města
Prostějova v pondělí 13. dubna. On-line vysílání totiž k obrazovkám
počítačů přilákalo jen desítky spoluobčanů a půldruhou hodinku před
půlnocí už to nebavilo vůbec nikoho.
Veškeré pořízení této „legrácky“ přitom přišlo na více jak půl milionu korun bez daně! A když vzpomeneme
na obstrukce a emoce, kterému tomu
předcházely... No, bylo něco takového
skutečně nutné?
Podle údajů, které Večerník získal z odboru informačních technologií prostějovského magistrátu, se na webové
stránky s živým záznamem připojilo na
začátku jednání zhruba osmdesát uživatelů. Nikterak slavnější to pak nebylo ani
v jeho průběhu. „Nejvíce lidí se připojilo
na přenos okolo devatenácté hodiny, kdy
sledovanost vystoupala na počet 106.
Celkově však byla nižší než při prvním
on-line přenosu a kolem půl jedenácté

večer zájem ustal úplně. Přitom zastupitelstvo trvalo až do tři čtvrtě na jednu
v noci,“ prozradila Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova. Jak dodala, deset až dvacet občanů
sledovalo přenos ze zastupitelstva ještě
pomocí mobilních telefonů či tabletů.
Připomeňme, že při premiéře se průměrné číslo pohybovalo na 280 přístupech, po ukončení zasedání se zastavilo
na 1100. Celkově doposud na stránku
se záznamem z jednání zastupitelstva
kliklo 3683 návštěvníků, což za více
jak dvouměsíční životnost není nikterak závratné číslo, by právě naopak.
Například internetové stránky Večerníku dosáhnou stejného počtu zhruba za dva dny(!), průměrně náš web
zajímá 15 000 čtenářů týdně.
„Nižší zájem občanů mě samozřejmě
mrzí. Ale nemyslím si, že za pořízení
přímých přenosů jsme vyhodili peníze
zbytečně. Přestože na on-line sledování
jednání zastupitelstva si dělá zásluhy opozice, my současní koaliční partneři jsme
na tomto opatření pracovali od samého

Zdroj: Magistrát města Prostějova
počátku volebního období. A že pondělní zastupitelstvo sledovalo jen pár desítek
lidí? Co naplat, my jsme pro transparentnost udělali maximum,“ reagoval na daná
fakta Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova.
A jak vidí vše opozice? Dosti zajímavě.
„Není to zklamání! Však oni si to občané mohou ještě na internetu dohledat
zpětně a podívat se na záznam. Ostatně,
pokud nyní hovoříte o příliš nákladném
špásu pro pár lidí, tak říkám ano, ale přímé přenosy se mohly zajistit mnohem
levněji. My když jsme pořizovali první

on-line přenos pirátským způsobem, tak
to sice nebylo příliš košér, ale bylo to zadarmo...,“ argumentuje Jan Navrátil, lídr
hnutí Změna pro Prostějov.
A co vy čtenáři, jaký máte názor na tyto
přenosy? Mají dle vás smysl? Nebo šlo
o zbytečně vyhozené peníze? Napište
nám na e-mail redakce@vecernikpv.
cz, nebo hlasujte v anketě na www.vecer(mik, pk)
nikpv.cz!
Reportáž z průběhu pondělního jednání zastupitelů, oblíbené perličky
i další zpravodajství najdete na stranách 15 až 17 dnešního vydání.

V Prostějově svatba KAMENNÁ,
v Čehovicích zase DIAMANTOVÁ

Stříbrný
b ý med
medailista
ed
z olympiády v Melbourne z roku 1956 Otokar
okar H
Hořínek
ří
a jeho manželka Naďa si v sobotu už popáté v životě řekli své ANO. Slaví totiž
kamennou svatbu, což je 65 let společného života a pořádný „lóbanec“ k tomu
bezesporu patří (snímek vlevo). Manželé Jiřina a Zdeněk Kuncovi zase složili opětovný manželský slib po šedesáti letech společného života. A pozvali si
k tomu i dva svědky.
Foto: Michal Kadlec a Božena Spáčilová

Reportáže z obou slavnostních aktů najdete na straně 32 dnešního vydání.

soutěžte o vstupenky,
nalistujte stranu
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Po hokejové extázi přišel

PÁD NÁVŠTĚVNOSTI
PROSTĚJOV Kdeže ty loňské
ledy jsou! V pondělí 21. dubna 2014 se prostějovští Jestřábi
utkali s Medvědy z Berouna,
které rozdrtili vysoko 11:1. Díky
tomu se po šesti letech mohli radovat z návratu do druhé nejvyšší soutěže. Zatímco poslednímu
domácímu zápasu loňské sezóny
v Prostějově přihlíželo 4 412 diváků, v průběhu následujícího
roku klesla návštěvnost v průměru asi na čtvrtinu...
Hokej je v Prostějově dlouhodobě
nejpopulárnějším sportem. O tom
nemůže být sporu. Přesto čísla návštěvnosti v průběhu premiérové
sezóny v druhé nejvyšší soutěži
byla zklamáním. Za dvaapadesát
zápasů si na domácí stadion prostějovských Jestřábů nacházelo
průměrně cestu jen 1 187 diváků.
S tímto počtem Prostějov mezi čtrnácti prvoligovými týmy obsadil
průměrné sedmé místo. Například
ve srovnatelně lidnatém Chomutovu přišlo na hokej průměrně více
jak dvakrát tolik diváků (2 818).
Ze statistik dokonce vyplývá, že
více lidí na prostějovské hokejisty
v průměru přišlo, pokud hráli venku 1 485!

Jak už to tak ve sportovním prostředí chodí, za relativně nízkou
návštěvností stojí neuspokojivé
výsledky. Pokud se nevyhrává, fanoušků ubývá. Po základní části
Jestřábi skončili na předposledním
místě se stejným bodovým ziskem
jako poslední Havlíčkův Brod.
Z vítězství se v normální hrací době
radovali pouze devětkrát. Přitom
před vstupem do sezóny se všeobecně očekávalo, že Jestřábi v první lize nebudou hrát na chvostu
tabulky, jejich vedení se dokonce
netajilo ambicemi po důstojném
„rozkoukání se“ v první lize, dostat
tým až do extraligy. Aby se podařilo
tyto smělé cíle naplnit, bylo by však
třeba, aby se vedení klubu podařilo
na chod mužského týmu získat větší objem financí, než-li tomu bylo
doposud.
Jenže, kde je vzít? V současnosti Jestřábi na chod mužského prvoligového týmu žádají dalších pět milionů
korun prostějovskou radnici. Tato
podpora jim však dosud schválena
nebyla. Kolik peněz pro profesionální hokejisty se podaří sehnat od
sponzorů, a jak bude prostějovský
hokej vypadat od září 2015, tak to
v tuto chvíli není vůbec jasné... (mls)

STÍNY MINULOSTI
TRŽNICE BUDE centrum HYZDIT DÁL
Město chce „dočasnou“ stavbu zbořit,
stále se však čeká na Manthellan...
PROSTĚJOV V soutěži o nejošklivější architektonický zážitek
v centru města by na celé čáře zvítězila budova „tržnice“ U Špalíčku.
Objekt, který je typický svými osmi
čelními kosočtverci, byl projektován jako dočasná stavba. Nakonec
vydržel dodnes, přičemž už řadu
let se nachází v hodně neutěšeném
stavu. A hned tak se na tom zřejmě
nic nezmění...
Ošklivá tržnice za kostelem Povýšení
svatého Kříže funguje spolu se
Společenským domem v Komenského ulici od konce osmdesátých
let minulého století. Původně byla
skutečně projektována pouze jako
dočasná stavba. Na svém místě však
navzdory všem okolnostem stále
zůstává. „Naší současnou vizí je vybudovat na tomto místě klasickou
nezastřešenou tržnici doplněnou
pouze o sociální zázemí. Ještě před
tím však bude muset dojít ke změně
územního plánu, který v tomto prostoru počítá s polyfunkčním domem,“
prozradil Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov.
V současnosti pod střechou
tržnice nachází kromě obchodníků

s oblečením azyl i omladina, kterou
lákají nejen víkendové akce v nedalekém Společenském domě, ale
často jsou zde k vidění i „záškoláci“.
Jak vyplývá z výpovědí očitých
svědků, občas zde dojde i na sex!
Příliš pěkné prostředí k milování
však tržnice mladým párům nenabízí. Typické hnědé kachličky jsou
už notně omlácené a často i posprejované. Leckde chybí úplně. Stejně
tak skleněné výplně příznačných
kosočtverců jsou již řádně zašedlé.
A zub času je na nich hodně patrný.
S nepořádkem okolo tedy vskutku
nejde o nic, čím by se mohl kterýkoliv Prostějovan chlubit.
Co tedy bude s tržnicí dál? „Zatím
zůstává setrvalý stav a ten se nezmění
až do chvíle, kdy se dál nepohnou
jednání s Manthellanem. Město
tento objekt neplánuje opravovat,
je totiž pravděpodobné, že časem
půjde k zemi. Kdy to však bude, to
zatím není jisté,“ reagoval na dotaz
Večerníku Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov.
Manthellan koncem letošního
února deklaroval, že pokračuje
v přípravách svého projektu Gal-

Prostředí ošklivé a chátrající stavby využívá kromě trhovců občas také
mládež ke svým „zašívárnám“. Dle svědků zde údajně dochází i k erotickým hrátkám.
Foto: Martin Zaoral
erie Prostějov. Problém je v tom,
že společnost zažalovala magistrát
kvůli údajnému zmaření projektu
chybným územním plánem. V této
věci však soud dosud nerozhodl.
Vedení města na posledním zastupitelstvu představilo návrh změny
územního plánu, která by Manthellanu patrně vyhovovala. Nicméně
není jisté, že se v příštích dnech či
týdnech ledy skutečně pohnou.
A tak zatím zchátralá tržnice
s přicházejícím jarem v těchto dnech
opět ožívá. Radnice se trhovce a jejich
zákazníky asi před třemi lety pokusilo

z nevábného prostředí přesunout
do prostoru na začátku Plumlovské
ulice, když představilo projekt moderní tržnice u takzvaného Kubusu.
Jenže stěhování se s pochopením
u lidí nesetkalo, naopak se proti němu
zvedla velká vlna nevole občanů.
Petiční archy tehdy podepsalo zhruba sedm stovek občanů.
Navzdory expanzi nákupních center na kraji města, se trhy v centru
Prostějova mezi nakupujícími stále
těší poměrně velké oblibě. Bohužel
důstojnějšího prostředí pro ně se
lidé asi hned tak nedočkají... (mls)

Napsáno Strážníci honili po městě PRASE!
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„Neznámá žena nám těsně před jednadvacátou hodinou na tísňovou linku
156 oznámila, že v ulici Obránců míru
pobíhá vepř. Hlídka spatřila zvíře vážící zhruba tři sta kilogramů, které ohrožovalo bezpečnost provozu na místní
komunikaci. Vepř byl na první pohled
značně dezorientovaný a nemohl najít cestu do svého příbytku. Strážníci
však využili velmi dobré znalosti místního prostředí a nasměrovali prase do
zhruba čtyři sta metrů vzdáleného
domova. Tam zvíře nahnali přímo do
rukou majitele,“ sdělil Večerníku Jan
Nagy. Zeptali jsme se ho, zda strážníci prošetřovali důvod a způsob útěku
prasete od jeho majitele. „Tak důvod

útěku zatím znám není, ale podle Před čtrnácti dny naháněli naši stráž- teď už snad zbývá jedině slon,“ uzamého názoru se vepř zabíjačky ještě níci veverku, minulý týden zase prase. vírá se smíchem šéf prostějovských
bát nemusel,“ řekl s úsměvem velitel Co se stane v nejbližších dnech? „No, strážníků.
městské policie a dodal, že strážníci po
úspěšném zákroku majiteli domluvili,
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
aby si na pašíka dával příště větší pozor.
„Prase rozbouralo plot v místě, kde ho Městská policie. Výraz, který má nahánět hrůzu nejen podvodníkům
majitel choval a uteklo ven na silniční a zlodějům, ale také řidičům páchajícím dopravní přestupky. Jenomže takto charakterizovat naše strážce veřejného pořádku by bylo hodně úzkoprsé.
komunikaci. Tu po příjezdu hlídky Prostějovští strážníci totiž ani zdaleka nejsou pouze represivní složkou, a to
nebylo nutné uzavírat, situace nako- je velmi dobře. O jejich pomoc, a zdůrazňujeme - pomoc, volá čím dál tím
nec nevypadala tak nebezpečně. Na- více Prostějovanů. Tu se jedná o zabouchnuté dveře, stařenku, která doma
víc strážníci již od prvopočátku tušili, upadla a nemůže se postavit na nohy, o ztracené dítě a podobně. A v posledkomu zvíře patří a tak ho hnali vlastně ní době stále častěji strážníci, mnohdy ve spolupráci s hasiči, odchytávají
najisto. Škoda na majetku žádná ne- zatoulaná zvířata. A zdaleka nejde jen o psy. Za prasetem se už dlouho nevznikla a dokonce nebylo nutné odklí- honili, ovšem papoušci, ježci, hadi a dokonce i leguán, patří k nejčastějším
zet ani žádné exkrementy po praseti,“ „úlovkům“ městských policistů. Je dobře, že v Prostějově máme subjket, na
který se v případě nouze můžeme obrátit s čímkoliv.
(mik)
informoval nás ještě Jan Nagy.

15041710385

25. 4. 20

Když jsme přinesli zprávu o úspěšné záchraně uvězněné veverky, brali
jsme to jako výjimečnou kuriozitu.
Netušili jsme, že po několika dnech
budou strážníci prostějovské městské policie honit po ulici další zvíře. Tentokrát však mnohem větší
a tvrdohlavější. Ve středu večer totiž občany nedaleko Základní školy v Melantrichově ulici vystrašilo
zbloudilé prase!
Na místo okamžitě vyjela hlídka, strážníci si s pašíkem poradili s bravurou!
Jak nám potvrdil velitel Městské policie Prostějov Jan Nagy, byli na základě
oznámení vysláni na místo strážníci,
kteří se dobře vyznali v udané lokalitě.

jak šel čas Prostějovem ...

Bývala to Císařská třída. Brněnská ulice je pojmenovaná podle směru
výpadové strany na Brno. Již od šestnáctého století se však nazývala Žešovská, v letech 1881 až 1893 Císařská třída (Kaiser-Strasse), dále v obdobích
1893-1918 Brněnská, 1918-1930 Československých legionářů, 1930-1939
třída Legií a od roku 1939 se konečně ustálil název Brněnská (1940-1945
Brünner-Strasse). V současnosti je již téměř celá stará zástavba zbourána
a nahrazena novou bytovou výstavbou. Na křižovatce s Okružní ulicí stojí
tradiční hostinec.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Martinákova ulice

15041710388

Brněnská ulice

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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Prostějovský bitkař PRÝ MLÁTÍ, KOHO POTKÁ. Zaútočil i před Varnou
PROSTĚJOV Má rád diskotéky a bojové sporty. A jde
z něj strach. Klub si totiž často
Martin
plete s ringem. Řeč je o známém prostějovském bitkaři,
ZAORAL
po jehož identitě nyní pátrá
Policie ČR Olomouckého kraje. Právě on totiž dle všeho zaútočil
v únoru i před klubem Varna v Olomouci. Dvěma mužům, kteří
se rvát očividně nechtěli, vyrazil zuby. Dle exkluzivních informací Večerníku by jím skutečně mohl být mladík skrývající se
za přezdívkou Majkl Knight. Potvrdí se tyto teze? Nebo se jedná
o jiného násilníka? A přihlásí se vůbec někdo policii, aby pomohl
spravedlnosti? Večerník bude celý případ podrobně sledovat.

Skrývá se útočník za přezdívkou Majkl Knight?

původní zpravodajství
pro Večerník

K útoku před olomouckým barem Varna v Riegrově ulici došlo už 21. února
2015. Avšak teprve až v průběhu uplynulého týdne tiskové oddělení policie
zveřejnila video z útoku a také fotografie s popisem útočníka. Obojí zaznamenalo velký ohlas. Podle následných
informací by se mělo jednat o muže
z Prostějova. To potvrzují i zdroje Večerníku. „Viděl jsem video na internetu
a vím, o koho se jedná. Neznám ovšem
přesně jeho jméno, pouze tohoto borce
vídám v Disko Clubu Morava (DCM)
v Olomoucké ulici. Určitě ho spousta
lidí pozná. Je to tvrdý bitkař, který rád
provokuje a pro nějakou tu ránu nechodí daleko. Řada lidí z něj má strach, ani já
bych se s ním do křížku nechtěl dostat,“
prozradil exkluzivně Večerníku jeden
z návštěvníků zmíněného klubu. Z to-

hoto prostředí se nám podařilo získat
i další informace o možné totožnosti násilníka. „Jeho jméno neznám, ale co se
mi podařilo zjistit, tak na Facebooku vystupuje pod přezdívkou Majkl Knight,“
dodal další z pravidelných hostů zmíněného klubu.
Při návštěvě uvedeného facebookového profilu skutečně na první pohled
zaujme fyzická podobnost mladíka
vystupujícího pod touto přezdívkou
s fotografiemi útočníka z Varny. Jisté
je, že záhadný Majkl Knight má zálibu
v rychlých motorkách, bojových sportech a posilování. Přesto však je třeba
dodat, že jeho podobnost s útočníkem může být pouze náhodná... Přes
mnohé indicie totiž Policie ČR ani
v závěru minulého týdne přesnou
totožnost útočníka dosud neznala.

„Hledanému muži je přibližně třicet
let, měří kolem 175 centimetrů, má
krátce střižené vlasy a v době napadání měl oblečené tričko s krátkým
rukávem černé barvy s potiskem
v oblasti hrudníku a modré riflové
kalhoty. Obuté měl tenisky v tmavé
barvě s bílými tkaničkami a bílou
podešví,“ popsala hledaného pachatele Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. „Žádáme
všechny, kteří by pomohli zjistit totožnost pachatele, aby se přihlásili na
telefon 974 766 699 nebo na linku
158. Také se mohou osobně dostavit
na obvodní oddělení Olomouc 1 na
ulici Sokolská v Olomouci,“ vzkázala
Štrbáková.
Policie ČR při vyhlášení pátrání zveřejnila také video, na němž hledaný
násilník před klubem Varna nejprve
tvrdým pravým hákem do obličeje
knockoutoval muže, který právě jedl
z plastového talířku. Po jeho úderu
zůstal napadený bezmocně ležet na
chodníku. Hned poté agresor stejným způsobem udeřil i jeho kamaráda, a to v momentě, kdy pouze udělal
krok na pomoc svému ležícímu příteli! Oběma mladíkům dle policie
vyrazil zuby. V dalších atacích už

VIDEO GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Útočník z Varny se nápadně podobá mladíkovi z Prostějova, který na Facebooku vystupuje pod přezdívkou Majkl Knight. Je to jen náhoda?
Foto: Policie ČR a Facebook
prostějovský bitkař naštěstí dále nepokračoval a vrátil se zpět do Varny.
Lidé, kteří video viděli, útok jednoznačně odsuzují. „Další lidská špína,
která útočí zákeřně, když to dru-

hodin
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Ležel na „Husáku“

Ilustrační foto: 123rf.com
Minulou středu 15. dubna o půl čtvrté ráno objevila hlídka na Husově
náměstí ležícího muže před domem.
Osmatřicetiletý občan měl zranění
na hlavě. S hlídkou ani s přivolaným
lékařem záchranky nebyl schopen komunikovat. V nemocnici vyšlo najevo,
že dotyčný si hlavu rozbil při pádu. Cizí
zavinění tedy bylo vyloučeno.

Nešťastný pád
Dvaašedesátiletá žena upadla ve čtvrtek 16. dubna na schodech. Přítomný
vnuk ji nebyl schopen zvednout pro její
vyšší hmotnost. Přivolaní strážníci na
místě zjistili, že paní bez příslušných pomůcek do třetího patra nevynesou. Následovalo přivolání lékařů prostějovské
záchranky se speciálními nosítky. Poté
se podařilo bydlící dopravit domů.

Jedovatá zmije
Minulou sobotu 11. dubna před polednem byla přijata žádost z Policie ČR
o prověření oznámení ženy, kdy v ulici
Průchodní byl u vchodu do domu odchycen had. Strážníci zjistili, že se jedná
o zmiji obecnou. Plaza pomocí speciálních kleští odchytili a převezli na Záhoří. Zde ho vypustili do volné přírody.

Vystrašená hrdlička
Oznamovatelka v odpoledních hodinách předminulé neděle 11. dubna nahlásila nález poraněné hrdličky, která se
potácela poblíž dětského hřiště. Hlídka
na místě ptáka odchytla, ale viditelné
zranění u něj nezjistila. Hrdlička byla
spíše vyplašená od přítomných dětí,
a proto ji k zotavení strážníci vypustili
v lesoparku Hloučela.

Dítě zavřela do auta, sama šla na nehty...

PROSTĚJOV S případem nepochopitelné nezodpovědnosti matky se setkali
strážníci městské policie. Zpočátku řešili
zdánlivě „nevinné“ špatně zaparkované
osobní vozidlo, aby v něm o pár minut
později našli spící malé dítě! A maminka? Lakovala si nehty v blízkém studiu...
Celá patálie začala běžným oznámením
ženy, která se rozčilovala, že nesprávně zaparkované auto blokuje její výjezd z vlastního domu. „V pátek desátého dubna
o půl druhé odpoledne nahlásila bydlící na
linku 156 stojící vůz před domem ve vjezdu.
Hlídka na místě zjistila, že nejen vozidlo brání oznamovatelce v průjezdu, ale uvnitř je
dokonce spící malé dítě,“ informovala Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Vůz byl sice ve stínu, přesto dítěti hrozilo
nebezpečí. „Strážníci pátrali v okolních pro-

vozovnách, neboť z databáze řidičů vyšlo
najevo, že majitelka motorového vozidla
v blízkosti nebydlí. Nakonec ženu objevili
v nehtovém studiu poblíž místa, kde měla
nevhodně zaparkované vozidlo,“ šokovala
dále Adámková. „S třiatřicetiletou řidičkou
byl přestupek vyřešen na místě v blokovém
řízení. Pokud kdokoliv zanechá vůz ve vjezdu, může být nařízen odtah, který stojí dva
tisíce korun. Navíc za tento dopravní přestupek má strážník možnost udělit blokovou
pokutu až do výše dalších dvou tisícovek,“
vypočítala následky tisková mluvčí prostějovských strážníků.
Jak se ovšem žena zachovala ke svému dítěti, to si musí srovnat v hlavě především
onasama. „Zavřít tak malé dítě v autě, nechat
ho tam samotné a jít si lakovat nehty, se mi
zdá přinejmenším nevhodné..,“ podotkl velitel Městské policie Prostějov Jan Nagy. (mik)

hý nečeká. Podle držení těla bych
tipoval, že jeho otec je orangutan.
Typický zbabělec, který bude před
soudem mumlat a vymlouvat se na
alkohol,“ komentoval záznam jeden

Neskutečný pirát silnic:
s alkoholem do zákazu

PROSTĚJOV To je skutečně
na pováženou... Šofér zpitý do
němoty na sebe sám upozornil
strážníky městské policie, když
z Olomoucké ulice nedovoleně
zabočil do Barákovy, a pak ještě do jednosměrky v Tovačovského ulici. Nadýchal přitom
skoro dvě a půl promile!
„V pátek desátého dubna v dopoledních hodinách nerespektoval
osmadvacetiletý řidič osobního
vozidla zákaz vjezdu a následně
ani zákaz odbočení. Tímto jednáním na sebe upozornil přítomnou

hlídku, načež strážníci muže zastavili. Při řešení přestupku bylo
u řidiče patrné požití alkoholických nápojů. Dechová zkouška
to vzápětí potvrdila, bylo mu naměřeno 2,38 promile alkoholu
v dechu,“ potvrdila Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov. „Z důvodu podezření
z trestného činu si případ převzali
dopravní policisté. Muži byl odebrán řidičský průkaz a zakázána
další jízda,“ dodal Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc. (mik)

STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ

ČERNÁ
KRONIKA
Poškodil mlékomat

Uplynulou sobotu 18. dubna dopoledne zjistil provozovatel mléčného automatu, že jej během noci
někdo poškodil. Dosud neznámý
vandal vytrhl dveře a mincovník.
Zařízení je instalované v Prostějově na ulici Krasická. Majitel škodu
vyčíslil na necelých dvaasedmdesát tisíc korun.

21.DUBNA!!!

Ex-majitele Relaxu zatkli policisté
těsně před promlčením dvou vražd!
nedostatek důkazů, avšak prostějovský
šíbr obdržel v únoru loňského roku při
sedmém soudním projednávání patnáct
let žaláře. Jelikož ale za mřížemi strávil
několik roků již před rozsudkem a zbytek
mu soud podmínečně prominul za dobré chování, dostal se na konci března
tohoto roku již podruhé v krátké době na
svobodu. Ani tentokrát mu však pobyt
venku nebyl dopřán na dlouho.
Policejní tým Tempus zaměřený na
nevyřešené zločiny z minulosti zatkl
Jiřího Večeře ve středu 15. dubna v souvislosti s dalšími dvěma vraždami, které
se týkají případu lehkých topných olejů.
Zlínský soud jej následně poslal do vazby.
Obvinění přitom přišlo necelý měsíc
před promlčením dvou vražd z roku
1995, které se udály ve Zlíně a Uherském
Hradišti.
Jednání o vazbě pro hlavního
podezřelého Jiřího Večeře trvalo ve
středu více než dvě hodiny. Soud poté
rozhodl, že zadržený Večeř do vazební
věznice zamíří. K první z vražd, ze kterých
ho policie nově viní, došlo na zlínském
sídlišti Mokrá, kde při výbuchu auta
zahynul podnikatel Miroslav Kovařík.
Později byl v Uherském Hradišti

ze čtenářů našich internetových stránek www.vecernikpv.cz.
Co vy, pomůžete s dopadením násilníka, který Prostějovu zrovna
dobrou reklamu neudělal?

PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU

Recidivista Jiří Večeř je znovu ve VAZBĚ

ZLÍN, PROSTĚJOV Tak to bylo
o fous! Bývalý podnikatel, který na
začátku devadesátých let minulého
století vlastnil oblíbený diskotékový
klub Relax (dnešní Simetrix) v Komenskéhoulici,atakéobávanýmafián
proslulý organizováním nájemných
vražd, si na svobodě dlouho nepobyl.
Za další dva mordy, z nichž je policií
podezříván, mu už nyní hrozí přímo
doživotí! Dvaapadesátiletého Jiřího
Večeře přitom speciální tým obvinil
sotva měsíc před promlčením dvou
vražd z roku 1995...
Jak Večerník v průběhu uplynulých let
postupně informoval, soudy už projednávaly obvinění Večeře a dalších
dvou lidí z vraždy zlínského podnikatele
Marka Lehkého zapleteného do nelegálních obchodů s lehkými topnými oleji.
Jejich součástí byl i sám Večeř. Lehký
zemřel 30. března 1995 v Kvasicích na
Kroměřížsku, když jeho tělo roztrhala
nastražená výbušnina. Kdo si jeho
vraždu objednal a kdo jej odstranil, se
však soudům ani po letech vyšetřování
a procesů nepodařilo prokázat. Po
dlouhých tahanicích byla nakonec
zbývající dvojice zproštěna obvinění pro

POZNÁTE
HO?

Foto: Michal Kadlec

Zlato z bytu!

Minulý pátek 17. dubna dopoledne po desáté hodině se vloupal
zloděj do bytu v domě na ulici E.
Husserla v Prostějově. Zloděj rozlomil zámek a z bytu odcizil zlatý
prsten, zlaté náramky a řetízek
s přívěskem. Majitel celkovou škodu poškozením a odcizením vyčíslil na třináct tisíc korun.

Na kole už nepojede

V noci z pátku 17. na sobotu
18. dubna vnikl do sklepa domu na
ulici Šárka v Prostějově zloděj. Vypáčil dveře a odcizil pánské horské
jízdní kolo. Majitel škodu oranžovo-černého kola vyčíslil na šest tisíc
korun.

Straka na Kostelecké

Jiří Večeř pobyl na svobodě jen pár dní. Minulou středu ho policie zase
zatkla za dvě vraždy a soud na něj uvalil vazbu. Foto: archiv Večerníku
zastřelen František Blažíček, který posky- i výjimečný doživotní trest,“ dodal Kafka.
toval finanční půjčky. „Obvinění se opírá Večeř byl už dříve odsouzen také za
o výpovědi řady svědků. Hovoří nově organizování vraždy jiného obchoda velmi přesvědčivě o této trestní věci, níka s oleji Lubomíra Holého, za
přičemž výpovědi na sebe navazují,“ uv- přípravu vraždy novináře Stanislava
edl pro Českou televizi Roman Kafka Čecha a také za nedovolené ozbroz Krajského státního zastupitelství Zlín. jování. Podle svědků Večeř kdysi
Jak dodal, Jiřímu Večeřovi teď hrozí trest vlastnil takzvané trhací kufříky, tedy
odnětí svobody v délce patnácti let. „Vzhl- bedýnky naplněné výbušninami,
edem ke své minulosti ale může dostat které podle svědků použil.
(red)

Trestného činu krádeže se dopustil
neznámý pachatel, který minulý
čtvrtek 16. dubna v odpoledních
hodinách ve vjezdu před domem
na ulici Kostelecké v Prostějově
odcizil volně odloženou vibrační
desku značky Honda. Tímto jednáním způsobil stavební firmě škodu
kolem čtyřiceti tisíc korun.
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ČERNÁ
ZMLÁTIL POLICISTU, pak jej měl ještě křivě obvinit

Cement na silnici

Libor Kočí k tříletému trestu za rvačku v Simetrixu dostane možná přidáno...

hodin
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Předminulý pátek 10. dubna v odpoledních hodinách bylo přijato
sdělení o znečištění vozovky na ulici
Josefa Lady, a to dvěma pytli cementu. Neznámý řidič zřejmě pytle při
přepravě ztratil a při pádu na silnici
došlo k jejich protržení. O situaci byl
vyrozuměn pracovník technických
služeb, který zajistil úklid.

Vlčáka zavřel v autě
O půl jedné odpoledne v neděli
11. dubna se obrátil muž na linku
156 s obavou o německého ovčáka,
který byl ponechán v zaparkovaném vozidle na ulici Brněnská před
jedním z obytných domů. Páníček
mu nechal jen malou větrací skulinu
v okně. Než hlídka dorazila na místo,
psa si majitel vyzvedl. Nebylo tudíž
zapotřebí žádné opatření.

Ztratil reklamu...
Ztracená věc se dostala zpět do příslušných rukou. Ve Smetanových
sadech v úterý 14. dubna nalezla
hlídka hliníkovou konstrukci s vysouvacím bannerem v látkovém
obalu. Na poutači byla znázorněna
reklama na nejmenovaný výrobek.
Strážníky zkontaktovaný pracovník
příslušné firmy sdělil, že při přepravě
se stalo nedopatření a banner byl vytroušen. Poté se dostavil na služebnu, kde mu byl nález předán.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

původní zpravodajství
z Prostějova

pro Večerník

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Je z toho přímo
móda. Podávání nejrůznějších trestních oznámení se
v poslední době nebývale
rozmohlo. Lidé si přitom často
neuvědomují, že případným
křivým obviněním se mohou
dopustit i trestného činu. A to
je dle obžaloby případ urostlého prostějovského svalovce
Libora Kočího. Minulé úterý
se proto u prostějovského
soudu probíralo zejména
to, co následovalo po jeho
rvačce s policistou Tomášem
Hebelkou v klubu Simetrix.
K bitce došlo už v říjnu 2011.
Devětadvacetiletý Libor Kočí měl dle
státního zástupce při své následné výpovědi na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIPS) v Olomouci
záměrně lživě uvést, že ho Tomáš
Hebelka slovně i fyzicky napadl. Tím

se dle státního zástupce chtěl vyhnout
vlastní odpovědnosti a svého soka poškodit při výkonu jeho profese.
O šest roků starší policista Tomáš Hebelka utrpěl při rvačce s Kočím otřes
mozku a nějaký čas byl hospitalizovaný v nemocnici. Ve špitálu přitom
ve stejné době ležela jeho žena s právě
narozeným dítětem... Jeho sok utrpěl
výrazně menší zranění. Přesto to byl
právě Hebelka, kdo se původně dostal před soud v pozici obžalovaného.
K zahájení trestního stíhání a dokonce
k podání obžaloby ze strany krajského
státního zástupce přitom vedla zejména výpověď Libora Kočího. Trestní
řízení ovšem u prostějovského soudu
danou skutkovou podstatu neprokázalo a dokazování začalo znovu. Nakonec
za bitku v klubu Simetrix putoval na
tři roky do vězení Libor Kočí. Naopak
policistovi soud přiznal osmdesát tisíc
korun odškodnění za vytrpěné příkoří.
„Mrzí mě, že se celá záležitost opět probírá u soudu. Za celou rvačku jsem byl
už jednou odsouzen a trest se vší pokorou přijal. Zaplatil jsem soudní výlohy
a snažím se poškozenému splácet i odškodnění. Pokud bych se opět dostal do
podobné situace, zachoval bych se jinak
a do konfliktu se vůbec nepouštěl,“ vypověděl u prostějovského soudu Libor

Kočí, který do výkonu trestu nastoupil
loni 30. dubna a ve věznici pracuje jako
kuchař.
Soudce Petra Vrtěla zajímalo, zda obžalovaný stále trvá na popisu událostí, kdy
uvedl, že ho Hebelka lahví napadl. „Co
se týká mé výpovědi na GIPS, tak k té
by nikdy nedošlo, pokud bych dostal
možnost celou záležitost vysvětlit už
na prostějovské policii. Nechtěl jsem
tímto nikomu ublížit, šlo mi jen o to,
abych celou situaci objasnil ze svého
úhlu pohledu. Pravdou je, že takhle
jsem to tehdy vnímal a stále si za tím
stojím,“ reagoval Libor Kočí navzdory pravomocnému výroku soudu, že
celá událost se seběhla jinak. Z Kočího
odpovědí tedy soudce spokojený být
nemohl. Kromě Hebelky totiž proti obžalovanému mluvila zejména výpověď
nestranné svědkyně Kateřiny Novákové, kamerový záznam z klubu, následky,
s nimiž se Hebelka léčil v nemocnici
stejně jako délka a intenzita útoku na
Hebelku. Soud tedy konstatoval, že
Kočí si musel být vědom, jaké tímto
atakem může svému sokovi způsobit
vážné zdravotní problémy. Podstatné
také bylo, že už byl za ublížení na zdraví
v minulosti podmíněně odsouzen.
Po Liborovi Kočím se v pozici svědka
u soudu představil i jeho otec Ivan. Ten

KRONIKA
Jednoduchý lup

Libor Kočí na konci loňského dubna
kvůli rvačce s Tomášem Hebelkou
nastoupil do výkonu trestu. K soudu
tak byl eskortován ve vězeňském
mundúru.
Foto: Martin Zaoral
pouze potvrdil synovu výpověď v tom
smyslu, že mu doporučil obrátit se na
GIPS poté, co oba nebyli spokojeni
s jednáním prostějovských policistů.
Jak vyplynulo z dalšího dokazování,
jejich nároky na policii ovšem nebyly
zcela standardní. Například požadovali,
aby jim byl okamžitě zprostředkován
kontakt s druhým aktérem rvačky.
Soud v tomto případě dosud nerozhodl, hlavní líčení bylo odročeno.

Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který předminulou neděli 12. dubna před
jedenáctou hodinou dopolední
na Husově náměstí v Prostějově
využil nepozornosti třicetiletého muže z Prostějova a v nestřežený okamžik odcizil z předního
sedadla nezajištěného vozidla
příruční zavazadlo. Majitel přišel o osobní doklady, finanční
hotovost čtyř tisíc korun, dále
o fotoaparát a mobilní telefon.
Celkově pachatel způsobil škodu kolem 18 800 korun.

Známé vybrala účet!
Z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku je podezřelá sedmatřicetiletá žena z Prostějovska. V pátek 3. dubna své známé odcizila
platební kartu, ze které následně
provedla dvakrát neoprávněný
výběr. Posléze platební kartu vrátila zpět, ovšem poškozené z účtu
zmizelo kolem deseti tisíc korun.
Výše uvedené skutečnosti byly
zjištěny na základě oznámení
a provedeného šetření.

Policejní případy pod drobnohledem

Doba rodičovského zmaru i krádeží v supermarketech
PROSTĚJOV Skutečně závažných
případů, které by museli strážníci
v uplynulém období řešit, bylo jako šafránu. Velitel Městské policie
Prostějov Jan Nagy si tento fakt pochvaluje, přesto jedním dechem dodává, že práce měli přesto více než
dost. Zaznamenán byl totiž enormní
nárůst krádeží v obchodech a v souvislosti s nádherným počasím přibylo problémů s bezdomovci a jejich
požíváním alkoholu na veřejnosti...
Roztržitých lidí pøibývá

Je někdy až neuvěřitelné, jak jsou někteří řidiči
roztržití a díky tomu mohou přijít o auto! „Občané nám hlásí i věci, které vlastně předcházejí
páchání protiprávní činnosti. Mnohdy ovšem
i samotné hlídky zjišťují zaparkované auto s
otevřenými dveřmi a klíčky v zámku, otevřená
okénka dokořán či uvnitř položené kabelky, telefony a podobně. Sám nevím, co se to dneska
děje a proč jsou lidé tak roztržití...,“ konstatoval
Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.

Jsem ale rád, že nám podobné věci lidé hlásí.
V těchto případech strážník v registru vozidel
zjistí majitele a okamžitě jej kontaktuje. To si
nedokážete představit, jak jsou šťastní, když si
pak k nám na služebnu přijdou pro zapomenuté klíče a děkují, že jim auto nikdo neukradl,“
usmál se Nagy.
Devatenáctiletá bezdomovkynì

Kromě několika zásahů proti lidem bez trvalého přístřeší popíjejícím na veřejných místech
alkohol, se strážníci zaměřili také na kontrolu
opuštěných objektů. A tady se setkali s neobvyklým případem. „Mnohdy jsou tyto objekty
využívány bezdomovci, kteří si v nich zřizují
noclehárny. Přesně toto se potvrdilo při kontrole depa za místním nádražím, kde v jednom
z domečků byla přistižena čtveřice bezdomovců. V jejich středu byla k údivu strážníků i devatenáctiletá dívka! Tu delší dobu hledala maminka, dcera jí ale při návštěvě suše oznámila,
že se domů nemíní vrátit, protože právě tento
způsob života mezi bezdomovci považuje za
lepší...,“ popsal vskutku těžko uvěřitelný případ
šéf prostějovských strážníků.

“

Podivné... Devatenáctiletá dívkaa
oznámila matce, že raději bude žít
ít
s bezdomovci!
Opuštìný chlapeèek

Uplynulou středu 15. dubna ráno si prožila
nepříjemné chvilky matka pětiletého klučiny.
Může si za ně ale sama! „Ráno před osmou hodinou si povšimla cestující v autobusu MHD
malého chlapce předškolního věku, který neměl doprovod. Tuto skutečnost telefonicky
nahlásila na linku 156. Hlídka byla vyslána na
hlavní nádraží, kde oznamovatelka čekala, naštěstí byla tak hodná, že plačícího klučinu hlídala. Bylo štěstí, že ještě než se strážníci dali do
pátrání po rodičích chlapce, dorazila na místo
jeho matka. Vyšlo najevo, že jí syn utekl do
jiného autobusu na Plumlovské ulici. Mladá
maminka určitě bude svou ratolest příště více
hlídat, aby k takové situaci již nedošlo,“ popsal
Nagy další z bizárních případů.

V uplynulém období velitele Městskéé policie
očtu kráProstějov překvapuje rapidní nárůst počtu
deží v obchodech. „Jenom za období od pondělí
na jsme
třináctého do pátku sedmnáctého dubna
vyjížděli ke čtyřiceti takovým případům. Jednalo
orun po
se o krádeže zboží v hodnotě od šesti korun
ávě nyní
zhruba pět stovek. Těžko říct, proč se právě
padá
tyto majetkové přestupky rozmohly. Napadá
ětší
mě ale, že to zřejmě může být daleko větší
tiž
ostrahou supermarketů. Jak jsme si totiž
v posledních týdnech povšimli, vedení
supermarketů přikročilo k výraznému
posílení členů bezpečnostních agentur
a mezi regály sledují zákazníky i pracovníci ochranky v civilu. Je to samozřejmě dobře, tímto způsobem se dá
odhalit více krádeží zboží,“ myslí si Jan Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
Foto: Michal Kadlec
Nagy.
(mik)

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.

ALEŠ LÁTAL

VIKTORIE HÁJKOVÁ

se narodil 18. září 1971 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. dubna
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 44 do 45 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k hledanému
nejsou známy.

se narodila 10. dubna 1979 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 12. března 2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má střední postavu a hnědočerné vlasy.

ERVÍN ČUREJA

ROMAN VESELÝ

se narodil 18. srpna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 11. srpna
2009. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří mezi 170 až 173
centimetry, má střední postavu a černé
vlasy s pleší.

se narodil 19. června 1988 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 16. září
2013. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 25 do 26 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu, šedé oči a plavé
blond vlasy.

Člověk se někdy opravdu až
diví, co všechno se dneska krade
a kvůli čemu jsou zloději ochotni riskovat dva roky kriminálu.
Na fotbalovém hřišti v Protivanově měli více než nezvaného
hosta. Zatím policií nepolapený chmaták se tady vloupal do
šaten a ukradl devatenáct registračních průkazů fotbalistů ve
věku od osmi do čtrnácti let.

19
Říkáte si, k čemu budou dětské
registračky dotyčnému zloději?
Správná otázka, ale odpověď
zná jenom on sám. Teď už jen
zbývá, aby jej policisté dopadli,
pak bude mít neznámý darebák možnost prozradit důvody,
které ho vedly k okradení dětí
v Protivanově.

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

nocovali na radnici, došlo i na pohádky
KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

TLAČENICE NA SVOBODU

MARTIN ZAORAL
Poslední březnový pátek spaly děti
v knihovnách. Po celé republice se totiž
konal patnáctý ročník Noci s Andersenem. Navázat na tuto populární akci se
uplynulé pondělí očividně pokusili také
prostějovští zastupitelé. Pouze nenocovali v bibliotéce, ale přímo v zasedací
místnosti prostějovské radnice...
Pondělní zastupitelstvo se přehouplo
přes půlnoc a skončilo až v úterý. A to
není jediná podobnost s akcí, prostřednictvím které české knihovny bojují
o malé čtenáře. Stejně jako děti při
Noci s Andersenem si i prostějovští
zastupitelé před usnutím vzájemně vyprávěli pohádky. Někteří z nich zasadili
své povídání do strašidelných kulis po-

lorozpadlých Jezdeckých kasáren, jiní
pak do začarované budovy stojící na
Husově náměstí či přímo do historického centra města, kde právě probíhá
rekonstrukce. Vesměs se však jednalo
o historky, které by u dětí asi propadly
(stejně jako Cimrmanova pohádka
Dlouhý, Široký a Krátkozraký).
Navzdory tomu je třeba ocenit jejich
snahu. Pokud budou zastupitelé svými
jednáními trávit dlouhé dny i noci, určitě si k radnici a snad i k dění ve městě
získají mnohem bližší vztah, než pokud by si jen „odseděli“ svých pár hodin a šli domů. To platí zejména pro ty
méně zkušené, kteří se s pravidly pravidelných setkáních teprve seznamují.

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
ANO už rozhodnì NE!

Pan Luòák zklamal...

Musím přiznat, že jsem se těšila na
přímé přenosy z jednání zastupitelstva města. Je mi totiž osmdesát
let a velmi těžko se pohybuji, takže
nejsem schopna se těchto jednání
osobně účastnit. Prošla jsem školením od vnuka, který mě naučil pracovat s internetem. Umím si jeho zásluhou „kliknout“ na přímý přenos
a sledovat ho. Ale musím říct, že v pondělí jsem
byla hodně zklamaná! A to
i přesto, že se mohu cítit už jaksi
vyléčená ze sledování televize a
mnohdy nejapných výlevů českých
politiků v Parlamentu ČR. Co jsem
ale slyšela v pondělí z úst některých
prostějovských zastupitelů, to okamžitě zpražilo mé dosavadní iluze.
Zejména trapné poznámky pana
Filouše a jeho exhibicionistické výstupy. Jak je možné, že tento jistě vystudovaný člověk se na stejnou věc
dotazuje sedmkrát, a když dostane
sedmkrát odpověď, ptá se poosmé?
A to nemluvím o jeho hledání chyb
tam, kde prostě nejsou, místo toho,
aby řešil ty problémy, které my voliči chceme, aby se řešily. Přiznám se,
že jsem volila hnutí ANO, ale teď už
jsem kvůli tomuto pánovi vystřízlivěla. Jestli se dožiji dalších voleb, tak
budu volit tu stranu nebo hnutí, za
které podobní lidé nekandidují.
Božena Vysloužilová, Prostějov

Když do prostějovského hokeje
vstoupil před časem pan Luňák,
říkal jsem si, že konečně přišel někdo movitý, kdo posune náš nejoblíbenější sport někam nahoru.
Z některých loňských nabubřelých
vyjádření pana Luňáka jsem také
nabyl dojmu, že je to ten pravý. O
to větší bylo moje zklamání, když
místo proklamovaných bojů o extraligu jsme druhou nejvyšší soutěž
zachraňovali až na poslední chvíli. A
teď další šok! Z pana Luňáka se stal
další promotér hokeje, který je čistě
závislý na finanční pomoci města.
Jinak si jeho žádost o pět milionů
korun nedokáži vysvětlit. Copak on
sám už není ochoten investovat do
hokeje? Nebo peníze nemá?
J. K., Prostějov
Tady nìco nehraje

Před volbami jsme byli některými hnutími krmeni tím, že vedení
magistrátu vyhazuje peníze oknem,
některé investice jsou neprůhledné
a tak je potřeba konečně dohlédnout na transparentnost. A teď je
Prostějov vyhodnocen jako nejlepší
město v republice, co se týká ekonomiky a hospodaření. Tady i něco
nehraje...
Jindřich Tomek, Prostějov

www.vecernikpv.cz

Když to shrneme, tak účelem pohádkové noci s Andersenem je dát dětem
osobní příklad a ukázat jim, že číst je
veliké dobrodružství. A prostějovští
zastupitelé se snaží o to samé, totiž na
vlastním příkladu ukázat, že jednat je
„nekonečná“ zábava. V jejich vlastním
zájmu však doufám, že příběh nebude mít i „pohádkový“ závěr ve stylu:
A tak se zastupitelé nakonec všichni
zase šťastně sešli a jednali a jednali a jestli
neumřeli, tak tam jednají dodnes...

Předpokládám, že všichni jsme se
alespoň jednou za život setkali se známým nepsaným pravidlem, nejdřív se
vychází a potom vchází. No, a pokud
se jím řídíte, hlasitě vám tleskám, ale
současně mi je vás líto!
Na svých cestách v různých dopravních prostředcích jsem se totiž setkala
hlavně s cestujícími typu „první jdu já,
a pak se uvidí...“ A nebudu předstírat,
že se k této skupině občas zařadím
taky. Ono totiž volat od zadních dveří
autobusu na řidiče: „Prosím vás, počkejte, já bych ještě ráda vystoupila“
poté, co mě nepřátelský dav vysunul
až někam do uličky mezi sedadly,

Foto: www.123rf.com

není kdovíjak příjemné. Zvlášť, když
má řidič na plné pecky zapnutou
country music rádio stanici a vy se
svým zoufalým přáním se musíte trefit
do pauzy mezi: „Já stěží srovnám postavu a hrdost znovu získááám, když
jen pasu po tvém pohledu a v noci
s sebou třííískááám...“

Už kolikrát se mi stalo, že řidič přes
tu ryčnou rozjásanou veselici v rádiu
přeslechl nebohého, zapomenutého
cestujícího, a ten se musel rychlostí
světla prodrat dopředu k němu, přes
batohy či kufry dálkově dojíždějících
i jejich škodolibými pohledy, protože
autobus se už dal do pohybu a další
zastávka je až kdoví kde.
Život je boj a dokonce i taková banální věc, jakou představuje výstup
z prostředku, je někdy nadlidský výkon. No, a já se jdu pomalu připravit
na bitevní pole, protože se konečně
blíží moje stanice a dalším hráčem
o výstup jsem já...

OD KOTOULU PO KNIHU

aneb něco málo o dětech...

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

je skoro to poslední, co provádí, nepočítáme-li pohyb od monitoru k lednici
pro nějakou tu nezdravou potravinu.
Máme tady sice sportovně nadšené
výjimky, ale ty to nezachrání. Stejně
jako dvě hodiny povinného tělocviku
týdně na školách. Děti se již nechtějí
hýbat tak nějak od přírody. Dříve každý přišel ze školy, hodil tašku do kouta
a už za chvíli byl venku. Dnes si sedne
k počítači a batoh má ještě u sebe... Tělesnou výchovu ve škole nějak přetrpí,
případně to jistí omluvenka, kterou si
mimochodem na střední škole již napíše sám a na tělocvik prostě nechodí
vůbec.
ediné, co mne překvapilo, byla
zpráva, že vesnice je na tom hůře
než město! Dříve přece děti v obci
měly k přírodě a pobytu v ní daleko blíže, byly tak nějak všeobecně
odolnější. Pozitivem na tom může
být snad jedině fakt, že vesnice se
tedy zřejmě velmi technicky a i jinak
všeobecně zmodernizovala, ovšem
z hlediska pohybu dětí to zřejmě zase
až tak dobře není. I ony dnes sedí
u počítače a „fejsbůkují“ či „paří“ hry.
A protože dostupnost sportovních
kroužků je mizivá, načež do měst za
nimi jezdit je finančně náročné, vyplý-

J
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ak jsme se všichni mohli dočíst, že naše mládež je tělocvičně a čtenářsky takřka negramotná.
Nevím jak vás, ale mne to zase až tak
nepřekvapilo. A proč? No, pojďme
si to společně rozanalyzovat...
ejdříve k tomu pohybu. Je všeobecně známo, že současná
generace je počítačová, tabletová,
smartphonová či dotyková a že pohyb

N

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

vá nám z toho ono překvapivé zjištění,
které když si to takhle zanalyzujeme,
zas tak překvapivé vlastně není.
o tedy s tím? Máme sportovní
vzory, ale ony legendy se vypracovaly vlastní pílí a všeobecnou
podporou rodiny, a to v nemalé míře
především pomocí finanční. Kdo je
dnes ovšem ochoten tohle všechno
podstoupit? A kde jsou subvence ze
strany zodpovědných, kde se ztrácí
finanční dotace na podporu sportu?
Byli jsme zvyklí, že z těch mladých
vyrostly hvězdy, které nám vozily tuny
medailí z mistrovství světa, olympiád, pokud ovšem bude pokračovat
současný trend pohodlí a nezájmu
o sport, čekají nás spíše velmi hubená
léta.
teď k tomu čtení. To lze považovat ještě za zoufalejší stav než
sportovní neumění, neboť četba a tím
pilování rodného jazyka by mělo být
jedním ze základních pilířů každého
kulturního a civilizovaného národa.
Jaká je ovšem realita? Nečtou ani
dospělí, natožpak děti! Povinná
četba se nám zakonzervovala na literárních dílech, která si dnes někdo
přečte, až když rozum opravdu pobere, ale ne v pubertálním věku základní
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TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU

a střední školy. Na druhé straně skupina knihomolů, která zde ještě naštěstí
existuje, zažívá při vstupu do knihkupectví pravidelné infarktové stavy,
když se podívá na cenovky knih. Já
sám jsem zanalyzoval, že pokud bych
si chtěl koupit všechny tituly, které
mne zajímají z mého oblíbeného historického období, tak bych byl pravidelně každý měsíc na účtu v debetu,
a ještě bych musel popíjet pouze vodu
z Hloučely či se živit kořínky a kůrou
stromů. Pokud se dnes ministr financí bije v prsa, že snížil DPH na knihy, tak těch pět procent je skoro nic.
Četbu se snaží zpopularizovat dětem
knihovny a já si vážím práce té naší
okresní, ale jakmile se děti dostanou
z dosahu těchto dobrých duší, vrací se
nám bohužel zase k počítačům, tabletům, smartphonům...
ento fenomén neničí jen dětská těla, ale evidentně i dětské
čtenářské duše. Jako národ tak nějak pomalu, ale jistě degenerujeme,
i když se tváříme, že právě počítačová
gramotnost je to pravé ořechové a IN
a COOL.
ožná je, ale národ toho potřebuje kapku víc, ne? Zamysleme
se nad tím...
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ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ 21.DUBNA!!!

KLIKNI SEM
ZNOVU VE

14:14

HODIN

ÉMĚSTO?

Vítejte na svìtì

ci primátora

BLAHOPØEJEME!!!
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!

Gabriela HRUBANOVÁ
7. 4. 2015 50 cm 3,30 kg
Němčice nad Hanou

netové stránky www.vecernikpv.cz

Regína LACHMANOVÁ
12. 4. 2015 51 cm 3,00 kg
Olomouc

Adriana KLÍČOVÁ
13. 4. 2015 49 cm 3,10 kg
Brodek u Konice

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

Anketaaneb
ptali jsme se v ulicích

UKLÍZEJÍ PODLE VÁS
TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTO DOSTATEČNĚ?

stromořadí podél komunikací. No,
a pomohlo by i navýšení městské a příměstské autobusové dopravy s cílem
omezit individuální automobilovou
přepravu. Tady by to ale také hodně ANO
záleželo na ochotě občanů vzdát se
pohodlí cesty vlastním vozidlem ve
prospěch právě veřejné dopravy,“ uzavírá toto téma Jiří Pospíšil.
Je tady ovšem ještě jeden zásadní
element, který ovlivňuje pořádek
9ħ5$.5$72&+9Ì/29É
v Prostějově. O likvidaci komunální35267ħ-29
ho odpadu ovšem až v příštím čísle
„Podle mě se stav zlepšil, město se mi
Večerníku.
zdá poměrně čisté, dříve to bývalo horší.
Na ulici ve které bydlím, často vidím, jak
technické služby uklízejí. I na náměstí
to celkem ujde, i když vždycky je určitě
co zlepšovat. Na druhou stranu je to na
lidech, když se lidé chovají, jako čuňata,
WUiY\SURĜH]VWURPĤDWG
je to těžké. Ale myslím, že v jiných
městech je to daleko horší...“

32ìÉ'(."

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

Ivo SMÉKAL
14. 4. 2015 54 cm 4,85 kg
Hradčany - Kobeřice

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 vašii
budoucnost!

!!! JSME ZPÁTKY !!!
POPUL ÁR N

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

Šimon KLVAČ
12. 4. 2015 53 cm 3,10 kg
Nezamyslice

Filip REŠ
12. 4. 2015 52 cm 3,15 kg
Drahanovice

„Triumf na Mateřince je důkazem prestižnosti

kralické školky,“ usmívá se Libuše Vrbová
KRALICE NA HANÉ V březnu se ve
zcela zaplněném sále prostějovského
divadla konal dvacátý ročník festivalu
Mateřinka. Jako vítěze porota zvolila Mateřskou školu z Kralic na Hané.
Své první krůčky na „prknech, která znamenají svět“, si před měsícem na festivalu
Mateřinka užili caparti z celkem osmi prostějovských mateřských škol. Doplnily je
mateřinky z Kralic na Hané, Vrbátek a Kunčic pod Ondřejníkem. Z celého odpoledne
byl pořízen záznam uložený na DVD, které

následně putovalo do Nymburku. Zde porota vybírala nejzdařilejší představení. Vítězem se stala školka z Kralic na Hané, která
díky tomu dostala pozvánku do celostátního finále, které se v Nymburku uskuteční
8. a 9. května.
Není to přitom jediný úspěch této mateřinky,
která uspěla i při přehlídce o nejkrásnějšího velikonočního beránka konané v prostějovském
Národním domě. „Jedná se o další důkazy
toho, že za dobu mého působení ve funkci ředitelky se mateřská škola v Kralicích na Hané

STARTUJEME UŽ V PONDĚLÍ 4. KVĚTNA 2015

Í

Soutěž o nejoriginálnější tablo

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se opět blíží na scénu...

změnila z dlouhodobě problémové na jednu
z nejprestižnějších školek na Prostějovsku,“
okomentovalavýsledkyředitelkaMŠaŠJKralicenaHanéLibušeVrbová,kterábyladofunkce
jmenována začátkem loňského března. Jedna
z neúspěšných kandidátek tehdy upozornila na fakt, že nová ředitelka měla měsíc před
svým nástupem odejít do důchodu. „Úspěch
vedení školy není závislý na věku, ale na profesní zdatnosti, zkušenostech, invenci a kvalitním
managementu,“ vyjádřila se v této souvislosti
pro Večerník Libuše Vrbová.
(mls)

30 888 243

www.vecernikpv.cz

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

15 840 670

www.vecernikpv.cz

NE

31 791 285
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Děti, pejsci

WRêHNDO"

vých sadech
pracuje...

DALŠÍ INFORMACE HLEDEJTE
UŽ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE!

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.

UV¾NPCLGFPQOOÊUV÷UGP[PÊQR÷V
Foto: Martin Zaoral
vyměnila stavbyvedoucího. Nyní se
už práce rozběhly, betonuje se zídka u
průmyslové školy, dodělávají se i cesty. Následovat bude i větší výsadba,“
prozradil Večerníku Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějov. Podle dalšího vyjádření radních se
firma zavázala ukončit práce do konce
května. „Pokud tento termín nedodrží, teprve pak jim budeme moci udělit
pokutu,“ konstatoval Pišťák.
V parku by mělo vyrůst padesát nových
stromů a řada dalších rostlin. Město
původně předpokládalo, že obnova
Spitznerových sadů spolkne více
než sedm a půl milionu korun, nakonec však budou práce o dva miliony
korun levnější.
(mls)

ÍSKALI AŽ
GATO

je kříženec kokršpaněla středního vzrůstu ve věku dvou až tří let.

Jedná se o vysmáté sluníčko, které bude milovat svého pána
víc než sebe. Je to klidný vyrovnaný klučík, který by dal cokoliv za to, aby měl svého pánečka. S fenkou se bez problému
snese, na vodítku chodí pěkně a netahá.

MIŠÁK

je ušlechtilý pes německé dogy, pět až šest let star, klidného a
hrdého chování. K lidem je velmi přátelský. Vhodné prostředí

je pro něj doma na pelíšku v blízkosti svého pána, kterému
bude oddaným a věrným přítelem. S fenkou se snese bez
problému, na vodítku chodí pěkně a netahá.

TEDY BEER

je představitel plemene eldeteriér, velkého vzrůstu, ve věku cca
tři roky. Má přátelskou a milou povahu, je vděčný za každý

kontakt s člověkem a jeho pohlazení. Vhodný pro sportovně
založeného člověka, který s ním bude podnikat velké pprocházky a výlety. Na vodítku chodí pěkně a netahá.

ELENKA

je kříženec středně velkého vzrůstu ve věku zhruba šesti roků.

Téměř celý život prožila v útulcích a moc bychom si přáli, aby
konečně poznala, co je to mít domov a svého milujícího pánečka. Je velmi milá, přátelské a vyrovnané povahy, vhodná
spíše do rodiny, kde bude jediným pejskem.

ŘŮ MĚSÍČNĚ

</ó07
ÚTERÝ

KLIKNI SEM
ZNOVU VE

14:14
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21.DUBNA!!!

ze zastupitelstva

Město přitvrdilo v boji proti alkoholismu

PROSTĚJOV A dost! Přestože vyhláška o zákazu požívání alkoholu na
určitých veřejných místech v Prostějově je už několik let v platnosti, trpí
výraznými nedostatky. To se na pondělním jednání zastupitelstva snažili
radní napravit předložením návrhu
její změny, či lépe řečeno doplnění.
Kromě větších kompetencí pro strážníky městské policie do ní přidali další místa, kde se člověk nesmí pohybovat ani s flaškou v ruce, natož obsah
konzumovat! Zastupitelé s návrhem
souhlasili drtivou většinou, dokonce
do vyhlášky přidali na žádost občanů
ještě Určickou ulici!
Městská policie provedla monitoring
svých okrsků a kontrolu míst, kde se
požívání alkoholických nápojů zakazuje. „Za loňský rok bylo řešeno celkem dvaapadesát případů porušení
této vyhlášky, přibližně v jedné pětině
případů se strážníkům podařilo zajistit
a odebrat alkohol, který byl předán se
spisem do správního řízení. Policisté
se ale často dostávají do důkazní nouze právě z důvodu omezené vyhlášky.
Pokud totiž osoba není přistižena při
požívání alkoholu strážníkem, nebo
osobou, která v dané věci může podat
vysvětlení, pak není prokázáno požívání, neboť podezřelé osoby uvádí,
že alkohol nepožívají, ale mají pouze
v držení,“ konstatuje dosavadní praxi
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. Jak vzápětí dodal, alkohol na
veřejnosti požívají především bezdo-

movci. „Ti jsou v tomto ohledu již znalí,
kde lze na veřejnosti požívat alkohol.
Jsou to i taková místa jako Pernštýnské či Žižkovo náměstí, přednádražní
prostory v Janáčkově ulici a podobně.
V souvislosti s požitím alkoholu pak
dochází k obtěžování osob na veřejnosti, drobným výtržnostem, krádežím,
a to i na místech, kde se nachází děti,“
dodává Nagy, který tak vítá rozhodnutí
rady města rozšířit v nové vyhlášce počet míst, kde se nesmí nikoliv už jen požívat alkohol, ale vůbec ho držet v ruce!
„Nově se tak na konkrétních místech
zakazuje nejenom konzumace alkoholických nápojů, ale rovněž zdržování se
na veřejných prostranstvích s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem. Tím není omezen
pohyb osob s uzavřenou lahví, kterou
například zakoupí a přenáší,“ vysvětluje

Alena Rašková, první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova.
Zastupitelé si minulé pondělí vyslechli prostějovského občana bydlícího v Určické ulici, který komunální politiky požádal o zařazení
této lokality rovněž na seznam míst,
kde bude zakázáno požívání i držení alkoholu. „Kolikrát si připadám, že
z Určické ulice se stal ´alkoholovod´ ve
směru od rybníka až po azylový dům.
Bezdomovci vysedávající především na
autobusových zastávkách tropí posíleni alkoholem výtržnosti, močí po celé
ulici a nachmelení pak míří do azyláku,“
vysvětlil svoji žádost muž z Určické
ulice. Zastupitelé mu drtivou většinou
hlasů vyhověli a právě tuto ulici přiřadili k dalším veřejným místům, které
má zůstat „bezalkoholovou zónou“.
(mik)

6H]QDPQRYÙFKcEH]DONRKRORYÙFKpYHÔHMQÙFKPÉVW
* Žižkovo náměstí
* Pernštýnské náměstí
* Lužická ulice, vnitroblok mezi ulicemi Budovcova, Olomoucká a Lužická
* Veřejné prostranství do 100 metrů od Zlaté brány
* Prostory městské tržnice
* Okolí do 50 metrů od hlavního nádraží v Janáčkově ulici
* Okolí do 50 metrů od zóny s prodejnami Lidl a obchodní pasáže Anděl
v Anenské ulici
* Okolí do 50 metrů od zóny s prodejnami Kik, Lidovka, nábytek Paul,
Alpine Pro, Oresi kuchyně, Okay elektro v Plumlovské ulici
* Okolí do 50 metrů od prodejny Albert v Plumlovské ulici
* Určická ulice od rybníka až po Azylové centrum
Zdroj: Magistrát města Prostějova

„BĚŽNÝ OBČAN BERE NĚKTERÉ VÝHODY UŽ ZA NAPROSTOU SAMOZŘEJMOST!“
Primátora Miroslava Pišťáka Večerník vyzpovídal po udělení nejvyššího ratingu

bezproblémově dostat půjčku až
dvěstěosmdesát milionů korun. To
je podle odborníků bezpečný úvěr,
Michal
který by město mohlo v pohodě
splácet. Na rovinu ale musím
KADLEC
říct, že v nejbližších dvou letech
PROSTĚJOV Středa 8. dubna nevidím důvod, proč bychom
byla historickým dnem pro o tak velké peníze měli žádat. Navíc
Prostějov. Primátor Miroslav máme dostatečné vlastní finanční
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

šestadvacet procent z celkového
rozpočtu města.
Navíc jsem už za
první tři měsíce
z rezerv města,
právě do investic, vyčlenili přes
devět milion korun.

Pišťák (na snímku) z ČSSD převzal z rukou ředitele české
pobočky anglické agentury
Moody´s Investors Service Petra
Vinše absolutně nejvyšší rating,
který lze při hodnocení ekonomického hospodaření udělit.
Večerník se v souvislosti s tímto
mimořádným oceněním zeptal
prvního muže prostějovské radnice na některé detaily, které se
týkají každoročního i výhledového hospodaření města.
ƔƔ Nejvyšší možný rating, takže
spokojenost, pane primátore?
„Zpravidla bývám hodně zdrženlivý,
když komentuji dobré, ba co dím,
výborné hospodaření města Prostějova.
Ale tentokrát tolik zdrženlivý nebudu,
protože k tomu není důvod. Ať se to
někomu líbí nebo ne, město Prostějov
hospodaří rozumně, a rozumně také
sestavuje rozpočet s přihlédnutím
k dalšímu rozvoji města i možnostem,
které skutečně máme. Navíc neevidujeme ani haléř dluhu! A hlavně
z těchto důvodů, pokud bychom se
v zastupitelstvu napříč politickým spektrem shodli na nějaké významnější
investici přesahující možnosti běžného
rozpočtu a bylo by zapotřebí vzít si
úvěr, tak do toho půjdeme!“
ƔƔ Takže možnost úvěru je skutečně
aktuální?
„Podle výpočtu agentury Moody´s
Investors Service bychom mohli
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Další místa, kde se už také PERLIÈKY
nesmí CHLASTAT!

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

2014

Pro tři vítězné třídy budou
připravené zajímavé ceny!

Hlasovat budete
moci na webu
www.vecernikpv.cz!

-$1$.8%Ì129É
35267ħ-29
„S úklidem to v našem městě trochu
pokulhává. Často jezdím na kole, a co
chvíli se mi stane, že najedu na střepy.
Týká se to konkrétně Žižkova náměstí
a Komenského ulice u diskotékového
klubu. I na náměstí by mohlo být daleko více uklizeno. Dcera žije ve Švédsku
a oproti čistotě, která tam všude září, je
to tu špatné.“
Ptala se Aneta Křížová

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

Foto: Michal Kadlec

rezervy určené k zajištění investic, které
jsou jaksi navíc a které nejsou zahrnuty
v ročním rozpočtu města. Mám tím na
mysli potřebné výdaje, které mohou
vyplynout z nějaké nečekané události
nebo například nedej bože havárie.“
ƔƔ Někteří kritici ale namítají, že vzhledem k výbornému
hospodaření se město drží právě
v investicích až moc při zdi...
„Podívejte, stavební investice tvoří ročně

A tento přesun peněz schválil jednohlasně
i finanční výbor, který je složen i ze členů
opozice v zastupitelstvu. Opravdu se
někomu zdá, že se držíme při zdi? Navíc,
pokud nám vyjdou některé žádosti o dotace, bude ten zmíněný poměr více než
šestadvacetiprocentní.“
ƔƔ Řekl jste, že v příštích dvou
letech nevidíte důvod k úvěru.
A co kdyby přišla možnost koupit
pozemky po Oděvním podniku?

„V tomto ohledu jsem osobně hodně
skeptický... Jak známo, my se budeme
zaměřovat na rozšíření takzvané malé
průmyslové zóny v Brněnské ulici. Při
nákupu pozemků ve Vrahovicích by
měli spíše dostat příležitost aktivity
některých soukromých investorů.“
ƔƔ A co výstavba či spíše rekonstrukce koupališť u velodromu či ve
Vrahovicích?
„Jistě,
problém
vrahovického
koupaliště, stejně jako areálu
u prostějovského u velodromu budeme
muset do konce tohoto volebního období řešit. Ale řešit ho hodláme také
za výrazného přispění státních dotací.
Máte ovšem pravdu, pokud bychom
dospěli k názoru, že se pustíme do
rekonstrukce obou koupališť,
jednalo by se odhadem o částku
zhruba sto milionů korun.
A to je už suma mimo
možnost běžného rozpočtu,
tudíž právě tyto investice by
zřejmě přispěly k diskuzím
o úvěru.“
ƔƔ Dovolte poslední otázku. Město
je na absolutní špici v republice, co
se týká ekonomiky, získalo nejvyšší
možný rating. Zeptám se možná trochu jednoduše - co z toho má běžný
občan?
„Víte, je zde spousta věcí, které
si bohužel běžný občan už ani
neuvědomuje a bere je za naprostou samozřejmost. Já budu jmenovat jen některé výhody. Už zhruba
patnáct let jsme, jako jediné město
v republice, nezvýšili daň z nemovitostí. Dále jsme odmítli zvýšit jízdné v městské hromadné dopravě
a stejně tak nehodláme navyšovat
poplatek za komunální odpad. A to
i za cenu toho, že na obě tyto služby
doplácíme ročně desítky milionů
korun. A ať mi občané odpustí, toto
samozřejmost není.“

PROSTĚJOV Pondělní maratónské jednání zastupitelů
nebylo celých dvanáct hodin
nudné, jak by se z katastrofálně nízké sledovanosti přímého
přenosu dalo předpokládat. Tu
a tam jsme se zasmáli některým
výrokům komunálních politiků.
Večerník pochopitelně pro své
čtenáře opět jako vždy zaznamenal několik perliček...
* „Chci projednat veřejnou
finanční podporu Jestřábům
hned na začátku, než budeme
všichni unaveni!“
František Filouš (ANO 2011) hned
v prvních minutách jednání dal všem
vědět, že zastupitelé budou po půlnoci
usínat…
* „Můžete se ptát, na co chcete,
já jsem povinen nechat si líbit
všechno!“
Primátor Miroslav Pišťák (ČSSD) zareagoval na ostrou otázku z prořízlé pusy
Jana Navrátila (Změna pro Prostějov).
* „Budeme pořádat tiskovky na
náměstí...“
Miroslav Pišťák (ČSSD) s ironií v hlase
odpověděl Františku Filoušovi (ANO
2011) na jeho kritiku, že byl nedávno
vyhozen z tiskové konference rady města,
a tudíž na ni nemá přístup veřejnost.
* „Mám technickou! Strašně tady
táhne, nerad bych byl zase nemocný!“
Petr Kousal (KDU-ČSL) měl opravdu
zásadní technickou poznámku...
* „V některých periodikách se tu
a tam objeví něco, co bych neřekl,
ani kdybych byl opilý!“
Některé články v prostějovských
médiích okomentoval primátor Miroslav Pišťák (ČSSD) velmi zajímavě.
* „Za hrubku se omlouvám,
nejsem v češtině ještě zběhlý...“
Vedoucí odboru rozvoje a investic
Antonín Zajíček vysvětloval některé pravopisné chyby v písemných materiálech.
* „Jestli bydlíte v Prostějově a ne
v Olomouci, jak jste uváděl na
svých webových stránkách, tak si
stačí pro informace zajít na magistrát. Nemusíte je hledat ve sklepě
pražského muzea!“
Josef Augustin (KSČM) poradil Petru
Kapounkovi (Změna pro Prostějov),
kde získat informace, které potřebuje.
* „Něco tady smrdí!“
František Fröml (Změna pro Prostějov)
použil tento výraz při návrhu rady
města prodat pozemek u lázní.
* „Já bych ti, Františku, řekl, co
tady ve skutečnosti smrdí...“
Odpověď z úst Václava Šmída (KSČM)
na sebe nenechala dlouho čekat.
* „Mně se začíná dělat špatně!“
Primátor Miroslav Pišťák (ČSSD)
se zatvářil hodně kysele ve chvíli, kdy
František Filouš (ANO 2011) se na
stejnou věc ptal již posedmé...
* „Přeji vám všem krásný 14. duben!“
Pavel Smetana (ČSSD) se přihlásil
s technickou poznámkou minutu po
půlnoci.
Zaznamenal Michal Kadlec

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

.

navštivte stále více oblíbenější inter
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tiskovce hovoří pouze o pozitivních věcech, je zavádějící. Jde ale o tiskovou konferenci rady a přístup na
ni mají pouze radní tohoto města a novináři,“ zopakoval většině obyvatelstva jasnou skutečnost Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
Toto vysvětlení se ale opozičnímu zastupiteli stále
nezdálo... „Prosím, abyste tento zvyk změnili. Myslím
si, že zastupitelé zastupují zájmy občanů a měli by
podobných akcí být účastni,“ namítl Filouš. „Dobře,
budeme příště dělat tiskové konference na náměstí!
Jsem přístupný jakémukoliv požadavku, ale já osobně bych na zavedeném systému tiskových konferencí
rady města nic neměnil,“ nenechal se zviklat primátor
Pišťák. „Na tiskové konference vlády také nechodí
celá Sněmovna,“ uzemnil opozičního zastupitele
radní Pavel Smetana.
Večerník má pro Františka Filouše také jeden vzkaz:
pořádejte tiskové konference opozičních stran
a hnutí v zastupitelstvu. My rádi přijdeme! (mik)

9]iFQpGXE\Y\VD]HQpQDQiPĚVWt DOBOVÝ JARMARK na náměstí
PROSTĚJOV Na úplné dokončení
rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka poplyne z městské kasy ještě
dalších 530 tisíc korun. A to i přesto, že projekt za dvaadvacet milionů
korun byl již před rokem schválen
a s dalšími mimořádnými investicemi se nepočítalo…
Dalšího více než půl milionu korun
radní vyčlení na profinancování dodávky osmi již vzrostlých dubů, které
budou vysazeny na náměstí T. G. Masaryka. „Podle mého názoru je právě
toto učebnicová situace, jak se to nemá
dělat! Když nám byl před časem předložen projekt revitalizace náměstí,
žádná výsadba dubů v něm zakresle-

na nebyla. Projekt byl takto schválen,
dvaadvacet milionů z rozpočtu vyčleněno a na tomto základě proběhlo i výběrové řízení. A teď najednou dáváme
dalších pětset třicet tisíc korun. To se
o výsadbě stromů copak nevědělo
dříve? Někdo za tuto chybu musí být
zodpovědný,“ namítal na pondělním
jednání zastupitelstva města opoziční
zastupitel Petr Kousal (KDU-ČSL).
Hned se mu dostalo odpovědi.
„Už dopředu vás prosím, abyste za
tím nehledali žádný podvod! Je pravda, že výsadba dubů na náměstí nebyla dříve v plánu, teprve až později jsme
na základě rozsáhlé diskuze dospěli
k závěru, že by bylo dobré navýšit

počet stromů v centru města právě
o těchto osm dubů,“ uvedl prostějovský primátor Miroslav Pišťák. „Jenom
bych připomněla, že památkáři nejdříve zamítli jakoukoliv výsadbu stromů,
my jsme se ale nakonec s architektem Mičolou dohodli na tom, že alej
z osmi dubů dodatečně do projektu
zahrneme. Stromy prostě na náměstí
chceme a určitě i občané Prostějova,“
přidala Ivana Hemerková, náměstkyně primátora pro životní prostředí.
Zastupitele pak ještě udivovala poměrně vysoká cena za pouhých osm
dubů. „Jedná se o vzácné stromy
a dodávka je až z Německa,“ snažil se
vysvětlit Pišťák.
(mik)
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už 4. července! STIHNE SE TO?

PROSTĚJOV Vedení radnice připravuje velkolepé oslavy 625. výročí povýšení Prostějova na město. Jednou z mnoha akcí by měl být
4. července tohoto roku velký dobový jarmark přímo na náměstí
T. G. Masaryka. Má to ale jeden
háček, stihne se jeho rekonstrukce?
„V rámci oslav 625. výročí povýšení
Prostějova na město jsme připravili
hned několik akcí. Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž k tomuto tématu pro
žáky základních škol, vydány budou
speciální poštovní známky, tři druhy
pohlednic s razítkem. Město zároveň
převzalo záštitu nad několika vybranými sportovními akcemi. Vrcholem
oslav pak bude dobový jarmark, kte-

rý začne čtvrtého července v deset
hodin dopoledne na prostějovském
náměstí. Půjde nejenom o ukázky
historických řemesel, ale jeho součástí budou také atrakce pro děti,“ prozradila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějov.
Otázkou ovšem zůstává, zda do té
doby bude úspěšně dokončena generální oprava prostějovského rynku...
„Jak si Prostějované mohou všimnout, rekonstrukce náměstí T. G.
Masaryka probíhá zdárně a rychle,
termín dokončení je smlouvou určen
na třicátého června tohoto roku. Nevidím důvod, proč by se tak dobový
jarmark neměl stihnout,“ zareagovala
pohotově Hemerková.
(mik)
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SPRINTEL - stavíme pro vás internet
kojenosti zákazníků ale nikdy nelitujeme,“ vysvětluje Kapounek.
Po malém zpomalení výstavby v roce
2014 se investice rozeběhly naplno
a spousta nových zákazníků v Prostějově
i okolí se tak může těšit na nejrychlejší
připojení v regionu a interaktivní kabelovou televizi. Novinkou je i připojování rodinných domů. Dostupnost
v konkrétní lokalitě lze zjistit dotazem
email info@sprintel.cz.
Noční pásmo 100-160 Mbit/s u optických tarifů je u firmy Sprintel už nějaký
čas standardem. Co tedy dále? Velice
populární novinkou, kterou firma
Sprintel pro své zákazníky zavedla,
je služba Sledování TV. Umožňuje
sledovat velké množství volně šířených programů na počítači, tabletu
či mobilu. „Službu nově poskytujeme
zdarma zákazníkům na optické síti

PROSTĚJOV Internet, kabelová televize, telefon, kamerové a zabezpečovací systémy, zakázková výstavba
sítí. Tyto služby jsou hlavní doménou
firmy Sprintel. Jak to ale ve Sprintelu
dělají, že v době, kdy už všichni internet mají, stále získávají nové zákazníky? Večerník se zeptal projektového
manažera Petra Kapounka.
„Naší doménou je kvalita. Snažíme
se neustále rozšiřovat optickou síť
a využívat všech možností ke zbudování nových úseků pro co nejvíce občanů. Unikátní je také topologie naší
sítě, optické i bezdrátové. Klíčové
uzly se umí v případě poruchy samy
překlopit jinou trasou. Díky tomu je
výpadků minimum a naše připojení
tak je nejspolehlivější i pro ty nejnáročnější zákazníky. Znamená to pro
nás značné investice, investic do spo-

s tarifem alespoň 80Mbit/s, který u nás
stojí od 300 korun měsíčně a také k vybraným tarifům na mikrovlnné síti. Jedná se o službu navíc pro naše zákazníky,
nevyděláváme na ní. S malým příplatkem je ale možné si aktivovat možnost
pozastavit běžící pořad nebo si jej pustit
až čtyřiadvacet hodin zpětně.“
„Díky regionálnímu zázemí a dobře
navržené, udržované a dohledované
síti nabízí Sprintel s.r.o. skutečně kvalitní
technickou podporu všem uživatelům,“
uvedl dále Kapounek. Na kvalitu firmy
Sprintel se spoléhá řada veřejných institucí a velkých firem včetně národních
operátorů...
S firmou Sprintel, s.r.o., ušetříte peníze i nervy. Neváhejte a nakupujte
internet přímo od zdroje. Ať jste jednotlivý uživatel či skupina obyvatel
bytového domu, můžete kontaktovat firmu na tel. čísle 588 008 008
nebo emailu info@sprintel.cz a nechat si vypracovat individuální nabídku pro přechod od současného
poskytovatele.
Tým zaměstnanců firmy Sprintel s.r.o.
vám touto cestou vzkazuje: „Vaše spokojenost je naše vizitka!“
(pr)

Používáte Facebook?
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Naprostá většina
mladých lidí ve věku
15 – 18 let aktivně
používá Facebook.
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Vítejte milí čtenáři,
Přestože máme březen už za sebou, můžeme se ještě pomyslně
vrátit k dřívějšímu mottu tohoto
prvního jarního měsíce, kterým
byl „měsíc internetu“. Právě na
toto téma připravil Večerník
dnešní tématickou stranu.
V letech 1998 až 2008 totiž každoročně probíhala informační
kampaň upozorňující na význam
internetu především z celospolečenského hlediska. Dnes už nás
o tom nikdo přesvědčovat nemusí, s trochou nadsázky o výhodách
ví každé malé dítě. Internet ale
může být velmi záludný kamarád.
Toto virtuální prostředí je totiž
v čím dál větší míře cílem zločinců, kteří se snaží zneužívat anonymity a některých stále ještě nedostatečně obezřetných uživatelů.
Nejzranitelnějšími v tomto prostředí jsou bezpochyby děti.
Proto je nutné jim co nejdřív
vštěpovat několik zásadních
bezpečnostních pravidel. K těm
patří nesdělovat své osobní
kontakty a neposílat své fotografie, a už vůbec ne intimní,
které jsou lehce zneužitelné.
Přístupová hesla držet opravdu
v tajnosti, neměl by je vědět žádný
kamarád. Velmi důležité je nedomlouvat žádnou schůzku přes
internet, aniž by o ní věděl někdo
z blízkých.
Texty připravil: Tomáš Kaláb
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vzorek: 200 respondentů
ve věku 15 – 18 let
realizace: studenti školy
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GLOSA VEČERNÍKU
ÍKU
TOMÁŠ KALÁB

PŘED INTERNETEM JSME BYLI,
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PROSTĚJOV Park u prostějovské
průmyslovky patří k nejmenším ve
městě. Přesto jeho obnova trvá už
více než rok. Dle aktuálních zprávy by však měla skončit koncem
května.
Hromady hlíny, ve kterých objevíte
i lidské kosti. Rozdělané či nedodělané cesty. A bagr zaparkovaný týdny
na stejném místě uprostřed té spouště
kolem. Takto vypadaly dlouhé týdny
„rekonstruované“ Spitznerovy sady.
Ač už to snad skoro nikdo nečekal,
nyní se situace přece jen mění k lepšímu. V průběhu uplynulého týdne už
bylo možné v sadech opět vidět dělníky a do práce se pustil i dlouho odstavený bagr. „Po našem pokárání firma

ZA DVA ROKY JSME ZÍ

60 000

ČTENÁŘ

PO NĚM UŽ NEBUDEME...

3'
 ! )%
  ! )%
  !
  !%  
9''"%
8:  

  
    
 
    !   
  

6'î2ā+%*<§å#50#<

  
   

STARTUJEME JIŽ V Ú



  

Dosud jsem mezi známými pověstný
poněkud neobvyklou náplní svého
volného času v dětství, kdy jsem
musel být vysloveně odháněn od
knih - nejen těch pro dětské čtenáře,
ale také nejrůznějších encyklopedií
a atlasů. Ať už šlo o zvířata či mapy
historické nebo současné. Přestože
byl objem informací v nich obsažený
omezený a konečný, dokázal jsem
v nich listovat stránku po stránce
a s každým otevřením knihy objevit
pro sebe něco nového.
Zpětně si říkám, jak by to asi vypadalo, kdyby už tehdy byl znám
internet. Asi bych se toho dozvěděl
mnohem víc za cenu ještě více prosezených hodin doma. Internetové
encyklopedie jsou totiž na jednu
stranu z časového hlediska velmi
zrádné. Hledáte konkrétní informaci
a najdete si příslušné heslo. Čtete
a v textu objevíte modře označený
pojem, který má k danému tématu
sice okrajový význam, ale zaujme

vás. Kliknete na něj a přečtete si
o něm. Jenže ouha, zase je tu něco
zajímavého, o čem jste se předtím
chtěl dozvědět víc, a časem se ocitnete u tématu, které je od toho
vašeho původního na míle vzdálené.
A klidně UŽ může být o nějakou tu
hodinku navíc...
Bez internetu si dnes nedovedeme život představit, a pokud se
využívá smysluplně, je nepochybným přínosem. Je to zároveň žrout
času, který by se mnohdy dal využít
lépe, a je to potenciálně také velmi
nebezpečné prostředí. A to nejen
z hlediska kriminality, ale i útoků
na nervy uživatelů. Kolik z nás se
už dostalo do situace, kdy nutně
v časovém presu potřebuje něco najít nebo odeslat mail, přičemž na něj
v dolním rohu obrazovky významně
svítí červený křížek mezi dvěma
monitory. Těžko se to radí, ale
i v případě práce s internetem platí
ono typicky české: „To chce klid!“.

15041510374

Prostějov (mls) - Od 1. května dochází k navýšení hodin pro veřejnost na
dvou prostějovských pobočkách České pošty. U hlavního nádraží v Janáčkově ulici bude nově v sobotu otevřena o
dvě hodiny déle a to od 8.00 do 12.00
hodin. Rozšíření otevírací doby se dočká i pobočka v Plumlovské ulici, která
se nachází v pasáží u Penny marketu.
V pracovní dny bude otevřena o půl
hodiny déle tedy od 8.00 až do 18.00
s hodinovou přestávkou mezi 12. a 13.
hodinou. Novinkou pak bude i to, že
lidé na tuto pobočku budou moci zamířit i v sobotu a to od 8.00 do 12.00
hodin. Dosud měla tato pobočka po
celý víkend zavřeno.
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PROSTĚJOV Jak Večerník informoval už v pondělí 23. března, opoziční zastupitel za ANO 2011
František Filouš se domáhal vstupu na tiskovou
konferenci rady města, ze které však byl vykázán.
Zřejmě tuto „potupu“ těžko vydýchává, protože
na jednání zastupitelstva proti svému vyhazovu
protestoval znovu.
„Nechápu, proč se nemohu zúčastnit tiskovky rady
města, aniž bych na ní vystupoval či jakkoliv zasahoval do vyjádření radních směrem k novinářům. Rád
bych věděl, zda radní trvají na tom, že tato tisková
konference je pro obyčejné zastupitele stále zapovězena. Jsem totiž přesvědčen o tom, že informace
z jednání jsou novinářům z úst radních předkládány
pouze pozitivně a na drobné mínusy se zapomíná,“
argumentoval František Filouš.
Odpověď mu poskytl samotný primátor města. „Novináři kladou na tiskové konferenci radním mnohdy
velmi nepříjemné otázky. Takže představa, že se na

PROSTĚJOV - INTERNET A TELKOMUNIKACE
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tak, jak ji určuje zákon,“ dodává náměstek. „Místo toho, aby kraj hlavní
tahy městem čistil pouze dvakrát do
roka, my sami to budeme dělat minimálně každý měsíc. Věřím tomu, že
to bude hned poznat na snížení prašnosti,“ uvedla Alena Rašková.
Radní mají ale v rukávu ještě další
recepty, jak zvýšit čistotu v Prostějově. „Jednoznačně by pomohlo
vybudování severního obchvatu, což
je krajská záležitost a jsme přesvědčeni, že jde o prioritu. Magistrát navíc
plánuje další izolační zeleně, například
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Pošta rozšiøuje
otevírací dobu

„V rámci rozpočtovaných finančních
prostředků věnujeme čistotě města velkou pozornost. Na základě porovnání
s jinými městy se domnívám, že v rámci celé republiky patříme k těm lepším.
Usuzuji tak i podle reakcí návštěvníků
a turistů, kteří konstatují, že máme
nejen krásné, ale i čisté město. Navíc,
mimo rámec smlouvy se společností
.A.S.A. Technické služby, zaměstnává
magistrát za podpory úřadu práce dvě
desítky pracovníků na veřejně prospěšné práce, kteří se starají o drobný úklid
ulic města,“ konstatoval Jiří Pospíšil,
náměstek primátora Statutárního města Prostějova, který je zodpovědný za
komunální služby ve městě.
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Prostějov (mik) - V pondělí těsně
před půlnocí projednávali zastupitelé návrh náměstka primátora Jiřího
Pospíšila prodat část pozemků mezi
městskými lázněmi a domy v Plumlovské ulici právě obyvatelům těchto nemovitostí. Prodej se však neuskuteční,
koalici ke schválení chyběl jediný hlas,
neboť první náměstkyně primátora
Alena Rašková odešla ze zdravotních
důvodů dříve domů. „Jsme jednoznačně proti prodeji těchto pozemků, vždyť
je budeme potřebovat pro rozšíření
městských lázní,“ argumentoval Aleš
Matyášek z opoziční TOP 09. „Lázně
můžeme rozšířit i tak,“ zareagoval Vladimír Průša, jednatel domovní správy.

PROSTĚJOV Věčné dilema - je
Prostějov čisté město a dělá
magistrátvšechnoprojehoúklid
i upravenost? Popravdě řečeno,
podle toho, kolik peněz jde
z městské kasy na čištění silnic a
chodníků, péči o zeleň či odvoz
odpadu, musel by být Prostějov
jako ze škatulky a ze země by
se téměř dalo jíst... Mnohdy ale
bohužel vypadá realita jinak,
za což však povětšinou mohou
sami nesvědomití občané, kteří
nehledí na jakékoliv pořádky.
Přesto lze sebevědomě tvrdit,
že Prostějov patří k nejčistším
městům v republice.

14 994 744

Prodej neprošel!

Michal
KADLEC

28 370 163

Prostějov (mik) - Při jednání zastupitelstva města v pondělí 13. dubna samozřejmě nechyběla diskuze
o dalším osudu Jezdeckých kasáren.
Rozhodnutí, zda bude zbourána‘
i hlavní budova zdevastovaného areálu, ale nepadlo. „Máme na stole několik
návrhů, jak budovu využít. Ty ale bude
ještě potřeba projednat,“ odkládá návrh rady města Jiří Pospíšil, náměstek
prostějovského primátora. Opoziční
zastupitelé žádali o prodloužení doby
na možnost získání dalších návrhů využití o další rok, to ale při celkovém hlasování zastupitelstva bylo odmítnuto.

pro Večerník

15 008 773
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PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

„Lidé, kteří do Prostějova přijíždějí
z jiných regionů nebo cizinci, obdivují
čistotu, která tady panuje. Jenomže na
druhé straně se osobně setkávám naopak s kritikou ze strany samotných
prostějovských občanů. Některým
vadí zejména na jaře špinavé silnice,
druhým zase neposekaná tráva či na
podzim popadané listí. Je to tím, že
Prostějované jsou k vlastnímu městu
více kritičtí. Co vadí mně osobně, jsou
majitelé psů, kteří po svých miláčcích
neuklízejí exkrementy. Není nic horšího, než ve městě či v parku šlápnout
do ...! Každý si domyslí, do čeho,“
přidává první náměstkyně primátora
Alena Rašková.
Nezpochybnitelnou skutečností bezesporu je, že Prostějovany
ze všeho nejvíce dráždí špinavé
chodníky a silnice. V tomto ohledu
letos poprvé město sáhlo po revolučním řešení. Místo Olomouckého
kraje bude právě na krajských silnicích zajišťovat čištění prostějovský
magistrát. „Od začátku roku jsme
zaznamenali značné znečištění krajnic i povrchu krajských silnic, kde
nejhorší situace je v ulicích Dolní,
Olomoucká a Vrahovická. Tento stav
negativně ovlivňuje prašnost ve městě, zhoršuje již tak znečištěné ovzduší
a má podíl na překročení hodnot polétavého prachu v ovzduší ve městě,“
míní Pospíšil. „Bohužel, vzhledem
k tomu, že žádný zákon Správě silnic Olomouckého kraje nenařizuje
pravidelné čištění silnic, pouze úklid
po zimní údržbě v lokalitách, kde je
prováděn inertní posyp, rozhodli
jsme se, že tyto komunikace budeme
čistit sami. Jde o ovzduší a čistotu ve
městě, v němž žijí naši občané a není
možné nechat celou záležitost pouze

27 013 954

Prostějov (mik) - Správci městské pokladny se aktuálně potýkají
s jedním velkým problémem. V rozpočtu totiž chybí za první čtvrtletí balík peněz z takzvaných sdílených daní
od státu. „Doufám, že v dalším průběhu roku už nebudeme zažívat takové
zklamání, jako za první čtvrtletí. Na
příjmové stránce městského rozpočtu
nám totiž chybí osmatřicet milionů
korun z rozpočtu státního. Je to citelná
ztráta, která nás však nepoloží. Věřím,
že stát do konce roku zlepší výběr daní,
abychom nemuseli provádět některé
škrty ve výdajích města,“ konstatoval
smutně Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.

„Přespolní tvrdí, že ano. Místní občané jsou kritičtější,“ konstatují náměstc

14 329 089

Chybí 38 milionù...

CO MYSLÍTE, JE PROSTĚJOV ČISTÉ A UPRAVENÉ

26 095 703
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Úsov - zámek pro děti i dospělé
ÚSOV Hrad a zámek Úsov je nepřehlédnutelnou dominantou na cestě
z Mohelnice do Uničova. Je známý
především jako sídlo lovecko-lesnického muzea, které představuje
rozsáhlou, unikátní sbírku loveckých trofejí nejen z Čech, Polska
a Itálie, ale i z Indie a Afriky.
V posledních letech se Úsov stal vyhledávaným cílem zejména rodin s dětmi,
kromě tradičních expozic totiž nabízí
i další vyžití pro malé návštěvníky. Od
roku 2014 je součástí hlavního prohlídkového okruhu výstava Pohádky
na zámku Úsov, přibližující lovecké
trofeje a další přírodovědné sbírky originálním způsobem.
V nejstarší části hradu, Vlašimském
paláci, si mohou děti i dospělí po náročném výkladu vyzkoušet vlastní
dovednosti a potrápit hlavičky hádankami. Pro nejodvážnější z nich
je zde otevřen i strašidelný labyrint,
v němž se ukrývá čarodějnice Bludimíra, která si jednou za rok kouzlem

Foto:archív hrad a zámek Úsov

přivlastní nejen všechny expozice lovecko-lesnického muzea, ale i nádvoří
úsovského zámku. Zkrátka nepřijdou
ani milovníci výtvarného umění. Ve
třetím poschodí zámku se nachází galerie akademického malíře Lubomíra
Bartoše, rodáka z nedaleké Klopiny.
Na nádvoří se nachází i malá ZOO
s kamerunskými ovcemi, pávy, göttingenským prasátkem a dalšími zvířátky.
V průběhu sezóny se i letos bude na
Úsově konat několik akcí. Již tuto so-

botu 25. dubna se zámek Úsov ocitne
v moci čarodějnice Bludimíry, návštěvníky čekají prohlídky plné čar a kouzel,
zábavné odpoledne s čarodějnickou
tematikou i tvoření pro děti. Ve dnech
18. a 19. července během „Víkendu
s pohádkou“ ožijí na zámku oblíbené
pohádkové bytosti. V říjnu pak Bílá
paní provede zájemce po nejstarších
částech hradu. Sezónu zakončí v sobotu 31. října akce Halloween a zámecká
strašidla.
(pr)

Konstelace hvězd Prostějova
J

Jestliže jste nyní unaveni, buďte klidní, to se přičítá jaru. Ostatně, po celém Prostějovsku bude tento týden panovat hodně ospalá nálada, každý
bude fungovat napolovic své energie. Naštěstí nikoho nečeká řešení žádného zásadního problému.

BERANI - 20.3. až 18.4. Chyťte příležitost za pačesy, tak lukrativní nabídka
nové práce se už nikdy v životě opakovat
nebude! Možná budete chvíli váhat, ale
odmítnout velmi konkrétní nabídku se
vám rozhodně nemusí vyplatit. Berte ji!
BÝCI - 19.4. až 19.5. Spousta lidí
vás bude přemlouvat k něčemu, co je
proti vašim zásadám, ale zůstaňte při
nich! Nenechte se za žádnou cenu
vtáhnout do hry, která je namířena
proti vašim nadřízeným. Za loajalitu
budete odměněni.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Ranní
vstávání bude pro vás tento týden velmi mučivé, den ode dne to bude horší.
Možná byste měli ubrat z bouřlivého
nočního života a raději se věnovat každodenním povinnostem. Nebo chcete
přijít o práci?
RACI - 20.6. až 21.7. Konečně vám
z úřadu přijde mnohem pozitivnější
zpráva, než jakými jste doposud byli
častováni. Naštěstí jste se svěřili odborníkům, kteří spoustu vašich restů dali
do pořádku. Teď už se není čeho bát,
buďte v klidu.

LVI - 22.7. až 21.8. Používejte vlastní
hlavu, nespoléhejte se na chytrost a
inteligenci druhých. Oni možná pár
problémů za vás vyřeší, ale to podstatné zůstane na vás. Uprostřed týdne vás
začnou trápit potomci, pomozte jim s
problémy ve škole.
PANNY - 22.8. až 21.9. Netlačte se
tam, kde je vaše přítomnost nechtěná.
Tento týden nebudete rozhodně patřit
k oblíbeným, protože jste se v nedávné
minulosti dopustili několika podpásovek. Okamžitě začněte pracovat na nápravě své reputace.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Vyhýbejte se
přímému kontaktu s nadřízeným, má
na vás pořádnou pifku. Zřejmě jste minulý týden něco významného zanedbali, takže než zaklepete na dveře šéfovy
kanceláře, dejte si do pořádku všechny
resty.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Nemusíte mít
věčně skloněnou hlavu, nemáte se za co
stydět. Chtělo by to více sebevědomí,
takže se v těchto dnech nebojte poradit s
psychologem. Možná by pomohlo, kdybyste se pustili do náročnějších úkolů.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Netvařte
se věčně jako kakabus a zkuste se alespoň na chvíli usmát. Vaše nálada je ale
přímo úměrná tomu, jak je naplněná
vaše peněženka. Nemusíte se bát vzít si
půjčku, ale co takhle spíše víc pracovat?
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Blízký kolega vás požádá a radu a vzápětí o bezprostřední pomoc. Dejte si
ale pozor, v tomto konkrétním případě
vás dotyčný může zatáhnout do pořádného průšvihu! Rozhodně raději
jenom poraďte...
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Buďte
opatrní na peníze a obzvláště na ty,
které vám neříkají pane. Tento týden
to pořádně zavání finančním malérem, takže si schovávejte všechny
účty. V domácnosti si dávejte pozor
na partnera, zapalují se mu lýtka.
RYBY - 19.2. až 19.3. Zdá se vám
ještě brzy přemýšlet o letní dovolené?
Tak ve vašem případě to brzo rozhodně není! Než vy se totiž k něčemu
rozhoupete, může být pozdě. Už teď
se proto vydejte do cestovní kanceláře
a vyberte si.

nákupní servis
pro vás
Jacobs Velvet 200g

159,00

189,00

189,90

79,90

94,90

119,00

Tchibo Gold 180g

148,90

-

169,90

149,00

169,90

149,00

Jacobs Krönung 200g

229,00

-

229,00

229,00

229,90

229,00

Jacobs Mocca
press 200g

-

-

159,90

154,00

-

-

Douwe Egberts
gold 200g

249,00

-

249,00 (190
g)

69,90

119,90

-

Instantní káva 200 g

69,90

69,90

89,90

159,90

139,90

89,90

Většina lidstva si snad ani neumí představit den, který by začal bez ranního
rituálu v podobě dobré kávičky. K oblíbeným patří například Jacobs Velvet,
jejíž nejlepší cenu vám momentálně nabízí Kaufland. A když už tam budete, vezměte do košíku i Mocca press od Jacobs a v akci byla i Douwe Egberts
gold. Pro obyčejnou instantní kávu zajděte do Albertu či Lidlu, Tchibo Gold se
vyplatí zakoupit v Albertu a Jacobs Krönung hned na čtyřech místech.
Ať vám chutná!
Průzkum proveden ve středu 15. dubna 2015

60 000
TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ

Poslední březnový den proběhlo v přerovském
hotelu Jana slavnostní ocenění Pedagoga Olomouckého kraje. Za Švehlovu střední školu polytechnickou v Prostějově byl navržen učitel Jan
Jakšík. Celkem patnáctka oceněných, z původně
pěti desítek nominovaných, obdržela v Přerově
pamětní medaili spolu s pamětním listem.
Komise, vedená předsedou Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje Karlem Crhonkem, při svém výběru zohledňovala především dlouhodobou nadstandardní práci, výrazný
inovativní a kreativní přístup k výuce, mimořádnou
odbornou, publikační a prezentační činnost, případně také zapojení do specializovaných projektů.
Jan Jakšík je kmenovým pracovníkem ŠSŠP Prostějov již třicet let. Ke své práci vždy přistupoval
a přistupuje velmi zodpovědně i s láskou. Jeho zaujetí pro předměty, které vyučuje, je patrné již při
prohlídce budovy školy. Jako vyučující biologie dokázal přiblížit studentům předmět tím, že ve škole
vybudoval terárium, ve kterém chová plazy. Velmi

Foto:OHK Prostějov

pečlivě se také stará o laboratoř mikrobiologie. Jeho
zodpovědný přístup k výuce lze vyčíst i z pracovního
nasazení, v jehož rámci se zapojil do realizace několika projektů financovaných Evropskou unií. Podílel
se také na projektu ´Peníze středním školám´. Mezi
studenty je velmi oblíben, jedná s nimi otevřeně,
s humorem, dokáže ocenit snahu a píli, snaží se přiblížit probíranou látku studentům tak, aby je zaujala
a motivovala je k učení.

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: Rakůvka
Dne: 05.05.2015 od 07:30 do 15:30.
Vypnutá oblast: celá obec Rakůvka
vč. podnikatelských subjektů v obci.
Obec: Stínava
Dne: 05.05.2015 od 11:00 do 13:00.
Vypnutá oblast: chata Stínava – Severka
Obec: Vícov
Dne: 05.05.2015 od 11:00 do 13:00.
Vypnutá oblast: areál ZD Vícov.
Dne: 05.05.2015 od 13:00 do 15:00.
Vypnutá oblast: celá obec Vícov vč.
hájenky (mimo areál ZD a lokality novostaveb Na horce, bytového
domu u hřiště, lokality RD Pastvisko,
dále v horní části obce - pravá strana
ulice od č. 116 po č. 210, oboustranně ul. od č. 158 a 209 po č. 168 a
nov. RD u lesa dále po č. 176 naproti
„Krčmy“).
Obec: Zdětín
Dne: 05.05.2015 od 07:00 do 09:00.
Vypnutá oblast: celá část obce
Zdětín ve směru od Lešan po konec

obce směr Ptení vč. středu obce a
bočních ulic, areálu ZD.
Dne: 05.05.2015 od 09:00 do 11:00.
Vypnutá oblast: část obce Zdětín
- od pohostinství s č. 98 po konec
obce směr Bělecký mlýn vč. bočních
ulic, nov. RD a chatové lokality Blata.
Obec: Ochoz
Dne: 05.05.2015 od 09:30 do 11:30.
Vypnutá oblast: celá obec Ochoz
(mimo areál ZD a lokalita Kyselka)
Dne: 05.05.2015 od 11:30 do 13:30.
Vypnutá oblast: celá lokalita Kyselka
Obec: Tvorovice
Dne: 06.05.2015 od 07:00 do 09:00.
Vypnutá oblast: část od středu obce
vymezená čísly 8, 29, 48, 18, 76,
73+121, 56
Dne: 06.05.2015 od 09:00 do 11:00.
Vypnutá oblast: část obce podél silnice ve směru na Klenovice od č. 113
a 87 po konec obce.
Dne: 06.05.2015 od 11:00 do
13:00. Vypnutá oblast: oboustranně od č. 114 a 86 po 43 a 77 a dále
od č. 70 po 83
Dne: 06.05.2015 od 13:00 do
15:00. Vypnutá oblast: část obce
oboustranně ve směru od č. 50 po
č. 7 a 30.

Blokové čištění

... tentokrát ze sortimentu: KUŘÁTKO...

Naše RESUMÉ

INFORMUJE
OCENĚNÍ „PEDAGOG OLOMOUCKÉHO KRAJE“
MÍŘÍ I NA PROSTĚJOVSKOU „ŠVEHLOVKU“

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

21.DUBNA!!!

KLIKNI SEM
ZNOVU VE

14:14

HODIN

v Prostějově

úterý 21. dubna: F. Nováka (F. Nováka 3-5), Kostelecká 1 – vnitroblok,
Kostelecká 1 – parkoviště, Kostelecká 2 – vnitroblok, Kostelecká 3 – vnitroblok, Martinákova – parkoviště, Martinákova, Martinákova – Kostelecká – chodník, Kostelecká (Přikrylovo nám. – Za Velodromem).
středa 22. dubna: Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo
nám., Školní, Školní – parkoviště, Šerhovní (Vápenice – Školní), Kramářská, Blahoslavova, Vápenice, Smetanovy sady, Jiráskovo nám.
čtvrtek 23. dubna: Palackého, Palackého – cyklostezka, Podjezd + parkoviště, Podjezd – cyklostezka, Vodní parkoviště (parkoviště u Mlýna), Vodní,
Vodní – cyklostezka, průchod Vodní – Žeranovská, Žeranovská parkoviště,
Žeranovská, Žeranovská – vnitroblok, Knihařská, U Spořítelny, Žižkovo
nám., Žižkovo nám.- parkoviště, Poděbradovo nám.+ parkoviště před KB.

Obec: Stražisko
Dne: 06.05.2015 od 08:30 do
10:30. Vypnutá oblast: část obce
napravo od kolejí ve směru od Pt.
Dvorku po křižovatku sm. Maleny, vč. chatové oblasti za Humny
(mimo chat. obl. Kopaniny ve sm.
na Přemyslovice).
Dne: 06.05.2015 od 10:30 do
12:30. Vypnutá oblast: část obce
Stražisko - chatová oblast Kopaniny ve sm. na Přemyslovice
Obec: Stražisko - Růžov na Moravě
Dne: 06.05.2015 od 12:30 do 14:30.
Vypnutá oblast: Celá obec Růžov
na Moravě vč. prum. areálu a chat.
oblasti ve sm. na Pt. Dvorek
Obec: Stražisko - Maleny
Dne: 07.05.2015 od 12:00 do 14:00.
Vypnutá oblast: část obce Stražisko
- celá místní část Maleny četně chatové oblasti a dále chaty sm. čertovy
rybníky.
Obec: Ptenský Dvorek
Dne: 06.05.2015 od 07:30 do
15:00. Vypnutá oblast: část Ptenského Dvorku - bytovky č. 90, 91.
Tímto se ruší odstávka této oblasti
na 27.4.2015 od 9:00 do 11:00.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Jarní úklid

2015

pondělí 20. dubna: Žešov – hospoda, Žešov – u obchodu, Žešov – dětské hřiště, Žešov - hřiště
úterý 21. dubna: Domamyslice –
u samoobsluhy, Domamyslice – ul.
5.května, Domamyslice – u kapličky
středa 22. dubna: Čechovice –
u pošty, Čechovice – Luční, Čechovice – u kapličky, Čechovická u ZD
čtvrtek 23. dubna: Krasice – Západní, Krasice – Moravská za obchodem, Krasice – Na Brachlavě,
Kosířská – Na Vyhlídce
pátek 24. dubna: Vrahovice – Trpinky, Vrahovice – K.Světlé, Vrahovice – Čechůvky točna, Vrahovice
– M.Alše-P.Jilemnického

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 20. DO 26. 4. 2015

PŘEDNÁŠKA: Ing. Tomáš Přibyl – Raketoplán je mrtev, ať žije raketoplán! čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a rovněž v sobotu a v neděli od 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná v pondělí, čtvrtek, pátek a také v sobotu od 20:30 hodin. Oblohu zdobí Měsíc.
Vstupné 20 Kč.
NEDĚLNÍ SOUTĚŽ – v 15:00 hodin, Letní trojúhelník. Soutěži předchází povídání o souhvězdích letní oblohy.
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.

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
u toho...

RŮŽOVÝ
PANTER
NA
SCÉNĚ
A
VEŘEJNÁ
BEZPEČNOST
V
AKCI
Před diváky na plumlovském zámku defilovala policejní historie
Opravdu výjimečné dvě hodiny
připravil návštěvníkům areálu
plumlovského zámku Roman
Nezhyba s mnoha svými koleTomáš KALÁB
gy, nadšenci četnické a policejní historie. Při příležitosti slavnostního otevření výstavy, mapující historii předchůdců dnešní
policie v letech 1918 až 1990, mohli diváci zhlédnout přehlídku
dobových uniforem, vozidel i výstižně vybrané hrané scénky. Večerník byl v pátečním poledni u všeho důležitého na místě!
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
z Plumlova

O prestiži mimořádné akce „Průřez
policejní historií od četnictva po
současnost“ svědčí záštita ministrem vnitra České republiky Milanem Chovancem a poslancem předsedou Výboru pro bezpečnost

Poslanecké sněmovny Romanem
Váňou. Na čestných místech tribuny od budovy zámku usedli další
významní hosté jako senátorka
Božena Sekaninová, poslanci Pavel
Holík a Zdeněk Ondráček, starosta

Plumlova Adolf Sušeň, vedoucí
Územního odboru PČR Prostějov
Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru HZS
Prostějov Jozef
Novák, náměstek olomouckého hejtmana Michael Fischer, náměstek
krajského policejního ředitele Dalimil Sypták, velitel prostějovské
městské policie Jan Nagy, přítomen
byl rovněž prostějovský primátor
Miroslav Pišťák a zastupitelka Milada Sokolová.
Po přivítání hostů se slova ujal Roman Nezhyba, který přítomné
provedl velmi šťastně koncipovaným
programem, jemuž předcházelo vystoupení školního dětského sboru
pod vedením „Růžového pantera“,
FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Logicky nejvíc exemplářů přestavovaly škodovky a žigulíky ve žlutobílém provedení s nápisem VB, které pamatujeme až do počátku 90. let.
Foto: Tomáš Kaláb

Silnice do Němčic je zavřená,
řidiči to však nerespektují...

za něhož se převlékl jeho dirigent.
Během několika desítek minut
před diváky defilovaly uniformy
četnictva, poválečného Sboru národní bezpečnosti a další tři varianty
uniforem Veřejné bezpečnosti, historická vozidla hlídek VB (mezi nimi
unikátní Škoda1101-bojový Tudor)
a především hraný průvodce historií. Dvě scénky představily zákroky
četnictva z třicátých let proti „somrákovi“ a jejich následovníků z let
čtyřicátých proti pašerákovi kontrabandu. Vpravdě zlatým hřebem byla
inscenace scének ze známých českých
filmů a seriálů, počínaje epizodou
Vyznavači ohně ze seriálu 30 případů
majora Zemana přes Pelíšky, Vrchní,
prchni až k honu na „paragány“ z filmu Copak je to za vojáka. „Výběr scének byl velmi šťastně proveden a bavil
se u nich i můj syn,“ kvitovala nápad
Milada Sokolová, jejíž Okrašlovací
spolek v Prostějově se podílel na marketingu celé akce.
„Původní záměr se vztahoval
pouze k poválečnému období,
ale jsem ráda, že se nakonec
představilo i četnictvo,“ vysvětlila
místostarostka Plumlova Gabriela Jančíková s tím, že její rodina
neměla s lidově-demokratickými
bezpečnostními složkami zrovna
příjemné zkušenosti. Na své si přišly
i přítomné dámy, které mohly obdivovat dobové modely partnerek,
doprovázejících při defilé unifor-

BYLI JSME
U TOHO

Na jedné z prostějovských ulic se objevila i motohlídka VB, jejíž příslušník
ochotně zasalutoval."
Foto: Martin Mokroš
mované příslušníky. „Pro mě to byl
tak trochu průřez mým životem,
protože kromě četnictva si pamatuji všechny představené uniformy,
dokonce i tu těsně poválečnou, kdy
mi bylo nějakých šest let,“ poodhalil
své pocity Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějova.
Všichni oslovení žehrali pouze na
počasí, které o pátečním poledni
vůbec nebylo k venkovním aktivitám
milosrdné. Drobný déšť a teplota okolo deseti stupňů byly po pár desítkách
minut znát. Po skončení slavnostního
programu se tak hosté rádi přesunuli
do galerie nízkého zámku, aby zhlédli
výstavu Historie naší policie. Na další

návštěvníky čeká množství historických uniforem a dobových policejních
artefaktů, které budou moci obdivovat až do konce června.
„Vzhledem k nepřízni počasí se dá
říci, že akce vyšla podle předpokladů,
byť jsme měli avizovanou větší účast,“
zalitoval pro Večerník Roman Nezhyba, který podotkl, že veškeré scénky se jely na ostro bez předchozích
zkoušek. „Děkuji všem účastníkům,
nebýt dobrých přátel, celá akce by
se vůbec neuskutečnila,“ vážil si Nezhyba pomoci kamarádů, ale také
vlastní manželky, které při emotivně
laděném poděkování předal kytici
květů.

ŘIDIČI POZOR!

RYCHLÝ
VEČERNÍK

Žáby migrují na svá „trdliště“

Klenovice v úterý
schvalují rozpoèet

zjistili jsme

Některé z řidičů jedoucí směrem na Němčice zastavila až značka „Zákaz
vjezdu“ umístěná těsně před Výšovicemi. Jiné nezadržela ani kompletně
vyfrézovaná vozovka.
Foto: Martin Zaoral
se značkou „Zákaz vjezdu“ hromadila
auta. A obzvláště majitelé terénních vozů
či SUV se nerozpakovali po silnici projet
i přes tento zákaz.
„Jedu do Němčic a nevšiml jsem si
žádné značky, která by upozorňovala
na to, že je to tu zavřené. Alespoň ne
u odbočky na Žešov, kde to šlo ještě otočit. Až kousek za ní byla značka ´Slepá
ulice - dva tisíce metrů´. Ale to už jsem
neměl kam odbočit, tak jsem si říkal, že
se zkusím podívat, jestli to nepůjde projet. Jak vidím, tak nejde, tudíž to otáčím,
asi pojedu po dálnici a sjedu na Brodek
u Prostějova. Pořádně mě to ale zdrželo,“ popsal Večerníku přímo před Výšovicemi jeden z řidičů.
(mls)
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Obce chtìjí zlepšit
své návsi i ulice

Cedule upozorňující řidiče na nutnost ochrany migrujících žab se během uplynulého týdne objevila například v Hamrech. Obojživelníci se po zimě stěhují na
místa, kde se budou věnovat milostným hrám. 2x foto: Martin Zaoral a internet

Prostějovsko (mls) - Celkovou rekonstrukci návsi a komunikací plánují
v Tištíně. A nejsou sami. Podobná
přání týkající se úpravy veřejných
prostranství mají také v Horním Štěpánově, Vrbátkách, Čelechovicích,
Želči, Olšanech, Dětkovicích, Brodku
u Konice, Brodku u Prostějova, Lipové, Pivíně či v Čechách pod Kosířem,
kde chtějí vybudovat záchytné parkoviště. Z tohoto důvodu všichni žádají
o dotaci z Regionálního operačního
programu na rozvoj venkova. Celkem
obce z Prostějovska chtějí v rámci tohoto programu získat 72 milionů korun. Za peníze z ROP otevřeli už loni
třeba novou náves v Čehovicích.

15041770389

Plumlovská škola
u inspekce uspìla

15041610382

VÝŠOVICE Od úterý 7. dubna byl
uzavřen hlavní tah mezi Prostějovem a Němčicemi nad Hanou. Důvodem je oprava zbytku silnice ve
Výšovicích. Uzavírka by měla trvat
až do prázdnin.
Silnice ve Výšovicích patřila dlouhodobě
k nejhorším v regionu. S její rekonstrukcí
se začalo už loni, opravena byla větší část
od křižovatky na Bedihošť po konec vesnice ve směru do Němčic. Od předminulého úterý přišel na řadu zbytek. Jedná
se o úplnou uzavírku, která by měla trvat
až do 30. června. Silničáři se do oprav
pustili naplno, brzy už měli vozovku vyfrézovanou. Přesto se o víkendu přímo
před Výšovicemi těsně před zábranou

PROSTĚJOVSKO Láska není
žádný med. To mohou potvrditt
i žáby, které při pouti za svýmii
k
protějšky musí urazit až několik
m
kilometrů. Strastiplná cesta jim
při tom zabere celé tři týdny. Teprve po ní se mohou nerušeně
věnovat milostným hrátkám.
Na Prostějovsku žáby migrují zejmé-na v okolí Hamer a Žárovic. Právě
v těchto místech se nedávno objevily cedule, které řidiče na tuto skutečnost upozorňují. Pod koly aut totiž
může pouť natěšených obojživelníků rychle a tragicky skončit. Žáby
obvykle vyrážejí při výraznějším jarním oteplení. A toho jsme se dočkali
právě v uplynulých dnech. „Migrují
zejména v noci. Hromadně táhnou
zejména skokani hnědí, ostronosí
a ropuchy obecné,“ upozornil Večerník herpetolog Ivan Zwach.
Takže, řidiči, pozor, buďte na svých
cestách opatrní, představte si, že byste
na místě žab byli třeba právě vy...(mls)

Klenovice na Hané (tok) - Teprve
na konci čtvrtého měsíce v roce,
konkrétně na zasedání zastupitelstva v úterý 21. dubna, budou Klenovice schvalovat návrh rozpočtu na
rok 2015. „S významnými akcemi
letos nepočítáme, hlavním úkolem
bude kompletní zateplení budovy
obecního úřadu,“ prozradil Večerníku starosta Stanislav Cetkovský.

Plumlov (mls) - V polovině února
navštívila základní školu v Plumlově Česká školní inspekce. Z jejích
zjištění vyplývá, že škola „naplňuje
cíle školních vzdělávacích programů
se zaměřením na rozvoj osobnosti
žáka“. Inspekce mimo jiné pochválila
školu za to, že od poslední kontroly
došlo k modernizaci učeben a pořízení moderních informačních technologií. Zároveň doporučila častější
uplatnění sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků v hodinách.

ČERNÁ
KRONIKA
Kličkoval po silnici
Z řízení pod vlivem alkoholu je
podezřelý šestapadesátiletý muž
z Prostějova, který minulou středu 15. dubna projížděl na jízdním
kole po dvaadvacáté hodině Držovicemi. Podezřelý doslova na rovné cestě kličkoval. Z uvedeného
důvodu ho policisté zkontrolovali a provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní s výsledkem
1,91 promile alkoholu v dechu.
S mužem bylo sepsáno oznámení
o dopravním přestupku a zakázána další jízda.

Granát na poli
V sobotu 11. dubna kolem devatenácté hodiny oznámil na linku 158
devětadvacetiletý muž z Kroměříže, že v poli u Němčic nad Hanou
nalezl předmět, který připomíná
munici. Přivolaný pyrotechnik
potvrdil, že se jedná o protipancéřový dělostřelecký granát ráže 105
milimetrů z období druhé světové
války. Munici zajistil a převezl k likvidaci. K ohrožení osob nedošlo.

„Nehumánní“ zloděj
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v době od 5. března do
14. dubna po překonání oplocení
vnikl do areálu skladu humanitární pomoci Hasičského záchranného sboru Olomouc v obci
Hamry. V objektu vypáčil kryty
z nadzemní nádrže na uskladnění
pohonných hmot, ze které odcizil
sedm stovek litrů motorové nafty.
Celkově způsobil škodu kolem
pětadvaceti tisíc korun.

Opilý bez řidičáku
Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý
pětapadesátiletý muž z Blanska,
který byl předminulou sobotu
11. dubna před dvacátou hodinou
v Protivanově kontrolován jako
řidič vozidla Renault Laguna.
U muže byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní
s výsledkem 1,92 promile alkoholu v dechu. Řidič odmítl lékařské
vyšetření s odběrem krve. Podezřelému nebyl zadržen řidičský
průkaz, jelikož ho u sebe neměl.
Byla mu však každopádně zakázána další jízda.

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

60 000

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
STARTUJEME JIŽ V
ÚTERÝ

15041710389
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ÚTERÝ

21.DUBNA!!!

Bezdomovci z Čelechovic Máj v Němčicích
V MOSTKOVICÍCH
POPÍJELI
Z
KALÉŠKU
už nejsou bezdomovci! bude patřit divadlu
Nejlepší pálenku z mirabelek vypálili „Prostějováci“
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník
z Mostkovic

Martin ZAORAL

„Dobrá slivovice se pije jen při dvou příležitostech. V den, kdy
máme narozeniny, a v den, kdy je nemáme!“ Tak tímto heslem pozvali letos organizátoři z vodáckého oddílu SQ Prostějov všechny
přítomné k největšímu koštu ovocných pálenek a domácích likérů
v Olomouckém kraji. V Mostkovicích mohli lidé uplynulou sobotu
ochutnávat z celkem 889 vzorků ze 111 obcí České a Slovenské republiky. A Večerník byl u toho!
V mostkovické sokolovně to v sobotu dorazily desítky lidí a i letos měly rozhodně
y
18. Dubna hučelo jako v úle. Na košt sem z čeho vybírat.
Mezi koštéry se sešla pestrá

Fotoreportáž

společnost od zkušených paličů, kterým
zas někdo „koupil tričko s břichem“, přes
sportovně vyhlížející mládence až po celou
plejádu půvabných mladých žen a dívek.
Samotné pálenky a likéry se utkaly
v celkem třinácti kategoriích. Kromě
slivovic šlo o kořalky z meruněk, hrušek, jablek, třešní, mirabelek, vína,
špendlíků, broskví či višní. Mezi specialitami se objevily i destiláty z piva, režné,
bourbonu, becherovky, griotky, máty či
dokonce pampelišek. A letošním šampionem se stal Rostislav Čupera z Velké
nad Veličkou, který svou vítěznou slivovici vypálil z durancie v roce 2011.

V obrovské konkurenci téměř devíti stovek pálenek se neztratily ani ty, které vypálili lidé z prostějovského regionu. Meruňkovice pořádajících Vodáků SQ skončila
druhá, stejné místo obsadila hruškovice
Vladimíra Bočka z Mostkovic. Vítězství
v kategorii mirabelek si pak odnesla
Petra Karafiátová z Prostějova. „Mirabelky na pálenku jsem sbírala s kamarádem na polní cestě u Otonovic, táta je pak
nechal předloni vypálit tady v Mostkovicích,“ prozradila Večerníku sympatická
dívka, která je zároveň dcerou jednoho
z hlavních pořadatelů. O protekci se však
v případě jejího vítězství rozhodně jed-

3x foto: Martin Zaoral

Zastupitel Konice se chtěl ZABÍT. A DVAKRÁT!

Policisté ho zachránili. Večerník ví, co za jeho konáním stojí...
vovice a pivo,“ popsal průběh běžné
silniční kontroly Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje s tím, že opilému muži byl okamžitě zadržen řidičský
průkaz. Jenomže toto opatření nezůstalo bez odezvy, muž středního věku
si zřejmě náhle uvědomil, co způsobil.
Řešil to ovšem nebezpečným způsobem. „Během sepisování oznámení se
náhle řidič rozběhl směrem pod protijedoucí nákladní vozidlo. Policisté
okamžitě zareagovali, muže zadrželi,
a pomocí donucovacích prostředků ho
omezili v pohybu. Posléze byl převezen
na psychiatrické oddělení do Olomouce k vyšetření,“ uvedl mluvčí krajské policie s tím, že při zákroku nebyl naštěstí
nikdo zraněn.
V péči psychiatrů ale konický zastupitel dlouho nepobyl. A už o dva dny
později se pokusil vzít si život podruhé! „Ve čtvrtek šestnáctého dubna

před dvacátou hodinou požádala záchranná služba o asistenci při řešení
situace, kdy sedmačtyřicetiletý muž
z Konice vyhrožoval sebevraždou.
Hlídka zjistila, že muž odjel na kole za
Konici, kde v poli vylezl na sloup vysokého napětí, ze kterého chtěl skočit. Policisté s mužem navázali hovor
a po desítkách minut ho přesvědčili,
aby slezl dolů,“ popsal vyhrocenou
situaci Josef Bednařík. Skoncovat se
životem chtěl opět v silné opilosti.
„Jakmile pominulo nebezpečí, policisté ho podrobili dechové zkoušce.
Ta byla pozitivní s hodnotou 2,67
promile alkoholu v dechu. Muž byl
převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Olomouci,“ informoval.
Jak Večerník exkluzivně zjistil, sedmačtyřicetiletým podnikatelem
je současný zastupitel za Konici
P.K. (redakce zná celou identitu
muže). Jeho chování vyplývá z těžko

zvladatelné životní situace, čímž jsou
zděšeni i všichni známí a kamarádi.
„O jeho jízdě pod vlivem alkoholu
a odebrání řidičáku vím. Mluvil
jsem s ním potom a svěřil se mi, že
má velké zdravotní problémy. V pátek
sedmnáctého dubna měl nastoupit
do nemocnice. Proboha, ale o tom
jeho druhém pokusu o sebevraždu
skokem ze sloupu se dozvídám až
teď od vás,“ zhrozil se Jan Coufal
z Konice, předseda místního sdružení hnutí ANO 2011, za které
sedmačtyřicetiletý P. K. kandidoval.
„Rozhodně neměl nějaké finanční
problémy vyplývající z podnikání,
ale vím o jeho podlomeném zdraví. Zřejmě to těžce snáší a neumí se
s tím vyrovnat. Přitom je to tak
hodný člověk, který se vždycky každému okolo sebe snažil pomoci...,“
pokrčil bezradně rameny Jan Coufal.
(mik)

NAŠE KAUZA
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Na Mostkovickém kaléšku nebylo jen co koštovat, Pohledné ženy letos v hojném počtu vyrazily na ... a při popíjení nepohrdly ani jednohubkami či
ale také na co se dívat!
košt lahodných pálenek...
gulášem.

KONICE Do svízelné životní situace se dostal sedmačtyřicetiletý
stavební podnikatel a současně
městský zastupitel P. K. z Konice.
Během uplynulého týdne se hned
dvakrát pokusil o sebevraždu, vždy
tomu tak bylo pod silným vlivem
alkoholu. Kvůli němu mu také policisté minulé úterý odebrali řidičský
průkaz. Vzápětí ho zachránili před
skokem pod rozjetý náklaďák, dva
dny na to mu zase vymluvili skok ze
sloupu vysokého napětí...
„Z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky je podezřelý sedmačtyřicetiletý muž z Konice, který byl
v úterý čtrnáctého dubna po šestnácté hodině na ulici Husově v Konici
kontrolován jako řidič dodávkového
vozidla. U muže byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní
s výsledkem 1,84 promile alkoholu
v dechu. Řidič uvedl, že vypil dvě sli-

FOTO & VIDEO
GALERIE

Půvabná Petra Karafiátová z Prostějova si převzala cenu za nejlepší pálenku
z mirabelek.
Foto: Martin Zaoral
nat nemohlo, vždyť neoznačené vzorky domácích pomazánek. Podle pořadatelů
hodnotili nestranní porotci z celé České se také letos šampionem koštu fakticky
republiky. Navíc pro Petru Karafiátovou stali úplně všichni, kteří dodali alespoň
nešlo o první úspěch na podobné soutěži. jeden vzorek. Vždyť i letošní ročník MostJejí pálenka z mirabelek nejvíce chutnala kovického kaléšku se konal pod heslem
návštěvníkům letošní Vranovské štam- „Není důležité zvítězit, ale vypálit“. Orgaprle, která se konala začátkem března nizátoři zároveň nezapomněli poděkovat
v restauraci U Toma v Kelčicích.
všem vystavovatelům a také mostkovicNovinkou letošního Mostkovického ka- kým sokolům za poskytnutí prostor pro
léšku byla premiérová soutěž o nejlepší akci. „Bez jejich pomoci by se akce jen
jednohubkovou pomazánku, v rámci níž těžko uskutečnila,“ zmínil se Lubomír
lidé mohli ochutnat z celkem jedenácti Karafiát.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
V Konici na VPP
zamìstnají deset lidí
Konice (mls) - Deset lidí z Konice
a okolí už nebude muset být na „pracáku“.
Naopak dostanou příležitost, aby se
zapojili do úklidu a údržby veřejných
prostranství a veřejných budov v Konici.
Rada města Konice nedávno schválila
dohodu s Úřadem práce ČR.

V Kostelci opraví
silnici na Staøechovice
Kostelec na Hané (mls) - Silnici
III/36635, která začíná v centru města
na Jakubském náměstí a vede městem
kolem „staré školy“ ve směru na
Stařechovice, plánují zrekonstruovat
v Kostelci na Hané. Radnice nedávno
uzavřela smlouvu se Správou silnic Olomouckého kraje o společném postupu
při výběrovém řízení na zhotovitele
stavby.

ČELECHOVICE NA HANÉ Životní
příběh dvou nechtěných bezdomovců
z Čelechovic na Hané končí jako v pohádce! Tedy dobře. Jaroslav Cetkovský
s milenkou Irenou Opavskou byli až
do uplynulého týdne zdejším lidem
trnem v oku. Popravdě řečeno, nebylo
divu. Bydleli v neuvěřitelné špíně pod
stanem na obecním pozemku před bývalou kostivarnou a ten smrad by se dal
místy až krájet. Navíc osmapadesátiletý
muž přišel nedávno o nohu. Ale teď už
by měl nastat v Čelechovicích klid!
„Splnili slovo a konečně se odstěhovali. Zatímco Irena Opavská vařila v sobotu oběd, Jaroslav Cetkovský Večerníku potvrdil, že jsou v domově pro seniory nadmíru spokojeni. 2x foto: Michal Kadlec
Jsou tady vedle v domově pro seniory.
ssledních letech mohla nechat jenom
Ovšem ten bordel, co jsme po nich muy
polečně
zzdát,“ přivítala nás Irena Opavská. „Také
seli uklízet, to jste měli vidět! Společně
k
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m
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ì
jjá jsem maximálně spokojený. Mám teď
se starostkou jsme to tady před
n
„Koneè
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y,
ssice zdravotní problémy, kromě cukrovky
kostivarnou dávali dohromady,
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na tom hůř i s tou druhou nohou.
Všichni jsme si oddechli, vždyť
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Naštěstí
sem ale dvakrát týdně dochází
za námi nikdo nechtěl chodit ani
e
t
í
ø
ýsp
k
s
v
l
lékařka,
takže
mám dobrou péči. Beru
na návštěvy, každý se štítil se sem
o
k
t
Ce
or- J.
nněkolik druhů léků a navíc si píchám
jenom přiblížit,“ exkluzivně inforiinzulín,“ prozradil Večerníku Jaroslav
movala Večerník Eva Švancarová..
V sobotu odpoledne jsme Jaroslava v Čelechovicích na Hané. „Je to tady pará- Cetkovský.
Cetkovského a jeho oddanou přítel- da, konečně nám někdo skutečně pomo- S nadsázkou se tak dá říct, že oba bezdokyni Irenu Opavskou navštívili. Po- hlajsmezatovděční.Bydlímeteďvčistotě movci už nejsou bezdomovci. Místní z Čemocnou ruku jim nabídl majitel nedáv- a pořádku. A jak právě teď vidíte, vařím lechovic se ale modlí, aby jim předsevzetí
no vybudovaného domova pro seniory oběd na sporáku. O tom jsem si v po- bydlet jako běžní lidé vydrželo... (mik)

NĚMČICE NAD HANOU Celkem
třináct divadel z celé Moravy se představí na jedinečné přehlídce ochotnických souborů v Němčicích nad Hanou. Na Hanáckém divadelním máji
nebude ani letos chybět prostějovské
divadlo.
Přehlídku odstartují tuto sobotu 25. dubna v 19.30 hodin morkovští ochotníci se
svým představením se záhadným názvem
„Fidli midli“. Právě tento soubor je pravidelným hostem festivalu, v roce 2012
jej dokonce se svým Jiříkovým viděním
vyhrál. Stejně jako v posledních letech inscenacím žánrově jasně vévodí dopolední
pohádky a odpolední komedie. Z této dramaturgie vybočuje snad jen absurdní dra-

ma Miláček Fando a Lis autora Fernanda
Arrabala, se kterým do Němčic přijede divadlo z Velké Bystřice. Na prvního máje se
od 10.00 hodin představí i jediný zástupce
z našeho regionu. Divadlo Hanácké obce
Prostějov vystoupí s pohádkou Kubula
a Kuba Kubikula, která vznikla podle nesmrtelné knihy Vladislava Vančury.
Vybrané soubory budou nominovány na
národní přehlídku venkovských divadelních souborů „Krakonošův divadelní podzim“, která se bude konat ve Vysoké nad
Jizerou a na národní přehlídku činoherního divadla pro děti „Popelka“, kterou pořádají v Rakovníku. Slavnostní vyhlášení
výsledků přehlídky je plánováno na sobotu
2. května od 17.30 hodin.
(mls)

V pátek 1. května se od 10.00
hodin představí i prostějovské Divadlo Hanácké obce
s pohádkou Kubula a Kuba
Kubikula. Foto: archiv DHO

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

„Trápí mě byrokracie a složité papírování...,“ neskrývá nezamyslický starosta Vlastimil Michlíček
NEZAMYSLICE Po práci v pozici řadového zastupitele, člena rady
a naposledy místostarosty se Vlastimil Michlíček (na archivním
snímku) stal na konci uplynulého roku starostou Nezamyslic.
Městys tvořený dvěma místními částmi dohromady s téměř patnácti stovkami obyvatel se tak po téměř čtvrtstoletí dočkal nového
muže ve svém čele. Stalo se tak zničehonic, když jeho předchůdce
nemohl v rozdělané práci pokračovat... Nejen o tom byl další z exkluzivních rozhovorů našeho dlouhodobého seriálu.

Jiří Možný
Jaké pro vás zatím byly premiérové měsíce ve funkci starosty?
„Jedním slovem náročné. Pokud bych
to měl více rozebrat, tak to bylo a stále
je období hledání, poznávání, učení se
a zvykání si na něco nového.“
Sjakýmipocityjstepřijímalpozici
v čele Nezamyslic, když dlouholetý starosta nemohl v práci pokračovat?
„Hodně, opravdu hodně jsem přemýšlel, zda tuto zodpovědnou pozici

přijmout. Vůbec jsem s pozicí starosty
nepočítal. Pracoval jsem celý profesní
život v bankovnictví a tohle je přece
jen něco jiného. Bohužel jsme se ale
ocitli ze dne na den v situaci, kdy bývalý
starosta Jirka Doubrava musel ze zdravotních důvodů funkci opustit. Možná
právě ta krátká doba na rozhodnutí
přispěla k mému 'ano'. Kdybych měl
víc času a více o tom přemýšlel, kdo ví,
jak by to dopadlo... (úsměv) Samotné
rozhodování bylo o to složitější, neboť
jsem v posledním volebním období

zastával funkci místostarosty a věděl
jsem tak, do čeho 'lezu' a že je to pozice
nevděčná.“
Do zastupitelstva se dostali
kandidáti tří uskupení v poměru 7:5:3. Jaká zatím panuje atmosféra
při jednáních?
„To víte, někdy to trošku skřípe, ale
myslím si, že vždy ku prospěchu věci.
Snažím se, abychom si nehráli na žádná
tři uskupení, ale aby nám šlo o dobro
pro Nezamyslice. Je mi jedno, kdo je
z jakého uskupení, je nás v zastupitelstvu patnáct a musíme vždy společně
i otevřeně hledat jen nejlepší řešení.
I když to není vždycky jednoduché.“

“

Někdy to trošku skřípe, ale myslím si, že vždy ku
prospěchu věci. Snažím se, abychom si nehráli na žádná
tři uskupení, ale aby nám šlo o dobro pro Nezamyslice.

Jaké máte zkušenosti z komunální politiky a co sám od sebe
očekáváte?
„V zastupitelstvu jsem již delší dobu, teď si
uvědomuji, že už od roku 1994. (úsměv)
Byl jsem napřed zastupitel, potom radní
a v posledním období místostarosta.
A právě proto, že jsem v komunální
politice již dost dlouho a vím o čem to
je, jsem se tak těžce rozhodoval. A co
od sebe očekávám? Snad to, abych nezklamal důvěru občanů a pokračoval
v péči a zvelebování obce minimálně
stejně dobře jako můj předchůdce.
Ten vedl obec dlouhých čtyřiadvacet let.“
Co vás nejvíce trápí a co naopak
dělá radost?
„Za těch pár měsíců mě trápí na můj vkus
zbytečná a někdy i nesmyslná byrokracie a složitého papírování, ať už ve vztahu
k dotacím, nebo obecně. Radost mi dělá,
když někdo přispěje svým názorem nebo

i pomocnou rukou ke společnému dílu ve
prospěch obce nebo celého regionu.“
Do čeho byste se v tomto roce či
dalších letech chtěli v Nezamyslicích pustit?
„Dokončujeme výstavbu nové hasičárny,
kterou budeme v následujících dnech kolaudovat. Chceme se letos pustit do přípravy lokality pro výstavbu nových rodinných
domů, což v poslední době už chybělo.
Chtěli bychom rozšířit sportovní a odpočinkový areál, tedy vybudovat víceúčelové
hřiště, doplnit dětská hřiště o další prvky
aherníplochypronašenejmenší.Svenkovními cvičicími stroji počítáme i pro dospělé. Rádi bychom rovněž rozšířili kapacitu
a nabídku služeb pro naše seniory, zvýšitli
bezpečnost v obci například pomocí dalších radarů, ale uvažujeme vážně i o obecní
policii. A samozřejmě další, sice drobnější,
ale také důležité akce, jako jsou rekonstrukce chodníků, výsadba zeleně a podobně.“
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rozhovor Večerníku

Talent je potřeba rozvíjet aneb cesta z Ptenského dětského divadla může
vést až na konzervatoř. Jako v případě patnáctileté Elišky Navrátilové
Tomáš
KALÁB
STRAŽISKO, PTENÍ
Zajímavé osobnosti se v regionálním soukolí najdou všude. Jde jen o to o nich vědět
a nedržet se klišé, že nejzajímavější osudy jsou už značně
„vousaté“. Není tomu zdaleka
tak, neboť hodně nám mají co
říci i naši „náctiletí“. Například
Elišku Navrátilovou objevil pro divadelní svět Karel
Foltin z Ptenského dětského
divadla a nedávno čerstvá
majitelka občanského průkazu míří pomalu, ale jistě k nebesům slávy, nebo alespoň
na velká prkna, co znamenají
svět. Obyvatelka Stražiska
si na závěr náročného dne,
v němž odehrála jednu
z repríz nejnovějšího muzikálu „Dotknout se duhy“,
udělala po konci vyučování
na základní škole ve Ptení
čas a poskytla Večerníku následující exkluzivní rozhovor. Ten pouze dotvrdil, že
o talentované osobnosti nemá
prostějovský region nouzi...
●● Eliško, jak jste se vlastně dostala k dětskému divadlu? Měla
jste nějaké rodinné vzory?
„V rodině ani ne, výhodou bylo, že
jsem začala chodit do základní školy
v Ptení, která je známá už několik
desetiletí svým dětským divadelním
souborem. Ještě na prvním stupni
ve čtvrté třídě jsem byla na jednom
z představení, které napsal a nastudoval Karel Foltin. Moc se mi to líbilo, až
jsem přesvědčila maminku, abych do
souboru mohla také chodit. A příští
rok už jsem hrála.“ (úsměv)

●● Role Růženky v muzikálu
Dotknout se duhy prý byla už
vaše pátá...
„Ano, přesně tak, a mohu říct, že
se mi letošní představení líbilo asi
nejvíc. Ve všech se sice objevovaly
písničky, ale tady jich bylo rozhodně nejvíc, což mě baví. Hudba je
podle mého názoru velmi důležitá,
ať už se objevuje ve filmech nebo
divadelních představeních. Zbožňuji všechno, kde se zpívá.“
●● Jak náročné bylo nazpívání
písniček?
„Tentokrát to opravdu nebylo vůbec jednoduché, melodicky byly
některé písničky opravdu těžké,
takže se musely posunovat o oktávy tak, aby vyhovovaly hlasovému
rozsahu. Ale stálo to za to.“

ciplínu, kterou jsme měli předvést
pantomimicky.“
●● Jaký obor přesně budete
na konzervatoři studovat?
„Přesný název je hudebně-dramatické umění. Je to šestileté
studium zakončené titulem
´diplomovaný specialista´.
Jednou z výhod je, že
kromě herectví či zpěvu
se můžete věnovat také
pedagogické činnosti
na uměleckých školách, takže absolvent
má tak rozšířené možnosti uplatnění.“
●● Měla jste přece jen
ještě nějaké obory v záloze?
„Uvažovala jsem perspektivně i o prá-

a povzbudí k dal
další práci. Uvažuji o tom,
že bych to téma rozvedla do obšírnější
A to je opravdu jen
knižní podoby. Ale
(po
taková vize.“ (pousměje
se)
●● Můžete ččtenářům naznačit,
čeho se práce týkala?
„Dostali jsme za úkol uplatnit
v textu pět spolu nesouvisejících slov: kometa,
kom
trubka, strom,
slunce, maringotka.
mar
Napsala
jsem příběh s názvem ´Cesta
ke štěstí´. Odehrává
Od
se v New
Jersey prostě proto, že ten příběh se mi do českých reálií nějak
nehodil. Byť problematika domácího násilí, které v něm zpracovávám, se bohužel odehrává
i u nás...“
●● Tak to je opravdu silné
téma, pojďme k veselejším věžij současná školní
cem. Čím žije
mládež?
„Hodně stručn
stručně řečeno - svými
Zá
zálibami. Záleží
pochopitelně
na každém jednotlivci, jestjs
li jsou
ty záliby jemu
ku prospěchu, jest-

a kávu. A pardon - ještě si něco
ohřát v mikrovlnce.“ (úsměv)
●● Když už jste se dotkla té kuchyně, jaká máte oblíbená jídla?
„Nechci zavrhovat tu českou, sním
sice všechno, ale třeba vepřo, zelo,
knedlo nebo uzeniny zrovna nemusím. Chvíli jsem dokonce bývala
vegetariánka, teď preferuji obecně
zdravější stravu. Třeba pizzu - no,
i když ta také zrovna moc zdravá
není, že?“ (úsměv)
●● Cítíte rozdíl mezi možnostmi venkovské školy a těch ve
městech?
„Paleta kroužků a jiných zájmových
aktivit je na vesnici určitě méně
pestrá, za dalšími se musí dojíždět.
Ale celkově bych řekla, že se rozdíly
s dobou postupně stírají a každý má
možnost se realizovat, ať žije kdekoli. Obecně se ale dá říci, že nás
mladé to víc táhne do měst.“
●● Když už jsme u mládeže
obecně, jak to ve vašem okolí vypadá s teenagerovskými neřestmi, jako alkohol či kouření?

„Dneešní mládež žije zálibami.
A záleží na každém jednotlivci, jestli
pr pěchu, nebo ho prostě
jsou jemu ku pros
schopny do života nic dát!“
jenom baví a nejsou mu sc

●● Jaký je Karel
Foltin režisér?
„Bezvadný. Zpočátku nám nechává hodně volnosti, abychom si jím
napsaný text třeba i lehce dotvořili. Pak nám perfektně vysvětlí, jak
daný dialog uchopit, v tomhle je
maximálně názorný. Je vidět, jak
ho divadlo baví, a svůj zápal pak
přenáší na nás účinkující. Osobně
mu vděčím za mnohé.“
●● Touto rolí jste se s Ptenským
di dl rozloučila,
l čil byla
b l další
d lší voll
divadlem
ba profesní dráhy jednoznačná?
„Do jisté míry ano, protože mě
všechno kolem divadla chytlo.
Chodím do dvou dramatických
kroužků, baví mě zpěv, moderní
tanec, hraji na klávesy, takže jsem
se logicky rozhodla pro konzerva-

Eliška Navrátilová nedávno excelovala v hlavní roli Foltinova skoromuzikálu Dotknout se duhy.
Foto: Karel Foltin
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V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tl
é zkoušky
k šk jsem
j
b l
toř.ř Talentové
absolvovala v únoru úspěšně, proto po
prázdninách nastupuji do Brna.“
●● Gratulujeme. Jak vlastně
probíhají přijímací zkoušky na
konzervatoř?
„Jsou dvoukolové - první kolo slouží jako jakési primární síto, vybraní
uchazeči jsou pozváni do druhého
kola. Dostali jsme podklady, co
všechno si máme nastudovat.“
●● Co jste přijímací komisi musela předvést?
„Především to byly dva monology
z divadelní hry a dvě básně. Vybrala jsem si Monolog začínající
herečky od Arnošta Goldflama
a úryvek z deníku Anny Frankové.
No, a recitovala jsem báseň Naschvál
od Kainara a Výjev ze života antilop
od Préverta. Tohle jsem si fakt užívala.“
●● Kdo vám pomáhal s výběrem?
„Tady je namístě poděkovat mojí
vedoucí dramatického oboru ze
´zušky´ v Prostějově Janě Turčanové. Pavla Přikrylová mě zase
připravovala na hudební část,
v níž jsme měli zazpívat dvě písničky, jednu lidovou a jednu umělou.
Moje volba padla na Pršívalo, jen
se lilo a Zámek v oblacích z Bídníků, kterýžto muzikál mám moc
ráda. Další úkoly byly zaměřeny na
prověření hudebního sluchu.“
●● Co pohybová příprava?
„Komise po nás chtěla pár gymnastických prvků a improvizaci
na zadanou situaci. Součástí byla
také ukázka společenského tance,
s čímž si úplně nerozumím. Podle
hudby jsme měli trefit valčík nebo
polku, ale já bych asi byla schopná
zatancovat polku pomalu a valčík
rychle. (úsměv) To ´rockenrol´ byl
podstatně lepší. Ve druhém kole
jsme měli zadanou sportovní dis-

vech nebo cestovním ruchu, protože mě baví studium jazyků.“
●● Jak je to vlastně v současné
době na základní škole s cizími
jazyky?
„Už ve třetí třídě se začíná s angličtinou, v osmé se pak přibírá další
cizí jazyk, v mém případě němčiS k
ě jsem
j
ř b ponona. Soukromě
se třeba
řila i do ruštiny. To, že byla kdysi
povinná, vím maximálně od svých
rodičů.“ (smích)
●● Co ostatní předměty, které
vás baví?
„To je trochu složité, protože já na
každém obdivuji něco, ale rozhodně mohu uvést předměty, které
doopravdy nemusím. A to je fyzika s chemií. V nich jsem při nejlepší vůli nic záživného nenašla. To už
je lepší matematika, kde mě baví
aritmetika, takže rovnice, lomené
výrazy a podobně. Neříkám, že
jsem v tom extra dobrá, ale přijde
mi velice záživné, jak se to počítá.
Jinak mezi mé top předměty patří
český a anglický jazyk. Němčina už
něco méně, protože mi připadne
velice přísná. Možná si ji jen spojuji s minulostí národa, který tímto
jazykem hovoří. Kdo ví...“
●● V Ptení reprízy končí, co ještě chystáte před odchodem do
Brna?
„Připravuji se na roli v dramatickém
kroužku v Prostějově, kam chodím
od září. Budeme hrát pravdivé příběhy o židech. Na představení se už
velice těším, protože zrovna toto,
i když smutné období, mě velice
fascinuje. Snažím se o holocaustu
přečíst co nejvíc knížek.“
●● Co ráda čtete kromě faktografické literatury?
„Cokoliv kromě románů, když už,
tak musí mít psychologickou zápletku. Vykreslení povahy jednotlivých postav je velmi zajímavé, o základech psychologie jsem se svého
času také snažila něco dozvědět.“
●● A úspěšně jste to uplatnila ve
velmi zdařilé slohové práci. Baví
vás psaní?
„Jsem ráda, že se na tu vámi zmiňovanou slohovou práci sešly vesměs
pozitivní reakce, což člověka potěší

li jej nějakým způsobem oborozvíje nebo ho prostě jehacují a rozvíjejí,
nej
nom baví a nejsou
mu schopny do
života nic dát!“
mysli moderní tech●● Máte na m
m
nologie? V muzikálu
Dotknout
se duhy je doc
docela kritizujete...
tom co přesně máte na
„Záleží na tom,
li Třeba
Tř b na Facebooku jsme
mysli.
asi každý, ale záleží na tom, jak často a kolik času tam strávíme. Já se
kouknu třeba jen večer a snažím se
tam najít užitečné informace, které
mohu využít. Na prázdné tlachání
mě zrovna moc neužije...“ (úsměv)
●● Když už jsme u těch ženských zálib, nakupujete ráda?
„Rozhodně nemám potřebu trávit
odpoledne v obchodním centru, to
si dovedu představit lépe strávený
volný čas. (smích) Pokud něco potřebuji, pak samozřejmě ano, ale řekla
bych, že nakupování beru spíš z toho
pragmatičtějšího hlediska.“
●● To nevypadá typicky žensky...
„Já o sobě taky nikdy netvrdila, že jsem typická žena. (smích)
S kamarády se třeba dokážu bavit
o fotbale, když bylo před časem
mistrovství Evropy, hodně jsem
zápasy sledovala. Měli jsme i to
štěstí, že jsme se s prostějovskými
volejbalistkami podívali na jejich
zápas do Schwerinu, při té příležitosti jsme zavítali i do Berlína. Aktivně ale žádný sport neprovozuji,
tedy kromě rekreační jízdy na kole.
A když už jsme u těch ženských aktivit, uvařit umím akorát vodu na čaj

„Nebudu tvrdit, že by se vyskytnul
někdo, kdo by to nechtěl vyzkoušet.
Alkoholu jsme si lízli asi všichni, ale
žádné excesy se na naší škole rozhodně
nevyskytly. Tím méně s nějakými horšími omamnými látkami.“
●● Teď máte před sebou posledních pár týdnů základní školy,
a pak prázdniny. Jak je trávíte?
„Neměli bychom se k tomu jako
žáci přiznávat, ale zbytek deváté
třídy je už do jisté míry setrvačnost. Prázdniny trávím většinou
v nejbližším okolí, nikde ve vzdálenějším zahraničí nebo u moře jsem
nebyla. Láká mě hodně Afrika, ráda
bych se podívala do Keni nebo
Ugandy. Nejen kvůli zvířatům, ale
skrz poznání specifického života tamějších obyvatel. Ráda pomáhám
druhým, takže bych se tam asi našla´ i po této stránce. Kromě Afriky
mě táhne ještě Dálný Východ, třeba
Indie. Přes jógu jsem se leccos dozvěděla i o budd-hismu, a to je také
velmi zajímavé učení.“
●● Co vy a zvířata?
Možná je to trochu s podivem, ale
byť bydlíme na vesnici, žádné zvíře
doma nemáme. Jinak se psy a kočkami jsem se pochopitelně potkala
v sousedství. Vyloženě nesnáším
hady, z těch mi jde husí kůže. Všem
teráriím se obloukem vyhýbám.
Naproti tomu v ZOO vždy vyhledávám surikaty. Jistě znáte ty panáčkující šelmičky obývající původně
skalnaté a písčité oblasti jihozápadní Afriky. Roztomilá zvířátka!“

vizitka
ELIŠKA NAVRÁTILOVÁ
✓ narodila se 2. března 2000 v Prostějově,
žije na Stražisku
✓ končí devátý ročník základní školy v Ptení,
nedávno složila zkoušky na brněnskou konzervatoř
✓ zajímá se o divadlo, zpěv, tanec, hraje na klávesy, píše, kreslí
✓ v Ptenském dětském divadle odehrála pět rolí
✓ ráda jezdí na kole a cvičí jógu
✓ zajímavost: ve vlastní choreografii nacvičila vystoupení v břišním
tanci pro školní besídku

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

Radniční makovice skrývala

STOLETÉ POKLADY!

Jakmile stavbaři demontovali z vrcholu radniční věže makovici, ta se stala okamžitě předmětem velkého zájmu
všech radních.
2x foto: Magistrát města Prostějova
PROSTĚJOV To je příjemný
šok! V rámci rekonstrukce fasády
prostějovské radnice stavebníci
za dozoru památkářů, pracovníků státního okresního archivu
a architekta otevřeli takzvanou
makovici věže radnice, v níž se
předpokládal nález vzkazu našich
předků. A byla to správná vize!
„Kromě dobových tiskovin ze začátku minulého století, pohlednic

a fotografií se v tubusech nacházely
i ručně psané texty. Vše si bezprostředně po otevření převzali pracovníci Státního okresního archivu
Prostějov, kteří materiály zpracují.
Zároveň jsme se dohodli na krátké
výstavě, která bude uspořádána do
jednoho měsíce v prostorách archivu, aby tyto artefakty mohli vidět
i zájemci z řad veřejnosti. Na výstavě
představíme veřejnosti také předmě-

ty a tisky, které naopak my pošleme
jako vzkaz budoucím generacím,“
prozradil Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějova.
Jak vzápětí dodal, na demontované
makovici proběhne nyní její oprava
a dále rekonstrukce hromosvodu,
který je její součástí. „Hned poté
půjde makovice zpět na samotný
vrchol radniční věže,“ uzavřel Pišťák.
(mik)
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EXKLUZIVNĚ

Z BYTU MUSELI ZRANĚNOU
ŽENU DOSTAT AŽ HASIČI

PROSTĚJOV Chtěla navštívit sousedku, která však na její zvonění
neodpovídala. A tak zavolala policisty. Těm se uplynulý pátek podařilo z bytu v pátém patře domu ve
Dvořákově ulici dostat nepohyblivou ženu, která utrpěla zranění...
„Událost jsme měli na naši linku
nahlášenou ve 12.37 hodin. Při příjezdu na místo hasiči zjistili, že žena
neotvírá dveře svého bytu, které byly
pečlivě uzavřeny. Aby je neponičili,
využili hasiči žebřík, pomocí něhož se dostali až k oknu jejího bytu
v pátém patře. V bytě našli zraněnou ženu, která se po pádu nemohla
sama postavit. Hasiči ji předali do
péče záchranářů,“ popsala exkluzivně Večerníku celou událost Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí krajských hasičů.

V prostějovské ulici Dvořákova zasahovali hasiči, asistovala jim i záchranka
a strážníci. Z bytu vyvezli zraněnou ženu, která se nebyla schopna postavit na
vlastní nohy.
Foto: Martin Zaoral
Právě otevírání bytu za asistence policie patří u hasičů k častým náplním
práce. „Jen letos jsme na Prostějovsku zasahovali v celkem devatenácti podobných případech. Ne vždy

ovšem byli za dveřmi bytu lidé, někdy hasiči byt otvírali třeba i kvůli vařiči, který majitel nechal po odchodu
z bytu zapnutý,“ dodala Hacsiková.
(mls)

Ve Vrahovicích našli ženu, Jaroslav Šlambor „PŘIZNAL“ účelovost svého trvalého bydliště...
VRAHOVICE Teprve minulý pátek 17. dubna vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání po
pohřešované ženě středního věku.
A už o den později bylo jasno. Bohužel, snaha dopadla nejhůře, jak
jen mohla. Tělo hledané ženy bylo
v sobotu večer nalezeno pod mostem přes říčku Valovou za fotbalovým hřištěm ve Vrahovicích bez
známek života!
Policisté místo
hrůzného nálezu uzavřeli. Zatím není jasné, za jakých
okolností žena přišla o život. „Mohu
potvrdit pouze skutečnost, že v sobotu osmnáctého dubna ve večerních
hodinách byla nalezena mrtvola ženy,
kterou policisté pohřešovali od pátku
sedmnáctého,“ potvrdila nám ještě
v sobotu večer známé skutečnosti Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Bohužel, další
podrobnosti nepřidala.
„Náš lékař po příjezdu na místo provedl ohledání těla mrtvé ženy, která již
bohužel nejevila známky života. Těžko v tuto chvíli říct, jakým způsobem
zemřela, to určí až pitva. Nemáme ani

ponětí, o koho šlo, žena u sebe neměla
žádné doklady. Věc je v šetření policie,“ uvedl exkluzivně pro Večerník
Radomír Gurka, ředitel prostějovské
záchranky.
My se samozřejmě pídili po příčinách
úmrtí ženy, jejíž zmizení nahlásila rodina v pátek ráno.
Ani o den později ale Policie ČR nebyla sdílnější. „Co k nešťastnému případu
mohu říct, je fakt, že cizí zavinění
na smrti ženy
bylo vyloučeno. S ohledem na pozůstalé
ale
nebude již policie sdělovat žádné informace,“ uvedla
v neděli Vlachová.
Tragédie tak prozatím zůstává zahalena tajemstvím. O žádných
podrobnostech nevědí ani vrahovičtí občané, kteří bydlí nejblíže
k místu nálezu mrtvoly. „Jo, přijeli policajti a tak na hodinu to tady uzavřeli.
Já si v první chvíli myslel, že se někdo
porval v hospodě na hřišti, až pak se
začalo po Vrahovicích vykládat, že našli
mrtvou ženskou. Ani nevím, jestli byla
zdejší,“ svěřil se Večerníku muž, který se
včera kolem poledne pohyboval u hřiště ve Vrahovicích.
(mik)

Jak ZEMŘ

ELA?

PROSTĚJOV Jestli si někdo
myslel, že opoziční zastupitelé dají
už uvolněnému radnímu Jaroslavu
Šlamborovi s jeho současným
bydlištěm ve Skalce, přičemž to
trvalé má hlášeno v Prostějově,
pokoj, ten se hodně zmýlil. Na
pondělním jednání zastupitelstva
opět padala slova jako podvod,
účelové jednání a další silné výrazy.
Komunistický radní se zase vytasil
se svým ironickým přiznáním...
„Chtěl bych se tímto opozičním
zastupitelům a zejména panu Blumensteinovi omluvit za své skutečně
účelové přihlášení k trvalému pobytu v Prostějově. Již téměř před
padesáti lety, tedy v době, kdy řada
z vás netušila, že bude pobývat na
tomto světě, o Prostějovu nemluvě,
jsem měl vizi, že někdy na konci
roku 2014 se naskytne šance podílet
se prostřednictvím členství v radě
na správě a řízení Prostějova. A tak
jsem se opravdu k trvalému pobytu
přihlásil a celá ta dlouhá desetiletí
věřil, že se ona vize naplní a vytrvalost
zhodnotí. Ve chvíli, kdy jsem již ztrácel naději, se však ona vidina stala,
na prahu mého kmetství, realitou,“
vyloudil úsměvy na tvářích komunálních politiků čteným „přiznáním“
Jaroslav Šlambor. „Doufám, že ač
opoziční zastupitelé, oceníte mé

prognostické schopnosti i buldočí vytrvalost, se kterou jsem, zcela účelově,
vidouc před sebou vizionářský cíl,
setrvával na rigidní pozici občana
Prostějova, která je zákonnou podmínkou účasti v politickém kolbišti
obce. Omlouvám se proto, že jsem
skutečně zcela účelově a tvrdošíjně,

pod vlivem osudové vize setrvával
a stále setrvávám na pozici občana
trvale přihlášeného v Prostějově, ač
se mi opakovaně nabízela možnost
i s rodinou využít pohostinnosti
jiných měst a dokonce i možnost emigrovat. Omlouvám se, že máte s mým
postojem problém, ale obávám se,

že vám jinak, než omluvou, pomoci
nemohu,“ dodal ve svém prohlášení
Jaroslav Šlambor.
Ve chvíli, kdy jej četl, byly takřka na
všech přítomných tvářích vidět jisté
úsměšky. „Nadále si myslím, že jde
o podvod,“ trval si na svém Tomáš
Blumenstein, zastupitel ODS. (mik)
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kterou policisté od pátku pohřešovali

Byly důvodem sebevraždy FINANČNÍ PROBLÉMY?
PROSTĚJOV K velikému neštěstí došlo minulé úterý po třinácté
hodině v Okružní ulici. Za dosud
nejasných okolností tady třiačtyřicetiletá I. P. vyskočila z balkónu
ve čtvrtém patře domu naproti
supermarketu Kaufland! Lékaři
prostějovské záchranky sice ženu
ještě na chodníku oživili, ale matka dvou dětí následně svůj boj
o život v nemocnici prohrála. Chtěla
ale vůbec bojovat?
„Mohu potvrdit, že v Okružní ulici vyskočila žena ze čtvrtého patra domu.
Příčiny a další okolnosti tohoto neštěstí jsou předmětem dalšího šetření,“
sdělil nám jen pár desítek minut po
neštěstí Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Jako první se během
chvíle u těžce zraněné ženy, která po
dopadu na chodník před domem
nejevila známky života, objevila sanitka prostějovské záchranky. „Ta žena
měla zlomené obě dolní končetiny,
závažně poraněný hrudník, a co bylo
nejhorší, po pádu na zem utrpěla těžké

zranění hlavy a mozku. Zahájili jsme
tedy okamžitě resuscitaci, která dopadla dobře, osobu se podařilo oživit.
V kritickém stavu byla vrtulníkem přepravena do Fakultní nemocnice Olomouc,“ popsal Večerníku situaci ředitel
prostějovské záchranky Radomír Gurka. Byl to právě on, komu se podařilo
v daném momentě takřka nemožné,
a přivedl nešťastnici znovu k životu. Bohužel, pouze na pár hodin...
„Přes veškerou péči lékařů na našem
traumatologickém oddělení žena v odpoledních hodinách svým devastujícím
zraněním podlehla,“ informoval o smutné zprávě Egon Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc. To
samé potvrdil druhý den ráno i mluvčí
krajské policie. „Je to bohužel tak, třiačtyřicetiletá žena zemřela. Ohledáním
místa události nebylo zjištěno cizí zavinění na její smrti a případ je šetřen jako
sebevražda,“ potvrdil Josef Bednařík.
Prakticky hned od úterních večerních hodin se okolo této tragédie začalo po Prostějově hodně spekulovat
o důvodech, které matku sedmnác-

„Došly mi síly,“ vzkazuje z vlastního parte

Skokem ze čtvrtého patra se třiačtyřicetiletá žena z Okružní ulice rozhodla ukončit svůj život. Přestože ji lékaři
ještě oživili a naložili do vrtulníku záchranné služby, matka dvou dětí o pár hodin později v nemocnici zemřela.
Foto: Michal Kadlec a Jana Zaorálková
tiletého chlapce a šestileté dívenky
vedly k takto radikálnímu kroku. Dle
exkluzivních, leč nepotvrzených,
informací Večerníku údajně mohlo jít o finanční potíže. „Říká se, že
manželé měli nějaké problémy okolo peněz. Ale že to bude paní P. řešit
tímto způsobem, to je hodně drsné.

V ono osudné úterní odpoledne ji
měl manžel čekat dole před barákem
v autě, měli v plánu někam jet. V tom
jeho žena vyskočila z toho balkónu.
Hrůza,“ otřásl se muž z okolí, který si
nepřál zveřejnit své jméno.
Večerník se minulý pátek snažil oslovit některé prostějovské psychology

s otázkou, do jaké míry mohou finanční
problémy dohnat člověka k sebevraždě.
Bohužel, v souvislosti s neštěstím matky
dvou dětí se tyto případy nechtělo nikomu komentovat. A to ani v obecné rovině. „Už jsem to v životě jednou nebo
dvakrát udělal, a vždycky se to obrátilo
proti mně. Je to hodně citlivé téma,

zvláště pro pozůstalé,“ omluvil se například jeden z nich Jiří Rozkoš.
Pozůstalí se rozloučí s třiačtyřicetiletou I. P. v úzkém rodinném kruhu v obřadní síni Městského hřbitova v Prostějově.
Rodina si nepřála zveřejnit ani datum
(mik)
pohřbu.

nabídka realit a nemovitostí

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

15041010372

18

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
PRODÁM

REALITY - SOUKROMÁ INZERCE

Pro naše klienty hledáme

Hledáme ke koupi RD nebo byt
v PV a okolí. I k rekonstrukci. Nabídněte. T.: 605 011 310 i SMS

BYTY, DOMY, POZEMKY
&KFHWHGREĜHDU\FKOHSURGDW
Vaši nemovitost?
3URGiYDMtFtPQDEt]tPHNRPSOHWQt
servis zdarma!

REALITY - SOUKROMÁ INZERCE

Hledáme ke koupi byt 2-3+1 v Prostějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310
AUTOPARK – Francouzská ul.
sídl. Západ, Prostějov nabízí kryté
stání: akce duben 1+1 – 900 Kč/
měs., druhé auto v rodině 600 Kč/
měs. Tel.: 604 430 934
Koupím RD i s možností úprav.
773 545 092
Koupíme chatu v okolí PV. Tel.:
774 101 818
Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody.
Tel.: 734 740 432
Hledám ke koupi byt v Prostějově. Pokud možno s balkonem.
792 273 285

GRATULACE

Prodám větší garáž na rohu Slad- AKCE do vyprodání zásob.
kovského a Havlíčkovi ulice. Tel.: Prodej bukového palivového dříví.
732 619 482
Cena 500 Kč/prms. + 15% DPH. Doprava zajištěna. Pila K+L Doloplazy
Pronajmu garáž v garážovém dvo- u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
ře na Svatoplukové ulici č. 56. Tel.:
777 010 323
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Pronajmu byt 2+kk, Prostějov,
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
Puškinova, cena 7.900,- Kč + ener- (pro maloodběratele i velkoodběratele).
gie, sklep, částečně zařízeno, přízePo - pá: 7.00 - 15.00 hod.
mí. Tel.: 721 161 778
Tel.: 602 510 465

$75,80 SĜt]HPt +ODYiþNRYRQiP3URVWČMRY

Koupím byt 2+1 v OV, západní
část města. 777 602 873
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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
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, DB/P,62m2 759.000 Kč
* RD Plumlov
4.160.000 Kč
* RD Myslejovice
1.560.000 Kč
* RD Laškov
440.000 Kč
* Chata Prostějovičky 280.000 Kč
*Stav.pozemek10.532m2BrodekuPV
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ

Sazenice velkoplodé, skleníkové vinné révy. Možno pěstovat i venku. Tel.:
737 188 898

Pronajmu byt 1+1 zařízený. Tel.: Prodejna obuvi IVKA, Plumlov608 752 315
ská ul., Pv, nabízí kvalitní, nové
jarní a letní zboží i na velmi probléKoupím půdní prostor vhodný pro mové nohy. Otevřeno i v sobotu.
vybudování bytu v PV či OL. Nabídněte. Tel.: 602 775 607
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm.
Pronajmu kancelář v přízemí na Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
Masarykově náměstí v Konici. Tel.: nebo 605 405 953
777 888 067
Prodám konzumní brambory
KOUPÍM
z Vysočiny, odrůda Milva. Cena
6 Kč/kg. Tel. 607 816 893, dovezu.
Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oce- Prodám běžecký pás PROTEUS,
ňuje veškeré obrazy a starožitnosti. skladný, jako nový. Cena dohodou.
Neprodávejte překupníkům, ale od- Tel.:731 412 028
borníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Prodám voliéru na papoušky d. 10
m, v. 2,10, š. 4,40. Cena 15 500 Kč.
Odkoupím a v hotovosti ihned propla- Tel.: 776 885 556
tím starožitnosti umělecké a sběratelské
předměty, staré knihy, pohlednice, min- Prodám zahradní bazén s čističkou,
ce, medaile, obrazy, zbraně, uniformy, pr. 2,5, v 85cm. Cena dohodou. Tel.:
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rá- 731 412 028
dia, gramofony, nábytek z chromových
trubek i barevného umakartu, lustry, Prodám rotavátor za malotraktor
lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo, TK, cena 25 000 Kč, hrobkovač
věci ze stříbra, šperky, staré hračky, vete- cena 8 000 Kč, vále cena 6 000 Kč.
rány a věci na ně a další. Přijedu, rychle Tel.: 776 885 556
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
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Dne 18. dubna 2015
oslavila
paní Drahomíra
BALCZYRÁKOVÁ
z Prostějova 85 let.
Vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví, přejí děti s rodinami.

Hned deset mimořádných možností koupit
něco prostřednictvím
Večerníku
máte díky dnešnímu
vydání. Přidejte se!

I když jsme řádkovou inzerci

zlevnili, stále PRO VÁS
máme kapsu plnou výhod!
Zadejte si v mìsíci dubnu
øádkovou inzerci minimálnì
na 3 vydání a získejte od nás slevu

ve výši

10%

na sloupcovou inzerci!
A navíc jakékoli zvýraznìní
máte zcela ZDARMA!
Volejte, pište, objednávejte.
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz
Tel.: 582 333 433 nebo 608 960 042

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

Pronajmu byt 1+1, Prostějov, Puškinova, cena 5.900 Kč + energie, sklep,
nezařízeno,1. patro. Tel.: 721 161 778 Pronajmu byt 3+kk 68m2 po rekonstrukci v centru města. Nájem
Koupím chatu k odpočinku, nejlépe 7500,- + inkaso. Volný od 1.5.15, Koupíme starožitný nábytek, obrau lesa. 792 284 168
zy, zbraně, vojenské předměty, hodimožnost TP. tel. 606 659 620
ny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ
pozůstalosti a zajišťujeme komplexKLIKNI SEM
60 000 ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ ZNOVU VE
ní vyklízecí práce. Seriózní jednání a
14:14
platba hotově. Tel.: 773 113 303.

21.DUBNA!!!

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY
nejlépe Československa do roku
1960. Tel.: 603 859 314

Prvorepubliková vila po renovaci
Brodek u PV, prvorepubliková vila 6+1, interiér i
exteriér domu po citlivé
nadstandardní renovaci,
vč. části historického
vybavení, 2 garáže, přírodní zahradní jezírko pro
okrasu i koupání, altány,
pozemek 8.938 m2,
cena 12.900.000 Kč

Poděbradovo nám. 11 (budova KB, 2. patro) Prostějov,
E-mail: prostejov@cmreality.cz, tel. 777 619 939, 602 519 098
Rodinné domy
Byty prodej
PV, Domamyslice: nadstandardní byt 3+1 OV
po celkové rekonstrukci, garáž zahrada, 104m2
+ garáž + sklep+zahrada, cena 2.390.000 Kč
PV, Okružní: byt 2+1OV, panel, 54m2, cena 770.000 Kč
PV, Šárka: byt 2+1DV, panel, 65m2, cena 660.000 Kč
PV, Sídl. Svobody, 2+1DV, panel, 55m2, cena 890.000 Kč
PV, M.Pujmanové: byt 1+1OV, panel, 32m2, cena 490.000 Kč
Kostelec na Hané: byt 3+1OV, cihla, 76m2, cena 1.170.000 Kč

Brodek u Prostějova: historický dům
s žudrem, prodejna + nov. 4kk ve dvorním
traktu, pozemek 1556m2, cena 3.990.000 Kč
Čelechovice na Hané: výrobní a skladovací
areál s nadstandardním mezonetovým
bytem, kanceláře, velký dvůr, pozemek
1142m2, cena 4.500.000 Kč

Němčice nad Hanou, RD 4kk, nadstandardní vybavení, dvojgaráž, bazén, pozemek 859 m2,

cena 4.190.000 Kč

Bedihošť, RD 4kk, novostavba, garáž, zimní zahrada,
pozemek 757m2,
cena 4.290.000 Kč

Byty pronájem
PV, Zlechovská: byt 1+1, 37m2, 5.100 Kč+en
PV, Krasická: byt 1+1, 40m2, 5.500 Kč+en
PV, Libušinka: byt 1+1 32m2, 4.900 Kč+en
PV, M.Pujmanové: byt 1+1, 32m2, 6.000 Kč vč. en
PV, Havlíčkova: byt 2kk, 41m2, 6.000 Kč+en
PV, Západní: byt 2kk, 68m2, garáž, 9.500 Kč+en
PV, Svatoplukova: byt 3kk, 100m2, 6.500 Kč+en

Nové byty K.H.Kepky, 1kk – 2kk PV (u školy Melantrichova)

Rekreační chaty

cena 890.000 Kč
cena 1.490.000 Kč

Konice, RD 4+1, pozemek 1775m2,

Suchý, rod.dům/chata
vč. vybavení
1.950.000 Kč

Komerční nemovitosti

Křelov Břuchotín, novostavba RD 5kk, garáž, bazén, pozemek 1.253m2, cena 7.200.000 K

Čelechovice na Hané, 2 x 2+1, pozemek 400m2,

myslice a Výšovice

Lipová-Seč, velká zděná chata 3kk, po celkové rek., zast. pl. 48m2,
cena 890.000 Kč

Zdětín, RD/chalupa 4+1, pozemek 892m2, cena 1.650.000 Kč

Lipová, RD 4+1, 1+1, garáž, pozemek 2.830m2,

Výstavba atriových domů v lokalitách PV, Doma-

Přemyslovice, chata + zahrada, cena: 590.000 Kč

Labutice, RD 2x3+1, lodžie, garáž, pozemek 1.464m2, cena 1.290.000 Kč

Kombinace komerčních nemovitostí s bydlením

Developerské projekty

cena 895.000 Kč+prov.

Obchodní pasáž Anděl na ul. Anenská (vedle prodejny
lidl), těší se na Vás tyto prodejny: květinářství, domácí pekárna sladkého pečiva, oblečení litex, masáže, lékárna a svět
koberců. Za měsíc otevíráme hobby market s železářstvím a
prodejnu Zdravíčko. Poslední volné plochy k pronájmu!
PV, Svatoplukova, pronájem kanceláří 200m2, cena 10.000 Kč/měs+en
PV, C.Boudy: venkovní občerstvení, 625m2, cena 80.000Kč/rok+energie
PV, Krasická: bývalé kadeřnictví, 46m2, cena 450.000,- Kč

Pro naše klienty hledáme

Pozemky
PV, Domamyslice: IS na hranici pozemku, 1433m2,

cena 1.110 Kč/m2

PV, Domamyslice: komerční, 1500m2,

cena 2.250.000 Kč

Mostkovice,Ohrozimská:ISnahranicipozemku,986m2,

cena750.000Kč

Čelechovice na Hané: IS na hranici pozemku, 898m2,

cena 490.000 Kč

Nová Dědina (Štarnov): el., plyn a voda na hranici pozemku, 5.502m2,

cena 880.000 Kč

Byty Prostějov - dispozice 1kk až 4+1, původní stav i po rek.
Rodinné domy Prostějov a okolí novostavby i domy k rekonstrukci
Činžovní domy Pro klienta s hotovostí v lokalitách: Prostějov, Olomouc, Přerov, Brno
Pozemky Prostějov a blízké okolí pro stavbu RD i pro komerční výstavbu

www.cmreality.cz

15012920079

STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ

HODIN

15021610154

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
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řádková inzerce, vzpomínky, pohřby
SLUŽBY

FINANCE

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze Stěhování, vyklízení.
775 132 134
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

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

Tel.:

Díky za to, čím jsi nám v životě byl.

Po krátkých cestách
chodili jsme spolu,
na dalekou cestu odešel jsi sám…..

Přání k narozeninám bychom
Ti rádi dali, ale osud chtěl,
abychom jen vzpomínali ...

Dne 22. dubna 2015
by se dožil 90-ti let
pan Jaroslav HEJDA
z Prostějova.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka a dcera s rodinou.

Dne 19. dubna 2015
jsme si připomenuli
nedožité 58. narozeniny
pana Pavla ZNOJILA
ze Smržic.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka, synové
Pavel a Jiří s rodinami, syn Tomáš
a vnoučata Filip, Ema a Pavlík.

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

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až
do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů

Čištění kanalizací
a odpadů odvoz fekálií.
Tel: 724 368 343

Dne 17. dubna 2015
jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí
pana Ladislava BUKVY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
děti a vnoučata.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
15012320037

Svatby, narozeniny, oslavy, večírky,
dětské akce, disko, atd.. Muzika od
70. let až po současnost. Nabízím
ozvučení, osvětlení vašich akcí. Tel.:
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, 799 502 473
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Stříhání a úprava psů. Telefon ProstěPůjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 jov 606 166 853
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů. Rekonstrukce koupelen. Tel.:
605 459 652

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

Dne 26. dubna 2015
uplyne 1. smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Miroslav HVOZDECKÝ
ze Smržic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

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

AUTO MOTO

PODĚKOVÁNÍ

25. dubna 2015
je tomu 20 roků,
co ze života odešel
pan Jan VYSLOUŽIL
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcera Jituška
s rodinou.

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstala nám!
Vzpomínka krásná, maminko milá,
to, že jsi pro nás vždycky jen žila.

Dnes, tj. 20. dubna 2015
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
paní Milady HRUBÉ
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Děkujeme všem,
kteří vyprovodili na poslední cestě
p. Andreje KUBALAKA
z Kralic na Hané.
Poděkování patří také Soukromé
pohřební službě p. Václavkové
za důstojné rozloučení.
Zarmoucená rodina.

15012320038

Prodám ALU kola na Felicii –
letní, jako nové. Cena dohodou.
Peníze pro všechny ihned při Tel.:731 412 028
podpisu! Zvýhodněné podOZNÁMENÍ
mínky, žádné poplatky. Volejte:
775 02 12 12
Chcete pořádat letní diskotéky na
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle Plumlovské přehradě? Více na tel.:
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů 777 571 219
od 3 věřitelů. Konzultace zdarma
denně na 739 066 462
Cenově výhodná nabídka. Aktivní
dovolená Řecko – Korfu. S polopenzí
RŮZNÉ
1.6. -12.6. Cena 7.490,- Info na tel.:
731 412028Volnáposlednímísta!
ZO ČSCH Držovice pořádá ve
dnech 2. a 3.5.2015 soutěžní výstavu králíků, holubů a drůbeže spojenou s klubovou expozicí králíka
Moravského bílého hnědookého.
Otevřeno v sobotu od 12 do 19 hodin, v neděli od 8 – 16 hodin. Občerstvení zajištěno.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

vzpomeòte na zesnulé
novì
v barevném
provedení
pouze
za

Dne 22. dubna 2015
uplyne 10 roků
od chvíle, kdy nás navždy
opustila moje babička
paní Božena POSPÍŠILOVÁ
z Hrubčic.
Vzpomíná vnučka Kateřina.

tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042

e-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100

Dne 23. dubna 2015
by se dožil 75. let
pan Jiří KADLEC
z Otonovic.
Všem, kteří vzpomenou
s námi děkuje manželka
Ludmila, dcery Hana a Jitka
s rodinami a syn Jiří.
a dne 30. dubna 2015
by oslavila 80. narozeniny
paní Marie MINÁTOVÁ
ze Smržic.
V srpnu téhož roku vzpomeneme
30. výročí od úmrtí
pana MINÁTA.
S láskou vzpomínají synové
František a Zdeněk s rodinami.

Kdo v srdci žije neumírá.

Dne 25. dubna 2015
uplyne 1. smutný rok,
co navždy odešel
kapelník František VÍTEK.
Kdo jste ho znali a měli rádi jeho
muziku, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 24. dubna 2015
by se dožila 100 let
paní Marie STROUHALOVÁ
z Ptenského Dvorku
a dne 30. října
vzpomeneme 2. výročí
od jejího úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Pondělí 20. dubna 2015
Helena Trundová 1951 Čelechovice na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Květoslav Stratil 1936 Loučany 14.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 21. dubna 2015
Jaroslav Beneš 1970 Dobrochov 14.00 kostel Brodek u Prostějova
Středa 22. dubna 2015
Jarmila Novická 1930 Čehovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Petr Doležel 1942 Otonovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Polák 1939 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 24. dubna 2015
Josef Zedníček 1938 Prostějov 13.00 Obřadní síň Demelova
Miroslav Václavek 1962 Buková 15.00 kostel Protivanov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Jiří Vospěl 1950
Kaple Pondělí 20. dubna 2015
Miloslav Hrbata 1944 Prostějov Stanislav Valášek 1931 Čelechovice na Hané 13.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební stužba A.S.A. TS
Marie Bednářová 1917
Josef Fildán 1946

Prostějov PhDr. Milada Sonnevendová 1949
Ivaň
Prostějov

Dnes, tj. 20. dubna 2015
uplynul 1. smutný rok co nás
opustila
paní Anička SOLDÁNOVÁ
z Vrahovic. Kdo jste ji znali a měli
rádi vzpomeňte s námi. Děkují
synové s rodinami.

Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

Dne 24. dubna 2015
tomu budou 4 roky,
co nás navždy opustila
paní Vlastimila KOUDELKOVÁ
ze Suchdola.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Vzpomíná
nejbližší rodina.

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

František Procházka 1925
Brodek u Prostějova
Anežka Běhavková 1927 Ondratice
Milada Huňková 1936
Laškov
Božena Šustrová 1926 Vřesovice
Vladislav Fiala 1919
Prostějov
Milan Celbr 1941
Prostějov
Vlasta Bartošová 1927
Vyškov

Život měl tak rád, přesto odešel
tak mlád. Jeden z jeho koníčků
se mu stal osudným.

Akáty bílé, žaluji vám…

200 Kè

smuteèní oznámení

Dne 16. dubna 2015
by oslavil 89. narozeniny
pan František MINÁT

Kdo v srdcích žije - neumírá ......

Koupím Š-Fabii, tel:778 018 269
Prodám levně Alu kola 16” na
vozy BMW, Mazda, Hyundai, Kia.
Sada 5 tis. Tel.: 602 775 607

Čas plyne,
jen vzpomínky zůstávají…

Dne 25. dubna 2015
to budou již 2 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Petr PELC,
šermíř zaniklé skupiny Peritus.
S bolestí v srdci stále vzpomíná
maminka, sestra s rodinou
a přítelkyně. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi, děkujeme.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
pro další èíslo je
v PÁTEK 24. dubna
v 10.00 hodin

Kdo v srdci žije neumírá.

Tichou a stále bolestnou
vzpomínkou uctíme
dnes t.j. 20. dubna 2015
pátý smutný rok od úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka,
tchána a dědečka
pana Karla KYPĚNY
z Držovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn Karel s manželkou
Evou, vnuci Tomáš a Kája.

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Pracovník/-ce na
70 Kč/hod třísměnný
vstřikovacím lisu + provozní
Zámečník/-ce
70 Kč/hod třísměnný

základní + praktická
základní + praktická

Brašnář/-ka
Šič/-ka
Montážní pracovníci
Pomocníci, uklízeči
ve zdravot. zařízení
Pomocný skladník/-ce

12 500 Kč
12 500 Kč
18 000 Kč
55 Kč/hod

78 Kč/hod jednosměnný

základní + praktická

Stříhači – vybavovači
Řidiči VZV
Referent/-ka logistiky
Konstruktér
Plánovač montáže

9 500 Kč
14 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč

jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou

jednosměnný

ÚSO s maturitou

Pracovník/-ce administrativy 7 000 Kč

dvousměnný
základní + praktická
dvousměnný
základní + praktická
pružná prac. doba základní + praktická
pružná prac. doba základní + praktická

Firma

BIODAM s.r.o.
prac. Němčice nad Hanou
BIODAM s.r.o.
prac. Němčice nad Hanou
GALA a.s.
GALA a.s.
Best Work s.r.o.
MW-DIAS,a.s.-Nemocnice
Prostějov
ŽOLÍKOVÁ PRÁCE s.r.o.
Prostějov
Greplova textilní s.r.o.
MUBEA – HZP s.r.o.
KENDRION(Pv)s.r.o.
MUBEA – HZP s.r.o.
GASL CZ s.r.o. – pobočka
Prostějov
VELINVESTIK spol. s.r.o.
Prostějov

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov

UZÁVÌRKA

150123020036

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

nepropásni svoji
ÖLYRWQtÔDQFL
Vydavatelství Haná Press s.r.o.
hledá schopné kandidáty
na pozici
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ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

60 000

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ

KLIKNI SEM
ZNOVU VE

14:14

HODIN

21.DUBNA!!!

15041610378

URąGFPÊRQ\KEÊOGFK¾NPÊOVTJWXTGIKQPW
XRQTVHQNKWVKVWN[2TQUV÷LQXUMÚ8GéGTPÊM
C4CFPKéPÊNKUV[2TQUV÷LQX 
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nabídka pracovních míst, řádková inzerce
SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledáme dělníka do dřevovýroby. Práce na pile v Křenůvkách
v jednosměnném provozu. Řidič
desty a práce s pilou je výhodou,
ale není podmínkou. Volejte:
731 616 500
Hledáme brigádníky na provoz
občerstvení na přehradě. Tel.:
777 571 219

Přijmeme pracovnici na úklid
v odpoledních hodinách – krátký Přijmeme do 3-směnného provozu
úvazek. Vhodné pro ČID. Kon- manuálně zručné brigádnice do žentakt: 582 345 379
ského kolektivu. Tel.: 603 533 508

STUDIO BELLEZA přijme
kadeřnici. Info na tel. čísle
728 512 345
Přijmeme pracovníka na expedici pekařských výrobků. Info:
582 34
342
2 09
095
5

21.

KLIKNI SEM
ZNOVU VE

14:14

HODIN

Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o.,
s přední pozicí mediálním trhu v regionu
(v portfoliu tituly Prostějovský Večerník
a Radniční listy Prostějov)

HLEDÁ PRO ROZŠÍŘENÍ SVÉHO TÝMU
MOTIVOVANÉ A ZKUŠENÉ
KOLEGY/-NĚ NA POZICE:

REDAKTOR/-KA ZPRAVODAJSTVÍ
Pokud vás tato pozice zaujala zašlete nám svůj strukturovaný životopis
na adresu: kozak@pv.cz. Vybrané uchazeče budeme kontaktovat.
Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

15032010285

Hledám elektrikáře.774 989 007

STARTUJEME JIŽ
V ÚTERÝ
DUBNA!!!

15041610379

Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do hlavního pracovního
poměru lakýrníka. Nabízíme
zázemí stabilní společnosti, odpovídající mzdové podmínky
a závodní stravování. Požadujeme vyučení a praxi v oboru,
bezúhonnost. Životopisy posílejte na hanakov@hanakov.cz
Tel: 582 302 341 Brablecová

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

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do HPP invalidní důchodkyni na úklid kancelářských
prostor. Místo výkonu Prostějov,
zkrácený pracovní úvazek. Podmínkou je čistý trestní rejstřík. Informace na tel. čísle: 602 786 692.

15033110343

Penzion a restaurace U Koníčka
přijme zaměstnance na pozici
servírka/číšník. Životopisy
prosím zasílejte na email:
restaurantjob@email.cz.
Více informací na tel. 777 117 998

Penzion a restaurace U Koníčka Nabízím brigádu za barem s diskopřijme zaměstnance na pozici KU- tékou. Noční provoz. Pátek, sobota.
CHAŘ. Nástup možný ihned!!! Tel.: 777 757 280
Více informací na tel. 777 117 998
Nabízíme práci z domova, poPřijmu brigádu do trafiky na delší moci pc. Základy angličtiny výspolupráci. Část., nebo plný inv. hodou, není podmínka! Jedná se
důchod. ZODPOVĚDNOST. Tel.: o reklamní činnost. Vhodné pro
mladé komunikativní maminky či
731 412 028
studentky. Mzda 5000-35000kč,
Firma zabývající se výrobou oděvů dle odvedené práce.Nejedná se
hledá pracovníka na pozici - šička o prodej zboží! Jen vážní zájemoděvní konfekce. Jednosměnný ci! Bližší info si vyžádejte na:
m
provoz, místo práce - PV, PP na motylek.periscopmedia@gmail.com
dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou. Požadavky: Přijmeme soustružníka naa
vyučení v oboru nebo praxe. Životo- HPP, možno i důchodce. Tel.::
@
603 533 508, e-mail: technikpv@
pis zašlete na: cleantex@cleantex.cz,
seznam.cz
tel.582 335 576.
Zavedená firma hledá zaměstnannFirma zabývající se výrobou ce úklidu. Tel.: 582 342 095
oděvů hledá pracovníka na pozici
- dokončování (drukování, balení, STUDIO 365 hledá nové tvářee
pro reklamu od 9-27 a 28-45l...
žehlení). Jednosměnný provoz,
w.
T.: 605 427 271, 9-12 h.www.
místo práce - PV, PP na dobu ur- studio365.eu
čitou s možností prodloužení na
dobu neurčitou. Požadavky: vyu- Přijmeme pracovníka na pozici občení v oboru nebo praxe. Životo- chodního zástupce. Profesní životopis zašlete na: cleantex@cleantex. pis posílejte na: info@rudolfpekar.cz,
cz, tel.582 335 576
info tel. 582 342 095.

15040910363

Strojírenská firma z Prostějova hle- Nabízím brigádně práci v nově
dá zámečníka s praxí a znalostí vý- otevřené letní zahrádce v PV. Tel.:
kresů. Nástup možný ihned. Tel.: 777 757 280
602 760 099
Firma AUTOELEKTRO BURIÁHledáme brigádně pracovnici
NEK přijme autoelektrikáře. Upředdo kanceláře. Svůj životopis zašlete na kozak@pv.cz, pro bližší nostňujeme vzdělání a praxi v oboru. Tel: 603 216 232
informace volejte 608 706 148
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 15/2015:

Předposlední 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 23. DUBNA 2015,
12:00 hodin.

správně:

vyhrál/-a

Vrahovická ulice
Alena ŠTĚPÁNKOVÁ, Kotěrova 1, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKA na koncert skupiny ČECHOMOR
v hodnotě 400 Kč.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Karel Šíp
Libor NAKLÁDAL, Ptení 256
Výherce získává: DVĚ PŮLMETROVÉ ŠPIZZA PIZZY,
v HODNOTĚ 430 Kč, které věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.

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

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

POČASÍ
Věra MÜNSTEROVÁ, Mlýnská 38, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup sortimentu
od PONOŽKY OD MARUŠKY.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

3,7,7,9
Zdeňka DVORSKÁ, Krumsín 64
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 500 Kč na koncert R. Müllera!

15012860075

správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Velký výběr zdravotní obuvi na jaro a léto
Alena SOLDÁNOVÁ, Plumlov 240
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB VELEBOVÁ

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

PESTRÝ ......

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

AKLÉ, ANATAS, ASTER, ATAKY, BACHAŘ, BARYTON, BOBR, BÓJE, EFOR,
FREE, KATASTR, KOPYTA, OBLÍ, OCÚNY, ODSTŘEL, OMYLY, ORLI, OZEV,
ŘADY, SAZBA, SEVA, SRAB, TESK, TÍŽE, TLACH, TRSY, ÚVAZ, VNIK, VYSYPAT

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
politiky
a graficky
lehce
poupravili
člena strany
Pévéčko.

15021660162

Výherce získá DVĚ vstupenky
na koncert Vlasty Redla s kapelou.

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce POUKAZ
na občerstvení v hodnotě 500 Kč od firmy BRUTUS.
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zveme vás...

TIPVečerníku

KONTRAFAKT: RYTMUS,
EGO A ANYS a EL NINO

21. kolo

sobota

KDY: PÁTEK 24. DUBNA, 20:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM,
KOMENSKÉHO UL., PROSTÌJOV
Je to tady! Jedinečná a největší událost roku 2015
v rámci celé Moravy míří do Prostějova! Slovenská
hip-hopová elita zavítá právě k nám do „Kaska“!
Všichni, kteří jste se těšili, až dorazí KONTRAFAKT
ve složení RYTMUS, EGO a ANYS se svou exkluzivní show a (nejen) albem NAVŽDY, jste se právě dočkali!
Kontrafakt je slovenské hiphopové uskupení, které
vzniklo v roce 2003. Jeho členy jsou Rytmus (Patrik Vrbovský), Ego (Michal Straka) a DJ Anys (Ondrej Beňačik). Koncertují nejen na Slovensku a v Česku, ale také
v celé Evropě a v Americe. Kromě toho se můžete také
PØEDPRODEJNÍ MÍSTA v Prostìjovì:
těšit na excelentní DJské výkony. Jako host totiž vystoupí
i slavný český DJ El Nino.
• Klenoty Eva (nám. TGM),
Vše vypukne již tento pátek od dvacáté hodiny a před- • Restaurace Koliba „Pivovar U Tří králů“
prodej je v plném proudu. Takže neváhejte a navštivte (Plumlovská ul.)
předprodejní místa. Vstupenky budou ovšem k mání
• Hudebniny Tyl (Kramářská ul.)
i na místě.

BASKETBAL
Sobota 25. dubna 2015:
16.00: Ariete Prostějov – BK Děčín (2.
semifinále Kooperativa NBL mužů, hala
Sportcentra
DDM Prostějov).
p
j )

FLORBAL
Sobota 25. dubna 2015:
19.00: SK K2 Sportcentrum Prostějov
– FBC Sokol Frenštát pod Radhoštěm
(1. kolo semifinále o postup do 2. ligy juniorů.)
19.45: SK K2 Sportcentrum Prostějov –
Paskov Saurians (1. kolo semifinále o postup do 1. ligy dorostenců.)
Neděle 26. dubna 2015:
9.00-15.30: Olomoucká liga přípravek
(20. kolo, sportovní hala v Kostelci na Hané).

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

FOTBAL
Pozvánky na všechny zápasy najdete na
straně 31, vybrané šlágry pak na straně 21.

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 20. dubna
17:30 Pořád jsem to já
americké filmové drama
20:00 Noční běžec
americký akční film
úterý 21. dubna
17:30 Pořád jsem to já
20:00 Pestrobarvec petrklíčový
britské erotické drama
středa 22. dubna
17:30 Pořád jsem to já
20:00 Díra u Hanušovic
česká načernalá komedie
čtvrtek 23. dubna
17:30 Díra u Hanušovic
20:00 S tváří anděla
koprodukční filmové drama
pátek 24. dubna
17:30 S tváří anděla
20:00 Neutečeš
americký horror
sobota 25. dubna
17:30 S tváří anděla
20:00 Neutečeš

neděle 26. dubna
17:30 S tváří anděla
20:00 S tváří anděla

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 25. dubna
15:00 Vzpoura hraček
pásmo pohádek
17:30 Justin: Jak se stát rytířem
španělský animovaný film
20:00 John Wick

Kulturní klub
b

DUHA

www.prostejov.eu/duha
středa 22. dubna
15:00 Bio Senior – Křídla vánoc

www.
vecernikpv.cz

www.divadlopoint.cz
čtvrtek 23. dubna
19:00 10 LET DIVADLA POINT
MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
pátek 24. dubna
20:00 Kapela VOILA
KLUB APOLLO 13
městské divadlo Prostějov

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 24. dubna
20:00 10. LET DIVADLA POINT
sobota 25. dubna
20:00 WE ON THE MOON
TOUR 2015

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
sobota 25. dubna
16:00 Rodinné listování
neděle 26. dubna
10:00 Přehlídka dětských folklorních souborů

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
23. dubna – OBCHODNĚ-PRÁVNÍ
pondělí 20. dubna od 16 do 18:00 hodin
PROBLEMATIKA V NĚMECKU
– Keramika – tvořivá dílna
– Dr. Marcella Pawelka 4. května
MC Cipísek
- AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ
s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od 15:00 Z POVOLÁNÍ - přednáší Robert Křepinský
do 17:00 hodin. Není potřeba se hlásit
Půjčovna rehabilitačních
předem.
a kompenzačních pomůcek
Kurz efektivního rodičovství pro pokročiLAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
lé – dle rozpisu pro nahlášené
Rodičovská setkávání pro pokročilé – pra- Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky,
videlná setkání absolventů kurzů efektiv- WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
ního rodičovství a dalších rodičů.
a polohovací lůžka (mechanická,
Termíny, přihlášky a bližší informace v MC
elektrická). Kontakt po telefonu
nebo na www.mcprostejov.cz
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – krou- MORAVĚ - 21. ročník festivalu, přehlídka
žek pro předškoláky, zaměřený na rozvoj umění nevidomých umělců dne 29.4.2015
jemné a hrubé motoriky, na grafomo- od 9:00 do 17:00 v prostorách Městské
toriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby knihovny Prostějov, Skálovo nám.č.6.
a komunikačních schopností. Probíhá
každou středu od 17 do 18.30 hodin.
DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA
PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední krou- MORAVĚ - 21. ročník festivalu, konžek typu miniškolky, určený rodinám cert nevidomých hudebníků dne 13.
s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje pří- května od 14:00 do 16:00 na náměstí
pravu na nástup do MŠ, připravuje na T. G. Masaryka v Prostějově.
separaci od rodičů a navazování vztahů
s vrstevníky v malé skupině a bezpečném Výstava obrazů Františka Pavlici
prostředí. Probíhá každý čtvrtek od 8.30 OBRAZY– LITOGRAFIE se koná
do 11.30 hodin.
v prostorách Národního domu dne
ODBORNÉ RODINNÉ PORADEN- 16.4.-10.6.2015
STVÍ A TERAPIE – Bc. Marcela Kořenková - terapeutka v oblasti rodičovského Výstava Markéty Hernychové a Evy
poradenství. Je nutné se objednat. Dle po- Novotné trvá do 7.6.2015 ve Špalíčku,
třeby zajistíme i hlídání dětí.
Uprkova 18, Prostějov.

HÁZENÁ:

DIVADLO POINT

Svaz tělesně postižených v ČR,
796 01 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
OV KSČM Prostějov zve občany u příležitosti 70. výročí osvobození na pochod
„Po stopách osvobození“ v termínu
sobota 25. dubna 2015. Trasa pochodu: Skalka-Pivín-Klenovice-Čelčice-Skalka. Zahájení v 9.00 u pomníku
osvobození ve Skalce. Bližší info na
http://prostejov.kscm.cz
Spolek pro rozhlednu LHS, o.s. a obec
Lipová pořádají již 5. LIPOVSKÝ COUNTRY BÁL v sobotu 25.4.2015 v 19 hodin
v sále Kulturního domu v Lipové. K tanci
hrají KAMARÁDI LOŠTICE. Předtančení a výuku tanců zajistí skupina JOSEFÍNA
PV. Vstupné 70 Kč. Rezervace a předprodej u pana Smičky, Lipová 83 nebo tel.
724 849 920 vždy mezi 16-20 hod.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel.č. 588 008 095,
724 706 773
V pondělí 20. dubna od 14:00 hodin
proběhne v restauraci Národního domu
v Prostějově beseda o aktuálních událostech v Sýrii s delegací velvyslanectví
Syrské arabské republiky.

akce v regionu...
Sýrobraní v Drahanech bude letos ve velkém stylu
Tuto sobotu 25. dubna 2015 se v areálu Muzea Drahanské
vrchoviny v Drahanech bude konat druhý ročník drahanského Sýrobraní. Ochutnat budete moci mléčné pochoutky od více jak dvou desítek
výrobců. Kromě toho se můžete těšit také na stříhání oveček, ukázky zpracování vlny
na kolovratu nebo plstěním, ukázku salašnické výroby sýra, jízdu na koních a mnoho
dalších věcí. Od 15.30 hodin vystoupí s netradičními úpravami lidových písní i vlastní
tvorbou skupina Bezobratři, která je držitelem Ceny Anděl za rok 2010. Před koncertem
zazpívají a zatančí děti ze sboru Plumlováček.
V Konici pořádají dětskou burzu
Mateřské centrum Srdíčko pořádá v úterý 21. dubna od 9.00 do 16.00 hodin v
prvním patře konického zámku dětskou
burzu. Na burze za dobré ceny nakoupíte
oblečení, hračky, kočárky, odrážedla, sety
do postýlky, věci na písek, k vodě i pro
deštivé dny. Zájemkyně o prodej věcí by
se měly ozvat Báře Moukové na mobil

606 312 556 nebo mailem na adrese:
bara.abra@tiscali.cz. Příjem věcí proběhne
v pondělí 20. dubna od 14.00 do 16.00 hodin v místě konání.
Ve Služíně se utkají hasiči
Tuto sobotu 25. dubna pořádá SDH Služín soutěž o nejlepšího hasiče. Akce se
bude konat v rámci projektu MAS Regionu Haná.

Sobota 25. dubna 2015:
12.30: TJ Sokol II Prostějov – Sokol
Přerov HC (21. kolo 2. ligy starších dorostenců, tělocvična Reálného gymnázia
ve Studentské ulici).
14.30: TJ Sokol II Prostějov – Handball
KP Brno (21. kolo 2. ligy mladších dorostenců, tělocvična Reálného gymnázia
ve Studentské ulici).
16.30: TJ Sokol II Prostějov – Handball KP
Brno „B“ (21. kolo 2. ligy mužů, tělocvična
Reálného gy
gymnázia ve Studentské ulici).
)

VOLEJBAL:
Sobota 25. dubna 2015:
17.00: VK Agel Prostějov – PVK Olymp
Praha (případné 5. finále UNIQA extraligy
žen, hala Sportcentra DDM Prostějov).

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 21.4.
09.00-10.00
Bruslení pro školy a veřejnost
Středa 22.4.
17.30-18.30
Hodinové bruslení pro veřejnost

ˇ
náš web v nové podobe!
klikni na www.vecernikpv.cz V útery´ 21.4., 14:14 hodin

TIP

k obrazovce

PÁTEK
24.4.2015
20:20 HODIN

JAK SE KROTÍ

KROKODÝLI
Film ČR (2006)
Režie: M. Poledňáková
Hrají: M. Etzler, I. Timková, E. Holubová, J. Mádl, V. Postránecký, Ž. Tesařová
Zatímco osmiletý Vítek Koudelka má dva tatínky a dvě maminky, jeho spolužačka Amálka
Rychmanová má tatínka jednoho a vidí ho jen
jednou za měsíc, protože je záchranářem v Alpách. To vadí také její mamince, baletce Anně,
která by chtěla, aby konečně byli normálně
fungující rodina. Když Luboš přijede domů
o čtrnáct dnů dřív, odmítne jet Amálka na školu
v přírodě. Jenže když se táta vypraví do školy,
aby ji omluvil, dopadne to tak, že s třídou pojede
nejen Amálka, ale také on. Ještě předtím se rodina i s Vaškem vydá k dědovi Pepíkovi, který je

k sobě vylákal pod falešnou záminkou, že se žení.
Zatím je sice svobodný, ale o nápadnice nemá
nouze. Snaží se ho totiž ulovit nejen sousedka
Bobulová, ale také starostova sekretářka Julča.
Luboš s Amálkou odjíždějí s tím, že se za tři
dny vrátí a všichni se sejdou u dědy, který pro
změnu odjíždí do Prahy na počítačový kurz.
Jenže během výletu se vychovatelka Boženka
zraní a Luboš musí zůstat déle. Děti ho sice

zbožňují, ale věčně mrzutá učitelka Alice není
s ničím spokojená. Naštvaná je také Anna,
která po návratu třídy zahlédne Luboše s Alicí
a je přesvědčená, že spolu něco mají. Pohádá se
s ním a řekne mu, že se chce rozvést. Snadné to
nemá ani Vítek, který má sice čtyři rodiče, ale
ani jeden nevěnuje pozornost tomu, co by chtěl.
A dědovi přibude ke dvojici nápadnic ještě svérázná učitelka Kája.

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

APOLLO OVLÁDLY
FUNKY LUMPÁRNY

SPORT
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Pondělí 20. dubna 2 0 1 5
Číslo 16•Ročník 19

Prostějovské holky
opět dotáhly ČR
do finále Fed Cupu

Naleznete
uvnitř

JAK TO VYPADÁ
S DOMEM U KVĚTIN?
●● Projekt prostějovského
architekta se nezrodí
strana 29

Foto: Martin Zaoral

Do Prostějova zavítala v sobotu známá kapela MONKEY
BUSINESS i s lídrem Matějem Ruppertem (na snímku).
A bylo to pořádná jízda...
strana

„ESKÁČKO“
ZKLAMALO

28 ➢

●● Fotbalisté Prostějova
padli na půdě Orlové...

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

60 000

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
21.

STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ DUBNA!!!

JEDNOU
VĚTOU
●● Pivínský rodák Libor Žondra poslal hned v osmé minutě
Znojmo do vedení na hřišti Zlína
a pomohl týmu k druhé jarní výhře.
●● V Národním domě se sešla pořádně hvězdná smetánka.
O čem se hvězdy Karel Gott a Marek Eben bavili s primátorem Pišťákem? A co mu věnovali?
Nalistujte stranu 29
●● Basketbalové juniorky TJ OP Prostějov zachránily po loňském postupu
basketbalovou extraligu, ve čtyřčlenné
skupině play out obsadily první pozici.
●● Prostějovský tenista Adam
Pavlásek rozehrál dobře kvalifikaci
turnaje v Bukurešti, jeho utkání ale
bylo za stavu 3:0 přerušeno...
●● Plumlovský gólman Daniel Simandl nedochytal pro zranění víkendový souboj v Radslavicích a do
brány musel obránce Petr Ullmann.
Více na straně 37.
●● Hokejový útočník pražské
Sparty Petr Kumstát se po sezóně
vrátil domů. Jedna z jeho prvních
cest vedla na Střední školu podnikání a obchodu v Prostějově. Proč?
Čtěte na straně 32!

strana 40

Petra Kvitová zajistila České republice dva fedcupové body, k čemuž jí pogratulovali i manželé Černoskovi.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

OSTRAVA
Také letos si tenistky České republiky zahrají fedcupové finále. O jejich postupu přes Francii se v ostravské ČEZ
Aréně rozhodlo už po třetím singlu. Dva body získala hvězda TK Agrofert Prostějov Petra Kvitová, která se vrátila
na kurty po herní pauze a dokázala, že je skvělá hráčka. Třetí potřebné vítězství získala další prostějovská tenistka
Lucie Šafářová. Za stavu 3:0 se už dohrávala pouze čtyřhra, ve které Francouzky získaly čestný úspěch.
Česká republika se po vítězství 3:1 zahraje opět finále, které je na programu 14. a 15. listopadu. Soupeřkami bude AGELKY MÍŘÍ
Rusko, hrát se bude pravděpodobně v Praze. „S obsazením finále jsem maximálně spokojený. Předpokládám,
že kvůli účasti na olympiádě v Riu bude v ruské sestavě Šarapovová a i to dodá zápasu velký náboj. Fanoušci se ZA TITULEM!
můžou těšit na skvělou podívanou,“ zářil spokojeností Miroslav černošek, šéf prostějovského tenisu a současně ●● Prostějovské volejbalistky
promotér fedcupových zápasů.
(lv) zvládly oba domácí zápasy
strany 44 a 45
více čtěte na straně
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zveme na šlágr Večerníku - BASKETBAL

DIVADLO POINT SLAVÍ 10 LET Boj o basketbalové FINÁLE
Vstupenky na slavnostní večer
jsou již téměř vyprodané...

PROSTĚJOV Desetileté výročí Point oslaví tak, jak je pro něj
příznačné - hudbou, tancem, divadlem, humorem a velkým večírkem. Pro všechny svoje fanoušky
si jeho členové připravili slavnostní kabaretní večer, který se uskuteční tento čtvrtek 23. dubna od
19.00 hodin v Městském divadle.
Následovat bude o den později
velká párty v Apollu za doprovodu vynikající muziky.
Divadlo Point se v rámci slavnostního večera chce vrátit k tradici
kabaretů, které jsou pro ně typické.
Co přesně se ale na pódiu bude dít,
to neví ani samo vedení souboru.
„Bude to překvapení pro diváky a
vlastně i pro nás. Kabarety jsou totiž
z velké části založeny na improvi-

zaci. Ta bude o to větší, že bychom
kromě současných členů divadla
chtěli zapojit i členy bývalé, kteří se
za ta léta rozprchli do různých částí
republiky. Ovšem kdo všechno nakonec dorazí, v tuto chvíli ještě není
jisté,“ poodhalil s úsměvem zákulisí
slavnostního večera ředitel divadla
Aleš Procházka. „Jsme velmi potěšeni velkým zájmem našich fanoušků.
Městské divadlo už je téměř plné,“
dodal pro Večerník spokojeně.
Přestože konečná verze programu
bude vznikat až přímo ve čtvrtek na
jevišti, Divadlo Point je zárukou, že
se v sále určitě nikdo nebude nudit.
Pokud tedy ještě nemáte vstupenky,
můžete si ty poslední rezervovat na
webových stránkách Divadla Point.
Oslavy desetiletého výročí vyvrcholí

v pátek v Apollu. V rytmu swingu,
reggae, soulu, i hiphopu zahraje
pražská kapela Voila, kde na kytaru válí bývalý člen divadla Antonín
Dlapa. A protože je všeobecně známo, že to členové Pointu umí rozjet
ve velkém stylu, večer bude určitě
dlouhý...
(pav)

boje na zelených trávnících aneb

Prosba k fanouškům: přijďte nás podpořit!
PROSTĚJOV Prozatím nejdůležitější domácí
utkání v sezoně odehrají basketbalisté Ariete
Prostějov tuto sobotu 25. dubna, kdy v hale
Sportcentra DDM proběhne druhý zápas semifinálové série Kooperativa NBL 2014/2015 proti
Děčínu. Kvůli televiznímu přenosu se bude hrát už od 16:00 hodin.
„Není to úplně ideální termín. Venku začíná být hezky a lidi jsou na
chatách či zahrádkách. Přesto věříme, že si najdou cestu do hlediště.
Vzápasech proti Děčínu rozhodují maličkosti. Domácí prostředí a podpora fanoušků můžou sehrát klíčovou roli. Přáli bychom si hrát před
plnou halou,“ řekl za celý tým předseda Ariete Prostějov Ivan Pospíšil.
V základní části Orli před vlastními fanoušky ztratili pouze dva zápasy a potvrdili, že na vlastní palubovce běžně neprohrávají. Tuto
tradici potvrdili ve čtvrtfinále a věří, že to bude pokračovat i v zápasech proti Děčínu. „Doma se cítíme dobře právě i díky podpoře
hlediště. Diváci nám pomáhají k úspěchům. Přijďte nás podpořit
také v semifinále. My uděláme maximum, abychom se na konci sezony mohli společně radovat z dalšího úspěchu,“ zní z kabiny Ariete
před klíčovou sérií sezony.
(lv)

Tradiční basketbalové zpravodajství najdete
v dnešním rozšířeném vydání na straně
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KAM ZA F

TBALEM

DIVIZE „E“ – 23. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 19. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 19. KOLO

TJ SOKOL URČICE

TJ SOKOL MOSTKOVICE

TJ SOKOL PLUMLOV

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE

TJ SOKOL VRAHOVICE

1.FC VIKTORIE PŘEROV

SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ

FK BRODEK U PŘEROVA

TJ OTINOVES

TJ SOKOL DRŽOVICE

NEDĚLE 26. 4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

NEDĚLE 26. 4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

SOBOTA 25. 4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

NEDĚLE 26. 4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

SOBOTA 25. 4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích
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sportovní výsledky

Fotbalový sumáø

22. kolo - Přebor Olomouckého KFS

22. kolo - MSFL

FK Slavia

Sokol

3

Orlová
1.SK
Prostějov

Poločas: 1:1

1

Diváků: 89.

Szarowski - Lisický, Kaizar, Skoupý, Schroner - Urban (88.
Vybíral), Limanovský (78. Uher), Panák, Klimas - Kopel,
Tomáš (55. Diaz Castaner).
Trenér: Josef Jadrný.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň - Krejčíř (76. Sečkář), Sus, Zatloukal, Rus (27.
Machálek, 75. Šteigl) - Hirsch, Fládr, Pančochář, Koudelka Zelenka - Kroupa.
Trenér: František Jura.

„Neplnili jsme úkoly, nehráli jsme jako tým,
prostě pár frajerů si šlo kopnout do balónu...“
Záložník
Zá
áložník „esk
„eskáčka“
káčka“ L
Lukáš
ukášš ZEL
ZELENKA
LENKA
A
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DALŠÍ VÝSLEDKY 22. KOLA
SK Líšeň - HFK Třebíč 6:0 (4:0). Branky: 6. Halaška, 37. Halaška, 41. Drábek, 44. Brigant,
47. Šumbera, 82. Halaška. Diváci: 225 * SK Spartak Hulín - FC Hlučín 1:2 (0:0). Branky:
64. Krhut – 70. Sasín, 79. Hanus. Diváci: Neuvedeno * 1. FC Slovácko B – MFK Vyškov
2:1 (0:1). Branky: 46. Sadílek, 58. Holek (pen.) – 18. Haša. Diváci: Neuvedeno * SK Sigma
Olomouc B – 1. HFK Olomouc 5:0 (2:0). Branky: 25. A. Ševčík, 45. Ševčík, 71. Grézl (vla.),
76. Rolinc (pen.), 89. Vavřík. Diváci: 152 * SFC Opava B – SK Uničov 0:2 (0:0). Branky: 76.
Krč, 79. Krč. Diváci: Neuvedeno * FC Fastav Zlín B – SK HS Kroměříž 1:4 (1:2). Branky:
11. Červenka – 35. Neubert, 37. Neubert, 66. Neubert, 89. Kutra. Diváci: Neuvedeno * FK
Sulko Zábřeh – MSK Břeclav 0:0 (0:0). Diváci: 270.

:
:
:
:
:
:
:
:

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

14
11
10
10
11
10
9
7
8
8
7
6
7
5
5
1

6
6
6
5
2
5
5
8
4
4
6
5
2
7
6
1

1
4
5
6
8
6
7
6
9
9
8
10
12
9
10
19

58:16
34:20
30:23
39:29
45:39
30:27
38:34
29:33
36:34
37:36
26:27
18:31
20:36
27:40
31:39
13:47

48
39
36
35
35
35
32
29
28
28
27
23
23
22
21
4

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

22. kolo - Divize E

TJ Sokol
Určice
FK
Mohelnice

0
1

„V prvním poločase jsme byli lepší
a měli jsme i víc šancí...“
hrající
hraj
jící asistent Konice
Konicce Radek
Rad
dek ŘEHÁK
ŘEHÁ
ÁK
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22. kolo - Přebor Olomouckého KFS

FK
Nové Sadyy

TJ Sokol
Klenovice na Hané

KAM NA DIVIZI SK.E - 23. KOLO:
:
:
:
:
:
:
:
:

10
1

Poločas: 5:1

Branky: Režný 4, Blaha 3, Dvorský 3 – Všianský. Rozhodčí: Boháč – Křepský,
Ehrenberger.
Polák – Vitásek, Lakomý, O. Cetkovský, Liška – Pytela,
Rozehnal, Všianský (46. Komárek), R. Cetkovský, Smékal
– Přikryl (74. T. Cetkovský).
Trenér: Petr Navrátil.

„Chyba byla v hráčích a ve mně,
proto tak katastrofální výsledek“
Odstupující
O
dstu
upující kouč K
Klenovic
lenoviic Petrr NAV
NAVRÁTIL
VRÁT
TIL
L
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22. kolo - Přebor Olomouckého KFS

FC
Kralice na Hané

0

TJ Sokol Lázně
Velké Losiny

3

Poločas: 0:1

Branky: Uvízl, Šinogl, Nýdecký. Rozhodčí: Sedláček – Motal, Kopecký
SESTAVA
KRALIC:

Števula – Martinka, Dočkal, Répal – Troneček (60. Neoral), Valtr, Nečas, Němec (75. Novotný), Dostál – Kamenov (46. Petržela), Lehký (85. Lexa).
Trenér: Ivo Gottwald.

KLIKNI SEM
ZNOVU VE

DALŠÍ VÝSLEDKY 22. KOLA DIVIZE E

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

Poločas: 0:1

Machač – Rus, Čižmar, Bílý (72. R. Řehák), Drešr – Kamený (65. Procházka), T. Sedláček (46. P. Sedláček).
Kořenovský, Schön – T. Řehák, Blaha.
Trenér: Roman Jedlička.

STARTUJEME 21.DUBNA!!!

Vítkovice - Nový Jičín 1:1 (1:1), V. Karlovice - Hranice 1:0 (0:0), Rýmařov - Slavičín
4:0 (1:0), Přerov - Val. Meziříčí 0:2 (0:0), Brumov - Dolní Benešov 1:2 (1:1), Havířov
- Petrovice 4:0 (2:0), Kozlovice - Lískovec 3:0 (3:0).

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

2

NOVÝ WWW.VECERNIKPV.CZ

REPORTÁŽ
z utkání čtěte
na straně 35

„Je špatné, že jsme prohráli, kluky jsem ale v
šatně za celý zápas pochválil. Výsledek beru
jako nezasloužený“
Lodivod U
Určic
rčic Pe
Petr
etr GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
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sobota 25.4.
sobota 25.4.
sobota 25.4.
sobota 25.4.
sobota 25.4.
neděle 26.4.
neděle 26.4.
neděle 26.4.

FC
Želatovice

SESTAVA
KLENOVIC:

KAM NA MSFL - 23. KOLO:



0

SESTAVA
KONICE:

SESTAVA
ORLOVÉ:

18:00
14:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
10:15

Konice

Rozhodčí: Sedláček – Boháč, Konečný.

Branky: 6. Schroner, 48. Urban, 65. Diaz Castaner - 45. Zelenka
Rozhodčí: Klíma - Dubravský, Kneisl.
Žluté karty: Kaizar, Skoupý, Vybíral – Sus

pátek 24.4.
sobota 25.4.
sobota 25.4.
sobota 25.4.
sobota 25.4.
sobota 25.4.
sobota 25.4.
neděle 26. 4.

* výsledky * statistiky * tabulky

14:14

HODIN
MS DIVIZE SK.E

22. kolo: Určice - Mohelnice 0:1 (0:1), Vítkovice Nový Jičín 1:1 (1:1), V. Karlovice - Hranice 1:0 (0:0),
Rýmařov - Slavičín 4:0 (1:0), Přerov - Val. Meziříčí
0:2 (0:0), Brumov - Dolní Benešov 1:2 (1:1), Havířov
- Petrovice 4:0 (2:0), Kozlovice - Lískovec 3:0 (3:0).
1.MFK Vítkovice 21 13 2 6 43:25 41
2.FK Mohelnice
21 11 5 5 35:16 38
3.FC Brumov
21 11 3 7 44:29 36
4.Lok. Petrovice
21 11 3 7 25:22 36
5.FC TVD Slavičín 20 10 5 5 37:27 35
6.1.FC Viktorie Přerov 21 9 6 6 34:31 33
7.SK Hranice
21 8 8 5 37:30 32
8.FK Kozlovice
20 9 4 7 38:35 31
9.MFK Havířov
21 7 8 6 38:35 29
10.FK Nový Jičín 21 7 6 8 31:35 27
11.Jiskra Rýmařov 20 7 5 8 37:34 26
12.FC Dolní Benešov 21 8 2 11 31:34 26
13.Valašské Meziříčí 19 7 1 11 27:41 22
14.TJ Sokol Lískovec 21 5 3 13 25:49 18
15.Sokol Určice 21 4 3 14 23:45 15
16.FC V. Karlovice 20 2 8 10 17:34 14

www.
vecernikpv.cz
PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

22. kolo: Nové Sady-Klenovice 10:1 (5:1), branky:
Režný 4, Blaha 3, Dvorský 3 - Všianský, Mohelnice
"B"-Chválkovice 3:1 (1:0), branky: Kloss, Kutal,
Ryba - Korec, Šumperk-Litovel 2:0 (1:0), branky:
Křepelka, Skopal, Kojetín-Koválovice-Dolany
-Nehlášeno, Hněvotín-Medlov 2:0 (0:0), branky:
Novotný, Pagáč, Konice-Želatovice 0:2 (0:1),
branky: Stokláska, Kralice-Velké Losiny 0:3 (0:1),
branky: Nýdecký, Uvízl, Šinogl, Šternberk-1.HFK
"B" 5:2 (2:1), branky: Hlaváč 2, Jurečka 2, Zifčák
- Bradáč, Vaida.
1.Šumperk
22 16 4 2 40:14 52
2.Nové Sady
21 16 3 2 72:20 51
3.Velké Losiny
22 12 6 4 47:25 42
4.Hněvotín
22 11 4 7 33:30 37
5.Medlov
22 10 4 8 32:32 34
6.Želatovice
21 9 3 9 34:34 30
7.Kojetín-Koválovice 21 8 5 8 33:29 29
8.Kralice
22 8 4 10 29:39 28
9.Mohelnice "B"
21 8 3 10 36:39 27
10.Šternberk
21 8 3 10 32:35 27
11.1.HFK "B"
22 7 4 11 35:41 25
12.Litovel
22 6 6 10 37:40 24
13.Konice
22 6 4 12 28:38 22
14.Dolany
21 6 4 11 28:47 22
15.Chválkovice
22 5 5 12 25:37 20
16.Klenovice
22 6 0 16 25:66 18

I.A SK. „B“ MUŽI:

SPORTIKA - II.TØÍDA

18. kolo: Náměšť-Čechovice 1:1 (1:1), branky:
Fišara - Ján, Lipník-Bělotín 2:1 (1:0), branky:
Kovařík, Lošťák - Smékal, Lipová-Štěpánov 4:3
(2:3), branky: Ohlídal, Petržela, Přikryl, Takáč
- Rak, Tuška, Zachar, Hlubočky-Dub nad Mor.
-Nehlášeno, Slatinice-Troubky 5:0 (2:0), branky:
Brhel, Kryl, Křeček, Petrásek, Ústí "A"-Beňov 5:0
(1:0), branky: Holoubek, Orava, Pokorný, Smolka,
Šnejdrla, Mostkovice-Opatovice 2:2 (2:1), branky:
Dadák 2 - Gerhard, Šigut.
1.Ústí "A"
18 18 0 0 69:15 54
2.Bělotín
17 12 0 5 45:27 36
3.Náměšť
18 9 4 5 40:38 31
4.Lipová
17 9 1 7 42:38 28
5.Beňov
17 8 3 6 53:41 27
6.Opatovice
17 8 1 8 36:30 25
7.Čechovice 17 7 4 6 29:29 25
8.Štěpánov
17 7 1 9 32:38 22
9.Mostkovice 17 7 1 9 24:33 22
10.Lipník
18 6 3 9 32:36 21
11.Slatinice
17 5 4 8 24:29 19
12.Troubky
17 4 2 11 35:51 14
13.Dub nad Mor. 17 3 2 12 27:49 11
14.Hlubočky
16 3 2 11 19:53 11

18. kolo: Haná Prostějov-Sokol Čechovice B 4:0 (3:0),
branky: Jančiar 2, Světlík, Zatloukal, Sokol Brodek u
PV-Sokol Přemyslovice 2:1 (1:0), branky: Soldán,
Zatloukal - Tyl, Horní Štěpánov-FC Kralice B 0:0 (0:0),
pk 3:1, Sokol Zdětín-Haná Nezamyslice 0:1 (0:1),
branky: Lakomý, Sokol Držovice-Smržice 4:1 (2:0),
branky: Dokoupil, Liška, Zahradníček, Šatný - Kotlár,
Sokol Určice B-Sokol Vrahovice 6:1 (2:1), branky:
Mlčoch 2, Dreksler, Ježek, Kouřil, Zapletal, vlastní, Skalka
2011-Sokol Olšany 4:1 (1:1), branky: Novák, Pinkava,
Spisar, Šubrt - Míška.
1.Haná Nezamyslice 17 13 2 2 54:12 42
2.Haná Prostějov
18 12 2 4 45:23 40
3.Sokol Vrahovice 17 11 4 2 51:25 38
4.Horní Štěpánov
17 10 2 5 49:24 33
5.Sokol Určice B
17 9 4 4 45:29 33
6.Skalka 2011
18 10 1 7 39:37 32
7.Sokol Brodek u PV 18 9 2 7 31:33 31
8.Sokol Čechovice B 17 7 2 8 35:37 24
9.Sokol Zdětín
18 7 1 10 42:56 22
10.Sokol Přemyslovice 18 5 3 10 30:43 20
11.Smržice
18 5 2 11 34:62 18
12.Sokol Olšany
17 4 3 10 24:40 15
13.FC Kralice B
17 2 3 12 15:38 10
14.Sokol Držovice 17 2 1 14 25:60 8
Kanonýři: 16 - Nakládal Petr (Sokol Čechovice B),
13 - Tyl Lukáš (Sokol Přemyslovice), 12 - Klimeš Libor
(Horní Štěpánov), Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín), Šimeček
Roman (Sokol Brodek u PV).

I.B SK. „A“ MUŽI:

18. kolo: Vik.Přerov "B"-Pivín 2:1 (0:0), branky:
Chuda, Pelikán - Špaček, Kojetín-Koválovice "B"Ústí "B" -Nehlášeno, Tovačov-Hor. Moštěnice 2:3
(1:2), branky: Bukovec, Nemrava - Karas, Slanina,
Suchánek,Otinoves-Čekyně 4:1 (2:0), branky:
Pavlinský 2, Dostál, Kohout - Čechák, KostelecVrchoslavice 3:2 (2:1), branky: Preisler, Vařeka Holub, Lacina, vlastní, Brodek u Př.-Všechovice 1:1
(1:1), branky: Němec - Zdražil,Radslavice-Plumlov
1:3 (1:2), branky: Zich - Fabiánek, Hladký, Zabloudil.
1.Plumlov
17 12 3 2 50:21 39
2.Všechovice 17 10 2 5 39:23 32
3.Čekyně
18 8 5 5 45:38 29
4.Ústí "B"
16 7 5 4 47:34 26
5.Hor. Moštěnice 18 8 2 8 35:49 26
6.Kostelec
18 7 4 7 44:38 25
7.Otinoves
17 7 2 8 45:48 23
8.Vik.Přerov "B" 18 6 5 7 39:45 23
9.Vrchoslavice 18 5 5 8 40:41 20
10.Tovačov
17 6 2 9 32:40 20
11.Pivín
17 5 5 7 24:36 20
12.Kojetín "B" 17 5 4 8 29:34 19
13.Brodek u Př. 18 5 4 9 28:33 19
14.Radslavice 18 5 4 9 29:46 19
I.B SK. „B“ MUŽI:

Dohrávka 16.kola: Nové Sady "B"-Protivanov 0:2 (0:1),
branky: Pospíšil 2.
18. kolo: Nové Sady "B"-Velký Týnec 5:3 (1:3),
branky: Andrýsek 2, Kopp, Urbánek, Škoda - Pospíšil 2,
Šveda, Protivanov-Haňovice 3:1 (2:1), branky: Pospíšil
2, Sedlák - Juráš, Jesenec-Doloplazy 2:1 (1:1), branky:
Konečný 2 - nehlášeno,Hvozd-Slavonín 2:1 (1:1),
branky: Kvapil, Vánský - Korol, Babice-Paseka 0:3 (0:0),
branky: Mako 2, Hloušek, Zvole-Šumvald 0:0, Velká
Bystřice-Lutín -Nehlášeno.
1.Protivanov 18 10 2 6 41:25 32
2.Zvole
18 9 4 5 26:28 31
3.Nové Sady "B" 18 9 3 6 61:37 30
4.Paseka
17 9 3 5 44:31 30
5.Lutín
17 9 3 5 39:26 30
6.Haňovice
17 8 4 5 41:26 28
7.Velká Bystřice 16 8 2 6 26:36 26
8.Babice
17 7 5 5 23:33 26
9.Jesenec
16 7 3 6 26:24 24
10.Doloplazy 16 6 1 9 35:33 19
11.Slavonín
18 6 1 11 32:36 19
12.Hvozd
17 4 4 9 28:38 16
13.Šumvald
18 4 4 10 16:42 16
14.Velký Týnec 17 3 3 11 32:55 12

III. TØÍDA

18. kolo: Sokol Bedihošť-Sokol v Pivíně B 2:1, Sokol
Protivanov B-FK Výšovice 1:4, FK Němčice-Sokol Vícov
2:1 (0:0), Sokol Otaslavice-Haná Nezamyslice B 1:1
(1:1), pk 2:1, FC Dobromilice-FC Ptení 1:2 (0:2), Sokol
Mostkovice B-Sokol Čechy pod Kosířem 9:2, Sokol TištínSokol Kladky 1:0 (1:0).
1.FK Němčice
18 14 3 1 42:19 47
2.Sokol Vícov
18 10 5 3 48:17 38
3.Sokol Tištín
18 10 3 5 41:26 34
4.FC Ptení
18 9 3 6 31:25 33
5.Sokol Otaslavice 18 9 4 5 39:30 32
6.FC Dobromilice
18 8 3 7 45:39 28
7.Sokol Kladky
17 8 1 8 44:39 25
8.Sokol Protivanov B 18 7 1 10 36:44 22
9.Haná Nezamyslice B 17 5 4 8 30:43 22
10.FK Výšovice
18 5 3 10 24:29 21
11.Sokol Čechy p. K. 17 6 2 9 44:62 20
12.Sokol Bedihošť 18 5 3 10 40:59 18
13.Sokol Mostkovice B 17 4 3 10 33:42 17
14.Sokol v Pivíně B 18 3 4 11 32:55 15
Kanonýři: 19 - Štěpánek Radomír (Sokol Vícov), 14 Kaláb Michal (Sokol Otaslavice), 13 - Bosák David (Sokol
Tištín), Hruda Radek (FK Němčice), Špaček Jakub (FC
Dobromilice).
IV. TØÍDA

14. kolo: Pavlovice u Koj.-Želeč 8:1, Biskupice-Sokol
Plumlov B, Morávia Doloplazy-Jiskra Brodek u Konice
0:2, Sokol Přemyslovice-FC Kostelec na Hané B 0:0 (0:0),
pk 2:3, Sokol Tvorovice-Sokol Ivaň 2:0, Sokol Brodek u
PV B-Sokol Vrahovice B 2:3.
1.Brodek u Konice 14 13 1 0 64:7 41
2.Sokol Plumlov B 12 9 3 0 48:10 32
3.Pavlovice u Koj. 14 10 1 3 51:24 31
4.Kostelec na Hané B 13 9 2 2 63:21 30
5.Sokol Vrahovice B 14 8 0 6 35:45 24
6.Sokol Tvorovice 13 6 2 5 34:21 21
7.Sokol Brodek u PV B 14 5 2 7 39:43 19
8.Biskupice
13 4 1 8 18:43 14
9.Morávia Doloplazy 14 4 1 9 21:46 13
10.Sokol Přemyslovice 13 3 1 9 14:26 10
11.Sokol Ivaň
14 2 1 11 13:52 7
12.Želeč
14 0 1 13 12:74 1
Kanonýři: 21 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u Konice),
16 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B), 15 - Trajer David
(Sokol Plumlov B).

„Nikoho nezajímá umělecký dojem,
hraje se na góly. Ty dal jen soupeř“
kralickýý trenér Ivo G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
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MALÁ KOPANÁ:

VE DRUHÉ LIZE VRBÁTKY DÝCHAJÍ
VEDOUCÍMU LAŠKOVU NA ZÁDA O JEDINÝ BODÍK
PROSTĚJOV Druhé turnajové kolo
jarní části 2. okresní ligy mužů v malé
kopané ČSRS Prostějov mělo na programu zápasový šlágr mezi dvěma vedoucími týmy soutěže. V Laškově domácí 1.FC remizoval s Vrbátkami 2:2,

a protože nerozhodným výsledkem
ztratil i ve svém druhém sobotním duelu, v tabulce druhý FK se laškovskému
lídrovi přiblížil už na jediný bodík. Boj
o postup do první ligy bude asi hodně
dramatický.

2. okresní liga mužù 2014/15
Druhý turnaj jara (sobota 18. dubna) – hřiště Laškov: 1.FC Laškov – FK Vrbátky
2:2, Vrbátky – FC Juniors Hluchov 5:2, Laškov – KMK Katastrofa Prostějov 1:1, Katastrofa PV – J. Hluchov 5:0. Hřiště Vrbátky: TTCE Graphic Prostějov – FC Zavadilka Prostějov 1:2, Graphic PV – Béci 4:2, Zavadilka PV – MK Medvědi Prostějov
6:0, Medvědi PV – Béci 2:1.
1. Laškov
7
4
0
2. Vrbátky
7
3
1
3. Medvědi PV
6
0
5
4. Zavadilka PV
5
1
5
5. Béci
5
0
6
6. Katastrofa PV
4
2
5
7. J. Hluchov
2
1
8
8. Graphic PV
2
1
8
Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.

41:18
52:23
29:26
28:34
21:30
18:17
19:39
16:37

25
24
18
16
15
14
7
7
(kopa,son)

Pondělí 20. dubna
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky
MLÁDEŽNICKÉ TABULKY
REGIONÁLNÍCH MUŽSTEV:

Sportovní sumáø
VK AGEL
Prostějov
PVC Olymp
Praha

3
0

set
1. set:
2. set:
3. set:

stav série: 1:0

Weiss, Markevich, Karg, Simon, Kossányiová,
Borovinšek, libero Kovářová – Soares. Střídala: Gambová.
Trenér: Miroslav Čada.

SESTAVA
PRAHY:

Kurková, Hodanová, Mudrová, Nová, Mlejnková, Trnková,
libero Dostálová. Střídaly: Jančaříková, Kopecká.
Trenér: Stanislav Mitáč.

„Znatelný rozdíl byl zejména v útoku,
kde se prosazovaly všechny hráčky
v čele s výbornou Liannes Simon.“
trenér Prostějova Miroslav ČADA
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PLAY OFF UNIQA EXTRALIGA - finále; 2. ZÁPAS

PVC Olymp
Praha

33
27

Kuřim
Sokol II
Prostějov

poločas.

20:12

Rozhodčí: Kaufman a Procházka. Žluté karty: 2:2. Vyloučení: 3:5. Sedmičky:
6/4:5/3. Diváků: 62. Pětiminutovky: 3:3, 7:5, 11:5, 14:6, 17:9, 20:12, 22:12,
24:14, 27:19, 28:22, 31:24, 33:27.

SESTAVA
PROSTĚJOV:

3
0

SK

skóre min.
min
25:14
22
25:20
25
25:17
23

Rozhodčí: Kovář a Krtička. Čas: 70 minut. Diváků: 700.

VK AGEL
Prostějov

* výsledky * statistiky * tabulky

HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 20. KOLO

PLAY OFF UNIQA EXTRALIGA - finále; 1. ZÁPAS

set
skóre min.
min
1. set: 25:21
27
2. set: 25:20
26
3.stav
set:série:
25:16
22
2:0

Rozhodčí: Renčín a Hudík. Čas: 75 minut. Diváků: 700.

SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

Hrubý, Zacpal – Kozlovský 4, Burget 6, T. Jurík 2, Chytil
1, Ordelt, Münster 1, Procházka 2, Mikulka 1, Jura, Raška,
Kosina 10.
Trenér: Alois Jurík.

„Obě družstva měla hrát jako o život,
ale platilo to jen pro Kuřim!“

Lodivod Prostějova Alois JURÍK
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HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 20. KOLo

TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK
Handball KP
Brno „B“

42
21

poločas.

19:11

Rozhodčí: Krobothová a Planka. Žluté karty: 2:1. Vyloučení: 0:0. Sedmičky:
3/1:2/1. Diváků: 100.
Mayer, Navrátil – Přikryl 5, Smékal 4, J. Prášil 2, Diviš 4,
Grulich 3, V. Prášil 3, Dostál 4, Vymětal 5, Varhalík 6, Švec 2,
Palička 3, Oščádal 1.
Trenér: Jiří Grepl.

„Osmnáct bodů by mělo být dostačující pro záchranu.“

SESTAVA
PROSTĚJOV:

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

SESTAVA
PRAHY:

Kopecká, Hodanová, Mudrová, Jančaříková, Mlejnková, Trnková, libero Dostálová. Střídaly: Nová,
Šimáňová, Kurková, Škrampalová. Připravena byla:
Kalhousová.
Trenér: Stanislav Mitáč.

kostelecký kouč Jiří Grepl
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DALŠÍ VÝSLEDKY 20. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:
Maloměřice - Napajedla 27:22, Juliánov - Telnice 28:29, Valašské Meziříčí - Bohunice B
38:29.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 20. KOLE

„Tento zápas byl vyrovnanější z víc důvodů.
Olymp hrál lépe, nám dva sety nešel servis.“
kapitánka Prostějova Solange SOARES
strana 45
Výsledky Play-off o 3. místo
1. zápas: Frýdek-Místek - Ostrava 3:0 (19, 15, 23). Nejvíce bodů: Jordanská 13,
Michalíková 11, Kubová, Štrbová a Závodná po 9 - Kukučová 8, Ondrušková 7,
Nachmilnerová a H. Kojdová po 6. 2. zápas: Ostrava - Frýdek 2:3 (-22, -10, 20,
18, -8). Nejvíce bodů: Zedníková 17, Nachmilnerová 16, Kojdová 15 - Michalíková
18, Závodná 16, Yordanska 13. Diváků. 150

kooperativa nbl - 4. Čtvrtfinále

Sluneta
Ústí nad Labem
Ariete

Prostějov

Střelba 2b.: 45/20:46/27 Asistence:
Trojky:
5:6 Osobní chyby:
Trestné hody: 11/11:8/7 Získané míče:
Doskoky:
27:37 Ztracené míče:

66
79
13:15
15:20
7:9
13:15

čtvrtiny skóre
kó
1.
15:22
2.
19:23
3.
16:20
4.
14:14
poločas: 34:45
konečný stav: 1:3.



Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

20
19
18
20
20
20
20
19
20
20
20
20

16
12
10
10
9
10
9
6
7
7
5
5

1
2
2
2
3
1
0
5
1
1
4
2

3
5
6
8
8
9
11
8
12
12
11
13

598 : 522
508 : 457
526 : 470
571 : 553
600 : 579
544 : 530
558 : 519
547 : 542
609 : 639
524 : 619
491 : 546
494 : 594

33
26
22
22
21
21
18
17
15
15
14
12

KAM NA HÁZENOU?
20. kolo, sobota 25. dubna, 17:00: Bohunice B - Ivančice ( 11:00), Sokol
II.Prostějov - Brno B (16:30), Telnice - SK Kuřim, Sokol V. Meziříčí - Sokol
Kostelec na Hané, Napajedla - Juliánov, Hustopeče - Maloměřice (26.4., 10:30).

Rozhodčí:
Vyklický, Kučera,
Baloun
Diváci: 400

SESTAVA
ÚSTÍ N/L:

Burnatowski 16, Vette 16, Laroche 14, Alič 12, Čarnecký 6,
Jiříček 2, Bejček 0, Pokorný 0, Žampach 0, Dvořáček 0.
Trenér: Tomáš Hrubý

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Slezák Pavel 13, Šteffel David 12, Švrdlík Kamil 12, Talley Dylan
11, Mrviš Tomáš 10, Peterka Ondřej 7, Nečas Radek 5, Marko
Roman 5, Tomanec Jan 4, Sehnal Marek 0, Novák Martin 0, Kouřil
Radovan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

„Z naší strany to byl nejlepší výkon v celé
sérii. byli jsme lepší ve všem!“
trenér Zbyněk CHOLEVA
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DALŠÍ VÝSLEDKY ČTVRTFINÁLE KOOPERATIVA NBL
4. zápas: Opava - Pardubice 75:71 (18:18, 31:32, 53:53). Nejvíce bodů: Klečka 14, Blažek a Sokolovský po
13, Gniadek 10 - Sanders 23, Pandula 18, Kohout 11. Fauly: 21:25. Trestné hody: 16/13 - 12/10. Trojky:
8:7. Doskoky: 28:34. Konečný stav série: 3:1.

MS LIGA DOROSTU U-19

20. kolo: Havlíčkův Brod - Hodonín 1:2 (1:1), FrýdekMístek - MFK Vyškov 1:2, Třinec - 1.SK Prostějov 1:1
(0:1), HFK Olomouc - Vítkovice 0:3 (0:1), MSK Břeclav - SK
Líšeň 1:1 (1:0), Znojmo - Sparta Brno 3:0 (0:0), Šumperk HS Kroměříž 0:2 (0:0).
1.SKH Slavia Kroměříž 18 15 3 0 43:11 48
2.1.SK Prostějov 18 12 2 4 41:16 38
3.MFK Vyškov
18 12 0 6 47:31 36
4.FC Havlíčkův Brod 17 11 1 5 43:20 34
5.MFK Frýdek-Místek 18 9 2 7 31:22 29
6.1.SC Znojmo FK 18 9 1 8 41:31 28
7.RSM Hodonín
18 8 3 7 31:32 27
8.FK SAN-JV Šumperk 18 8 2 8 28:35 26
9.FK Fotbal Třinec 18 7 4 7 27:25 25
10.MFK Vítkovice
17 5 5 7 26:34 20
11.SK Líšeň
18 3 5 10 25:49 14
12.1.HFK Olomouc 18 3 3 12 19:31 12
13.MSK Břeclav
18 2 4 12 15:49 10
14.FC Sparta Brno 18 2 3 13 10:41 9
MS LIGA DOROSTU U-17

SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

27

22. kolo: HS Kroměříž - 1.SK Prostějov 3:0 (1:0), Baník
Ostrava - SFC Opava 9:0 (3:0), Zbrojovka Brno - Sigma
Olomouc 3:3 (2:2), Fastav Zlín - Karviná 3:2 (2:1), SK Líšeň
- Znojmo 2:2 (1:1), MFK Vyškov - HFK Olomouc 0:5 (0:2),
Třinec - 1.FC Slovácko 1:0 (1:0), FC Hlučín - Frýdek-Místek
- odloženo na 3. 6..
1.FC Zbrojovka Brno 22 19 2 1 96:22 59
2.FC Baník Ostrava 22 19 1 2 77:14 58
3.1.FC Slovácko
22 16 1 5 85:20 49
4.FC Fastav Zlín
22 13 6 3 50:14 45
5.SK Sigma Olomouc 22 12 4 6 65:30 40
6.FC Vysočina Jihlava 21 12 4 5 47:25 40
7.SKH Slavia Kroměříž 23 9 7 7 41:30 34
8.MFK OKD Karviná 23 10 3 10 45:44 33
9.Slezský FC Opava 23 8 5 10 36:45 29
10.1.HFK Olomouc 22 8 4 10 36:51 28
11.FK Fotbal Třinec 22 7 5 10 30:37 26
12.MFK Frýdek-Místek 21 8 2 11 32:68 26
13.1.SC Znojmo FK 22 7 3 12 25:46 24
14.FC Hlučín
22 5 4 13 25:45 19
15.RSM Hodonín
21 6 0 15 25:57 18
16.1.SK Prostějov 22 5 1 16 38:73 16
17.MFK Vyškov
23 3 3 17 21:81 12
18.SK Líšeň
23 3 3 17 22:94 12
MS DIVIZE DOROSTU SK. E

22. kolo: Vsetín - Havířov 3:1 (0:0), Frýdlant n.O. - Slavia
Opava 3:0 (3:0), Přerov - SK Uničov 1:3 (0:1), Val. Meziříčí
- Čechovice - nehlášeno, Jeseník - Šumperk B 4:4 (1:4),
Krnov - Vítkovice B 6:1 (3:1), Hranice - Sulko Zábřeh 2:0
(2:0)
1.SK Hranice
19 16 1 2 55:15 49
2.SK Uničov
17 16 0 1 81:28 48
3.1.FC Viktorie Přerov 18 11 4 3 54:23 37
4.MFK Havířov
18 11 2 5 66:37 35
5.FK Krnov
19 11 1 7 61:36 34
6.FK Jeseník
18 11 1 6 55:45 34
7.Valašské Meziříčí 18 9 1 8 43:41 28
8.FC Vsetín
17 7 3 7 20:32 24
9.1.BFK Frýdlant n.O. 16 6 4 6 43:40 22
10.Sokol Čechovice 18 6 2 10 25:63 20
11.FK Slavia Opava 18 6 0 12 31:38 18
12.FK Šumperk B 19 4 5 10 38:63 17
13.FK Nový Jičín
17 3 1 13 11:41 10
14.MFK Vítkovice B 19 2 2 15 30:69 8
15.SK Sulko-Zábřeh 19 2 1 16 20:62

1. kolo: Veselý - Mónaco (Arg.)
- Veselý (ČR) 4:6, 2:6; 2. kolo:
Berdych (6) - Stachovskij (Ukr.)
6:4, 7:6; 3. kolo: Berdych - Bautista (12-Šp.) 7:6, 6:4, čtvrtfinále: Berdych - Raonic (4-Kan.) 5:2
skreč; semifinále: Berdych- Monfils
(14-Fr.) 6:1, 6:4; FINÁLE: Berdych Djokovič (1-Srb.) 5:7, 6:4, 3:6.

Česká republika - Francie 3:1
Sobota:
Šafářová - Garciaová 4:6, 7:6 (7:1), 6:1,
Kvitová - Mladenovicová 6:3, 6:4
Neděle:
Kvitová - Garciaová 6:4, 6:4., Šafářová –
Mladenovicová nehráno
Šafářová, Strýcová – Mladenovicová,
Permentierová 6:0, 3:6, 8:10

1. NOHEJBALOVÁ LIGA MUŽŮ
Výsledky 3. kola:
Čakovice „B“ – Radotínský SK 6:2, Prostějov – Start Praha 6:1, Žďár nad Sázavou – Žatec 4:6,
Přerov – Zruč-Senec 5:5.

KAM PŘÍŠTĚ:
4. kolo, sobota 25. dubna: Radotínský SK – Sokol I Prostějov (14.00), Zruč-Senec – Žďár
nad Sázavou (14.00), Start Praha – Čakovice „B“ (neděle 26.4., 13.00), Žatec – Přerov 6:3
(předehráno 12.4.)

KP - MLADŠÍ ŽÁCI

Dohrávka 16. kola: Zábřeh-Mohelnice 2:5 (0:3),
branky: Klimeš, Večeř - Brulík 3, Kašpar, Kubíček.
18. kolo: Černovír-Mohelnice 2:3 (0:2), branky: Hanus,
Lezna - Brulík 2, Zapletal, Lipník-Brodek u Přerova
6:1 (3:1), branky: Křistek 3, Koňa, Mádr, Nakielný Nevřela, Zábřeh-Jeseník 1:4 (0:1), branky: Smyčka
- Bouchal, Dostál, Latzel, Vajda, Konice-Slavonín 4:3
(2:1), branky: Janeček, Ošlejšek, Vogl, Šmíd - Dlouhý,
Kohut, Stavěl, Kozlovice-Nové Sady 0:1 (0:1), branka:
Fojtík, Šternberk-Želatovice 3:6 (1:3), branky: střelci
nehlášeni, Čechovice-Velké Losiny 4:0 (0:0), branky:
Hradečný, Kováč, Robeš, Vybíral.
1.Zábřeh
16 12 1 3 57:35 37
2.Jeseník
15 12 0 3 88:30 36
3.Čechovice
15 11 2 2 72:28 35
4.Mohelnice
16 10 0 6 68:34 30
5.Želatovice
15 10 0 5 59:46 30
6.Kozlovice
15 9 2 4 45:33 29
7.Černovír
15 7 1 7 62:55 22
8.Šternberk
16 6 2 8 48:52 20
9.Konice
16 5 4 7 33:55 19
10.Lipník
15 5 2 8 51:63 17
11.Slavonín
16 4 2 10 50:72 14
12.Nové Sady
15 3 3 9 21:37 12
13.Brodek u Přerova 16 4 0 12 33:91 12
14.Velké Losiny
15 0 1 14 19:75 1
OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU

12. kolo: Sokol Brodek u PV-Sokol v Pivíně 2:4, Sokol
Plumlov-FC Kralice 2:0 (0:0), Haná Nezamyslice - volno.
1.Haná Nezamyslice 9 7 1 1 22:9 22
2.Sokol v Pivíně
10 4 3 3 25:22 16
3.Sokol Brodek u PV 9 3 3 3 17:15 13
4.Sokol Plumlov
10 3 2 5 22:24 13
5.FC Kralice
10 2 1 7 10:26 8
Kanonýři: 7 - Blumenstein Zdeněk (Sokol v Pivíně),
Cigan Robin (Sokol Plumlov), Soldán Denis (Haná
Nezamyslice), 5 - Typner Jan (Sokol Brodek u PV),
4 - Majer Martin (Haná Nezamyslice), Molčík Jakub
(Sokol v Pivíně), Němčík David (FC Kralice), Rakáš
Patrik (Sokol Brodek u PV), Černíček Radek (Sokol
v Pivíně).

KP STARŠÍ DOROST

OKRESNÍ PØEBOR ŽÁKÙ

Dohrávka 16. kola: Určice-Konice 13:0 (8:0), branky:
Zapletal 8, Halouzka 3, Grulich, Krajíček.
18. kolo: Černovír-Velký Týnec 1:0 (0:0), branky:
Dočkal, Velké Losiny-Šternberk "A" 2:1 (1:1),
branky: Bureš, Hegner - Vinkler, Zubr PřerovChválkovice 2:2 (0:0), branky: Hradil, Matulík - Hrabal,
Němec, Litovel-Konice 3:1 (1:1), branky: Štybnar 2,
Štýbnar - Vítek, Kostelec-Nové Sady 3:2 (1:2), branky:
Doležel, Grulich, Zatloukal - Dobeš 2, Určice-Nemilany
-Nehráno, Mohelnice-Opatovice 4:3 (2:0), branky:
Najman, Pobucký, Svoboda, Tyráček - Šindelek 2, Walach.
1.Zubr Přerov
17 15 2 0 64:19 47
2.Mohelnice
18 14 0 4 65:25 42
3.Určice
17 13 2 2 93:33 41
4.Černovír
17 10 4 3 45:18 34
5.Opatovice
17 10 2 5 60:35 32
6.Velké Losiny
17 8 2 7 45:34 26
7.Chválkovice
18 7 2 9 58:40 23
8.Kostelec
18 5 4 9 47:74 19
9.Velký Týnec
17 5 3 9 32:37 18
10.Nové Sady
18 4 4 10 38:38 16
11.Konice
18 5 1 12 39:65 16
12.Šternberk "A"
17 5 1 11 25:60 16
13.Nemilany
16 4 2 10 31:38 14
14.Litovel
17 1 1 15 10:136 4

10. kolo: Sokol v Pivíně-FC Dobromilice 5:1, FC KraliceFC Hvozd 4:3 (2:0), Sokol Určice-Haná Prostějov, Sokol
Plumlov-Volno, Sokol Protivanov-Jiskra Brodek u Konice
1:9.
1.Haná Prostějov
8 8 0 0 107:1 24
2.Sokol v Pivíně
9 6 1 2 28:20 20
3.Sokol Určice
8 6 1 1 53:14 19
4.Brodek u Konice
9 5 0 4 32:28 15
5.Sokol Plumlov
8 4 1 3 24:22 13
6.FC Kralice
9 4 0 5 33:29 12
7.FC Hvozd
9 1 4 4 19:29 10
8.FC Dobromilice
9 1 1 7 13:71 4
9.Sokol Protivanov
9 0 0 9 2:97 0
Kanonýři: 41 - Hangurbadžo Alexandr (Haná
Prostějov), 26 - Vobejda Jaroslav (Sokol Určice), 13
- Zatloukal Leopold (Haná Prostějov).

KRAJSKÁ SOUTÌŽ SK. “A”- DOROST

ATP Tour - Monte Carlo, muži: Semifinále Fed Cupu:

Kamlar 2, Dostál, Kubíček, Mayer, Petrecký.
18. kolo: Černovír-Mohelnice 3:1 (2:1), branky:
Kuchyňa 2, Blažek - Kubíček, Lipník-Brodek u Přerova
3:0 (1:0), branky: Caletka, Kubeša, Tihelka, ZábřehJeseník 1:7 (0:2), branky: Jílek - Pospíšil 4, Latka,
Polzer, Zrník,Konice-Slavonín 0:2 (0:2), branky: Murzov,
Nezval, Kozlovice-Nové Sady 1:4 (0:3), branky: Mohapl
- Majzlík 2, Opletal, Pošusta, Šternberk-Želatovice 1:3
(1:1) branky: střelci nehlášeni, Čechovice-Velké Losiny
7:1 (3:0), branky: Grulich 2, Růžička 2, Baroš, Hájek,
Rotschedl - Hanulík.
1.Jeseník
15 13 1 1 63:10 40
2.Čechovice
15 12 2 1 69:12 38
3.Mohelnice
16 12 1 3 95:15 37
4.Nové Sady
15 9 5 1 60:13 32
5.Konice
16 10 2 4 39:21 32
6.Černovír
15 10 1 4 63:23 31
7.Kozlovice
15 7 1 7 20:37 22
8.Lipník
15 7 0 8 38:41 21
9.Zábřeh
16 5 2 9 41:38 17
10.Velké Losiny
15 3 2 10 10:67 11
11.Slavonín
16 3 1 12 15:68 10
12.Želatovice
15 2 3 10 14:76 9
13.Šternberk
16 2 1 13 23:91 7
14.Brodek u Přerova 16 1 2 13 7:45 5

OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ

10. kolo: Sokol Držovice-FC Kostelec na Hané 0:5, FC
Kralice-Sokol Brodek u PV 4:12 (0:6), Smržice-Sokol
Čechovice B 0:9 (0:2), Jiskra Brodek u Konice-FK
Výšovice 7:0, Sokol v Pivíně-FK Němčice 1:10.
1.FK Němčice
10 10 0 0 79:2 30
2.Sokol Čechovice B 10 8 1 1 45:14 26
3.Kostelec na Hané 10 7 2 1 58:10 24
4.Brodek u Konice 10 6 2 2 64:14 21
5.Sokol Brodek u PV 10 4 3 3 40:34 16
6.Sokol v Pivíně
10 3 1 6 15:40 11
7.Sokol Držovice
10 2 2 6 21:32 9
8.FK Výšovice
10 2 1 7 18:58 7
9.FC Kralice
10 0 2 8 16:73 3
10.Smržice
10 1 0 9 17:96 3
Kanonýři: 20 - Vičar Adam (Jiskra Brodek u Konice),
17 - Handl Marek (FK Němčice), Kromka Tomáš (FK
Němčice), 14 - Burget Michal (Sokol Čechovice B),
Moural Ondřej (FK Výšovice), Rakaš Miroslav (Sokol
Brodek u PV).

18. kolo: Náměšť-Lipník 0:3 (0:1), branky: Bureš,
Caletka, Kovařík, Kojetín-Koválovice-Šternberk "B"
-Nehráno, Němčice nad H.-Doloplazy 0:5 (0:2),
branky: Tichovský 2, Auffahrt, Götzel, Míček, TovačovChomoutov 0:1 (0:0), branky: Rigo, SlatiniceHustopeče 3:4 (2:0), branky: Keluc, Ryšavý, Škobrtal
- Kolář 4, Brodek u Př.-Želatovice -nehráno, SmržiceProtivanov 2:1 (1:0), branky: Kovačevič, Vaca - Milar.
1.Lipník
18 18 0 0 73:11 54
2.Chomoutov
17 12 2 3 52:16 38
3.Smržice
16 11 2 3 56:27 35
4.Želatovice
15 11 1 3 60:23 34
NOVÝ WWW.VECERNIKPV.CZ
5.Doloplazy
17 8 4 5 66:40 28
6.Tovačov
17 9 1 7 39:33 28
STARTUJEME JIŽ
7.Slatinice
17 8 1 8 56:37 25 V ÚTERÝ
DUBNA!!!
8.Hustopeče
17 8 0 9 47:42 24
9.Protivanov
17 6 2 9 39:38 20
10.Němčice nad H. 18 6 2 10 39:50 20
KLIKNI SEM
11.Náměšť
18 4 2 12 38:59 14
12.Brodek u Př.
16 4 1 11 40:66 13
ZNOVU VE
13.Kojetín-Koválovice 17 1 4 12 34:59 7
14.Šternberk "B"
16 0 0 16 11:155 0

21.

14:14

KP - STARŠÍ ŽÁCI

Dohrávka 16. kola: Zábřeh-Mohelnice 0:6 (0:2), branky:

HODIN
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kultura v Prostějově a okolí...

DOSAH!

lato a vytvořit rekord

pro Večerník

Marek SONNEVEND

VK PV
OLP PRH

3:0

$NWX½OQÉVWDYVÅULH

KAPELA MONKEY BUSINESS

ním kláves Romana Holého. Kon- překvapilo, že dorazilo přece jen prostějovský koncert určitě ujít
cert pak zakončili skladbou Satur- o něco méně lidí než minule, ale nenechal,“ zhodnotil akci Pavel
day night is over, ač si právě v tu i tak byla atmosféra skvělá. Poslou- Kohoutek.
chvíli v Apollu 13 každý ze všeho chám hudbu napříč všemi žánry, Věřme tedy, že až bude tato parta
nejvíc přál to, aby tato noc nikdy ale Monkey Business společně za rok slavit šestnáct let svého kaneskončila. A všichni to dávali po- s JAR patří mezi mé vůbec nejob- marádství, či cokoliv jiného (ostatký v rytmu se vrtící sexy pomník, řádně nahlas najevo!
líbenější kapely. A dnes mi jenom ně každý důvod k oslavě s Monkey
ve kterém by se náhle zhmotnila „Byl jsem na nich už loni a byla potvrdily, že jí i nadále zůstanou. Business je skvělý), že se k nám do
esence funky hudby, tak by právě to fantastická akce. Dneska mě Osobně bych si ani jejich příští Prostějova opět rádi vrátí.
ona nejlépe posloužila jako jeho
předloha.
Funkky Monkkey v apo
ollu 133...
V sobotu 18. dubna se v natříska2x foto: Martin Zaoral
ném Apollu tihle „opičáci“ dali
dohromady, aby rozproudili fantastickou show s tak pozitivním
nábojem, jaký nemá na české hudební scéně konkurenci. Kromě
skladeb ze zatím posledního alba
Happiness of postmodern age zahráli i své hity jako My friends či
Piece of my life, v delším setu pak
udělali jakýsi průlet nad svými patnácti lety „na stezce kamarádství“.
Zjemnělý aristokrat Matěj Ruppert objevil celou řadu krás- Tonya see představila jako latexová verze „sestričky z KraBravurní improvizací se dokázali
ných „dívčin“. S jednou z nich si zakřepčil přímo na pódiu.
márov“, která ví, že láska a hudba vždy „vylieči to, čo treba“...
přenést i nad drobné technické
problémy souvisejícími se zapoje-

SLAVILA 15 LET „NA STEZCE KAMARÁDSTVÍ“

Monkey Bussines na tuzemské
hudební scéně působí už patnáct
let. A to je určitě skvělý důvod
k oslavě. A zejména otec zakladatel
Roman Holý a zpěvák Matěj Ruppert mohou po těch patnácti letech sloužit za důkaz, že se vesmír

rozpíná. Jak jsme se však mohli
o víkendu v Apollu přesvědčit, jejich kila jim rozhodně neubrala nic
ani na bezprostřední energii ani na
radosti z muziky, která z nich stále
jen prýští. A zpěvačka Tonya Graves? Pokud by někdy vznikl něja-

Fotoreportáž

CHCETE LÍSTEK ZADARMO NA...

O

KREYSON&CITRON&TRAKTOR!

M
DAR

ZA

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury MAMUT AGENCY, pro vás také
v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na
blížící se TROJkoncert českých legend a pořádných klasik. Jedinečné seskupení těchto rockových kapel se sejde poprvé na jednom pódiu již tuto SOBOTU 25. DUBNA 2015 ve Společenském domě v Prostějově. Koncert startuje v 19:00 hodin. 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 20. do čtvrtku 23. dubna, přičemž hned ČTVEŘICE Z VÁS bude moct do Společenského
domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity všech tří partiček.
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...

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
JAK SE JMENUJE DEBUTOVÉ ALBUM SKUPINY KREYSON?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KREYSON“. 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 23. DUBNA, 14.00 hodin. KVARTETO výherců obeznámíme telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE na sebe UVÉST TELEFONICKÝ KONTAKT. Vstupenky pak budou následně připraveny přímo u vchodu do Společenského domu.

60 000
TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ

ru pražské haly v Přípotoční ulici
opět bouchat šampaňské na počest
další národní korunovace prostějovských volejbalistek, to se uvidí
už zanedlouho. Večerník bude u
toho!

21.DUBNA!!!

CHCETE LÍSTEK ZADARMO NA...
KONTRAFAKT!

KLIKNI SEM
ZNOVU VE

14:14

HODIN

O
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A
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner všech koncertů agentury HIT TRADE, pro vás
v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na
blížící se NEJVĚTŠÍ SHOW NA MORAVĚ s Kontrafaktem, v níž vystoupí RYTMUS, EGO a ANYS. Hostem
pak bude El Nino. Vystoupení se uskuteční již tento PÁTEK 24. DUBNA 2015 ve Společenském domě. 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 20. do středy 22. dubna, přičemž štěstí se usměje hned na ČTVEŘICI Z VÁS, která bude
mít volný vstup do „Kaska“.
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...

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
JAK SE JMENUJE VLASTNÍM JMÉNEM RYTMUS?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KONTRAFAKT“.
Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042,
případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do STŘEDY 22. BŘEZNA, 17.00 hodin. KVARTETO výherců obeznámíme telefonicky,
proto NEZAPOMEŇTE UVÉST na sebe KONTAKT. Vstupenky budou následně připraveny v redakci Večerníku.

najdete
nás na
www.

vecernikpv.cz

nevyšlo. Sobotní

Prostějovská Po stopách fantazií Markéty Slámové
PROSTĚJOV Regionální informační ity vystudovala obor výtvarná výchova.
spisovatelka centrum
prostějovského zámku Její první malířské pokusy začaly už
nabízí výstavu obrazů čelčické malířky v předškolním věku. První „skutečný“ obSlámové. Autorka ji naz- raz vytvořila ve čtrnácti letech a nazvala ho
křtila Deník Markéty
vala „Po stopách mých fantazií“. Jak již „Kůň ve vesmíru“. Je nadaná schopností
napovídá, jedná se o výtvarné představy a vnímání vizuální stránky světa.
kočičího název
ztvárnění jejího bohatého vnitřního Sérii barevných fantaskních maleb
světa.
Markéty Slámové s názvem „Po stopách
Slámová má vysokoškolské mých fantazií“ můžete v regionálním
intelektuála Markéta
pedagogické a odborné vzdělání. Na informačním centru prostějovského
PROSTĚJOV Příhody kočičího Pedagogické fakultě Ostravské univerz- zámku navštívit ještě do 26. dubna. (pav)
intelektuála představila ve svém
prvním literárním počinu prostějovská rodačka Petra Polsen.
Křtu a následné besedy nad knihou se zúčastnilo na tři desítky
čtenářů, a kdo nedorazil, může
litovat. Večerník si předminulý
čtvrtek účast připsal.
Být kočičím intelektuálem ve
společné domácnosti s penzistou-profesorem a jeho rodinnými příslušníky není nic jednoduchého.
Právě tento fakt nám ve své knize
a hlavně při svém čtvrtečním autorském čtení ve zdejší knihovně
přiblížila autorka díla, prostějovská rodačka Petra Polsen. Ta se
umístila ve vítězné pětici celostátní
soutěže Česko hledá spisovatelky
a v loňském roce vydala svoji knižní prvotinu - Deník kočičího intelektuála, kterou přijela prostějovským čtenářům představit a spolu
s nimi i pokřtít. Kmotry knihy se
stali olomoucká psycholožka Soňa
Smolková, Jaroslav Zámečník
a výtvarnice knihy Deník kočičího
intelektuála Markéta Janečková.
„Vždycky jsem snila o tom být spisovatelkou a před pár lety jsem si
uvědomila, že sny si máme plnit,
protože to sami sobě jednoduše
dlužíme,“ přiblížila sama autorka
a velká milovnice koček motivy
vzniku její prvotiny, ke které ji inspirovala nejedna příhoda s jejími
kočičími spolubydlícími. Autorské
čtení se pochopitelně neobešlo
bez zvídavých otázek účastníků
a podpisů knihy.
(peh)

e silným Brnem
tých momentech setů. Toho soupeř využil
a postupně získal větší převahu.“
TŘETÍ ZÁPAS (NEDĚLE)
VK AGEL Prostějov
– VK České Budějovice
1:3 (-25, 15, -20, -20)

15022710222

PROSTĚJOV Do kokpitu
Apolla 13 se uplynulou sobotu večer nahrnula veselá
pro Večerník
opičí posádka známá jako
Monkey Business. A po roce
Martin
v Prostějově opět předvedZAORAL
la „vražednej koncert, kterej
chce každý“! Tedy aspoň každý, kdo nade vše miluje rytmus, tanec a osvěžující koupel
v příboji čtyřčtvrtečních beatů. Večerník, jakožto mediální
partner akce, u toho pochopitelně nemohl chybět.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
REPORTÁŽ
Ž

UÆTKGXGXGFGPÊ*CNCDQWąKNCPCFwGPÊO
(QVQ,QUGH2QRGNMC

Sestava: Gogová, Meidlová, Lakomá,
Adamčíková, Valášková, Chludová, libero Stavinohová – Kratochvílová, Přibylová, Faksová, Cruz, Zatloukalová.
S Jihočeškami svedly naše mladé volejbalistky nejvyrovnanější boj, leč k bodovému zisku to opět nevedlo. Dramatickou
úvodní část ztratily v těsné koncovce a
následně nevyužily psychickou výhodu
z drtivě vyhraného druhého dějství. Naopak soupeřky se vrátily zpět do zápasu,
postupně jej dostaly pod svou kontrolu a
dovedly k vítězství.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka: „Ve
druhém setu jsme byli jasně lepší, zatímco všechny ostatní jsme ztratili ze stejného důvodu, jako den předtím: opět jsme
udělali mnoho zbytečných chyb v klíčových okamžicích. Tím pádem máme
dobře zjištěny své nedostatky a víme, na
čem zapracovat směrem do druhého turnaje Final Four. Brno sice bude proti nám
v semifinále favoritem, ale to neznamená,
že musíme prohrát.“
Ostatní výsledky: Olymp Praha – České Budějovice 0:3 (-13, -17, -22), Brno –
České Budějovice 3:0 (12, 18, 13), Brno
– Olymp Praha 3:0 (23, 21, 19).
Tabulka prvního Final Four
extraligy juniorek 2014/15
1. Brno
3 0 0 0 9:0 9
2. Č. Budějovice 2 0 0 1 6:4 6
3. Olymp Praha 1 0 0 2 3:7 3
4. Prostějov
0 0 0 3 2:9 0
FINAL FOUR 2
Program druhého turnaje Final Four
extraligy juniorek 2014/15 (Praha, hala
PVK Olymp v Přípotoční ulici)
Sobota 25. dubna: 16.00 hodin první semifinále SG LD Brno – VK AGEL Prostějov, 18.00 hodin druhé semifinále VK
České Budějovice – PVK Olymp Praha.
Neděle 26. dubna: 10.00 hodin utkání
o 3. místo, 12.00 hodin finále.
(son)
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FINÁLE ČÍSLO JEDNA: OLYMP NEKLADL VĚTŠÍ ODPOR
EXKLUZIVNÍ reportáž

Funky to je příboj radosti za rachotu dominantní basy, funky to jsou čtyřčtvrteční lumpárny usměvavé bestie,
funky to je Monkey Business.
Foto: Martin Zaoral

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj - první set: 2:1, 2:3,
3:4, 7:4, 7:6, 8:7, 13:7, 13:11, 19:11,
23:12, 25:14. Druhý set: 1:2, 4:2,
5:5, 6:7, 11:7, 12:9, 14:9, 17:10,
18:11, 18:15, 21:16, 24:18, 25:20.
Třetí set: 0:1, 3:1, 4:3, 6:3, 8:4, 10:5,
11:8, 15:8, 16:9, 16:12, 18:12, 20:13,
21:14, 21:17, 25:17.
35267ċ-29,SRVRERWČGXE
QD SURVWČMRYVNp YROHMEDOLVWN\ GiO
SURFKi]HO\Y\ĜD]RYDFtþiVWt81,4$
H[WUDOLJ\ åHQ ý5  QD
SURVWRKODGFH9SUYQtPILQiORYpP
XWNiQt QHSRQHFKDO\ QLF QiKRGČ
D2O\PS3UDKDQHUHDJRYDOQLþtP
FR E\ ]SRFK\EQLOR U\FKOp YtWČ]VWYt
SDStURYČIDYRUL]RYDQpKRGUXåVWYD
$JHON\ YČWãLQX þDVX GRPLQRYDO\
UR]GtOHPWĜtG\ULYDOVHDQLYMHGQp
VDGČQHGRVWDOSĜHVGYDFHWERGĤ

ti sobě už počtvrté za sebou, tudíž moc
dobře věděly, co je čeká. Svěřenky trenéra
Čady měly po hladké semifinálové sérii
s Ostravou o tři dny delší dobu na přípravu, zatímco pražský výběr se musel sbírat
z vyčerpávající řežby s Frýdkem-Místkem. Přesto sokové vzhledem k týdenní
zápasové pauze PVK stáli na stejné startovní čáře i s přihlédnutím k tomu, že neevidovali žádné zdravotní absence. Hlavní
rozdíl spočíval v jiném ohledu: domácí
prostě museli, hosté jen mohli.

OBRAZ HRY
Tenhle scénář je z aktuální sezóny elitní
české soutěže už důvěrně znám: perfektně šlapající AGEL kraluje v podstatě
všemi herními činnostmi, zatímco soupeř kromě některých krátkých pasáží
úpí pod velkým náporem volejbalové
kvality a nestačí. Přesně tak to vypadalo i
v sobotním podvečeru na palubovce haly Sportcentra DDM. Čadovy svěřenky
permanentně tlačily dobrým podáním,
až na výjimky neměly potíže s přihrávkou,
díky tomu pestře kombinovaly v útoku
s vysokou úspěšností zakončení a mohly
se spolehnout také na výbornou obranu
v poli. Mnohem častěji chybující Olymp
(leckdy i velmi lacino) konkuroval snad
jedině na blocích a místy servisem, jinak
nevystoupil ze stínu neškodného sparingpartnera.

ství zlomily dvě delší bodové šňůry vékáčka (z 8:7 na 13:7, vzápětí z 13:11 na
19:11), nejvyrovnanější druhou část rozhodl únik z 12:9 na 17:10, byť hostující
mančaft pak ještě dotáhl na 18:15. Zpět
dolů jej však pokaždé srážely vlastní hrubky včetně nevynucených, někdy až školáckých. Totéž Mitáčovy svěřenky potkalo
hned několikrát i během třetího dílu včetně úplného závěru, dlouhé série bodů favorita zkrátka nedokázaly včas přerušovat.
Což rozhodovalo.

OSOBNOST DUELU
Ambice Mitáčovy party na alespoň trochu rovnocenný boj nemilosrdně ničila
zejména Liannes Simon. Kubánská univerzálka se viditelně vrátila do výtečné
formy z první poloviny tohoto ročníku
a na druhou stranu sítě strojově sázela
jeden bod za druhým. Dohromady jich
zaznamenala 25 (!), všechny ze smečí
při obdivuhodné úspěšnosti útočného
zakončení 64%. Ubránit tuhle mezinárodní hvězdu s famózní užitečností +19
(!!) prostě bylo nad síly mladého souboru z metropole ČR.

=$=1÷/21$7,6.29&(
0LURVODY¤$'$WUHQÅU9.$*(/3URVWÈMRY
„První finálový zápas jsme odehráli velice dobře. Znatelný rozdíl mezi oběma týmy byl zejména v útoku, kde se za nás prosazovaly všechny hráčky v čele s výbornou Liannes Simon.
Také jsme dobře přihrávali, díky čemuž měla nahrávačka při tvorbě ofenzivy skoro vždy víc
možností do kombinace. Vysoké kvality dosáhla i obrana v poli hlavně zásluhou Julie Kovářové, celkově to holky zvládly s přehledem. Olymp určitě může zlobit víc především servisem,
který mu dnes moc nešel, a rovněž defenzivou. Právě na tohle si tak musíme dát pozor do
dalších střetnutí.“

6RODQJH62$5(6NDSLW½QND9.$*(/3URVWÈMRY
„Zápasjsmemělypodkontrolouazvládlyjejdobře.Občas se objevilytrochu slabší pasáže, ale nikdy netrvaly příliš dlouho a pokaždé jsme se rychle vrátily k naší herní kvalitě. Zítra budeme chtít
zvítězit stejně jednoznačně, na Olympu pak též. Naším cílem je dojít k titulu co nejkratší cestou
a sezónu končit špičkovými výkony, na což věřím, máme dostatečně dobrou formu i koncentraci.“

6WDQLVODY0,7¤WUHQÅU39.2O\PS3UDKD
„Podali jsme hanebný výkon, nedůstojný extraligového finále. Částečnou omluvou může být
jen hodně těžká semifinálová série, ale já jsem spíš očekával, že se po jejím zvládnutí holky zklidní
a proti jasnému favoritovi budou hrát uvolněně s vědomím, že není co ztratit. Bohužel tentokrát
nám úplně chybělo zdravé riskování a herní situace, které stačily na Frýdek-Místek i předtím na
Přerov, zápas ovládal jasně lepší Prostějov. My teď potřebujeme úplně jinou šťávu a větší drajv,
což naprosto scházelo. Holky ale nebudu moc hvízdat, spíš si jen znovu společně rozebereme,
kudy může vést cesta k výraznějšímu potrápení soupeře.“

(YD+2'$129NDSLW½QND39.2O\PS3UDKD 
„Z naší strany to nebyl vydařený zápas. Set a půl jsme nehrály vůbec nic, a byť Prostějov taky
nepředváděl nijak skvělý výkon, na nás to bohatě stačilo. Až od půlky druhé sady jsme se trochu
zlepšily, přesto to na domácí nestačilo. Na únavu ze semifinále se přitom nelze vymlouvat, protože týden je dost dlouhá doba k nabrání sil. Zítra musíme hrát mnohem lépe.“

ZAJÍMAVOST UTKÁNÍ

Právě z toho vyplývá taková četnost vzájemných bitev, přičemž zápasová bilance
Úvodním střetem finálové série načaly po sobotě vypadala 48:3 na utkání při
týmy Prostějova a Olympu již druhou skóre 147:34 na sety.
padesátku vzájemných soutěžních due- .
ATMOSFÉRA ZÁPASU
lů. Od vzniku VK před osmi lety je to
úctyhodné číslo a dokládá, jak často se
ZLOMOVÉ MOMENTY
VÝCHOZÍ SITUACE
současný a předchozí vládce ženské vo- Nijak bombastická, leč ušla. Ještě dvacet
lejbalové scény v republice utkávají. Pou- minut před zahájením mače to vypadaOba týmy nezažívaly před vzájemnými V úvodním i druhém setu se celek z hlav- ze v úplně první extraligové sezóně vé- lo na hodně nízkou diváckou návštěvu,
boji o národní titul zdaleka nic nového, ního města zpočátku držel, ale tato vyrov- káčka se tradiční soupeři nepotkali naštěstí pak lidé začali chodit a nakonec
právě naopak. Do ligového finále šly pro- nanost netrvala dlouho. Zahajovací děj- během play off, pak už pokaždé ano. do hlediště dorazilo okolo sedmi stovek

fanoušků. Do varu se příznivci dostávali
spíš pomaleji vinou herně slabšího startu střetnutí, ovšem jakmile obě družstva
předvedla několik dlouhých atraktivních
výměn, už se povzbuzovalo na důstojné
úrovni odpovídající významu finále. Byť
výrazná převaha domácí ekipy logicky neumožnila vygradování kulisy do
nějakých frenetických výšin. Vysokou
sportovní kvalitu ze strany „svých“ holek
si však prostějovští fandové přesto užili
a rovněž ji náležitě odměnili potleskem.

FINÁLE ČÍSLO DVA: VĚTŠÍ BOJ, ALE ZNOVU BEZ ZTRÁTY
VK PV
OLP PRH

3:0

VWDYVÅULH
MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj - první set: 2:2, 6:2,
6:5, 8:5, 13:10, 13:12, 16:14, 16:16,
18:16, 19:18, 21:18, 23:21, 25:21.
Druhý set: 1:0, 1:4, 4:4, 4:6, 5:7, 8:7,
8:9, 12:9, 15:13, 18:13, 20:14, 20:17,
22:17, 22:20, 25:20. Třetí set: 0:2,
9:2, 9:4, 11:4, 11:6, 14:7, 14:10, 16:10,
18:11, 18:13, 21:13, 23:16, 25:16.
PROSTĚJOV Mnohem větší náboj
mělo druhé utkání finálové série
UNIQA extraligy žen ČR v porovnání s prvním. Volejbalistky pražského
Olympu se totiž pronikavě zlepšily
a prostějovským Agelkám místy dost
zatápěly, nicméně domácí mančaft
znovu vyhrál ve třech setech (byť vyrovnanějších) a přiblížil se na jediné
vítězství zisku sedmého titulu v řadě
za sebou. Teď se oba celky přesunou ke
třetímu vzájemnému duelu do hlavní-

ho města, kde možná rozhodující bitva propukne ve středu 22. dubna od
17.00 hodin.
Úvod vyzněl ve prospěch favorizovaného
týmu (6:2), jenže vzápětí protivník třemi
body za sebou dotáhl na 6:5 a dění navíc
opepřily chvilkové nejasnosti s tím, kolik
to je. Vše se naštěstí rychle vyřešilo, na
ukazateli naskočilo správné skóre. A vékáčko mohlo odstartovat svou obvyklou
nátlakovou hru. Pražanky jí však čelily solidní přihrávkou i následným úspěšným
útokem, díky čemuž dlouho držely krok.
Domácí plejerky nepůsobily zdaleka tak
suverénně jako v sobotu, naopak hostující výrazně omezily svou chybovost. Tím
pádem se úřadující mistryně stále nemohly odpoutat, místo toho výběr PVK
postupně srovnal z 13:10 na 16:16. Fandové zkrátka viděli tvrdý boj o každý míč
až do úplné koncovky, ve které rozhodla
prostějovská zkušenost znásobená opět
vynikajícím zakončením univerzálky Simon – 25:21 a 1:0.
Kromě skvělých zákroků Kovářové v poli
ale Agelkám moc nefungovala obrana
a když zkraje druhé sady znejistěly i na
příjmu, kvalitně servírující soupeřky toho
využily k úniku na 1:4. Do takových problémů se Čadova ekipa dostala během

letošního play off vůbec poprvé, ovšem
momentální nepohodou se nenechala
rozhodit. Okamžitě vyrovnala (4:4),
poté stav obrátila (8:7) a vzápětí zavelela na zteč (12:9). Nicméně Olymp hrál
o sto procent lépe než den předtím, takže zlomit jeho odpor představovalo pro
papírově silnější kolektiv tvrdý oříšek
k rozlousknutí. Přesto se to komplexním
zvýšením volejbalové intenzity VK podařilo hlavně klíčovým trhákem z 15:13 na
20:14. Tenhle náskok už byl rozhodující,
byť hosté v závěru ještě zlobili a dokonce
dvěma tříbodovými šňůrami vyrobili drama (22:20). Poslední tři balóny ovšem
patřily domácím – 25:20 a 2:0.
Leč ani tato ztracená šance Mitáčovu partu nepřipravila o chuť překvapit, kterou
přiživil povedený vstup do třetího dějství
(0:2). Jenže právě tady se duel přece jen
vydal směr Haná, neboť Prostějovanky
pořádně zabraly a sérií devíti bodů v řadě
na 9:2 se konečně ponořily do kýžené pohody. Dívky z české metropole sice pořád
nerezignovaly, například snížily z 14:7 na
14:10. Překročit vlastní stín však nedokázaly a jejich sympatická snaha tak stačila
pouze na velmi důstojnou porážku i přes
větší jednoznačnost posledního setu –
25:16 a 3:0.
(son)
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„Utkání bylo v porovnání se včerejškem vyrovnanější, především první dvě sady. Olymp šel totiž
výkonnostně nahoru, zatímco nám tolik nepsalo podání a hůř jsme dohrávali těžké míče, složitější
výměny. Celkově se mančaft dopustil více chyb. Naopak mě potěšilo, že duel dobře zvládla Barbora
Gambová, která dostala na smeči šanci, a že jsme i přes dílčí potíže opět zvítězili bez jediného ztraceného setu. Náš výkon byl založen hlavně na výborném útoku a přihrávce, právě v ofenzivě je mezi oběma
družstvy dál největší rozdíl. Holky chci pochválit za to, že nepřipustily ještě větší nervy a dobrým zvládnutím klíčových okamžiků nenechaly střetnutí dojít do příliš dramatických koncovek.“

6RODQJH62$5(6NDSLW½QND9.$*(/3URVWÈMRY
„Tento zápas byl vyrovnanější z víc důvodů. Olymp hrál lépe, nám dva sety nešel servis a z toho
pramenily i problémy v obraně, hlavně na bloku. Třetí sadu jsme však už zvládly jasněji, protože se
nám povedlo zkvalitnit podání, tím dostat soupeře pod větší tlak a zbytek střetnutí pak již vypadal
tak, jak bychom si představovaly.“

6WDQLVODY0,7¤WUHQÅU39.2O\PS3UDKD
„Blahopřeji Prostějovu k vítězství. My jsme předvedli o poznání lepší výkon než včera díky tomu,
že se holky poučily z prvního finálového utkání. Zdůrazňovali jsme jim, že i hráčky VK jsou jen lidi
z masa a kostí a že se proti nim dá vyrovnaně bojovat. Děvčata si to vzala k srdci, víc nutila domácí k chybám a tím pádem jsme dva sety drželi vyrovnaný krok. Dobře nám šel servis, tím pádem
lépe fungovala také obrana. Jedině v útoku jsme ani tentokrát nedokázali favoritovi konkurovat a ve
třetí sadě nás rozbila podáním Markevich při zvratu z 0:2 na 9:2. Každopádně jsme se v porovnání
s úvodním zápasem hodně zvedli a výkon týmu dnes hodnotím pozitivně.“

(YD+2'$129NDSLW½QND39.2O\PS3UDKD
„V prvních dvou setech jsme předváděly určitě lepší volejbal než včera a dokonce jsme se proti favorizovanému soupeři dostaly do vyrovnaných koncovek. Tam chybělo možná trochu našeho umu
a možná i trochu štěstí v rozhodujících balónech. Největší rozdíl je v útoku, kde my potřebujeme ke
složení míčů mnohem víc možností oproti Prostějovu.“

Frýdek-Místek v severomoravském derby dvakrát
porazil Ostravu a slaví zisk extraligového bronzu
PROSTĚJOV Pouze na dva vítězné duely
se v posledních letech hraje série o 3. místo
v UNIQA extralize volejbalistek ČR. A právě jen tolik střetnutí trvaly boje o bronzové
medaile v aktuálním ročníku nejvyšší národní soutěže. Favorizované ženy TJ Sokol
Frýdek-Místek totiž dvakrát přemohly výběr TJ Ostrava a cenný kov urvaly pro sebe.
Důležitý krok přitom udělaly hned v úvodním
vzájemném souboji doma, který následoval
pouhé čtyři dny po trpkém semifinálovém vy-

řazení pražským Olympem. Sokolky na sobě
nedaly znát zklamání ani únavu z pěti dlouhých
řežeb, když na vlastním hřišti triumfovaly 3:0
(19, 15, 23). „Pro nás to bylo psychicky velmi
náročné utkání, které jsme ale zvládli na jedničku. Důležitá byla hlavně uhraná koncovka v nejvyrovnanějším třetím setu,“ hodnotil frýdecký
trenér Pavel Kožuch. „Soupeř zvítězil především
svým lepším útokem a naším slabým polem. My
jsme dnes málo bojovali,“ lamentoval ostravský
kouč Zdeněk Pommer.

V sobotu se série přesunula o pár kilometrů
blíž k polským hranicím a druhý mač přinesl
podstatně větší drama. Zprvu sice opět kraloval
favorit, jenže po debaklu 10:25 v druhé sadě se
Pommerovy svěřenky obdivuhodně zvedly a zápas dotáhly do tiebreaku. V něm však již měl navrch znovu Sokol, nakonec rozhodující střetnutí
dopadlo 2:3 (-22, -10, 20, 18, -8).
„Tohle utkání mělo úroveň semifinále, ani jedno
družstvo se nemusí stydět za svůj výkon. Ostrava
prokázala velkou vůli, když za stavu 0:2 na sety za-

čala bojovat a my jsme se s tím dlouho neuměli vyrovnat. Nakonec ale prožíváme nesmírnou radost
i uspokojení,“ dal průchod pozitivním emocím jindy
naprosto klidný Kožuch. „Tenhle]iSDVE\OKRGQČ
o psychice. První dva sety jsme se hledali, ale
SRVWXSQČ]DþDOLSUĤEČKRWiþHWDVRXSHĜHGRVWDOL
pod tlak zlepšeným útokem i obranou v poli. BoKXåHOWRQHVWDþLORDQLSĜHVYHOPLGREĜHUR]MHWê
WLHEUHDN9]iYČUXE\OLWRWLåKRVWpDJUHVLYQČMãt
Y~WRNX³UR]HEUDO3RPPHUGĤYRG\SRUiåN\YH
GRXFtNHNRQHþQpþWYUWpSĜtþFH7-
VRQ

navštivte stále více oblíbenější inter

volejbal

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
JULIE KOVÁØOVÁ
Prostějovské libero sice zůstalo během úvodních dvou finálových duelů s Olympem Praha
poněkud ve stínu útočných rejdů Liannes
Simon, její přínos pro tým VK AGEL však
nebyl o nic menší. Jen s tím rozdílem, že
Julča zářila v obraně.
V sobotu přihrávala s vynikající úspěšností
82%, v neděli měla příjem stále výborných
75%. Hlavně ale Kovářová po oba dny
předvedla tolik excelentních zákroků v poli
a celkově řídila defenzivu hanáckého týmu
takovým způsobem, že obhájce titulu v důležitých zápasech neztratil jediný set.

Zájezd fanoušků

DO PRAHY

KAM NA UNIQA
EXTRALIGU:
),1/(3/$<2))
3. utkání, středa
22. dubna 2015, 17.00:
Olymp Praha – Prostějov.
Případné 4. utkání,
čtvrtek 23. dubna 2015, 17.00:
Olymp Praha – Prostějov.
Případné 5. utkání,
sobota 25. dubna 2015, 17.00:
Prostějov – Olymp Praha.

SEDMÝ TITUL MAJÍ AGELKY NA

Úkol zní jasně: ve středu v Praze Olymp dorazit dalším hladkým vítězstvím 3:0, odvézt zl

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV To, jakým způsobem volejbalistky VK AGEL
Prostějov drtí v letošní sezóně
ostatní účastníky UNIQA extraligy, až bere dech. V prvních dvou
zápasech finálové série přehrály Olymp Praha shodně 3:0, za
osm dosavadních střetnutí play
off pořád neztratily ani sadu
a neochvějně míří k dalšímu
rekordnímu počinu novodobé
historie nejvyšší české soutěže.
Pokud i třetí vzájemný mač –
tentokrát v hlavním městě (středa 22. dubna od 17.00 hodin)
- ovládnou bez setové poskvrnky, dosáhnout nejen na zisk sedmého mistrovského titulu v řadě za sebou, ale také na celkové
skóre během k.o. bojů 27:0. Což
by byla maximalistická bomba!
„Zatím jsme ve finále ani předtím ve
vyřazovací části neztratili žádný set.
Proto nemůžeme být alibisté a říkat,
že nám na Olympu stačí jakékoliv vítězství. Pojedeme tam hladce vyhrát,

Prostějov (son) - Stejně jako v minulých třech letech nebudou příznivci prostějovských volejbalistek ani tentokrát
chybět na třetím a věřme, že i posledním
utkání finálové série UNIQA extraligy
žen 2014/2015 v hale Olympu Praha.
Hraje se ve středu 22. dubna od 17.00
hodin a Fanklub VK AGEL do hlavního
města tradičně vypravuje autobusový
zájezd.
Sraz fanoušků je v daný den už v 8.30
hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM. Součástí zájezdu, jehož cena
činí 100 korun, je totiž i doprovodný
program s exkurzí. Zájemci se mohou
hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu
zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108 do dnešních
18.00 hodin, kdy je uzávěrka.
„Kapacita účastníků je omezená, takže kdo chce na finále do Prahy s naším
zájezdem, ať se mi ve vlastním zájmu
přihlásí co nejdříve,“ vyzval předseda PROSTĚJOV Najít obranný recept „Simon potvrdila, že je hráčkou mezinána ofenzivní diktaturu největší hráč- rodní extratřídy. Samozřejmě má pořád
Fanklubu VK Jan Zatloukal.
ské hvězdy současného ženstva VK velké rezervy při obraně v poli, ale poctivě
AGEL, to se volejbalistkám Olympu na sobě pracuje a i tuhle slabinu postupně
v prvních dvou bitvách finále extrali- zlepšuje. V útoku pak je naší jednoznačgy prostě nepodařilo. Hlavně úvodní nou oporou, na kterou chodí většina namač ozářila útočná (téměř) dokona- hrávek a ona jich spoustu proměňuje v
lost Liannes Simon, která byla ústřed- body,“ charakterizovala Liannes kapitánní postavou týmu Prostějova i ve dru- ka vékáčka Solange Soares.
hém utkání a sny Pražanek o zdatném S týmovou parťačkou neustále rozkonkurování ligovému suverénovi mlouvá díky společné mateřské řeči
6WDUvÉz½N\QÈKUDMÉRSRVWXS
rozbila na padrť.
(španělština), zásluhou toho ji výborně
Prostějov (son) - V krajském pře- Shrňme si fakta: kubánská univerzálka zná. „Líbí se mi, jak je stále skromná, neboru skončily druhé těsně za prv- dosáhla dohromady za oba dny úctyhod- smírně pracovitá a zdravě ambiciózní.
ní příčkou a teď chtějí proniknout ných 42 bodů, všechny při zakončení. Rovněž se dokáže obětovat pro mando finálového turnaje Mistrovství Měla přitom útočnou úspěšnost skvělých čaft, což ukázala bleskovým návratem
republiky starších žákyň 2015. 58% a v kolonce užitečnosti se v součtu po únorovém výronu v kotníku. Sice na
Mladé volejbalistky VK AGEL soboty i neděle skví u jejího jména pa- to trochu doplatila následným herním
Prostějov dané věkové kategorie rádní údaj +27! Klobouk dolů až k zemi útlumem, ovšem teď už je zpátky v plné
čeká o nadcházejícím víkendu s hlubokou úklonou…
formě a my z toho těžíme,“ pochválila
úvodní kvalifikační část národního šampionátu, a to od pátku
ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ
24. do neděle 26. dubna v Bílovci.
Z osmičlenné skupiny D postoupí na samotné MČR zkraje května
čtyři nejlepší družstva, mezi nimiž by svěřenky Pavlíny Částkové
v případě odvedení svých standardních výkonů neměly chybět.
„U mladších kategorií sice nikdy
nestanovujeme konkrétní výsledkové cíle, ale postup na republiku
si samozřejmě každý rok přejeme,
aby holky mohly na rozhodujícím
kvalitním turnaji ukázat, co umí,“ PROSTĚJOV Letní World Grand k senzačnímu stříbru v Champions
upozornil šéftrenér mládežnic- Prix a podzimní Mistrovství Ev- League. Nyní oznámil početný záropy čeká v letošní reprezentační stup devětadvaceti plejerek, které
kých Agelek Jaroslav Matěj.
Zápasový program starších žá- sezóně 2015 národní tým volejba- hodlá pozvat do přípravného kempu
kyň VK v kvalifikaci MČR 2015 listek České republiky. A během a mají tak šanci startu jak ve WGP, tak
(Bílovec) - pátek 24. dubna: uplynulého týdne spatřila světlo na ME.
14.30 hodin ŠSK Bílovec, 17.30 světa širší nominace hráček na V tomto širokém výčtu figurují tři
TJ Sokol Česká Třebová. Sobota obě tyto vrcholné akce, jimž bude současné členky VK AGEL Prostě25. dubna: 9.00 TJ Slovácká Slá- předcházet šest týdnů dlouhá pří- jov: smečařka Andrea Kossányiová
coby stabilní zástupkyně našeho
via Uherské Hradiště, 14.00 VK prava.
Benešovská 1. volejbalová, 17.00 První nominační seznam dal samo- oddílu v repre, vynikající libero Julie
TJ Lokomotiva Trutnov. Neděle zřejmě dohromady hlavní trenér Kovářová hlásící návrat do národních
26. dubna: 10.30 TJ Lokomotiva ženského výběru ČR Carlo Parisi, barev a mladá blokařka Eva Lakomá
Břeclav, 13.30 TJ Sklo Bohemia který zároveň koučuje italský klub jako malé překvapení, jež Parisi většiBusto Arsizio a nedávno jej dovedl nou přichystá. Naopak možná trochu
Světlá nad Sázavou.

pokud možno znovu tři nula,“ řekl
hlavní trenér VK Miroslav Čada pevně a bez vytáček. „V minulých letech
jsme v Praze dokázaly zvládnout třetí
díl série o zlato vždy na vysoké úrovni
a přesvědčivě tím rozhodnout. Totéž
si přejeme i tentokrát. Rozhodně netoužíme trávit noc ze středy na čtvrtek
někde na hotelu a zbytečně si prodlužovat sezónu. Žádná pyžama ani
kartáčky na zuby, naopak co nejdřív
slavit,“ smála se kapitánka Agelek Solange Soares.
Kouč pražského výběru zůstával před
stěhováním na vlastní palubovku nohama blízko u země a nepřál si nic
nesplnitelného. „Pořád platí, že chceme být jasnému favoritovi důstojným
soupeřem tak, aby nám diváci za výkon ve třetím utkání finále zatleskali.
Tudíž hodláme předvést kvalitní volejbal, a jestli to bude stačit k získání
nějakého setu, se uvidí,“ pravil Stanislav Mitáč. Vzápětí vytáhl ze svého
arzenálu tradiční bonmot, při vší úctě
k síle PVK snad až vtípek. „Třeba celou sérii ještě otočíme,“ doplnil s typickým úsměvem, který dával tušit, že
v takový zázrak reálně opravdu nevěří.
Ani kapitánka Olympu nelétala před
středečním duelem v oblacích. „Věřím

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

společnost

SMETÁNKA V „NÁRODĚ“
„Mistr Gott mi věnoval cédéčka,“ pochlubil se primátor M. Pišťák

EXKLUZIVNĚ
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tomu, že na svém hřišti můžeme náš
volejbal ještě zlepšit a soupeře víc potrápit, třeba i vyhrát nějaké sety. Samozřejmě ještě lepší by bylo získat celý
zápas, ale po těch výkonech v Prostějově nejsem zase až tak optimistická.

Nicméně doufám v celkově kvalitnější
výkon našeho družstva, čímž by třetí
utkání finálové série skutečně stálo za
to,“ uvažovala Eva Hodanová.
Jestli bude uprostřed tohoto pracovního týdne ve stísněném prosto-

PROSTĚJOV U příležitosti předání
Cen Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury, které se konalo
podruhé v historii ankety na půdě
Městského divadla, se předminulý
čtvrtek sešly hlavní postavy slavnostního ceremoniálu ještě o chvíli
předtím. Jak Večerník exkluzivně
zjistil, k hvězdnému setkání došlo
v soukromí jednoho ze salonků
Národního domu. A na místě byla
opravdová smetánka!
Prostějov nemá tu čest každý den,
aby se po jeho půdě procházelo tolik slavných osobností a celebrit, jako
tomu bylo druhý dubnový čtvrtek. Na
skvěle připraveném rautu před slavnostním večerem se dobře bavila i hvězda
největší - devětatřicetinásobný Český

(dříve Zlatý) slavík Karel Gott, který
rozdával úsměvy na všechny strany.
Zdrželi se i populární moderátoři
Marek Eben a Petr Salava, jen Karel
Šíp bohužel chyběl, neboť se zdržel na
dálnici a později dorazil i na samotné
pódium.
Známé hvězdy českého showbyznysu hostili manželé Miroslav
a Petra Černoškovi z marketingové
společnosti TK PLUS, která je společně
s Olomouckým krajem již tradičně
pořadatelem ankety. A tak se skleničkou
v ruce jsme nachytali také krajského
hejtmana Jiřího Rozbořila a chybět
nemohl ani primátor Statutárního
města Prostějov Miroslav Pišťák.
„Cítil jsem se v této společnosti
sebevědomě, protože mám právo být
sebevědomý i mezi těmito slavnými
hvězdami. Ostatně, Petr Salava je můj
dobrý kamarád, stejně jako hejtman
kraje. A Karel Gott? Setkání s ním bylo
velmi příjemné, osobně mi přivezl
několik ´cédéček´ s věnováním,“ po-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Ve společnosti několikanásobného slavíka Karla Gotta, excelentního moderátora
Marka Ebena a manželů Černoškových se prostějovský primátor Miroslav Pišťák
cítil velmi dobře.
Foto: TK PLUS/Radek Váňa

chlubil se Večerníku primátor a šibalsky decentní, prostě takové, jako si prestiž
se u toho smál.
kulturní ankety zaslouží,“ okomentoval
„Myslím, že všechny osobnosti si vydařený večer Miroslav Černošek.
příjemné setkání užívali. Bylo vkusné,
(mik, pk)
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Dům „v botanické zahradě“ nevznikne,
Juniorkám VK úvodní Final Four n

Ničitelka Liannes Simon hatila touhu PVK
sebrat prostějovskému favoritovi nějaký set extraligové semifinále tak hrají se

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Soli vyslankyni z „ostrova svobody“.
Podle mínění Brazilky se slovenským
pasem je Simon v Prostějově maximálně
spokojená, byť udržet tak výtečnou plejerku v kádru bude pro hanácký oddíl asi
obtížné. „Každopádně souhlasím s tvrzením, že je určitě nejlepším účkem, jaké
jsme v našem klubu kdy měli. Své útočné
schopnosti má přitom založené nejen na
obrovské dynamice s velkým výskokem,
ale též na velice dobré úderové technice.
Tou dle mého názoru předčí i většinu
světově renomovaných univerzálek, kterým balóny po zakončení často plachtí,
zatímco Liannes skoro vždy letí čistě. Navíc je to perfektní holka do kolektivu, jenž
svými výkony dokáže táhnout. Můžeme
být jedině rádi, že se ji loni v létě povedlo
získat,“ doplňuje Soares.
Nezbývá než souhlasit.
(son)
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KLIKNI SEM
ZNOVU VE
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BRNO, PROSTĚJOV S plánem vybojovat slušnou výchozí pozici pro
semifinále odjížděly mladé volejbalistky VK Prostějov na první ze dvou
závěrečných turnajů Final Four extraligy juniorek do Brna. Tento dílčí cíl se
však splnit nepodařilo, neboť Agelky
na jihu Moravy prohrály všechny tři
své duely, získaly jen dva sety a obsadily až čtvrté místo. Tím pádem za necelý týden v Praze svedou v rámci druhého Final Four semifinálovou bitvu se
silným brněnským celkem, který byl o
minulém víkendu na své půdě naprosto suverénní. Zrodí se přesto v sobotu
překvapení, jež by vékáčku přineslo
medailovou senzaci?
FINAL FOUR 1
PRVNÍ ZÁPAS (PÁTEK)
SG LD Brno – VK AGEL Prostějov 3:0 (13, 13, 14)
Sestava: Zatloukalová, Meidlová, Chludová, Adamčíková, Cruz, Faksová, libero
Stavinohová – Gogová, Valášková.
Všechny domácí hráčky mají zkušenosti
z ženské extraligy díky působení SG v této
soutěži, přesto se takový debakl Hanaček
rozhodně nečekal. Ani s pěti mládežnickými reprezentantkami ČR v sestavě však

absolutně nestačily, Jihomoravanky jim
nedaly žádnou šanci.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Soupeř nás celé střetnutí držel pod tlakem. Kvůli tomu jsme nedokázali kombinovat v útoku, Brno často ubránilo
a následně skládalo na zem své smeče.
Domácí tým byl prostě lepší ve všech činnostech. My se musíme poučit a v příštích utkáních zabojovat, jen tak můžeme
uspět.“
DRUHÝ ZÁPAS (SOBOTA)
VK AGEL Prostějov – PVK
Olymp Praha 1:3 (-22, 20, -14,
-14)
Sestava: Gogová, Meidlová, Lakomá,
Adamčíková, Valášková, Chludová, libero Stavinohová – Kratochvílová, Přibylová, Faksová, Cruz, Zatloukalová.
Olympu chyběly opory z družstva dospělých bojujícího s Frýdkem-Místkem
v semifinále UNIQA extraligy žen. Agelky dokázaly téhle absence využít v první
polovině duelu, kdy držely krok. Od stavu 1:1 na sady ale zcela odpadly a zbytek
střetnutí jasně patřil jejich protivnicím.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Zápas byl dlouho naprosto vyrovnaný, ale
dopouštěli jsme se vlastních chyb v důleži-
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nečekaně se mezi ohlášenými jmény bová, neboť celý soutěžní ročník od- Český volejbalový nároďák žen se seneobjevila jiná Agelka Barbora Gam- vádí konstantně dobré výkony.
jde v sobotu 16. května v Brně. (son)
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Nahrávačky: Marie Kurková (Olymp
Praha), Lucie Smutná (Volley Soverato), Monika Šmídová (American
University), Kateřina Valková (TJ
Ostrava), Pavla Vincourová (Pallavolo
Scandicci).
Blokařky: Eva Lakomá (VK AGEL
Prostějov), Barbora Purchartová (HT
Charleroi), Eva Rutarová (UP Olomouc), Nikol Sajdová (SC Postupim),
Ivona Svobodníková (Post Aachen),

Veronika Trnková (Olymp Praha),
Klára Vyklická (KP Brno), Veronika
Závodná (Sokol Frýdek-Místek).
Smečařky: Karolína Bednářová (Post
Aachen), Helena Havelková (Busto
Arsizio), Eva Hodanová (Olymp Praha), Andrea Kossányiová (VK AGEL
Prostějov), Michala Kvapilová (SC Postupim), Martina Michalíková (Sokol
Frýdek-Místek), Michaela Mlejnková
(Olymp Praha), Lucie Nová (Olymp

Praha), Romana Staňková (Post Aachen), Tereza Vanžurová (Pallavolo
Scandicci).
Univerzálky: Aneta Havlíčková (Lokomotiv Baku), Soňa Mikysková (Pays
Venelles), Anna Širůčková (University
of Texas).
Libera: Veronika Dostálová (Olymp
Praha), Julie Kovářová (VK AGEL
Prostějov), Šárka Melichárková (SG
Brno).

Projekt prostějovského architekta
Aleše Javůrka získal další mezinárodní ocenění

PROSTĚJOV Tak to je velká
škoda! Krásný rodinný dům,
který měl vyrůst v Lidické ulici
pro Večerník
hned vedle botanické zahMartin
rady, světlo světa bohužel
ZAORAL
nespatří. Prostějovský architekt Aleš Javůrek už přitom za projekt získal cenu „Světové
obce architektů“... Pro samotného mladého tvůrce se dokonce
jedná o další významné mezinárodní ocenění. Do povědomí
veřejnosti se totiž poprvé dostal svým vítězstvím v prestižní
soutěži o podobu domu na slavné pláži Bondi Beach v australském Sydney (Večerník informoval).
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
TVÍ

Prostějovský projekt Aleše Javůrka se
jmenoval „Dům v botanické zahradě“.
Co se za tímto názvem skrývá? „Sama
botanická zahrada je samozřejmě
v majetku města a není možné stavět
v těchto prostorách rodinný dům.

Přesto jsem svůj projekt takto nazval,
protože právě zahrada, která parcelu
obklopuje, měla na můj návrh zásadní vliv,“ vysvětlil Večerníku architekt
Aleš Javůrek, podle něhož byl výběr
parcely naprosto perfektní. „Nachází

se v blízkosti centra města, je to
kousek od školy a navíc je obklopen
krásnou zahradou, o kterou pečuje
někdo jiný,“ pousmál se.
V Lidické ulici měl dle projektu
vyrůst rodinný dům pro čtyři až pět
osob s malou kanceláří, která by se
v budoucnu dala jednoduše proměnit
v samostatný bezbariérový byt. Pro
architekta bylo nejtěžší najít takové
řešení, které by co nejlépe využilo
výhody a naopak minimalizovalo
nevýhody, které vycházely z neobvyklé polohy. „Konkrétně se jednalo
o to, jak maximálně otevřít dům do
zahrady a přitom rodině zajistit soukromí,“ upřesnil Aleš Javůrek.
Dům byl navržený pro mladý pár,
který plánoval založení rodiny.
Než se však začalo stavět, situace

PÁR SE ROZEŠEL
se bohužel změnila. Mladí manželé
se rozvedli a parcelu prodali... „Podle mých posledních informací už
nový majitel začal s výstavbou svého
domu,“ posteskl si zklamaný architekt, kterého tak může hřát alespoň
zmíněné prestižní ocenění od samotných kolegů. „Znamená to pro mě
skutečně velké uznání mé práce, která
díky tomu nebyla úplně zbytečná,“
uzavřel Aleš Javůrek.
Rodák z Prostějova a absolvent zdejší
RG a ZŠ města Prostějova už nějaký
čas pracuje jako architekt v Austrálii.
Po počátečních peripetiích se dostal
do renomované kanceláře Ian Moore
Architects. Na práci v této společnosti
se mu líbí, že se dostane úplně ke
všemu od vedení projektu až po kreslení výrobních detailů.

Takto mohl vypadat krásný rodinný dům, který měl vyrůst v Lidické ulici vedle prostějovské botanické zahrady. Bohužel po rozvodu mladých manželů a prodeji parcely,
zůstane tento projekt Aleše Javůrka jenom na papíře.
2x repro: archiv A. Javůrka

V Avatarce se pomáhalo Zdeničce PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE
Osud zraněné dívky lidem není lhostejný

PROSTĚJOV Úterní večer v Avatarce patřil netradičně nejen
vernisáži, ale i koncertu pro dobrou věc. Po slavnostním zahájení
výstavy fotografa Jiřího Peky následovalo charitativní vystoupení
pěveckého sboru Proměny, Patrika Ozzyho Zatloukala a kapely
Jižní ryba. Všichni tito interpreti
se spojili na pomoc těžce zraněné
Zdeňky Kotyzové.
Večer plný kultury zažili v úterý
14. dubna všichni návštěvníci Avatarky. Člen Spolku prostějovských
fotografů Jiří Peka představil novou
kolekci snímků. Úvodní slovo pronesl
fotograf Josef Franc, který zdůraznil
Pekův osobitý styl, jemuž začali říkat
Peka-art. Podle slov Josefa France
tento styl nikdo nedokáže napodobit.
Slovo si vzala také předsedkyně
Okrašlovacího
spolku
města
Prostějova Milada Sokolová, která vyzvala všechny přítomné, aby přispěli do
sbírky pro Zdeničku Kotyzovou, jenž
potřebuje náročnou léčbu po těžké
autonehodě. Pro dobrou věc zazpívaly

BYLI JSME
U TOHO

Jižní ryba pomáhala v Avatarce zraněné Zdeničce.

i Proměny a písně z vlastní tvorby zahrál člen skupiny Band-a Patrik Ozzy
Zatloukal. Zbytek večera už patřil
oblíbené skupině Jižní ryba.
Pro Zdeničku se v Avatarce v úterý vybralo 3020 korun. Přispívat do kasičky
ovšem v kavárně můžete i nadále. Na
speciálně zřízeném transparentním
účtu je v tuto chvíli podle slov Milady
Sokolové již přes 40 000 korun...

Foto: David Bubeník

!!! KAM PØISPÌT!!!
Zdeničce můžete finančně přispět na účet 107-5771500217/
0100, vedený u Komerční banky
a.s. Účet je transparentní a tudíž veřejně přístupný. Jménem
Zdeničky a všech jejich blízkých
děkujeme!

O NEJLEPŠÍ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ!

PROSTĚJOV Další významná
akce na podporu Zdeničky Kotyzové, kterou upoutala na lůžko
těžká autohavárie, se bude konat
v Prostějově. A přihlásit se mohou
všichni, kdo umí uvařit kotlíkový
guláš a také hrát či zpívat. Gulášový festival se uskuteční 6. června
od 13:00 hodin v Kolářových sadech a pořádá jej Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci
s Jiřím Petriciusem a pod záštitou
Zdravého města Prostějov v čele
s Alenou Raškovou. Mediálním
partnerem je PROSTĚJOVSKÝ
Večerník a internetový portál
www.pvnovinky.cz.
Místo pro soutěžní družstva je omezeno. „Aby byly dodrženy všechny
zásady, včetně těch hygienických,
bude soutěžit jen třicet čtyřčlenných
družstev,“ upozornil Jiří Petricius.
Ty si na místo musí přinést vlastní
kotlíky, rozkládací stolky, veškeré in-

gredience, vodu a dřevo. „Přihlášky
přijímáme na j.petricius@seznam.cz,
odkud budeme rozesílat i další informace,“ uvedl Petricius. Startovné je
padesát korun.

Ze všech gulášů, které budou uvařeny,
mohou zájemci degustovat. „Kuchaři
je budou prodávat za nákladové ceny,“
upozornila předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová. Před jejich
dokončením bude ale možné dát si guVítìzné týmy èekají
láš z kuchyně Jiřího Petriciuse, k dostání
hodnotné výhry
budou domácí grilované klobásy, pivo
Všechny vzorky uvařených gulášů a pro děti zmrzlina a limonády. Pro děti
bude posuzovat odborná porota, ve bude připraven skákací hrad.
které zasedne i řada skutečných gurKapely, pøijïte zahrát
mánů. Hodnocení bude probíhat
anonymně, posuzovat se bude vzhled Součástí odpoledne budou i vystoupokrmu, jeho chuť a také maso. Jen- pení prostějovských kapel. Právě je
že to není všechno, soutěžící budou vyzývá ke spolupráci Milada Sokolomuset prokázat i řadu jiných znalostí, vá, předsedkyně Okrašlovacího spolčekají je totiž soutěže jak sportovní, ku. „Zdeničce Kotyzové pořádáme
tak vědomostní. „Budou muset tře- už jednu akci u příležitosti výstavy foba vypít pivo na ex, prokázat znalosti tografií Jiřího Peky. Vystoupí na ní kaz dějepisu a určit koření,“ dodal Petri- pely Band-A a Jižní ryba. Byli bychom
cius. První cenou je sele, druhou beč- rádi, aby se na festivalu připojili další,“
ka piva a chlazení zapůjčené na celý dodala Sokolová. Vstupné na festival
víkend, třetí pak víkendový pobyt pro je dobrovolné a celé poputuje právě
na sbírku pro Zdeničku.
(red)
dvě osoby v Jeseníkách.

3UYQ¯SURPÛQDLPDJHVHY\GDđLODQD

þWHQiŐNDMICHAELA DIVILOVÁMHSRQRYpLPDJHNRÿND
připravila
pro Večerník

Aneta
KŘÍŽOVÁ

exkluzivní
snímky

1. krok... OBLEÈENÍ

Josef
POPELKA

Jak Večerník avizoval, nový projekt s příznačným
názvem PROMĚNY byl odstartován. Jako jediné
a první místní periodikum jsme pro vás přichystali
změnu image se vším všudy, tedy od účesu, líčení
i nového šatníku. Chceme vám totiž pomoci vypadat tak, jak si představujete. Z několika desítek přihlášených žen Večerník vybral do užšího
výběru několik finalistek, z nichž mohla šanci
dostat jen jedna. První vyvolenou se stala Michaela
Divilová, která tak získala den plný hýčkání, péče
a zkrášlování. Vrcholem pak byla celková změna
image. Vše jsme druhou dubnovou sobotu pečlivě
zmonitorovali. Co nenajdete tady, navštivte internetové stránky www.vecernikpv.cz!
Michaela
Divilová
se
do
PROMĚNY Večerníku přihlásila
s tím, že má ráda změny
a chce se líbit. „Snažím se líčit
sama,
pravidelně
navštěvuji
i kadeřnictví, ale nevím, zda jsou
postupy, které při používám,
vůbec vhodné. Stejně jako střih
a barva vlasů,“ přiznala na počátku
akce jednatřicetiletá maminka
z Kostelce na Hané, která měla
zprvu mírné obavy, co s ní náš
profesionální tým provede. Její
obavy byly lehce oprávněné, jelikož
jsme zakryli zrcadla, aby čtenářka

PØED...

v průběhu Proměny vůbec netušila,
co se s ní právě děje.
Michaela Divilová si během dne
se zkrášlovacím týmem Večerníku
prošla změnou šatníku, barvy, střihu,
vizážistka jí poradila, jak na správný
make-up a ve finále pak na tuto dámu
čekala velká výzva, a to proměnit se
v modelku, zapózovat a ukázat se
v oblečení, které bylo pro tuto
událost připraveny. Celá proměna
trvala v sobotu 11. dubna téměř šest
hodin. Pojďme se tedy krok po kroku
podívat, jak probíhala první proměna
naší čtenářky...

PO...

Celá proměna začala již v osm ráno v obchodě Moda La&Pet v Kravařově ulici. Paní Michaela přišla v oblečení, které běžně
nosí, a na první pohled bylo vidět, že se zbytečně schovává za nevýrazné barvy. Naším cílem tak bylo čtenářku rozzářit,
zvýraznit a zároveň jí vysvětlit, co je pro tuto dámu vhodné a nevhodné, jaké barvy a střih by měla volit, naopak čemu se
vyhýbat. „Základem prvního stylingu se staly oranžové kalhoty jednoduchého střihu s nápadnou šálou, které si kladly za cíl
paní Michaelu zvýraznit, ale zároveň podtrhnout její osobitost. Profese čtenářky vyžadovala hlavně pohodlnou městskou
a mladistvou módu. Byla zvyklá na nevýrazné barvy včetně černé a dále na nevhodné prvky, jako například tygří vzory, což
je velký problém mnoha žen. Tyto prvky je potřeba opravdu, ale opravdu volit střídmě a ne každá z nás si tohle může dovolit.
Zvolila jsem tak kombinaci broskvové a béžové, tyto odstíny dle barevné typologie ke čtenářce výborně sedly,“ vysvětlila
majitelka obchodu Moda La&Pet Petra Raškovská.

2. krok... ÚÈES - barvení
Po novém šatníku čekala Michaelu změna účesu. Z Kravařovy ulice jsme se tak přemístily do kadeřnického a kosmetického
salónu Evitas na náměstí Padlých hrdinů. Stejně jako u oblečení i zde jsme si kladly za cíl dámu zvýraznit. Ačkoliv o sebe
pečuje a pravidelně navštěvuje kadeřnictví, bylo zjevné, že je potřeba její barvu vlasů a střih oživit. Vlasové stylistky tak
nejdříve pečlivě vybíraly barvu na vlasy. Vzhledem k barvě očí a tónu pleti byla zvolena barva v měděném odstínu, která
je velkým hitem. „Paní Michaela má zelené oči a pihy. V tomto případě se skvěle hodil měděný tón barvy, který ji krásně
zvýraznil. Následně jsme použili metodu ombré, což je dnes velice moderní a na jaro úplně ideální. Klientka se díky ombré
necítí tmavá ani světlá,“ konstatovaly vlasové stylistky Iveta Tesařová a Eva Bartošková.

3. krok... ÚÈES - støíhání
Po barvení se vlasové stylistky pustily do stříhání. Jelikož je paní Michaela maminkou, chtěly jsme střih uzpůsobit tak, aby
neměla příliš práce s každodenní úpravou nového střihu. Avšak i přesto se vlasové stylistky musely držet našeho cíle, a to
rozzářit i zdůraznit osobitost naší čtenářky. „Její tvar obličeje dovoloval střih, kdy jsme rapidně zkrátily vlasy vzadu a lehce
upravily boky. Vlasy jsme tedy vzadu u krku vystříhaly, což hezky prodlouží postavu, a navíc je tento střih stále trendy.
Boky zůstaly delší, což v kontrastu s vystříhaným krkem působí jako jemná extravagance. Patka pak podtrhne celý účes,“
pokračovaly naše vlasové stylistky Iveta s Evou.

4. krok... LÍÈENÍ
Po úpravě účesu přišlo na řadu líčení. Celkově jej vizážistka ladila do teplejších, svěžích barev, ve kterých vyniknou jemné
rysy a krásně zelené oči čtenářky, zároveň aby se perfektně hodilo k vybranému oblečení i účesu. Prvním krokem bylo
sjednocení barvy pleti pomocí make-upu. Do jeho úprav se pustila vizážistka Dagmar Rozehnalová. „Po nanesení makeupu jsem zlehka použila korektor. Čtenářka má pěknou pleť, tudíž nebylo potřeba žádných výrazných zásahů. Následně
bylo potřeba díky pigmentaci prosvětlit oči. Celé líčení včetně stínů, pak bylo laděno do zlatavých, měděných odstínů. Pod
očima byl zlehka nanesen rozjasňující pudr, nemohla chybět řasenka, která oči krásně orámovala, také tvářenka a nakonec
samozřejmě rtěnka a lesk na rty,“ vysvětlila vizážistka Dagmar Rozehnalová.

5. krok... FOTOGRAFOVÁNÍ
Kromě změny stylu oblékání, účesu a líčení čekalo na šťastnou čtenářku jako poslední bod celkové proměny závěrečné focení a natáčení. Michaela se role
modelky zhostila na výbornou. Nejdříve se cítila poněkud nejistě, avšak po krátké době se do své role naprosto vžila. Michaela trpělivě pózovala jak
v salónu, tak i na náměstí, kde jí ani davy zvědavců nečinily žádné problémy. „U focení a natáčení jsem byla nervózní, člověk není zvyklý na pózování. Pořád jsem
se musela hlídat, abych se tvářila dobře. Byla to pro mě nezvyklá, ale velká zkušenost,“ konstatovala s úsměvem Michaela Divilová.

rozhovor Večerníku

„JSEM FLEGMATIK, COŽ SE V ROLI ROZHODČÍHO HODÍ“
Historicky nejmladší extraligový sudí v ČR Jakub Gall je s volejbalem bytostně spjatý
V rámci exkluzivního
interview pro Večerník
ečerník
se ptal

Marek

SONNEVEND
D
PROSTĚJOV Už třetím
volejbalovým arbitrem,
který dlouhodobě píská
na nejvyšší národní a vysoké mezinárodní úrovni,
se může pyšnit Prostějov.
Aleš Dočkal i Jiří Dvořák
sice již kariéru sudího před
časem ukončili a ale rozhodcovský prapor našeho
regionu mezi českou elitou
nadále setrvává, momentálně jej totiž drží Jakub
Gall. S tímto velice klidným a skromným mladým
mužem si Večerník povídal
nejen o tom, co mezi lidmi
často diskutovaná a mnohdy dost nevděčná profese
obnáší negativního, ale
i pozitivního.
●● S pískáním pod vysokou sítí
jste začal coby hodně mladý už
v osmnácti letech. Co vás k takovému kroku přimělo?
„Hrát volejbal jsem začal naopak
spíš pozdě, až někdy ve druháku
na gymplu. Hned se mi ale zalíbil,
a když za mnou v roce 1999 přišel
můj vzdálený příbuzný Bob Nový
s tím, že je málo rozhodčích a jestli
to nechci zkusit, nebyl jsem proti.
Tahle volejbalová role mě hned
chytila a jednoduše mě to bavilo,
tak jsem dál pokračoval. Postupně
jsem vystudoval rozhodcovskou
III. třídu, II. třídu i I. třídu, pokaždé
v Brně. Společně s tím jsem pískal
stále vyšší a vyšší soutěže, až přišel
v roce 2006 postup do extraligy
mužů a žen. Tehdy jsem měl jen
pětadvacet let, což byl věkový rekord a do dneška zůstávám v daném ohledu historicky nejmladším.
Jsem zvědavý, kdy mě někdo překoná.“ (úsměv)

●● Co vás vůbec lákalo dělat rozhodčího, jenž se od veřejnosti
většinou dočká výhradně kritiky
a pouze výjimečně ocenění či pochvaly?
„Já jsem flegmatik, takže mi nedělá
velké problémy poslouchat nadávky od diváků nebo nějaké řeči kolem. S kritikou se dokážu vyrovnat,
byť je tohle někdy hodně nepříjemné, prostě to dokážu překousnout
bez nějaké psychické újmy. Navíc
volejbal není třeba fotbal nebo hokej, má většinou přece jen kultivovanější fanoušky a prostředí v něm
mné, že se tam rád
je natolik příjemné,
vně brněnská parta
pohybuju. Hlavně
v mých prvníchh letech kariéry suá, tam jsem se cítil
dího byla skvělá,
strašně dobře a měl okolo sebe
terými byla sranda.
dobré lidi, se kterými
čnické období moc
Na tohle začátečnické
rád vzpomínám,, navedlo mě správakmile se mi dělat
nou cestou. A jakmile
íbilo, neměl jsem
rozhodčího zalíbilo,
hat a dál pokračuju.
důvod toho nechat
ví, člověk si i přiPořád mě to baví,
eníze ke svému
vydělá nějaké peníze
mích)
zaměstnání.“ (smích)
●● Co naopak
k člověka
nejvíc odrazujee být arbitrem?
„Samozřejmě ty zmíněné nadávky a hanlivé
tě, něpokřiky z hlediště,
kdy i od hráčů, hráček
aštěsnebo trenérů. Naštěsickou
tí mám flegmatickou
povahu, jak už jsem
zmínil, tudíž se s touto nepříjemnouu stránkou
at. Vůbec nejhorší
dokážu vyrovnat.
ale je, když vás potká hodně nepovedený zápas s mnoha vlastními
chybami, to pak máte chuť zahoned skončit. Mě
dit píšťalku a hned
naštěstí žádné ažž tak hrozně nevydařené utkáníí nikdy nepotkaště zůstalo v nělo, vždycky to ještě
jakých únosnýchh mezích. A já se
trvale i převážně úspěšně snažím
cí, nechávat silné
zůstávat nad věcí,
mu okolí. Takový
emoce spíš mému
přístup určitě pomáhá. Pro mě
ež tlak veřejnosti
osobně je víc než
vně v posledních
nepříjemný hlavně
ek volného času.
letech nedostatek

Každý všední den trávím skoro celý
v práci, o víkendech místo odpočinku často pískám a k tomu je nutné
připočítat během sezóny minimálně jeden zápas v týdnu mimo víkend. Kvůli tomu si pokaždé musím
vzít dovolenou, následně se z utkání vracím domů mnohdy až pozdě
v noci a ráno vstávám do práce. Ale
to jen na dokreslení, nechci si stěžovat. Pokud člověk dělá rozhodčího
nejen ve volejbalu rád a opravdu ho
to baví, musí něco vydržet a překousnout některé negativní prvky.“

Já osobně si navíc v posledních letech dost užívám cesty do zahraničí
v rámci své mezinárodní kariéry,
která odstartovala zkraje roku 2011.
Cestování se mi obecně líbí, rád se
podívám do různých zemí a poznávám tamní prostředí, lidi, kulturu.
Díky volejbalu jsem se podíval do
přibližně patnácti evropských států,
přitom ne vyloženě v roli klasického turisty, ale člověka, jenž se mohl
dostat trochu za kulisy a poznat
každou ze zemi jakoby zevnitř, víc
autenticky. Tohle mě fakt těší.“

●● K velmi uznávaným osobnostem české scény volejbalových sudích patřili ještě nedávno jiní dva
Prostějované Aleš Dočkal a Jiří
Dvořák. Inspirovali vás nějak či
dokonce pomáhali třeba v počátcích vaší kariéry?
„Oba moc uznávám a nesmírně si
jich vážím, ale jako prvního musím
zmínit Boba Nového. Ten mě na
dráhu rozhodčího volejbalu přivedl,
podporoval mě v ní a nebýt jeho, tak
dnes určitě nejsem mezinárodní sudí
dlouhodobě působící v extralize do-

směru velký význam. Každopádně
sudí si musí stát za svým rozhodnutím, současně však je potřeba, aby
byl schopný přiznat vlastní chybu. Naopak nesmí takové špatné
rozhodnutí kompenzovat, výhodou může být klidné vystupování
a do jisté míry i zdravá komunikace s aktéry střetnutí v duchu určité
nekompromisnosti či asertivity.
Ovšem jak říkám, žádný zjednodušený recept obecně využitelný pro
každého prostě není. Rozhodně ale
je vhodné zasahovat do utkání jen

„Nejhorší je, když vás potká hodn
ě nepovedený
zápas s mnoha vlastními chybam
i. To pak máte
chuť zahodit píšťalku a okamžitě
vše skončit...“

Foto: Josef Popelka

●● Vyváží občasnou kritiku pocit z dobrého rozhodcovského
výkonu?
„Určitě jo, a nejen tohle. Pokud
zápas odpískáte fakt kvalitně a bez
chyb, cítíte se fajn, dokonce vás občas i někdo pochválí. (se smíchem)
V tomto směru je nejlepší, když si
vás během střetnutí nikdo nevšimne, což většinou značí dobrý výkon.

3$571(ą,352-(.783520÷1<
Obchod Moda La&Pet
v Kravařově ulici nabízí kompletní servis v podobě módního
poradenství. Provedeme revizi
šatníku, poradíme vám, jaký střih, barvy a módní styl je pro vás
ten nejlepší. Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému
zákazníkovi. Oblečení dovážíme ze zahraničních obchodů,
jsme tak schopni uspokojit každého zákazníka. Nabízíme jak
elegantní, tak romantickou, Vintage, streetovou módu, ale
i Casual. Samozřejmostí je vytvoření šatníku na„klíč“.

●● Které z odřízených due
duelů na
mezinárodní scéně považujete
považuj za
nejcennější, nejzajímavější?
„Hodně si pamatuju svůj první
mezinárodní zápas ve Francii
Fran nedaleko Paříže a asi úplně nejvíc
vzpomínám na Letní univerziun
ádu 2013 v Kazani. Rusové
Rus
si
dali na přípravách téhl
téhle akce
hrozně záležet a z hl
hlediska
organizačního zajištění,
zaj
úrovně sportovišť, celkového zázemí i diváckého
divá
zájmu se vše bez přehánění
přeh
blížilo olympijským hrám.
Prostě bombastický ppodnik
s víc než deseti tisíco
tisícovkami
zúčastněných spor
sportovců
a pro mě velký zážitek
záži se
vším všudy, včetně osobní zkušenosti z nnaprosto neoficiální so
soutěže
rozhodčích o nejlepšího
nejle
pijáka vodky. (sm
(směje se)
Pochopitelně na trénovatré
né domácí borce jsem
jse neměl, i když toho vydrží
vydržím docela hodně. (smutný úsměv) Jinak
pískám z evropských pohárů CEV
Cup a Challenge Cup v počt
počtu pěti
až sedmi utkání za jeden so
soutěžní
ročník, k tomu kvalifikace mistrovm
ství Evropy či světa mládežni
mládežnických
kkategorií.
t
ií A v roce 2012 jsem
j
byl
i na závěrečném turnaji ME juniorek v Turecku. Dál jsem pískal
například v Německu, v Itálii, ve fanouškovsky poblázněném Polsku,
na Ukrajině nebo ve Švýcarsku, kde
jsem měl možnost prohlédnout si
sídlo Mezinárodního olympijského
výboru včetně Muzea olympismu
či sídlo Mezinárodní volejbalové
federace, oboje v Lausanne. Také
moc příjemná záležitost.“

spělých. Aleš Dočkal mi pomáhal
také spíš v mých začátcích, kdy jsem
s ním spoustu věcí konzultoval, on
mi radil, předával zkušenosti. A výhoda byla, že jsme se zároveň i skamarádili coby protihráči z Hanácké
volejbalové ligy smíšených družstev
nebo beachvolejbalových turnajů
v Koupelkách. Bylo super, že jsem
se s ním následně potkal jako sudí
ještě v extralize, než ukončil kariéru.
Úplně nejvíc mě ale ovlivnil a pomáhal mi Jirka Dvořák, který pochází
z Prostějova a žije v Olomouci. Momentálně dělá delegáta rozhodčích,
přitom mi stále přispívá cennými
radami a já si můžu něco vzít z jeho
úspěšné dráhy jednoho z historicky
nejlepších mezinárodních arbitrů
volejbalu z České republiky.“
●● Existuje obecný recept, jak
být špičkovým volejbalovým
rozhodčím?
„Něco univerzálního, co by fungovalo pro všechny adepty, asi neexistuje, protože každý jsme jiný
a lidská individualita hraje i v tomto

v nezbytné míře a nechat oba týmy
hrát bez zbytečného vstupování do
zápasového dění. Být opravdu jen
strážcem pravidel, ne hlavním člověkem na hřišti.“
●● Výše zmínění Aleš Dočkal
i Jiří Dvořák pískali extraligu více
než dvě desítky let. Překonáte je?
„Teoreticky bych mohl, protože věková hranice pro extraligové sudí je
v České republice pětapadesát let
a vzhledem k mému začátku již v pětadvaceti můžu dosáhnout dokonce třiceti let mezi národní elitou. Prakticky
však nehodlám nijak tlačit na pilu za
každou cenu, neboť už přece jenom
necítím takové to mladické nadšení
a maximální chuť, jako na startu své
kariéry rozhodčího. Uvidím, co přijde, nakolik mě pískání bude bavit dál
a jestli si vůbec udržím špičkovou výkonnost. Každopádně volejbal mám
pořád moc rád nejen z pozice arbitra,
ale i jako amatérský hráč, funkcionář
a někdy obyčejný divák. Je to prostě
nedílná součást mého života a těžko
z něj někdy úplně vymizí.“

vizitka

JAKUB GALL
✓ narodil se 19. února 1981 v Prostějově
✓ v „civilním“ životě pracuje v bankovnictví
✓ od mládí sportuje, volejbalu se začal aktivně věnovat
v patnácti letech
✓ volejbalovým rozhodčím se stal v roce 1999, postupně stoupal od III. třídy
přes II. třídu až po I. třídu
✓ českou extraligu píská od roku 2006, mezinárodní zápasy řídí od sezóny
2010/2011
✓ aktivní je též funkcionářsky - stal se zakládajícím členem Sportovního
klubu K2 Prostějov, dlouhodobě pracuje ve výboru Okresního volejbalového svazu a v posledních letech i v Krajském volejbalovém svazu, kde je momentálně předsedou Komise rozhodčích
✓ zajímavost: je historicky nejmladším rozhodčím, který začal působit
v extraligových soutěžích ČR dospělé kategorie (ve věku 25 let)

Chcete
dostávat
ZDARMA
žhavé novinky
z celého
Prostějovska

na svůj email
či rovnou do
mobilu?

Kadeřnický a kosmetický
salón Evitas na náměstí
Padlých Hrdinů nabízí vysoce kvalitní a individuální
přístup ke každému klientovi v příjemném prostředí.
Pravidelně navštěvujeme školení, díky kterým jsme schopni
vám nabídnout, vždy nové informace a trendy. Při kosmetické
péči u nás dosáhnete maximálního uvolnění a relaxace. Naše
kosmetička vás bude nejen hýčkat a zkrášlovat, ale také vám
poskytne profesionální rady, jak o pleť pečovat i doma, aby jste
vypadala stále krásně.

klikněte na
www.vecernikpv.cz

a zajistěte si
naši novou
službu,
jejíž spuštění
plánujeme

na polovinu
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Jestřábi se mohou těšit i na pražskou Slavii

U trenéra nic nového

Prostějov
o (jim) – Ani uplynulé
dva týdny nevyjasnily situaci, kdo
povede „A“-tým Jestřábů v sezoně
2015/2016. Generální manažer
Jaroslav Luňák aktuálně tráví čas
na pracovní cestě v zahraničí a před
svým odjezdem nerozhodl, napoví
tak teprve období po jeho návratu.
„Momentálně trávím čas na rehabilitačním pobytu v lázních a nic novélitačnímpobytu
ho nevím. S panem Luňákem jsem
nemluvil, platí, že dokud neuzavře
jednání se zastupiteli města, nechce
nic slibovat,“ sdělil Večerníku trenér
Zdeněk Čech, jenž mužstvo dokoučoval k záchraně.

PROSTĚJOV Nejen derby s
Přerovem a Šumperkem, vypjaté duely s Havířovem a atraktivní souboje s Kladnem, ale
nově také utkání se Slavií Praha
čekají na prostějovské hokejisty

v nadcházejícím prvoligovém
ročníku. Právě dvojnásobný
extraligový šampion z let 2003
a 2008 totiž po jednadvaceti letech opouští nejvyšší domácí
soutěž a mění si tak svou pozici s

Chomutovem, kde se paradoxně
angažuje někdejší srdcař sešívaného klubu Vladimír Růžička!
„Je to klub s velkou tradicí, takže
je na co se těšit. Přinese to ozvláštnění soutěže, prestižnější duely by
ale byly s Olomoucí. Ta by mě v
první lize potěšila víc, i když jsem
jí sestup nepřál,“ vyjádřil se jeden z
lídrů prostějovského týmu Matouš
Venkrbec, jenž si sezonu prodloužil v extraligovém play off.
Osobně tak věří, že Slavie přiláká do hlediště více fanoušků než
Most či Kadaň. „Je otázkou, jakou
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že proti ní mám hrát v první lize,
v extralize by to bylo něco jiného,“
přiznal šestadvacetiletý útočník.
Barážová střetnutí sledoval poměrně podrobně, zejména se soustředil právě na „sešívané“. „Chtěl
jsem, aby spadla Olomouc a bylo
tu další derby, společně s Přerovem by tu bylo více moravských
klubů. Ve Slavii teď mají velké problémy s penězi, s Růžičkou by to
asi nedopustili, takto se ale bojím,
že současné vedení nebude chtít
hned postoupit,“ obává se Marek
Indra.
(jim)

TURNAJ MLADŠÍHO DOROSTU PATŘIL PŘEROVU Sezonu i letos zakončí Aris Cup
PROSTĚJOV Již pošesté si dají na
prostějovském zimním stadionu těsně
před odmrazením ledové plochy dostaveníčko amatérští hokejisté. Již tuto
sobotu a neděli totiž bude na programu Aris Cup VI., nad nímž přijal záštitu náměstek prostějovského primátora
Jiří Pospíšil.
Klání se zúčastní celkem deset mužstev
rozdělených do svou skupin. Obhájce HC Blues Prostějov tak změří síly
s HC Vandals Prostějov, Zberba Brati-

Frýdek-Místek touží
po první lize

Frýdek-Místek (jim) - Případným
zájemcem o prvoligovou licenci by
se mohl nově stát Frýdek-Místek.
V tomto městě totiž před několika
měsíci otevřeli novou halu Polárka
a nyní se rýsuje blízká spolupráce s
extraligovým Třincem, jenž dosud
posílal hodně svých hráčů do Prostějova či Havířova. Podle webových
stránek tamějšího HC by se spolupráce týkala nejen mužského, ale i
mládežnického hokeje a hlavním cílem je nyní dostat na pomezí Moravy
a Slezska první ligu. Ať už sportovní
cestou, nebo klidně i koupí licence.
O naplnění rozpočtu by se výrazně
staral Třinec, s finanční podporou je
připraveno i město Frýdek-Místek.
„Případnou spolupráci vítáme, bylo
by to obrovským přínosem pro mládežnickou základnu i město. Naše
nová hala si první ligu zaslouží, vše
ale závisí na mimořádném zasedání
zastupitelstva, které by se mělo uskutečnit v nejbližších týdnech. Věřím,
že to dobře dopadne, zvýšilo by to i
prestiž,“ informoval Večerník po telefonu prezident HC Frýdek-Místek
Lukáš Vích, jenž si však netroufal
odhadnout, jaká varianta je pravděpodobnější.

cenovou politiku nastaví vedení, a
také, jaký tým Slavia poskládá a jak
se k tomu postaví,“ doplnil s tím, že
již i přes odpočinkový režim lehce
začal trénovat.
Právě slavistickým odchovancem
je v posledním ročníku nejproduktivnější Jestřáb Marek Indra. V
pražském celku naskočil do dorostenecké i juniorské extraligy, v jeho
barvách se probojoval do reprezentační sedmnáctky i osmnáctky.
„Vnímám to docela špatně, nepřál
jsem jim to. Je to můj rodilý klub a
nemám moc velkou radost z toho,

slava, týmem Studenti Praha a Grewis
Old Boys Plumlov. Druhou grupu tvoří
HC Medvědi Prostějov, Pruhované komando Prostějov, HC Red Beers, Draci
Brno a Červený Hrádek.
Po odehrání všech dvaceti střetnutí
základních skupin přijde čas na boje
o konečná umístění, kdy se celky na
stejných pozicích utkají postupně
o deváté, sedmé, páté, třetí a první
místo. Finále je na pořadu v neděli
26. dubna od půl šesté večer. (jim)

Po vzájemném utkání zapózovali prostějovští Jestřábi s kanadským celkem Riverside Rangers.
Foto: LHK Jestřábi Prostějov

Rozpis turnaje:

Po úvodních bitvách systémem každý
s každým se utvořily dvě finálové skupiny. Do té elitní postoupily dva nejlepší
celky z obou základních skupin a svedly
boj o první až čtvrtou pozici, zbývající pětice se utkala o páté až deváté místo.
Skupinou „A“ prošli suverénně Buldoci, kteří ztratili pouze remízou se
silnějším výběrem Jestřábů. I pro ně to
byla jediná ztráta bodů a o pořadí na
prvních dvou místech tak rozhodlo
celkové skóre. To měli zejména zásluhou vysokých výher 11:0 nad jestřábím
„béčkem“ a 9:2 nad Riverside lepší Buldoci. Prostějovský „B“-tým skončil třetí
o skóre před severoamerickým Riverside a pořadí uzavíral Klagenfurt.

7.30-8.15: HC Medvědi Prostějov – HC Red Beers, 8.30-9.15: HC Blues Prostějov – HC Vandals Prostějov, 9.30-10.15: Draci Brno – Pruhované komando
Prostějov, 10.30-11.15: Studenti Praha – Grewis Old Boys Plumlov, 11.30-12.15:
Červený Hrádek – Pruhované komando Prostějov, 12.30-13.15: Zberba Bratislava
– Studenti Praha, 13.30-14.15: HC Red Beers – Draci Brno, 14.30-15.15: HC Vandals Prostějov – Grewis Old Boys Plumlov, 15.30-16.15: HC Medvědi Prostějov
– Červený Hrádek, 16.30-17.15: HC Blues Prostějov – Zberba Bratislava, 17.3018.15: Pruhované komando Prostějov – HC Medvědi Prostějov, 18.30-19.15: Studenti Praha – HC Blues Prostějov, 19.30-20.15: Červený Hrádek – HC Red Beers,
20.30-21.15: Grewis Old Boys Plumlov – Zberba Bratislava.

PROSTĚJOV Nakonec jen devět
týmů rozdělených do dvou skupin se zapojilo do mezinárodního
klání mladšího dorostu, které pod
záštitou náměstka prostějovského
primátora Jiřího Pospíšila od pátečního rána až do nedělního večera
hostil prostějovský zimní stadion.
V konkurenci týmů z České republiky, Slovenska, Rakouska i Kanady
se nejlépe vedlo nedalekým přerovským Zubrům, „A“-tým Jestřábů
skončil těsně pod stupni vítězů.
Na Hanou nakonec nedorazily slovenské Michalovce ani Martin, takže i když
se domácí Jestřábi rozdělili na dva tábory,
jedna ze skupin byla pouze čtyřčlenná.

Výsledky:
Skupina „A“: 1. HC Bulldogs 7 bodů/skóre 26:5, 2. LHK Jestřábi Prostějov 7/15:4, 3. Prostějov „B“ 39:19, 4. Riverside Rangers 3/7:17, 5.
HC Klagenfurt 0/5:17.
Skupina „B“: 1. Zubr Přerov 4/6:4, 2. HK 36 Skalica 4/9:7, 3. Okanagan
Hockey 3/5:4, 4. HC Frýdek-Místek 1/5:10, Michalovce nepřijely.
Skupina o 1. až 4. místo: 1. Přerov 5/8:5, 2. Bulldogs 3/6:6, 3. Skalica
2/6:6, 4. Prostějov 2/5:8.
Skupina o 5. až 10. místo: 1. Okanagan 8/20:6, 2. Frýdek-Místek 8/17:7, 3.
Prostějov 5/14:12, 4. Riverside 5/13:16, 5. Klagenfurt 4/14:12, 6. Michalovce.

Koneèné poøadí:
1. Přerov, 2. Bulldogs, 3. Skalica, 4. Prostějov, 5. Okanagan, 6. Frýdek-Místek, 7. Prostějov „B“, 8. Riverside, 9. Klagenfurt, 10. Michalovce.

Ve skupině „B“ si nejlépe vedl Přerov,
když zdolal nakonec druhou Skalicu
a mimo to remizoval s Okanaganem
i Frýdkem-Místkem. Slovenskému
týmu dopomohlo k postupu zdolání
zbývajících svou soupeřů a nakonec jen
vinou horšího vzájemného utkání tak
skončila Skalica za Přerovem, Okanagan zaostal o bod.
Následovaly boje o konečné umístění. Poměrně suverénní byl Okanagan,
když vše vyhrál a nestačil jen na rakouský Klagenfurt, stejně bodů získal i nakonec šestý Frýdek-Místek. Pro sedmé
místo si dokráčel na poslední chvíli sestavený Prostějov „B“, jenž získal stejně
bodů jako Riverside a ze základní skupiny si přinesl remízu, v jeho prospěch
tak hovořil lepší poměr vstřelených
a obdržených branek. Devátý skončil
Klagenfurt a bez boje poslední Michalovce, které byly do skupiny zařazeny
alespoň formálně.
„Áčko“ Jestřábů si po remíze s Buldoky
rozdělilo body také s Přerovem, Skalici však podlehlo 1:4 a znamenalo to
výsledné čtvrté místo. Právě díky vzájemnému utkání přeskočilo domácí
hráče družstvo ze západního Slovenska
a skončilo třetí, bitva o celkové prvenství skončila v poměru 3:2 pro Přerov
a na Buldoky zbylo stříbro.
(jim)

Sobota 25. dubna:

Nedìle 26. dubna:

7.30-8.15: Studenti Praha – HC Vandals Prostějov, 8.30-9.15: Draci Brno – Červený Hrádek, 9.30-10.15: Pruhované komando Prostějov – HC Red Beers, 10.3011.15: HC Medvědi Prostějov – Draci Brno, 11.30-12.15: Zberba Bratislava – HC
Vandals Prostějov, 12.30-13.15: Grewis Old Boys Plumlov – HC Blues Prostějov,
13.30-14.15: utkání o 9. místo, 14.30-15.15: utkání o 7. místo, 15.30-16.15: utkání
o 5. místo, 16.30-17.15: utkání o 3. místo, 17.30-18.15: finále.

DUBA UKONČIL KARIÉRU!

(Dokončení ze strany 33)
Nyní si plně uvědomuje, že jej čeká
jiná role než v pozici hokejisty, věří
ale, že dokáže vše zvládnout. A to
i díky tomu, že zůstává ve známém prostředí, což bylo jeho přáním. „Bavili jsme se o tom s Jirkou
Vykoukalem už během sezony, trochu
si mě oťukával. Pak mi sdělili, že se
mnou jako hráčem už nepočítají, ale že
by o mě měli zájem právě v této funkci,“ přiblížil někdejší extraligový šampi-

on a dvojnásobný postupující z druhé
do první ligy posloupnost událostí,
které dospěly k onomu radikálnímu
rozhodnutí praštit s kariérou profesionálního hokejisty.
Kdo však bude trenérem a jaké
hráče v kabině bude Lukáš Duba
od příští sezóny opečovávat, o tom
jasno zdaleka není. Momentálně
se čeká na návrat generálního manažera Jestřábů Jaroslava Luňáka
z pracovní cesty v zahraničí. (jim)

„KAŽDÝ HRÁČ
SI
TO
UŽÍVAL
NAPLNO,“
LÍČIL
BEZPROSTŘEDNÍ
DOJMY
DAVID
ŠEBEK
Trenér prostějovské mládeže opět slaví postup do první ligy, tentokrát se Zubry
PŘEROV, PROSTĚJOV Znovu
po roce zažívá slastné pocity
pro Večerník
celkového vítězství ve východní
skupině druhé ligy a následných
Jiří MOŽNÝ
úspěšných barážových bitev
David Šebek. Oblíbenec prostějovského publika se loni musel
smířit s tím, že s ním vedení Jestřábů nepočítá, a zamířil o patro
níž do nedalekého Přerova, i díky jeho příspěvku se nyní Zubři
po dlouhých sedmnácti letech vracejí do druhé nejvyšší domácí
soutěže. A právě třicetiletý „Šeba“, jenž v minulosti oblékal i dresy Komety Brno, Techniky Brno, Blanska a Hodonína odstartoval
oslavy rozhodujícím nájezdem zakončeným do šibenice. O den
později již poskytl Večerníku exkluzivní interview.
exkluzivní rozhovor
ovor

●● Jsou pocity podobné jako při loňském postupu Prostějova?
„Ano. V Přerově to asi víc prožívali, přece
jen sedmnáct let je dlouhá doba a fanoušci už na to čekali hodně dlouho. Celkové
dojmy jsou krásné. Udělal se postup, to
je vždy něco neskutečného. Dostat se na
vrchol, to je prostě nádhera.“
●● Druhým rokem v řadě jste dokázal pomoci mužstvu z druhé ligy do
první, jak jste si to užíval vy osobně?
„Neřeším, co se stalo. Takový je hokejový
život, jednou jste dole, jednou nahoře,
jednou vás chtějí, jednou ne. Když jsem

přišel do Přerova, tak tu zpočátku byla
vize postoupit do dvou let, pak se ale
naskytla taková příležitost, že jsme celou
dobu tabulku vedli. Přišlo za námi vedení, že by se o to chtěli pokusit, protože
máme jedinečnou možnost. Šli jsme do
toho naplno, zužitkovali jsme to a postoupili.“
●● Loni byl v Prostějově od počátku
postup jasným cílem, takže to bylo
hodně odlišné?
„Nijak netlačili na pilu, šli jsme od zápasu
k zápasu a nechali tomu volný průběh.
Věděli, že se může stát cokoliv, že nemusí

být štěstíčko, ale také si uvědomovali, že
v mančaftu je taková síla, abychom to
uhráli.“
●● Zdálo se, že jste se během celé sezony vyhnuli většímu zaváhání. Souhlasíte?
„Sezona proběhla perfektně. Zpočátku
jsme měli trošku problémy, že nám to
tam nepadalo, i herní styl byl trochu horší, ale pak jsme se semkli a začali jsme vyhrávat. Samozřejmě sem tam prohrajete,
nejsme kapela, abychom jen vyhrávali.
Pak jsme přišli do play off, tam jsme se
hodně semkli na Břeclav, tu jsme vyprovodili 3:0. S Opavou to už bylo o hodně
těžší, přece jen už hraje pospolu hodně
let. Naštěstí jsme ji dali a přišlo derby se
Vsetínem na pět zápasů. A v baráži to byl
vabank.“
●● Pravdou je, že v rozhodujícím finále proti Vsetínu jste prohrávali 0:2.
Co vám pomohlo k obratu?
„V šatně jsme si něco řekli a věřili jsme
tomu, že to obrátíme. Myslím si, že jsme
chtěli víc a že jsme měli mančaft zkušenější, abychom dokázali dát branky. Tlačili jsme se pak do brány, dali jsme rychle
na 2:1, to nás pak nakoplo a Vsetíňáky
srazilo do kolen.“

●● Letošní baráž se musela obejít bez
prvoligových účastníků, bylo to znát?
„Sešly se tři kvalitní druholigové týmy.
Sokolov tvořili profesionálové, trénovali
dopoledne jako loni Prostějov, měli tam
šikovné kluky, silové hráče. Tábor už byl
takový druholigový, kdy hráči chodí do
práce a hlavně se tím baví.“
●● Těžko si přát napínavější rozuzlení, než v přímém souboji až na samostatné nájezdy...
„Prohrávali jsme 0:1 a věděli jsme, že
když to nevyrovnáme, tak se nám sen
rozplyne. Atmosféru jsme moc nevnímali, za celý rok jsme již byli hodně unaveni a snažili jsme se, abychom hlavně
vyrovnali. A po samostatných nájezdech
propukla euforie, každý hráč si to užíval
naplno.“
●● Při svém pokusu jste věděl, co
uděláte?
„Já už jsem to věděl dopředu. Díval jsem
se na kluky, co jeli přede mnou, i gólmana. A jak šel na led, tak jsem věděl, co
udělám.“
●● A sledoval jste během ročníku
i výsledky Prostějova?
„Já pochopitelně ano. V Prostějově trénuji starší i mladší žáky, pohybuji se na-

Foto: Jiří Možný
víc u ‚dvojky‘ až ‚čtverky‘, takže jsem byl
pořád na zimáku, ať už v Přerově, nebo
Prostějově.“
●● První ligu jste si ještě pořádně nevyzkoušel. Věříte, že se dočkáte nyní?
„Uvidíme. Pokud bude mít Přerov o mě
zájem, tak o tom budu přemýšlet. Teď
si ale chci užívat volna, chvilku vypnout
úplně a pak se uvidí, co a jak dál. Je možné, že obvolám druhou ligu, kdo zase
bude chtít postoupit.“ (smích)

●● Ale zahrát si znovu hanácké derby
je velkým lákadlem...
„Bylo by to krásné, přece jen na derby
chodí lidi a je to i víc vyhrocené, napumpované energií, bylo by to super. Ale uvidíme, jak to všechno dopadne.“
●● Kdy myslíte, že bude jasno?
„V květnu by měla začít letní příprava,
takže do začátku měsíce bych měl vědět.“
●● Co je zatím pravděpodobnější?
„K tomu bych se nevyjadřoval. Uvidíme.“

netové stránky www.vecernikpv.cz
Michaela
Divilová

na jedničku

4

otázky pro ženu,
co se změnila...

„Nejvíce nadšená

byla moje dcera“

ƔƔ Jak se po změně image
cítíte?
„Velice dobře. S novým vzhledem jsem spokojená. Na barvu si ale budu muset trošku
zvyknout. Přeci jen mám
teď odstín barvy poměrně
výraznější, než jsem měla, tak
mi chvilku potrvá, než se s ním
ztotožním.“ (úsměv)
ƔƔ Splnila naše proměna
vaše očekávání?
„Ano, splnila. Zpočátku jsem
byla nesvá, protože jsem
nevěděla, jak bude konečná
image vypadat a trochu mě
zneklidňovala i zakrytá zrcadla, ale nakonec to splnilo moje
očekávání. Jsem ráda, že jsem se do Proměny Večerníku přihlásila.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina?
„Rodina reagovala pozitivně. (úsměv) Manžel mi novou image ihned pochválil,
rodičům se změna také velice líbila a asi nejvíce nadšená byla moje malá dcerka.
Hned se začala strojit, aby vypadala jako já.“ (smích)
ƔƔ Přihlásila byste se Proměn Večerníku znovu?
„Určitě ano, byla to pro mě nová zkušenost a navíc jsem strávila velice příjemný
den. Bylo o mě postaráno jako o princeznu. (úsměv) Určitě doporučuji čtenářkám,
aby se do Proměn Večerníku přihlásily stejně jako já.“

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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Galavečer DOTEKY MÓDY
proběhne již tento pátek!
PROSTĚJOV Již tento pátek nás
čeká opět svátek módy v podobě
galavečera Doteky módy. Patnáctý
ročník láká nejen na kvalitní módu,
ale i extravaganci a manýry. K vidění bude módní podívaná pod vedením Střední školy designu a módy
Prostějov. To vše za bedlivého pozorování mediálního partnera, kterým je také letos PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, díky čemuž máte možnost vyhrát vstupenky ZDARMA!
Jak se již stalo tradicí, galavečer Doteky módy se ponese výhradně v duchu módy. Večerem s humorem sobě
vlastním bude provázet známý herec
Tomáš Hanák. Celkem šestnáct finalistů předvede své umění v kategorii
„Oděv“. Soutěž je určena studentům
středních a vysokých škol. Ti budou
zápolit v první části večera, kde bude
také k vidění inspirativní přehlídka
studentů SŠDAM. Ve druhé části
programu se pak představí módní návrhářka i návrhářka bytových a oděvních doplňků Yvona Leitnerová, jejíž
modely byly prezentovány na mnoha
přehlídkách po celé České republice, ve Španělsku, Německu a dalších
zemích. Přečíst jste si o ní mimo jiné
mohli i v časopisech Harper‘s Bazaar,
Elle, Reflex, Žena a život, Review-Fashion a v bulletinu Miminko.
A na jaké modely se v rámci soutěžní
přehlídky můžeme těšit? Oslní nás jak
nositelné a elegantní kolekce, tak i ty
prudce extravagantní. K vidění budou
zimní, ale i letní kousky, dále detailně
zpracované výtvarné kolekce, ale na-
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příklad také modely s propracovanou
ruční výšivkou. Boj o první místo
tak bude opět jistě velice napínavý.
„Do finále se probojovaly i dvě naše
studenky, jedna z nich je dokonce teprve ve druhém ročníku, což je velký
úspěch, protože nebývá zvykem, aby
se takto mladí studenti dostali až do
finále. Obě holky mi svými podařenými kolekcemi udělaly velkou radost,“
neskrývala své nadšení ředitelka SŠDAM Ivana Vaňková.
O vítězi bude jako každý rok rozhodovat porota složená z profesionálů. „A
letos bude vskutku hvězdná. Zasednou v ní renomovaní návrháři z celé
České republiky,jako Lukáš Lindner,
Zuzana Machorková, Lada Vyvialová,
již zmíněný Yvona Leitnerová a dále
zástupci významných oděvních firem,
kteří módu prodávají. Střetnou se tak
oba dva profesionální pohledy, takže

a věcné předměty. „Navíc i soutěžící, kteří se nedostanou na stupínky
vítězů, si od nás odvezou pěkné dárky.
Sponzoři k nám letos byli velice štědří,
za což bych jim ráda touto cestou poděkovala,“ vzkázala ředitelka pořádající SŠDAM.
Jak dopadne letošní klání patnáctého ročníku prestižní soutěže Doteky módy? To můžete zjistit již tento
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rozhodování poroty bude určitě napínavé,“ prozradila Ivana Vaňková.
Na vítěze Doteků módy pak čeká
významná cena v hodnotě 12 000
Kč, dále poukázky na nákup zboží

pátek 24. dubna od 19:00 hodin v
Městském divadle. Vstupenky na
galavečer je možné zakoupit v předprodeji divadla za 100 Kč nebo je
můžete vyhrát v naší soutěži...
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„První Proměna naší čtenářky se moc
povedla. Osobně jsem s konečnou
změnou image paní Michaely spokojená. Cílem bylo dodat ženě šmrnc
a zvýraznit ji, což se nám podařilo.
Nový účes a elegantní líčení podtrhuje její krásnou tvář. Také nový
styl oblečení čtenářce patrně zvýšil
sebevědomí a tak jí pózování pro
fotografa po chvíli nečinilo žádné
problémy. Po novém oblečení

v jasnějších barvách, slušivém
účesu a perfektnímu make-upu
se čtenářka úplně rozzářila. Paní
Michaela má jiskru. Sama byla
s novu image spokojená, což je pro
nás nejdůležitější. Myslím, že se
nám první proměna podařila na
výbornou. Celý náš tým, včetně
čtenářky jsme si tento den moc užili
a těšíme se na další z vás.“
Za celý tým Aneta Křížová

HLASTE SE!
HLEDÁME DALŠÍ
ČTENÁŘKU NA
ZMĚNU IMAGE!
Staòte se finalistkou kvìtnové PROMÌNY
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás připravil zcela nový projekt
PROMĚNY IMAGE. Před časem jsme vyhlásili první výběrové kolo
a během několika výzev se nám přihlásilo několik desítek čtenářek,
avšak šanci mohla dostat jen jedna z vás. Nejen mezi nimi totiž hledáme
druhou finalistku! První PROMĚNA VEČERNÍKU odstartovala
výborně a stejně kvalitní bude nepochybně i náš druhý díl.
Máte pocit, že se u vás již dlouho nic nezměnilo? Připadáte si už několik
let stejná a bez chuti do života? Nevíte, jak správně o sebe pečovat, jaký
zvolit účes nebo barvu či potřebujete pomoci s výběrem vhodného
šatníku? S velkou radostí a bez starostí vám pomůžeme. Na nic nečekejte
a přihlaste se do květnové PROMĚNY IMAGE. Chceme vám pomoci,
vypadat tak, jak si představujete. Někdy je těžké najít si čas sama na
sebe. Zajít ke kadeřníkovi, dále do kosmetického salonu, a pak ještě
nakoupit nové oblečení, to abychom měly přinejmenším volno a plnou
peněženku peněz. Nyní máte však možnost tohle vše mít naprosto zdarma. Stačí se jen přihlásit.
Co vás čeká? Den plný péče, hýčkání a zkrášlování, budete si připadat jako
princezna. Svěříme vás do péče prvotřídních profesionálů, kteří začnou barevnou
typologií, dále vám vytvoří nový účes, elegantní líčení a celý proces proměny završí
slušivým oblečením.

Co pro to musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na email: večerník@pv.cz. Do předmětu
e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“. Nebo můžete přijít
osobně do naší redakce
Uveďte také váš věk, velikost oblečení, důvod, proč se
do proměny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás,
také odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete do
4. května. Těšíme se na spolupráci s vámi.

NA KOHO SE
MŮŽETE
TĚŠIT...
Duo Jamaha

Původně je vůbec nenapadlo, že by mohli
hrát společně. Nakonec se ale otec Alfonz Kotvan a syn Marián Kotvan spojili a vzniklo duo Jamaha. To nyní patří
k nejoblíbenějším interpretům TV Šlágr a
nechybí na žádné velké akci.
Duo má každý měsíc řadu koncertů,
účastní se velkých akcí TV Šlágr a navíc má
v televizi svůj vlastní speciál.
Kromě převzatých písní má duo Jamaha v repertoáru vlastní skladby. Nyní
například chystá album, pro něž složil
hudbu i texty Marián Kotvan.
Především je ale muzika stále baví a chtějí
se jí věnovat dál. „Budeme spolu hrát,
dokud nás lidé budou chtít a budou mít
rádi. A je jedno, jestli to budou Češi nebo
Slováci,"

Tom Mandl
Narodil se nedaleko česko-německých
hranic a nyní sbírá úspěchy na obou
stranách. Tom Mandl, který přišel na svět
v Pasově v roce 1978, přitom původně
směřoval k úplně jinému povolání.
Do české televize Šlágr se Tom Mandl
dostal díky nápadu ředitele Karla Peterky a
ředitele strategie a expanze Filipa Albrechta. „Chtěli jsme sem přitáhnout nějakou
německou šlágrhvězdu, tak jsem se spojil
s tamním manažerem a ten mi řekl, že
má nového interpreta, který je na velkém
vzestupu.
Tom Mandl zpívá německy, ale natočil
už i jednu píseň v češtině. S Duem Jamaha natočil německou píseň. Stal jsem
se pro ně jakýmsi partnerem v Německu
a čeká je řada společných vystoupení jak
v Německu, tak i u nás a na Slovensku.
(pr)
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Večerník, jakožto hlavní mediální partner, má pro své čtenáře díky spolupráci se Střední školou designu a módy
připraveno hned DESET vstupenek na galavečer Doteky módy. Pět z vás tak obdrží dva lístky, které můžete vyhrát
právě teď a právě tady! Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku…
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...
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Na vaše odpovědi čekáme do ČTVRTKU 23. DUBNA, 12:00 hodin. Můžete nám také posílat SMS na číslo 608
960 042 nebo volat na 582 333 433, případně se dostavit osobně do sídla naší redakce v Olomoucké ulici 10.
Vítěze obeznámíme telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE UVÁDĚT NA SEBE KONTAKT!
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner blížícího se megakoncertu, pro vás v rámci nového projektu
„MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na vystoupení populárního seskupení TV Šlágr DUO JAMAHA S TOMÁŠEM MANDLEM. Koncert se uskuteční již příští ÚTERÝ 28. DUBNA
2015 ve Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „Kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte
díky Večerníku a agentuře Atlantic šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
SOUTĚŽ probíhá od pondělí 20. do pátku 24. dubna, přičemž štěstěna se usměje hned na PĚTICI Z VÁS.
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 ono výše zmíněné štěstí při losování z osudí...
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Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „DUO JAMAHA“.
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 PÁTKU 24. DUBNA, 14.00 hodin. PĚT výherců zveřejníme již v příštím vydání
Večerníku, proto si jej nezapomeňte zajistit! Vstupenky pak budou následně připraveny v redakci Večerníku.
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ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

21.DUBNA!!!

KLIKNI SEM
ZNOVU VE

14:14

HODIN
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Studenty Střední odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově navštívil hokejista Sparty Petr Kumstát

PROSTĚJOV Prostějovský rodák
a odchovanec zdejšího hokeje Petr
Kumstát (na horním snímku), který
v současné době nosí dres pražské
Sparty, se po skončení sezóny ve svém

klubu vrátil do rodného města, kde se
stal hostem besedy se studenty, jimž
odpovídal na různorodé otázky.
Otázky na vysokého útočníka byly
rozdílného charakteru, od hokejových
vzorů a životosprávy se diskuze stočila
ke vzpomínkám na prostějovské trenéry
a žvýkacímu tabáku. Kumstátova návštěvabylazpestřenímnejenprostudenty, ale
i pro něj samotného, sparťanský forvard
se totiž přiznal, že není úplně zvyklý být
středem pozornosti, přesto pro něj byla
návštěva příjemná. „Líbilo se mi tady
moc. Já sice nejsem moc upovídaný typ,
jsem spíš tichý kluk a nerad jsem středem
pozornosti, ale díky panu řediteli jsem
nemohl odmítnout. Myslím, že to proběhlo hezky a děkuji za pozvání,“ usmíval
se po skončení debaty Kumstát.

Po položení a zodpovězení všech otázek
se studenti mohli s útočníkem, který si
vyzkoušel i reprezentační dres, také
vyfotit. Na samotné účastníky besedy
zanechal sympatický útočník dobrý
dojem. „Beseda pro mne byla velmi přínosná, Petra Kumstáta často vídávám
v televizi a dost mi utkvěl v paměti, takže
jsem rád, že jsem se s ním mohl setkat
a zeptat se na pár věcí,“ říká student žurnalistiky Petr Komárek.
Návštěva Petra Kumstáta byla další
z řady besed, které se na škole pořádají
a nabízí povídání s hosty různého charakteru. Z řad sportovců se zde například v minulém školním roce objevil
tenista Jiří Veselý a v tom probíhajícím
hráči SK Sigma Olomouc. Své zastoupení však mají například i politici, v ne-

dávné době to byl europoslanec Luděk
Niedermayer. Škola nabízí povídání
i s hosty z praxe, studentům žurnalistiky například o své práci přednášela
tisková mluvčí hasičského sboru Vladimíra Hacsiková.
Zpestření výuky ať už lidmi z praxe
či zajímavými hosty je pro studenty
vítané. „Podle mého názoru jsou besedy na této škole skvělou možností,
jak poznat řadu věhlasných osobností.
Můžeme se na cokoliv zeptat a jejich
odpovědi jsou pro nás zajímavé a mohou nás obohatit do života a leckdy se
při nich i zasmějeme. Hodně mě zaujala třeba beseda s olomouckou Sigmou
nebo setkání s Karlem Schwarzenbergem,“ hodnotí spokojeně Petr Komárek z druhého ročníku.
(rna)

Odchovanec prostějovského hokeje Petr Kumstát (na snímku uprostřed) se nechal se studenty Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově ochotně
zvěčnit.
Foto: SOŠPO Prostějov

Manželé Hořínkovi jsou spolu UŽ 65 LET! Kuncovi z Čehovic oslavili
Stříbrný olympionik řekl ANO, ale „rozmýšlel“ se... DIAMANTOVOU SVATBU
PROSTĚJOV Neuvěřitelných pětašedesát let ve společném manželském svazku! Otokar a Naďa Hořínkovi, slavná prostějovská sportovní
dvojice, oslavili minulou sobotu
na prostějovské radnici takzvanou
„kamennou“ svatbu. Těžko uvěřit,
že si společné ANO řekli už popáté
v životě. Z toho třikrát je oddával
současný radní města Prostějova Josef Augustin!
Když se v sobotu oddávající zeptal
nejprve Otokara Hořínka, stříbrného střelce z Olympijských her v roce
1956 v Melbourne, zda hodlá dobrovolně sdílet ještě další roky společného života s manželkou Naďou, na
chvíli si zakryl obličej dlaněmi. „Počkejte, musím si to rozmyslet. Ale
tak jo!“ rozesmál svatebčany v obřadní síni radnice Otokar Hořínek.
Večerník se ho následně zeptal, jak je
možné vydržet tolik let manželství.
„To je, co? A ještě k tomu s jedinou
ženskou! Já to sám nechápu. Ale vážně, všechno je o toleranci a umění si
vyříkat kritické věci, které vždycky
a v každém manželství nastanou.
Když mě něco moc naštve, dám si
prostě štamprličku a je klid,“ zasmál
se Otokar Hořínek a my s ním. „Celých pětašedesát let nám pomáhá to,
že jsme při vzájemných konverzacích nikdy nepoužili neslušné slovo.
Vzájemně se respektujeme. A co si
budeme vykládat, hádáme se málokdy i proto, že máme doma dvě tele-

vize a každý se tak díváme na to, co
chceme,“ prozradila Večerníku Naďa
Hořínková.
„Podle mého názoru vydrželo
manželství Hořínkovým tak dlouho, protože se vzájemně milovali,
brali se z lásky a mají se stále rádi,
přičemž k sobě současně chovají
vzájemnou úctu. Oba jsou bývalí vrcholoví sportovci, mají tudíž
společné zájmy. Rovněž jim nechybí smysl pro fair play. A také se
naučili brát život i manželství s humorem a nadhledem. Pokud mezi
nimi vznikly někdy nějaké spory,
tak je jistě řešili dohodou. Mají
totiž smysl pro kompromisní jednání,“ je přesvědčen Josef Augustin,
který známý pár neoddával ani zdaleka poprvé. „Skutečně to není první
svatba, na které se u manželů Hořínkových podílím. V roce 2000 jsem
je oddával u příležitosti zlaté svatby,
v roce 2010 to byla u příležitosti
šedesáti let trvání manželství diamantová svatba. Právě tehdy mě
pan Hořínek požádal, že pokud
vydrží dalších pět let na světě, tak
ať počítám s kamennou svatbou.
A vidíte, dobrá věc se podařila, manželé
jsou zdrávi a stále oplývají humorem,“
usmál se prostějovský radní. S hrdostí netají, že je dlouholetým přítelem
obou manželů, kteří si tedy v sobotu
18. dubna řekli na prostějovské radnici
již páté životní ANO. „Je to tak, patřím
k jejich dlouholetým přátelům
a jsem rád, že jsem je oba před mnoha lety osobně poznal. Do dalších
let jejich manželství jim přeji hodně
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Josef Augustin byl už u třetí z pěti svateb manželů Otokara a Nadi Hořínkových.
Prostějovský radní jim po kamenné svatbě připravil překvapení v podobě odvozu
luxusním Lincolnem.
2x foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

zdraví, lásky, osobní spokojenosti, štěstí, vzájemného porozumění
a sportovního ducha při překonávání
překážek, které život přináší. Ať společně užívají život ještě mnoho dalších let
a opět se potkáme u příležitosti jejich
platinové svatby,“ projevil své přání Jo-

sef Augustin, který manželům připravil jeden nečekaný šok..
K tomu stejnému se samozřejmě
připojuje i PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Naši čtenáři se pak mohou
v některém z příštích čísel těšit na
exkluzivní dvojrozhovor. (mik)

ČEHOVICE Diamantovou svatbu
oslavili uplynulý čtvrtek 16. dubna
manželé Jiřina a Zdeněk Kuncovi
z Čehovic. Uplynulo totiž neuvěřitelných 60 let jejich společného soužití.
Potřebné informace zaslala do redakce Večerníku naše čtenářka Božena
Spáčilová.
Manželé Kuncovi vychovali dceru
a syna, radost jim dělají tři vnoučata.
Zároveň mají to štěstí, že mohou být
stále spolu. Ač je občas potrápí nějaké
zdravotní či životní potíže, zůstávají stále
jeden druhému oporou. I přes pokročilý věk se stále věnují svým koníčkům.
„Zdeněk občas jako bývalý švec opraví
někomu boty či koženou tašku. Mezi
jeho záliby patří myslivost, výcvik psů
a holubaření. Jiřinka pracovala dlouhá léta v mateřské škole jako školnice,
byla vždy vyhlášenou pekařkou skvě-

lých zákusků, výbornou hostitelkou
a hlavně veselou společnicí,“ napsala
nám právě Božena Spáčilová, kronikářka
obce.
Na přátelském posezení při oslavě
tohoto jubilea oběma vše nejlepší
popřála nejen rodina, ale i přátelé, zástupci obce a známí. Staronový manželský slib jim potvrdili podpisem do
Pamětní knihy obce jejich dva svědkové.
„Z Tečovic u Zlína přijela ´nečekaně´
i krojovaná parta kamarádů, která rozezpívala všechny přítomné krásnými melodiemi,“ zmínila se Spáčilová.
A recept na dlouhověké manželství? „Je
důležitá velká míra tolerance, umění vzájemně si naslouchat, podporovat se, zvládat společně neduhy a trápení a dokázat
se pohladit milým slůvkem. Důležité je
také si stále společně povídat, a to o čemkoliv. Tím si oboustranně dokazujeme,
že je stále krásné být si na blízku a mít
se rádi,“ shodli se na závěr oba jubilanti
(red)

Manželé Jiřina a Zdeněk Kuncovi po šedesáti letech společného života opět složili manželský slib. Pozvali si k tomu i dva svědky.
Foto pro Večerník: Božena Spáčilová
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Hokejové Jestřáby ale neopouští...
„Vše jsem zvažoval několik týdnů, bavili jsme se o tom
doma s manželkou, nakonec se domluvili, že brusle pověsím na hřebík. Možná jsem si mohl o rok dva prodloužit
kariéru, ale nabídka, kterou jsem dostal, by se už nemusela
opakovat. A kdybych to nevzal nyní, tak už by místo bylo
obsazené,“ popsal s úsměvem svoji situaci Lukáš Duba, někdejší útočník Vsetína, Kladna, Zvolenu, Olomouce, Havířova či Šumperku.
Na prvo- ani druholigový led se tak již nechystá, alespoň na
nějaké úrovni by si však ještě při chvilce času zahrát chtěl. „Už
mě přemlouvají kluci z Uničova, takže si třeba ještě zahraju kraj
nebo alespoň noční ligu. Hlavně se ale společně s Pepou Ovečkou budu starat o kluky, hodně mě to oslovilo,“ přiznal populární „Kuželka“, jehož chvíle přicházely vždy v těch rozhodujících
momentech, tedy v
Pokračování na
play off či bitvách o
straně
záchranu.
(jim)

Řeč o pěti milionech
prohokejNEPADLA
Naopak, Jestřábi přišli o 350 tisíc!

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

ČERNÉHO

DUBA UKONČIL KARIÉRU!

PROSTĚJOV Jak Večerník exkluzivně zjistil, nového kapitána bude mít
od nadcházející sezony „A“-mužstvo
prostějovských Jestřábů. O sestavě
ani realizačním týmu sice ještě není
jasno, dlouholetý nositel „céčka“ na
prsou Lukáš Duba se však v sedmatřiceti letech rozhodl ukončit hráčskou
kariéru. Nicméně v klubu by měl i nadále pokračovat, nově však na pozici
kustoda!

PROSTĚJOV Jak Večerník už v minulém vydání v předstihu informoval, o žádosti hokejového klubu
Jestřábi Prostějov na dotaci ve výši
pěti milionů korun zastupitelstvo
v pondělí 13. dubna nejednalo. Ale
přesto se o penězích pro hokej mluvilo hodně. Jestřábi totiž přišli o 350
tisíc korun!
Zastupitelé na návrh rady města revokovali únorové rozhodnutí o poskytnutí
veřejné finanční podpory ve výši jednoho a půl milionu korun pro mužstvo
LHK Jestřábi Prostějov. Proč? „Tyto
peníze jsme totiž schválili v režimu de
minimis, v němž přidělujeme peníze
pouze klubům s dospělými hráči. Došlo
ale k tomu, že v naprosto stejném režimu
dostal seniorský prostějovský hokej peníze i od Olomouckého kraje, a to ve výši
900 tisíc korun. Jednoznačně tak došlo k
překročení zákonného limitu Evropské
unie tři sta tisíc eur za poslední dvě po
sobě jdoucí jednoletá účetní období. My
jsme se o tom dozvěděli až několik dní
poté, co veřejná finanční podpora města
byla schválena. Proto bych poprosila, aby
někdo zase nenamítal, že došlo k nějakému podvodu. Okamžitě jsme se totiž
rozhodli smlouvu o udělení příslušné
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finanční podpory revokovat,“ uvedla
na jednání zastupitelstva v pondělí 13.
dubna Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov.
Revokace původního usnesení byla odhlasována drtivou většinou zastupitelů,
stejně tak ale byla seniorskému hokejovému mužstvu přiznána podpora ve výši
jednoho milionu a sto padesáti tisíc korun. „Museli jsme tuto částku snížit právě
o třista padesát tisíc korun, abychom se
vlezli do uvedeného limitu,“ dodala na
vysvětlenou Ivana Hemerková.
Zda Jestřábi obdrží ještě požadovanou
pětimilionovou sumu, není v tuto chvíli
jasné. „Pokud o tom budeme jednat,
půjde o finanční pomoc formou reklamy
na zimním stadionu,“ řekl Večerníku prostějovský primátor Miroslav Pišták. Kdy
se ale o těchto penězích bude jednat, to
se Večerník nedozvěděl. „Jestliže se rozhodneme v radě, tak není vyloučeno, že
brzy bude svoláno mimořádné jednání
zastupitelstva, aby Jestřábi věděli, na čem
jsou,“ uvedl exkluzivně Večerníku Pavel
Smetana, prostějovský radní a předseda
sportovní komise.
Reakci Jaroslava Luňáka na toto téma se
z důvodu jeho pracovní cesty mimo ČR
nepodařilo získat.
(mik)
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Lukáš Duba sice definitivně vysléknul dres prostějovských
Jestřábů, ovšem na střídačce zůstane jako kustod.
Koláž Večerníku.
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GLOSA VEČERNÍKU
MAREK SONNEVEND

O Berdychovi, čekání na průlom a trpělivosti
Blížila se třicítka, vysněný grandslam pořád nikde a reálně se moc
nerýsovala ani šance na jeho zisk.
To byla situace, která Tomáše Berdycha na konci minulého roku
přiměla provést ve svém realizačním týmu i v celkové přípravě tolik
změn, až to i odborníky trochu překvapilo.
Za odvahu zasloužil prostějovský
tenista palec nahoru, jenže výsledkově mu tenhle radikální krok nic
převratného zatím nepřinesl. Dál
spolehlivě poráží hůř postavené
soupeře od druhé desítky světového
žebříčku níže, zatímco na srovnatelných či papírově silnějších protivnících z absolutní špičky pravidelně
ztroskotává. A tím pádem má sice
letos na kontě dvě finálové účasti,
kupu semifinálových (včetně Australian Open) i čtvrtfinálových, leč

titul ani jeden. A hlavně ty se v jakémkoliv sportu počítají.
Člověk by si až řekl, že Tom všechny
ty změny vůbec nemusel dělat, že
na vysněný průlom s pravidelným
porážením největších favoritů a
vytouženým ziskem grandslamové trofeje stejně nikdy nedosáhne.
Možná to tak i dopadne, ovšem já
bych člena TK Agrofert příliš rychle ani brzy nezatracoval. V daném
směru totiž přesně souhlasím se slovy tenisové legendy Ivana Lendla z
jednoho nedávného rozhovoru.
Berdych podle něj musí veškeré prodělávané změny tréninkové, herní
i v přístupu (také mentálním) nejprve pořádně zažít, pak se je naučit
používat v zápasech, poté v těžkých
utkáních a následně v úplně nejtěžších duelech na úrovni čtvrt či
semifinále grandslamů. Nic nelze

uspěchat, říká Lendl. A to je přesně
ono. Bez ohledu na fakt, že Tomáš
zanedlouho oslaví třicáté narozeniny a statistiky hovoří o tom, že v
takovém věku se Wimbledon a spol.
vyhrávají už pouze výjimečně.
Jenže věková hranice k plnění sportovních snů se v dnešní moderní
době neustále posouvá, viz čerstvý
příklad hokejisty Martina Ručinského nebo již před časem Martina Straky. Ať tedy Berdych v klidu
pracuje na cestě, které věří, a ukáže,
co umí. Třeba ho čeká ještě mnoho
skvělých let včetně kýženého dosednutí na grandslamový trůn. Trpělivost je rozhodně na místě.
A i kdyby nakonec svůj životní sen
nepřetavil ve skutečnost, dosáhl již
teď takových úspěchů, o nichž si
drtivá většina lidí může opravdu
nechat jen zdát...

60 000
TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

21.DUBNA!!!

KLIKNI SEM
ZNOVU VE

14:14

HODIN

PŘILÁKÁ SLAVIA VÍC NEŽ CHOMUTOV?

VE HŘE JSOU HNED DVA POSTUPY

PODAŘÍ SE VYCHOVAT OLYMPIONIKY?

Na prvoligové hokejové derby mezi Prostějovem
a Olomoucí minimálně v nejbližší sezoně nedojde, fanoušci Jestřábů se přesto mohou těšit
na další zvučné jméno. Dvanáct kol prolínací
soutěže totiž nesedlo jasně nejslabšímu celku
letošního extraligového ročníku Slavii Praha,
která tak po více než dvou dekádách padá o
patro níž. Nejvyšší domácí soutěž tak přišla
o atraktivní pražské derby, první liga naopak
přivítala mezi čtrnáctkou účastníků dalšího
někdejšího mistra. Po Jihlavě a Kladnu budou
čekat na Prostějov hned tři někdejší šampioni.
A otázkou tak je, kolik diváků vlastně „sešívaní“
do ochozů prostějovského zimního stadionu
přilákají, popravdě postupující Chomutov nenastavil laťku příliš vysoko. V ani jednom z jeho
vystoupení na Hané totiž nebyla návštěvnost
čtyřciferná, jak na konci první, tak v samotném závěru třetí čtvrtiny přišlo na Piráty vždy
jen něco málo přes devět stovek lidí. To bylo
ve srovnání třeba s Kladnem či Jihlavou hodně
málo.

Až sedm zástupců by mohlo mít Prostějovsko
v příštím ročníku I.A třídy Olomouckého
krajského fotbalového svazu. Aktuálně v této
soutěži úspěšně působí Lipová, Čechovice a
Mostkovice, další kvarteto by se mohlo rekrutovat z krajského přeboru i I.B třídy. V nejvyšší
mužské soutěži Olomouckého kraje jsou na
tom zatím velice bídně hráči Klenovic, jimž
patří až zcela poslední pozice, o moc lépe se
nevede ani Konice, která je také ohrožena pádem. V jejím případě je ale záchrana mnohem
pravděpodobnější. Další dva celky by naopak
mohly spoléhat na postupovou euforii. O
snaze Plumlova vrátit se zpět do I.A třídy je jasno již několik měsíců a mužstvo je zatím na té
nejlepší cestě, aby to skutečně dokázalo. Osm
kol před koncem totiž disponuje už sedmibodovým náskokem. No a do hry o postup se trochu nečekaně přiřadil také Protivanov, jemuž
po nepovedeném vstupu do jara skvěle vyšel
uplynulý týden. Díky dvěma výhrám je z toho
totiž na vyrovnaném čele rázem první pozice.

Letos uplyne již sedm let od chvíle, kdy se
tištínská rodačka Jana Horáková představila
pod pěti kruhy a reprezentovala celou Českou
republiky na letních olympijských hrách v
čínském Pekingu. Domácí bikrosová legenda
již sice vrcholovou kariéru uzavřela, tomuto
sportu se však věnovat nepřestala a aktivně se
zapojila do předávání zkušeností dalším generacím. Nejprve ve Vyškově, od minulého týdne
a úvodního tréninku nově vzniklého oddílu i
přímo tady v Prostějově. Týden co týden se tak
ak
budou moci zájemci o tento cyklistický sport
rt
nejen volně projíždět a učit se formou samostudia, ale také získávat potřebné rady přímo odd
těch nejpovolanějších. Po úspěšných silničníchh i
dráhových cyklistech, díky nimž SKC Prostějov
ov
vládne pořadí Sportovních center mládeže, i
zástupcích mnoha dalších sportovních odvětví
ví
se tak rýsuje rovněž možnost, že by na Hané
né
začaly vyrůstat i úspěšní bikrosaři a třeba někdy
dy
v budoucnu další reprezentanti na vrcholných
mezinárodních akcích.

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

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Druhý domácí zápas v první lize
mužů přinesl prostějovským nohejbalistům historicky první vítězství ve druhé nejvyšší domácí
soutěži. Po remíze a porážce si tak
vyzkoušeli i třetí variantu.
DEBAKL
Krize fotbalistů Klenovic dosáhla vrcholu, když ani o právě skončeném
víkendu nedokázali bodovat, navíc
na půdě lídra krajského přeboru
inkasovali málo vídaných deset
branek.
ČÍSLO VEČERNÍKU
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Více než čtyřicetkrát se podařilo
kosteleckým házenkářům překonat brankáře Kuřimi a postarali se tak o nejvyšší oddílovou
výhru sezony, kterou se navíc výrazně přiblížili k záchraně.
VÝROK VEČERNÍKU

„ŽE SE NEBOJUJE,
NEJEZDÍ, TO MNĚ
STRAŠNĚ VADÍ“
Špílmachr fotbalistů Prostějova
LUKÁŠ ZELENKA byl po utkání
v Orlové pořádně naštvaný
KOMETA VEČERNÍKU

PETRA KV
KVITOVÁ
P
Prostějovská
tenistka
se
te
úspěšně vrátiú
la na kurty a
dvěma vítězd
nými dvouhrami výrazně
hram
přispěla
k tomu,
p
př
is
že se české reprezentaci podařilo počtvrté za posledních pět let dostat do finále
Fed Cupu.
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ZHLEDNA

Tomáš Jetel: „Doufám,
DRŽOVICE ZVLÁDLY DERBY A NEVZDÁVAJÍ SE že se odrazíme ode dna“
Domácí hráči nasázeli Smržicím čtyři branky a po sedmi měsících vyhráli
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
DRŽOVICE První jarní krok
vstříc touze po záchraně
v okresním přeboru uskutečnili
v sobotu odpoledne fotbalisté
Držovic. Ti měli na svém kontě před prestižním derby se
Smržicemi pouze pět bodů za
podzimní výhry 2:1 po penaltách v Kralicích a 6:2 právě ve
Smržicích. Nyní získali další tři
body, na něž čekali téměř sedm
a půl měsíce a předcházelo jim
jedenáct porážek v řadě! I deset
kol a jednu dohrávku před závěrem soutěže ovšem zůstávají
Držovičtí na posledním místě
tabulky se ztrátou dvou bodů
za Kralicemi„B“ a dalších pěti za
čtrnáctým Sokolem Olšany.
Stav pøed výkopem
Karty byly rozdány jasně. Domácí Držovice potřebovaly bezpodmínečně
zvítězit, aby nebyla jejich situace zcela
beznadějná. Jednalo se totiž o souboj
dvou celků namočených do sestupových starostí. Zatímco hosté byli čtvrtí
od konce s šestibodovým náskokem na
předposlední Kralice, domácí zaujímali jasně poslední flek. Před vzájemným
soubojem dělilo oba soky hned třináct
bodů, spojovala je zejména špatná
defenziva. Konkrétně se potkaly dvě
nejhůře bránící mužstva s průměrem
přibližně tři a půl branky na devadesát
minut hry.

Vývoj zápasu
Lepší vstup se vydařil domácím, kteří
hráli v první půli po větru. Míč se tak
zpočátku pohyboval zejména na úze-

mí Smržic a brzy přišly rohové kopy,
střely i změna skóre. K ní došlo na počátku druhé desetiminutovky, v závěru
úvodní půlhodiny ovšem měli i hosté
několik gólovek a nebyli vůbec daleko
od vyrovnání. K němu však nedošlo,
naopak domácí přidali pojistku a brzy
po změně stran i třetí branku. Hosté
ovšem byli také nebezpeční, využívali
zaváhání držovické obrany a dočkali
se vedle pokutového kopu rovněž snížení. A korekcí mohlo být více, místo
toho však těsně před koncem udeřilo
po brejku na opačné straně.

FOTOGALE

DRŽOVICE Proti Smržicím se
do branky držovického Sokola
vrátil zkušený Tomáš Jetel (na
snímku) a také díky výkonu zanedlouho jednačtyřicetiletého
gólmana, jenž mimo jiné ve
druhém poločase zneškodnil
pokutový kop, si domácí tým
konečně dokráčel pro premiérové letošní body. Jetel věří, že
se na toto vítězství podaří navázat a z aktuálně poslední pozice
se Držovice ještě dokáží vytáhnout dostatečně vysoko, aby se
v okresním přeboru udržely.
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Jakub Dokoupil (číslo 10) právě střílí druhou a zároveň vítěznou branku
domácího týmu.
Foto: Josef Popelka

Zásadní okamžiky
Osobnost utkání
Do vedení poslal Držovice v 11. minutě kapitán David Šatný, když jeho rána
po přímáku z levé strany proskákala až
k zadní tyči - 1:0. Ze smržické strany
zahrozil teprve osmnáctiletý Tomáš
Vaca, jenž po dlouhém míči za obranu
udělal na levé straně zasekávačku Šťastnému, s jeho střelou pod břevno si však
Jetel poradil. A jen minutu nato doputoval z pravé strany po zemi balon do
šestnáctky a Klus na dlouhou nohu vystřelil kousek vedle levé tyče. Domácí
tak trestali, to když ve 36. minutě Liška
pronikl zleva do vápna, proti vyběhnuvšímu gólmanovi se neukvapil a nahrál pod sebe Dokoupilovi před prázdnou bránu – 2:0. Ještě před pauzou
přehodil Vaca gólmana, ale míč doputoval vedle, přímý kop ze šestnácti metrů přibrzdila zeď a Jetel si s pokusem
poradil. Vývoj skóre zařídil deset minut
po přestávce až Liška, když nalevo
přesprintoval obranu a uspěl ranou po
zemi na první tyč – 3:0. Po Dokoupilově nešikovném zákroku uvnitř šestnáctky vychytal Jetel Kotlára, jenž kopl
penaltu lehce napravo. O snížení se tak
postaral až střelou ze střední vzdálenosti střídající Nezval – 3:1. Definitivu výsledku však udělal po brejku dvou na
brankáře minutu před koncem Zahradníček, když Filip Martinek dokázal
rukavicemi balon pouze tečovat, k jeho
cestě k levé tyči ale nezabránil – 4:1.

●● Dočkali jste se první jarní výhry, jaký to je pocit?
„Krásný! (úsměv) A doufám, že se odrazíme ode dna, budeme postupovat
tabulkou výš a že se zachráníme.“
●● Byly porážky už znát na atmosféře v kabině?
„Máme skvělé mužstvo, ale pravdou
je, že porážky už byly od podzimu
znát. Touto výhrou se snad ale odrazíme a věřím tomu, že se určitě zachráníme. Je to důležitá výhra a zvlášť
doma, kde jsme divákům ukázali, že
hrát umíme.“
●● Jak moc mrzí, že to není s čistým kontem?
„Abych pravdu řekl, to mě vůbec
nevadí, důležitá je výhra. Kdyby to skončilo 4:3, vůbec bych se
nezlobil.“(smích)

Atmosféra støetnutí

Při zatažené obloze a nepříjemném
chladném a ostrém větru se rozhodlo
sobotní odpoledne trávit sledováním
okresního fotbalu několik desítek diváků. Samotná hra pro ně příliš koukatelná nebyla, přesnosti bylo i vinou
počasí poskrovnu a zahřálo tak hlavně
teplé oblečení či tekuté zdroje energie.
Potkaly se ale dva kluby, které dělí
vzdušnou čarou jen dva kilometry,
takže kvalitu v jednu chvíli nahradily
spíše emoce. Na trávníku bylo cítit, že
se jedná o derby blízkých rivalů, občas to trochu zajiskřilo a v první půli
Zajímavost duelu
nebyla nouze o drobné strkanice či
ostřejší zákroky. Postupně se ale hlavy
Smržice jsou zatím jediným celkem zklidnily a oba celky dohrály v plném
v aktuální sezoně, nad nimiž dokázali počtu.
Držovičtí zvítězit v normální hrací
době. A to dokonce v obou případech. Ke smůle vítězů se ovšem tyto
celky už v tomto ročníku neutkají
a bodovat tak musí i s někým jiným.
Pro domácího kouče Václava Šatného to také bylo speciální střetnutí,
Václav ŠATNÝ - TJ Sokol Držovice:
v úvodu sezony totiž koučoval prá- „S výsledkem jsem spokojen, konečně máme první tři body.
vě Smržice, při odvetě už stanul na Doufejme, že jsme našlápli a ještě jich aspoň pár uděláme,
opačné straně. A oběma celkům se čímž se pokusíme o nemožné, abychom se zachránili. Naděje
podařilo dosáhnout na hranici šede- umírá poslední... (lehký úsměv) Utkání se zbytečně přiostřilo,
sáti inkasovaných branek. K tomuto což jsem klukům dal v poločase jasně najevo. Hrozně mě to
číslu už se blíží jen Zdětín, zbylí sou- mrzí, protože Smržice jsem loni trénoval, mám tam kamarápeři zůstávají o sedmnáct a víc gólů dy a za extempore z naší strany se jim omlouvám. Oni na tom
také měli trošku viny, z jejich strany tam bylo dost hecování...“
zpět.

Hokejovou optikou se nejvíce vedlo
Martinu Liškovi, jenž k brance přidal
i první asistenci. Vedle toho měla zimní
posila z I.A třídy na kontě další množství sprintů a více či méně úspěšných
soubojů jeden na jednoho. Gólově se
prosadila také další trojice ofenzivních
hráčů, z domácí strany podal povedený
výkon také brankář Tomáš Jetel. Také
hosty držel jejich gólman, v dobrém
světle se představila řada mladých hráčů a nedávných či ještě současných dorostenců.

4 :1

Foto: Jiří Možný

●● Mimo jiné jste chytil i penaltu.
Jak jste to viděl?
„Tam šlo o to, že jsem nejprve trošičku naznačil pohyb na druhou stranu
a penalta je vždy o štěstí.“
●● Podle počtu střel jste se nenudil.
Jaký to byl pro vás celkově zápas?
„Já mám takové zápasy rád, je to lepší
než jen stát a aby na vás šly jen jedna
dvě střely. Takový zápas si užívám.“
●● Nevadilo vám ani počasí?
„Vítr byl trošičku znát, ale vrchem
těch míčů moc nelétalo, tak se to dalo
ustát.“
●● Myslíte, že situace na konci bude
otevřená až do posledního kola?
„Určitě. Okresní přebor je natolik
vyrovnaný, jen pár mužstev trošičku
odskočilo, takže věřím, že bude o co
hrát až do posledního zápasu.“

Jiøí PØIKRYL - TJ Smržice:
„Domácí nás zatlačili, z čehož vytěžili dva góly. Před tím druhým jsme se začali zvedat, ale přečíslili nás a tím se vše zlomilo... Ve druhé půlce navíc utekli už na tři branky, my navíc
nedali penaltu, to už byla ukázka toho, že dneska by nám tam
nespadlo nic, přestože jsme pak čestný úspěch dali. Držovicím výhra určitě pomůže, doufám, že nám naopak neublíží.
Emoce k zápasům patří, to je rivalita klasického derby. Kluci
z dorostu ukazují, že už dospěli a za muže mohou hrát.“

TJ Smržice
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ƔƔ Přinesl premiérový soutěžní
půlrok hlavně radost?
„Podzim hodnotím kladně. Jako absolutní
nováček jsme do toho šli s tím něco uhrát
a neskončit poslední. To se nám podařilo,
takže panuje spokojenost. Je to hlavně
v partě, týmovém pojetí hry, bojovnosti,
nasazení. Kromě prvního zápasu, kdy
jsme zaplatili nováčkovskou daň a holky
byly trochu vyplašené, to pak z nich spadlo
a vše vyvrcholilo třemi zápasy doma s třemi
nulami Monči Mikešové a sedmi získanými body. A zakončili jsme to vítězstvím
v Drnovicích, deset bodů je nádhera.“
ƔƔ Co zápas, to jste hlásil zlepšení.
Očekáváte
vzrůstající
kvalitu
i v jarní části?
„Ano. Zlepšovat je pořád co a věřím, že
na to mají. Je potřeba na sobě pořád tvrdě
pracovat, pak mohou být zase lepší než
teď.“
ƔƔ Pozornost si zaslouží i velká efektivita - jen čtyři vstřelené branky, ale
deset bodů...
„Pramení to z dobré defenzivy, kde obrana
celého týmu fungovala velice dobře. Byla
podpořena výkony Monči Mikešové,
ale podílel se na tom celý tým. Naopak
v ofenzivě nám chybělo více zkušeností.
Ty má jednoznačně v brance Mikešová,
v obraně Kozlovská, v záloze Haluzová či
Solange Soares.“
ƔƔ Právě kapitánka prostějovských
volejbalistek vás doplnila během podzimu, bude hrát i na jaře?
„Řešíme to se 'Soli' týden po týdnu
a věříme, že bude. Oslabení by to bylo, ale
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Branky: 11. Šatný, 36. Dokoupil, 55. Liška, 89. Zahradníček
Střely na branku:
Rohové kopy:

8
6

Střely mimo branku:

DRŽOVICE

4 :1

SMRŽICE

Branky: 76. Nezval

( 2 :0)

3

Střely na branku:
Rozhodčí: Vrážel - Weiser, Duda

Diváků: 60

Rohové kopy:

7
5

lituje třinecký Prostějovan PAVEL HLOCH

„Na jaře chceme být opět lepší
MOSTKOVICE Velkou neznámou byly před sezonou výkony
a výsledky mostkovických
děvčat. Převážně velice mladý
kádr měl za sebou sice úspěšná
vystoupení na halových turnajích i v malé kopané a dobře si
družstvo vedlo i v přátelských
zápasech, ale ostré duely
o body bývají opět něco jiného. Nicméně Mostkovičanky
dokázaly hned třikrát zvítězit
a jednou remizovat, díky čemuž
jim patřila po podzimu třetí pozice a trenér Jaroslav Karafiát (ve
výřezu) se mohl ohlížet za podzimní částí s výhledem do jarních
odvet v dobrém rozmaru.

Střely mimo branku:

3

Žluté karty: 41. Šatný, 45. Havlena, 58. Dokoupil

Žluté karty: 61. Vychodil

Střídání: 65. Koutný za Vymazala, 75. Žáček za Valentu, 75. Krčmář za Fifernu

Střídání: 46. Nezval za Vacu, 46. Ballek za Grepla, 65. Gottwald za T. Studeného, 75. Doseděl za Bajera

1 – Věra Smičková (Kostelec na
Hané), Lucie Brodecká, Renata
Chloupková (obě Drnovice), Lucie
Honsnejmanová (Ráječko).
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ƔƔ celobarevné vydání
ƔƔvíce informací
ƔƔvíce sportu

39

„Vyřazení z poháru gólem v závěru mrzí,“

zHQ\

11 – Kateřina Marková, 10 – Lucie
Hájková, 9 – Martina Pitáková, 8 –
Pavlína Látalová (všechny Kostelec na
Hané), Nikoleta Mernyová, 5 – Michaela
Pokorná (obě Kohoutovice), 4 – Věra
Smičková(KostelecnaHané), Kateřina
Zoubková (Ráječko), 3 – Barbora Adamová, Lucie Tomešová, Nikola Urbanová (všechny Kostelec na Hané),
Lucie Honsnejmanová (Ráječko), Eva
Vašíčková(Kohoutovice).

F. Martinek

Havlena

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

než na podzim,“ těší se na úspěchy
trenér Mostkovic Jaroslav Karafiát

Pozápasové hodnocení trenérù

TJ Sokol Držovice

netové stránky www.vecernikpv.cz
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kádr máme široký a zase bychom to nějak
zvládli. Nebral bych to jako tragédii, ale je
neskutečnou osobností sportu, jen tím, že
nastoupí, dává holkám něco zvláštního, co
těžko se dá někým nahradit.“
ƔƔ Co dalšího vás potěšilo?
„Chtěl bych poděkovat výboru TJ Sokol
a všem lidem, co se kolem fotbalu a fotbalového hřiště v Mostkovicích točí,
dále všem sponzorům, moc si jich
vážíme a jsme za jejich pomoc
rádi. A velké poděkování patří
divákům, v domácích zápasech pro nás vždy připravili
neskutečnou atmosféru. Je to
super hrát před takovou diváckou kulisou.“

“

hrací době jsme prohráli jen s Vítkovicemi
v semifinále. Dále jsme hráli s Kotvrdovicemi doma 0:1, byl to vyrovnaný zápas
s kvalitním soupeřem.“
ƔƔ Do zbytku sezony tedy můžete jít s
optimismem?
„Ano. Na jaře chceme být opět lepší než
na podzim, holky mají vše před sebou. Je
potřeba tvrdě pracovat dál.“
ƔƔ Jaké tedy máte ambice?
„Mým snem bylo třetí místo ve skupině,
ale když budeme podávat kvalitní výkony
a odcházet z každého zápasu, že jsme na
hřišti nechali všechno, ať to dopadne,
jak to dopadne, tak to bude dobré.
Samozřejmě čím lepší umístění, tím líp,
ale konkrétní cíle nemáme. V koutku
duše něco mám, ale to si nechám pro
sebe.“ (úsměv)
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Kostelec na Hané – Ráječko (neděle Ráječko – Kostelec na Hané, Most19.4., 13.30), Kohoutovice – Most- kovice – Kohoutovice (neděle 24.5.,
kovice.
10.00).
NRORVRERWDGXEQD
KRGLQ

NRORVRERWDNYÈWQD
KRGLQ

Ráječko – Mostkovice, Kostelec Mostkovice – Ráječko (neděle 31.5.,
na Hané – Drnovice (neděle 26.4., 10.00), Drnovice – Kostelec na Hané.
13.30).
NRORVRERWDNYÈWQD
KRGLQ

NRORVRERWDÄHUYQD
KRGLQ

Ráječko – Drnovice, Kostelec na
Drnovice – Ráječko, Kohoutovice – Hané – Kohoutovice (neděle 7.6.,
Kostelec na Hané.
13.30).
NRORVRERWDNYÈWQD
KRGLQ

NRORVRERWDÄHUYQD
KRGLQ

Kostelec na Hané – Mostkovice Mostkovice – Kostelec na Hané
(neděle 10.5., 13.30), Drnovice – (neděle 14.6., 10.00), Kohoutovice –
Kohoutovice.
Drnovice.
NRORVRERWDNYÈWQD
KRGLQ

TOMÁŠ KALÁB
ƔƔ S takovým náskokem byla taktika do utkání asi jasná?
„Neměli jsme potřebu se kamkoliv hrnout, takže z optického pohledu se dá
říci, že se převážně hrálo na naši branku. Přesto jsme si ale v průběhu zápasu
nějakou šanci vypracovali. Dařilo se
nám bránit Slovan víc než hodinu hry,
v závěru zápasu jsme navíc ještě posílili
střed obrany.“
ƔƔ A právě ze středu hřiště jste obdrželi rozhodující branku...
„Ano, to je smutný paradox... (hořce
se pousměje) Jenže musíme sportovně
přiznat, že Pavelka to trefil náramně,
střela mu perfektně sedla a brankář
s ní už nemohl nic dělat. Když dostanete rozhodující branku těsně před koncem zápasu, je to velká rána. Kdybychom dostali dva góly v úvodu, člověk

se s porážkou srovná přece jen trochu
líp.“
ƔƔ Navíc jste s kolegou Vomáčkou
dohrávali jako jediní obránci...
„K důvodům samotných vyloučení se
raději nebudu vyjadřovat, ale je samozřejmě velká škoda, že jsme takto přišli
o dva hráče. Další je totiž zraněný a ztráta tří hráčů základní sestavy není zrovna
příznivá výchozí situace do nedělního
ligového utkání v Kolíně, kde nutně
potřebujeme bodovat.“
ƔƔ Potvrdil Liberec výkon prvoligového týmu, který se pomalu dostává
z krize?
„Neřekl bych, že mezi námi byl nějaký
markantní rozdíl, rozhodně jsme přesvědčili ty, kteří nás odepisovali coby
mužstvo bojující o setrvání ve druhé
lize. Senzačnímu postupu do semifinále domácího poháru jsme byli opravdu
hodně blízko a zklamání je o to větší...“
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ƔƔ Lze v této konfrontaci nalézt i nějaká pozitiva?
„Určitě z individuálního hlediska. Pro
mě to byl nádherný zážitek, vždyť hrát
na libereckém stadionu se nepoštěstí
každý den. Dvojzápas proti celku z první
ligy byla pro mě další fotbalová škola.“

Fotbalisté 1.SK Prostějov U15
se zúčastnili PREMIER Cupu

Chuť do trénování ani zápasu jim nechybí.
Vše dělají s elánem, mají dobrou partu, to je
základem u kolektivních sportů.

ƔƔ Jak ke vzrůstajícímu trendu
přispěla zimní příprava?
„Chuť do trénování ani zápasu hráčkám
nechybí. Holky vše dělají s elánem, mají
dobrou partu, což je základem u kolektivních sportů. Pro mě jako trenéra je to
jednodušší směrem k motivaci. Věřím,
že na to mají a tím se nám všem lépe
pracuje.“
ƔƔ Co jste během přestávky stihli?
„Zimní příprava probíhala v domácích
podmínkách, na žádném soustředění
jsme nebyli. V polovině ledna se uskutečnil
halový turnaj v Kostelci, kde jsme obsadili osmé místo z deseti účastníků, ale
získali spoustu zkušeností. Byli jsme na
venkovním turnaji ve Vlkoši u Kyjova, to
bylo pro ročník 1996 a mladší. Tam jsme
obsadili pěkné čtvrté místo a v normální

PROSTĚJOV, TŘINEC Strašně
blízko dokonalé senzaci byl ve
EXKLUZIVNĚ
čtvrtfinále Poháru FAČR druholigový tým Třince, který si na liberecký stadion U Nisy přivezl vcelku
komfortní náskok 3:1 z domácího duelu. „Byli jsme si vědomi náročnosti utkání, ale jeli jsme do Liberce s vírou, že náskok uhájíme a
postoupíme,“ přiblížil Večerníku předzápasovou atmosféru v kabině
stoper Pavel Hloch.
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Kohoutovice – Ráječko, Mostkovice Ráječko – Kohoutovice, Drnovice –
– Drnovice (neděle 17.5., 10.00).
Mostkovice.

PROSTĚJOV Žákovské družstvo
prostějovského „eskáčka“ do 15 let se
zúčastnilo prestižního turnaje NIKE
PREMIER CUP. Jde o celosvětový
turnaj pořádaný od roku 1993, kterého se každoročně zúčastní přes devět
tisíc fotbalových klubů ze třiačtyřiceti zemí zemí. Česká republika se
do turnaje zapojila poprvé v ročníku
1996-1997 a historicky první vítěz se
z národního kvalifikačního kola přes
kontinentální kvalifikaci probojoval
až do Světového finále. Mladým Prostějovanům to ale nevyšlo...
Největší fotbalová událost pro kategorii
„U15“ se od roku 2013 pořádá společně pro Českou i Slovenskou republiku.
Dvacet účastníků, z nichž bylo devět slovenských, se rozdělilo do čtyř skupin po
pěti týmech. Soupeři 1.SK Prostějov ve
skupině C byla Příbram, Baník Ostrava
a slovenská Senica s Ružomberokem.

Boje ve skupině nezačaly pro svěřenci
trenérské dvojice Langr - Gross vůbec
dobře. V prvním zápase podlehli ostravskému Baníku těsně 1:2, ve druhém pak
Senici 0:2. Příznivý los v tomto okamžiku přisoudil do třetího utkání nejslabší
tým skupiny Ružomberok, který mladíci
„eskáčka“ deklasovali 4:1. V posledním
utkání v rámci své skupiny pak zdolali jedinou brankou Příbram. S výjimkou zmiňovaného Ružomberoku byla tato grupa
velice vyrovnaná, Příbram, Baník a Senica se seřadily na prvních třech místech se
sedmi body, tým Prostějova měl o bod
méně a zbyla na něj pouze čtvrtá příčka.
To znamenalo boj o konečné 13. až 16.
místo. Nejtěsnější vítězství 1:0 nad Trenčínem posunulo prostějovský tým do
pomyslného „finále“ této kategorie proti
1.FC Slovácko. Porážka stejným rozdílem
tak přinesla v konečném pořadí čtrnáctou
pozici. Pozitivem je nejvyšší počet vstřele-

ných branek ze všech účastníků základní
skupiny a po Teplicích druhý nejvyšší vůbec. Přidejme, že ve finále zdolal Frýdek-Místek překvapivě právě Teplice 1:0.
„Už samotná účast na tomto elitním turnaji byla velice užitečná a klukům přinesla
množství cenných zkušeností,“ konstatoval Petr Langr, trenér žáků 1.SK Prostějov.
„Celkové umístění a předvedené výkony
v kontextu faktu, že jsme za sebou nechali
mladé naděje takových velkoklubů, jako
je bratislavský Slovan či pražská Sparta,
považuji za dobrou reprezentaci našeho
města. Pořadatelé připravili kvalitní zázemí, ubytování v hotelu Pyramida, hlavní
sponzor turnaje firma NIKE umožnila
účastníkům vyzkoušet si kvalitní fotbalovou výstroj. Jedinou nevýhodou byl hrací
povrch, za celý turnaj jsme se nedostali na
trávu,“ zhodnotil Langr prestižní akci této
kategorie s tím, že je s vystoupením svých
svěřenců spokojen.
(tok)
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„Mám ale nyní v Opavě složitější pozici...“
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš

KALÁB
ƔƔ O počátek jarní sezóny jste přišel
kvůli zranění, jak probíhala rekonvalescence?
„Po měsíční přestávce jsem asi dva týdny
postupně zkoušel, jestli natržený sval vydrží plnou zátěž. Šestitýdenní absence na
hřišti se projevila logicky tím, že jsem v prvních kolech nenastupoval, mimo jiné jsem
přišel o zajímavý duel s Třincem, kde jsme
se mohli na hřišti potkat s bývalým spoluhráčem Pavlem Hlochem.“ (úsměv)
ƔƔPo tomto zápase jste ale už do hry
začal naskakovat?
„Ano, střídal jsem na posledních zhruba
deset minut utkání a pak odehrál první
celý zápas za naši rezervu proti Líšni.
Ověřil jsem si, že to fyzicky pořád není
ono, dlouho jsem vydýchával a konec už
byl takříkajíc na doraz.“
ƔƔ Pak jste se objevil poprvé na jaře
v základní sestavě proti Žižkovu, jak jste
se cítil?
„Shodou okolností měl Schaffartzik povinnou stopku za čtyři žluté karty, což mi
umožnilo uplatnit se v základní sestavě.
Celý zápas bych každopádně nevydržel,

PROSTĚJOV Po zranění z přípravného zápasu počátkem února
byl odchovanec prostějovského fotbalu Tomáš Machálek šest týdnů mimo hru. Záležitost o to nepříjemnější, že předchozí fyzická
příprava přišla vniveč. Jak se daří ex-útočníkovi „eskáčka“ v týmu,
který na jaře chytil vynikající formu? To Večerník zjišťoval v exkluzivním interview.
protože se hrálo ve velkém tempu, po hodině jsem byl střídán. Musím si přidávat
kondiční tréninky, abych dohnal ztracenou
fyzičku. Nastoupil jsem na levém kraji zálohy, což je samo o sobě fyzicky náročnější, Viktorka má navíc mladé rychlé hráče,
takže to celé poznamenalo i můj výkon.
Hlavní je, že to výsledkově dobře dopadlo.“
ƔƔKromě zdravotních problémů vám
ještě v týmu přes zimu přibyla konkurence...
„Jursa přišel v zimě z Ústí nad Labem,
Jurečka je opavský odchovanec, který se
vrátil z Kolína a oba podávají nadstandardní výkony, Kuzmanovič nás táhne
gólově. Pro mě to znamená složitější
pozici, než jsem měl na podzim, ale je to
týmová hra, takže musím uznat, že kluci
si své místo zaslouží.“
ƔƔ Z klubového hlediska jste po výsledcích v zimní přípravě tak úspěšný
vstup do jarní části asi nečekali?
„Je pravda, že byli všichni skeptičtí, protože
výsledky nebyly ideální. Už jsem ale zažil
nevydařené přípravy, kdy pak tým v mistrovských zápasech podal nadstandardní

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
výkony. O to horší je situace z mého individuálního pohledu, protože vítězná sestava
se neměnívá a já se musím více prát o svou
šanci. To ale k fotbalu patří.“
ƔƔBěhem pár kol se Opava vyhoupla
do první poloviny tabulky a dotáhla
se na Karvinou, což je určitě vnímáno
jako dobrý výsledek?
„V týmu vládne pohodová atmosféra,
protože do jarní části jsme šli s cílem co
nejdříve se zachránit, což byl náš úkol
coby nováčka soutěže. Troufám si říci, že
tento cíl se nám už teď podařil a do každého utkání tak můžeme jít s čistou hlavou
a v dobrém rozpoložení, což se zpětně
odráží na dosažených výsledcích.“
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Po mužských a mládežnických fotbalových soutěžích se rozjíždí i kolotoč utkání v regionální ženské kopané a s tím souvisí i poslední díl dlouhodobého
seriálu Večerníku mapujícího vystoupení okresních zástupců v úvodní části
sezony 2014/2015.
Po úvodním ohlédnutí za mužskými i mládežnickými soutěžemi, vložené
příloze věnované působení 1.SK Prostějov v Moravskoslezské fotbalové lize
a po připomenutí určického boje o únik z divizního dna se o svůj prostor
přihlásil krajský přebor. Nejprve jsme naservírovali pohled do tabulek i statistik soutěže a podrobnou analýzu Kralic na Hané, týden nato jsme se zaměřili
na Konici a Klenovice na Hané. Posléze se dočkali fanoušci Lipové, Čechovic
a Mostkovic, přišla totiž chvíle pro I.A třídu, v níž má Prostějovsko tři úspěšné
zástupce. Ke slovu přišla i osmička regionálních zástupců v I.B třídě, tedy
Plumlov, Otinoves, Kostelec na Hané, Pivín a Vrchoslavice v „A“ skupině,
Protivanov, Jesenec, Hvozd v „B“ skupině. Poté nastal podrobnější rozbor
zástupců v soutěžích pořádaných Okresním fotbalovým svazem Prostějov.
Nejprve to byly dva díly věnované okresnímu přeboru mužů, poté stejné
kvantum místa dostala i III. třída. Následně jsme nakoukli i do nejnižší mužské
okresní soutěže, vrátili jsme se i k vystoupení čechovických dorostenců při jejich premiérové půlsezoně v divizi a nyní vše zakončují fotbalistky Kostelce na
Hané a Mostkovic. Konkrétně se jedná i o pohled na tabulky, celkové i oddílové statistiky, komentář redakce a rozhovory s trenéry obou výběrů, které
si zatím vedou velmi dobře a po půlce soutěže jim patří první a třetí pozice.
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l(13232'=,01©¤67,
Z
8
8
8
8
8

/WåUVXQ
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Tatran Kohoutovice
TJ Sokol Mostkovice
6.2O\PSLD5iMHþNR
7-6RNRO'UQRYLFH

4
4
4

4

4
3
2

0

0
0
1

0

R
0
2
1
1
0

P
0
2
4
4
8

S
64:3
24:13
4:16
10:25
4:49

B
24
14
10
10
0

+/(12)
(2)
(-2)
(-2)
(-12)

7$%8/.$9(1.8

7$%8/.$'20$

1. Kostelec
2. Kohoutovice
3. Mostkovice
5iMHþNR
5. Drnovice

V
8
4
3
3
0

0 41:2 12
1 14:4 9
1 2:4 7
  
4 4:25 0

1. Kostelec
2. Kohoutovice
3. Mostkovice
5iMHþNR
5. Drnovice

4
4
4

4

4
1
1

0

0
2
0

0

0
1
3

4

23:1
10:9
2:12

0:24

12
5
3

0

7-6RNRO0RVWNRYLFH

TJ FC Kostelec na Hané

sVWDWLVWLN\SRG]LPQÉÄ½VWL

sVWDWLVWLN\SRG]LPQÉÄ½VWL
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zápasù

branek

brankáøi
Monika MIKEŠOVÁ

7

0

obránci
Nela HASOVÁ
5
Klára HEJCMANOVÁ
5
Karolína KOUDELKOVÁ 6
Terezie KOZLOVSKÁ
5
Nela KRAVÁKOVÁ
8
Petra KUBÁTOVÁ
3
Tereza ŠTEFKOVÁ
8

0
0
0
0
0
0
0

]½ORzQÉFL
Denisa HALUZOVÁ
7
Petra HOLUBOVÁ
7
Dagmar BUREŠOVÁ
3
Kateřina JANČÍKOVÁ 8
Michaela KAMENOVOVÁ 2
Barbora KARAFIÁTOVÁ 5
Hana PTAČNÍKOVÁ
6
Solange SOARES
3
Natálie VAVERKOVÁ
5
Karolína VINKLEROVÁ 5

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ÖWRÄQÉFL
Marie DOMESOVÁ
Eliška CHYTILOVÁ
Lenka KARAFIÁTOVÁ
Nikola OŠŤÁDALOVÁ

8
2
7
3
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Trenér: Jaroslav KARAFIÁT
Asistent: Robert KARAFIÁT
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Petra Kubátová
3ÔÉFKRG\
Cetkovská, T. Karafiátová,
Mlčochová

2
0
1
0

jméno
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přímé reporty
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zpravodajství
pozápasové ohlasyy

ZHLEDNA

„Na levém halfu jsem se našel“,

TYPICKY
REMÍZOVÉ
UTKÁNÍ
URČICE
ZTRATILY
pochvaluje si Vít Kopečný
KostelecNUiÿtNWULXPIX0RVWNRYLFHQDEHGQX
Kouč Petr Gottwald tým chválil a na hřišti se objevila i sanitka!

stranu připravil pro Večerník

1.
2.
3.
4.
5.

ffotbal
otbal

zápasù

branek

brankáøi
Eliška DRÁPALOVÁ
Monika HANÁKOVÁ
Martina KŘUPKOVÁ

8 0
1 0
2 0

obránci
Pavlína HRAZDILOVÁ 8
Věra SMIČKOVÁ
7
Kateřina ŠIMKOVÁ
8
Petra VÁCLAVKOVÁ
7
Nikola ZAHRADNÍČKOVÁ
1
Veronika ZAPLETALOVÁ 8
]½ORzQÉFL
Barbora ADAMOVÁ
Lucie HÁJKOVÁ
Klára KNÁPKOVÁ
Veronika PALIČKOVÁ
Martina PITÁKOVÁ
Nikola URBANOVÁ
ÖWRÄQÉFL
Nicole GRYGAROVÁ
Pavlína LÁTALOVÁ
Kateřina MARKOVÁ
Eliška PÍCHALOVÁ
Gabriela ŘEZNÍČKOVÁ
Lucie TOMEŠOVÁ
Kristýna VYKOPALOVÁ

1
4
1
1
7
1

7 3
8 10
7 1
2 2
6 9
7 3
2
6
8
1
1
2
5

1
8
11
0
2
3
2
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Trenér: Marek JELÍNEK
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Pavlína Látalová (hostování
v Horních Heršpicích), Martina
Křupková, Lucie Tomešová
(pracovní povinnosti).
3ÔÉFKRG\
-
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Úvodních osm kol oblastního přeboru
žen rozdalo karty poměrně jasně. Na
prvním místě se hned od samého úvodu
usadily hráčky Kostelce na Hané, které
neztratily ani bod, když v průměru
nastřílely v každém kole osm branek
a vy-tvořily si již nyní luxusní náskok
deseti bodů. Další trio Kohoutovice,
Mostkovice a Ráječko se bije o druhé až
čtvrté místo a na vše s odstupem koukají poslední Drnovice, jimž se zatím
nepodařilo ani jednou bodovat.
Kostelecký oddíl již v létě proklamoval,
že cílem je zaútočit na první místo a při
dobré konstelaci se následně od dalšího
ročníku vrátit zpět do divize, která se na
Hané hrála dlouhé roky. A tato cesta je
zatím velice úspěšná. Fotbalistkám se i
přes změnu trenéra podařilo v prvních
čtyřech kolech udržet čisté konto, nakonec inkasovaly jen ve dvou případech.
Díky mixu mladých talentovaných
hráček i příchodu zkušených hráček
z Nových Sadů fungovala defenziva velice dobře a byla jen obtížně průchozí,
také z toho pramenil tak nebezpečný
útok, když se Kostelečankám podařilo
bleskově přenést hru na opačnou stranu.
I bez Kláry Waltrové, která se úspěšně
adaptovala v prvoligovém Slovácku,

a dalších tradičních tahounek Lucie
Tomešové, Martiny Křupkové a Gabriely Řezníčkové, které nastoupily jen sporadicky, z toho byly smrtící kontry. Dokládá to pohled na střeleckou tabulku, na
prvních čtyřech místech jsou kostelecké
zástupkyně, jen kvarteto Marková,
Hájková, Pitáková, Látalová se trefilo
hned osmatřicetkrát.

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
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Kostelcem, pak se to ale rychle změnilo.
Lenka Karafiátová zařídila výhru
1:0 nad Drnovicemi, poté Monika
Mikešová vychytala další čisté konto a
spolupodílela se na remíze 0:0 se silnými Kohoutovicemi, aby úspěšnou sérii
protáhla branka Denisy Haluzové a
vítězství 1:0 nad Ráječkem. A zcela na
závěr se Marie Domesová hned dvěma
zásahy podepsala pod výsledek 2:1
v Drnovicích, po němž má mostkovický Sokol rovných deset bodů. To zna-

mená v průběžné tabulce třetí místo
před Ráječkem.
Mostkovice se mohou spolehnout na
velkou euforii, pohodu v kabině, několik
hráček se zkušenostmi z předešlých sezon i velký elán všech ostatních děvčat a
členů týmu. Pokud se jim tyto atributy
podaří udržet i na jaře, je tu předpoklad,
že by současné třetí místo mohlo platit i
po odehrání posledního kola, při větší
produktivitě by se mohly obávat i druhé
Kohoutovice.

„Vedeme a doufám, že své postavení na jaře potvrdíme“
Kostelecký trenér Marek Jelínek si přeje podobnou jízdu jako v podzimní části
KOSTELEC NA HANÉ Jasným suverénem první poloviny blanenského okresního přeboru žen se
staly fotbalistky Kostelce na Hané.
Trenér Marek Jelínek (vevýřezu) tak
úspěšně navázal na práci svého
předchůdce Petra Merty a v osmi
duelech přivedl své hráčky k osmi
výhrám, navíc při jasně nejlepším
skóre, což znamenalo i ovládnutí
individuální střelecké tabulky. Ve
zbytku sezony už sice neočekává
tak hladký průběh, ale přesto
věří, že to bude právě Kostelec,
kdo se stane celkovým vítězem
pětičlenné skupiny.
ƔƔ V podzimní části jste neztratili ani bod, odehrála se tedy první
polovina podle vašich představ?
„Nemůžu říct, že bychom byli úplně
nespokojeni, ale kvalita soupeřů zatím
není taková, aby nás plně prověřila. V
zimě jsme odehráli dva zápasy s celky
z vyšší soutěže a je vidět, že hra místy
vázne. Jinak vedeme tabulku, máme
nejlepší skóre, družstvo funguje v
pořádku, ale herní styl neodpovídá
postupu do divize.“
ƔƔ Co je nutné zlepšit?
„Hlavně kombinační hru. Tito soupeři
v této soutěži nám umožňovali, abychom začali hrát antifotbal, a přitom
dali co nejvíce gólů, to je špatné. Pokud
jsme hráli třeba v Kohoutovicích, které
na nás byly velice dobře připravené a
měly spoustu hráček z vyšších soutěží,
dokázali jsme s nimi hrát výborný fotbal. Jenže se slabšími celky se jakoby
kvalita totálně rozpadá a je to o individualitách místo kolektivního výkonu.“
ƔƔ Očekáváte, že jarní část bude
podobně suverénní jako podzim?
„Myslím si, že ne. Celky už budou na nás lépe připravené. Posilují se hráčkami z vyšších soutěží
na střídavé starty a uvidíme, jak
se nám vydařila zimní příprava.
Očekávám ale, že potvrdíme formu
z podzimu a ještě zlepšíme naši hru.“
ƔƔ Mohou se na týmu projevit zimní
ztráty?
„Věřím, že ne. Marťa Křupková
s Luckou Tomešovou za nás sehrály jen
pár zápasů. Pája Látalová sice patřila na

Vývoj zápasu

pro Večerník
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Lze očekávat, že jízda by mohla
pokračovat i na jaře. Možná se nebudou opakovat až takové debakly, jakými byly například vítězství 17:0 nad
Ráječkem či 12:0 a 10:0 nad Drnovicemi, ale kvalita a převaha by měla být
na jejich straně, byť kádr opustila jedna
z nejlepších podzimních hráček Pavlína
Látalová.
Dobré pocity mohly zavládnout i v nedalekých Mostkovicích. Nováček na poli
velké kopané úspěšně zvládl přechod
z tréninkového procesu a turnajových
bitev a velice rychle si úspěšně zvykl.
Nejprve z toho sice byly těsné porážky a
také jedna vyšší v premiérovém derby s

URČICE Drobnými krůčky se
jedenadvacetiletý Vít Kopečný
(na snímku) pomalu, ale jistě propracovává do základní
sestavy. Zpočátku podzimní části ještě zahříval lavičku
1.SK Prostějov, zbytek sezóny
už odehrál v Mostkovicích,
kde neměl zrovna příležitost
k hernímu růstu. Trenér Petr
Gottwald dal skromnému hráči šanci na levém kraji zálohy
Foto: facebook
a v sobotu patřil bezpochyby
k nejvýraznějším postavám ●● Na levém kraji zálohy jste byl jako
v domácím dresu.
vyměněný, hodně jste se tlačil dopře-

URČICE Jestliže po posledním
domácím utkání to vypadalo,
že se divizní Určice začínají dostávat ze sestupových příček,
nyní jsou opět přikovány na
patnáctém, předposledním
místě skupiny „E“. Kde jinde
by však měly sbírat body, než
na domácím hřišti, byť čtvrtý
tým tabulky byl těžkým oříškem. Sobotní utkání zpočátku
příliš šancí nenabídlo, až chvíli
před poločasem padl vedoucí,
a jak se později ukázalo, také
vítězný gól do domácí sítě. Ve
druhém poločase byly Určice
jednoznačně aktivnější a bod si
určitě zasloužily, veškeré příležitosti ale zůstaly bez náležitého
využití. Šanci na reparát před
domácím publikem budou mít
Určice už tuto neděli od 16:00
hodin proti Přerovu.
Stav pøed výkopem
Pokulhávající Marek Hloch přicházející v civilu necelou půlhodinku před
výkopem dával bystřejšímu pozorovateli tušit, že v obraně tentokrát asi
nenastoupí. „Mám zraněný stehenní sval. Bezprostředně po minulém
utkání jsem nic zvláštního nepozoroval, v pondělí jsem s bráchou běhal
a v úterý jsem měl stehno nateklé,“
svěřil se nadějný stoper exkluzivně
Večerníku. Trenér Petr Gottwald tedy
sáhl k jiné variantě sestavy, na stoperu
se sešla zkušená dvojice Zbožínek Skopalík, čtyřčlennou obranu doplnila čtyřčlenná záloha s útočníky Losem
a Trajerem.

Úvodní polovina první půle přinesla
bojovný fotbal mezi šestnáctkami,
oba brankáři se mezi svými tyčemi
příliš ohroženi cítit nemuseli. A když
už, tak domácího Nejezchleba ohrozili Mohelničtí ze standardních situací.
Čas poklidně plynul až do vydařené
akce necelých deset minut před přestávkou, po níž se hosté ujali vedení.
Hned po změně stran si favorit vytvořil tlak vyjádřený ovšem pouze sérií
rohových kopů. Aktivitu na své kopačky logicky převzali domácí, kteří si
však až v poslední pětiminutovce vy- Ani kapitán domácího Sokola Určic Tomáš Los (uprostřed) nezabránil těsné ●● V zápase jste byl opravdu hodně du. Cítil jste se herně v pohodě?
Foto: Tomáš Kaláb vidět, považujete jej za vydařený či „Máte pravdu, že na levém halfu se mi
pracovali ideální příležitosti ke srov- domácí porážce.
nevydařený?
hraje o hodně lépe, než v útoku. Cítím, že
nání skóre. Ovšem, nebylo přáno...
Střelu střídajícího Zapletala kryl roAtmosféra støetnutí „Vzhledem k průběhu zápasu a konečné- jsem se na tomto postu našel a zdá se, že z
binsonádou gólman, takže si všechny
Zásadní okamžiky body odvezli hosté.
mu výsledku asi nevydařený. Herně to sa- hlediště je to také vidět, jak říkáte.“
Sobotní nezvyklý termín a opět nevlíd- mozřejmě nebylo špatné, ale soupeř hrál, ●● Jak jste viděl své šance?
Osobnost utkání
Po uplynutí úvodní dvacetiminutovné, větrné počasí přilákalo do určické- co potřeboval, pozorně zezadu a odvezli „V prvním případě Svoza centroval
ky zkoušeli pozornost Nejezchleba
ho fotbalového areálu jen něco málo si svoje.“
před bránu a mně chybělo pár centiz přímých kopů Macák a Heidenre- V tomto případě si zaslouží být oce- přes stovku diváků. Ti byli svědky ne- ●● Bylo to spíše remízové utkání, metrů, abych míč protlačil za gólmana.
ich, na straně domácích ve 34. minutě něn celý tým Určic. Všichni hráli na- zvykle emotivního druhého poločasu, souhlasíte?
Ve druhém případě se ke mně odrazila
pálil po rohovém kopu mimo branku prosto zodpovědně, bojovně, srdcem. na němž se svým způsobem podepsali „Ano, bylo to hodně vyrovnané, bo- Machynkova střela, proti balónu šel ale
Kopečný. Chvíli na to se na levém kří- Čišela z nich vůle po úspěšném vý- i rozhodčí svými někdy spornými vý- hužel fotbal se hraje na góly a ten dali obránce a já to v tom okamžiku nevyřešil
dle uvolnil agilní Macák, nacentroval sledku, diváci si mohli být jistí, že na roky. Domácí ale mohou být rádi, že oni... (smutně povzdechne) V prvním nejlíp.“
před branku, kde balón uklidil hlavič- trávníku nechali maximum. Pokud hlavní sudí neukázal druhou žlutou poločase nás Mohelnice k ničemu ne- ●● Za týden vás čeká opět zápas v dokou do protipohybu Nejzchleba za bychom měli přece jen vyzvednout Skopalíkovi, takže nepřišli do příští- pustila a zkušeně hrála, co potřebovala. mácím prostředí, tedy opět zkouška
jeho záda Kotůlek. Zkušený tým jednotlivce, svým výkonem zaujal Vít ho mače o jeden z pilířů týmu. Jinak Ve druhém poločase jsme museli hrát na tříbodový zisk?
z Mohelnice v klidu dohrál poločas Kopečný, bohužel největší šanci zápa- v aprílovém počasí spíše zahřál horký aktivně, vytvořili jsme si tlak, soupeř „S Přerovem čekáme podobné utkání,
a po přestávce to byl opět Macák, kte- su neproměnil.
čaj, či třeba štamprlička, než-li dobré bránil výsledek a spoléhal na brejky. Je- jako dnes. Musíme poctivě makat a dourý ve fázi utkání, kdy se zdálo, že tým
pivko. Tradičně dobrá klobása ale věr- diný ale nevyužil a tak nechal v závěru fat, že tam konečně nějaký gól spadne.
Zajímavost duelu
Body nutně potřebujeme.“
šanci nám.“
z čela tabulky zcela převezme otěže
né příznivce nezklamala.
zápasu do svých rukou, mířil nad
břevno. Opak byl následně pravdou. Nestává se naštěstí často, aby na fotHeidenreichův přímý kop skončil balovém utkání asistovala záchranná
v náručí domácího gólmana, na druhé služba, tentokrát se bohužel na stadistraně se po Svozilově střele zjevil onu objevila. V 71. minutě po souboji
před Večeřem k dorážce Kopečný. o míč odkulhal za postranní čáru praV době vrcholící aktivity domácích vý záložník hostí Milan Olejník a jak
Petr GOTTWALD - TJ Sokol Urèice:
Roman SEDLÁÈEK - FK Mohelnice:
utekl jejich obraně Macák, Neje- se vzápětí ukázalo, kolíky soupeřovy „Pro nás je samozřejmě špatné, že jsme prohráli. Kluky jsem „Vzhledem k oběma soupeřům a stavu hrací plochy se dal
zchleb včasným vyběhnutím zne- kopačky mu zle pošramotily nárt pra- ale v šatně za celý zápas pochválil, kromě jedné drobné chyb- čekat bojovný zápas, který bude o jednom gólu. Byli jsme
možnil zakončení, o které se vzápětí vé nohy. Při transportu k sanitce, která ky a neproměněných šancí jim nemohu nic vytknout. Na ti šťastnější a řekl bych, že jsme vyhráli zaslouženě. Musím
pokusil Hapal, jeho pokus ale odvrátil mohla dojet i blíž ke střídačkám, ne- brankové příležitosti se neuvěřitelně nadřeme, a když už je samozřejmě ocenit domácí tým, který zápas odbojoval
Zbožínek. V závěru utkání nejprve zafungovala úplně pořadatelská služ- máme, tak nám to tam prostě nepadá. Výsledek beru jako a dal do něj srdce, ale naše zkušenost v zadních řadách nám
Machynkovu zblokovanou střelu po- ba, když zraněného nesl okolo hřiště nezasloužený, soupeř nic nepředvedl. Hrál agresivně, zezadu pomohla výsledek udržet. Zejména v první půli jsem klusílal do prázdné branky Kopečný, ra- určický masér s členem realizačního jednoduše, ale v ofenzivě nic, jen simuloval a plakal u rozhod- ky nabádal, aby hráli jednoduše. Vítězství si musíme cenit,
čích... My hráli zodpovědně, ale gólu jsme se nedočkali.“
tady každý vyhrávat nebude.“
dost mu ale zkalil hostující obránce. týmu hostů...

Pozápasové hodnocení trenérù

0 :1

TJ Sokol Určice

FK Mohelnice

22. kolo Moravskoslezské divize sk. E
-QUVGNGéCPM[FQUVCN[IÐNRW\GXGFXQWWVM¾PÊEJCPG\VTCVKN[XRTXPÊRQ
NQXKP÷TQéPÊMWCPKDQF
(QVQ,KąÊ/QåPÚ
podzim k našim nejlepším hráčkám
a střelkyním, ale ostatní děvčata
by je měla nahradit. Snad i Gabča
Řezníčková by opět mohla začít chodit
na zápasy.“
ƔƔ Co se týče zimní přípravy,
proběhla podle představ?
„Neříkám, že byla úplně dobrá. Měli
jsme soustředění, byli na hale, jednou
za týden je to ale málo. Prověří nás první
zápasy, ale ještě vše musíme dopilovat.
Ve středu je většina holek na vysoké,
takže jsou tréninky slabší, ale v pátek
se celkem scházíme, bývá nás dvanáct
až čtrnáct. Snažíme se na trávníku dělat
co nejvíc a věřím, že vyběhneme v plné
formě.“
ƔƔ Co vám ukázala přátelská
střetnutí?
„Hráli jsme s Kunštátem a Horními
Heršpicemi, obě utkání na umělé
trávě v Prostějově. První zápas
nebyl z naší strany špatný, poločas
jsme prohráli 0:1, pak jsme dostali
pár gólů a prohráli 1:4, ale to bylo
dáno tím, že jsme fyzicky odpadli
a oni hráli líp kombinačně. S Horními
Heršpicemi jsme opět nezachytili
úvod, prohrávali rychle 0:3, pak jsme
to stáhli na 2:3, ale otevřeli jsme hru a
v závěru dostali ještě čtvrtý gól. Totálně
jsme selhali fyzicky, nevraceli se, necha-

li jsme je hrát, byli pomalejší. Doufejme, že to brzy do sezony odstraníme.“
ƔƔ V čem jsou divizionáři
kvalitnější?
„Oba soupeři na nás hráli
kombinační hru. Začátky jsme nechytili a nedokázali jsme s nimi
udržet tempo. Je to jiná hra než
v okresním přeboru a musíme si na
to zvyknout. Holky byly rychlejší
a sehranější.“
ƔƔ Jasným cílem pro zbytek sezony je první místo a postup?
„Samozřejmě. Teď už by byla škoda
o tom nepřemýšlet. Vedeme a
doufám, že to na jaře potvrdíme.
Uvidíme, jak to bude příští rok,
potřebujeme po sezoně zjistit, jestli se
něco v kádru nezmění, podle toho se
bude odvíjet naše další účinkování.“
ƔƔ Jak si užíváte možnost derby
s Mostkovicemi?

“
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Derby s Mostkovicemi? Už dopředu se to hecuje
na facebooku, navíc s Jarou Karafiátem máme výborné
vztahy, známe se již z doby, kdy jsme oba hrávali.

„Je to vyhecované. Už dopředu se
škádlíme na Facebooku, navíc s Jarou
Karafiátem máme výborné vztahy, známe
se již z doby, kdy jsme oba hrávali. Rivalita

Kopečný

Pekař

tam je, ale ten první zápas v Kostelci byl
špatný, to bylo chození z obou stran
a nebyl tam ten náboj jako potom
v Mostkovicích.“

Branky: Střely na branku:
Rohové kopy:

URČICE

5
4

Střely mimo branku:

4

0 :1

MOHELNICE

Branky: 37. Kotůlek

( 0 :1)

Střely na branku:
Rozhodčí: Mojžíš – Bureš, Streit

Diváků: 112

Rohové kopy:

6
5

Střely mimo branku:

Žluté karty: 23. Koláček, 59. Skopalík

Žluté karty: 57. Kotůlek, 67. Horák, 85. Kuba

Střídání: 82. T. Zapletal za Trajera

Střídání: 55. Vokoun za Surzyna, 66. Bzirský za Kotůlka, 72. Kopa za Olejníka

5

36

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

Fotbal

ZA DVA ROKY JSME
ZÍSKALI AŽ

60 000

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
STARTUJEME
JIŽ V ÚTERÝ
21.DUBNA!!!

Losiny byly efektivnější a odvezly si z Kralic body Neprohrál nikdo, zvítězila jen Lipová
KRNH
VELO

0
3

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Ani potřetí v tomto kalendářním roce nedokázali hráči Kralic
na domácím trávníku zvítězit. Po
remíze 0:0 s Litovlí a porážce 1:2 s
Medlovem padli také s třetími Velkými Losinami, a sice 0:3. I tak se

udržely v horní polovině tabulky
krajského přeboru.
„Fotbal je specifický sport, kde nezáleží na tom, jestli jste lepší, máte vyšší
procenta držení míče, víc brankových
příležitostí. Nikoho nezajímá umělecký dojem, hraje se na góly. Ty dal jen
soupeř,“ smutně krčil rameny kralický
trenér Ivo Gottwald.
Podle něj se paradoxně jednalo o pohledově nejlepší utkání, kdy měli jeho
hráči po celý zápas převahu, jenže
se třikrát prosadili hosté. „Rozhodly

hrubé chyby. První gól jsme dostali
po střele z úhlu proti větru z osmadvaceti metrů do středu brány a následné
dorážce. Pět minut před koncem se
nepovedená střela z rohu změnila ve
finální nahrávku a v poslední minutě
prošel centr z úhlu brankáři mezi rukama a skončil na zadní tyči. To nás
poslalo úplně do kolen,“ popsal gólové
okamžiky.
Mezi střelce se mohli zapsat také kraličtí fotbalisté, gólman soupeře však
byl proti. „Jirka Kamenov šel dvakrát

sám na brankáře, ale nedohrál to, Němec byl sám před gólamnem vychytán, Valtr nedal pokutový kop, měli
jsme i další vyložené šance,“ vyjmenoval některé příležitostí, které volaly po
změně skóre.
Ani jednou se tak však nestalo a popáté v sezoně se Kralicím nepodařilo vsítit ani jednu branku. „Tlačili jsme, byl
to ale festival neproměněných šancí.
Jejich trenér se nám po zápase omlouval, že osud k nám byl krutý,“ přiznal
Gottwald.

Nyní se Kralice představí na půdě
Holice „B“, konkrétně v neděli od 10
hodin. Následovat bude domácí dvojutkání proti Šternberku a Novým Sadům. „Budeme mít co dělat, abychom
doma bodovali, pak totiž ještě hrajeme s Hněvotínem a Šumperkem. Pokud tedy týmy za námi začnou sbírat
body, tak budeme muset něco uhrát.
Třeba v Holici, která je za námi, má ale
mladý kádr, který zahraje podle toho,
jak se vyspí,“ přemítal Ivo Gottwald.
(jim)

Konice nedala Želatovicím branku a prohrála

Blíží se Junior
Biskupice Cup KON
2015
ŽEL

BISKUPICE, PROSTĚJOV Druhý
květnový víkend bude na biskupickém pažitu hned dvěma kláním fotbalových nadějí Junior Biskupice
Cup 2015. Nejprve se na tamějším
trávníku v sobotu 9. května představí přípravky ročníku 2007 a o den
později děti narozené v roce 2006.
Na stejném místě se následně ročníky 2007 představí ještě v sobotu
6. června a 12. září, ročníky 2008
v neděli 7. června a 13. září.
„Může se zúčastnit maximálně dvacet
družstev, která mohou mít na soupisce až deset hráčů. Prezence se koná od
osmi do půl deváté ráno, kdy se uskuteční slavnostní zahájení. Předání cen
a ukončení je v plánu na zhruba sedmnáctou hodinu,“ představil za pořadatele harmonogram Radek Kocourek.
Při plném obsazení turnaje budou celky rozděleny do čtyř skupin po pěti,
kde se utkají každý s každým na jednou
patnáct minut. Další čtyři střetnutí sehrají o konečné umístění. To znamená
garanci osmi duelů pro každý tým.
„Hraje se souběžně na čtyřech hřištích
o rozměrech 40 krát 20 metrů systémem 4+1. Střídat se bude hokejově a
ve vyřazovací části turnaje následují při
nerozhodném stavu pokutové kopy,“
poukázal Jiří Kresta.
Zájemci o účast se mohou hlásit telefonicky či e-mailem nejpozději deset dní
předem. Kontakty jsou 606 850 147
a kresta@fotbaloveturnaje-kk.cz v případě Jiřího Kresty, případně 777 301
936 a kocourek@fotbalveturnaje-kk.
cz u Radka Kocourka. Startovné činí
osmnáct set korun, nejlepší tři oddíly se mohou těšit na medaile, poháry
a věcné ceny, další účastníci obdrží diplomy a věcné ceny. Oceněn bude rovněž nejlepší hráč, střelec a brankář, součástí celého programu bude také bohaté
občerstvení. Další informace se budou
průběžně objevovat na stránkách
www.fotbaloveturnaje-kk.cz.
(jim)
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
21. kolo: 1.SK Prostějov – Havlíčkův
Brod (sobota 25.4., 10.15, Dorušák – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U17, sk. „B“, jaro:
6. kolo: 1.SK Prostějov - Hlučín (neděle
26.4., 10.00, Vojáček – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U16, sk. „B“, jaro:
6. kolo: 1.SK Prostějov - Hlučín (neděle
26.4., 12.00, Ol KFS – Vojáček, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
23. kolo: Čechovice – Jeseník (neděle
26.4., 10.00, Slabý – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
23. kolo: Čechovice – Jeseník (neděle
26.4., 12.15, Ol KFS – Slabý, Ol KFS).

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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KONICE, PROSTĚJOV Nic nového na posledních čtyřech pozicích
nepřineslo víkendové dvaadvacáté
kolo krajského přeboru. Jak Klenovice, tak Chválkovice, Dolany i Konice totiž prohrály a nezískaly ani

bod. V případě konického Sokola
se tak stalo po domácím souboji se
Želatovicemi, které dokázaly dvakrát potrestat chyby soupeře.
„V prvním poločase jsme byli lepší a
měli jsme i víc šancí, kdy jsme se ze
standardek dostali k hlavičkám. Nemělo to ale žádný efekt, stejně jako
když šel Blaha sám na brankáře, jehož
však nepřekonal,“ vracel se k utkání
hrající asistent Konice Radek Řehák.
Také hosté hrozili zejména ze stan-

dardních situací, pět minut před
pauzou ovšem využili domácí chyby
na prostředku, rozehráli do lajny, následoval centr na zadní tyč a vedoucí
branka. „Po přestávce to již měli pod
kontrolou a my si moc šancí nevypracovali. A ke konci Čižmar, brankář
však proti němu vyběhl a vychytal ho.
V osmaosmdesáté minutě pak hosté
přidali druhou branku, měli ještě dvě
gólovky,“ přiblížil závěr střetnutí. Želatovice tak navázaly na podzimní ví-

tězství 4:0 a v tomto ročníku nejvyšší
krajské soutěže od Konice ani jednou
neinkasovaly. I díky tomu se dostaly
na sedmou pozici o dva body před
Kralice.
Nyní se koničtí fotbalisté představí
na trávníku soupeře, v neděli 26. dubna nastoupí od 16 hodin ve Velkých
Losinách. „Nemáme co ztratit, proti
tomuto soupeři by se nám ale mohlo hrát lehčeji, oni totiž budou chtít
hrát, zatímco teď jsme dostávali góly

Plumlov

NAVRÁTILA nahradil KRČ

Foto: Jiří Možný

chtělo, abych zůstal. Původně jsem přišel
jako půlroční výpomoc k panu Kubalákovi, nakonec jsem tu zůstal dva roky,“
poznamenal.
Od úterního tréninku se tak mužstva oficiálně ujme Vladimír Krč, někdejší kouč
LeRKu Prostějov, Vrahovic, Čechovic či
Výšovic. „Proti Novým Sadům to byla
hra kočky s myší. Chyběli nám tři hráči
základní sestavy a nastoupilo zlomené
mužstvo, přesto však věřím, že se nám
podaří zachránit,“ zmínil.
Po pětadvaceti minutách to bylo 3:0, pak
se sice hostům podařilo snížit, jenže ještě
do přestávky přidali domácí další dva zásahy. „Ze standardky se krásně trefil Všianský
a mohli jsme se trochu dostat do hry, jenže
jsme dostali čtvrtou branku z několikame-

trového ofsajdu. Naštěstí jsme nakonec
dostali jen deset branek,“ podotkl.
Do konce soutěže zbývá osm kol a Klenovicím patří poslední pozice s čtyřbodovou ztrátou na čtrnácté Dolany, někdejší
gólman je přesvědčen, že to ještě není
ztracené. „Věřím, že se nám to podaří dát
dohromady a přinese to pozitivní impulz.
Kluky znám a snad to dobře dopadne, byla
by škoda sestoupit z první ligy vesnic,“ sdělil odhodlaně.
Prvním úkolem bude uspět na půdě
předposledních Chválkovic. „Je to zápas o
všechno, na přípravu ale budu mít jen dva
tréninky. Kluci trochu tápou, mají to ale v
sobě. A já jsem odpočatý, tak věřím, že to
bude správná injekce pro ně,“ doufá Vladimír Krč v úspěšné angažmá.
(jim)

SK Námìšť na Hané
TJ Sokol Èechovice
1:1 (1:1)

II.B třída skupina A

1. Odehráno:
II. třída 17. kolo bez závad. III. třída 17. kolo bez závad. IV. třída 13. kolo
bez závad. Dorost: 11. kolo bez závad.
2. Termíny dohrávek:
II. třída dohrávek 16. kola: TJ Horní Štěpánov – Sokol Čechovice „B“ chybí
dohoda oddílů, Sokol Držovice – FC Kralice na Hané „B“ chybí dohoda oddílů, Sokol Určice „B“ – TJ Haná Nezamyslice pátek 1. května 2015 od 16.30
hodin, dohoda oddílů, Sokol Olšany – Sokol Vrahovice čtvrtek 30. dubna
2015 od 17.30 hodin, není dohoda, chybí souhlas Vrahovic.
III. třída dohrávek 16. kola:
Sokol Mostkovice „B“ – TJ Haná Nezamyslice „B“ pátek 8.5.2015 od 16.30
hodin, dohoda oddílů, Sokol Kladky – Sokol Čechy pod Kosířem pátek
8.5.2015 od 16.30 hodin, dohoda oddílů.
3. Změny termínu utkání:
II. třída 25. kolo FK Skalka 2011 – TJ Sokol Čechovice „B“, původní termín
sobota 6. června 2015 16.30 hodin, požadovaný termín neděle 7. června
2015 16.30 hodin. STK souhlasí se změnou termínu.
IV. třída 17. kolo Jiskra Brodek u Konice – Sokol Plumlov „B“, původní termín neděle 10. května 2015 16.30 hodin, požadovaný termín sobota 9. května
2015 16.30 hodin. STK souhlasí se změnou termínu.
Žáci 7+1 14. kolo Sokol Klenovice na Hané – Sokol Přemyslovice, původní termín sobota 25. dubna 2015 10.00 hodin, požadovaný termín neděle 26. dubna
2015 10.00 hodin. STK nesouhlasí se změnou termínu, chybí souhlas Klenovic.
4. Různé:
STK upozorňuje oddíly ,které neodehrály utkání 16. kola soutěžního ročníku
2014/2015, jsou povinny se dohodnout na náhradním termínu do 22. dubna
2015. Jinak STK na příštím zasedání termín utkání nařídí.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

NOVÉ SADY, PROSTĚJOV Trojice
Tomáš Režný, Jan Blaha, David Dvorský se postarala o potupnou porážku
Klenovic 1:10 na půdě Nových Sadů.
Tímto výsledkem se navíc uzavřelo působení Petra Navrátila na pozici hlavního trenéra mužstva, po utkání se s hráči
rozloučil a jeho nástupcem se stal dosavadní asistent Vladimír Krč.
„Chyba byla v hráčích a ve mně, proto tak
katastrofální výsledek. Hráli jsme druhé
housle, jednoznačně nás přehráli, k ničemu nás nepustili, o záchranu se hraje jinak,“
hovořil klidným hlasem odcházející kouč.
Před necelým rokem slavil svůj největší
trenérský úspěch v podobě prvenství v I.A
třídě a postupu do krajského přeboru, nyní
se rozhodl dát poslednímu celku tabulky
nový impulz.
„Takový je život. V klidu se budu dívat
na fotbal a odpočívat, o dalším působení
budu uvažovat až na podzim, pokud přijde nějaká nabídka k mužům či dorostu v
okrese či kraji. Uvidí se za půl roku,“ přiznal.
Na klenovické angažmá však bude vzpomínat v dobrém a klukům bude fandit i
nadále. „Když mi vyjde čas, půjdu se na
ně podívat, oni mi neublížili a já jim taky
ne. Je to moje rozhodnutí, vedení klubu

PROSTĚJOVSKO Hned sedm branek nabídlo devadesát minut hry na lipovském
trávníku. V rámci 18. kola „B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS přivítali domácí hráči
fotbalisty Štěpánova a po přestřelce 4:3 se
jako jediní z regionální trojice dočkali vítězství. Bodovat se však podařilo i Mostkovicím a Čechovicím, nováček soutěže doma ztratil
vedení 2:0 a jen remizoval s Opatovicemi, to tradiční účastník I.A
třídy přivezl nerozhodný výsledek z půdy třetí Náměště na Hané.
Čechovice

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov
na svém zasedání dne 15. dubna 2015 rozhodla:

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 16. dubna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Jiří Karásek (FK Skalka 2011) – 1 SU od 12.4.2015, DŘ čl. 19/1.
Matěj Šnajdr (TJ Sokol Určice) – 3 SU od 13.4.2015, DŘ čl. 13/b.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

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

dobru vedoucí Plumlov na čele„A“ skupiny
I.B třídy Olomouckého KFS. Pomohla mu k
Vrchoslavice
tomu výhra u nyní posledních Radslavic a
současně jen remíza Všechovic u předposledního Brodku u Přerova. Tři body získala i Otinoves proti třetí
Čekyni a Kostelec v okresním derby proti Vrchoslavicím. Stejně
jako ony vyšli v osmnáctém kole naprázdno i fotbalisté Pivína. Na
vyrovnaném konci tabulky jim tak patří dvanácté místo jen o bod
před poslední pozicí.
Otinoves

Pivín

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
3:2 (2:1)

Branky: vlastní Šmíd, Preisler, Vařeka – Lacina, Holub. Rozhodčí:
Langhammer – Straka, Šebesta. Sestava Kostelce na Hané: L. Menšík
– Synek, Baláš, Chytil, Barták – Vařeka, T. Menšík, Móri, Grepl – Preisler, Lužný. Trenér: Ivo Vykopal.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – P. Horák
ml., Šmíd, Hradil, Spiller – Zatloukal,
Holub, Polášek, Lacina (85. Zdražil),
Chvojka – Konupka. Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Kostelce na Hané
Ivo Vykopala:
„Gratuluji soupeři, přijelo k nám asi
nejlepší mužstvo, s nímž jsme zatím
hráli. Výborní kluci se zkušenostmi,
dobře poskládané. Bylo to vynikající

utkání, ale těžké. Nepodcenili jsme
to, kluci se dobře vyspali a splnili, co
jsme chtěli. V první půli jsme vedli,
hosté dokázali srovnat, pomohl nám
ale gól do šatny. Ve druhé půli jsme
zvýšili na 3:1, pak už nám začaly docházet síly, přece jen se potýkáme
s úzkým kádrem. Jsem spokojen se
třemi body i odpracovaným zápasem
a propocenými triky, takto se hraje
o body. Děkuji hráčům za přístup a
bojovnost, povedlo se jim odčinit
poslední výkon.“
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Prohru jsme si zavinili sami, soupeři jsme to ulehčili chybami v obraně.
Všechny tři branky tomu jdou na
vrub, jeden jsme si dali vlastní, dva
po hrubých chybách. V první půli
jsme hráli špatně a byl jsem nespo-

Hvozd
Jesenec

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

PIVÍN ZÍSKAL ŠPAČKA, ALE PŘIŠEL O VARGU
Naopak Tomáš Varga se po půlroce v Čechovicích rozhodl před „Turky“ upřednostnit nabídku Plumlova.
„Tomáš nám podepsal lístky, nechal se ale
ukecat panem Kocourkem. Jsem naštvaný, toto se nedělá. Tvrdím, že slovo chlapa
je víc než šest podpisů. Není to ale férové
jednání, přemlouval ho tak dlouho, až

ho přemluvil,“ smiřoval se s nečekanou
ztrátou těsně před koncem přestupního
období pivínský trenér Jaroslav Svozil.
To u lídra „A“ skupiny I.B třídy naopak
zavládla radost, byť i pochopení, že u regionálního rivala nebudou nadšeni. „Tomáš s námi také koketoval a nebyl zcela
domluvený. Možná měl podepsané lístky,

ale nebyly potvrzené od Hané. Chápu, že
jsou naštvaní, je to jako před pár lety, kdy
jsem chtěl zachránit Plumlov v I.A třídě
a stáhl jsem si Peťu Matouška z Určic, i
když oni počítali, že mu bude hostování
prodlouženo,“ vysvětloval plumlovský
sekretář František Kocourek.
A platilo to ostatně i v případě dalších

nových akvizic Plumlova, které se rodily
až o velikonočním víkendu. „Třeba Marcela Zabloudila jsem tehdy v Držovicích
řešil v neděli o půl deváté večer, protože
termín končil v úterý. Také bych si dokázal představit lépe strávený čas, každý se
ale snaží udělat maximum pro svůj klub,“
doplnil svá slova.
(jim)

Jedlička nesmí trénovat, trest dostal i Medlov
OLOMOUC, PROSTĚJOV Zákaz
výkonu funkcionáře družstva na dvě
soutěžní utkání dostal od krajské
disciplinární komise za nesportovní
chování, které skončilo vykázáním
z lavičky, trenér Konice Roman Jedlička. Stalo se tak v reakci na odpískanou penaltu, po níž domácí Medlov
rozhodl o své výhře 2:1.
„Nechtěl bych to příliš komentovat,

video jsem neviděl. Dostal jsem dva
zápasy a bez finančního trestu,“ ohlížel
se raději pouze velice stručně kouč konického Sokola.
Komise rozhodovala podle článku 11,
odstavce 3a, který upravuje nesportovní chování. A sáhla k nejmírnějšímu možnému postihu. „Nadávky
nebyly hrubé a roli hrály i polehčující
okolnosti. Tedy příkladná práce v od-

díle, kde sám zabezpečuje lajnování,
sekání, údržbu hřiště, takže by finanční postih neměl výchovný efekt,“ odůvodnil ortel předseda Disciplinární
komise Olomouckého krajského fotbalového svazu (O KFS) Josef Koláček.
Bez trestu ale nevyvázl ani domácí
oddíl. TJ Medlov totiž včas nedodal
videozáznam a následovala tak pěti-

setkorunová pokuta. „Nesplnili svou
povinnost odevzdat podle rozpisu
soutěže do tří pracovních dnů nahrávku, aby se tím mohla zabývat komise
rozhodčích,“ osvětlil pravidla šéf krajské sportovně technické komise Josef
Kalina.
Zatím se ještě nikdy nestalo, aby některý z klubů vůbec nedoručil video a
nestalo se to ani tentokrát, byť v přípa-

Branky Lipové: Přikryl, Ohlídal, Petržela, Takáč – Rak, Tuška, Zachar.
Rozhodčí: Vičar – Lepka, Habich.
Hrající trenér Lipové Pavel Růžička
měl po utkání vypnutý telefon.
TJ Sokol Mostkovice
FKM Opatovice-Všechovice
2:2 (2:1)

Branky Mostkovic: Dadák 2. Rozhodčí: Oulehla – Sigmund, Antoníček. Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička (80.
Křišťan), Milar, Chmelař, Walter – Šlambor, M. Vojtíšek, Pořízka (75. Pospíšil),
Jamrich, Musil (55. R. Hanák) – Dadák.
Trenér: Jiří Kamenov.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Z vítězného zápasu jsme udělali
remízu 2:2. Stojí za tím katastrofální
přístup některých hráčů, pochvalu zaslouží pouze kapitán Dadák.
Hrát pouze pětačtyřicet minut nestačí, nelze to pak odchodit, mohli
jsme i prohrát. Hned ve třetí minutě jsme nedali penaltu, ale i tak
jsme vedli 2:0 a prvních třicet minut
bylo dobrých, jenže soupeř nic nevymýšlel a zkoušel chodit do brejků,
nakonec nám mohl dát i třetí gól.
Kluci mají o čem přemýšlet, nepotřebujeme z toho dělat zbytečné
drama. Zápasy s Náměští ani Troubkami nebudou jednoduché a stále
nám chybí šest bodů k relativnímu
klidu.“
(jim)

dě Medlova se v Olomouci dočkali až
ve čtvrtek odpoledne. „Měli prý problémy s kamerou, to je ale neomlouvá.
O pokutový kop se skutečně jednalo
a mrzí mě, že jsme nahrávku neměli
včas, abychom ji mohli panu Jedličkovi pustit přímo na zasedání. Chápu, že
emoce jsou, ale jeho chování se neztotožňovalo s řády,“ dodal k celé situaci
sekretář O KFS Pavel Peřina. (jim)

kojen, pak jsme se zlepšili, hrálo se
na polovině Kostelce, měli jsme
tlak i šance. Oni těžili z protiútoků
a rozhodly naše chyby. My jsme dokázali skórovat po pěkných akcích,
kdy jsme vykombinovali soupeře.
Musím pogratulovat Kostelci, ještě
jsem ale nezažil, aby rozhodčí ukončil zápas v osmaosmdesáté minutě,
navíc v době, kdy jsme měli kopat
přímák. Nevím, co si o tom mám
myslet.“

soupeři po hrubé chybě dovolili snížit. Poprvé jsme byli kompletní a měli
jsme to pod kontrolou, projevila se
síla našeho kádru. Dříve nám chyběli
Pavlinský, Urban, Janeček, teď nikdo.
Šmíd dostal červenou, naštěstí byl
okamžitě vyloučen za oplácení i jejich
hráč.“
1.FC Viktorie Pøerov „B“
TJ Sokol v Pivínì
2:1 (0:0)

Branka Pivína: Špaček. Rozhodčí:
Lasovský – M. Navrátil, Knop. Sestava
Pivína: V. Svozil – R. Švéda, Spálovský, Martinec – Bartoník (75. Makoš),
Branky: Pavlinský 2, Kohout, Dostál Vrba, J. Svozil ml., Šišma – Sedlák (65.
– Čechák. Rozhodčí: Molík – Zemá- Molčík), Špaček, Žondra. Trenér: Janek, Pivoňka. ČK: Šmíd. Sestava Oti- roslav Svozil st.
novsi: Piňos – Kohout, Janeček, ŠkváHodnocení trenéra Pivína
ra, Hustý – Matocha, Urban, Šmíd,
Jaroslava Svozila:
Doseděl – Dostál, Pavlinský. Trenér:
„Potvrdilo se nepsané pravidlo, že
Tomáš Hrdlovič.
když venku nedáme pět šancí, tak
Hodnocení trenéra Otinovsi
se nám to vymstí. V první půli jsme
Tomáše Hrdloviče:
hráli větrem, dali jsme břevno, tyčku,
„Podali jsme natolik slušný výkon, že nevyužili jsme pět šancí. Po poločase
se nám podařilo porazit třetí celek ta- to tak bylo 0:0 a asi zavládlo uspobulky. Jsou to pro nás hodně důležité kojení, po individuální chybě jsme
body, musíme se už ale soustředit na ovšem dostali gól a po křižné střele
další zápas, abychom i nadále doma to bylo 0:2. Zvedli jsme se a zatlačivyhrávali. Už v pátek nás čeká dohráv- li jsme je, Špaček dokázal pět minut
ka s Ústím 'B'. První poločas jsme hráli před koncem snížit. Přišli jsme o tři
proti větru, přesto jsme se dostali do body. Soupeř sice posílil o čtyři hráče
dvoubrankového vedení a Dostálův z 'áčka', hádali se ale, a kdybychom
pokus ještě při přehazování gólmana vedli o dvě branky, tak bychom si to
sfoukl vítr. Ve druhé půli jsme je ne- uhlídali. Takto jsme je vlastní hloupustili do vyložené šance, přesto jsme postí postavili na nohy.“
TJ Otinoves
TJ Sokol Èekynì
4:1 (2:0)

TJ Sokol Radslavice
TJ Sokol Plumlov
1:3 (1:2)

Branky Plumlova: Hladký, Fabiánek,
Zabloudil. Rozhodčí: Ženožička –
Valouch, Šteier. Sestava Plumlova: Simandl (70. Plajner) – Žídek, Kutný,
Ullmann, Klváček – Varga (60. Ostratický), Zabloudil, Fabiánek, Křupka
– Matula, Hladký. Trenér: Jan Pešek.
Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„Od začátku jsme byli lepším týmem,
kombinační trpělivou hrou jsme soupeře přehrávali a výsledkem byl ve
dvacáté minutě gól Hladkého po nadýchaném centru z levé strany od Matuly.
Soupeř ale dokázal bleskově vyrovnat
při šťastné teči z trestného kopu. Do
šatny nám zajistil vedení Fabiánek po
krásné individuální akci, když prošel
přes čtyři protihráče a nekompromisně
zakončil k tyči. Ve druhém poločase
zvýšil po převaze Hladkého Zabloudil
a vše nasvědčovalo hladkému dohrání
zápasu, v sedmdesáté minutě bohužel
musel za zraněného Simandla zaskočit
Ullmann a posledních dvacet minut
od nás bylo hodně špatných. Tři body
jsme už ale nepustili. O jak vážné zranění se jedná, ukáže až vyšetření v nemocnici, snad to nebude tak jako na podzim, kdy pro něj půlsezona skončila po
třetím kole. Podvědomě jsme to měli v
hlavách, vypadli jsme z tempa, ale soupeř nás neohrozil.“
(jim)

Vyhráli všichni, Protivanov jde do čela
I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Skvělý víkend prožili
fotbalisté Protivanova, Jesence i Hvozdu.
Osmnáctým kolem skupiny „B“ I.B třídy
Olomouckého KFS prošli bez ztráty kytičky a jarnímu vicemistrovi okresního přeboru se kromě nedělní domácí výhry nad Haňovicemi podařilo
zvládnout i páteční dohrávku na půdě Nových Sadů „B“ a díky
těmto i ostatním výsledkům se právě Protivanov propracoval
na první místo „B“ skupiny I.B třídy. Jesenec se posunul do středu tabulky a Hvozdu se po dlouhých týdnech a měsících podařilo vymanit z posledních dvou pozic.
Protivanov

PIVÍN, PROSTĚJOV Třináct zásahů
v patnácti podzimních kolech III. třídy
OFS Prostějov vyneslo dobromilickému
útočníku Jakubu Špačkovi angažmá o
dvě soutěže výš. V zimě si jej totiž všimli
zástupci Pivína a zrodilo se tak půlroční
hostování gólového útočníka, který se
již dokázal trefit i za pivínské „béčko“.

SK Lipová
TJ Štìpánov
4:3 (2:3)

Plumlov zvýšil náskok, derby zvládl Kostelec

Klenovice dostaly nářez,
10
1

Mostkovice

Sestava Čechovic: D. Klimeš – Zacpal, Vinklárek, Jano, Ján – Jansa (25.
Vlach), Kolečkář, M. Klimeš, Chmelík
po chybách a z brejků, když jsme se Branky: Fišara – Ján z penalty. Roz- – Jahl, Klváček (55. A. Pospíšil). Tremy tlačili do útoků,“ představil Řehák hodčí: Konečný – Grečmal, Balún. nér: Jaroslav Klimeš.
svá očekávání od utkání v lázeňském
městě.
Přestože se Velké Losiny nacházejí
hned za Novými Sady a Šumperkem,
koničtí tak nejedou v odevzdaném
rozpoložení. „Pokusíme se tam urvat
body. Oni sice patří poslední dvě sezony v lepším týmům a bude to náročné,
snad se nám to ale podaří,“ věří Radek
Kostelec na Hané
Řehák.
(jim)
PROSTĚJOVSKO Už sedm bodů má k

zprávy od zeleného stolu...

NOSA
KLNH

I.A třída skupina B

Lipová

Hodnocení trenéra Čechovic Jaroslava
Klimeše:
„Celkově to bylo remízové utkání,
takže jsem spokojen, přestože každý
chce vyhrávat. V Náměšti se hraje
fotbal od podlahy, věděli jsme, že
mají velké chlapy, hrají řízný fotbal a
mají dobře sehrané standardky, takže
každý roh 'smrděl' gólem. Po chybě
jsme dostali branku, naštěstí to pro
nás ale dopadlo dobře. Tragédií ale
je, že opět neproměňujeme tisíciprocentní šance, šli jsme sami na brankáře. Souběžně hrálo naše 'béčko', měli
jsme zraněné i jedno vyloučení, takže
pět hráčů bylo mimo. Nebylo to jednoduché, díky širokému kádru ale
dostali možnost i další hráči. Teď nás
čeká Bělotín, tam to bude těžké, ale
máme mu co vracet.“

TJ Sokol Protivanov
TJ Doubrava Haòovice
3:1 (2:1)

Branky Protivanova: 5. T. Pospíšil,
31. R. Sedlák, 91. F. Pospíšil. Rozhodčí: Axamit – Šafařík, Balún.
Sestava Protivanova: R. Vybíhal
– M. Bílek, J. Vybíhal, Dvořák, M.
Sedlák – D. Sedlák (42. M. Pospíšil,
69. Milar), Kropáč, V. Nejedlý (74.
Hruban), Z. Pospíšil – T. Pospíšil,
R. Sedlák (60. F. Pospíšil). Trenér:
Josef Pospíšil.
Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:

„Byl to velice náročný víkend, získali
jsme během tří dnů šest bodů. Ani
v jednom zápase jsme nebyli lepší,
měli jsme však potřebné štěstí, kterému jsme šli naproti. Víme, že Haňovice mají výborný úvod, tak jsme
na ně zkusili vletět a vyšlo nám to,
v páté minutě vstřelil první branku
po krásném útoku Tomáš Pospíšil.
Oni sice brzy srovnali, po půlhodině
nám ale po nedorozumění brankáře
s obráncem vrátil vedení Radek Sedlák. Soupeř byl lepší, ale ve druhé
půli se nám ho dařilo držet na uzdě.
Oni šli do rizika a v nastaveném čase

po chybě brankáře pojistil František
Pospíšil, který mu sebral míč. První
místo ale bereme s rezervou, cílem
bylo dělat radost sobě a fanouškům.“

má na víc než na I.B třídu, kluci se a nevím, s čím
ale nevzdali a dohráli to. Oni trefili na Slavonín.“
tyčku a my jsme šest minut před
FC Hvozd
koncem z brejku zvýšili.“

FK Nové Sady „B“
TJ Sokol Protivanov
0:2 (0:1)

SK Jesenec
TJ Sokol Doloplazy
2:1 (1:1)

Branky: 43. Z. Pospíšil, 84. F. Pospíšil. Rozhodčí: Axamit – Valouch,
Ženožička. Sestava Protivanova:
R. Vybíhal – M. Bílek (71. Hruban), J. Vybíhal, Dvořák, M. Sedlák
– D. Sedlák, Kropáč, V. Nejedlý (86.
Slaný), Z. Pospíšil – T. Pospíšil (66
Milar), R. Sedlák (54. F. Pospíšil).
Trenér: Josef Pospíšil.

Branky Jesence: Konečný 2. Rozhodčí: Janků – Sládek, Vičar. Sestava Jesence: Kýr – Horák, Továrek,
Žouželka, Zajíček – D. Čížek, Kořenovský, Konečný, Drešr – P. Tichý
ml., J. Tichý. Trenér: Petr Tichý
starší.

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Od začátku bylo jasné, kdo je pánem na hřišti, my jsme ale hráli
poctivě dozadu, šli jsme do všeho
naplno a vyšlo nám to, až to bylo neskutečné. Dokázali jsme být nebezpeční z brejků, dlouho nerozhodný
stav zlomil ve třiačtyřicáté minutě
Zdeněk Pospíšil. To bylo obrovsky
důležité, těžko bychom to dotahovali. Měli jsme z utkání obrovský respekt, na podzim jsme uspěli se stejnou taktikou. Do druhé půle jsme
šli s ještě větším nasazením, soupeř

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Protrápili jsme se k vítězství, nevycházelo nám vůbec nic, nedařily se
nám přihrávky na dva tři metry. Byl
to asi náš nejhorší zápas, předvedli
jsme hromadu chyb a bylo to špatné, rozhodla osobnost Konečného,
kdy to vzal na sebe. Od páté minuty
jsme prohrávali, opět jsme dostali
gól ze standardky. Trošku jsme byli
přemotivovaní, ale zvládli jsme to
za tři body, které jsou pro nás hodně důležité. Mrzí mě ale ztráta tří
chlapů – Jirky Tichého, Martina
Laštůvky a Zdenu Horáka – Doloplazy byly velice tvrdým soupeřem

pojedeme

TJ Sokol Slavonín
2:1 (1:1)

Branky Hvozdu: Vánský, Kvapil.
Rozhodčí: Halenka – Vyroubal,
Vojtek. Sestava Hvozdu: Koutný –
Novotný, Hlavinka, Mlýnský (46. J.
Bílý), Pírek – P. Muzikant (75. K.
Procházka), Vánský, Kvapil, F. Bílý
– Z. Poles, V. Bílý (70. D. Grulich).
Trenér: Rudolf Švehla.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Byl to velice těžký zápas, soupeř
bude na jaře patřit mezi nejlepší. Posílili, potrénovali, herně byli o dost
lepší, ale my jsme byli bojovnější a
dali jsme do toho více srdíčka než
soupeř. Hned ve druhé minutě jsme
se dopustili hrubky a po nedorozumění jsme prohrávali. Trošku nás
to srazilo, hráli jsme křečovitě, ale
podařilo se nám srovnat po centru a
ruce ve vápně. Pak se hra vyrovnala,
ve druhé půli jsme to otočili, soupeř
vrhl vše do útoku a my chodili ze
zajištěné obrany do protiútoků. Šli
jsme i sami na brankáře, ale neproměnili jsme to.“
(jim)

37

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Zábřeh
(sobota 25.4., 16.00, rozhodčí:
Mikyska – Boček, Černý).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“:
23. kolo: Určice – Přerov (neděle 26.4., 16.00, Richtár – Záloha,
Těšina).
MIA REALITY KRAJSKÝ
PØEBOR:
23. kolo, neděle 26. dubna, 16.00:
1.HFK Olomouc „B“ - Kralice na
Hané (10.00, Boháč – Slota, Kološ,
hřiště Holice), Velké Losiny – Konice
(Svozil – Slota, Hampl, Chválkovice
– Klenovice na Hané (sobota 25.4.,
16.00, Vojáček – Zelík, Bartůněk).
SMOOS I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
19. kolo, sobota 25. dubna, 16.00:
Mostkovice - Náměšť na Hané
(neděle 26.4., 16.00, Vyroubal
– Dorušák, Bartůněk), Dub
nad Moravou – Lipová (Štětka –
Grečmal, Petr), Bělotín – Čechovice
(Oulehla – Sigmund, Lasovský).
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
19. kolo, neděle 26. dubna, 16.00:
Plumlov - Brodek u Přerova (sobota 25.4., 16.00, Vojtek – Piták,
Milar), Všechovice - Kostelec na
Hané (P. Pospíšil – Piták, Vrána),
Vrchoslavice – Otinoves (Balún
– Valouch, Ženožička), Ústí „B“ Pivín (10.00, Vrba – Šafařík, Štětka).
FGP STUDIO I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
19. kolo, neděle 26. dubna,
16.00: Paseka – Hvozd (Lasovský
– Halenka, OFS), Slavonín –
Jesenec (M. Navrátil – Pitner, OFS),
Doloplazy – Protivanov (Šteier –
Molík, Pivoňka).
RELAX CENTRUM KRAJSKÝ
PØEBOR - dorost:
19. kolo: Konice – Zubr Přerov (neděle 26.4., 10.00, Šmíd), Nemilany
- Kostelec na Hané (sobota 25.4.,
13.30, Vedral), Opatovice - Určice
(sobota 25.4., 16.00, M. Pospíšil).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
19. kolo: Chomoutov - Němčice
nad Hanou (sobota 25.4., 13.45,
OFS), Smržice - Náměšť na Hané
(sobota 25.4., 10.45, Halenka),
Protivanov – Brodek u Přerova (neděle 26.4., 11.00, Hubený).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- SPORTIKA II. TØÍDA:
19. kolo, sobota 25. dubna, 16.00
hodin: Skalka - Haná Prostějov
(hřiště Klenovice na Hané),
Olšany - Určice „B“, Vrahovice Držovice, Smržice - Zdětín (neděle
26.4., 16.00), Nezamyslice - Horní
Štěpánov, Kralice na Hané „B“ Brodek u Prostějova (neděle 26.4.,
16.00), Přemyslovice – Čechovice
„B“ (neděle 26.4., 16.00).
III. TØÍDA:
19. kolo, neděle 26. dubna, 16.00
hodin: Tištín - Bedihošť, Kladky Mostkovice „B“, Čechy pod Kosířem
- Dobromilice, Ptení - Otaslavice,
Nezamyslice „B“ - Němčice nad
Hanou, Vícov - Protivanov „B“,
Výšovice - Pivín „B“.
IV. TØÍDA:
15. kolo, neděle 26. dubna, 16.00
hodin: Brodek u Prostějova „B“ Pavlovice u Kojetína (sobota 25.4.,
16.00), Vrahovice „B“ - Tvorovice,
Ivaň - Přemyslovice „B“ (sobota 25.4.,
16.00), Doloplazy - Kostelec na Hané
„B“, Brodek u Konice - Biskupice,
Plumlov „B“ - Želeč (hřiště Krumsín).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
13. kolo: Nezamyslice - Brodek u
Prostějova (sobota 25.4., 13.30),
Pivín - Plumlov (neděle 26.4., 13.30).
OKRESNÍ PØEBOR ŽEN:
12. kolo, sobota 25. dubna, 16.00:
Kostelec na Hané – Drnovice (neděle
26.4., 13.30), Ráječko - Mostkovice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-
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ORLOVÁ ODČAROVALA JARNÍ KOUZLO VENKOVNÍCH ZÁPASŮ

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
Karel KROUPA
K
Fanoušky to nepotěší, ale jejich týmu se vždy
dařit nemusí,
n
od svých borců ovšem očekávají,
že i ve smolném období, kdy míč prapodivně
odskakuje a nelze trefit ani prázdnou
odsk
branku, dají do utkání maximum úsilí
bran
a bojují
b
s nasazením. Právě toto je nutné
oce
ocenit u Karla Kroupy, který se už pár
zápasů ne a ne trefit do černého. Přesto
záp
na hrotu maká, chodí do hlavičkových
soub
soubojů, bojuje, dře, snaží se zpracovat
míče pro
p spoluhráče. Ti ho v neděli na půdě
Orlové n
nechávali tak trochu na holičkách a vyto, „ať si tam chlapec dělá, co umí“... Kapadalo to
rel prostě vyčníval nejen postavou, ale především
hherníí morálkou a profesionálním přístupem.

OKÉNKO „Tým ztratil šťávu!“
jsme svědky utkání bez
KAPITÁNA „Byli
jiskry a potřebného náboje.
aneb
pohledem
tomáše
bureše

Rozhodující pro vývoj utkání
byly vstupy do obou poločasů,
zejména pak do toho druhého.
Psychická výhoda a jakési nakopnutí mužstva, které vstřelí
gól do šatny, přišly okamžitě
vniveč. Tento gól byl konečně
typický pro celý zápas - kluci reklamovali u asistenta rozhodčího neodmávaný aut, přitom jsme měli šest hráčů ve vápně a situace měla být
s přehledem řešitelná. Sok to byl hratelný a troufám si tvrdit, že při
příznivé konstelaci jsme si z Orlové mohli a měli odvézt i tři body.
Bohužel jsme pokračovali v matném výkonu ze zápasu s Hulínem.
Soupeři se na nás v tabulce dotáhli a tento fakt spolu se silným Zábřehem
by tým měly doma motivovat k nadprůměrnému výkonu.“
Tomáš BUREŠ,
brankář 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Starší dorostenci
ztratili vítìzství

Prostějov (tok) – Po domácím vítězství nad Frýdkem-Místkem cestoval
v sobotu tým 1.SK Prostějov ´U19 na
hřiště dalšího soupeře ze Slezska do
Třince. Mladé Slezany vyučil v první
půli efektivitě. Hanáci přečkali tři třinecké tutovky a díky brance Přikryla
pět minut před poločasem, který využil nedorozumění v domácí obraně,
se ujali vedení. To drželi celý druhý
poločas, kdy se při důsledné obraně
spoléhali na brejkové situace. Přesto si
tři body domů neodvezli. Už v nastaveném čase domácí srovnali a sebrali
hostům téměř jisté dva body.
NIKE FOOTBALL
TRIALS také v Prostìjovì

Prostějov (tok) – Firma Nike jezdí
v průběhu dubna s kopačkami přímo za zákazníky. Zastávku udělá také
v Prostějově v pondělí 20. dubna od
13:00 do 18:00 hodin na stadionu
SCM Za Místním nádražím. Zájemci si mohou zdarma vyzkoušet
nejnovější modely kopaček Nike, ve
kterých hrají a trénují nejlepší fotbalisté světa. V případě zájmu budou
k mání za zvýhodněné ceny.

Najít ztracenou pohodou mají fotbalisté
Prostějova tuto sobotu doma proti Zábřehu
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
z Orlové
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

ORLOVÁ - LUTYNĚ Jestliže si
v uplynulém týdnu kouč Jura
pochvaloval, že se„eskáčku“ daří
aspoň na hřištích soupeřů, když
doma už přenechává body, po
včerejším představení v Orlové
neplatí ani to. Jarní sluníčko a nečekané teplo jakoby borce v červenočerných pruhovaných dresech ukolébaly.Vedoucí mužstva
Martin Musil tak nebude muset
přemítat, jestli i doma nenasadit
tuto vítěznou barevnou variantu.
V dresech to bohužel nebude...
Paradoxně lépe týmu asi svědčila krizová situace, kdy měl trenér František
Jura k dispozici takříkajíc „Klapzubovu

jedenáctku“ a doufal, že všichni její členové dohrají co nejdéle. Psychologicky
je známá věc, že jakýkoli kolektiv se
v krizových situacích semkne a vyždímá ze sebe maximum. Ty doby už zdá
se z prostějovské kabiny vyprchaly... Na
druhou stranu se na hřiště postupně dostávají hráči, kteří dlouhou dobu čekali
kvůli zranění na svou příležitost. Machálek si odbyl premiéru, Šteigl střídal
ve druhém utkání, Sečkář toho poslední zápasy také na hřišti moc nepobyl.
Jistě, výpadek herní praxe může být do
jisté míry znatelný, motivace a chuť do
zápasu by ovšem mohla být mnohem
zřetelnější.
A do třetice lze zmínit ještě jednu notoricky známou negativní „libůstku“
prostějovských fotbalistů. Tou je nižší
motivace proti tak zvaně slabším soupeřům. Právě rozdíl mezi prohranými
mači s rezervou Sigmy a Orlovou toho
budiž ukázkovým příkladem. Orlová si
každou sezónu klade obvykle jako primární cíl udržení se v soutěži a posunutí
se do klidnějších pater tabulky, v uplynulém týdnu si ovšem vyšlápla hned

na dva papírové favority. Kroměříž ještě
uhrála remízu, Prostějov v lekci efektivity ztratil body všechny.
Je to dvojnásob škoda, když uvážíme,
že už v sobotu zavítá do Prostějova
silný tým ze Zábřehu na Moravě. Na
podzim šlo o souboj prvních dvou
týmů aktuální tabulky, tentokrát by
soupeř aspoň mohl do domácích řad
přinést opět onoho bojového ducha
a srdcařský výkon...
Nechybělo mnoho, aby se tento zápas
vůbec nehrál. Na přelomu ledna a února totiž procházel zábřežský klub vnitřní
krizí. Koncem ledna se hráči místo harmonogramu tréninků a přípravných
utkání dozvěděli o jakémsi pohybu v
nejvyšších patrech klubu. Dokonce se
chvíli spekulovalo o tom, nastoupí-li
vůbec klub do jarních bojů MSFL. Vše
se ale stejně rychle uklidnilo a „A“ tým
zvládl všechny přípravné zápasy, byť se
střídavými úspěchy.
Do jarní sezóny vstoupili Zábřežští famózně, když první tři kola nezaváhali,
když porazili postupně Líšeň 2:0, sousední Uničov 1:0 a Třebíč 2:0. Absolu-

torium zaslouží především defenziva
Sulka, která ani v následujících dvou
zápasech neobdržela branku! Neuplatnili se ovšem ani střelci, takže zápasy
s Kroměříží a naposled doma s Břeclaví skončily bezbrankovou remízou.
Oba týmy měly v tomto zápase Davida
s Goliášem vyrovnanou bilanci střel na
branku, z nichž žádná neskončila v síti.
Trenér Jiří Balcárek dal důvěru sestavě Šustr – Rajnoha, Krejčí (87. Bača),
Swiech, Koutný – Švábík, Binar, Kurušta, Pospíšil – Voves, Prokeš.
Domácí „eskáčko“ by už mělo mít
k dispozici kompletní sestavu včetně
prvního brankáře Bureše. Trenér František Jura by tak mohl poskládat optimální sestavu hráčů nejen s formou,
ale i patřičnou motivací. Tou by ostatně
měla být snaha ukázat fanouškům, že
proti silnému soupeři umí. A také odčarovat jarní zakletí Šustrovy branky.
Silný tým Zábřehu zavítá do Prostějova v sobotu odpoledne, utkání 23.
kola MSFL začíná v 16:00 hodin na
stadionu SCM Za Místním nádražím.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

„Eskáčko“ srazily úvody obou poločasů...
Sl Orl-L
1.SK Pv

3:1

ORLOVÁ-LUTYNĚ Nevydařené
vstupy do obou poločasů poznamenaly zásadním způsobem vývoj
utkání a konečný výsledek nedělního utkání dvaadvacátého kola třetiligové soutěže. Už po pěti minutách
lovil poprvé míč ze sítě prostějovský
brankář Kofroň, který nastoupil
k třetímu po sobě jdoucímu zápasu.
Ještě tragičtější byl vstup do druhé
půle, kdy „eskáčko“ prohospodařilo
psychologický efekt předchozího
srovnání gólem do šatny. Třetí branka pak definitivně pečetila vítězství
domácích, když Prostějov už nenašel
na hru Orlové pádnou odpověď a ze
Slezska se tak včera vracel s prázdnou...
Na poměrně dlouhé hřiště fotbalového
areálu v Orlové vyběhla identická základní sestava jako v předchozím domácím duelu proti Hulínu. „Rameno ještě
není stoprocentní, takže raději nebudu
ani na lavičce, kdyby byl nějaký problém. Chci být fit na domácí zápas se
Zábřehem,“ svěřila se Večerníku už na
sobotním zápase v Určicích gólmanská
jednička Tomáš Bureš.
Domácí začali aktivně a už ve 4. mi-

nutě se před Kofroněm objevil po
přihrávce zprava domácí Kopel, jehož
hlavička směřovala přímo do rukavic
brankáře hostí. Prostějovští to ovšem
ke své škodě nevzali jako dostatečné
varování. A tak po dvou minutách přišel další průnik zprava do šestnáctky,
Kofroň centr vyrazil do pole, kde napřáhl obránce Schroner a propálil vše,
co mu stálo v cestě - 1:0. Úvod tedy
stejný jako v Kunovicích a stejně brzy
mohlo být i srovnáno. Po pěti minutách se totiž proháčkoval do velkého
vápna domácích Kroupa, jeho centr
na zcela volného Koudelku byl asi do
té míry razantní, že se míč od kopačky
spíše odrazil přímo k Szarowskému,
který byl u tyče tak říkajíc v brankářském ofsajdu.
V dalším průběhu první pětačtyřicetiminutovky se hra srovnala a střely
domácího Skoupého či hostujícího
Kroupy zapadly pouze do náručí připravených gólmanů. Trenér Jura už
po necelé půlhodině hry stáhl Ruse
a nahradil ho Machálkem. „Na soupeřově pravé straně jsme měli problémy,
takže jsme potřebovali přeskupit řady
a samozřejmě také posílit hru dopředu, což se nám myslím podařilo,
bohužel ale bez efektu...,“ komentoval po utkání tento strategický tah
Roman Popelka, asistent trenéra
1.SK Prostějov. Deset minut před
přestávkou se po sérii nepřesností řítil

netypicky po levé straně Tomáš, jeho
střelu Kofroň srazil na roh. Fládr pak
mířil hodně mimo, ale v poslední minutě první půle vybojoval ve středu
hřiště míč, který šel přes Zelenku nalevo Koudelkovi, jeho centr posunul
tísněný Kroupa Zelenkovi, jenž technickou střelou nedal Szarowskému
šanci - 1:1.
O přestávce to tedy vypadalo, že zápas
nabere kýžený směr. Dvě minuty po
výkopu bylo ale vše jinak. Kaizar vybídl ke sprintu dlouhým nákopem podél
postranní čáry Tomáše, ten odcentro-

val a Urban si obhodil Hirsche a podél
vybíhajícího Kofroně poslal Slávii opět
do vedení - 2:1. Sus si za vehementní
reklamaci autu vysloužil akorát žlutou kartu... Vzápětí poslal Zelenka do
úniku po levé straně Koudelku, ten
udělal kličku do středu hřiště, následnou střelu k tyči ale Szarowski pokryl.
Stejný hráč po pěti minutách druhé půle míč do branky po Kroupově kolmici dopravil, sudí ale pískali
ofsajd. Záběr kamery ale dokazuje,
že v okamžiku přihrávky Koudelka
v postavení mimo hry nebyl, pou-

ze na opačné straně vápna Hirsch,
který ale do hry nijak nezasáhl.
A tak přišla 65. minuta, kdy se do
brejku po pravé straně rozeběhl Kopel, přihrál pod sebe Castanerovi
a ten střelou pod břevno nedal Kofroňovi nejmenší šanci - 3:1.
Hosté po zbytek zápasu zkoušeli štěstí, ale Sečkář zboku jen lízl břevno,
Zelenka mířil těsně vedle tyče a Koudelka trefil pouze gólmana. Slávisté
z Orlové tak slavili nečekané vítězství,
naopak Hanáci se vraceli zpět hodně
zkroušení...

Pozápasové hodnocení trenérù
Josef JADRNÝ
- FK Slavia Orlová:
„Z Prostějova jsme samozřejmě měli
vzhledem k jeho postavení v tabulce
i vysokému počtu nastřílených branek
respekt. Připravovali jsme se na Kroupu, na Zelenku, Hirsche také dlouhodobě znám, myslím,
že se nám tyto hráče podařilo eliminovat. Chtěli jsme hrát
jednoduše dopředu, protože nemám rád, když se obrana
zabetonuje. Podařilo se nám vstřelit tři branky, byť jsme se
v závěru prvního poločasu dostali pod tlak a zaslouženě
jsme dostali vyrovnávací gól. Z hlediska šancí si myslím,
že jsme zaslouženě vyhráli a získali důležité a cenné tři
body. Poté, co jsme absolvovali náročný anglický týden
a s Kroměříží uhráli remízu, jsem s výkonem svých svěřenců spokojen.“

Roman POPELKA
- 1.SK Prostìjov:
„Očekávali jsme, že si odsud body odvezeme... Bohužel nám vůbec nevyšly
vstupy do obou poločasů. V úvodu
nám trvalo čtvrthodinky, než jsme se
dostali do hry, za tu dobu jsme už prohrávali 0:1. Škoda,
že jsme to podobně jako na Slovácku do poločasu neotočili, protože pak jsme byli lepším mužstvem a měli několik příležitostí. Naštěstí se nám podařilo aspoň vyrovnat
a věřili jsme, že druhý poločas začneme tam, kde jsme ten
první skončili. Gól hned na začátku nepovažuji za rozhodující, protože jsme ještě několik příležitostí ke korigování
stavu měli, po třetí brance už ale bylo jasno. Soupeř využil silnou pravou stranu, kterou jsme nedokázali pokrýt,
nám selhala koncovka.“

„Nedělám to, ale teď jsem si vzal v kabině řeč!“ Zkušený Lukáš Zelenka přiznal po zápase menší nasazení...
ORLOVÁ-LUTYNĚ Druhý nejlepší střelec podzimní části
pro Večerník
prokazuje hlad po gólech i na
Tomáš KALÁB
jaře. Branka na konci prvního
poločasu byla druhá, na rozdíl od té v Kunovicích ale nepřinesla
kýžený obrat v utkání. Všechny předpoklady k tomu tým sice
měl, ale nezadařilo se. A tak ani nebylo divu, že po bezkrevném
výkonu mužstva si jeho nejzkušenější plejmaker nebral po
utkání servítky. Slušně řečeno naštvání čišelo ze sparťanského
odchovance i v pozápasovém intervirew pro Večerník.
exkluzivní rozhovor
ovor

●● 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 Bureše. Mně mají ve středu
vytahovat stehy a vzhledem k tomu,
že hrajeme až v neděli, bych měl být
v případě potřeby k zápasu připraven.
Nemusím zdůrazňovat, že bych si ještě
zachytal rád. A kdybychom tam ještě
vyhráli...“ (úsměv)
●● Jak si vysvětlujete, že z venku vozíte body 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, takže
sám si to těžko vysvětluji. Řekl bych,
že kdybychom nedostali do poločasu
vyrovnávací gól, už bychom druhý poločas udrželi.“

Foto: Josef Popelka

Pondělí 20. dubna 2015
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MLADÍ BIKROSAŘI ABSOLVOVALI „Mám z toho velkou radost,“
usmívala
se
Jana
Horáková
SVŮJ PRVNÍ TRÉNINK NA DRÁZE
PROSTĚJOV V polovině listopadu slavnostně otevřená bikrosová
dráha u prostějovského velodromu je už plně využívaná. Dennodenně si ji neorganizovaně projíždí spousta dětí i mládežníků, od
minulého týdne pak platí, že každé středeční odpoledne od 17:00
hodin ji má pro sebe vyhrazenou
oddíl BMX SKC TUFO Prostějov.
„Máme z toho radost, hned na první
sraz přišlo hodně dětí. Sourozenci
Horákovi to dělají dobře, Jana už vede
klub ve Vyškově, tam se dětí nabalila
spousta a určitě tomu tak bude i v Prostějově. Každý den tady jezdí spousta
dětí a je to pro ně výborné vyžití,“ radoval se předseda klubu Petr Šrámek.
Pod vedením Jany a Víta Horákových,
kteří se do nástrah trati opakovaně vydávali a ukazovali, jak vše projíždět ve
větším nasazení, se ze startovní rampy
spouštěli odvážlivci na bikrosových i
horských kolech. To vše za příjemného, až letního počasí, které přímo
vybízelo k venkovním aktivitám.
„Myslím si, že je to velice atraktivní sport a hlavně děti baví jezdit po

FOTOGALERIE

NA WWW.VECERNIKPV.CZ

BYLI JSME
U TOHO
Tréninkových lekcí se na dráze ujalo zkušené a úspěšné duo Jana a Vít Horákovi.
Foto: Jiří Možný

hrbolcích. Teď se jen musí odvázat
rodiče, aby je k tomu pustili. Je to základ pro všechnu cyklistiku, ať už se
jedná o horská kola, cyklokros, silnici.
Mohou tu začít děti od pěti šesti let
a má to velký potenciál,“ zmínila hlavní výhody tohoto sportovního odvětví někdejší mistryně světa a olympijská účastnice Jana Horáková.

A také Petr Šrámek věří, že tato nová
atrakce přispěje k dalšímu rozvoji
prostějovské cyklistiky a přiláká nové
členy oddílu. „Věříme tomu, protože
tak to všude je. Tady mohou bez obav
jezdit i ti nejmenší, což dráhová ani
silniční cyklistika neumožňovala,“
usmíval se předseda SKC TUFO
Prostějov.
(jim)

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
PROSTĚJOV Během své závodní kariéry získala plnou nůši
vítězství a dalších umístění na
„bedně“ při závodech mistrovství světa, mistrovství Evropy
a představila se na premiérových olympijských hrách
v bikrosu. Nyní začala Jana
Horáková vychovávat na prostějovské minidráze své nástupce. Ve středu odpoledne vedla
se svým bratrem Vítem první
trénink a v následném interview nešetřila optimismem...
●● Jak se cítíte zpátky na bikrosovém kole?
„Letos na něm sedím poprvé. (smích)
Teď jsem měla celkem hektické jaro,
tak jsem se na kolo vůbec nedostala.

mít informační tabuli,
Trošku jsem se toho bála, nebylo to
kde bude vše podale až tak hrozné. První jízda celkem
ějaký trénink
statné o naší činnosti,
dobrá, nicméně ještě nějaký
ho dostanu.“
takže si myslím, že by
mi potrvá, než se do toho
●● Věříte, že se teď na kolo
jich mohlo přidostanete pravidelně??
ško„Ještě trénuji děti ve Vyškově, kde jsem zatím klub
kže
nikomu nepředala, takže
du
úterky a čtvrtky budu
tam, středy tady, to se
aurčitě na kolo nedostannu. Pak mi zbývají pondělí, pátky a víkendy, too
věřím, že mi čas vyjde..“
(úsměv)
●● Nemáte v plánu i návrat
bývat. (úsměv)
Dneska
k závodům?
je tu jen
Foto: Jiří Možný
pár jezdců, tak je to
„Bikrosové určitě ne, možná
o něčem jiném, ale
nějaké enduro, které jsem jela
loni, to bych si opět chtěla zkusit. Ale věřím, že pak tomu bude jinak...“
už spíš pro zábavu, k závodům mě to ●● Co se tu mohou děti naučit?
„Určitě techniku s kolem, je totiž
až tak netáhne.“
●● Jste spokojeni se zájmem veřej- i spousta dospělých, kteří sednou na
nosti?
kolo a neumí vyjet obrubník a bojí se i
„Je to první trénink a mám z toho vel- menší nerovnosti. A není to jen základ
kou radost. Moc velkou reklamu jsme pro veškerou cyklistiku, ale i zábava
tomu nedělali, tak jsme předpokládali, pro děti, mohou tu být ve skupince.
že příliš dětí nepřijde. Chceme tu ale Má to svoje pozitiva jako každý sport.“

NEZAMYSLICKÁ KOLOVÁ ČTVRTÁ NA DOMÁCÍM TURNAJI
NEZAMYSLICE, PROSTĚJOV
Druhým turnajem pokračovala
v polovině dubna extraliga v kolové.
A klání elitní domácí sedmičky hostila nezamyslická sportovní hala.
V ní se nejlépe vedlo Petru Skotákovi a Pavlu Šmídovi z Favoritu Brno,
druhé místo připadlo Svitávce
a třetí Zlínu. Hned pod stupni vítězů pak skončili domácí vyslanci bratři Martin a Petr Přikrylové.
K prvnímu místu si dvojice Favoritu Brno dokráčela šesti zápasy

bez porážky, k pěti výhrám včetně
výsledku 6:1 nad Primou Nezamyslice totiž přibyla remíza 3:3 se
Svitávkou. A Jiří Hrdlička s Pavlem
Loskotem poztráceli ještě další
čtyři body za remízy 5:5 se Zlínem
a Nezamyslicemi.
Hlavně díky výhře 4:1 nad domácím
celkem obsadila zlínská „jednička“
bronzovou pozici a opakovalo se tak
pořadí na stupních vítězů z úvodního turnaje, nezamysličtí sourozenci
k remízám s druhým a třetím cel-

Výsledky druhého extraligového turnaje:

1. Favorit Brno 1 (Petr Skoták, Pavel Šmíd) 16 bodů/skóre 35:1 (- Svitávka 3:3, - Zlín 1 7:3, - Nezamyslice 6:1, - Plzeň 8:2, - Zlín 2 5:1, - Favorit 2
6:1), 2. SC Svitávka (Jiří Hrdlička, Pavel Loskot) 12/36:21 (- Zlín 1 5:5, Nezamyslice 5:5, - Plzeň 6:4, - Zlín 2 9:1, - Favorit 2 8:3), 3. Sokol Zlín-Prštné 1 (Jan Krejčí, Martin Struhař) 10/25:21 (- Nezamyslice 4:1, - Plzeň
8:2, - Zlín 2 3:6, - Favorit 2 2:0), 4. Prima Nezamyslice (Martin Přikryl,
Pavel Přikryl) 8/20:21 (- Plzeň 3:0, - Zlín 2 7:3, - Favorit 2 3:3), 5. Start
Plzeň (Ondřej Kydlíček, Josef Reindl) 6/20:31 (- Zlín 2 9:4, - Favorit 2
3:2), 6. Sokol Zlín-Prštné 2 (Marek Uhrovič, Ludvík Písek) 4/19:37 (- Favorit 2 4:4), 7. Favorit Brno 2 (Jiří Böhm, Pavel Kepák) 2/13:26.

Vítěznému Favoritu Brno 1 (u míče) dokázalo nezamyslické duo vstřelit jen jednu
branku.
Foto: Libor Košař

kem přidali nerozhodný výsledek
s posledním Favoritem Brno 2 a výhry 3:0 nad Plzní a 7:3 nad zlínskou
„dvojkou“, což jim zajistilo umístění
přesně uprostřed výsledkové listiny
a posun o jednu pozici oproti klání
v Plzni.
Souboje hrané na dvakrát sedm minut přinesly celkem sto šedesát osm

branek, z toho na druhou Svitávku
připadlo šestatřicet a na první Favorit Brno 1 pětatřicet zásahů.
Další turnaj se uskuteční v závěru
dubna ve Zlíně, závěrečné čtvrté
kolo pořádá až v září Svitávka. Platí,
že poslední dva sestupují, tyto pozice zatím náleží Zlínu-Prštné 2 a Favoritu Brno 2.
(lk, jim)

V ITÁLII SE HODNĚ PADALO A DOJEL JEN KOUDELA KRASOJEZDCI Z NĚMČIC ZAZÁŘILI
COLLECCHIO, PROSTĚJOV
V první polovině dubna odcestoval prostějovský tým SKC TUFO
do Itálie, kde startoval na devatenáctém ročníku „jednorázovky“
Trofeo Edil C, závodu kategorie
UCI 1.2. S informací, že startovat
mohou jen závodníci mladší ročníku 1990, nechal doma trenér
Michal Mráček Petra Lechnera,
bohužel nakonec se ukázalo, že
i on by startovat mohl.
Závodilo se na technicky i profilem
náročném okruhu, který závodníci absolvovali celkem jedenáctkrát
a najeli tak bezmála sto padesát kilometrů. Ve stylu všech italských
jednorázovek se hned po startu
začalo závodit ve vysokém tempu,
z původního počtu půl druhé stovky startujících se cíle dočkalo pouhých jednačtyřicet jezdců.
Prostějovští reprezentanti si nevedli
vůbec špatně, bohužel už po dvaceti kilometrech se po pádu na dlažbě
města Collecchio ocitl Radovan
Doležel, který se však nevzdal a po
více než dvaceti kilometrech těžké
stíhací jízdy se dotáhl do řídnoucího balíku. V něm již chyběl Luděk
Lichnovský, kterému závod nesedl,
avšak stále nechyběli Marek Šipoš,
Matěj Zahálka, Tomáš Koudela
a Jakub Filip. Po devadesátém kilometru závodu přišel hromadný pád

NA JUNIORSKÉM ŠAMPIONÁTU

Na Apeninský poloostrov se vydalo šest prostějovských jezdců, závod ale dokončil
jediný.
Foto: Ondřej Šrámek

ve sjezdu a peloton opustili Šipoš
i Zahálka. Naštěstí se jim vyhnulo
vážnější zranění, nicméně ulomení
části zubu a zranění v obličeji u Zahálky není ničím příjemným a závod
byl pro ně ztracen. Ještě před tímto
ošklivým pádem vinou technických
problémů ze závodu odstoupil Filip.
Osedlal sice rezervní kolo, ale závod
již nabíral na obrátkách a tak na úzkých silnicích byl boj o dostižení balíku marný.
Velmi zdatně si vedl Koudela, ten se
stále pohyboval v popředí a závod
dokončil na velmi dobrém šestatři-

cátém místě. Vyčerpávající stíhací
jízda se podepsala v závěru gradujícího závodu na Doleželovi a jeho
boj skončil přibližně patnáct kilometrů před cílem.
Z vítězství se radoval Francesco
Reda z týmu IDEA 2010 ASD,
v jehož závodní historii najdete
celou řadu worldtour týmů, tříleté
působení v Quickstepu mluví za
všechno. Na druhém místě dokončil závod Simone Petilli z týmu
Unieuro Wilier Trevigiani, třetí pak
dojel Lukas Postlberger z rakouského Tirol cycling teamu. (oš, jim)

PRAHA, PROSTĚJOV V sobotu 11. dubna se v pražské hale na
Pankráci uskutečnilo finále Mistrovství České republiky v krasojízdě juniorů. Hned dva domácí
tituly, jedno stříbro a dva bronzy,
si z Prahy dovezli němčičtí krasojezdci. Němčické dresy se za
celou sobotu ukázaly na pražské
palubovce celkem osmkrát, z toho
pětkrát zacinkala medaile. A to
ještě oddílu chybělo jedno medailové želízko v podobě Martina
Kouřila.
Dvě zlaté medaile vybojovala Adéla Přibylová - v jednotlivkyních
a v otevřených dvojicích s Jaroslavem
Vránou. Vítězně se tak rozloučila
s juniorskou kategorií, za rok již bude
soutěžit mezi dospělými. Dvě bronzové medaile si z hlavního města
dovezla Aneta Šiklingová, třetí místo obsadila jak v jednotlivcích, tak
společně s Michaelou Vosičkovou
ve dvojicích. A sbírku cenných kovů
zkompletoval jedinou stříbrnou me-

Výsledky finále MÈR v krasojízdì juniorù:

Junioři: 1. Ondřej Hanzlíček (SKP Kometa Brno) 115,67 bodu, 2. Jaroslav Vrána (Stavební stroje Němčice nad Hanou) 98,93 b., 3. Martin Urbanec (Sokol Zlín-Prštné) 72,17 b., 6. Jan Buriánek (Němčice) 58,95 b.
Juniorky: 1. Adéla Přibylová (Němčice) 106,31 b., 2. Kateřina Janáčková
(Pankrác Praha) 93,97 b., 3. Aneta Šiklingová 78,12 b., 6. Alena Florová
58,06 b., 9. Michaela Vosičková (všechny Němčice) 47,5 b.
Juniorky - dvojice: 1. Janáčková, Řasová 49,8 b., 2. Němečková, Snopková
(všechny Pankrác) 41,35 b., 3. Šiklingová, Vosičková (Němčice) 35,49 b.
Junioři - otevřené dvojice: 1. Přibylová, Vrána (Němčice) 85,2 b.,
2. Hanzlíčková, Hanzlíček (Kometa) 22,6 b.
dailí Jaroslav Vrána v jednotlivcích.
I on se tak zpět na Hanou vracel se
dvěma výstupy na stupně vítězů.
Juniorská kategorie je otevřená
i starším žákům. Toho využili hned
tři němčičtí borci, kterým se podařilo probojovat do finále Mistrovství
ČR a doplnit tak své zkušenější oddílové kolegy. Alena Florová skončila mezi juniorkami na krásném šestém místě a Michaela Vosičková na
devátém, mezi juniory přidal další
šesté místo Jan Buriánek.

O uplynulém týdnu vrcholily
v Němčicích přípravy na dva víkendové turnaje, které se uskuteční
tuto sobotu a neděli v německém
Wormsu. Do Německa se chystá
celkem šest němčických krasojezdců, jmenovitě Adéla Přibylová,
Aneta Šiklingová, Jaroslav Vrána,
Martin Kouřil, Alena Florová a Michaela Vosičková. V sobotu to bude
tradiční turnaj družstev Wormsercup, v neděli se uskuteční turnaj
jednotlivců.
(jv, jim)

46

Pondělí 20. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

basketbal

Semifinálové série Orlů hned devětkrát
z deseti případů rozhodoval PÁTÝ ZÁPAS

OREL
PODLE

VEČERNÍKU
Ukázal se opět jako pravý kapitán, který především
U
poc
poctivou prací pod oběma koši pomohl svému týmu
k postupu do ligového semifinále. V posledním utkání proti Ústí prodal právě své zkušenosti a velký
n
přehled ve hře. Tři útočné doskoky přinesly Orlům
p
opakované střely, k tomu přidal i další dva získané
míče. V obraně se zase předvedl téměř bezchybným výkonem. Byl dostatečně důrazný a nepovolil
n
ssoupeři volnou střelu, přesto nemusel ani v jednom
případě faulovat. I když dal pouze pět bodů, patřil
p
z pohledu koeficientu užitečnosti k nejlepším hráččům Prostějova. „Radkovy zkušenosti jsou cítit.
Dlouhodobě je to jeden z nejlépe bránících hráčů
celé ligy, navíc hraje maximálně kolektivně a je na
hřišti nesmírně platný,“ ocenil příspěvek svého kapitána Zbyněk Choleva, trenér prostějovského Ariete.
pitá

Výsledky semifinálových sérií basketbalistù Prostìjova
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Prostějov – Nový Jičín 2:3
Prostějov – Nový Jičín 2:3
Prostějov – Děčín 3:2
Prostějov – Nový Jičín 2:3
Prostějov – Nymburk 0:3
Prostějov – Nový Jičín 3:2
Prostějov – Pardubice 3:2
Prostějov – Děčín 3:2
Prostějov – Ostrava 3:2
Prostějov – Pardubice 3:2

– poslední zápas doma
– poslední zápas doma
– poslední zápas venku
– poslední zápas venku
– poslední zápas venku
– poslední zápas venku
– poslední zápas doma
– poslední zápas doma
– poslední zápas doma
– poslední zápas doma

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

60 000

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

KLIKNI SEM
ZNOVU VE

14:14

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ 21.DUBNA!!!
HODIN

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Váleèníci vìøí domácí výhodì
Děčín (lv) - Díky lepšímu postavení
po základní části startuje semifinálová
série basketbalové ligy v Děčíně a Válečníci by tak měli výhodu domácího
prostředí v případě pátého zápasu.
Právě této výhodě věří Severočeši před
úvodním zápasem. „Statisticky máme
daleko lepší procento střelby i celkové
úspěšnosti v domácích zápasech, proto
vědomí začátku doma je i z hlediska
cestování pro nás důležité.,“ tvrdí Luboš Stria, jedna z opor děčínské sestavy.
Vymazat děčínskou výhodu se basketbalisté Ariete pokusí hned při svém
prvním výjezdu. „Bylo by ideální vyhrát a celé to otočit hned na začátku semifinálové série. Takový průběh by se
nám líbil. Není vyloučeno, že domácí
budou zpočátku trochu nervózní a vůbec by nebylo špatné toho využít. Snad
se nám to podaří a přivezeme první
bod,“ doufá pivot Orlů Radek Nečas.
Junioøi nestaèili
na Pardubice
Prostějov (lv) - Ve čtvrtfinále zakončili sezonu junioři Prostějova v extralize do 19 let. Do vyřazovací části soutěže postoupili z osmého místa a proto
v prvním kole play off narazili na vítěze úvodní fáze z Pardubic. Na půdě
soupeře vzdorovali především ve druhém utkání, kdy prohráli o šest bodů,
přesto se série stěhovala na Hanou za
nepříznivého stavu 0:2 na zápasy. Ve
třetím střetnutí se o vítězi rozhodlo již
v první desetiminutovce, v níž Východočeši získali náskok třiadvaceti bodů.
Další průběh už byl vyrovnaný, vysokou ztrátu ale Orli nestáhli. Prohráli
60:93 a celou sérii 0:3 na zápasy.
Kadety èeká boj
na Folimance
Prostějov (lv) - V bojích o medaile
naopak zůstávají prostějovští kadeti.
V extralize do 17 let je jejich soupeřem USK Praha, když v Prostějově
oba soupeři získali po jednom vítězství. Série bude pokračovat třetím
a čtvrtým zápasem zítra 21. a ve středu
22. dubna v hale Na Folimance. Orli
věří, že minimálně jednou zvítězí. Cílem
týmu zůstává postup do dalšího kola.

PROSTĚJOV Od svého postupu do nejvyšší soutěže basketpro Večerník
balisté Prostějova ani jednou
Ladislav VALNÝ
nechyběli v ligovém semifinále.
V šesti případech dokázali uspět a zahráli si tak o zlaté medaile.
Naposledy nebyli úspěšní v sezoně 2008/2009, kdy ve třech zápasech podlehli Nymburku. V dalších devíti případech o postupujícím rozhodoval až poslední pátý zápas.
původní zpravodajství

RADEK NEÈAS
È

KAM NA
SEMIFINÁLE:
1. utkání, pondělí
20. dubna 2015, 20.30:
ČEZ Basketball Nymburk – BK
Opava (úterý 21.4., 16.00), BK
Děčín – Ariete Prostějov.
2. utkání, sobota
25. dubna 2015, 16.00:
BK Opava – ČEZ Basketball Nymburk (pátek 24.4., 16.00), Ariete
Prostějov – BK Děčín.

„Vypovídá to o vyrovnanosti soupeřů. V semifinále už proti sobě vždy
nastupují kvalitní týmy a je to pokaždé boj,“ říká kapitán Ariete Radek
Nečas, který předpokládá, že také
série proti Děčínu bude dlouhá. „Výsledek 3:0 na zápasy by byl hodně
překvapivý, i když se nedá vyloučit.“
Nesmlouvanou bitvu očekává rovněž
kouč prostějovského týmu Zbyněk
Choleva, který si uvědomuje, že vzájemné duely jsou maximálně vypjaté.
„Je to tak už v základní části, v té vyřazovací to nemůže být jiné. Bude to
na krev. Oba týmy do této série dají
všechno,“ předpokládá Choleva.
Historie předcházejících ročníků
ukazuje, že se v semifinálových

sériích hráči Prostějova většinou
pořádně nadřeli. A pokud postoupili do finále, měli v případě
rozhodujícího střetnutí výhodu
domácího prostředí. Ta by letos
byla na straně Děčína. „Pravdou
zůstává, že výhoda domácího prostředí hraje svoji roli. Ale neplatí to
absolutně, což ukázal třeba loňský
ročník. Proti Pardubicím jsme museli odvracet mečbol na palubovce
soupeře a podařilo se nám to,“ míní
předseda prostějovského klubu Ivan
Pospíšil.
Jeho slova potvrzují výsledky na
začátku prostějovského působení
v nejvyšší soutěži, kdy Orli dvakrát
v pátém utkání prohráli s Novým

Foto: www.orliprostejov.cz

Jičínem a bylo to vždy na domácí
půdě. „Není snadné vyrovnat se
s tlakem okolí. Udělat poslední krok
je těžké a někdy to nevyjde. Zažili
jsme to z obou stran. Třeba před
pěti lety, kdy jsme vyhráli pátý zápas
v Novém Jičíně a postoupili do finále po dvou neúspěšných pokusech,“

zavzpomínal Pospíšil. „Podobné
to bylo také při naší první účasti ve
finále v roce 2007. Tehdy tým přivezl postup právě z Děčína,“ uzavřel
vzpomínky na minulost šéf prostějovského klubu. A bylo vidět, jak se
při představě opakování historie blaženě zasnil...
(lv)

STARTUJE BOJ O FINÁLE. Favoritem je Děčín
Přímý přenos prvního utkání sledujte dnes večer na ČT SPORT
PROSTĚJOV V předcházejících
pěti sezonách si basketbalisté Prostějova pokaždé zahráli ligové finále
a stále mají šanci, že se o titul v nejvyšší domácí soutěži pokusí i pošesté.
K tomu ale potřebují vyřadit Děčín,
druhý nejlepší tým dlouhodobé části letošní sezony Kooperativa NBL.
Válečníci jsou v této sérii favoritem.
Orli se přesto pokusí překvapit.
„Děčín má za sebou skvělou základní
část. Potvrdil svoji kvalitu a tu ukázal i ve
čtvrtfinále. Do semifinále půjde v pozici
lepšího týmu, který hrál o zápas méně
a bude mít výhodu domácího prostředí
v případě rozhodujícího zápasu,“ vypo-

čítává důvody, proč jsou Severočeši favoritem série, generální manažer Ariete
Prostějov Petr Fridrich. „Chceme se ale
o postup poprat. Už první kolo vyřazovací části ukázalo, že favorité to nemají
lehké. Pardubice před sezonou tvrdily,
že chtějí do finále a skončily hned na
začátku play off..,“ konstatoval Fridrich
s upomínkou na ambiciózního soupeře, který před sezónou přetáhl z Prostějova Pandulu i Kohouta. Nakonec to ale
Východočechům nic platné nebylo.
V průběhu sezony na sebe Prostějov
a Děčín narazili v pěti případech.
Dvakrát se po výsledcích 87:72 a 82:74
radovali hráči Ariete, ve dvou případech

(91:75 a 91:76) slavili basketbalisté Děčína. Každý tým přitom jednou dokázal
vyhrát na půdě soupeře. V Brně pak
ve finále Českého poháru zvítězili Orli
84:51. „Utkání Českého poháru bylo
výjimečné. Obvykle jsou naše zápasy
hodně vyrovnané. Prakticky se nemáme čím překvapit a předpokládám, že to
tak bude i během semifinále. Narazíme
na konsolidovaný tým s řadou osobností. A budeme se snažit ukázat naši
sílu,“ plánuje trenér Prostějova Zbyněk
Choleva.
Výhodu domácího prostředí bude mít
v úvodním utkání Děčín. A startuje se
už dnes, tj. v pondělí 20. Dubna, o půl

deváté večer. „Je to docela nepříjemné.
Budeme se muset vyrovnat s dlouhou
cestou a vzhledem k večernímu začátku
potřebujeme upravit celý denní program. Ale s tím se nějak vyrovnáme,“
věří před dnešním duelem Choleva.
Děčín půjde do utkání s vědomím, že
potřebuje zvítězit za každou cenu. Každé klopýtnutí v play off na domácí palubovce totiž může být z pohledu dalšího
postupu smrtelné. „Soupeř prostě musí
vyhrát. Uvidíme, jak se s tím tlakem vyrovná,“ poznamenal kouč Orlů.
Střetnutí mohou všichni sledovat
prostřednictvím ČT SPORT. Přímý
přenos začíná ve 20:20 hodin. (lv)

Sluneta už doma podruhé nedokázala zaskočit
S ÚNL
BK PV

66
79

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 1:3
ÚSTÍ NAD LABEM Na druhý pokus to už vyšlo. Ve čtvrtfinálové sérii za stavu 2:1 na zápasy dokázali
basketbalisté Ariete Prostějov zvítězit na palubovce ústecké Slunety
a vybojovali si zasloužený postup
do semifinále Kooperativa NBL.
V závěrečném duelu se projevila
větší kvalita hostujícího výběru.
Domácí navíc nastoupili bez Pecky, který dostal trest za vyloučení
v předcházejícím zápase a také pro-

to Orli vyhráli přesvědčivě o třináct
bodů 79:66.
Ústeckým patřil samotný začátek střetnutí. Rychle se dostali do vedení 4:0, pak
ale vyrovnal Švrdlík a od té doby se soupeři přetahovali o vedení. Důležitý okamžik přišel v závěru první čtvrtiny, kdy
se do na palubovku dostal Talley, který se
během této čtvrtfinálové série zotavil ze
zranění. Jeho dvě trojky v rychlém sledu
přinesly Prostějovu mírný náskok a ten
Orli udrželi až do konce čtvrtiny - 22:15.
Na začátku druhé desetiminutovky se
Sluneta zvedla. Bodově ji táhl především
Alič, který byl při zakončení dlouho bezchybný. Příspěvek zkušeného hráče znamenal snížení Ústí na 27:30, pak se ale
opět prosadili svěřenci Zbyňka Cholevy.
Během jediné minuty zaznamenali osm

CO ZAZNĚLO

bodů v řadě a získali dvouciferný náskok,
který si udržovali až do konce poločasu,
po němž vedli 45:34.
Hostující sestava nechtěla připustit žádné komplikace ani po návratu z kabiny
a především v obraně podala nejlepší
Martin STAVĚL - Sluneta Ústí nad Labem:
výkon v sérii. Pandám se navíc nedařilo „Výsledek odpovídá průběhu zápasu, Prostějov byl prostě lepší. Hodně nám chyběl
při zakončení z dálky a pod košem kra- potrestaný Pecka. Jeho absence byla citelná především v obraně a na doskoku. Snalovali prostějovští pivoti. Pouze v jenom žili jsme se zůstat v zápase co nejdéle, po přestávce už nám však docházely síly. Přes
případě domácí své manko stáhli na porážku nejsem zklamaný, tým odvedl maximum. Prostějov jsme v sérii potrápili
a jedno utkání se nám dokonce podařilo vyhrát. To není špatný výsledek.“
jedenáct bodů, víc jim defenziva Orlů
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
nepovolila. Po třiceti minutách drželi
„Z naší strany to byl zřejmě nejlepší výkon v celé sérii. Byli jsme lepší prakticky ve všem.
Orli vedení 65:50 a unavený protivník Dařilo se nám v obraně i na doskoku a nedělali jsme zbytečné ztráty. Navíc se projevila
prakticky rezignoval.
také naše širší lavička. Mohli jsme hrát ve vysokém tempu a na to soupeř nestačil. Na
V závěrečné pasáži se projevila větší týmu bylo vidět, že nechce sérii nějak prodlužovat. Pouze v první půli nás trochu trápil
kvalita Ariete. I v širší rotaci bez větších Alič, ale i přesto si hráči šli jednoznačně za vítězstvím.“
problémů kontovali průběhu závěreč- doskok a drželi míč na domácí polovi- se zapsalo rovných devět hráčů, kteří
ných minut utkání. V některých pří- ně. V poklidném tempu dotáhli duel přispěli k vítězství v sérii 3:1 na zápasy.
padech si opakovaně došli pro útočný k očekávanému vítězství. Mezi střelce
(lv)

NA TISKOVCE...

Prostějovský kouč Ariete jeden prohraný zápas neřeší

Choleva po postupu: „Čtvrtfinále bylo těžké, ale zvládli jsme to“
PROSTĚJOV Roli favorita splnili v prvním kole play off basketbalisté Ariete Prostějov. V sérii proti Ústí nad Labem sice
ztratili jedno utkání, v domácím prostředí ale nezaváhali a
zvládli také druhý výjezd na sever Čech. „V posledním zápase bylo vidět, že nechceme žádnou dramatickou zápletku
v podobě pátého utkání. Máme to za sebou,“ oddechl si trenér
Prostějova Zbyněk Choleva.

Ladislav VALNÝ
●● Kolik sil vás stála čtvrtfinálová
série?
„O síly až tak nejde. Blíží se sice konec sezony, ale nějaké ještě máme.
V každém případě ale byla náročná,

což jsme čekali. Ústí hrálo s čistou
hlavou a proti uvolněnému soupeři to
nikdo nemá lehké. Ale zvládli jsme to.“
●● Mrzí vás, že se nepodařilo postoupit hned ve třech zápasech?
„Každý by si přál vyhrát v nejkratší
možné době. Vždy se to ale nepodaří.
Porážka ve druhém utkání byla kom-

plikací. Už je to však pryč, důležitý je
postup, ten se počítá.“
●● Jak se vám líbil výkon jednotlivých hráčů?
„Musíme si uvědomit, že pro některé
to bylo teprve první play off v české
lize. Třeba Radovan Kouřil teď slavil
dvacetiny a nemůže mít s takovými
zápasy velké zkušenosti. Nebo Tomáš Mrviš. Také to pro něj nebylo
snadné. Především v defenzivě, kde
bránil Burnatowského, podal dobré
výkony.“
●● Jak pomohl návrat Talleyho?
„V prvním zápase bylo vidět, že s námi
nějakou dobu netrénoval. Už ve čtvr-

tém utkání to bylo lepší. Před semifinálovou sérií jsme ještě měli několik
dní na přípravu, doufám, že se jeho
výkon ještě zlepší.“
●● Jaký je zdravotní stavv před zápasy proti Děčínu?
„Nějaké bolístky máme, ale v poěru soutěždobném stavu jsou v závěru
ýmy. Čeká
ního ročníku všechny týmy.
zovací čásnás však semifinále vyřazovací
ti a každý si chce zahrát, být u
toho přímo na hřišti. Do zání
pasů půjdeme v kompletní
sestavě a to je důležité.
Odevzdáme na palubovkách maximum.“

Foto: www.orliprostejov.cz
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Prostějov prohrál a komplikuje si život Nohejbal: Muži padli, dorostenci vyhráli
KUŘ
PV

33
27

KUŘIM, PRO
OST
TĚJOV Z první
házenkářské ligy pravděpodobně
sestoupí Olomouc a Bohunice,
pád dvou moravských celků znamená, že jihomoravskou skupinu
druhé ligy mohou opustit až tři
celky. A za této konstelace by nastaly problémy pro Sokol II Prostějov, ten totiž po prohře v Kuřimi
disponuje pouze dvoubodovým
náskokem na desátou pozici, kterou okupuje právě jejich poslední
soupeř.
„Prohráli jsme jednoznačně a zaslouženě. Obě družstva měla hrát
jako o život, ale platilo to jen pro
Kuřim, která byla po celý zápas hladovější po dvou bodech, zatímco my
jsme vůli a bojovnost nechali v Pro-

stějově,“ smutnil kouč poražených
Alois Jurík.
O vítězi rozhodl hned první poločas,
v něm se domácím podařilo za třicet minut vsítit hned dvacet branek.
„Z naší strany to bylo tristní. Naše
úspěšnost střelby byla pod čtyřicet
procent a dopustili jsme se osmi technických chyb, zatímco soupeř se blížil
k šedesáti procentům,“ analyzoval
hlavní rozdíly v útočné fázi.
Kuřim uplatňovala osobku na duo
Kosina a Kozlovský a hosté tak měli
velké potíže se zvyšováním svého
střeleckého konta. První jmenovaný
měl za poločas bilanci 9/4, druhý dokonce 8/2. A Kozlovskému duel skutečně nesedl, na čtyři branky nakonec
potřeboval hned sedmnáct pokusů.
„Branky chyběly od nich i od jiných,
nebyli jsme schopni se prosadit, naše
spojky nebyly dostatečně důrazné.
Spokojen ale nejsem ani s obrannou
fází, nezvládli jsme vracení a výsledkem bylo dvacet trháků za třicet mi-

nut. To je šílené, velká nekázeň, problémy nám dělal jeden jejich pivot,“
hovořil Jurík.
Druhý poločas sice Prostějov vyhrál
15:13, na víc než drobnou korekci
to ale nestačilo. „Naše výkony doma
a venku jsou diametrálně odlišné.
Tradičně nám dělala problémy nafukovačka a tuto ztrátu se musíme
pokusit odčinit doma proti Brnu 'B'.
Nebude to ale lehký oříšek, v Kostelci nastoupili s dorostenci, u nás ale
musí bodovat, aby se zachránili, takže očekávám maximum fluktuantů,“
předeslal kouč Sokola II.
Souboj sousedů v tabulce se uskuteční na „Chorásce“ v sobotu od
půl páté odpoledne a hostitelé
netouží po ničem jiném než dvou
bodech. „Musíme předvést výkon
na hranici možností a bodovat. Jen
dva body nám ulehčí situaci, protože
Telnice vyhrála v Juliánově. Může to
být ještě hodně dramatické,“ očekává velké napětí Alois Jurík. (jim)

Brnu „B“
branek
KNH
BR „B“
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KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Ani jedno vyloučení a
pouze dvě napomenutí přineslo
nedělní dopolední střetnutí kosteleckých házenkářů s rezervou
extraligového Brna. O co se hrálo
slušněji, o to více střel si našlo cestu do hostující brány, celkem jich
bylo více než čtyřicet a zrodila se
tak nejvyšší letošní kostelecká výhra.

„Bylo to velice kvalitní utkání. Měli
jsme z toho trošku obavy, jak to dopadne, naštěstí dobře. Za bojovnost a nasazení si zaslouží pochvalu celý mančaft,
jsou to pro nás velice potřebné body,“
oddechl si trenér vítězů Jiří Grepl.
Rozhodla velice kvalitní obrana domácích, z čehož pramenila i taková úspěšnost na opačné straně hřiště. „Defenziva si vedla velice dobře a dařilo se i
Mayerovi, takže jsme se prosazovali z
rychlého přechodu. Už od dvanácté
minuty činil rozdíl šest branek, soupeř
navíc přijel jen v devíti hráčích a projevila se fyzička,“ přemítal.
Jasno o dvou bodech pro domácí
tak bylo velice brzy, už o poločase to

bylo o osm. „Hosté začali dobře, snažili se o kvalitní výkon a ve dvanácté
minutě to bylo jen 6:5, kluci pak do
toho dali srdíčko, donutili soupeře
ke střelám z dálky, které gólman pochytal,“ chválil svěřence.
Postupně se tak na palubovku dostali
všichni členové sestavy, každý hráč se
o výhru zasloužil minimálně jednou
brankou. A díky zdolání Brna „B“ tak
může v Kostelci zavládnout větší pohoda, záchrana je téměř jistá.
„Osmnáct bodů by mělo být dostačující pro záchranu. Jsou dvě kola do konce a do Velkého Meziříčí můžeme jet v
naprostém klidu, pak nás čeká derby,“
uvědomuje si Jiří Grepl.
(jim)

PROSTĚJOV Mužský výběr nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov dosáhl premiérové výhry v první
lize! Uplynulou sobotu 18. dubna
odehrál na domácí půdě svůj celkově
třetí ligový zápas s nepříjemným týmem Startu Praha, s nímž v minulosti ještě ve druhé lize nikdy nevyhrál.
Nyní se však, i když citelně oslaben,
konečně dočkal. Vzhledem ke zranění Šlézara v minulém kole na půdě
Žatce byl trenér Richard Beneš nucen opět měnit sestavu, ale tentokrát
měl šťastnou volbu, načež se zrodilo
vítězství 6:1.
V první dvojce nastoupili za Prostějov
mladíci Roba s Ftačníkem a bylo otázkou, jak si povedou. „Především díky
bojovnosti a zlepšenému výkonu oproti minulému zápasu v Žatci, kdy hráči
Prostějova hráli více na síti, získal Sokol
I první důležitý bod,“ popisoval Beneš.
Ve druhé dvojce dal trenér důvěru zkušeným hráčům Valentovi, Husaříkovi
a Procházkovi, kteří po velkém boji
nakonec zvítězili nejtěsnějším rozdílem
a získali tak pro Prostějov veledůležitý
druhý bod.

doval rovněž v desáté hře. Za stavu
4:5 Šafářová postupně odvrátila pět
mečbolů a dotáhla set do zkrácené
hry. V tie-breaku již dominovala a po
výsledku 7:1 srovnala průběžný výsledek. V rozhodující sadě už diktovala tempo hry domácí tenistka, když
získala pět her v řadě a získala rozhodující náskok. „I ve chvíli, kdy měla
soupeřka mečboly, jsem věřila, že se
to otočí. Tahle víra byla rozhodující,“
prohlásila Šafářová.
Ve druhé partii prvního dne vyzvala
Kvitová Kristinu Mladenovicovou.
Typově podobné tenistky se snažily o
rychlé zakončení, obě ale dělaly velké
množství nevynucených chyb. Více

se přesto dařilo domácí hráčce, která
získala jeden brejk, a to jí stačilo, aby
se dostala do vedení. Ve druhém setu
si pak zajistila náskok 4:2. Mladenovicová sice vyrovnala, poslední dvě hry
přesto patřily Kvitové, která zařídila
druhý bod. „Zápas nebyl jednoduchý.
Ale podařilo se mi vyhrát a to bylo nejdůležitější,“ radovala se česká jednička.
Postup přišel už po třetím zápase

Francie už v minulém kole dokázala
otočit nepříznivý stav 0:2 a nad Itálií
vyhrála 3:2. Tentokrát ale Češky senzaci nepřipustily. V souboji týmových
jedniček Kvitová podala lepší výkon
než v prvním duelu. Dobře podávala,

doslova sestřelila z kurtu a poslala zpět
na Prahu. Celkově tedy Sokol I Prostějov versus Start Praha 6:1 a kýžené body
pro domácího nováčka druhé nejvyšší
soutěže,“ usmíval se spokojený trenér
Prostějova.
Celkově se tak střetnutí hodnotilo Richardu Benešovi velice dobře. „Výtečně
zahrály s výjimkou jedné trojice prakticky všechny sestavy. Nadprůměrné
výkony podali Valenta, Wiesner, mladý
Ftačník a singlista Roba, ale ani ostatní
hráči mě nezklamali. Pevně věřím, že v
tomto zápase jsme našli konečně nějaké
základní sestavy i pro další utkání první
ligy,“ svěřil se.
Další zápas sehraje prostějovský Sokol I v sobotu od 14:00 hodin v Praze proti SK Radotínský, v domácím
prostředí se tak stane v pátek 1. května od 10.00 hodin proti Žďáru nad
Sázavou. „Zveme do hlediště všechny
příznivce kvalitního nohejbalu. Občerstvení je zajištěno, vstup je zdarma a v
průběhu zápasu budou vstupenky slosovány, načež dva výherci obdrží drobné
dárky nohejbalového oddílu,“ upozornil
Richard Beneš.
(rb, jim)

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Devět Prostějovanů pomohlo k devátému místu
LEEUWARDEN, PROSTĚJOV
Sedm hráčů (Renata Havlová,
Pavla Křížková, Petr Galíček, Michal Marek, Petr Šnajdr, Alexandr
Vyroubal( a trenérské duo David
Konečný, Martin Šnévajs zastupovalo prostějovský korfbal na turnaji reprezentační devatenáctky
v nizozemském Leeuwardenu. A
také díky jejich přičinění dokázal
český tým celkem čtyřikrát zvítě-

Tenistky opět vybojovaly finále ve Fed Cupu. Počtvrté za pět let
OSTRAVA Hráčky prostějovského TK Agrofert se zasloužily
o všechny tři body v semifnále
Fed Cupu, v němž česká republika hostila o uplynulém víkendu
v Ostravě nebezpečnou Francii.
Skvělý obrat předvedla Lucie Šafářová, další dva bodíky přidala
Petra Kvitová, která tak prožila
úspěšný návrat na kurty.
Nesmírně dramatický zápas odehrála
světová třináctka proti Caroline Garciaové. V první sadě si soupeřky dlouho držely svůj servis. Až v desáté hře
se prosadila Francouzka. Riskantními
údery získala podání české tenistky
a šla do vedení. Druhý set se rozho-

Následovaly trojice. „První trojka Sokola
I zahrála velmi dobře a sestava Valenta,
Wiesner, Roba a Ftačník nakonec po
boji vyhrála v rozhodujícím setu rozdílem dvou míčů a zvýšila vedení již na
3:0 pro celek domácích. Druhá trojice
Botlo, Husařík, Procházka se střídajícími Omelkou a Klaudym hrála s velkým
množstvím chyb,“ přiblížil mače, po nichž platil stav 3:1, lodivod Beneš
Střední část zápasu, což je vložená třetí
dvojka a singl jsou tradiční velkou zbraní Sokola I Prostějov, kde se počítá s
bodem nebo případně s oběma body.
„Také tentokrát si vložená dvojka v silné
sestavě Wiesner, Klaudy se svým sokem
dokázala poradit a vítězstvím upravila
stav zápasu na 4:1. V singlu měl mladý a
úspěšný Tomáš Roba za soupeře nebezpečného na riziko hrajícího Tůmu ale
Tomáš opět potvrdil, že je již na svůj věk
zkušeným singlistou a po zásluze zvítězil
ve třech setech,“ těšilo Beneše.
A po tomto mači už bylo jasné, že Prostějov získá oba body. „Hned následující
trojka naši výhru plně potvrdila, neboť
sestava Valenta, Wiesner a Ftačník zahrála skvěle a soupeře ve dvou setech

v některých případech si došla pro
konbod na síť a snažila se výměny zakonakrát
čit ranami do rohů kurtu. Dvakrát
svoji soupeřku brejkla a vedení jíí patřičně uklidnilo. V rychlém tempuu se
hém
propracovala k vedení 5:1 ve druhém
setu, pak ale Mladenovicová ještěě na
4. víc
chvíli zvedla hlavu a snížila na 5:4.
esáté
jí ovšem Kvitová nedovolila a v desáté
nále.
hře stvrdila český postup do finále.
ažila
„Věděla jsem, co na ni platí. Snažila
jsem se diktovat tempo a docela to
vyšlo,“ radovala se Kvitová.
Za rozhodnutého stavu se ještě odehrála čtyřhra, vítězství francouzského páru ale na postupové radosti českého družstva nic změnit nemohlo.

zit a obsadit výslednou devátou
pozici.
V základní skupině „B“ se v pátek a
sobotu postupně zrodily porážky
6:7 s Portugalskem a 12:14 s Německem, následovaly výhry 9:7 nad
Maďarskem a 16:4 nad Čínou, načež
vše uzavřela porážka 8:14 s Belgií. V
neděli přišly na řadu bitvy o konečné
umístění. Vítězství 12:0 nad Brazílií
posunulo Českou republiku do sou-

boje o deváté místo proti Novému
Zélandu. A tohoto výsledku se díky
skóre 18:4 podařilo také dosáhnout.
Mezi muži vládl českým střelcům se
šestnácti trefami Vyroubal, v ženské
části družstva ho napodobila dvanáctikošová Havlová. Celkovým králem
střelců se nestal žádný Nizozemec či
Belgičan, nýbrž Yun An Sun z Taiwanu, jenž vyslal celkem devětadvacet
přesných pokusů.
(jim)

oèima Miroslava Èernoška:
o
„Čtvrtá účast
úča ve finále za posledních pět let je skvělý
úspěch. Os
Osobně si cením, že o postup se opět zasloužily prostějovské
prostě
hráčky. S Luckou Šafářovou pracujeme od jejích devíti let, s Petrou Kvitovou od patnácti. Máme
M
radost, že se jim daří. Poděkování za
postup patří všem hráčkám i celému realizačnímu tý
týmu a partnerům, kteří nás podporují. S jejich pomocí
p
se nám daří vytvořit odpovídající
zázem
zázemí a navodit skvělou týmovou atmosféru. I
díky tomu
to jsme v posledních letech ve Fed Cupu
tak úspěšní. Pochopitelně mám také radost, že se Petře povedl návrat
na kurty po herní pauze. Mluvili jsme spolu dva týdny před zápasem a byla
z ní cítit touha hrát. Šlo o její rozhodnutí, v ničem jsme na ni netlačili. A
ona to zvládla. Herně bylo lepší její druhé vystoupení. Doufám, že to tak
půjde i v následujících týdnech. S obsazením finále jsem maximálně spokojený. Předpokládám, že kvůli účasti na olympiádě v Riu bude v ruské
sestavě Šarapovová a i to dodá zápasu velký náboj. Je pravděpodobné, že
hrát se bude v Praze. A fanoušci se můžou těšit na skvělou podívanou.“

„Snad jsem důvěru nezklamala,“ usmívala se Kvitová Berdych v Monte Carlu ve finále!

OSTRAVA Po herní pauze se
na kurty vrátila Petra Kvitová
a byl to úspěšný návrat. Česká
jednička zvládla obě vystoupení proti Francii a výrazně
přispěla k vysněnému postupu. „Nebylo to nic snadného.
Ale podařilo se mi zvládnout
tlak před domácím publikem
a to je důležité. Jsme ve finále
a můžeme se radovat,“ uvedla
Kvitová.
●● Jak jste se cítila během prvního zápasu? Byla jste nervózní?
„Ve Fed Cupu jsou nervy větší, než
na normálních turnajích. Byla jsem
svázaná, trošku to povolilo až v průběhu druhého setu.“
●● Pomohlo vám, že jste nastupovala za stavu 1:0 na zápasy?
„Kdybychom prohrávaly, bylo by to
složitější. Mohla jsem jít na kurt přece jen klidnější s vědomím našeho
vedení.“

●● Jak hodnotíte vaše výkony po
návratu na kurty?
„V neděli to bylo lepší než v sobotu.
Doufám, že se tak budu zlepšovat
i nadále. I když především na začátku antukové sezony nečekám nějaké
velké výsledky.“
●● Kdy se rozhodlo, že budete
hrát i nedělní zápas?
„Až po konci sobotního programu.
Sedli jsme si s kapitánem. Byla jsem
připravená nastoupit a dostala důvěru. Snad jsem ji nezklamala.“
●● Opět jste ve finále. Cítíte euforii?
„Hrát čtvrté finále za pět let není
špatné. Ale ještě nejsme na konci.
Doufám, že všechno dopadne jako
loni a pak to bude ideální.“

Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

MONTE CARLO Úspěšný týden
prožil v Monte Carlu Tomáš Berdych. Nejlepší tenista na luxusně
obsazeném podniku série Masters postoupil až do finále, kde
potrápil i světovou jedničku Novaka Djokoviče. Srbský tenista
vyhrál až po velké bitvě ve třech
setech. Berdych tak stále čeká na
svůj letošní první titul, prohrál
už třetí finále v sezoně.
„Bylo to těžké. Bojoval jsem až do
konce, ale nestačilo to. Novak si titul zasloužil,“ uvedl český hráč po
finálové porážce. Se svým výkonem v průběhu celého týdne byl
přesto spokojený. „Letošní sezona
zatím probíhá výborně. Skoro tak,
jak jsme si naplánovali. Ještě tomu
chybí titul,“ poznamenal Berdych.
Při své letošní antukové premiéře
prokázal kvalitní formu. Porazil
nepříjemného Ukrajince Stachovského i nebezpečného antukáře
Bautistu ze Španělska. Ve čtvrt-

finále se na kurtu příliš nezdržel.
Kanaďan Raonič utkání v průběhu první sady vzdal kvůli zranění.
A v semifinále si český hráč jasně
poradil s Francouzem Monfilsem.
„Vypadá to, že jsem opravdu dobře
připravený. Udělal jsem maximum,
abych se na tuto část pořádně připravil. Na antuku jsem přešel hned
po turnaji v Miami. Daří se mi zakončovat výměny, doufám, že to
tak bude pokračovat i v následujících týdnech,“ prohlásil Berdych.
Ve finále ztratil první sadu, v té druhé ale dokázal srovnat krok, když se
po hodinové pauze kvůli dešti vrátil
v lepší pohodě. V rozhodující sadě
ale nezachytil začátek a prohrával
0:4. Pak sice získal jeden servis
svého soupeře, průběh setu ale nezvrátil. „Zase to ve finále nevyšlo.
Ale mám před sebou hodně dalších
turnajů, věřím, že to časem vyjde,“
uzavřel kapitolu s názvem Monte
Carlo Berdych.
(lv)
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Polní kuše mají domov na Hané - v Kostelci a Plumlově
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Nedělník (Kostelec)

z venkovního
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Koneèné poøadí Èeského halového poháru 2014/2015:
Muži: 1. Jan Nedělník 3232 bodů, 2. Josef Nedělník (oba Savana KK Kostelec na Hané) 3210 b., 3. Dalibor Lhotský (Opava) 3187 b., 9. Bohumil Korbař
1670 b., 10. Jan Korbař (oba SK Plumlov) 728 b.
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková 3245 b., 2. Hana Nedělníková (obě Savana
Kostelec) 3225 b., 3. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 3199 b.
Senioři: 1. Ája Kaszonyiová 3114 b., 2. Zdeněk Janda 2974 b., 3. Pavel Kaszonyi
(všichni Otrokovice) 2938 b., 4. František Sedláček (Savana Kostelec) 2930 b.
Junioři: 1. Jan Krejča 2953 b., 2. Jana Šilhánová 2913 b., 3. František Nemochovský mladší (všichni Otrokovice) 2946 b.
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 2932 b., 2. Dominik Fifka 2698 b., 3. Karolína Hynková (všichni Savana Kostelec) 2643 b.
va přesvědčit o svých kvalitách, bude je mimo jiné domácí šampionát kov sobotu 25. dubna závod v Litulto- nající se o víkendu 25. a 26. července
vicích u Opavy. Jím také odstartuje na fotbalovém hřišti v Čechách pod
celá venkovní sezona, jejíž součástí Kosířem.

15040710359

Bohumil Korbař (muži)
35 m (297 b.), 50 m (294 b.), 65 m (288 b.), 1xIR900 (870 b.),
2xIR900 (1728 b.), 1x30 ran (300 b.), 1x60 ran (600 b.), 2x60
ran (1197 b.)
Jaroslava Nedělníková (ženy)
35 m (285 b.), 50 m (285 b.), 1xIR900 (829 b.), 2xIR900 (1633
b.), 1x60 ran (589 b.), 2x60 ran (1171 b.)
Jan Nedělník (junioři)
35 m (289 b.), 50 m (287 b.), 65 m (277 b.), 1xIR900 (847 b.),
2xIR900 (1632 b.), 1x30 ran (298 b.), 1x60 ran (593 b.), 2x60
ran (1184 b.)
Jan Nedělník (kadeti)
35 m (286 b.), 50 m (283 b.), 65 m (267 b.), 1xIR900 (827 b.), 2xIR900
(1623 b.), 1x30 ran (297 b.), 1x60 ran (592 b.), 2x60 ran (1173 b.)

NEJVÍCE TITULÙ:
Nedělník (Kostelec)

Èeské rekordy regionálních støelcù:

Kušisté kostelecké Savany každoročně potvrzují pozici české oddílové jedničky.
Foto: archiv

Nedělníková (Kostelec)

V součtu titulů ze zimních i letních
mistrovství republiky získal na konci
března Bohumil Korbař již sedmadvacáté zlato. Český rekordman ve
všech sledovaných ukazatelích - tedy
venkovních vzdálenostech na 65, 50
i 35 metrů, 90 i 180 šípů a v hale na
30, 60 i 120 šípů - se tak dokázal vrá-

me za panem Horákem, který nám je
upravuje přesně na těla střelců,“ upozornil střílející šéf Savany. Osobně také
předpokládá, že současnou pozici si
Kostelec udrží i do budoucna. „Nikdo
z mladých nám nešlape na paty. Otrokovice zažily ústup ze slávy, následovníky si teprve musí vychovat, bude
to chvíli trvat. Hrozbou je tak pro nás
v mužích nyní jen Opava a pak pan
Korbař. To je střelec od pánaboha,“
vysekl poklonu regionálnímu rivalovi.
Toho se bohužel Večerníku v uplynulých dnech nepodařilo zachytit doma
ani prostřednictvím telefonní linky.
Jedním z důsledků je tak pohled
na širší nominaci pro mistrovství
světa, které se v ruském městě
Ulan-Ude ležícím kousek od Bajkalu uskuteční od 19. do 27. srpna.
V českém výběru jsou mezi muži
právě Korbař a duo Nedělníků,
v ženách duo Nedělníkových doplněné Sabinou Kubesoovu ze Suchých Lazců, v juniorech s otrokovickým Krejčou Karolína Hynková
a ostaršený Lukáš Andrés.
„Děti to baví a uhánějí mě k tréninku,
ne já je. Mají velký zájem a snaží se,
díky tomu mají takové výsledky. Do
budoucna očekávám hodně od Andrése, Káji Hynkové a Terezy Skládalové a očekávám, že naše dominance
bude pokračovat. Navíc tu máme ještě
Pospíšilovou a nachystanou Barboru
Skládalovou, která hraje volejbal za
Prostějov,“ přiblížil někdejší střelec
a nyní již především trenér Svatoslav
Kuba.
Nejbližší příležitostí, kde budou moci
zástupci Kostelce na Hané a Plumlo-

Myšička (Ostrava)

Jiří MOŽNÝ

tit na domácí trůn, na němž po velice
těsném souboji vystřídal kosteleckého
Jana Nedělníka. Někdejší vládce mezi
kadety a juniory, jenž už má na svém
kontě i dva halové a jeden venkovní
titul mezi muži, se alespoň dočkal
v dlouhodobé soutěži, když pro sebe
získal prvenství v halovém poháru.
„Honza se za prací odstěhoval do Chomutova, koupil si tam byt a jezdí jen na

významnější závody. Naštěstí je hodně
talentovaný a nepotřebuje až tolik trénovat,“ podotkl s úsměvem jeho otec
a současně předseda klubu Josef Nedělník. Právě on skončil v poháru stříbrný.
Svou dominanci potvrdila kostelecká
Savana také v dalších již vzpomínaných kategoriích. Jaroslava Nedělníková nejprve ukořistila již osmý český
halový titul v posledních devíti letech
a vzápětí mohla slavit také celkový
pohárový triumf. Hned za ní se navíc
umístila její dcera Hana, někdejší celkově trojnásobná kadetská a posléze
i čtyřnásobná juniorská šampionka,
která již má na svém kontě rovněž jeden halový a jeden venkovní titul mezi
ženami.
V kadetech pak Kostelci připadly dokonce kompletní stupně vítězů. Na
dvoudenním šampionátu sice Dominiku Fifkovi nevyšla první polovina
a skončil až čtvrtý, pohárové pořadí ale
znělo první Lukáš Andrés, druhý Dominik Fifka, třetí Karolína Hynková.
Andrés tak navázal na svá předešlá vítězství a mimo jiné ziskem pátého zlata
překonal předešlý rekord Jana Nedělníka. „Lukáš chtěl začít brzy, snad už
v jedenácti dvanácti letech. Chtěli jsme
ale, ať ještě trochu počká, a určitě jsme
udělali dobře. Má velice ochotné rodiče, baví ho to a další mladíci jdou v jeho
stopách,“ podotkl Josef Nedělník.
A čím jsou dány tak dlouhodobě
kvalitní výsledky kosteleckého oddílu? „Máme nadějné střelce a navíc
pravidelně každý týden trénujeme.
Mladé střelce vede pan Kuba, ochotně
jim pomáhá a psychicky je podporuje.
A když je nějaký problém s kuší, jde-

Losert (Opava)

Při pohledu na výsledkové listiny z jednotlivých domácích halových i venkovních závodů v polní kuši je hned na první pohled
zřejmé, že legendárníVilémTell musel mít předky na Prostějovsku.
V nejsledovanější kategorii navázal po krátké pauze na svou předešlou dominanci Bohumil Korbař z Plumlova, jeho hlavními
konkurenty jsou střelci z Kostelce na Hané, kteří navíc vládnou
kadetům i ženám a nyní opětovně obsadí také soutěž juniorů.
Dominance právě těchto dvou oddílů trvá přitom již řadu let
a zdá se, že tomu tak bude i nadále. Večerník se tomuto tématu
podíval trochu na zoubek, pardon, šíp...

