DALŠÍ VYDÁNÍ XXXL
zpravodajství-krimi-sport-kultura-spoleènost

TO VŠE NA 48 STRANÁCH!

UŽ DNES: NENAHLÁŠENÝ VOLEJBALISTKY
STKY
Y
POCHOD ZA HOKEJ
EJJ
SLAVÍ DALŠÍ TITUL
S
ITUL
L
hokej

®

strany 42 až 45
5

vvolejbal

strana 41
1

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

 

      





2 $5 %66

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
Čí s l o 1 7 • R o ční k 1 9

Pondělí 27. dubna 2015

Cena 17 Kč

  !" #$  %%&'

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

15022710221

s pohodou od 2.5.

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

80 st ran

NEMOCNÁ ŽENA VÁŽÍ 147 KILO
EXKLUZIVN
TAHAT
Ě
ZE SCHODŮ
JI MUSÍ HASIČI!

Spásou pro
Jaroslavu J
ílkovou
je jedině p
rimář Gry
ga...

Michal Kadlec

PROSTĚJOV V těžké životní situaci se ocitla Jaroslava Jílková. Tato dvaašedesátiletá
Prostějovanka už dlouhé roky trpí poměrně vzácným onemocněním myasthenia gratis,
které postihuje nervosvalový přenos. Jejím největším problémem je v tuto chvíli obrovská
nadváha, kvůli které jsou komplikována veškerá lékařská vyšetření. Bydlí totiž
ve čtvrtém patře domu bez výtahu, tudíž ženu prakticky upoutanou na lůžko
a odkázanou na pomoc rodinných příslušníků musejí ze schodů pomocí lan Více na
a prken snášet hasiči! Andělem v bílém plášti pro ni je primář chirurgického
straně
15
oddělení prostějovské nemocnice Adolf Gryga. Ten jí hodlá pomoci speciální
operací, na kterou navíc shání sponzory...

150421100401

15011910006
15032400312

15042110400

150122010016

Jaroslava Jílková se momentálně nemůže dostat ani ze schodů, své naděje vkládá do primáře chirurgického oddělení prostějovské nemocnice Adolfa Grygy.
3x foto: Michal Kadlec
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Den s IZS na velodromu!
Prostějov (mik) - Jak už Večerník
informoval, příznivci každoroční
přehlídky složek integrovaného
záchranného systému v Prostějově
se ve čtvrtek 30. dubna budou muset trochu víc projít. Kvůli rekonstrukci centra města se populární
Den s IZS uskuteční na velodromu
Za Kosteleckou ulicí. Akce je navíc zkrácena, začíná v 9.30 hodin
a končí už hodinu po poledni. Program by měl být ale tradičně bohatý a letos konečně mohou zůstat
v klidu i lékaři ze záchranky. „Můžeme se této akce zúčastnit bez
obav z toho, že bychom kvůli nutnému výjezdu museli se sanitkou
odjet. Olomoucký kraj nám vyčlenil jednu záložní plně vybavenou
sanitku s tím, že v případě zvýšené
potřeby nás při ostrých výjezdech
budou zastupovat lékaři krajské
záchranky,“ svěřil se Večerníku Radomír Gurka, ředitel Zdravotnické
záchranné služby v Prostějově.

Pøestali krást železo!
Prostějov (mik) - Nedávno schválený zákon o novém systému vyplácení peněz za kovový šrot se
neminul účinkem. Díky tomu, že
majitelé sběren jsou nyní povinni posílat peníze sběračům kovu
bezhotovostním stykem, ubylo
výrazně krádeží těchto surovin.
„Majitelé sběrných surovin zřejmě
nejsou rádi, ale my registrujeme
výrazný úbytek krádeží železa. Pachatelé se vždy nejvíce rekrutovali
z řad bezdomovců a ti nyní díky
nemožnosti dostávat peníze v hotovosti, přestali železo krást. A to
je samozřejmě dobře, to byl právě
smysl tohoto zákona,“ pochvaluje
si Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov. „Jenže u nás je teď jako
vymeteno, můžeme to tady zavřít,“
postěžovala si zase Večerníku zaměstnankyně jedné prostějovské
sběrny kovů.

FOTO
VEÈERNÍKU

SKVĚLÝ ZÁSTŘIH,
PANE PRIMÁTORE!

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Prostějovský primátor Miroslav
Pišťák se po dvoutýdenní nemoci znovu naplno zapojil do řízení města. A náležitě se
na to připravil! „Je to fešák, že? Sluší mu to,“
komentovala image prvního muže radnice jeho první náměstkyně Alena Rašková.
Při slavnostním předání nejvyššího ratingu
v historii Prostějova a absolutně nejlepšího
hodnocení hospodaření v rámci celé republiky, byl primátor skutečně upraven jako ze
škatulky. Jeho zástřih prošedivělých vlasů
dokonce zaujal televizního kameramana,
který si ho natočil ze všech stran!

Agentura
Prostějov je městem rondelů, cyklostezek, rádoby ekologické hromadné dopravy a také městem, kde absolutně nefunguje zelená vlna semafory řízeným
vnitřním okruhem. Jak ovšem Agentura Hóser zjistila, i přes dílčí problémy
v dopravě chystá prostějovský magistrát revoluci, která všem vytře zrak!
„Nerad bych předjímal, ale městu našeho významu s kasou plnou zlaťáků
chybí metro! A taky s těmi cyklisty
musíme něco udělat, zbytečně zavazí
řidičům i chodcům venku na silnicích.
Podle mého názoru bychom je měli
zahnat pod zem,“ nastínil určité plány

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••
Není to jen jeho věc. Pokud se někdo rozhodne ukončit život pod koly vlaku, tak
jako sedmadvacetiletý muž u Olomouce, je to jeho svobodná volba. Na druhou
stranu by si každý měl uvědomit, že pak ovlivní i životy dalších lidí. To, že chvíli nepojedou vlaky, je nic proti bolesti, kterou pociťují příbuzní a přátelé.

•• Úterý ••

CO NÁS POTĚŠILO...
Poctivka od kosti. Velmi vzácně
se zachovala prodavačka prostějovského supermarketu, která našla na zemi ztracenou peněženku.
Neváhala ani chvíli a odevzdala ji
strážníkům městské policie. Ti ve
spolupráci se státními policisty majitele našli a šrajtofli plnou peněz mu
k jeho pochopitelné radosti vrátili.
CO NÁS UDIVILO...

Foto: Michal Kadlec

Konec Klokánku? Ve všech médiích proprané finanční problémy
Fondu ohrožených dětí se mohou
výrazně negativním způsobem
dotknout i Prostějova. V Západní
ulici se už dokončuje rekonstrukce
budovy, ve které měl být Klokánek
ještě letos otevřen. Hrozící exekuce kvůli dluhům fondu ale může
všechno zatrhnout!
ZACHYTILI JSME...

REVOLUCE: METRO A PODZEMNÍ CYKLOSTEZKY!
v dopravě primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl. Ovšem Agentura Hóser není nadarmo nedostižnou studnicí
plnou exkluzivních informací. Zjistila
totiž, že náznaky vyřčené ústy prvního
muže prostějovské radnice už nejsou
pouhá zbožná přání, ale realitou! „Je to
tak, v tuto chvíli už to můžeme prozradit. Prostějov bude po Praze druhým
městem v republice, kde bude fungovat
podzemní dráha. Metro začneme stavět už na konci letošního roku, zatím
je v plánu trasa A se čtyřmi stanicemi.
Povede z aquaparku v Krasicích přes
zastávky u radnice, na hlavním nádraží a konečnou bude mít ve Vrahovicích
na kostelní faře. Tunely se začnou razit
ve chvíli, kdy budeme mít kompletní
stanovisko statiků, že se nepropadne
radnice,“ uvedla exkluzivně pro Hóse-

rubriky
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ra Alena Rašáková, první náměstkyně
primátora zodpovědná za veškerou
dopravu v Prostějově.
Otázkou ale je, kde na výstavbu metra
vzít, náklady se totiž pohybují ve stovkách miliard korun. „Vzhledem k výbornému ratingu města jsme obdrželi
nabídku úvěru od miliardáře Koženého. Nabízí nám bezúročnou půjčku dvě
stě miliard korun pod podmínkou, že se
stane čestným občanem Prostějova. Tož
kurňa, proč ne? Jdeme do toho,“ vysvětlil primátor Nakaseseděl.
To ale nebude všechno, co nás v nejbližších letech čeká v dopravě. Hóser se
totiž pídil také po informacích, jak se
konšelé hodlají vyrovnat s problémem
značného množství cyklistů na silnicích
a cyklostezkách. S řešením kupodivu
přišel člověk, který se s razantními změ-

nami rozhodně nepáře. „Těch cyklistů je
v Prostějově moc. Když jsem uslyšel poprvé, že město chce stavět metro, využil
jsem toho a sestavil projekt na podzemní cyklostezky. Ty budou vybudovány
vedle kolejí metra a pro rozšíření sítě
podzemních stezek pro kolaře budou
vyraženy další tunýlky. Od roku 2020
tak bude v Prostějově vydán zákaz
jízdy cyklistů venku. Budou si to šlapat
v podzemí, venku už je nechcu vidět,“
informoval Agenturu Hóser Majkl
Vafíno, dopravní inženýr Dopravního
inspektorátu v Prostějově. Vězte, že se
opravdu chystá revoluce v dopravě...
Za Agenturu Hóser Majkl
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Na šťastné číslo v počtu mistrovských
titulů dosáhly uplynulou středu prostějovské volejbalistky VK Agel. Na
český trůn vystoupal soubor trenéra
Čady již posedmé v řadě za sebou,
přičemž tentokrát prolétl základní
částí i play off bez jediné porážky.
Tomu se říká vskutku skvělý počin!
ZAUJALO NÁS...

RYTMUS

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

SCÉNA VEČERNÍKU
Zastupitelé schválili seznam dalších míst na veřejnosti, kde se nesmí popíjet alkohol.
Nejčastěji vyhlášku města porušují bezdomovci, proti kterým teď strážníci městské policie hodlají zakročovat daleko razantněji.
Babimaki & mik

Sál Společenského domu v Prostějově žil v pátek večer jedinečnou
a největší událostí svého druhu
na Moravě. Fanoušci známých
raperů byli jako u vytržení, vždyť
vystoupení Kontrafaktu s lídrem
Patrikem Vrbovským jakožto
partnerem Darinky Rolincové se
nevidí každý den!
ZASLECHLI JSME...

Malá prostějovská revoluce v síti. Rozjela se nová podoba webu Večerníku
a i když start byl pozvolný, koncem týdne už stránky fungovaly (téměř) naplno.
A každý návštěvník musí uznat, že jsou zase o něco přehlednější a modernější. Jestliže jste si tedy až dosud nepořídili internet, nyní k tomu máte ten správný důvod.

„JÁ SE NEBOJÍM,
KLIDNĚ S NIMI
POHOVOŘÍM!“

•• Středa ••
Sedm kulí jako v Sarajevu. Celkem sedmý zásah do samého středu české extraligy
si připsaly prostějovské volejbalistky. Celé play off zvládly poměrem setů 27:0, načež
mohly slavit další mistrovský titul v řadě. Tým Agelek tak jen potvrdil pověst zatím
nejlepšího družstva v historii místního volejbalového zázraku.

Náměstkyně primátora
Hemerková nemá žádné obavy,
že by ji hokejoví fanoušci
na dnešní manifestaci lynčovali...

•• Čtvrtek ••
Deset let nevystřízlivěli. Když začínali, byla to parta několika kamarádů, které
spojovalo mládí, nadšení pro divadlo, velké plány a ještě větší odhodlání. A taky stůl
v baru U dvanácti opic. Podobní idealisté obvykle ze svého snu brzy vystřízliví. To se
však vůdcům divadla Point nestalo a tak mohli slavit kulaté výročí existence souboru, který z Prostějova udělal zábavnější město.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 22/8 °C

•• Pátek ••

Jaroslav

Jak je starý, tak je vtipný. Playboy českého filmu Tomáš Hanák zestárl. Mohli se
o tom přesvědčit všichni, kteří zavítali na Doteky módy. Faktem však zůstává, že nezadržitelný proces stárnutí se stejně tak nevyhnul ani lidem, kteří mají v sobě neskonale méně humoru i noblesy jako právě dlouholetý člen divadla Sklep.

Úterý

13/10 °C

Vlastislav

Støeda

14/2 °C

Ètvrtek

17/2 °C

Robert

•• Sobota ••
Země slaví svátek na Leninovy narozeniny. Každý má svůj svátek, proč by ho
nemohla mít i naše planeta? I na náměstí v Prostějově se tak připomínal Den země,
který od roku 1970 připadá na 22. duben. Mimochodem to pravidelně slavil své
narozeniny i Vladimir Iljič Uljanov zvaný Lenin.

•• Neděle ••
Kočička lesní. Do improvizované divadelní kavárny Ester Kočičkové a Simony
Babčákové zavítali všichni návštěvníci Kulturního klubu Duha. Prvně jmenovaná
už od pohledu není prototypem „kočky domácí“, naopak se nikdy netajila svojí zálibou v divoké přírodě. Snad i proto se její první manžel jmenoval René Pařez. V lese
ovšem zůstala i po rozvodu, když si za druhého manžela zvolila Igora Kozáka...

MILUJEM
E
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Pátek

AŤ je jaro nebo zima s Večerníkem na webu

www.vecernikpv.cz JE VŽDY PRIMA!

Blahoslav

18/4 °C
Svátek práce

Sobota

18/5 °C

Nedìle

18/6 °C

Zikmund

Alexej
Zdroj: meteocentrum.cz
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EXKLUZIVNĚ

HACKEŘI ÚTOČÍ! PODĚBRADOVO NÁMĚSTÍ
Ovládli i Facebook

PROSTĚJOV Nečekané trable prožili
v sobotu dopoledne obyvatelé Poděbradova náměstí a Žeranovské ulice.
Což o to, na krátkou odstávku vody byli
upozorněni a připraveni, ale že budou
bez životodárné tekutiny tolik hodin, to
nečekali. Voda totiž místo do umyvadel
a van v domácnostech tryskala venku na
náměstí!
Řidiče a chodce pohybující se na Poděbradově náměstí překvapil gejzír tryskající z vodovodní šachty před budovou Komerční banky. Všichni to brali
spíše jako atrakci než důsledek nějakých
problémů. „Prováděli jsme výměnu koncových trubek a ventilů v šachtách. Nešlo
o nic náročného, je to běžná praxe. Stejně
tak je zvyklostí nechat pak vodu volně
tryskat, aby se odkalila. Většinou to trvá
tak deset nebo patnáct minut. Něco je ale
špatně, už tu stojíme dvě hodiny a voda
je furt rezavá,“ svěřil se Večerníku kolem
sobotního poledne pracovník havarijní
služby Moravské vodárenské.
Voda tak postupně zaplavovala nejen
ostrůvek se zelení, ale záhy i vedlejší
silnice a chodníky. Jediné štěstí, že nenatekla do banky, to by někomu mohly
zvlhnout úspory...
(mik)

nicnetušící dívky

z Brodku u Konice
PROSTĚJOVSKO „Prosím nic mi neposílejte a nevěřte žádné mojí zprávě na Facebooku. Někdo se mi do něj naboural
a může vás pod mým jménem zneužít!“ Tak tento vzkaz napsala předminulou sobotu 18. dubna na svůj profil slečna
Zuzana z Brodku u Konice. Krátce poté tento její „status“
zmizel. Podvodník, který skutečně pod jejím jménem oslovil přátele nic netušící dívky s žádostí o peníze, ho totiž smazal! Nakonec slečna Zuzana
v boji s neznámým hackerem zvítězila.
Více
Nechybělo však mnoho a řada známých moh- čtěte na
la velmi rychle i jednoduše přijít o vše, co měla straně 5
na účtech...

BYLI JSME
U TOHO

Dlouhé hodiny byla voda zakalená a pracovníci vodáren tak byli nuceni nechat ji volně tryskat na
Poděbradovo náměstí. Naštěstí nakonec vše dobře dopadlo.
Foto: Michal Kadlec

Prostějovský KLOKÁNEK V OHROŽENÍ „Z tlaèenky jsem se POZVRACEL!“
Rozhoøèený Prostìjovan:

NA VÁŠ NÁMĚT

„Situace je kritická,“ uvědomují si zainteresovaní

NAŠE
KAUZA

na váš námět

Rekonstrukce objektu pro potřeby Klokánku v Krasicích je těsně před dokončením. Regina Šverdíková se ale
teprve dozví, zda vůbec zařízení na pomoc dětem otevře.
Foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku

KRASICE Co to stálo úsilí, dobré vůle a peněz, teď
může být jediným škrtnutím pera rázem fuč! Řeč
je o budování prostějovského Klokánku v Západní ulici, které je v samotném finále. Jenomže Fond
ohrožených dětí v Praze prochází neskutečnou
finanční krizí, dluží desítky milionů korun na so-

ciálním pojištění a ministryně práce a sociálních
věcí již nehodlá látat díry v rozpočtech této organizace dalšími dotacemi ze státního rozpočtu. Mimo
jiného tak hrozí zánik právě Klokánků. Včetně
toho prostějovského, který ještě nezačal nabízet
své služby...

více čtěte na straně 17

➢

PROSTĚJOV Do ostré pře se dostali mladý muž z Prostějova s prodejcem masa a uzenin, který své
zboží nabízí ve stánku na tržnici.
David Valkovič obviňuje trhovce
Dobroslava Radoslajeviče z toho,
že masné výrobky prodává jen tak
na dřevěném stole, přičemž jsou
vystaveny slunci a kazí se. Obchodník z Přerova to ale popírá...

Prodejce na tržnici to odmítá:

„Bùhví, z èeho se po…!“
„V sobotu osmnáctého dubna jsem
si na tržnici koupil několik špekáčků, klobás a tlačenku, a řeknu vám,
katastrofa! Když jsem to doma
snědl, měl jsem záhy tak strašné
zažívací potíže, že se to ani nedá popsat. Zvracel jsem několik hodin,“
kontaktoval Večerník se stížností
David Valkovič z Prostějova. „Podal
jsem stížnost na veterinární správu

Chcíplé ryby

v pøehradì!
zjistili jsme

e
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15031370281

Michal KADLEC

David Valkovič si na prostějovské
tržnici podle svých slov koupil zkaženou uzeninu a tlačenku. V sobotu
měl už prodejce po upozornění Večerníku zboží v chladicích boxech...
2x foto: Michal Kadlec

MOSTKOVICE Nic pěkného na pohled! Zapáchající mrtvoly desítek ryb mohli po celý uplynulý
týden pozorovat lidé na březích plumlovské přehrady, která je tak stále na hony daleko od
někdejšího renomé. Přitom první osazení nádrže po letech pauzy proběhlo až loni na podzim.
Jak je možné, že ryby už nyní pochcípaly? Dočtete se na straně 12!

a doufám, že podniknou nějakou
hloubkovou kontrolu. Odpověděli
mi, že záležitost prověří a dají mi
vědět. Vždyť se podívejte, v jakém
stavu tady to maso prodávají?!“
ukázal nám ve středu ráno na konkrétní stánek náš čtenář, se kterým
se Večerník sešel přímo na prostějovské tržnici.
(dokončení na straně 15)

MRTVOLA

SE SÁČKEM
NA HLAVĚ!
PROSTĚJOV Nález mrtvé ženy
pod mostem ve Vrahovicích,
o kterém Večerník informoval
v minulém čísle, je stále zahalen
tajemstvím. Policie doposud totiž
nezveřejnila, za jakých okolností
nešťastnice zemřela. A tak po městě vznikají nejrůznější spekulace...
„Opravdu těžko říct, zda žena
zemřela zadušením či byla pod
vlivem nějakých léků. My jsme
provedli pouze ohledání těla, zda
se jednalo o sebevraždu či něco jiného, to musí zjistit policie,“ konstatoval neurčitě Radomír Gurka,
ředitel prostějovské záchranky.
„Tento tragický případ je stále ve
vyšetřování,“ zareagoval stručně
Josef Bednařík, mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje Josef Bednařík.
Už před týdnem ale jeho kolegyně Marta Vlachová uvedla, že
cizí zavinění na smrti ženy bylo
vyloučeno. Je to ale stoprocentní?
Večerníku se například podařilo
zjistit, že nebohou ženu našli lidé
s igelitovým sáčkem na hlavě...
(mik)

4

Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

V Držovicích objevili LOGO MĚSTA? Zbytečný přehmat radních
další tři lidské kostry „Stejně věřím, že jednou bude potřeba,“
míní náměstkyně primátora Ivana Hemerková

Během přípravných prací pro výstavbu nových domů se v Držovicích našly pozůstatky po germánských bojovnících, kteří tu žili asi před dvěma
tisíci lety.
Foto: www.uapp.cz
DRŽOVICE V polovině loňského
dubna našel zvídavý chlapec se svým
kamarádem v prostoru bývalé cihelny v Držovicích lidskou kostru. A jak
Večerník zjistil, nedávno byly nedaleko místa nálezu objeveny další lidské
kostry!
Při loňském nálezu byli na místo krátce
poté přivoláni policisté i archeologové.
Díky tomu se podařilo zjistit, že ostatky patřily muži, který žil v období mezi
devátým a jedenáctým stoletím našeho
letopočtu. Na nálezu bylo zajímavé, že
se nikdy nepodařilo objevit hlavu osoby, stejně jako fakt, podle něhož byl ve
stejném hrobě pohřben i kůň. Přitom
Slované, kteří u Prostějova před tisícem
let žili, nikdy své zemřelé společně se zvířaty nepohřbívali. „Je to ojedinělý případ.
Asi to museli odkoukat od Avarů, kteří

v té době žili v Maďarsku a občas na naše
území dělali nájezdy,” hledal vysvětlení
archeolog Pavel Fojtík.
Bezhlavou kostrou muže pohřbeného spolu s koněm to ovšem v Držovicích neskončilo. Při nedávné přípravě
pozemků pro stavbu pětadvaceti rodinných domů tu byly objeveny další
tři lidské kostry! „Jednalo se o hroby
kultury se šňůrovou keramikou, dva
náležely mužům a jeden ženě. Spolu
s ostatky se našla i keramika a nástroje
z období těsně po začátku našeho letopočtu, kdy světu vládli Římané. Tehdy
na katastru Držovic vládli Germáni,“
prozradil a zároveň rovnou objasnil Večerníku žhavou novinku Pavel Fojtík.
Podle jeho názoru se jedná o další důkaz
faktu, že Držovice jsou v podstatě nepřetržitě osídleny už od pravěku.
(mls)

PROSTĚJOV Po roce 1989 snad
nebylo větší události, do které by se
zapojilo aktivně tolik Prostějovanů!
Na jaře 2013 si tehdejší prostějovští
radní usmysleli, že město potřebuje
nové logo. To podle původních
předpokladů mělo být umístěno
na všech veřejných dokumentech,
webových stránkách města, upomínkových předmětech a bůhví
na čem ještě. Vyhlášením veřejné
soutěže mezi lidmi na návrh nového
loga byla započata mnohdy až hysterická diskuze o tom, zda nové logo
vůbec potřebujeme. A jak je vidět
dnes - nepotřebujeme! Byť někteří
marketingoví experti mají stále
odlišný názor a míní, že logu statutárnímu městu chybí...
Samotná soutěž měla mezi veřejností
velký úspěch, během léta roku 2013
poslalo celkem 112 autorů přes tři
stovky návrhů. Záhy radní posvětili
názor speciálně sestavené komise a vybrali pětici nejlepších. Jejich díla byla
zveřejněna a občané měli na webových
stránkách města hlasovat, které se jim
nejvíce líbí. Zveřejnění všech podob
nového loga a jejich dalších variant

vzbouřilo hladinu veřejného mínění.
A jednalo se o převážně negativní
emoce. „Co to je za loga, když ani
v jednom není silueta radnice, či alespoň
něco ztotožňujícího s naším městem?“
zněly nejčastější dotazy rozhořčených
lidí, kterým se nelíbil ani jeden z pěti
návrhů. Přesto konšelé vybrali jediný,
který měl vyhrát. „Navrhla jej profesionální a úspěšná grafička Věra Marešová
z Brna. Je to ale pouze jeden slide z celé
prezentace, která obsahuje taktéž piktogramy a aplikace loga na případné
reklamní předměty či městské tiskoviny.
Prezentace také obsahuje postup, jakým
k výslednému návrhu autorka dospěla,“
vysvětlila těsně po výběru jediného loga
Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějov.
Už tehdy před rokem si však Večerník
začal všímat toho, že ani radní nejsou jednotní v názorech o osudu nového loga.
Zatímco například Ivana Hemerková
ho vehementně prosazovala jako nové
moderní označení města, naopak
výrazně proti byl samotný první muž
Prostějova. „Je to tak, pan primátor
nejevil přílišné nadšení z nového loga,“
přiznala sama náměstkyně.

Až do jara roku 2014 se ale nad úvahami
o novém logu města jakoby zavřela
voda. Třetího dubna prostějovští radní
vydali zprávu, která mnohé překvapila,
na druhé straně se ale kvůli protestům
občanů dala čekat. „Rada města
Prostějov rozhodla neuzavírat licenční
smlouvu s autorkou předloženého
návrhu loga a logotypu města Prostějov
Věrou Marešovou. Rozhodli jsme
tak na základě rozporuplných názorů
občanů a vedení města na navržené logo
i logotyp,“ uvedla před více než rokem
náměstkyně prostějovského primátora
Ivana Hemerková. „V externí komunikaci a na propagačních předmětech bude
nadále používán znak města a na materiálech k oslavám výročí bude užíváno
logo s motivem sto let radnice,“ dodala
Jana Gáborová, mluvčí magistrátu.
„Existovali jsme před logem, budeme
fungovat i bez něho. V externí komunikaci a na propagačních předmětech
bude nadále používán znak města.
Pokud by se mělo objevit na úředních
dokumentech radnice, tak jedině přes
mou mrtvolu,“ zareagoval tehdy do
Večerníku odvážně Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějova.

Vítězný návrh brněnské grafičky Věry
Marešové leží dosud v šuplíku náměstkyně primátora. Opráší se ještě
někdy?
Foto: archiv Večerníku
A jak je na tom návrh nového loga
města dnes? Leží zaprášený v šupleti
stolu náměstkyně primátora Ivany
Hemerkové! „Od loňského dubna se
bohužel nic nezměnilo a mně osobně
je to velice líto. Ale zbraně neskládám,
věřím, že za nějaký čas se tento záměr
obnoví, logo budeme jednou určitě
potřebovat. Podívejte se třeba do Brna
nebo Ostravy. Tady lidé taky silně protestovali, a dnes si nová loga nemohou
vynachválit. Vždyť kdo by dneska neznal například tři vykřičníky ve spojitosti
s metropolí severu Moravy,“ domnívá se
Ivana Hemerková.
Podobný názor mají i námi oslovení experti na marketing
a reklamu. Pravdou je, že Prostějov
zůstává aktuálně jediným statutárním městem v republice, které
vlastní logo nemá...
(mik)

Napsáno Zastupitelé schválili miliony hokeji i basketbalu
pred
ˇ
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Zastupitelé jednali o přidělení
veřejné finanční podpory dvěma
sportovním klubům, které v současnosti dělají svým početným příznivcům jen samou radost. Hokejisté postoupili do druhé nejvyšší
soutěže a basketbalisté pomalu ale
jistě míří mezi absolutní elitu v republice.
K oběma klubům byli zastupitelé štědří
a na jejich činnost schválili miliony korun z městské pokladny. Hokejový klub
Jestřábi obdrží čtyři a BK Orli Prostějov
tři miliony korun. „Ukázalo se, že radnice si uvědomuje zájem občanů o náš
sport. Prostějov byl vždy hokejovým
městem a proto je dobře, že nás vedení
města podpořilo,“ říká šéf hokejových

Jestřábů Michal Bartošek, který schválení dotace bere také jako uznání
města za práci vedení klubu v uplynulé
sezóně. „Získali jsme důvěru. Radnice
uvěřila, že náš projekt je kvalitní a že to
s hokejem myslíme vážně. Jsme velice
vděční za podporu a chtěl bych všem
zastupitelům poděkovat,“ vzkazuje Michal Bartošek.
Spokojen byl i prezident Basketbalového klubu Orli Prostějov Jiří Snášel.
„Schválení dotace mohu komentovat
ze dvou úhlů pohledu. Jako předseda
sportovní komise města bych chtěl
poděkovat všem zastupitelům, kteří
dávají důvěru třem preferovaným
sportům v Prostějově. To znamená
hokeji, basketbalu a boxu. Když se

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

TEĎ

PŘIŠEL
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podíváme na sportovní stránku věci, důkazem toho byla neuvěřitelně krásná Když jsme začínali, klub disponoval
všem třem klubům se nebývale daří atmosféra například při úvodním semi- 250 žáky a dorostenci, nyní jich máme
a v žádném případě to není jen štěstím finálovém utkání s Kunínem. A mládež? přes pět set,“ dodal Jiří Snášel.
a náhodou. Managementy těchto klubů
pracují velmi dobře a zodpovědně,“ říká
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Jiří Snášel. „Jako prezident BK Orli
Prostějov pak musím zdůraznit, že náš Uběhlo deset let a situace okolo veřejných finančních podpor do sportu je v Proklub byl vlastně prvním, kdo umožnil stějově stále žhavá. Za tu dobu se ale v našem městě toho po sportovní stránce
zastupitelům stát se členy dozorčí hodně změnilo. Lidově řečeno, objevilo se mnohem více hladových krků s nataženými dlaněmi směrem k městské kase. Sportu v Prostějově už nevévodí jako
rady klubu. Tím je zajištěna kontrola před deseti lety pouze hokej, basketbal a tenis. Na vrcholných úrovních u nás
a průhlednost toku financí z veřejných působí navíc box, ženský volejbal a zaplaťpánbůh obrozený fotbal. Na rozdíl
podpor. Když jsme basketbalový klub od jiných měst stejné velikosti tak slavíme mnohem větší sportovní úspěchy.
zakládali, měli jsme před sebou tři pri- Ale je to výhoda směrem k financování klubů? Mnohem hůře se tak shánějí
ority. Tou první bylo kvalitní budování sponzoři a městská pokladna rovněž není bezedná. To zaprvé. A zadruhé obchodních vztahů se sponzory může vedení města vůbec najít spravedlivý způsob, komu dát víc a komu méně
a městem. Druhou pak divácký ohlas z peněz daňových poplatníků? Aktuálně hokejisté žádají o pět milionů korun
a třetí nárůst mládežnické základny. navíc. Jistě, hokej je fenomén, ale nebudou ostatní sportovní kluby v Prostějově
(mik)
O diváckém zájmu není pochyb, cítit křivdu? Nebylo by divu, kdyby ano...
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SPUSTILI JSME NOVOU PODOBU WEBOVÝCH STRÁNEK

jak šel čas Prostějovem ...

Martinákova ulice

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

Příště: Fanderlíkova ulice

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.
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hodin

168

s městskou policií

Patálie s bezdomovci

Foto: Internet
Třikrát během dvou hodin vyjížděly ve středu 22. dubna hlídky k bezdomovcům. V době mezi sedmnáctou a devatenáctou hodinou
byly nahlášeny ležící osoby na různých místech. Nejprve byli strážníci vysláni na Kosteleckou ulici, kde
na trávníku u silnice naproti bývalé
STS ležel muž. Podruhé se jednalo
o ženu před nákupním střediskem
na Vrahovické ulici a do třetice šlo
opět o bezdomovkyni. Tentokrát
dotyčná spala přímo na zastávce
v ulici Újezd. Všechny osoby byly
schopny se o sebe samy postarat.
Z míst ale byly vykázány. A aby toho
nebylo, tak minulou středu 22. dubna jednu hodinu po půlnoci nahlásila bydlící spícího muže přímo pod
jejím balkónem. Strážníci hlasitě
chrápajícího bezdomovce vzbudili.
Poté z místa odešel.

Hledaný
v supermarketu
Na základě telefonického sdělení
pracovníka ochranky vyjížděla
předminulý pátek 17. Dubna hlídka do nákupního střediska ve Vrahovické ulici, kde se nacházeli dva
muži bez domova. Ti nemínili tento prostor opustit. Čekali na vhodný okamžik k odcizení čokolády,
ale oznamovatel svojí přítomností
jejich úmysl překazil. Přivolaná
hlídka při ověření jejich totožnosti
zjistila v jednom bezdomovci osobu v celostátním pátrání. Následovalo jeho předvedení na služebnu
Policie ČR. Jeho kamarád výzvy
k opuštění obchodního domu
uposlechl a místo opustil.

Zloděj z Brna
V pátek 17. dubna před osmou
hodinou večerní odcizil devatenáctiletý mladík v zastavárně mobilní telefon a z provozovny odešel.
Poškozený zkontaktoval hlídku ve
Fanderlíkově ulici, které se podařilo na základě popisu podezřelého
zakrátko zadržet. Mladík z Brna byl
předán do rukou státních policistů.

Ležel před nádražím
Předminulou neděli 19. dubna
krátce před půlnocí objevil kolemjdoucí
sedmatřicetiletého
muže, který ležel před vchodem
hlavního nádraží. Osoba byla ve
značně podnapilém a zbídačeném
stavu, proto hlídka rozhodla o odvozu na záchytnou stanici. Totálně
zpitý chlapík nadýchal strážníkům
2,56 promile alkoholu. Od počátku roku se jedná o pátý převoz do
protialkoholního zařízení.

Snažil se nepřekážet
Uplynulou středu 22. dubna během odpoledních hodin řidič pro
poruchu odtlačil vůz v Plumlovské ulici ze silnice na chodník.
Automobilu si všiml oznamovatel
a nahlásil na linku 156 stání na
chodníku. Strážníci na místě zkontaktovali řidiče a po vysvětlení celé
události mu pomohli dotlačit vůz
na blízké parkoviště.

krimi
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Ženské si v „azyláku“
CHYTILI
UŽ
POLICISTÉ
BITKAŘE
Z
VARNY?
Mladík má být členem bandy výtržníků
NAFACKOVALY!

PROSTĚJOV Nedávno Policie
ČR zveřejnila video, na němž je
zřetelné, jak mladík udeřil dva
muže před klubem Varna v Olomouci tak, až jim vyrazil zuby. Zda
policisté tohoto agresora, který
má pocházet přímo z Prostějova
a po němž bylo vyhlášeno pátrání, už dopadli, to se Večerníku
v průběhu uplynulého týdne zjistit nepodařilo.
Podle našich informací olomoučtí
policisté prověřovali i variantu, že by
za napadením mohl stát Prostějovan
vystupující na Facebooku pod přezdívkou Majkl Knight. Tuto možnost, o níž se začalo hojně diskutovat mezi návštěvníky Disco Clubu
Morava, jsme zveřejnili v minulém
vydání. Zda je ovšem stopa správná,
není do dnešního dne zřejmé. Další
indicie se totiž na veřejnosti neobjevily a redakci v průběhu uplynulého

Foto: Policie ČR

týdne nekontaktoval ani uvedený
muž, ani nikdo z těch, kteří jej znají. Takže v tuto chvíli se zdá, že spíše
opak je pravdou a celý případ je ve
slepé uličce...
„Všichni se o tom bojí nahlas mluvit.
Mají strach nejen z toho bitkaře, ale
i z party lidí, která jej obklopuje,“
prozradil Večerníku v této souvislosti náš zdroj. Úspěšní jsme nebyli ani
u policistů, kterým jsme ve čtvrtek
odpoledne poslali k případu konkrétní
dotazy. „Bohužel vyšetřovatel, který to
má na starosti, je dnes na školení a není
možné se s ním kontaktovat. On jediný ví, zda se identitu muže již podařilo
odhalit,“ reagoval v pátek na telefonickou urgenci Večerníku Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak se bude celý případ vyvíjet dál,
budeme pochopitelně i nadále sledovat.
(mls)

PROSTĚJOV Asi se nemají příliš
v lásce! Dvě ženy se v prostějovském „azyláku“ dostaly do křížku.
Jedna chtěla na pokoji navštívit
druhou, která ale viditelně o společnost nestála. Kdyby zůstalo jen
u nadávek, zřejmě by se všechno
přešlo. Ale jakmile padla facka,
byli přivoláni strážníci!
„V pátek sedmnáctého dubna
v podvečerních hodinách na základě telefonického oznámení vyjížděla hlídka do Azylového centra
Za Určickou ulicí, kde došlo mezi
dvěma ženami ve věku dvaatřicet
a padesát let k potyčce. V hádce
padlo několik hrubých nadávek
a poté došlo i k fyzickému napadení,“ popsala konflikt mezi dvěma
klientkami sociálního zařízení Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.

Barmanka ZPRONEVĚŘILA ZLODĚJSKÁ RUKA

peníze na výhry z automatů
PROSTĚJOV Z mladé barmanky
neměl velkou radost majitel herny
ve Svatoplukově ulici. Nenechavá
žena si totiž do vlastní kapsy strčila
třináct tisíc korun z výplat na výhry
z automatů. Logicky následovalo
udání policii...
„Z trestného činu zpronevěry je podezřelá šestadvacetiletá žena z Prostějova,
která v době od sedmého do šestadva-

cátého ledna tohoto roku v herně Luto
Avanti na ulici Svatoplukově v Prostějově zpronevěřila finanční hotovost
kolem třinácti tisíc korun. Tato částka
byla určená k výplatě výher,“ informoval Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že mladé ženě
za tento trestný čin hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
(mik)

AŤ je jaro nebo zima
s Večerníkem na webu
www.vecernikpv.cz

JE JEN PRIMA!

UKRADENÁ IDENTITA
bankovnictví. Hodně naléhal s tím, že
vše spěchá. A ten kamarád si myslel, že
jedná se mnou, chtěl mi pomoci a vše
mu poskytl!“ dodala slečna Zuzana.
Bylo jasné, že za takové situace by se
podvodník se 126 korunami dozajista
nespokojil! „Hacker posléze řádil v kamarádově internetovém bankovnictví
a chtěl z jeho konta utratit asi dvacet
tisíc korun v internetovém obchodě
Alza.cz. Jediné, co mu ještě chybělo,
byl potvrzující kód, který při převodu
chodí na mobil. Ten mu kamarád nakonec naštěstí neposlal, neboť se mi
s ním podařilo naštěstí spojit po telefonu. Přitom jsem mu krátce předtím
sama přes Facebook psala, ať mi nic
neposílá. Jenže ten podvodník mu v
další zprávě mým jménem napsal, že
jsem se překlepla, ať ten kód okamžitě
pošle,“ popsala dramatické okamžiky
slečna Zuzana, která po této zkušenosti zcela přehodnotila svůj přístup
k sociální síti. „Přemýšlela jsem, že si
facebookový profil úplně zruším. Nakonec jsem si změnila nejen heslo, ale i
nastavení tak, abych se mohla přihlásit
pouze po potvrzení mobilním telefonem,“ dodala Zuzana. Podobný případ
přitom není úplně ojedinělý. „Slyšela
jsem o tom, že podobně byl nedávno
zneužit také profil jedné známé z Prostějova...,“ uzavřela Zuzka, která nelenila
a ještě v sobotu 18. dubna podala na
konickém oddělení Policie ČR trestní
oznámení.

BRODEK U KONICE Virtuální život na Facebooku se zdá být příjemný a bezstarostný. Obvykle ho totiž
žijeme v teple svých domovů a přitom si myslíme, že nám absolutně
nic nehrozí. Jenže opak je pravdou!
Zatímco na ulici nikdy o všechny
své peníze jen tak přijít nemůžeme,
na internetu a Facebooku obzvláště
to může být raz dva. O předminulém víkendu se o tom přesvědčila
slečna Zuzana z Brodku u Konice
a její přátelé.
„Byla jsem zrovna mimo domov
a sestřenice mi volala, proč si chci od
ní půjčit peníze. Prý jsem na Facebook
napsala, že je potřebuji k tomu, abych
si mohla zaplatit měsíční paušál na telefon, jinak mi ho zablokují. Jenže to
byl naprostý nesmysl! Žádné peníze
jsem si od nikoho půjčit nechtěla...,“
popsala svoji nedávnou patálii v exkluzivní zpovědi pro Večerník slečna
Zuzana (celou identitu redakce zná, ale
pro ochranu osobnosti jsme se rozhodli ji
nezveřejňovat).
Vysvětlení bylo jasné: někdo se dokázal nabourat na Zuzančin facebookový
profil a klidně vystupoval pod její identitou. A tak zatímco přátelé si mysleli, že
komunikují s ní, ve skutečnosti jednali
s podvodníkem, který si brousil zuby
na jejich peníze. „Ten hacker oslovil
dvaadvacet mých přátel, aby mi půjčili
Policie už případ šetří
peníze. Hned tři z nich s tím souhlasili.
Následně podvodník chtěl po jednom „Uvedený případ zneužití facebookamarádovi číslo jeho bankovní karty kového profilu nám byl oznámen
a údaje o přístupu do internetového a věc šetříme pro podezření z trestné-

ČERNÁ

ŘÁDILA V CENTRU MĚSTA KRONIKA

PROSTĚJOV Policisté prahnou
po zatím neznámém pachateli,
který v noci z úterý na středu minulého týdně vykradl prostějovské květinářství ve Školní ulici.
To mu ale bylo málo, a tak se vydal pro další lup přímo do centra
města na náměstí!
„Trestných činů krádeže vloupáním
a poškození cizí věci se dopustil neznámý pachatel, který v noci z úterý
jedenadvacátého na středu dvaadvacátého dubna vypáčil vstupní
dveře do prodejny Floris na ulici
Školní v Prostějově. Pachatel z pokladny odcizil finanční hotovost
přes dva tisíce sedmset korun, dále

z prodejního pultu vzal příruční
pokladnu s hotovostí kolem jednoho tisíce korun. Posléze přešel
přes ulici Kramářskou a na náměstí
T. G. Masaryka po vypáčení výdejního okénka vnikl do dvou dřevěných prodejních stánků. Zde odcizil
příruční pokladnu, dva elektronické hlásiče na oxid uhelnatý, šest pepřových sprejů a šest slzotvorných
prostředků,“ popsal zlodějský tah
nočním Prostějovem Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Zatím neznámý chmaták má
na svědomí celkovou škodu ve výši
22 500 korun.
(mik)

Pod jménem dívky chtěl po přátelích
126 korun, dělal si zálusk na tisíce...

Myslel si, že jedná s kamarádkou, přitom komunikoval s hackerem
➢ ZESTRANY3

Z nutného zásahu strážníků nebyl
příliš šťastný ředitel Azylového centra v Prostějově. Někdy se sejdou
osoby, se kterými tu a tam řešíme
nějaký problém. Děláme ale všechno pro to, aby naši klienti spolu vždy
vycházeli a vzájemně si porozuměli.
Podobným konfliktům se vždy snažíme zabránit, byť občas se stávají,“
připustil Jan Kalla.
Ke zranění obou žen při výměně názorů naštěstí nedošlo. „Celá událost
byla ovšem pro podezření z přestupku proti občanskému soužití postoupena správnímu orgánu k dořešení.
V podobných případech, kdy je použito násilí, může komise rozhodnout
o pokutě až do výše dvaceti tisíc korun,“ dodala Jana Adámková.
Otázkou ovšem je, která z obou
účastnic konfliktu by mohla tuto pokutu zaplatit....
(mik)

Nalezli pyropatronu
Minulé pondělí 20. dubna v odpoledních hodinách bylo oznámeno
na policii, že při demolici domu na
ulici Dolní v Prostějově byl nalezen
kovový válec připomínající munici. Přivolaný pyrotechnik zjistil,
že se jedná o starou nefunkční pyropatronu, která se používala pro
hasicí účely. Předmět byl zajištěn
a odvezen k likvidaci. K ohrožení
osob nebo majetku nedošlo.

Foto: Michal Kadlec

Náklaďák bez baterií

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v noci ze středy 22. na
čtvrtek 23. dubna na ulici Žitné
v Prostějově odstranil víko boxu
u odstaveného nákladního vozidla Man a následně odcizil dvě
autobaterie. Celkově způsobil
firmě škodu kolem osmi tisíc
korun.

Přiznal marihuanu

Foto: Internet
ho činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací,
kdy pachateli hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ potvrdil Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Podle jeho slov je podobných
případů v celém Olomouckém kraji
výrazně více. „Zaznamenali jsme i případy, kdy lidé po výzvě od kamaráda,
za nímž se skrýval podvodník, vyplnili
údaje o svém internetovém bankovnictví včetně čísla mobilního telefonu
do předem připraveného formuláře.
V takovém případě přišli i o poměrně
vysoké obnosy peněz. Scénář je vždy
obdobný, lidé na Facebooku náhle
naléhají na své přátele, aby jim co nejrychleji poslali malé obnosy peněz,
a následně po nich chtějí údaje o bankovní kartě a internetovém bankovnictví,“ uvedl Bednařík.
Odhalit podvodníka bývá v těchto
kauzách dosti obtížné, jelikož tento se
třeba vůbec nemusí pohybovat na území České republiky. „Dosud se nám
žádného pachatele nepodařilo dopadnout,“ přiznal tiskový mluvčí krajských

policistů. Hackerům se obvykle daří
prolomit hesla do Facebooku pomocí
speciálních virů takzvaných trojských
koňů, které sbírají data z počítače
a odesílají je dále na internet. „Zaznamenány jsou i případy, kdy je facebookový profil zneužit nikoliv kvůli zisku
peněz, ale z osobních důvodů jako je
například psychický nátlak na bývalého partnera. Povětšinou bývají zneužívány i data získaná z odloženého
mobilního telefonu. Objasněnost je
pak v těchto případech výrazně vyšší,“
doplnil Josef Bednařík.

Jak se proti hackerům bránit?
„Lidé by v žádném případě neměli
vyplňovat formuláře s údaji o svém
elektronickém bankovnictví. V případě finanční pomoci by si tuto
informaci měli osobně případně telefonicky ověřit u osoby, která o takovouto pomoc žádá. Každopádně
jednoznačná rada neexistuje, jelikož
pachatelé stále hledají nové způsoby,
jak se neoprávněně obohatit,“ uzavřel
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Minulý pátek 24. dubna v odpoledních hodinách kontrolovali prostějovští policisté řidiče
osobního vozidla Škoda Felicie.
U třicetiletého muže provedli
dechovou zkoušku, která byla
negativní, zato test na omamné a
psychotropní látky byl pozitivní
na marihuanu. Řidič se k požití
návykové látky přiznal. Policisté mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.

Sprejer na nádraží
Ze spáchání přečinu poškození cizí věci je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který v noci
z pátku 24. na sobotu 25. dubna
nastříkal na dva vozy vlakové
soupravy odstavené na nádraží
v Konici tři obrazce různých barev po celé délce vozů. Poškozené společnosti způsobil škodu
za třicet tisíc korun.
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krimi
hodin

168

s městskou policií

V lokomotivě nespat!
K noclehu si vybrali naprosto nevhodné místo! V úterý 21. dubna
o půl deváté večer nahlásil občan podivné jednání dvou mužů
v blízkosti hlavního nádraží. Jejich
záměrem bylo ustlat si v lokomotivě a přečkat zde noc. Hlídka oba
z místa vykázala, k poškození lokomotivy nedošlo.

Zbytečná obava
V odpoledních hodinách ve středu 22. dubna vyjížděli strážníci
na základě telefonického sdělení
občana na Kralickou ulici, kde se
měly nacházet barely s nebezpečnou látkou. Hlídka však zjistila, že
v těchto místech provádí pracovníci nátěr sloupů vysokého napětí.
Tímto se vše vysvětlilo a v tomto
případě nebyla obava na místě.

Měl z pekla štěstí!
Zaměstnankyně
obchodního
domu oznámila v pondělí 20. dubna na linku 156 nález peněženky.
Hlídka ji převzala a při ověření,
zda se nejedná o odcizenou věc,
vyšlo najevo, že její majitel právě došel na služebnu Policie ČR
s úmyslem nahlásit ztrátu dokladů. Muži byla peněženka s doklady i finanční hotovostí vrácena.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ
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MILIONY Z RESTITUCE PROFETOVAL KRONIKA
Na falešnou občanku si půjčoval auta, která nevracel...

původní zpravodajství
z Prostějova

pro Večerník

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Žádný majetek
není dost velký na to, abyste
jej nedokázali během pár let
rozházet. Pokud si na pomoc
vezmete ještě alkohol, drogy
a pochybné přátele, tak se tato doba výrazně zkrátí... To je
i případ někdejšího příslušníka
havířovské smetánky Radima
Delonga, který rozfofroval miliony korun a ještě stihl nadělat pořádné dluhy. Následně
se vrhl do podvodů a na cizí
občanské průkazy si půjčoval
auta, která už nevracel. Minulé
úterý stanul devětačtyřicetiletý muž před Okresním soudem v Prostějově...
Radim Delong se dlouho skrýval,
podvodníka museli usvědčit až civilisté z Prostějovska. Ti předvedli
výkon hodný ostřílených krimina-

listů. „Ozval se nám na inzerát, ve
kterém jsme nabízeli pronájem auta.
Představil se jako Michael Outrata
a při předání vozu nám předložil
občanku znějící na toto jméno. Auto
měl vrátit koncem října, už se nám
však nikdy neozval. Vůz jsme dosud neviděli, vznikla nám tím škoda
dvěstědvacetpět tisíc korun,“ vyjádřil se vlastník auta David P.
Narkoman měl v té době už sedět
v base za podvody. Jak se k němu Prostějované dostali? „Jediným vodítkem
pro nás byla jeho asistentka, se kterou
Delong auto přebíral. Zkontaktovali
jsme ji v Havířově, kde nám přiznala,
že se jednalo o podvod. A prozradila nám Delongovo skutečné jméno.
Bylo to štěstí, bez ní bychom o vůz
nenávratně přišli,“ popsal muž.
Přestože tehdy po Delongovi bylo
téměř rok vyhlášeno celostátní pátrání, policisté z Havířova jej dlouho
nebyli schopní polapit. „Obešli jsme
si bary, barmankám rozdali fotografie a za informace vedení k dopadení nabídli odměnu. Netrvalo
dlouho a jedna ze servírek nám zavolala, že Delong sedí u ní v podniku,“ prozradil jednoduchou strategii Lubomír Š. z Klenovic na Hané.

Zlodějem je
zahradník?
Neznámý pachatel vnikl v noci
z pátku 17. na sobotu 18. dubna
v Brněnské ulici v Prostějově po
rozstřižení drátěného oplocení
do areálu místního zahradnictví. Z místa odcizil převislý dub
a buk, tisovou spirálu, dvě vrby
a pět kanadských borůvek. Vše
bylo umístěno v květináčích.
Celkově způsobil škodu kolem
sedmnácti a půl tisíce korun.
Narkoman Radim Delong z Havířova vlastnil rozsáhlý majetek, který
získal z restituce. Svého času byl považovaný za vlivného podnikatele.
Později se živil podvody a skrýval se, načež nedávno skončil ve vazbě.
Foto: Martin Zaoral
Dále už stačilo zavolat na policii
a ta nemohla jinak, než si Delonga
v baru vyzvednout.
Ač k celé události došlo před více jak
dvěma roky, devětačtyřicetiletý muž
dosud nebyl odsouzen. Odvolací
soud totiž zrušil původní rozsudek
prostějovského soudu a tak po dvou
letech začalo v úterý vše znovu. Jelikož si ale Delong trest ve vězení
neodpykal, mohl se vrhnout do
dalších podvodů. V Praze se podle

policie vydával za Poláka, který si
půjčil řadu luxusních vozů, na cizí
občanku si bral peníze i od úvěrových společností. „Mám dluhy v řádech několika milionů korun, auto
jsem si skutečně půjčil a předal ho
dál,“ přiznal se před prostějovským
tribunálem Radim Delong, který
má podobných kousků na svědomí
nepochybně výrazně více.
Rozsudek dosud nepadl, jednání
bylo odročeno.

Slivovice a whisky
Trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní
svobody se dopustil neznámý
pachatel, který v noci ze soboty 18. na neděli 19. dubna na
ulici Šlikově v Prostějově vnikl
do sklepních prostor místního
domu. V objektu se postupně
vloupal do čtyř sklepních kójí,
ze kterých odcizil stolní počítač
včetně monitoru, prací prášek,
mycí prostředek na nádobí a padesát litrů slivovice a šest lahví
whisky. Celkově způsobil škodu
přes dvacet tisíc korun.

Lékařské případy pod drobnohledem
Záchranka u nepříjemných úrazů, infarktů, ale také otravy!
PROSTĚJOV Lékaři prostějovské záchranky měli v poslední
dekádě několik smutných výjezdů, především k případům
sebevražd. Jak ale Večerníku
potvrdil ředitel Územního odboru Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje
v Prostějově Radomír Gurka,
sanitky musely i k případům
pomoci lidem se zdravotními
problémy, po pádu ze schodů
či ze stříšky z malé výšky.
Po pádu si zlomil ruce

muži, který z neopatrnosti spadl ze
stříšky ve výšce zhruba tří metrů.
Utrpěl poranění horních končetin
a hrudníku. Sanitka jej převezla na
traumatologické oddělení prostějovské nemocnice,“ uvedl Radomír
Gurka.

dobí častěji k pacientům s bolestmi
na hrudi. „Ano, souvisí to s výkyvy
počasí a změnami teplot. K potížím
jsou při současných častých změnách atmosférického tlaku náchylní
především kardiaci a osoby s respiračním onemocněním. Vyjížděli
jsme skutečně k lidem s dýchacími
Seniorka na schodech
problémy a bolestmi u srdce,“ řekl
Lékaři prostějovské záchranky Gurka.
bleskurychle pomohli paní v letech.
„Pøedávkovaná“ studentka
„Byli jsme přivoláni k případu, kdy
starší dáma upadla na schodech. Při Že by strach z maturity? Lékaři
příjezdu ZZS byla při vědomí, měla z prostějovské záchranky minulý
poranění hlavy a horní končetiny. Po- týden zasahovali u devatenáctileté
dobný pád měla již v minulosti. Pů- studentky s podezřením na intoxisobila zmateným dojmem, na nic si kaci léky. „Ano, měli jsme nahlášen
nepamatovala. Ve stabilizovaném sta- případ intoxikace léky. Po vyšetření
vu byla převezena na chirurgické od- naším lékařem byla dívka převezena
dělení do prostějovské nemocnice,“ při plném vědomí do prostějovské
popsal šéf prostějovské záchranky.

Večerník v minulém čísle již informoval o neštěstí, kdy třiačtyřicetiletá žena spáchala sebevraždu skokem
z balkónu ve čtvrtém patře v Okružní ulici. Lékaři prostějovské záchranky vyjížděli minulý týden ještě
Na zdraví pùsobí už poèasí
k jednomu pádu z výšky, tentokrát
ale s poměrně šťastným koncem. Ředitel záchranky poukázal i na to,
„Poskytli jsme pomoc staršímu že sanitky vyjížděly v uplynulém ob-

“

nemocnice k vyloučení či potvrzení
požití léků. V některých případech
intoxikací se totiž nejedná o skutečné otravy, ale pouze o demonstrativní pokusy,“ sdělil MUDr. Radomír
Gurka.
A ani uplynulé dny se podle ředitele prostějovské záchranné
služby neobešly bez výjezdu
k silně podnapilé osobě. „V takových případech nás o to nejčastěji
žádá městská či státní policie. Dotyčný člověk se musí vyšetřit před
odvozem na záchytnou stanici, zda
intoxikace alkoholem není tak vážná, že by mohla ohrozit jeho zdraví.
S opilými pacienty se samozřejmě
potkáváme i tehdy, kdy ovlivněni
alkoholem utrpí po pádu nějaké

„U dívky jsme našli léky.
Tvrdila, že je všechny spolykala!“

Ředitel ZZS v Prostějově MUDr. Radomír Gurka. Foto: archiv Večerníku
zranění,“ vysvětlil Gurka. Jak ještě 30. dubna, kdy se na prostějovském
dodal, on sám se těší na daleko pří- velodromu uskuteční Den se složjemnější den, konkrétně na čtvrtek kami IZS.
(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.

ROMAN JEŘÁBEK

GABRIELA VÖRÖŠOVÁ

se narodil 7. ledna 1977 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. dubna
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 37 do 40 let, měří mezi 175 až 178
centimetry, má hubenou postavu,
modrozelené oči a hnědé vlasy.

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

JIŘÍ KOUDELKA

MIROSLAV VAŠKOVÝCH

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

se narodil 25. června 1995 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 8. ledna
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 19 do 20 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k osobě nejsou
známy.

Zřejmě zoufalá finanční situace dohnala barmanku z herny
Luto Avanti ve Svatoplukově
ulici k ještě zoufalejšímu činu.
Místo toho, aby odpovědně
svému nadřízenému „držela“
kasu, naplnila tu svoji... Bohužel, nešlo o její výplatu, ale
o peníze určené k vyplácení výher z automatů!

13 000
Majitel herny přišel na nesrovnalosti v tržbách o přesně
tuto částku během ledna tohoto roku a šestadvacetiletou
barmanku udal policii. Ta se
vyšetřováním dobrala k jednoznačnému verdiktu, za trestný
čin zpronevěry teď mladé ženě
hrozí až dva roky kriminálu.

Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

publicistika

O HLUCHÝCH MUŽÍCH

A SLEPÝCH ŽENÁCH
GLOSA VEČERNÍKU
MARTIN ZAORAL
Manželé Hořínkovi nedávno na prostějovské radnici oslavili kamennou svatbu.
Na samotném faktu, že spolu muž a žena
vydrží pětašedesát let, není nic tak skvělého. Mnohem pozoruhodnější je, že tito
dva lidé spolu žijí rádi.
Obzvláště v dnešní době se něco
takového jeví jako naprosto neuvěřitelné. Vždyť mezi mandelinkou
a pštrosem nenajdeme tolik rozdílů
jako mezi mužem a ženou. Říká se
například, že ženy nemají příliš smysl
pro humor. Něco na tom bude, protože pokud by tomu bylo jinak, tak by
se mužům asi jen smály, ale nikdy by
s nimi nechtěly žít. Ostatně některé

ženy tvrdí, že když Bůh stvořil muže,
tak jen žertoval.
Naopak muži zase často netuší, co udělá
jejich ženě skutečnou radost. Jenže ještě
častěji než muži to nevědí ani samotné
ženy. Na rozdíl od mužů však svému protějšku tak dlouho nedají pokoj, dokud to
nedostanou.
Jisté je, že pokud muž své ženě snese
modré z nebe, tak mu to žena už nikdy
neodpustí. Pokusit se ji udělat trvale
šťastnou, to je něco, jako ji pohřbívat
za živa. Na druhou stranu pokud by
někteří muži měli takové manželky,
jaké si zaslouží, pak by měli sakra těžký
život.

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Pane Tuhý, neplaète!

Nemohu pochopit, jak si pan bývalý generální ředitel Oděvního podniku Prostějov František Tuhý může stěžovat na
podjatost prostějovského soudu, který
má řešit jeho podvody s pronájmy
podnikových prodejen. Pane Tuhý,
neplačte, kdyby vás soudili bývalí pracovníci OP, dostal byste doživotí!
Petr Olšanský, Prostějov
O víkendech nedìlají

Denně procházím náměstím T. G. Masaryka a sleduji, jak se opravuje. V minulém čísle Večerníku jsem si přečetla,
že jeho rekonstrukce má být hotova do
třicátého června, přičemž už čtvrtého
července se tady má konat velký dobový jarmark. Tím si ale nejsem zdaleka
jista, protože jak jsem si všimla, dělníci
na náměstí příliš nepospíchají a co víc,
o víkendech vůbec nepracují! Proto si
myslím, že termín dokončení přesně
v pololetí nebude až tak žhavý...
Jana Svobodová, Prostějov
Stìhování, nebo rezignace?

Stále nemohu pochopit jednání uvolněného radního Jaroslava Šlambora,
který pouze ironicky komentuje své
protizákonné jednání ohledně svého
současného trvalého pobytu ve Skalce.
Jsem zvědavý, jak soudruh Šlambor
bude mluvit začátkem příštího roku,
kdy mu zákon bude jasně ukládat, aby
trvalé bydliště měl nahlášeno tam, kde
skutečně pobývá... Když tedy zůstane
ve Skalce, tak musí rezignovat na post
prostějovského zastupitele!
Jiří Rozehnal, Prostějov

Kdyby takto fungovaly
pekárny, jsme o hladu!

Chtěl bych se tímto vyjádřit k neutěšené dopravní situaci v Prostějově. Již
od začátku prosince 2014, čili více než
čtyři měsíce, trvá výstavba zhruba tří
set metrů stezky pro cyklisty na mostu
mezi Dolní ulicí a kruhovým objezdem
směrem na Bedihošť či Kralice. Neuvěřitelné, vždyť kdyby takto fungovaly
pekárny, tak jsme o hladu! Navíc došlo
opět k uzavření Okružní ulice u odbočky na parkoviště ke Kauflandu. To
vedlo k neúnosnému zvýšení hustoty
provozu na Lidické ulici. Ta není bohužel nijak dimenzovaná na provoz takového množství vozidel a autobusů, na
ulici v období dopravních špiček téměř
není možné bezpečně zaparkovat, šířku
vozovky navíc omezují auta parkující
u krajnice ve směru od centra. Denně
dochází na křižovatce mezi Okružní
a Lidickou ulicí ke kolizním situacím,
naposledy tady došlo k nehodě mezi
osobním automobilem a motorkářem. Je bohužel spousta vozidel, která
nyní Lidickou ulici užívají pouze jako
tranzitní komunikaci k průjezdu mezi
Brněnskou a Dolní ulicí. Do ukončení
stavebních prací na kanalizaci navrhuji
uzavřít i Lidickou ulici a provoz osobních vozidel i autobusů převést na Brněnskou ulici, která je pro takový provoz
dostatečně dimenzovaná.
Jan Herman, Prostějov

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

O tom, že spokojené manželství rozhodně není jen tak, věděli své už staří filozofové. Například Sokrates tvrdil, že ideální
manželství je založeno na dvou předpokladech. Totiž, že muž musí být hluchý
a žena slepá...
Tento moudrý muž tak poněkud cynicky vystihl podstatu spokojeného vztahu.
Ta ovšem dle mých zkušeností nespočívá ve slepotě a hluchotě, ale spíše v odlišnosti. Ať už jsme, jací jsme, vždy je dobré
k sobě najít někoho, kdo je úplně jiný.
Kdyby všichni lidé byli stejní, tak by žádné manželství nevydrželo ani dva měsíce.
Buďme tedy za ty rozdíly rádi...
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

Není umění jako umění

Rozhodně mě počítejte mezi příznivce umění. Pochopitelně miluji malířské bohy Alfonse Muchu, Degase, Renoira, Gustava
Klimta či Paula Gauguina a
doslova rozplynout se můžu nad
architektonickými skvosty, jakými jsou třeba naše radnice, vily
Josefa Kováříka, Národní dům a
další. Prostějov je pro mě prostě
krásnější než ošuntělá Praha, a
to mi nikdo nevymluví!
Proto mě berou všichni čerti,
když se po bok nádherných a důmyslně zdobených budov postaví
něco, co vypadá jako skladiště
betonových plátů, tu a tam pro-

špikovaných skleněnou výlohou,
a dají tomu honosný název jako
Galerie Moritz a podobně. Nebo
když se obraz, který působí jako
by se na něj vylilo pár kanystrů
barev, prodá za několikamilionové částky. No, proti gustu žádný dišputát, mně se konec konců
líbilo i to vojenské sousoší na
Ruďáku k oslavě spolupráce s
našimi rudými bratry z Východu.
Ať už bylo to socialistické umění
jakékoliv, alespoň se v naprosté
většině případů dalo hned na
první pohled rozpoznat, jestli jde
o postavu člověka, obraz traktoru nebo hejno slepic.

U toho dnešního umění, přiznávám se, že trochu tápu. Přestože
si troufám tvrdit, že mi fantazie
nechybí, když vidím hrubě opracované dřevěné poleno nebo kus
železné traverzy, jen s velkými
obtížemi v tom hledám autorem
uváděné „Děti, pouštějící si draka“, „Sloup radosti“ nebo jakoukoliv podobnost s „Letem na
Měsíc“, který měl zosobňovat ne
příliš umě ohnutý drát s nabodnutým kouskem plastu na každém konci. Prostě vrchol umění,
které asi ocení jen ti opravdu
největší odborníci, mezi něž nepatřím. Naštěstí.

NAPĚTÍ VRCHOLÍ, aneb kdo
všechno proto teď bude v presu
ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Z

ačíná nám poslední dubnový týden, ale několik skupin
obyvatel je myšlenkami už v květnu. Já osobně jsem hned v té první, a to jsou fanoušci hokeje. Již
v pátek vstoupí na domácí půdě
do mistrovství světa v hokeji
i naši borci. Jejich soupeřem bude
tradičně v poslední době protivné
Švédsko se svým podivným hokejem, který provází především
kupa štěstí a náhodných gólů. Pak

přijde Lotyšsko, Kanada, Francie,
Rakousko, Německo, Švýcarsko
a vyřazovací část.
tak se zase budeme v Prostějově
společně s tisíci dalších fandů po
celé republice nervovat, nadávat, rozebírat hru i jednotlivé hráče a já doufám,
že hlavně jásat. Myšlenka všech fandů
je jasná. Hrajeme doma, tým vede,
aféra neaféra, Vladimír Růžička, který
vybere to nejlepší od NHL až po naši
ligu, co měl k dispozici a tak logicky
očekáváme medaili. A mám důležitý vzkaz pro ty, kteří hokeji vůbec
nefandí ani nerozumí. Neptejte
se nás na zbytečnosti, nezadávejte
nám úkoly, které tři neděle (doba
trvání šampionátu), evidentně počkají. Ženy nefanynky, nevyžadujte
naši trvalou přízeň, domácí práce
a povinnosti také počkají, majitelé
restaurací, zajistěte si dost tekutých
zásob, velké obrazovky a hodně
místa před nimi a hlavně, energetici, starejte se o to, aby šel všude
proud v době, kdy poběží hokej.
Na zprávy ho klidně můžete vypnout.
Věřte, že po těch třech nedělích budeme vyčerpaní, asi vykřičení, ale krásně
uvolnění a doufám, že hlavně báječně
rozjásaní z té medaile. Já neskromně
říkám ze zlaté...

A

V

den, kdy budeme hrát s Kanadou, tj. přesně za týden, se
ovšem začne stresovat i několik úplně
jiných skupin obyvatelstva. Budou
to letošní maturanti a s nimi na dálku jejich rodiče, další příbuzní, kupa
kamarádů či známých a pochopitelně přátel i přítelkyň. A proč to? Maturanti začnou totiž psát onen tolik
proklínaný, mnohokrát reformovaný paskvil, jenž nedávno zkritizoval
i prezident Zeman. Oficiálně se nazývá Společná část maturitní zkoušky - písemná práce a didaktický test.
Popasují se s nástrahami češtiny,
a pak buď cizího jazyka či matematiky. Toto celé bude trvat týden, a pokud to chceme zanalyzovat, tak můžeme říct, že týden ztracený, protože
místo toho se ještě maturanti mohli
v klidu učit a opakovat na maturitu
školní, známky se jim mohly uzavírat
klidně až v květnu a ne koncem dubna. Ředitelé škol by nemuseli bláznit
mnoho týdnů dopředu se zadáváním
velkého množství údajů do serverů
jisté společnosti, přebírat tajuplné
modré bedny, jejich zástupci by nemuseli vymýšlet mimořádné rozvrhy,
neboť tato maturita vyžaduje místo =
třídy, zadavatele maturit, školní maturitní komisaře = kantory, což všechno

narušuje běžnou výuku žáků v nižších
ročnících. Také miliony korun by nevyletěly vzduchem za vyčerpané tuny
papírů a kilogramů barev v tonerech
do tiskáren při tvorbě oněch testů
i písemek.
e známo, že tato legrácka stojí
nejen miliony, ale i nervy. A můžu
vám říct, že stres je u toho úplně
stejný, jako když jede Jarda Jágr při
nájezdech na brankáře, vy víte, že
musí dát gól a držíte pěsti, aby dal.
Tohle přirovnání jsem si nevymyslel já, ale bývalý maturant, který je
zároveň fanda do hokeje. Můžeme si
říct dopředu, že budoucí maturanti
v dalších letech zažijí stres ještě větší, neboť pokud dojde na povinnou
maturitu z matematiky, tak řada
rodin prožije velká traumata a já si
znovu říkám, zaplaťpánbůh za to, že
mám již mnoho let tu svoji maturitu
za sebou. Jelikož při těchto matematických experimentech bych asi ještě
stále seděl na místním gymnáziu
a psal opravný test z tohoto mnou
neoblíbeného předmětu.
ončím dnešní analýzu jak jinak
než přáním. Hokejistům přeji
zlato a maturantům pevné nervy
i úspěch u maturit. Osobně se budu
z jistých důvodů radovat z obojího.

J

K
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Děti, pejsci

netové stránky www.vecernikpv.cz

ODPADU „Nový zákon je mi lhostejný,“ 9=É3$'1ÌĠÉ67,0ħ67$
8þ6(),1,ð8-(
Z PROSTĚJOVA
PAPÍR

BLAHOPØEJEME!!!

Nela KŘÍŽOVÁ
19. 4. 2015 52 cm 3,85 kg
Zdětín

Nela ZLATNÍČKOVÁ
20. 4. 2015 50 cm 3,95 kg
Mostkovice

Apolena BURIÁNKOVÁ
21. 4. 2015 50 cm 4,05 kg
Prostějov

Deniz ERDEM
21. 4. 2015 53 cm 3,25 kg
Prostějov

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

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

OGAR

přátelský pejsek, který bude vděčným parťákem. Miluje
lidi a byl by strašně šťastný, kdyby měl jednoho pánečka jen sám pro sebe. Má nekonfliktní povahu, po seznámení se snese jak s fenkou, tak i s pejskem.

BELINKA

je kříženec malého vzrůstu, stáří cca 6 roků. Je to velmi

milá a hodná fenečka, která je vděčná za každý kontakt s člověkem a jeho pohlazení. Její páneček umřel,
a proto bude šťastná kdekoliv, kde bude moci být svému pánečkovi nablízku.

SAM

je kříženec malého vzrůstu ve věku šesti až osmi roků, který
se každý den probudí s dobrou náladou. Má přátelskou, tem-

peramentní povahu, je to velký mazel. Šťastný bude v
domečku se zahrádkou, kde bude moci volně pobíhat a
hlídat. S fenkou se bez problému snese.

MATÝSEK

je kříženec středního vzrůstu, věk mezi pěti až šesti lety. Říká se

o něm, že je vysmáté sluníčko, které bude milovat svého
pána víc než sebe. Je to klidný vyrovnaný klučík, který by
dal cokoliv za to, aby měl zase svého pánečka, jeho původní majitel totiž umřel. Vhodný k dětem.

Den v ANTICKÉM Řecku na
Hon na velikonoční vajíčko přivítal jaro ZŠ Jana Železného Prostějov
HELEN DORON ENGLISH- ANGLIČTINA PRO DĚTI

FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Žáci třídy 6.C ze Základní školy Jana
Železného se vypravili do Řecka. Téměř dva měsíce
putovali řeckými dějinami, od Mykénské civilizace
až k říši Alexandra Velikého, a to především v dějepise, ale i v literární výchově, výtvarné a hudební
výchově.
Ve středu 15. dubna „odcestovali“ do této starověké civilizace a prožili den v antickém Řecku. Proměnili se v
zástupce cestovních kanceláří, kteří se snaží nalákat své
zákazníky na to nejzajímavější z řeckých dějin, i v řecké
občany. Měli hodinu antické matematiky, kde k nim promlouval Archimédes i Pythagoras. Nabyté vědomosti
zúročili při prezentaci svých projektů, na kterých pracovali po dobu studia ve skupinách. Zároveň museli prokázat své znalosti řeckých dějin, kultury i náboženství
a představit svou samostatnou práci, kterou v průběhu
výuky postupně vytvářeli. Velkým zdrojem inspirace jim
byly řecké báje. Mýtické postavy oživili v dramatických
scénkách, které si sami připravili. V závěru se všichni zúčastnili „obrácené ostrakizace“ a zhodnotili tak výkony
svých spolužáků. Všem po náročném dni plném zážitků
přišla vhod hostina v řeckém stylu, při níž ochutnali tradiční řecké pokrmy, které si vzájemně připravili.

klikni na
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Společný snímek malých angličtinářů, kteří si nedávné svátky jara naplno užili.

Angličtina si na své velikonoční
vajíčko tento rok trpělivě počkala.
Krásné postvelikonoční páteční
odpoledne uspořádala pro své
studenty v prostějovských parcích
vítání jara. Angličtináři vyráběli
zajíce, zdobili vajíčka, závodili,
předháněli se, padali a vstávali, a
z toho všeho byla úžasná veselá jarní nálada.
Angličtina v pohybu, angličtina ekologická, angličtina šitá na míru, angličtina vlídná a zábavná přesně vysti-

huje poslání angličtiny Helen Doron
English. Pozitivní kontext angličtiny a
doprovodných akcí, které prostějovská angličtina pro své studenty pořádá,
dělá z angličtiny kamaráda a partnera,
který je pro studenty a se studenty rád
a vytváří rodinně přívětivé ovzduší.
Angličtina skládá v dubnu se svými
studenty zkoušky Cambridge, jejichž
je Helen Doron oficiálním partnerem.
Od května budou probíhat OPEN
DOOR dny v rámci zápisů do kurzů
na příští školní rok.

Roli řeckých bohyní si střihly také učitelky.
Foto: ZŠ J. Železného

Kromě těchto dobrot jim byl odměnou certifikát Průvodce řeckými dějinami, ale také dobrý pocit z dokončené dlouhodobé práce, kterou úspěšně dotáhli do konce
a naplno si prožili atmosféru této významné epochy lidských dějin.
(red)

3 x foto: HDE - APD Prostějov

… A každoročně se pořádá letní
pobytový tábor od 12. do 18. 7.,
tentokrát na téma SAFARI po Beskydsku, následován srpnovou letní
příměstskou školou.
Aktuální informace o Angličtině
pro děti najdete na webu angličtiny na www.helendoron.cz - LC
Prostějov, webu angličtiny www.
anglictinaprodetiprostejov. Nebo
jednoduše napište na info@anglictinaprodetiprostejov.cz či zavolejte
(pr)
na tel. 604 792 446.

rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

celkem (t) kg/1 obyv.
277,02
5,83
302,08
6,40
434,34
9,26
658,44
13,71
1302,30
28,13
1649,57
35,63
1417,95
30,63
1329,85
28,72
1259,48
27,71
1175,39
25,86
910,02
20,02
946,74
20,83
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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.

je kříženec středního vzrůstu ve věku zhruba čtyř roků. Velmi
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Vítejte na svìtì

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!

Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

V jediný den prošli žáci šesté třídy Základní školy Jana Železného v Prostějově celou historií Řecka.
Foto: ZŠ J. Železného

zúčastněných firem, soudními spory
a celkovou destabilizací celého prostředí. Troufnu si říci, že s těmito věcmi
máme velké zkušenosti a jsme schopni
garantovat, že centrální systém služeb
přináší úspory, schopnost strategického rozhodování a vyšší zaměstnanost.
Navíc od roku 2023 skončí díky novele
zákona možnost skládkování odpadu
a jen silný partner bude schopen si
s touto novou situací poradit. Jsem přesvědčen, že rozdělení zakázek by tuto
stabilitu zlikvidovalo. To by se promítlo
do kvality služeb a výsledkem by byli nespokojení obyvatelé města,“ míní Grepl.

překvapil kritizovaný politik
PROSTĚJOV V minulém čísle
Večerník zveřejnil lehce ironicky
laděnou odpověď uvolněného radního Jaroslava Šlambora (KSČM),
který na posledním jednání zastupitelstva města reagoval na stále
rostoucí invektivy opozičních zastupitelů ohledně jeho pobytu ve
Skalce, přestože má trvalé bydliště
hlášeno v Prostějově. Do redakce
Večerníku na to konto přišlo několik dotazů čtenářů, zda radní
Šlambor bude rezignovat na svoji funkci. Od 1. ledna 2016 totiž
bude muset trvalé bydliště podle
novely zákona nahlásit ve Skalce,
pokud se tedy nehodlá přestěhovat
zpátky do Prostějova...
Večerník se Jaroslava Šlambora pochopitelně ihned zeptal, zda pro něho právě připravovaný zákon, který má jasně

určovat pravidla skutečného trvalého
pobytu, nebude komplikací pro další
působení v prostějovském zastupitelstvu. „Rozhodně ne! Ctím zákony
této republiky i přesto, že s některými
nesouhlasím, a to tak, že mnohdy velmi. Pseudokauza kolem mého pobytu
ve Skalce byla účelově spletena z ryze
politicky pravého proutí a pomlázka
měla vyprášit kožich mně, KSČM
a potažmo koalici. Budiž, stalo se. Pro
jistotu zopakuji, že jsem žádný zákon
neobešel, natož porušil. To není můj
výklad, ale stanovisko erudovaných
právníků,“ zareagoval Šlambor, kterého se však Večerník znovu zeptal na
konkrétní zákon, který bude určovat
jasné trvalé bydliště právě tam, kde
občan skutečně bydlí. V případě uvolněného radního to je ve Skalce. „Vámi
zmíněný připravovaný zákon má řadu

nebezpečných úskalí, nebude jednoduché se s nimi vyrovnat. Mimo jiné
proto, že s institutem trvalého pobytu
pracuje řada jiných zákonů. Nepochybuji, že v případě jeho přijetí bude
veselo v exekutorské komoře a naopak
problémy budou mít ti mladí, kteří
budou podléhat odvodovému řízení.
Z hlediska mého veřejného politického působení je mi připravovaný zákon
zcela lhostejný. A voliči přitom mohou
zůstat rozhodně v klidu. Ubezpečuji je
totiž, že platné zákony spojené s výkonem mandátu zastupitele neporuším
a budu je bezpodmínečně respektovat,“ odpověděl Jaroslav Šlambor.
Zda-li však bude mít od 1. ledna 2016
v občanském průkazu vyznačen trvalý
pobyt ve Skalce, nebo jak celou situaci vyřeší, to prozatím neprozradil...
(mik)

35,0É725.20(178-(232=,Ġ1ÌÅ9ă3/2'´
PROSTĚJOV Na sociální síti prezentuje opoziční prostějovský zastupitel
za TOP 09 Aleš Matyášek článek, kterým reaguje na některé body jednání
zastupitelstva města konaného minulé pondělí 13. dubna. Na jeden z nich
prostřednictvím Večerníku reaguje
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova.
„Opravdové překvapení mi pan Matyášek
připravil tou částí článku, která se týkala
předložené změny jednacího řádu zastupitelstva města, kdy konstatoval, že tento
zásadní dokument byl předložen s tako-

vými legislativními chybami, že nebylo
možné jej takto přijmout. Musím na tyto
výroky reagovat uvedením věci na pravou
míru,“ svěřil se prostřednictvím Večerníku Miroslav Pišťák. „Rada města předložila na zasedání zastupitelstva opravdu
návrh změn jednacího řádu obsahující
kromě reakce na zákonnou změnu ve vymezení pravomoci v oblasti poskytování
dotací pouze technické úpravy. Jednalo
se o formulační upřesnění návrhů, které
je možné předložit k projednávané věci.
Návrh jinak nepřinášel žádné obsahové
změny proti stávajícímu znění jednacího

www.vecernikpv.cz

řádu. Procedurální upřesnění návrhů nebylo samoúčelné a sledovalo jediný cíl,
a to usnadnit členům zastupitelstva města označování návrhů a tím i jejich předkládání. Toto terminologické upřesnění
bylo zpracováno v souladu se zákonem
číslo 90/1996 Sbírky o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny. Nechávám tedy
na čtenářích Večerníku, jaký závěr si v této
věci učiní,“ vyzývá první muž prostějovské radnice. „I když já sám přemýšlím, co
si mám o této záležitosti a vyjádření pana
Matyáška vlastně myslet..,“ dodává na závěr Pišťák.
(mik)
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PROSTĚJOV Obyvatelům Sídliště
svobody a přilehlých Krasic se zdá
doba propojování Anenské ulice
s jižním kvadrantem už nekonečná.
Nicméně dělníci podle vyjádření
vedoucího odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu pracují na plný plyn. „Ani ne za měsíc
bude hotovo,“ vzkazuje Antonín
Zajíček.
A skutečně! Jak Večerník v uplynulém týdnu zjistil, do 24. května má
být tato investiční akce ukončena.
„Podle mých informací vyplývajících
z pravidelného stavebního dozoru nic

nenasvědčuje tomu, že by termín dokončení měl být překročen,“ ujišťuje
šéf odboru rozvoje a investic.
Navíc na rondel v Krasické ulici, vybudovaný už v závěru loňského roku,
budou dělníci v nejbližších týdnech
pokládat ještě druhou vrstvu asfaltu.
„Takzvaná obrusná vrstva se sice mohla položit už v prosinci, ale počasí to
nedovolilo. Proto k tomu dojde nyní
a počítá se s krátkodobou uzavírkou samotné Krasické ulice. Ta by ale neměla
trvat déle než jeden, maximálně dva
dny,“ konstatoval Antonín Zajíček.
(mik)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

KAUZA KLOKÁNEK: Petr Kapounek: „Opozice a koalice si nemají co vyčítat!“
-DVQRPiEëWXæGQHV
➢ ze strany 3
PRAHA, PROSTĚJOV Fond ohrožených dětí se ocitl v problémech.
Na zdravotním a sociálním pojištění
dluží státu propastných dvaadvacet
milionů korun, načež už mu hrozí
exekuce i to, že bude muset utlumit
své aktivity zaměřené na okamžitou
pomoc dětem. Fond chce požádat
o pomoc vládu i veřejnost. Ministerstvu práce a sociálních věcí se ale nelíbí jeho hospodaření a poukazuje na
to, že třeba v roce 2006 mu poskytlo
mimořádnou dotaci ve výši patnácti
milionů korun.
„Jedna z chyb je, že Fond ohrožených
dětí neustále rozšiřoval svoje kapacity,
aniž by na to měl finanční prostředky.
Jiné organizace to přece takhle také nedělají,“ komentovala situaci pro Českou
televizi ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová. A je to právě
ministryně, která doporučuje zrušení
provozu Klokánků, který je velice nákladný. „Krizová situace se týká celé
naší organizace, tudíž jak Klokánků, tak
i sítě poboček. Naše předsedkyně Milada Vodičková jedná s vládou, byl podán
nový návrh na splátkový kalendář odvodů. V pondělí sedmadvacátého dubna
(tj. dnes - pozn.red.) máme celorepublikovou poradu v Praze a doufám, že se
dozvím víc,“ sdělila aktuálně Večerníku
Regina Šverdíková, vedoucí pobočky
Fondu ohrožených dětí v Prostějově.
Prostějovská radnice darovala Fondu
ohrožených dětí budovu v Západní
ulici, která je nyní v nákladné rekonstrukci pro potřeby právě Klokánku.
Byl by hřích, kdyby jedinečná služba
na pomoc ohroženým dětem měla
v Prostějově skončit dřív, než ještě začala. Náhradní řešení totiž neexistuje!

„To je pravda. Těšili jsme se na otevření
Klokánku jako na možnost, jak si rodiče
mohou potíže přechodného charakteru
vyřešit bez toho, aby jim děti byly soudně odebrány. A i když je potomek nucený opustit na čas biologickou rodinu, lze
zůstat v kontaktu se svým přirozeným
prostředím. Zároveň je Klokánek šancí pro sourozence různého věkového
rozmezí zůstat pospolu. Jiné podobné
zařízení v Prostějově není,“ lituje Regina
Šverdíková, která připouští, že prostějovský Klokánek má skutečně na kahánku.
„Jsem vděčná za přístup města Prostějova i našich sympatizantů, kteří nás ve
snaze o jeho vybudování podporovali
a podporují. Současná situace Fondu
ohrožených dětí mě velmi trápí, jde ale
bohužel o věci, které z naší pobočky nemůžeme nijak ovlivnit,“ dodala.
Možného zmaření smysluplného projektu jsou si vědomi i prostějovští zastupitelé. „Situace je očividně velmi vážná.
Jedná se o celorepublikový problém,
tudíž i ten prostějovský Klokánek je velmi ohrožen. Byla by to nesmírná škoda,
Okrašlovací spolek města Prostějova
uspořádal koncert Hradišťanu, na kterém si zazpívaly i Proměny, a jehož celý
výtěžek, téměř stopadesát tisíc korun,
věnoval prostějovskému Fondu ohrožených dětí právě na opravu objektu
určeného pro Klokánek,“ zkonstatovala
pro Večerník zastupitelka města Milada
Sokolová. „Sleduji celou kauzu přímo se
zděšením. Přitom takové zařízení jako je
Klokánek v Prostějově opravdu citelně
chybí,“ povzdechla si Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějova.
Večerník o výsledcích celorepublikové schůzky vedoucích poboček Fondu
ohrožených dětí bude informovat na
svém inovovaném webu a také v příštím čísle tištěného vydání.
(mik)

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV V mnohém si to
představoval jinak. Opoziční
zastupitel za Změnu pro
Prostějov Petr Kapounek (na
snímku) se Večerníku kromě jiného svěřil se svým zklamáním
nad některými záležitostmi při
jednáních nejvyššího orgánu
města. Pozastavil se také nad
tím, že v některých případech
proti sobě vystupuje koalice
a opozice až nepřátelsky. Co dále řekl v exkluzivním interview.
ƔƔ Přímý přenos z jednání zastupitelstva města měl v pondělí
13. dubna velmi nízkou sledovanost u veřejnosti. Nelitujete vašeho
boje za službu, o níž veřejnost jeví
nevalný zájem?
„Myslím, že u přímých přenosů není
zásadní, které zasedání mělo nižší
a které vyšší sledovanost. Důležité
je, že občané mají možnost sledovat
témata, která je zajímají, odkudkoliv
chtějí a případně zhlédnout záznam,
nebo jeho část. Samotný fakt, že
zasedání je více vidět, určitě přispěje
k tomu, aby rada města více přemýšlela
nad tím, jaké návrhy předkládá ke schválení a jakým způsobem tak činí.“
ƔƔ Nesouhlasíte tedy s názorem, že
v případě pořízení on-line přenosů
jde o zbytečně vyhozené peníze?
„Když jsem se na čtyřech zasedáních
ptal, kolik přenosy stojí, nedostal jsem
od pana primátora odpověď. Když
kolega Navrátil posílal dotaz panu
Pospíšilovi, kolik stojí přenosy a jak
vypadá smlouva, byl odmítnut. Technické řešení přenosů je velmi kvalitní,
ale pokud neznám cenu, těžko mohu

hodnotit, nakolik je výhodná. Určitě
bych ale přenosy nerušil, i když chápu,
že některým radním by to ulehčilo
život...“
ƔƔ Uběhlo už půl roku, kdy hnutí
Změna pro Prostějov prorazilo do
pětatřicetičlenného zastupitelstva
města. Jak jste spokojen s dosavadním působením v opozici?
„Abych pravdu řekl, jsem rozladěn
z několika věcí. Očekával jsem
více konstruktivní přístup na obou
stranách ´barikády´. Někdy k sobě
obě strany přistupují nepřátelsky
i tehdy, kdy jim jde o podobnou věc
a mohly by se jednoduše domluvit. Myslím ale, že přístup koalice
je horší. Berou opozici jako škůdce,
který jim brání vládnout si dál tak, jak
byli zvyklí. Odmítají změny, nechtějí
se vyvíjet, snaží se vše ´válcovat´. Na
druhou stranu musím říci, že jsem
byl několikrát překvapen, když argumenty opozice vyslyšeli. A několikrát
nemile, když se ukázalo, že to bylo
jen na oko... Také mě zklamal přístup
některých médií, která se někdy chovají dost jednostranně. Nakonec mě
trochu mrzí i nezájem části občanů,
kteří se ozvou jen tehdy, když je něco
naštve. Vždyť po loňských volbách je
řada zastupitelů ochotna naslouchat
i dobrým nápadům, případně se lidé
mohou do dění zapojit například na
sociálních sítích.“
ƔƔ Prostějov získal nejvyšší možný
rating. Mělo by podle vás město více
investovat nebo se v hospodaření
s veřejnými penězi držet spíše při zdi?
„Jsem rád, že Prostějov hospodaří
dobře. Do určité míry je to dáno
velkým množstvím podnikatelů
a s tím souvisejícími velkými
příjmy do městské kasy. Podnikání
v Prostějově je potřeba dále rozvíjet,
zajistit a udržet férové podmínky pro
všechny. S velkými příjmy se však
vždy hospodaří snadno, proto je
potřeba velká obezřetnost ve výda-

jích. Jsem pro větší míru investic,
pouze však tehdy, budou-li to investice prokazatelně ekonomicky
přínosné a bude-li na nich panovat
shoda napříč politickým spektrem.
V minulosti tu již bylo realizováno
několik problematických akcí,
například výstavba aquaparku.
A některé jiné realizací hrozí,
třeba Jezdecká kasárna či
Galerie Prostějov od
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společnosti Manthellan. Dříve tu
nebyla silná opozice a rada tyhle akce
mohla realizovat bez rozmyslu. Nyní
by ale měla vzít v potaz argumenty
oponentů, neriskovat a z problematických akcí ustoupit. Bylo by to ku
prospěchu všech.“
ƔƔ Minulé jednání zastupitelstva trvalo až do třičtvrtě na jednu
v noci. Členové koalice obviňují
opoziční zastupitele z obstrukcí,
které jednání zbytečně protahují.
Jaký na to máte názor vy?
„Myslím, že se nejednalo o žádné obstrukce. Zastupitelé se ptali na palčivé
a radním často velmi nepříjemné
otázky, které je nutné pokládat už proto, aby si radní byli vědomi, že jejich
pohled na věci není ten jediný možný.
Nakonec také oni často zdržovali a
protahovali jednání. Opozice a koalice
si v tomto nemají co vyčítat! Důležité
je, že zaznělo vše, co zaznít mělo.
Doufám také, že bude zodpovězeno
vše, co zodpovězeno nebylo. Zatím to
bohužel není zvykem.“

ƔƔ Kdybyste měl pojmenovat
nejdůležitější úkol, který byste
chtěli v nejbližší budoucnosti v zastupitelstvu prosadit, co by to bylo?
„Zprvu to bylo zprůhlednění
hospodaření a politického rozhodování.
Rada tuto výzvu přijala a částečně ji
realizuje. Doufám tedy, že tyto věci
dotáhne do konce, velký kus práce je
totiž ještě potřeba odvést. Další úkolem
v pořadí bude zpřístupnění, roztřídění
a vyhodnocení informací z magistrátu
občanům. Změna pro Prostějov k tomu
připravuje nový web. Řada informací
se na stávajícím webu města dohledává
velmi obtížně. Rád bych byl také nápomocen odboru IT, aby se zorientoval
v otevřených technologiích. V tomto
ohledu je velká škoda, že rada tvrdošíjně
odmítá zřízení IT komise. Nejen kvůli
možným úsporám ve výdajích, ale i kvůli
rozvoji eGovernmentu. Uvítal bych,
kdyby se město Prostějov připojilo ke
sdružení ´Otevřená města´. Pokud
s tím nepřijde rada sama, navrhnu to na
zastupitelstvu sám.“

+UDGE\PXVÉSRÄNDW
Prostějov (mik) - Když Večerník na
podzim loňského roku informoval o
skutečnosti, že stavbaři přerušili práce na rekonstrukci městských hradeb ve Školní ulici s tím, že budou
pokračovat na jaře, netušili jsme,
že ještě nyní na konci dubna se nic
dít nebude. Lidem procházejícím
Školní ulicí a především řidičům na
parkovišti se tak stále skýtá pohled
na holé cihly a plachtami zakryté
starodávné zdivo. „Hradby zbavené
omítky byly během zimních měsíců
hodně narušeny mrazem a dodnes
je v nich velké množství vody. Předtím, než může rekonstrukce pokračovat, musí zdivo řádně vyschnout,“
vysvětlil Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU Z

pro Večerník

Michal
KADLEC

SKLO

za přispění

Petra KOZÁKA

PROSTĚJOV Z Prostějova se
odvážejí stovky tun komunálního odpadu ročně, přičemž se
na tyto služby vysaje z městské
pokladny každým rokem
přes čtyřicet milionů korun.
Zpátky dostane magistrát od
občanů jen část v podobě povinných poplatků za svoz odpadu. „Každoročně za odvoz
odpadků doplácí magistrát
zhruba šestadvacet milionů
korun, což je obrovská částka.
Poplatky jednotlivým občanům
ale zvyšovat nechceme,“ potvrdil nedávno Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města
Prostějov.
Organizace svozu komunálního odpadu
se za posledních deset let v Prostějově rapidně zlepšila, stejně jako se lidé naučili
mnohem důsledněji třídit odpad. Přesto
se často objevuje kritika, že popelnice
se vyvážejí pouze v dané dny a městské
technické služby nereagují na aktuální
stav, kdy některé sběrné nádoby jsou
plné odpadků až k prasknutí. „Svoz komunálního odpadu probíhá v Prostějově na základě harmonogramu, který se
dlouhodobě vyvíjel tak, aby občanům co
nejvíce vyhovoval. Není vhodné svozo-

2TQUV÷LQXCPÆ\CéCNKVąÊFKVQFRCFOPQJGOKPVGP\KXP÷LKCVCMUGOCLÊRQRGN¾ąK
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vé dny často měnit, protože by to vedlo
pouze k matení občanů. Nezaznamenali
jsme žádné stížnosti, že by lidem svozové dny nevyhovovaly. Takže podle mého
názoru je svoz organizován optimálně,“
namítá Jiří Pospíšil, náměstek primátora, který je zodpovědný za komunální
služby v Prostějově. Jak sám potvrzuje,
fenoménem dneška je třídění odpadu. „Prostějované se v posledních
letech určitě zlepšili. Dochází k postupnému nárůstu vytříděných složek komunálního odpadu jako jsou
papír, sklo, plasty a bioodpad,“ kvituje náměstek primátora.
Právě svoz bioodpadu je v Prostějově
popelkou, přičemž za krátkou dobu se
setkal s obrovským zájmem obyvatel.
„Systém pro separaci bioodpadů ve
městě byl zaveden na konci roku 2011.
V rámci realizace tohoto projektu bylo
zakoupeno šest stovek kusů nádob na
bioodpad o objemu stočtyřicet litrů a
sedm set kusů kompostérů o objemu

čtyřset litrů. Obyvatelům Prostějova, bydlících v lokalitách se zástavbou rodinných domů, byly bezplatně zapůjčeny
nádoby na biologicky rozložitelný odpad a kompostéry pro podporu domácího kompostování. Od listopadu 2011
byl také zaveden pravidelný systém
svozu biologicky rozložitelného odpadu
od občanů v lokalitách, kde byly občanům zapůjčeny výše uvedené nádoby
na bioodpad. Takto získaný bioodpad
z domácností je dopravován svozovou
firmou k dalšímu zpracování do Kralic
na Hané,“ shrnul Jiří Pospíšil.
Celkový systém odvozu odpadků
z Prostějova, stejně jako péče o zeleň
či další služby zajišťované doposud
společností .A.S.A. Technické služby,
se může od roku 2017 v Prostějově
změnit. Zmíněná společnost má totiž s magistrátem smlouvu do konce
roku 2016 a už nyní radní vymýšlejí
podmínkynovéhovýběrovéhořízení.
„Realizace této významné nadlimitní za-

rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

celkem (t) kg/1 obyv.
303,14
6,38
294,82
6,25
312,93
6,67
320,77
6,68
371,63
8,03
445,74
9,63
373,71
8,07
412,40
8,91
400,79
8,82
365,20
8,03
387,06
8,51
402,00
8,84

PLASTY
rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

celkem (t) kg/1 obyv.
414,41
8,72
211,77
4,49
189,36
4,04
200,00
4,16
263,13
5,68
366,32
7,91
421,23
9,10
512,06
11,26
537,74
11,83
566,64
12,46
542,20
11,93
553,65
12,18

šit. Naše společnost používá stejné technologie, jaké se používají v celé západní
Evropě, investovali jsme stosedmadvacet miliónů korun do techniky a staveb.
A podle průzkumů veřejného mínění,
které si město pravidelně zadává, jsou
obyvatelé s našimi službami dlouhodobě spokojeni,“ kontruje Martin Grepl,
ředitel společnosti .A.S.A. TS Prostějov.
A nebylo by rozparcelování města a jednotlivých služeb spíše výhodou z hlediska konkurenčního prostředí? „Toto jsou
teoretické představy, které však v praxi
fungují zcela opačně. Podobné experimenty naopak končí spíše soubojem

Ředitel Azylového centra reaguje
na vyjádření občana z Určické ulice
PROSTĚJOV Reportáž Večerníku
z jednání Zastupitelstva statutárního města zveřejněná v minulém
vydání vzbudila rozhořčenou reakci
ze strany ředitele Azylového centra
Prostějov Jana Kally. Šéfa institutu starajícího se o lidi bez trvalého
přístřeší zvedlo ze židle vystoupení
občana z Určické ulice, která se podle jeho slov stala „alkoholovodem
nachmelených bezdomovců při cestě do azylového domu“... Co na to
Kalla říká?
„V tomto článku byla uveřejněna přímá
citace z vystoupení jednoho občana na
zastupitelstvu, který již delší dobu vede
cílené útoky na naše zařízení. Má reakce se týká hlavně části z jeho výroků,
kdy říká, že nachmelení bezdomovci
pak míří do azyláku. A já s něčím takovým nemůžu souhlasit, hraničí to již
s poškozováním jména organizace a do
budoucna budeme podobné napadání
řešit trestním oznámením pro pomluvu,“ nebere si servítky Jan Kalla, ředitel
Azylového centra Prostějov. „To, že si
dotyčný spojuje problematiku bezdomovectví s Azylovým centrem, vychází
čistě z jeho absolutní neznalosti věci.
Nechť tento pán, který evidentně nemá
co dělat, načež se baví sledováním lidí,
nabídne nějakou smysluplnou pomoc
a neobrací svou nesmyslnou zlobu proti zařízení služeb sociální prevence. Já
znám osobně několik rodin bydlících
v Určické ulici, kteří mi naopak neopomenou říci, že ačkoliv je na této lokalitě Azylové centrum, oni mají na ulici

PROSTĚJOV A KAM S DĚTMI
Vítejte, milí čtenáři,
školákům se pomalu, ale jistě blíží letní prázdniny, tudíž
je právě nyní nejvyšší čas přemýšlet, kam s dětmi. A přesně tak se jmenuje i naše dnešní tematická strana, jenž je
věnovaná letním táborům a nejen jim! Chcete, aby si vaše
drobotina užila volno se vším všudy, ale už předem víte, že
babičky a dědečkové nebudou k dispozici po celou dobu
prázdnin a dvouměsíční dovolenou vám šéf v práci prostě
nedá? Řešením může být letní tábor! Děti se naučí samostatnosti, něco pěkného si vyrobí, najdou si kamarády
a možná jim při tom všem dokonce nebude chybět počítač ani mobilní telefon. Přesně to a mnohem víc totiž nabízejí zoufalým rodičům tábory klasické, ale i ty příměstské, na kterých se děti pobaví a večer si přijdou schrupnout pěkně do své postýlky. Záleží jen na vás, jakou
kratochvíli svému benjamínkovi dopřejete. No, a pokud
váháte nad tím, jak synka či dcerku smysluplně zabavit,
mrkněte na nabídku naší speciální strany, kde je pro vás
připravena spousta inspirace. Stačí si jen vybrat...
Texty připravily: Aneta Křížová a Petra Hežová

Ovlivňují Vás děti
při plánování
volného času?
kázky na komunální služby bude velmi
náročná akce jak na přípravu zadávací
dokumentace, tak na vlastní administraci zakázky. Statutární město Prostějov již
od začátku roku 2015 začalo připravovat
podklady pro zadávací dokumentaci tak,
abychom byli připraveni včas vyhlásit
výběrové řízení,“ ujistil náměstek prostějovského primátora.
Během uplynulých deseti let se občas objevily myšlenky, že pokud by
komunální služby byly zadávány více
subjektům, bude péče o město lepší...
„Popravdě řečeno si nedovedu představit, v čem by se měla péče o město zlep-

EXKLUZIVNĚ
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Nenechejte dítě trávit čas na sociálních sítích!

POŠLETE RATOLEST RADĚJI NA TÁBOR
Není výjimkou, že dítě ve druhé třídě má již telefon a dokonce i Facebook. Opravdu chceme tímto způsobem vést naše děti...? Kdo ano, ať
si tak činí dál. Ovšem rozumný rodič musí uznat, že tudy cesta nevede. Nejvhodnější je naopak najít aktivity, které ratolest zabaví natolik,
že nebude mít prostor ani myšlenky
na jakékoliv vymoženosti moderní
doby. Život jako takový a kontakt
s lidmi čím dál více pro dnešní mládež postrádá smysl. Dobrým řešením je tábor.
Nejlépe takový, který je zaměřený na
tradiční dovednosti, kde se děti učí nalézt cestu podle kompasu, vázat uzly,
pravidelně hrají hry v lese, často chodí
na túry, ale nechybí ani brzké vstávání, rozcvičky, bodování úklidu, hlídky
a podobně. Tímto dítě od počítačů či

www.
vecernikpv.cz

mobilů odříznete a vrátí se mu alespoň
na chvíli hravost, touha po skutečných
zážitcích a dobrodružství. Naučme našeho potomka tradičním hodnotám.
Mělo by jít hlavně o radost a vzpomínat na něj s úsměvem.
Každý tábor je jiný, ale každý má své
kouzlo. Dnes existuje několik typů například příměstské tábory, tradiční
tábory, dále sportovní tábory, tematické tábory, jazykové tábory, rodinné
tábory, tábory u moře či pro zdravotně
postižené. Nabídka je opravdu pestrá.
Pokud je dítě ještě malé nebo je nerado odloučeno od rodičů, je vhodný
příměstský tábor. Zde děti tráví čas od
rána do pozdního odpoledne s tím, že
pak jdou spát domů. Programy jsou
různě zaměřené: na sport, divadlo,
zdokonalování se v různých aktivitách
a další. Na tradičních táborech se děti

učí rozdělat oheň, uvázat uzel, orientovat se podle kompasu, mraveniště,
lesních značek, samozřejmostí jsou
různé výlety. Náplní sportovních táborů je pak především sport, kde je zvolen jeden hlavní, například cyklistika,
zápas, judo, tanec, atletika nebo tenis.
Pak jsou ale i tábory, kde je každý den
zvolen jiný druh sportu. Jeden den děti
tedy cvičí, další den hrají tenis, třetí den
jezdí na kolech atd. Hitem posledních
let jsou pak tematické tábory. Přispívají
k tomu zejména filmy a pohádky, do
kterých se děti rády vžijí. Je libo být
postavou z Hobita, Harrym Potterem,
pirátem či dokonce mimozemšťanem? Není problém, stačí si jen vybrat,
čím by se chtělo dítě na týden stát.
Tábory u moře jsou vhodné pro děti,
které trpí alergiemi či astmatem. Stále
oblíbenější jsou pak rodinné tábory.

Vzpomínky od táboráku
Většina oslovených
rodičů uvedla,
že při plánování volného
času vychází z potřeb
a přání dětí. Limitující
jsou často sportovní
aktivity dětí.
vzorek: 200 respondentů - rodičů
realizace: studenti školy

Období letních táborových pobytů se
nezadržitelně blíží. Pamatujete si ještě
na svůj první táborový pobyt někde
v přírodě s partou docela cizích dětí, ze
kterých se v průběhu několikatýdenního
pobytu stali vaši nejlepší přátelé?
Dnešní tábory nabízejí mimo několika
týdnů odpočinku pro rodiče i pestrou tematickou náplň pobytu, takže se váš junior může v průběhu trvání tábora prohánět na koni, zlepšit si angličtinu nebo
se oblékat a soutěžit ve stylu svého oblíbeného filmu. Proto není divu, že se děti
mohou přetrhnout, aby rodiče uprosily,
aby je na nějaký takový akční tábor
poslali. A zatímco dřív by rodiče téhle
prosbě z duše rádi vyhověli, dnes, kdy se
cena jedné takové táborové kratochvíle
může s klidem rovnat ceně zahraničního zájezdu, je to trochu problém, zvlášť
pokud máte vícero dětí. Možná by stálo

za pokus začít šetřit na tábor hned po
narození potomka. No, ale za tu cenu
zase mají naše dětičky komfort, o jakém
se nám ani nesnilo...
Když si vzpomenu na svůj tábornický
pobyt, kdy jsme byli ubytováni v rámci
dobroty Červeného kříže ve vybydlené
staré nemocniční budově uprostřed
lesa, kde se tu a tam na chodbě nečekaně sesula část zvětralého zdiva. Ach, ty
vzpomínky. V lavině dopisů, které jsem
každý den posílala rodičům, jsem naléhavě škemrala, aby si mě pro všechno na
světě odvezli domů. A co myslíte? Nejenže si mě neodvezli, ale nechali mě v tom
domě hrůzy trčet až do úplného konce.
Mysleli si, že si jen dělám legraci a že to
tak děti z tábora obvykle píšou. Snad se
tedy nebudete zlobit když přiznám, že
dětem ty jejich dnešní akční tábory tak
trochu závidím...

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ
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MĚSÍČNĚ

TEĎ PŘIŠEL ČAS NA ZMĚNU...
SPUSTILI JSME NOVOU
PODOBU WEBOVÝCH STRÁNEK
PŘIJÍMÁME
PŘIHLÁŠKY
na letní tábor
Bližší informace na

tel.:

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

SPUSTILI JSME NOVOU PODOBU WEBOVÝCH STRÁNEK

ZKUS
HNED
KLIKNOUT

ČTENÁŘŮ
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by město zaplaveno bezdomovci, kteří
by neměli možnost jakékoliv pomoci.
A byť nemůžeme podchytit všechny
občany bez střechy nad hlavou, vykazuje centrum velmi dobré výsledky.
Pracujeme s těmito lidmi i v rámci
terénního programu,“ říká k celé problematice Kalla.
Pro Večerník zareagoval také na názor,
který rovněž zazněl na zastupitelstvu
města. A to, že opilí bezdomovci v rozporu s předpisy jsou vpouštěni do
azylového domu. „Máme zpracované
standardy kvality, podle kterých zjevně
podnapilý člověk není vpuštěn do zařízení. Toto se striktně dodržuje, dbají na
to všichni zaměstnanci,“ odpovídá razantně ředitel Azylového centra v Prostějově.
(mik)
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Tento typ táborů je vhodný pro celé
rodiny. Cílem je, aby se ucelily vztahy
mezi rodiči a dětmi. Popularita roste i u
jazykových táborů. Formou celodenní
zábavy včetně sportu se zde děti učí
angličtině, němčině, italštině a podobně. Tábory jsou rozděleny dle úrovně.
A nakonec tábory pro zdravotně postižené, které jsou rozlišovány na tábory
pro děti duševně či tělesně postižené
nebo i pro děti s psychickými poruchami a umístěny v rehabilitačních
střediscích. S dětmi nejčastěji pracují
vychovatelé. Programy jsou zaměřené
různě, od hraní her až po pohybové
aktivity, procvičování a zdokonalování
svých schopností.
Nezapomeňte tábory vždy vybírat
společně s dítětem. Ať už vyberete jakýkoliv tábor, ujistěte se, že je to pro
vaše dítě to pravé ořechové.

POZNÁMKA PETRY HEŽOVÉ

5&*&\DGNRQą¾F¾

postavená auta, chodí po ní jejich děti,
a s obyvateli neměli nikdy problém,“
uvádí dále ve svém vyjádření Jan Kalla.
Ředitel prostějovského Azylového
centra ale naopak vítá, že právě Určická ulice byla přidána na seznam míst,
kde je zakázáno popíjet alkohol na
veřejnosti. „A že schválení bylo iniciováno jedním zaujatým občanem, mi
nijak nevadí. Naopak tento krok vítáme, preventivních opatření není nikdy
dost. Doufáme, že městská policie
bude důsledně kontrolovat dodržování tohoto nařízení, aby jeho schválení
mělo smysl. Zároveň ale chci dodat,
že Azylové centrum není odpovědné
za chování bezdomovců v Prostějově
a tedy ani v Určické ulici. Je třeba si ale
uvědomit, že kdyby nefungovalo, bylo
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Prostějov (mik) - Již zítra, tj. v úterý
28. dubna je na pořadu další jednání
rady města. A dá se opět očekávat
velmi dlouhý program. Konšelé budou jednat o plánu setkání s občany okrajových částí Prostějova, ale
i s představiteli podnikatelské veřejnosti. Probírat se budou desítky dalších investic, zejména do škol či dopravní infrastruktury, dále prodeje
a pronájmy pozemků a další záležitosti města včetně případné podpory hokejového klubu formou reklamy. „Budeme jednat i o ukončení
nájmu vodní plochy v Krasicích, což
bylo podloženou smlouvou z roku
1999,“ připomněl primátor Prostějova Miroslav Pišťák.

„Rozdělení zakázek by zlikvidovalo stabilitu a výsledkem by byli
nespokojení obyvatelé,“ tvrdí Martin Grepl, ředitel .A.S.A. TS Prostějov

15042410410
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INFORMUJE
SETKÁNÍ KLUBU PERSONALISTŮ
PROSTĚJOV Tuto středu 29. dubna se v Národním domě od
13:00 hodin uskuteční tradiční Setkání klubu personalistů,
které pořádá OHK v Prostějově. Hlavním tématem je firemní
kultura a představení projektu
Firma pro zdraví.
Firemní kultura je jedním z hnacích motorů výkonnosti podniku
a dává firmě tvář dovnitř i navenek
a tímto způsobem se stává i součástí firemní marketingové strategie.

Pojem podniková kultura se stal od
počátku osmdesátých let dvacátého století téměř módní záležitostí,
právě proto, že výzkumy ukázaly,
že kultura má významný vliv na
ekonomický úspěch podnikatelského subjektu. Lidé jsou nejdůležitější složkou podniku a na toto je
třeba brát ve firmě ohledy.
Firma pro zdraví je projekt podpory fyzického i duševního zdraví,
prevence nemocí, zvýšení efektivity a zlepšení kvality života. Péče

o zdraví a prevence nemocí jako
součást Firemní kultury přináší
ekonomický, sociální i individuální
užitek.
Další informace se personalisté dovědí na samotném setkání. Bude
přítomna i ředitelka Úřadu práce
s aktuálními informacemi o trhu
práce a zástupce Lázní Slatinice
se zajímavými nabídkami ozdravných pobytů. Těšíme se na setkání
Helena Chalánková
s vámi.
ředitelka OHK v Prostějově

d

Konstelace hvězd Prostějova

á

J

Co udělat dřív a co nechat být? Prostějované se tento týden dostanou do časového presu. Důvodem bude nádherné jarní počasí a s tím spojená spousta
úkolů, které každý, jak už to tak bývá, nechává na poslední chvíli.

BERANI - 20.3. až 18.4. Nebuďte lakomí, jestliže vás někdo požádá
o půjčku, vyhovte mu. Peněz máte
dost, navíc je neustále rozmnožujete.
Nikdy totiž nevíte, kdy vy sami budete
potřebovat pomoc, a nemusí jít nutně
jen o finance.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Uprostřed týdne
dojde k velmi důležité schůzce, která do
jisté míry může změnit váš dosavadní
zaběhnutý život. Budete mít sice plnou
hlavu toho, co na setkání uslyšíte, ale pokud si správně vše vyhodnotíte, nemůžete pochybit.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Zaostřete
zrak a nastražte pořádně uši! V těchto
dnech rozhodně bystře pozorujte okolí,
všechno, co se kde šustne, můžete využít ku svému prospěchu. Doma vám to
ale bude skřípat, dá se čekat ostrý spor
s partnerem.
RACI - 20.6. až 21.7. Čekají vás společenská setkání, některá povinná, na
jiné půjdete z vlastní vůle. Měli byste ale
vědět, že ne na všech akcích vás budou
čekat s otevřenou náručí, někde můžete
být verbálně napadeni. Mějte se tak na
pozoru.

LVI - 22.7. až 21.8. V zaměstnání vás
to očividně bavit nebude, rádi byste
změnili práci i dosavadní lidi okolo sebe.
Tento týden k tomu budete mít jedinečnou příležitost. Dostanete nabídku
od člověka, od kterého byste to vůbec
nečekali.
PANNY - 22.8. až 21.9. Jste až příliš
velcí puntičkáři, čímž se stáváte velmi
neoblíbenými v pracovním kolektivu.
A doma to také nemáte lehké! Měli
byste každopádně slevit ze svých nároků na druhé, zvláště když vy sami jste
nepořádní.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Ve vašem partnerském vztahu to bude bouřit! Řešit
se bude váš úlet na nedávném večírku,
kdy jste se dopustili nevěry. Co naplat,
musíte jít s barvou ven, pokud tedy vůbec chcete váš dosavadní vztah nějak
zachránit.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Nastává konečně čas, kdy byste měli zúročit vaše
úsilí při snaze docílit vlastní finanční
soběstačnosti. Nemusíte se teď na nikoho vázat, takže se můžete odstřihnout
od všech, kteří se na vás doteď přiživovali.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Partner na vás bude pyšný. Líbí se mu,
že se může pochlubit přitažlivým
a úspěšným protějškem. Budete mít
jeho obdiv. Na druhé straně si musíte
dát pozor na závistivé lidi okolo sebe,
kteří vám úspěch nepřejí.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Tento týden dostanete od svých nadřízených úkol, ze kterého se vám bude
točit hlava. Nebudete si jisti, že ho
zvládnete. Můžete ale někoho ze svých
kolegů požádat o pomoc, vždyť tučná
odměna se může rozdělit.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Už delší
dobu si koledujete o malér, protože ustavičně dráždíte nadřízené svými pozdními příchody. Co takhle si konečně
nastavit budík, abyste se včas probudili?
Otázkou také je, zda příliš neflámujete
na večírcích.
RYBY - 19.2. až 19.3. V nejbližších
dnech vás zasáhne vážný problém
s financemi. Nevyjde vám totiž jeden
z obchodů, na který jste hodně spoléhali. Nic naplat, budete se muset uskromnit, a to i za cenu zrušení již objednané
dovolené.
(mik)

TOMÁŠ KALÁB
PROSTĚJOV Skvělý počinek na
poli sociálních služeb oslavilo občanské sdružení LIPKA slavnostním otevřením nově zrekonstruovaného objektu na ulici J. Köhlera
v městské části Vrahovice. Bylo tak
zaplněno bílé místo nejen na mapě
sociálních služeb Prostějova, ale
i v přilehlé části Olomouckého kraje. Pro čtrnáct uživatelů je připraveno chráněné bydlení v pěti bezbariérových bytech, součástí objektu je
i sociálně terapeutická dílna. Večerník byl ve čtvrtek u toho!
Součástí prvního patra domu, který
byl do roku 2010 ve vlastnictví města,
je kromě bytů také kuchyně s jídelnou
a odpočinková zóna, v přízemí se samostatným vchodem je prostorná
cukrárna.
První stacionář pro mentálně handicapované děti a mládež byl zprovozněn
už v roce 1993 také ve Vrahovicích,
později z kapacitních důvodů přemístěn do Tetína. V Prostějově také vznikla první vzorová dílna v podobě sociálního družstva SENZA, do něhož
často zavítaly i zahraniční exkurze. To
vše bylo možné především díky neutuchajícímu entuziasmu předsedkyně
OS LIPKA Renatě Čekalové, která po
kulturním vystoupení klientů denního

BYLI JSME
U TOHO

V pásmu "O čem sním" zdravotně postižení dokázali, že cítí hudbu a rytmus
a mohou je pohybově vyjádřit.
Foto: Tomáš Kaláb
stacionáře s názvem „O čem sním“ přivítala na dvoře objektu senátorku Boženu Sekaninovou, prvního náměstka
hejtmana Olomouckého kraje Aloise
Mačáka, první náměstkyni primátora
Statutárního města Prostějova Alenu
Raškovou a další hosty, kteří se tím či
oním způsobem podíleli na realizaci
stavby.
„Projekt byl ze tří čtvrtin podpořen
z Regionálního operačního programu Střední Morava, podpořil nás
také magistrát formou ručení za
bankovní půjčku, celkový rozpočet
činil dvacet miliónů korun,“ sdělila
v rámci poděkování všem participujícím na tomto projektu Čekalová. „Rekonstrukce proběhla během
loňského roku a počátkem května

se mohou nastěhovat první ze sedmi
stávajících klientů,“ shrnula hlavní
body harmonogramu realizace.
Jednou z nich bude i dvaatřicetiletá
Monika Netesalová, jejíž rodiče si kladou podobné otázky, jako většina v podobné situaci. „Už stárneme a máme
obavy, že brzy nebudeme schopni se
o dceru postarat. Proto vítáme tuto
možnost trvalého bydlení, kde bude
mít dcera veškeré potřebné zázemí
a přitom se k nám může kdykoli vracet,“ svěřili se se svými pocity přítomným novinářům.
A pokud budete mít s nadcházejícím
létem chuť na točenou zmrzlinu či
něco sladkého, navštivte cukrárnu s logem „Lipka“ nad vchodem - pomůžete
dobré věci.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

V této cukrárně již počátkem května přivítají klienti OS LIPKA své první zákazníky.

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

60 000

Foto: Tomáš Kaláb

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ
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TEĎ PŘIŠEL ČAS NA ZMĚNU...

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: NĚCO NA ZUB
ZUB...

SPUSTILI JSME NOVOU PODOBU WEBOVÝCH STRÁNEK

Rumové pralinky Orion

31,90

29,90

33,90

29,90

32,90

29,90

Ritter sport 100g

29,90

29,90

-

29,90

32,90

29,90

Kinder čokoláda 100g

27,90

27,90

27,90

-

27,90

-

Kofila 35g

8,90

11,90

12,90

7,50

11,90

12,90

Deli tyčinka

9,90

9,90

10,50

9,90

6,90

9,90

Kaštany ledové

8,90

11,90

12,90

7,90

11,90

12,90

Naše RESUMÉ

První chráněné sociální byty v Prostějově

Když máme jen tak něco na chuť, nebo potřebujeme - jak se říká - obalit nervy,
sáhneme často po něčem sladkém. Například legendární ledové kaštany či kofilu
lze teď koupit nejlevněji v Kauflandu a Deli tyčinku v Tesku. Populární rumové
pralinky nabízí nejvýhodněji hned tři markety - Lidl, Kaufland a Penny market.
Ritter sport a Kinder čokoládu pak dokonce na čtyřech.
Nechte si chutnat!
Průzkum proveden ve středu 22. dubna 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 27. 4. DO 3. 5. 2015

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

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: Němčice
Dne: 11. 5. 2015 od 7:30 do 13:00
hodin. Vypnutá oblast: Sokolská č.
p. 609 - pekárna MOPS.
Obec: Pěnčín
Dne: 11. 5. 2015 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Pěnčín: oboustranně ve směru od
Kandie po č. 139 a 189, včetně průmyslového areálu (Marotta) a ulice
s č. 287 až 8. Obec: Poličky
Dne: 11. 5. 2015 od 10:30 do

12:00 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Poličky
Obec: Těšice
Dne: 11. 5. 2015 od 8:00 do 10:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Těšice
Obec: Pohora
Dne: 13. 5. 2015 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Pohora
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 13. 5. 2015 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Horní Štěpánov - ul. u statku po
č. 221, 222 až 192, 200, vč. areálu
statku.
Obec: Ondratice
Dne: 14. 5. 2015 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce

Blokové čištění

v Prostějově

úterý 28. dubna: Poděbradovo nám., Wolkerova, Wolkerova obslužná +
parkoviště, Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo nám. 2
parkoviště, Vnitroblok Vojáčkovo – Husserla, Vojáčkovo nám. + parkoviště
středa 29. dubna: Komenského – cyklostezka, Komenského, nám.
T.G.M., Dukelská brána, Křížkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám.
Sv. Čecha, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní (Školní – Dukelská brána)
čtvrtek 30. dubna: Újezd – komunikace, Újezd – O2 – okruh, nám.
E. Husserla – parkoviště, nám. E. Husserla, Sušilova, Sádky, Sádky cyklostezka.

oboustranně ve směru od č. 109, 3,
67 až 146 po konec obce směr Brodek u PV.
Obec: Vřesovice
Dne: 15. 5. 2015 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Vřesovice včetně areálu ZD.
Dne: 15. 5. 2015 od 7:30 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
s čísly 192, 173 až 168, 161 až 164,
165, 167, parcela č. 101/17.
Obec: Otinoves
Dne: 15. 5.2015 od 07:30 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně celá střední část obce Otinoves od č. 34 a 52 po č. 26 a 130 vč. části
obce směrem na Odrůvky.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Jarní úklid

2015

pondělí 27. dubna: Vrahovice –
u sídl. Svornosti, Vrahovice – Jano
Köhlera, Vrahovice – J.Suka, Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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zprávy z regionu
Na řidiče v Konici si mají posvítit kamery!
aneb jsme
s vámi
u toho...

Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko

Od originálního projektu si město slibuje i snížení kriminality

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNĚ
KONICE Vedení Konice chce
na silnice ve městě instalovat
dvě kamery. Rozhodlo o tom
poslední jednání zastupitelstva. O peníze nyní žádá Olomoucký kraj, který . Stejnou
cestou se vydali také na Stražisku, naopak Dzbel umístění
kamer zamítl.

Kamery v Konici by měly zaznamenat většinu aut, která by městem
projela. To by mohlo pomoci odhalit lupiče, kteří například vykradli rodinný dům, či odnesli věci
ze hřbitova. Každá z kamer přijde
na něco málo přes šedesát tisíc korun, náklady na provoz by neměly
překročit tři tisíce korun ročně.
Jedna z takových kamer je už čtyři
roky umístěna v Pěnčíně.
„Myslíme, že se zde osvědčila. Jednak asi před rokem pomohla odhalit pachatele vloupání do rodinného
domu v Čechách pod Kosířem,
kromě toho má její přítomnost
i preventivní účinek. Sami pachatelé při výsleších na policii uvádějí,
že se Pěnčínu vyhnuli, protože ví, že
tam je kamera,“ svěřil se Večerníku
Milan Špaček ze společnosti Comintech se sídlem právě v Pěnčíně,
která zařízení vyrábí. Její kamery

Honička s řidičem
v Alojzově
ení
d
a
p
o
d
Po
al
nadých
ile!
m
o
r
p
2,89

ALOJZOV Možná si řekl, pojedu
z hospody domů autem, tady
le
policisté nemůžou být. Ale
byli! Policejní hlídka honila uplynulou sobotu po
Alojzově totálně zpitého
řidiče, který však daleko
et,
neujel. Věděl, proč chce ujet,
měl v dechu totiž skoro tři promile alkoholu!
„V sobotu pětadvacátého dubna
krátce po půl sedmé večer prováděli
policisté kontrolní činnost silničního
provozu v Alojzově. Předepsaným
způsobem zastavovali také vozidlo
Volkswagen, které chtěli zkontrolovat. Řidič však na pokyn k zastavení nereagoval, policistu objel
a pokračoval směrem do obce,“ informovala Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Policisté se za ním rozjeli a řidiče
i s vozidlem zastihli na konci Alojzova
ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

v okamžiku, kdy zastavil a chtěl utéct.
„Zadrželi ho a provedli u něj dechovou zkoušku, kterou mu naměřili
2,89 promile alkoholu v dechu. Po
poučení se podrobil lékařskému
vyšetření, spojenému s odběrem
biologického materiálu v nemocnici.
Na místě mu policisté samozřejmě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu,“ dodala Urbánková
s tím, že řidič je podezřelý ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za který mu hrozí až
roční pobyt za mřížemi, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.
(mik)
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TEĎ PŘIŠEL ČAS NA ZMĚNU...
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SPUSTILI JSME NOVOU PODOBU WEBOVÝCH STRÁNEK

Obdobný kamerový systém, jaký plánují zavést na celém Konicku, už od konce roku 2013 funguje na hrázi plumlovské přehrady. Foto: archiv PV Večerníku
například „drží na uzdě“ i řidiče, právě na Konicku. Bude však záležet obce v souvislosti s nákupem kamer nání zatím v počátcích,“ dodal Milan
kteří by se chtěli beztrestně pro- na tom, jak se k němu postaví zastu- mohou v současnosti Olomoucký Špaček.
jet po opravené hrázi plumlovské pitelé jednotlivých obcí. „Kromě kraj požádat o dotaci. „Kromě Zda-li se tedy po Pěnčínu dočkáme
přehrady.
Konice o jednu kameru projevilo některých z dvaceti obcí sdružených kamer i v dalších obcích na
Projekt kamerového systému, který zájem také Stražisko. Naopak zastu- v mikroregionu Konicko projevilo Konicku by mělo být jasné už
je ojedinělý i v rámci celé České re- pitelstvo Dzbelu její nákup odmítlo,“ o kamery předběžný zájem i soused- v průběhu letošního roku. Večerník
publiky, by se jako první mohl rozjet uvedl dále Milan Špaček s tím, že ní Svitavsko. Zde jsou ovšem jed- bude situaci i nadále sledovat.

RYCHLÝ
KOLONA VÍTĚZSTVÍ VEČERNÍK
připomene konec nejhorší války
PROSTĚJOVSKO
Začátkem
května si připomeneme 70. výročí
ukončení bojů druhé světové války. Řadu obcí v regionu propojí
takzvaná „Kolona vítězství“, která
na svoji pouť vyrazí už tuto neděli 3. května a pokračovat bude ve
čtvrtek 7. i v pátek 8. května. Vězte, že se bude na co dívat!
Události bude předcházet křest knihy Než utichly zbraně na Hané, který je naplánován na středu 29. dubna
od 16.00 hodin v klenovickém „kulturáku“. Samotná kolona se dá poprvé do pohybu v neděli 3. května,
kdy ve 14.00 hodin dorazí do Biskupic. „K vidění bude německé vozidlo
Steyr 1500, dále tři motocykly M72
Rudé armády a jeden motocykl
BMW. Zapojí se i cyklohlídka v počtu čtyř mužů. Celkem se v neděli
kolony zúčastní asi osm vojáků Rudé
armády, další čtvrtek a pátek to bude
asi dvacet uniformovaných vojáků
s doprovodem,“ pozval nejen všechny přívržence armádní minulosti Jaroslav Dvořák předseda pořádajícího Klubu vojenské historie (KVH)
- Dukla.
Zmíněná Kolona vítězství zakončí svoji pouť příští pátek 8. května
v Čelčicích. „V této obci si už od de-

Na Bøezském vrchu
si pøipomenuli
umuèené partyzány

Letošní Kolony vítězství se mimo jiné zúčastní i Steyr 1500, což bylo
přepadové vozidlo Wehrmachtu, které ukořistili příslušníci Rudé armády.
Foto: archiv KVH Dukla

KUDY PROJEDE KOLONA VÍTĚZSTVÍ...
neděle 3. května
14.00 Biskupice, 15.00 Ivaň, 17.00 Němčice nad Hanou, 18.00 Tištín
čtvrtek 7. května
17.45 Obědkovice, 18.40 Tvorovice, 19.30 Hruška, 20.15 Měrovice nad
Hanou
pátek 8. května
10.00 Klopotovice, 12.30 Dobrochov, 13.20 Vranovice, 14.00 Kelčice,
14.25 Vřesovice, 15.10 Skalka, 15.50 Skalka hřbitov, 16.25 Pivín, 17.10
Klenovice na Hané, 18.00 Čelčice
víti hodin budete moci prohlédnout
vystavený tank T-34, v sále kulturního domu bude k vidění expozice
amatérského historika Jaroslava
Kouřila, výstava kulometů a výstroje vojáků z období 2. světové války

nebo projekce fotografií z činnosti
KVH Dukla,“ dodal Dvořák.
Akce by nemohla proběhnout bez
spolupráce s jednotlivými obcemi,
finančně ji podpořilo i Statutární
město Prostějov.
(mls)

„CÍRKEVNÍ RESTITUCE? UŽ ABY BYLY!“
EXKLUZIVNĚ
DRAHANY Toto poněkud v laických kruzích neobvyklé přání kurátora Muzea Drahanské vrchoviny Pavla Moše pramení z touhy
dotáhnout započatou vizi Archeoparku za farními humny. Minulý
režim totiž nechal farnosti kousek
louky, o kterou ani družstevník
nejevil zájem, k uskutečnění smělých plánů je ale potřeba celý pruh
až k faře. „S panem farářem jsme
dohodnuti, je velmi vstřícný,“
ocenil postoj duchovního správce
Moš.
Konstrukce budoucí kovárny kolem
kovářské výhně ční zatím poněkud
smutně ze zasněžené bělostné plochy. Spolu s keramickou a chlebovou
pecí spatřily první artefakty světlo
světa loni na podzim. Kovárna a vedle

PŘEJE SI KURÁTOR DRAHANSKÉHO MUZEA

Na farní louce před muzeem je patrný zárodek archeoparku.
Foto: Tomáš Kaláb
stojící obydlí středověkého horníka
by měly být první objekty tohoto miniskanzenu, představujícího základní
zdroje obživy našich předků. V okolí
Drahan se ve středověku těžilo železo,
na což v suterénu muzea upomíná

Známý stavitel Laml postavil bývalou školu
na pramenu řeky.
Foto: Tomáš Kaláb

zdařile budovaná imitace důlní štoly.
Další budovy mají evokovat jiný typický způsob obživy - zemědělství.
Usedlost tohoto druhu vyroste na
základě rekonstrukce stavení z dávno zaniklé vsi Bystřec, ovčí salaš pak

připomene výrobu sýra, jehož část
musely obce pravidelně odvádět do
vrchnostenského Plumlova. „Ovce
zatím nemáme, ale třeba se na louce
taky nějaká objeví,“ pousmál se muzejní kurátor.

Výroba sýra je jedna z mála činností,
které se na zdejší vrchovině uchovaly
do moderní doby. Připomeňme, že
tato krásná krajina kousek od Prostějova silně utrpěla násilným vystěhováním obyvatelstva německými
okupanty počátkem čtyřicátých let
minulého století. „Tomuto tématu
bude také věnována jedna z expozic
muzea, která ukáže, v jakém stavu nacházeli nepočetní navrátilci svůj majetek,“ sliboval Večerníku Moš.
„Nedávno tomu byly dva roky, co
jsem do budovy bývalé měšťanské
školy přišel a začal ji z původního
stavu, kdy v roce 2008 odešli poslední žáci, přetvářet na muzeum. Vize
jsou ale jedna věc, finanční možnosti
druhá...,“ uzavřel správce unikátní budovy postavené proslulým stavitelem
Milošem Lamlem, pod jejíž jednou
zdí pramení řeka Velká Haná. (tok)

Konice (mls) - Uplynulou středu
22. dubna si lidé připomněli památku trojice umučených vlastenců,
kteří dva týdny před koncem druhé
světové války našli smrt v lese mezi
Březskem a Konicí. Němečtí vojáci
tu 27. dubna 1945 umučili Rudolfa Tichého (*19), Josefa Machače
(*18) a Václava Přásličku (*19).
Tuto událost připomíná pomník,
který tu před šesti lety obnovili místní hasiči.
Mìsto nad pøehradou
ohlídají kamery
Plumlov (mls) - Celkem pět kamer
hodlají ještě letos pořídit v Plumlově. Projekt by měl pomoci v boji
s vandalismem ve městě. Zdejší
radnice ho připravuje ve spolupráci
s Policií ČR. Kamery budou umístěny u bankomatu, na Tyršově a Hlavním náměstí u zámku a u hřbitova,
postupně by měly přibýt další. Podobný kamerový systém už funguje
v Němčicích nad Hanou, kde s ním
mají dobré zkušenosti.
Olšany letos sevøe
trojice uzavírek
Olšany (mls) - Hned tři uzavírky
mají letos naplánovány v Olšanech
u Prostějova. Od prvního května
do konce července by měla být uzavřena silnice mezi obcí ve směru na
Studenec a Čelechovice na Hané.
Kromě toho se připravuje oprava
silnice ve směru na Bystročice, jejíž
součástí bude i renovace sjezdu na
R 46. A do třetice bude uzavřena
i samotná „hanácká dálnice“ mezi
Prostějovem a Olomoucí, a to právě
v úseku od Olšan ve směru na Hněvotín. Důvodem této uzavírky bude
rekonstrukce mostu nad dálnicí.
V Plumlovì mají
nový obecní autobus
Plumlov (mls) - Celkem třicet lidí
se může posadit do nového autobusu, který nedávno pořídilo město
Plumlov. Zánovní bus bude sloužit
svozu dětí ze školky a školy a dopravě na sportovní akce. Kromě toho
má město i dva zbrusu nové stroje
na úklid města a to zametač a drtič
větví.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz
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V pátek 24. dubna přijali plumlovští policisté oznámení o vloupání
do jedné z mateřských škol na
Plumlovsku. Zatím neznámý
pachatel se do předškolního zařízení vloupal v době ze čtvrtka
na pátek po rozbití okna. Z jedné
z místností odcizil z uzamčeného
stolu, který poškodil, příruční
pokladnu se dvanácti tisíci korunami, dva digitální fotoaparáty
a mobilní telefon. Způsobil škodu za 22 600 korun. V případě
zjištění pachatele mu za přečin
krádež hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

Včelař je bez včel
Ze spáchání přečinu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který v době od 13. do 24.
dubna odcizil třicet včelstev s horními nástavci úlů, které byly umístěny na dvou místech v katastru
Laškova. Včelaři tak vznikla škoda
za devadesát tisíc korun. Policisté
případ prověřují pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže, za
který pachateli vzhledem k výši
vzniklé škody hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

pro Večerník

Martin ZAORAL

z Drahan

Ochutnali jste trubičky nebo věnečky vytvořené výhradně z tvarůžků?
Dali jste si někdy grilovaný sýr z Hvozdu či kozí sýr z Tištína? Anebo jste
si nakoupili pochoutky ze Slovenska vyrobené ručně dle tradičních
receptur? Pokud jste na tyto otázky odpověděli negativně, pak jste si
zřejmě nechali uniknout sobotní Sýrobraní v Drahanech. Nebo jste na
akci víkendu už přijeli pozdě. Večerník byl na místě včas a lze upřímně
sdělit, že po spoustě sýrových lahůdek se v Drahanech jen zaprášilo...
Teplé a slunečné počasí lákalo uply- poutníků si za cíl své cesty zvolila
nulou sobotu k jarnímu výletu do Drahany, konkrétně pak druhý ročrozkvetlé přírody. Asi pětistovka ník akce zvané Sýrobraní. A určitě

Fotoreportáž

neprohloupila. Všichni zde mohli
nejen ochutnat výtečné zákusky
z loštických tvarůžků a další sýrové
laskominy, ale i prohlédnout si stánky s výrobky řemeslníků či se třeba
povozit na koni.
Skutečnou výhrou pro organizátory pak bylo, že si na akci pozvali
folklórní soubor Plumlováček. Děti
z plumlovské ZUŠ pod vedením
Gábiny Jančíkové předvedly pásmo
říkanek, písní a tanečních scén. Pokud si snad ještě někdo stěžoval, že
to správné jaro stále ještě nenastalo,
tak právě vystoupení Plumlováčku jej definitivně vyvedlo z omylu.

Pohled na dětí tancující v pěkných
kostýmech na zelené trávě byl skutečnou oslavou právě se probouzející přírody.
Plumlováček na pódiu vystřídala
skupina Bezobratři. Nositelé hudební ceny Anděl za rok 2010 to
po skvělých dětech neměli vůbec
jednoduché. Přesto se hudebníkům,
kteří ve své tvorbě vycházejí z kořenů moravské a slovenské hudby, podařilo udržet pozornost početného
publika. Stalo se tak zejména díky
jejich přirozenému a pokornému
muzikantství. „S akcí jsem spokojený, rád bych poděkoval všem, kteří

jjaké
akké b
bylo
ylo ssyrobraní
yrobrraní v dr
drahanech...
rahaaneech....
3x foto: Martin Zaoral

Přestože výběr ručně vyráběných slovenských sýrů Přítomné děti si nenechaly ujít příležitost vyrazit do Jednou z celé plejády dětských hvězd souboru
byl široký, tak se po nich v Drahanech jen zaprášilo. malebného okolí na hřbetech těchto trpělivých koní. Plumlováček je i tento hastrmánek.

Vypil deset třináctek
Z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky je podezřelý pětačtyřicetiletý muž
z Prostějovska, který byl v pondělí 20. dubna po šesté hodině ranní
na silnici mezi obcemi Vrbátky
a Blatec kontrolován jako řidič
vozidla Škoda Felicia. U muže
byla provedena dechová zkouška,
která byla pozitivní s výsledkem
měření 1,18 promile alkoholu
v dechu. Řidič policistům uvedl,
že předešlý den od osmnácté do
dvaadvacáté hodiny vypil deset
třináctistupňových piv. Podezřelému byl zadržen řidičský průkaz
a zakázána další jízda.

Auto se mu vrátilo

Minulé úterý 21. dubna po osmé
hodině ranní při hlídkové činnosti
nalezli policisté z Obvodního oddělení Prostějov 2 na silnici mezi
obcemi Olšany u Prostějova a Studenec odstavené vozidlo značky
Peugeot 406. Po uvedeném vozidle bylo již týden vyhlášeno celostátní pátrání, kdy bylo odcizeno
majiteli z obce Ráječko v okrese
Blansko. Po provedení policejních
úkonů bylo vozidlo navráceno zpět
majiteli.

ZA DVA ROKY

aneb jsme
s vámi u toho...
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V KONICI SHOŘEL SENÍK
Podle hasičů ho někdo zapálil!

KONICE Celkem devět jednotek
hasičů vyjelo předminulou neděli
19. dubna k požáru seníku v areálu bývalého zemědělského družstva v Konici. Případem se zabývá
i policie, která na základě tvrzení
hasičů případ šetří s podezřením
na nedbalost či dokonce úmyslné
zapálení!
„Požár byl oznámen v 16.43 hodin na
operační středisko a k události bylo
vysláno devět jednotek. Kromě profesionálů z Konice i Prostějova hasili seník dobrovolní hasiči z Konice,
Hvozdu, Přemyslovic, Dzbelu, Šubířova, Brodku u Konice a Kladek. Požár zachvátil samostatně stojící seník
o rozměrech asi šedesát krát deset
metrů, ve kterém byla uskladněna
balíková sláma,“ podala prvotní informaci Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. „Na
místě hasiči zřídili dálkovou dopra-

Na seníku už vlastně nebylo co hasit, ten byl po příjezdu hasičů celý v plamenech.
Foto: HZS Olomouckého kraje

vu vody, u seníku došlo k částečné
destrukci a zbortila se plechová
střecha. Zásah proto probíhal pouze
zvenčí. Řídicí důstojník hasičského sboru se po dohodě s majitelem
rozhodl, že se seník nechá pod kontrolou vyhořet. Ten pak hořel až do
středy dvaadvacátého dubna, na
místě byli pochopitelně jako dozor
jak profesionální tak dobrovolní
hasiči z Konice,“ dodala k celému
případu koncem uplynulého týdnu
Vladimíra Hacsiková.

Případem požáru se pochopitelně
zabývá také policie. „Vyšetřovatel
z hasičského záchranného sboru předběžně stanovil jako příčinu požáru
možné cizí zavinění, kdy nelze vyloučit
nedbalost či dokonce úmysl. Škoda na
seníku byla vyčíslena na částku kolem
dvouset padesáti tisíc korun. V současné době je případ šetřen pro podezření
z trestného činu poškození cizí věci,“
konstatoval Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
(mik)

MĚSÍČNĚ

TEĎ PŘIŠEL ČAS
NA ZMĚNU...
SPUSTILI JSME NOVOU

slétaly desítky kormoránů
Podle Müllera pochcípaly hlavně
ryby, které v nádrži neměly vůbec co
dělat. „Pokud vím, šlo o karasy stříbrné, které jsme loni do přehrady vůbec
nenasadili. My jsme tam dávali pouze kapry, líny, štiky, candáty, sumce
a amury. Jak přesně se tam tedy karas
dostal, to vskutku nevím. Není vyloučeno, že to bylo z Podhradského rybníku,“ tvrdí Pavel Müller s tím, že je
napadla plíseň. „Byla teplá zima a ryby
si v jejím průběhu vůbec neodpočinuly. Místo, aby se v klidu zazimovaly,
tak musely čelit pravidelným útokům
desítek kormoránů. Kvůli tomu ztratily

došlo na naši adresu...

SOKOLOVÉ SE CHYSTALI NA
GYMNAESTRÁDU DO HELSINEK
V NĚMČICÍCH NAD HANOU

spoustu sil. Pokud by bylo chladněji,
kormoráni by se na přehradě vůbec neobjevili. Přezimovali by totiž u řek, kteMOSTKOVICE Teplá zima, útoky
ré na rozdíl od stojatých vod zamrzají
kormoránů a hlavně plíseň. Tak to
výrazně později,“ vysvětlil dále jednatel
jsou dle rybářů tři hlavní důvody
prostějovských rybářů, kteří mrtvoly
úhynu ryb na Plumlovské přehraz břehů přehrady pravidelně odklízejí.
dě. „O úhynu vím, dochází k němu
„Nemůžeme si ale dovolit, abychom
minimálně od začátku týdne. Není
tam někoho stále měli a ten se o převšak nikterak rozsáhlý a rozhodně
hradu staral ve dne v noci. Jak je to
se nejedná o otravu, jak někteří lidé
však možné, tak ryby i nepořádek
naznačovali,“ reagoval na dotaz Vez vody i břehů odklízíme. Škoda jen, že Sokolové z prostějovské župy si pohostinnost místních i zázemí sokolovny a sportovní haly v Němčicích nad Hanou velice pochvalovali.
Foto: Božena Jiřičková
černíku Pavel Müller, jednatel prosto tak nedělají všichni, kteří na přehratějovských rybářů, kteří na přehradu zavítají,“ posteskl si na závěr Pavel Od 12. července 2015 hostí Hel- kolika různých místech. Je však třeba
dě hospodaří.
Müller.
(mls) sinky Světovou gymnaestrádu. Ne- dát dohromady celek 360 cvičenců,
budou na ní chybět ani sokolové kteří v Helsinkách vystoupí.
z Prostějovska, kteří se na tuto vel- První společný nácvik proběhl už
kolepou akci připravovali i v Něm- v lednu v Olomouci. Následně se sočicích nad Hanou. Sokolové z celé kolové rozjeli do svých tělocvičných
České republiky se ve Finsku před- jednot, kde pokračují v malých skupistaví skladbou Generation Toge- nách. O víkendu 18. a 19. dubna se koFOTO & VIDEO
ther, jejíž nácvik je v plném proudu. nal další společný nácvik v Němčicích
GALERIE
BYLI JSME
Sokolské úbory tvoří národní barvy. nad Hanou. Němčičtí nám poskytli
klikni na
U TOHO
www.vecernikpv.cz
Jednotlivé celky jsou děleny na mod- prostory své sokolovny a sportovní
ré, červené a bílé. Každá barva cvičí haly a komfortní servis včetně ubytoVystoupení souboru Plumlováček představilo všechny podoby jara na vesnici a bylo
své sólo, některé části skladby jsou vání pro vzdálenější cvičence. Občerskutečnou oslavou probouzející se přírody.
Foto: Martin Zaoral
společné. Doprovodnou hudbu tvoří stvení tvořily samé lahůdky! Poznali
známé písně skupiny Queen. Z Pro- jsme i němčickou paní starostku, která
na ni dorazili. Věřím, že se k nám parku, který od loňského roku budujestějovské župy nás tuto skladbu cvičí umí být vzornou hostitelkou a dostali
příště opět vrátí například na ote- me na nedaleké louce,” pozval všechny
sedmnáct a jsme zastoupeni ve všech zde i krásná trička.
vření nové středověké kovárny. Ta se Pavel Moš, kurátor Muzea Drahanské
Uhynulé karasy bylo vidět například v prostoru mezi pláží U vrbiček a hrází plumlovské přehrady.
Foto: Martin Zaoral barvách triček. Nácvik probíhá na něBožena Jiříčková, Sokol I Prostějov
už letos stane součástí našeho Archeo- vrchoviny, které Sýrobraní pořádalo.

➢ ze strany 3

MALÝM FOTBALISTŮM
V PROTIVANOVĚ
UKRADLI REGISTRAČKY!

PROTIVANOV
Nebezpečný
vyvrhel sportovních oddílů se opět
ozval. Fotbalové žáčky v Protivanově
okradl zatím neznámý zloděj, který
se vloupal do šaten místního fotbalového klubu a odnesl si bezmála
dvě desítky registračních průkazů.
Policie po chmatákovi pátrá, otázkou zůstává, k čemu registračky dětí
zloději budou... Po Drahanech je to
druhý případ z prostředí od zelených
trávníků...
„Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý

ZKUS
HNED
KLIKNOUT

PODOBU WEBOVÝCH STRÁNEK

Dětský soubor zdatně sekundoval nositelům hudební ceny Anděl

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
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JSME ZÍSKALI AŽ

NA SÝROBRANÍ V DRAHANECH ZAZÁŘIL PLUMLOVÁČEK K nádrži se přes zimu

Vysál naftu v Konici
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v době od soboty 18. do
úterý 21. dubna odcizil z pracovního stroje, který byl odstaven na
skládce v Konici, celkem 120 litrů
motorové nafty. Celkově způsobil
škodu přes 3 660 korun.

Pondělí 27. dubna 2015
Po
www.vecernikpv.cz

pachatel, který v noci z neděle
dvanáctého na pondělí třináctého
dubna po přelezení oplocení
a rozbití okna vnikl do sportovního areálu na ulici U Hřiště
v Protivanově. Ze šaten následně
odcizil devatenáct registračních
karet fotbalových hráčů ve věku
od osmi do čtrnácti let. Celkově
způsobil škodu ve výši necelých
čtyř tisíc korun,“ informoval Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
(mik)

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

Starosta Mořic Martin Obruča: „Byl to OČISTEC, ale nešlo o promarněný čas!“
MOŘICE Až opakované volby na jaře letošního roku vyjasnily hádanku, jak bude vypadat nové vedení Mořic. Do boje se vydala
celkem čtyři uskupení a všechna získala minimálně jeden mandát. Teprve až povolební jednání tak rozhodla o tom, že dojde
k „výměně stráží“ a dlouholetá opozice obsadí post starosty. Tím
se stal čtyřicetiletý Martin Obruča, občan Mořic deváté generace.
Pracuje ve Vyškově a profesně je již více než dvacet let spjat s nápojovým průmyslem, nyní stanul s čele obce s přibližně půl tisíci
obyvateli. V uplynulém týdnu poskytl Večerníku v rámci našeho
dlouhodobého seriálu exkluzivní rozhovor.

Jiří Možný
Máte bohaté zkušenosti z komunální politiky, co vám prozatím dala?
„Pořadí zkušeností s komunální politikou začíná opoziční prací, byť do této
role jsme se postavit nechtěli. (úsměv)
V tak malé obci, jako jsou Mořice,
nám ale bylo jasně dáno najevo, že
šest ku třem znamená, podřiďte se.

Stali jsme se konstruktivní opozicí, ale
lehké to nebylo. Konstruktivní jsme
byli v mnoha rozumných činnostech.
Těch situací, kdy jsme nebyli pro,
bylo víc. Nenechali jsme si to pro sebe
a občané si toho všimli. Není to jednoduché často negovat, uvádí vás to samého do negace a s tím se blbě žije. Je
lepší žít pozitivně, proto jsme si řekli,
že na všem zlém budeme hledat něco
dobrého.“

Krátce jste byl i místostarostou, jaké to bylo?
„Tento post jsem zastával sedm měsíců. Zprvu jsme byli optimisticky naladěni, což však trvalo jen asi měsíc...
Do odstupu, kterým jsme se jasně
distancovali od autoritativního způsobu hospodaření exstarosty, jsme si
dali práci pojmenovat nesrovnalosti
v hospodaření. Nebylo to lehké, naopak velmi vyhrocené. Vyvrcholilo to
naším odstoupením, ale dnešní optikou to vidím pozitivně, protože obec
je v lepší kondici než před čtyřmi lety.
Byl to očistec, ale nešlo o promarněný
čas!“

“

Foto: archiv Večerníku

Oceňuji vstřícnost stávajícího personálu obce i zastupitelstvo, které se výrazně
obměnilo a má šanci Mořice sjednotit.

Co tedy sám od sebe nyní očekáváte?
„To stejné jako v minulosti - práci. To
jsem vždy říkal i kolegům. Pokud chceme pojmenovat stav obce, musíme si to
odpracovat. Nikdo jiný to za nás neudělá a nás samé to naučí pochopit stav věcí
i poučit se do budoucna.“
V minulosti jste určité věci kritizovali. Věříte, že se to nyní neobrátí proti vám?
„Pokud jsme kritizovali špatné věci,
a to si myslím, že tomu tak bylo, tak je
logické, že chceme dělat určité věci lépe.
Pokud je budeme dělat lépe, tak se to neobrátí proti nám.“
Jaké pro vás zatím byly dny ve
funkci starosty?
„Je to všechno nové, jde o nástup do
jedoucího vlaku. Oceňuji vstřícnost
stávajícího personálu obce, stejně vnímám i zastupitelstvo, které se výrazně

obměnilo a má šanci Mořice sjednotit.“
Do čeho byste se v tomto roce či
dalších letech chtěli v Mořicích
pustit?
„Dokončujeme rekonstrukci oplocení koupaliště a obnovu zeleně. Dále
chystáme opravu hasičárny, přechodů
pro chodce, prostoru před obchodem
a zklidnění dopravy v části obce ‚Za
Humny‘ a opravy na Mokroši. Není
málo problémů z minulých let, jejich
výčet budeme postupně sestavovat
a postupně řešit.“
Jaké je to tedy vést obec se zhruba pětistovkou obyvatel?
„Je to především odpovědnost. V minulosti jsem vedl kolektiv zhruba dvaceti
lidí v plném pracovním nasazení. Nedá
se to srovnat s pěti sty občany, kteří jsou
především občany a ne zaměstnanci.
Trápení vám sdělím časem, radost mi
dělá to, že máme šanci obec sjednotit.“

15042310404
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rozhovor Večerníku

„NEJSEM AROGANTNÍ, CHLADNÝ A POVRCHNÍ BLBEČEK
ZE SÍDLIŠTĚ, ALE ČLOVĚK, KTERÝ MÁ SRDCE A CHARAKTER...“
El Nino představil v Prostějově horkou novinku Nikdy zpět dolů

●● Co říkáte na právě skončený
prostějovský koncert?
„Každopádně to byla skvělá
hudební show. Šlo o vystoupení
ěch nejlepších raperů na území
těch
Čech a Slovenska, což přineslo
kvalitu. Snad jsem i já potěšil, když
sem přidal premiéru nových songů
jsem
z cédéčka Nikdy zpět dolů. Věřím, že
sii to fanoušci užili. Za mě jim vzkauji, že byli skvělí!“
zuji,
●● Jak vůbec vnímáte přijetí rap
music v České republice? Mají
uzemští rapeři složitější nebo
tuzemští
ehčí úlohu než ti zahraniční?
lehčí
Samozřejmě jde ve zdejších
„Samozřejmě
poměrech o trochu složitější situci. Je to, jako byste se ptali, jestli
aci.
Čech nebo Američan udělá lepší
víčkovou v Americe. (úsměv) Prostě
svíčkovou
jee to jejich národní hudba a tak
ogicky v ní musí být nejlepší...“
logicky
●● Co říkáte na případ rapera Ektoa, který napadl fanouška poté, co si
ra,
přišel stěžovat na jeho mírně řečeno
odfláknutévystoupení?
odfláknuté vystoupení?

„Myslím, že šlo o zkratovou
reakci, které Ektor určitě později
litoval. Ale na druhou stranu
udělal dobře, už nikdy mu
žádný puberťák nepoleze na
podium a nebude mu diktovat,
co a jak má dělat! Každopádně
velká chyba členů ochranky
na akci. Ten zmíněný chlapec
mohl mít klidně nůž nebo
podobně, a to už by byla trošku
jiná aférka...“
●● Co odpovíte těm, kteří mají
za to, že rap je jen agresivní hulákání a ne hudební
žánr?
„Nikdy sem tohle tvrzení
neslyšel,

Na svoji účast v populární realityshow VyVolení 4 nevzpomíná El Nino v nejlepším.
Nejenže vypadl s Vladkem, ale také trpěl klaustrofobií...
Foto: repro TV Prima

„Jednoznačně s německo-tun
německo-tuniským
raperem Bushidem.“
●● Kam byste se rád svou
produkcí posunul? A co je
j vaší
muzikantskou metou?
„Tak určitě bych chtěl zůstat
zůs na
pódiu do stáří jako hudebn
hudební legendy, jakými jsou třeba kkapely
Olympic, Elán, Kabáti a další.
Aby má generace fanoušků stárla
zároveň se mnou a stála při m
mně až
do důchodu i dál.“ (smích)
●● Jak si užíváte otcovskou roli?
„Abych pravdu řekl, není
nen nic
krásnějšího než dítě, které vám
vá daruje důvod zůstat na světě, pprotože
vás miluje a potřebuje.“ (úsmě
(úsměv)
●● Váš syn má podle fotografií
foto
v médiích už vytuněný fraj
frajerský
styl. To je vaše zásluha neb
nebo vaší
paní? Naučil jste syna něco, na co
jste pyšný?
„Neskromně musím přiznat, že více
je to má zásluha, ale částečn
částečně také
její. Cristiana jsem naučil zásady

slušného chování, zdravení, děkování,
několik slov a..., je toho mnoho.“ (smích)
●● Ublížila vašemu image účast
v reality show VyVolení?
„Účast ve VyVolených mi nijak
neublížila. Lidé už teď alespoň
vědí, že nejsem arogantní chladný
a povrchní blbeček ze sídliště, ale
člověk, který má srdce a charakter.
Kdo není hloupý a sledoval VyVolené, tak si mohl přečíst rozhovory,
kde říkám už před soutěží, že tam
jdu maximálně na dva týdny. Můj
reklamní plán klapnul a ukázat své
city není slabost ale síla...“
●● Jak na své účinkování vzpomínáte? Setkáváte se s někým
z vily?
„Přiznám se, že na to období celkem
ani moc nevzpomínám, jen když se
někdo zeptá. Ze soutěžících se nesetkávám vůbec s nikým.“
●● S odstupem času, šel byste do
podobné výzvy?
„Bůh ví...“ (úsměv)

vizitka
E L NI NO
a pokud ano,
mají na to právo.
Existují tisíce lidí,
kterým rap 'chutná', a myslím si, že má
obrovské zastoupení na
téhle planetě. Určitě
nepotřebuje obhajovat
svoji pozici v kvalitním
hudebním
světě...“
●● Máte nějaký
vzor?

„Určitě mám několik oblíbených muzikantů, které si rád poslechnu, ale bohužel
ani jeden vzor.“
(smích)
●● S kým byste
se rád objevil na
Foto: Facebook
pódiu?

✓ známý rapper, vlastním jménem Jan Mančík
✓ narodil
narod se 15. listopadu 1981 v Mikulově
✓ hudba je pro něj vším už od mládí, proto se jí také
naplno vvěnuje a v roce 1997 založil kapelu Disgrafix
první sólové album Anticrist, kde se jako hosté
✓ v roce 2009 vydal své prvn
Patrik „Rytmus“ Vrbovský a někdejší finalistka
objevili
j
slovenskýý raper
p Patr
Martina Balogová
Česko hledá Super Star Mart
představit album Nikdy zpět dolů
✓ do Prostějova přijel předsta
✓ s dlouholetou přítelkyní má tříletého syna Cristiana
✓ za svou závislost označuje módu, hudbu a svobodu, za tělesný handimomentálním sportovním vyžitím je pouze pocap extrémní lenost. Jeho mo
silovna, miluje rumpsteak a k pití nejvíce vodku. Nevěří na duchy, ale na
nějaké duchovno či energii ano.
an
✓ zajímavost:
j
v roce 2013 se
s zúčastnil čtvrté řady realityshow TV Prive vile však vypadl po souboji s pozma VyVolení. Po týdenním pobytu
p
dějším vítězem Vladko Dobrovodským
Dobr

15040310352

PROSTĚJOV
V Raper, který
se na svém těle může pochlubit úctyhodným počtem
tetování. A také drsňák, který se s výmluvou na klaustrofobii nechal vyhodit hned po
několika dnech vysílání reality show VyVolení. Právě tato svérázná postava dorazila
minulý pátek do Prostějova
nejen se svými raperskými
kolegy ze Slovenska, ale především s nejnovější deskou,
která nese název Nikdy zpět
dolů. Host největší show na
Moravě El Nino si pro své
fanoušky připravil nejen
jedinečnou hudební podívanou, ale i tento rozhovor,
ve kterém známý raper zavzpomínal na své účinkování v populární reality show
VyVolení, zhodnotil agresivní útok rapera Ektora na jednoho z fanoušků a přiblížil,
jak si užívá svoji otcovskou
roli...

15012210019

Petra
HEŽOVÁ

„Chtěl bych zůstat na pódiu do stáří jako
hudební legendy, jakými jsou třeba kapely
Olympic, Elán, Kabáti a další... Aby má
generace fanoušků stárla zároveň se mnou“

15012210020

V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Pondělí 27. dubna 2015
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zpravodajství
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Do
Prostějova
zavítala
NÁVŠTĚVA
Z
BLÍZKÉHO
VÝCHODU
„Dobří lidé se mají setkávat,“ uvítal primátor Miroslav Pišťák syrského chargé d´affaires
přímou reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Vzácnou návštěvu
přivítala minulé pondělí 20. dubna
právě rekonstruovaná prostějovská
radnice a její nejvyšší představitel.
Do našeho města totiž přijela delegace ambasády Syrské arabské
republiky vedená chargé d´affaires
Bašárem Akbikem. Jejcih pobyt
zde zprostředkovalo Vlastenecké
sdružení antifašistů v Prostějově
v čele s Josefem Liškou. Po přijetí
primátorem Statutárního města
Prostějova Miroslavem Pišťákem se
vzácní hosté přesunuli do prostor
Národního domu, kde se po obědě
konala beseda s občany. Večerník
měl exkluzivní příležitost průběh
celé návštěvy monitorovat.
Černé BMW s diplomatickou značkou a vlajkou Syrské arabské republiky zaparkovalo před vchodem do
radnice ve čtvrt na jedenáct. Syr-

ského chargé d´affaires (označení
hlavy diplomatické mise při absenci
velvyslance) Bašára Akbika přijal
v reprezentačních prostorách radnice
primátor Miroslav Pišťák. Ve svém
projevu zdůraznil zájem a obavy naší
země o osud syrských křesťanů, kteří
žijí na území dnešní Sýrie od počátků
křesťanství a v bouřlivé syrské současnosti velmi trpí. „Sám jsem příslušníkem řádu svatého Lazara, z čehož
pramení můj osobní vztah k tragickým
osudům křesťanských bratří,“ vysvětlil
primátor zájem o tuto problematiku.
Jeho host připomněl, že na území
Sýrie žily kultury různých náboženských vyznání ve vzájemné shodě
a toleranci. „Naše vláda dělá vše pro
to, aby v rámci kontrol našich ozbrojených sil byli v bezpečí nejen křesťané, ale všichni občané. Bohužel jsme
svědky toho, jak teroristé ničí památky staletých civilizací a nezastaví se
před nejhoršími zvěrstvy,“ uvedl ve
své odpovědi pan chargé d´affaires,
který hostitele seznámil se současnou situací ve své zemi. Poznamenal
také, že do poslední chvíle netušil,

S primátorem Pišťákem a senátorkou Sekaninovou hovoří chargé d´affaires Bašár Akbik (uprostřed).
Foto: Tomáš Kaláb

že jeho dalším diplomatickým působištěm bude Česká republika.
„Z diskusí s mnoha významnými
českými představiteli jsem ale cítil pochopení pro naši současnou situaci.
Vaše země se od ostatních v Evropě
odlišuje tím, že neuzavřela svou ambasádu v Damašku, která pro nás tvoří
významné pojítko se starým kontinentem. Ve dvou svých rozhovorech po-

Rozhořčený Prostějovan kontra prodejce na tržnici
>>> dokončení ze strany 3
Pochopitelně jsme ihned kontaktovali trhovce, který maso a uzeniny
skutečně nabízel pohozené na stole.
O chladicích boxech si tak zákazníci
mohli nechat jenom zdát. „Podívejte se, maso vykládám na pult přímo
z chladicího boxu, který mám v autě
a hned jak ho prodáme, což je během
chvíle, tak zboží doplňuji. Masné výrobky odebírám od dodavatele každý
den ráno a ihned s nimi jedu na trh.
Jsou tedy zaručeně čerstvé a nezkažené,“ vysvětloval Večerníku Dobroslav
Radoslajevič z Přerova. Naše výtka, že
si na něho stěžuje jeden ze zákazníků,
jej nechala chladným. „Bůhví, z čeho
se pozvracel... Ono taky záleží na tom,
jak dlouho měl u nás zakoupené zboží
v igelitové tašce. Mohlo se zapařit, než
ho pozřel. Já osobně necítím žádné

pochybení, máme tu kontroly každý
týden a vždy bylo všechno v pořádku,“
dodal rezolutně trhovec.
Večerník se samozřejmě zeptal odborníků, za jakých podmínek se může
maso a uzenina prodávat volně na
trhu. „Prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby
jimi prodávané potraviny a suroviny
byly získány ve schváleném i registrovaném, popřípadě jen registrovaném
podniku. Jejich povinností je udržovat
je při stanovených teplotách a prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat.
Masné výrobky musí být po celou
dobu uvádění do oběhu chráněny
před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek,“
napsal Večerníku Petr Pejchal, tiskový
mluvčí Státní veterinární správy v Praze. Jak doplnil, prodávat maso volně

na tržišti není nic neobvyklého, samozřejmě za splnění přísných podmínek.
„Co se týká povinnosti zachovat požadovanou teplotu prodávaného masa,
ta obecně nesmí přesáhnout rozmezí
od čtyř do sedmi stupňů Celsia.“
Problém byl v tom, že ve středu po
osmé hodině ranní, kdy se Večerník
setkal u stánku Dobroslava Radoslajeviče s Davidem Valkovičem,
byla teplota vzduchu na prostějovské tržnici už přes deset stupňů.
Přesto prodávané masné výrobky
ležely jen tak na stole.... U zmíněného trhovce jsme se zastavili ještě
v sobotu 25. dubna ráno. A světe
div se, všechny uzeniny a maso byly
lidem nabízeny z chladicích boxů!
Tak přece menší „šťára“ Večerníku
byla užitečná, prodejce si zřejmě
(mik)
uvědomil chybu...

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

skytnutých zahraničním novinářům
zmínil prezident Bašár Asad Českou
republiku jako jednu ze zemí, které budou, jakmile se situace vyřeší, přizvány
k obnově Sýrie. Profitovat z toho mohou i firmy z vašeho regionu,“ naznačil
Bašár Akbik na závěr přijetí na radnici.
Po obědě v prostorách secesního Národního domu se minulé pondělí odpoledne konala beseda s občany, jejíž

moderování se zhostila senátorka Božena Sekaninová. Nadneseno bylo například téma uprchlíků, kdy největší
migrace existuje uvnitř samotné Sýrie
z míst bojů do bezpečnějších oblastí
pod vládní kontrolou. „Naše vláda se
snaží zajistit těmto našim občanům
důstojný život, svět bohužel poskytuje humanitární pomoc pouze uprchlíkům v okolních zemích,“ upozornil
pan chargé d´affaires. Připomněl také,
že vláda prezidenta Asada od počátku
upozorňovala, že čelí vlně terorismu,
nikoli spontánnímu boji za svobodu
a demokracii, jak prezentovala světová
média. Implementace wahábismu do
tradičně tolerantní syrské společnosti díky finanční a logistické podpoře
Saúdské Arábie a Kataru deformuje
u světové veřejnosti skutečný obraz
a poselství islámu. V Sýrii toto učení
nemá podporu a s jeho nositeli, kteří
neakceptují jiný názor, nelze jednat.
„I světové společenství po atentátech
v Evropě začíná chápat, že krize v Sýrii nemá vojenské, ale pouze politické
řešení. Západní zpravodajské služby
si toho byly vědomy dřív než evropští

EXKLUZIVNĚ
politici, kteří nehájí zájmy svých zemí.
Evropa v současnosti nemá velikány
s popularitou a charismatem, kteří by
měli odvahu dělat vlastní nezávislou
evropskou politiku,“ pronesl ve svých
odpovědích na přímé otázky přítomných Bašár Akbik.
Na závěr besedy přijali účastníci
poselství účastníků lidu Sýrie, které
formulovalo pořádající Vlastenecké
sdružení antifašistů. Mimo jiné se
v něm praví, že o budoucnosti Sýrie
nesmí rozhodovat cizí státy, ale pouze syrský lid, jehož jednotu se ani po
čtyřech letech nepodařilo vnějším
i vnitřním nepřátelům rozložit. Jen
tak je možné zachovat civilizační odkaz této země, uvádí poselství, které
ambasáda poskytne úřadům v Damašku.
Vzácný host během návštěvy Prostějova poskytl Večerníku exkluzivní interview, které přineseme
v některém z příštích vydání.

OPILÉ a AGRESIVNÍ bezdomovce museli
důrazně rozhánět strážníci

PROSTĚJOV O tom, že vedení
Azylového centra nepouští podnapilé klienty dovnitř azylového
domu, svědčí událost z minulého
úterý. Strážníci u tohoto sociálního
zařízení řešili hned ve dvou případech agresivní chování bezdomovců, kteří se násilím domáhali vstupu. Marně, byli vykázáni!
„V úterý jedenadvacátého dubna
před sedmnáctou hodinou bylo přijato sdělení, že dvojice opilých bezdomovců se urputně snaží dostat do
azylového domu Za Určickou ulicí,
a to neustálým zvoněním na zvonky.

Strážníci na místě oba vyzvali k zanechání tohoto jednání. Jeden z nich
ovšem na výzvu nemínil reagovat,
a i v přítomnosti hlídky v tomto počínání pokračoval. Doklady u sebe
neměl, takže následovalo jeho převezení na služebnu Policie ČR k ověření
totožnosti a poté mu byla udělena
bloková pokuta za neuposlechnutí
výzvy úřední osoby,“ popsala první
případ Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov. To ale
nebylo všechno, přibližně za dvě hodiny po tomto zákroku vyjížděla hlídka do azylového domu znovu. „Další

60 000

podnapilý muž se dobýval do centra.
Strážníci mu vysvětlili, že v tomto
stavu nebude do domu vpuštěn. Dotyčný bezdomovec to pochopil a toto
místo opustil,“ uvedla Adámková.
„Již několikrát jsem deklaroval, že
odmítáme pouštět podnapilé klienty. Pokud nedělají problémy
a pochopí, že pod vlivem alkoholu
sem mají přístup zakázaný, odejdou
v klidu. Jestliže ale jsou agresivní a násilím se domáhají vstupu, logicky voláme na pomoc policii,“ komentoval
situaci Jan Kalla, ředitel Azylového
centra v Prostějově.
(mik)
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SPUSTILI JSME NOVOU PODOBU WEBOVÝCH STRÁNEK
Prostějovanka Jaroslava Jílková nutně potřebuje pomoc

PRIMÁŘ GRYGAR: „NARKÓZU BY NEMUSELA PŘEŽÍT!“
➢ ztitulnístrany
PROSTĚJOV Se svým životním
trápením se Večerníku v uplynulých dnech svěřila dvaašedesátiletá Jaroslava Jílková z Prostějova. Žena, která v důsledku
těžké choroby trpí nezvladatelnou nadváhou, potřebuje okamžitou pomoc. Prostřednictvím
nejčtenějšího regionálního periodika se můžete zapojit i vy!
Jaký je příběh , jenž si prochází
těžkým osudem?
„Moje problémy se datují již od patnácti let. V tomto věku lidem běžně
zakrní brzlík, který dává všechny
impulzy z mozku do svalů. Mně
však nezakrněl, ale naopak ještě
více rostl. Postupem dalších let se
mi vytvořil obrovský lalok okolo
plic a ochrnula jsem. S tím samozřejmě souviselo i to, že tělo lidově
řečeno začalo odmítat spalovat tuky
a já tak nabírala přebytečné kilogra-

my. Ještě před rokem jsem vážila
stošedesát kilo, během posledních
měsíců se mi ale podařilo o více než
deset kilogramů zhubnout,“ popsala Večerníku v kostce svůj zdravotní
stav Jaroslava Jílková.
Nyní pouze, za péče syna Michala,
bezmocně leží v posteli. „Maminka
teď musí držet hodně drastickou dietu. Nesmí jíst nic, co je vařeno nebo
pečeno na oleji, všechno tedy připravujeme jen na vodě. Nejhorší je
to ale s jejím pohybem. Na invalidní
vozík ji společně s pečovatelkou ještě
dokážeme dostat, ale dolů po schodech ze čtvrtého patra už to nezvládneme,“ popsal nelehký život Michal
Gregor. „Když mi bylo pětadvacet,
prodělala jsem operaci, při které
mi lalok odstranili a já tak část života mohla normálně žít i vychovat syna. Po padesátce se mi však
myasthenia začala opět zhoršovat
a před pár lety jsem už nemohla ani
vstát z postele. Bez cizí pomoci se

prostě neobejdu,“ posteskla si smutně dvaašedesátiletá žena.
A v tom je právě její největší problém. „V případě, že maminka musí
na vyšetření do nemocnice nebo na
kontrolu k praktické lékařce, nevíme si sami rady... O standardnějším
životě nemluvě. Na vozíku ji prostě
nedokážeme dopravit před dům, je
moc těžká. Nedokázali to ani strážníci, kteří už nám taky několikrát
pomáhali. Naposledy museli být
přivoláni hasiči, kteří maminku pomocí dřevěných prken a lan pomalu
dostali ze schodů dolů,“ popsal syn
těžce nemocné ženy peripetie, které
provázejí jejich rodinu už pěkných
pár let jen při pouhé návštěvě lékaře. „Ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům i hasičům za
jejich námahu. Nechci je ale pořád
otravovat a taky nevím, jestli nám
nebudou něco účtovat. Hodně by
mi pomohl vlastní schodolez, je to
takový pásový vozík, pomocí kte-

rého bych se skoro sama dostala po
schodech dolů i nahoru. Jenomže
stojí okolo půl milionu korun a to
je zoufale moc,“ rozplakala se před
Večerníkem Jaroslava Jílková.
Obrovskou nadějí pro ženu připoutanou na lůžko je primář chirurgického oddělení prostějovské
nemocnice Adolf Gryga. „Nabídl
mi speciální operaci, na kterou navíc ještě sám o sobě shání sponzory.
Pojišťovna totiž tento zákrok nechce proplatit. Moc mu za vše touto
cestou děkuji, chtěla bych říct, že si
jej nesmírně vážím nejen jako doktora, ale především jako člověka.
Problém je ale i v tom, že v mém
zdravotním stavu bych možná nepřežila narkózu, takže uvidíme, jak
vše dopadne...,“ vzkázala lékařskému expertovi.
Večerník pochopitelně oslovil primáře Adolfa Grygu se žádostí, zda
by objasnil, o jaký zákrok konkrétně jde. „Nejedná se o klasickou

operaci, protože paní Jílková by při
svém onemocnění mohla po zavedení anestetik skutečně zkolabovat
a nemuselo by to dopadnout dobře.
Navíc si musíme uvědomit, že tato
žena měří stopadesát centimetrů
a váží stosedmačtyřicet kilogramů.
Na voperování speciálního balónku,
který by lidově řečeno do jisté míry
nahradil žaludek, by postačila pouhá
hodina, ale narkózu by skutečně nemusela přežít. Proto jsem se rozhodl
k zákroku, který jsme sice ještě neprováděli, ale byl by bez rizika. Balónek bychom zavedli paní Jílkové do
dutiny břišní neinvazivní metodou
pomocí endoskopického zákroku.
Pokud by se to povedlo, mohla by
během jediného roku zhubnout až
třicet kilogramů,“ popsal Adolf Gryga. Hned nato Večerníku potvrdil, že
se ze všech sil snaží Jaroslavě Jílkové
pomoci i jinou formou. „Vím, že pacientka nemá dostatek peněz na tak
náročnou operaci. Je pravda, že na

tento zákrok hledám sponzory, kteří
by finančně pomohli. Již jsem také
zadal požadavek na speciální nadační fond. A také, a to by bylo mnohem schůdnější, zkouším přemluvit
zdravotní pojišťovnu, aby se na nákladech podílela. Ze zákona může
udělat výjimku ze svých interních
předpisů,“ dodává primář chirurgického oddělení prostějovské nemocnice. Za svoji snahu a lidský přístup
zasluhuje tato lékařská kapacita absolutorium.
(mls)
Dokáže těžce nemocné ženě
pomoci ještě někdo?
Objeví se sponzor, který
Jaroslavě Jílkové pomůže
obstarat schodolez, který ke
svému životu nutně potřebuje?
Pokud máte nějaký nápad nebo
snahu pomoci, kontaktuje
redakci Večerníku!
Můžete napsat na e-mail
redakce@vecernikpv.cz,
či zavolat na 608 723 851!
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Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), 608 752 315
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 Hledáme ke koupi RD nebo byt
aktuálně NABÍZÍ:
v PV a okolí. I k rekonstrukci. Na* BYT 3+1, Kralice 1.300.000 Kč bídněte. T.: 605 011 310 i SMS
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
* RD 2+1, Zdětín
1.570.000 Kč Prodám větší garáž na rohu Slad* Chata, Březský vrch 430.000 Kč kovského a Havlíčkovi ulice. Tel.:
* Chata, Svojanov
900.000 Kč 732 619 482
* Pronájem obchod 12.000Kč/měs.
* Pronájem kancelář 5000Kč/měs. Stavební firma hledá pozemek pro
Ing.MarieVymazalová,774421818 výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895.
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, DB/P,62m2 759.000 Kč Koupím chatu k odpočinku, nejlépe
* RD Plumlov
4.160.000 Kč u lesa. 792 284 168
* RD Myslejovice
1.560.000 Kč
* RD Laškov
440.000 Kč Pronájem moderní kanceláře v pří* Chata Prostějovičky 280.000 Kč zemí domu v centru Pv s vl. soc. za*Stav.pozemek10.532m2 BrodekuPV řízením, možnost parkování. Info.:
*RestauraceMyslejovice 2.300.000Kč 777 862 900, 775 368 478
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
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Hned třiadvacet
aktuálních možností
nabízí dnešní nabídka
soukromé inzerce.
Chcete-li bydlet,
čtěte Večerník!
Pronájem nového bytu 1+1 v 1. patře zděného domu v klidné části Pv,
možnost parkování na vl. pozemku.
Info.: 777 862 900, 775 368 478

Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody.
Tel.: 734 740 432

Koupíme byt 2+1, nebo 3+1
v Prostějově, nebo blízkém okolí Prostějova.Tel. 608 233 608
PhDr. Srnová

Hledám ke koupi byt v Prostějově. Pokud možno s balkonem.
792 273 285

Prodám cihlový byt 2+1 v OV, balkon, sklep, komora, vlastní topení,
Tel. 723 791 416

Pronajmu byt 1+1, Prostějov, Puškinova, cena 5.900 Kč + energie, sklep,
nezařízeno,1. patro. Tel.: 721 161 778

Pronajmu byt 1+1, ulice Dobrovského Prostějov. Volný od 1.5.2015.
Cena 5 900 Kč včetně inkasa. Tel.:
PRODÁVÁME ZREKONSTRU- 774 333 975
Koupím půdní prostor vhodný pro OVANÝ RD v PV, 4+1+zimní
vybudování bytu v PV či OL. Na- zahrada+garáž, Určická ul. zastavěná plocha 150m2, zahrada 220m2,
bídněte. Tel.: 602 775 607
zahradní domek, cena 3,5 mil. Kč,
Prodám větší garáž na rohu Slad- kontakt 728 820 008, NE RK!!
kovského a Havlíčkovi ulice. Tel.:
Pronajmu garáž v Krasicích za ob732 619 482
chodem potravin. Tel.: 608 362 727
Pronajmu byt 2+kk, Prostějov,
pro další èíslo je
Puškinova, cena 7.900,- Kč + ener- Hledáme ke koupi dům se zave ÈTVRTEK
gie, sklep, částečně zařízeno, příze- hradou a sklepem. Cena a stav
nerozhoduje.Můžeme vyplatit
mí. Tel.: 721 161 778
30. dubna
okamžitou zálohu až 500 000 Kč.
Koupím RD i s možností úprav. Smlouvu u advokáta hradíme.
v 10.00 hodin
Tel. 774 414 525
773 545 092

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
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řádková inzerce, vzpomínky, pohřby
KOUPÍM

FINANCE
Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu půjčku. Pracuji pro více věřitelů Volejte: 777 551 492

PRODÁM

Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.

Prodej bukového palivového dříví.
Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH. Doprava zajištěna. Pila K+L Doloplazy
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101

15012320037

Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. OPTIMCREDIT
s.r.o. Volejte777 551 492

Provádíme veškeré zednické
práce: rekonstrukce bytových
jader, malířské práce, sádrokartony, obklady, pokládka
plovoucích podlah, zateplování
fasád, montáž plastových oken
atd. Sleva na materiál. Dobré ceny.
Tel.: 725 922 477

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 602 510 465
775 132 134

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské
předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek z chromových
trubek i barevného umakartu, lustry,
lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo,
věci ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány a věci na ně a další. Přijedu, rychle
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473

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

SLUŽBY

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

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až
do domu, bez poplatku předem. Tel.:
Koupíme starožitný nábytek, obra777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
zy, zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce. Seriózní jednání
a platba hotově. Tel.: 773 113 303.

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

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

Prodám běžecký pás PROTEUS,
skladný, jako nový. Cena dohodou.
Tel.:731 412 028

Stříhání a úprava psů. Telefon Prostějov 606 166 853

Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

RŮZNÉ
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.

15012320038

Dne 29. dubna 2015
uplyne první smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Jiřina SANETRNÍKOVÁ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel Jiří, dcery Jolana a Iva,
syn Jiří, vnoučata Tomáš, Viktor,
Dominika, Karolína, Jolanka
a Justýnka, pravnoučata
Matyášek a Šimonek.

Rekonstrukce koupelen. Tel.:
Prodám zahradní bazén s čističkou, 605 459 652
pr. 2,5, v 85cm. Cena dohodou. Tel.:
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
731 412 028
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Prac.stůl se svěrákem. T. 776 685 509

Prodám téměř nové elektrokolo ze
zdravotních důvodů, za 9 800 Kč
v plné výbavě, NOVÁ BATERIE
Adresář Prostějova a Konice. T. (v záruce). První nabídce. Tel. 732
776 685 509
621 951

Dne 29. dubna 2015
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
paní Vlasty VLACHOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Jitka a Eva s rodinami.

LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘSTVÍ VRÁNA. Výmalba místností od 15 Kč/m2, nátěr dveří od
350 Kč/ks, nátěry radiátorů, železných konstrukcí, malování všeho druhu. Na přání provedeme
i úklid. Tel.: 775 652 906

15031970286

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.

Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.

Dne 26. dubna 2015
uplynuly 2 smutné roky od úmrtí
pana Pavla KRASAVINA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

OZNÁMENÍ

Prodám ALU kola na Felicii –
letní, jako nové. Cena dohodou.
Chcete pořádat letní diskotéky na Tel.:731 412 028
plumlovské přehradě? Více na tel.:
PODĚKOVÁNÍ
777 571 219

Peníze pro všechny ihned při
podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte:
775 02 12 12
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od
3 věřitelů. Konzultace zdarma denně
na 739 066 462
15021020132

Malá půjčka 10 000 až 80 000
Kč. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 777 551 492

Cenově výhodná nabídka. Aktivní
dovolená Řecko – Korfu – Agios
Gordis od 1.6. -12.6. S polopenzí
hotelového typu, s možností
cvičení. Cena 7.490 Kč Info na tel.:
731 412 028 Volná poslední místa!
Pojištění proti úpadku.

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

Děkujeme všem,
kteří vyprovodili na poslední cestě
paní Helenu TRUNDOVOU
z Čelechovic na Hané.
Poděkování také patří
Soukromé pohřební službě
p. Makového za důstojné
rozloučení. Zarmoucená rodina.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

a dne 26. května 2015
uplyne 19 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil náš drahý otec,
pan MUDr. Jan BRABEC.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte
s námi. PhDr. Jiřina Rédrová
a Mgr. Jarmila Ottová,
dcery s rodinami.
Dne 22. dubna 2015
nás opustil
pan Jiří HAITMAR
ve věku 74 let.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje sestra Vlasta Nejedlá
s manželem a rodinou.

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Helena Trundová 1951
Čelechovice na Hané Čtvrtek 30. dubna 2015
Květoslav Stratil 1936
Loučany Mgr. Martin Jeneš 1968 Plumlov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Beneš 1970 Dobrochov
Petr Doležel 1942
Otonovice Jarmila Novická 1930 Čehovice Eliška Kučerová 1925
Smržice
Miroslav Polák 1939
Prostějov Miloslava Vychodilová 1943
Ing. Zdeněk Monhart 1926 Prostějov
Josef Zedníček 1938
Prostějov
Stařechovice Jiří Haitmar 1941
Soběsuky
Miroslav Václavek 1962 Buková Zdeněk Matoška 1953 Prostějov Mária Hanisková 1936
Vyškov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Marie Hrudová 1936 Hrubčice Ladislav Jára 1926
Ohrozim
Irena
Koutná
1939
Prostějov
Milada
Vlková
1928
Prostějov
Stanislav Valášek 1931
Skalka
Čelechovice na Hané Anna Smékalová 1928 Prostějov Věra Kovaříková 1946
Nejsou již mezi námi

Pohřební stužba A.S.A. TS
Nejsou již mezi námi

Dne 29. dubna 2015
si připomeneme
2. smutné výročí od úmrtí
pana Františka HAVELKY
z Konice.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 25. dubna 2015
uplynulo 36 roků od chvíle,
kdy nás neočekávaně opustila naše
drahá maminka,
paní Jarmila BRABCOVÁ

AUTO MOTO

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.

Život je jak pohádka pouhá,
pro každého jinak dlouhá,
kdo v srdci žije neumírá,
kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Tel.:

Prodejna obuvi IVKA, Plumlovská ul., Pv, nabízí kvalitní, nové STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
jarní a letní zboží i na velmi problé- 721 344 771. Práce strojem UNC,
mové nohy. Otevřeno i v sobotu.
výkopové, terénní práce.

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

Maminko naše milá,
brzy si nás opustila.
Dlouhý rok tu s námi nejsi,
nosíme Tě ve svém srdci.
Na úsměv, který si rozdávala,
vzpomínka nám jen zůstala.

Poslední rozlouèení

Ivana Petýrková 1971 Prostějov Pondělí 27. dubna 2015
Karel Sedlařík 1921 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

POZOR!

Dne 25. dubna 2015
uplynulo 10 let od úmrtí
pana Zdeňka JURÁKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje bratr s rodinou.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
pro další èíslo je
vzhledem k páteènímu
státnímu svátku již
ve ÈTVRTEK 30. dubna
v 10.00 hodin

Dne 2. května 2015
vzpomeneme
18. výročí úmrtí
paní Ivany BRÁZDILOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomíná syn.

Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst
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SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledáme brigádně pracovnici
do kanceláře. Svůj životopis zašlete na kozak@pv.cz, pro bližší
informace volejte 608 706 148
Přijmeme pracovnici na úklid
v odpoledních hodinách – krátký
úvazek. Vhodné pro ČID. Kontakt: 582 345 379
Nabízím brigádně práci v nově
otevřené letní zahrádce v PV. Tel.:
777 757 280
Centrum regenerace v Prostějově.Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.:
602 810 644.
Hledám elektrikáře.774 989 007
Hledáme brigádníky na provoz
občerstvení na přehradě. Tel.:
777 571 219
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

Zavedená firma hledá zaměstnan- Přijmu zodp. brigádu do obchodu na delší spolupráci. Část.,
ce úklidu. Tel.: 582 342 095
nebo plný inv. důchod i přivýděFirma NEKR SERVIS hledá pra- lek aktivní starob. důchodce. PD
covníka ve strojírenském oboru na jen 4 dny v týdnu 9.30-16 h. Tel.:
servis a montáž hydraulických válců. 731 412 028
Požadujeme:vzdělání strojírenského směru, orientace ve strojírenství, Stavební společnost INGREMO
samostatnost, manuální zručnost, s. r.o., hledá na HPP řidiče – skladníka.
aktivní přístup k práci. Nabízíme ŘP sk. C, platný profesní průkaz. Námotivující platové ohodnocení, pří- stup ihned. 90kč – 110kč/hod.
spěvek na stravování, jednosměnný
provoz, zaměstnání na HPP, nástup
možný ihned. Kontakt: pan Zbyněk
Hloušek tel. 777 743 604
Personální agentura, Kravařova 9,
Prostějov, nabízí tyto pracovní pozice:
- manipulant ve výrobě, skládání hotových potravinářských výrobků v Pv
- 1 pracovnici na úklid v Pv
- pomocné pracovníky na stavbu
Přijmeme pracovníka na expedici pekařských výrobků. Info:
582 342 095
Přijmeme kosmetičku, manikérku,
pedikérku, info. na tel. 731 115 250
Hledáme pracovníka údržby. Nástup ihned. Znalost svařování CO2 Info na tel.
p. Novák 606 031 220

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

pro další èíslo je
ve ÈTVRTEK
30. dubna
v 10.00 hodin

150123020036

15042410411

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

15042210405

15042110400

Zavedená firma hledá zaměstnance úklidu. Tel.: 582 342 095

Přijmeme do 3-směnného provozu Firma zabývající se výrobou oděvů
manuálně zručné brigádnice do žen- hledá pracovníka na pozici - dokon- STUDIO BELLEZA přijme
čování (drukování, balení, žehlení). kadeřnici. Info na tel. čísle
ského kolektivu. Tel.: 603 533 508
Jednosměnný provoz, místo práce - 728 512 345
Penzion a restaurace U Koníčka PV, PP na dobu určitou s možností
přijme zaměstnance na pozici KU- prodloužení na dobu neurčitou. Přijmu řidiče s ŘP sk C, profesák +
CHAŘ. Nástup možný ihned!!! Požadavky: vyučení v oboru nebo karta řidiče, jízdy tuzemsko. Tel.:
Více informací na tel. 777 117 998 praxe. Životopis zašlete na: clean- 605 248 001
tex@cleantex.cz, tel.582 335 576
Firma HANAKOV spol. s r.o. přiFirma AUTOELEKTRO BURIÁNEK přijme autoelektrikáře. Upřed- Nabízím brigádu za barem s disko- jme do třísměnného provozu manostňujeme vzdělání a praxi v obo- tékou. Noční provoz. Pátek, sobota. nipulanta-obsluhu VZV. Nabízíme
zázemí stabilní společnosti, závodTel.: 777 757 280
ru. Tel: 603 216 232
ní stravování, mzda 70-90 Kč/hod.
Firma zabývající se výrobou oděvů Bezpečnostní a úklidová agen- Požadujeme platné osvědčení na
hledá pracovníka na pozici - šička tura přijme do HPP invalidní VZV, praxi v oboru, bezúhonnost.
oděvní konfekce. Jednosměnný pro- důchodkyni na úklid kancelář- Informacetel:582302341,životopivoz, místo práce - PV, PP na dobu ských prostor. Místo výkonu sy zasílejte na hanakov@hanakov.cz
určitou s možností prodloužení na Prostějov, zkrácený pracovní úvadobu neurčitou. Požadavky: vyu- zek. Podmínkou je čistý trestní Firma ALIKA a.s. Čelčice 164
čení v oboru nebo praxe. Životo- rejstřík. Informace na tel. čísle: hledá 2 manipulační dělníky do
výroby. Nástup možný ihned.
pis zašlete na: cleantex@cleantex.cz, 602 786 692.
Požadavky:zdravotní
průkaz,
tel.582 335 576.
Nabízíme práci z domova, po- manuální zručnost, fyzická zdatPřijmeme pracovníka na pozici ob- moci PC. Základy angličtiny vý- nost, samostatnost, smysl pro
chodního zástupce. Profesní životo- hodou, není podmínka! Jedná se pořádek a zodpovědnost. Náplň
pis posílejte na: info@rudolfpekar.cz, o reklamní činnost. Vhodné pro práce: manipulace s polotovary,
info tel. 582 342 095.
mladé komunikativní maminky či pytlování, vykládky a nákladky
studentky. Mzda 5000 - 35000 kč, surovin(břemena 30 kg)Převážně
STUDIO 365 hledá nové tváře dle odvedené práce. Nejedná se ranní a odp. směna. Doba určitá
pro reklamu od 9-27 a 28-45 o prodej zboží! Jen vážní zájem- s možností prodloužení. Mzda
let. T.: 605 427 271, 9-12 h. ci! Bližší info si vyžádejte na: 13000 Kč, životopisy zasílat na
www.studio365.eu
motylek.periscopmedia@gmail.com email carnecka@alika.cz

60 000

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

TEĎ PŘIŠEL ČAS NA ZMĚNU...

ZKUS
HNED
KLIKNOUT

SPUSTILI JSME NOVOU PODOBU WEBOVÝCH STRÁNEK

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.
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nabídka pracovních míst, PR Večerníku

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Šička/-ič
Řidič/-ka
Uklízeč/-ka
Manipulační dělníci
Páskovač, rovnač/ka
Kuchař/- ka
Pracovník/-ice údržby
Prodavač/-čka obuvi
Údržbáři, uklízeči
Řidič/-ka
Pomocný skladník
Asistent/-ka obch. ředitele
Všeobec. zdravotní sestra

11 200 Kč
65 Kč
6 500 Kč
13 000 Kč
76 - 88 Kč
11 200 Kč
15 500 Kč
8500 Kč
10 000 Kč
65 Kč
75 Kč
14000 Kč
80 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný základní +praktická
jednosměnný základní +praktická
jednosměnný základní+praktická
dvousměnný
základní + praktická
třísměnný
základní +praktická
turnusové služby střední odborná
jednosměnný střední odborná
dělené směny
střední odborné
jednosměnný střední odborné
jednosměnný střední odborné
jednosměnný střední odborné
jednosměnný
ÚSO s maturitou
jednosměnný
ÚSO s maturitou

nepropásni svoji
ÖLYRWQtÔDQFL
Vydavatelství Haná Press s.r.o.
hledá schopné kandidáty
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Vespa Prostějov
Jarmila Hubálová
Petra Marková
ALIKA a.s.
Žolíková Lucie s.r.o
TJ Sokol Konice
Zdeněk Vysloužil
V+J obuv
Gala a.s.
Moragro a.s.
Tozan CZ s.r.o.
GLOBAL RECYCLING
Prostějovská
preventivní s.r.o.
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ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ
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ZKUS
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ČTENÁŘŮ
MĚSÍČNĚ

TEĎ PŘIŠEL ČAS NA ZMĚNU...
SPUSTILI JSME NOVOU
PODOBU WEBOVÝCH STRÁNEK
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.

Vyhrajte výlet na hrad, tøicet lístkù na koncert, tøicet
poøádných hambáèù a spoustu dalších skvìlých cen!!!
Už v příštím čísle, které vyjde v pondělí 4. května, budete moci hlasovat v prvním semifinálovém kole
naší velké soutěže O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
V celkem dvou semifinálových kolech se vám postupně představí podle našeho úsudku dvanáct nejpovedenějších tabel. Příští pondělí vám přineseme první
semifinálovou šestku, tu druhou hned v následujícím čísle 11. května. Pak už bude jen na vás, abyste z nich zvolili to, které přijde nejzajímavější vám.

Hlasovat v prvním kole budete moci od pondělí 4. května od 8.00 hodin
až do soboty 9. května 2015 do 12.00 hodin, a to těmito způsoby:
1. prostřednictvím ankety na www.vecernikpv.cz , z každé IP adresy lze hlasovat jednou za dvě hodiny
2. emailem na adrese editor@vecernikpv.cz
3. na telefonním čísle 582 333 433.
Výsledky prvního semifinálového kola zveřejníme v následujícím vydání Večerníku.
Do finálového kola postoupí vždy tři tabla s nejvyšším počtem hlasů.

Velké finále odstartuje v pondělí 18. května a hlasovat v něm budete
moci celých 14 dní. Konečné výsledky budou známy v pondělí 1. června!

CO MŮŽETE
ZÍSKAT?
Vítězné třídy od nás obdrží například třicet poukazů do občerstvení Brutus, třicet
lístků na koncert Věry Špinarové či skupiny
Olympic, sadu kvalitních vín, basu piv
a celou řadu dalších skvělých cen. Celkovým
vítězům mimo jiné zařídíme výlet na hrad!

Pondělí 27. dubna 2015
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soutěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 16/2015:

Na přelomu dubna a května 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 30. DUBNA 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

U Kalicha 1, Prostějov
Bohumil DRMOLA, Svatoplukova 44, Pv
Výherce získává: VSTUPENKA na koncert skupiny ČECHOMOR
v hodnotě 400 Kč.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Martin BALÁK
Roman LANGER, Joštovo nám 4, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ na občerstvení v hodnotě 500 Kč
od firmy BRUTUS.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

VÝBĚR
Iveta LEHÁROVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup
sortimentu zboží od PONOŽKY OD MARUŠKY.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

2,4,1,2
Monika SNÁŠELOVÁ, Tetín 6, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 500 Kč na koncert R. Müllera!

15012860075

správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

folkových a rockových koncertů Lenka KUČOVÁ, Tylova 61, Pv
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert VLASTY RÉDLA
S KAPELOU.

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

15040710361

15030260236

RICHARD MÜLLER & ...... V PROSTĚJOVĚ

Partnerem dnešního kola je kavárna Malý princ,
kde můžete zápolit o vstupenku v hodnotě
500 Kč na koncert Richarda Müllera!

DBÁT, DECHY, DEKO, ERBY, FETY, HRNCE, CHRÁPAT, INFULE, JARA, JOLA,
KALA, KRÁL, LATA, LOUKA, OKOS, OLEJ, OSKA, OSLAŘ, PIÁNO, PLODY,
POET, PŘÍTOK, RASY, SAKÉ, STUDENT, SÝKORA, ŠKOLA, ÚSTA, ÚTLÝ, ZNOJ

Partnerem dnešního kola je FT OIL, výherce
získá POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15012860074

Kdo je na
fotografii?
Tentokrát jsme
zabrousili do
sportovní
tématiky
a graficky
lehce poupravili
volejbalové
libero ...

15021660162

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na konzumaci lahůdek od firmy DAREX.

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

TIPVečerníku

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

VOLEJBAL
Pátek 1. května 2015:
12.00: Extraliga kadetek (první den
druhého finálového turnaje, hala Sportcentra DDM Prostějov).
Sobota 2. května 2015:
10.00: Extraliga kadetek (první den
druhého finálového turnaje, hala Sportcentra DDM Prostějov).

DUO JAMAHA A TOM MANDL V AKCI
KDY:

ÚTERÝ 28. DUBNA, 18:00 HODIN

KDE:

SPOLEÈENSKÝ DÙM,
KOMENSKÉHO UL., PROSTÌJOV

Hudební jedničky Šlágr TV se už pomalu chystají na cestu
do Prostějova. Ve Společenském domě je můžete přivítat i
vy, a to už zítra večer, kdy vypukne velkolepý koncert populárního seskupení DUO JAMAHA a německé pěvecké star
jménem Tom Mandl.
Svými písněmi vás v úterý 28. dubna přijedou rozveselit Alfonz
a Marián Kotvanovi, kteří se při svém minulém vystoupení těšili
obrovské přízni publika. Divákům Šlágr TV asi není třeba tuto
slovenskou dvojici představovat, ale pro pořádek: Otec Alfonz a
syn Marián spojili dohromady své hudební nadání a vzniklo Duo
Jamaha, které nyní patří k nejoblíbenějším interpretům zmíněné
televizní stanice a nechybí na žádné velké akci. Navíc má v televizi
svůj vlastní speciál. Kromě převzatých písní má Duo Jamaha v repertoáru i vlastní skladby. Nyní například chystá album, pro něž
složil hudbu i texty Marián Kotvan. „Budeme spolu hrát, dokud
nás lidé budou chtít a budou mít rádi. A je jedno, jestli to budou
Češi nebo Slováci,“ usmívají se Kotvanovci.
Ti ale nepřijedou do Prostějova sami. Tentokrát je doprovodí vycházející pěvecká hvězda Tom Mandl, který se narodil nedaleko
česko-německých hranic a nyní sbírá úspěchy na obou stranách.
Do české televize Šlágr se dostal díky nápadu ředitelů Karla Peter-

ky a 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. Ale nemusíte se bát, že písním nebudete rozumět!
Srdce milovníka hudby bije stejně v češtině, němčině i třeba svahilštině, hezky do rytmu,“ vzkazuje Tom Mandl.
Pokud ještě váháte s účastí, nejste si jistí, jestli byste koncert zvládli,
neobávejte se. Akci má na starosti profesionální agentura, která
se všemožně postará o vaše pohodlí. „Duo Jamaha při svém minulém vystoupení u nás mělo vyprodaný sál s naprosto úžasnou
atmosférou, kterou jim zdejší posluchači připravili, takže se do
Prostějova pochopitelně moc těší,“ doplnil s úsměvem Pavel Tichopádek z pořádající agentury Atlantic.
Vstupenky na koncert si můžete zajistit nejen v předprodeji,
ale budou k sehnání i na místě a to už od 17:00 hodin. Takže
nezapomeňte, Duo Jamaha a Tom Mandl v prostějovském
„Kasku“ v úterý 28. dubna. Výherce naší soutěže o vstupenky najdete na straně 30 dnešního vydání!

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 27. dubna
17:30 Tři bratři
Česká pohádka
20:00 Táhni do pekel
drama
úterý 28. dubna
17:30 Tři bratři
20:00 Diplomacie
drama
středa 29. dubna
17:30 Tři bratři
20:00 Táhni do pekel
čtvrtek 30. dubna
17:30 Avengers: Age of Ultron
20:00 Avengers: Age of Ultron
americké komiksové akční scifi
pátek 1.května
15:30 SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu
americká animovaná komedie
17:30 Avengers: Age of Ultron 3D
20:00 Avengers: Age of Ultron 3D
sobota 2. května
15:30 SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu

17:30 Avengers: Age of Ultron 3D
20:00 Avengers: Age of Ultron 3D
neděle 3. května
15:30 SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu
17:30 Avengers: Age of Ultron 3D
americké komiksové akční scifi
20:00 Avengers: Age of Ultron 3D

Kino klub

DUHA

Kulturní klub
b

DUHA

www.prostejov.eu/duha
Úterý 28. dubna
19:00 Kurtizána
Středa 29. dubna
19.00 Abonentní koncert
Josef Suk Ensable & Jitka Hosprová
pátek 1. května
18:00 Taneční večer nejen pro
ro seniory

Spoleèenský dùm

Školní 4, Prostějov
sobota 2. května
15:00 Za Kamarády z TV 4
pásmo pohádek
17:30 Ledové království
Animovaný rodinný film
městské divadlo Prostějov

Komenského ulice, Prostějov
úterý 28. dubna
18:00 Duo Jamaha a Tom Mendl
středa 29. dubna
19:30 Richard Müller a Fragile Hlas

Barákova 12, Prostějov
čtvrtek 30 dubna
18.00 Klaudius Kryšpín & ATD
& Tenebra & Notion Deep & Smokklie
sobota 2. května
20:00 Mucha & AJDONTKER
Koncert punk-schlager kapely

www.divadlopoint.cz
čtvrtek 30. dubna
19:00 E=MC2, Lásko Moje
Nejnovější inscenace Divadla Point
najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Apollo 13

DIVADLO POINT
T

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
MC Cipísek
Husovo náměstí 67, Prostějov
Odpolední herny pro rodiče a praropondělí 27. dubna od 16 do 18:00 hodin diče s dětmi do 5 let – vždy v pondělí
– Keramika – tvořivá dílna
od 15:00 do 17:00 hodin. Není potřeba
se hlásit předem.
Kurz efektivního rodičovství pro poMìstská knihovna Prostìjov
kročilé – dle rozpisu pro nahlášené
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 28. dubna - Tvořivá knihovna - Rodičovská setkávání pro pokročilé
– pravidelná setkání absolventů kurzů
výroba koberečku
efektivního rodičovství a dalších rodičů.
*Centrum pro rodinu Prostìjov o.s. Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – krouRÙZNÉ……..
žek pro předškoláky, zaměřený na rozvoj
jemné a hrubé motoriky, na grafomo- Pozvánky na semináře OHK v Prostějově:
toriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby 4. května - AKTUÁLNÍ PROBLEMAa komunikačních schopností. Probíhá TIKA PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ - přednáší Robert
každou středu od 17 do 18.30 hodin.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední krou- Křepinský
žek typu miniškolky, určený rodinám
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje přív Prostějově, Kostelecká 17,
pravu na nástup do MŠ, připravuje na
separaci od rodičů a navazování vztahů s nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky,
vrstevníky v malé skupině a bezpečném např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
prostředí. Probíhá každý čtvrtek od 8.30 chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
do 11.30 hodin.
POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI v kanceláři č. 106 nebo na tel.č. 588 008 095,
A JEJICH MAMINKY každé pondě- 724 706 773
lí od 9.-11.30 hod.- protažení, rozvoj
hrubé motoriky zábavnou formou s pís- Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
ničkami
ODBORNÉ RODINNÉ PORADEN- služby nevidomým a slabozrakým občaSTVÍ A TERAPIE – Bc. Marcela Ko- nům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
řenková - terapeutka v oblasti rodičovského poradenství. Je nutné se objednat. Zámek Plumlov pořádá dne 30.4.2015 od
18.00 hod. čarodějné prohlídky zámkem,
Dle potřeby zajistíme i hlídání dětí.
akce v 18. 00 hod. a dále každou půlwww.vecernikpv.cz začátek
hodinu.Více na www.plumlov-zamek.cz

Za zdravím do Beskyd! Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR, Okresní organizace Prostějov, pořádá i letos rekondiční
pobyt, kterého se mohou zúčastnit i nečlenové SPCCH. Pobyt se uskuteční v horském hotelu Cherry v Horní Bečvě ve dnech
21.- 28. června. Informace a předběžné přihlášky na mobilu 739 513 405, Mgr.V. Pařízek.
Výstava obrazů Františka Pavlici OBRAZY
– LITOGRAFIE se koná v prostorách Národního domu do 10.6.2015
Výstava Markéty Hernychové a Evy Novotné se koná do 7.června.2015 ve Špalíčku,
Uprkova 18, Prostějov.
DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA
MORAVĚ - 21. ročník festivalu, koncert nevidomých hudebníků dne 13.května 2015 od
14:00 do 16:00 na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově.
OV a MěV KSČM Prostějov, Levicový klub
žen a ZO KSČM Domamyslice zvou občany na PRVOMÁJOVOU VESELICI dne
1. května „Na splávku“ v Domamyslicích.
Oslav se zúčastní poslanec PS PČR Dr. Josef
Nekl a další hosté. Od 12.30 jsou připraveny
soutěže pro děti, slavnostní zahájení ve 14.00.
Bližší info na http://prostejov.kscm.cz
Prvomájová taneční veselice - 1.května
2015 od 19 do 23 hodin v sále TŠ Šárky Milarové. Info na www.tanecni-prostejov.cz
Úterý 28 dubna se otevřou dveře nově zrekonstruovaného centra Lipky v Prostějově-Vrahovicích. Veřejnost je srdečně zvána.

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Nám. T.G.Masaryka 2
Aktuální výstavy
VÁCLAV JEŽEK VON THIENFELD
- AUSTRÁLIE V OBRAZECH
Kdy: 6. 3. - 3. 5. 2015
Špalíček, Uprkova 18
TADY A TEĎ!
Kdy: 10. 4 - 7. 6 2015
A JE TO!
Kdy: 10. 4 - 8. 6. 2015

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
pondělí 27. dubna
18:00 LiStOVáNí: Koho vypijou lišky
úterý 28. dubna
19:00 Kurtizána
Divadlo Ungelt Praha
středa 29. dubna
19:00 6. abonentní koncert
Josef Suk Ensemble & Jitka Hosprová
čtvrtek 30. dubna
LiStOVáNí: Prázdniny blbce č. 13

akce v regionu...
Čarodějné prohlídky na zámku a pálení čarodejnic v kempu Žralok
Tajuplná procházka za světel svic se bude konat ve čtvrtek 30. dubna na zámku v Plumlově. Vše odstartuje v 18.00 hodin a dále se prohlídky budou konat každou půlhodinu, poslední z nich začne ve 21.30 hodin. Setkáte se s množstvím různých kouzelných bytostí. Své rady vám udělí i keltská kněžka. Od 16.00 hodin se tentýž den v kempu Žralok v Plumlově
bude konat oblíbené pálení čarodějnic v režii Spolku plumlovských nadšenců. Od 17.00 hodin zahraje kapela Novios.
Region ovládnou čarodějnice
Na sklonku posledního dubnového dne
proběhne magická Filipojakubská noc.
Čarodějnice se opět sletí na svůj sabat a
otevřou se podzemní jeskyně, kde jsou
ukryty poklady. Pálení čarodějnic letos
pořádají například v Kostelci na Hané, Konici, Určicích, Zdětíně, Brodku u Konice,

Služíně, Pěnčíně, Čechách pod Kosířem,
Horním Štěpánově, Smržicích a Olšanech.
Na zámku zahraje Scarabeus
V pátek 1. května v 19.00 hodin zahraje
v kamenném sálu plumlovského zámku své
poetické balady a rozverné lamentace skupina Scarabeus ve složení kytara, flétna a zpěv.

TIP

k obrazovce

ROMÁN
PRO ŽENY
Film ČR (2005)
Režie: F. Renč
Hrají: S. Stašová, Z. Kanócz, M. Vašut,
S. Zázvorková, M. Donutil, J. Nosek, L.
Něrgešová
Román pro ženy je jemně groteskním příběhem dvou žen: dvacetileté Laury (Zuzana
Kanócz), která pracuje v redakci dámského týdeníku Vyrovnaná žena, a její ovdovělé matky,
tlumočnice a překladatelky Jany (Simona Sta-

Křest v Klenovicích
Ve středu 29. dubna od 16:00 hodin pořádá obec Klenovice na Hané v místním
Kulturním domě slavnostní křest knihy
"Než utichly zbraně na Hané" vydané
u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války.
y
www.vecernikpv.cz

SOBOTA
2.5.2015
20:00 HODIN
šová). Obě ženy hledají toho pravého a stále se
jim to nedaří. Jana, která kdysi chodila s jedním
Čechem, a proto "typické" Čechy upřímně nesnáší, marně hledá svého vysněného cizince
a útrpně odolává tragikomické dvornosti dobráckého souseda Žemly (Miroslav Donutil).
Laura se po dvou vztazích (s lektorem angličtiny a mladičkým prodavačem mobilních
telefonů) zamiluje do čtyřicetiletého Olivera
(Marek Vašut), který je zaměstnán coby kreativec v reklamní agentuře. Výchozí zápletkou
celého filmu je fakt, že Oliver byl před dvaceti
lety velkou láskou Lauřiny matky, jinými slovy
oním "typickým" Čechem...

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

www.tkplus.cz
Pondělí 27. dubna 2 0 1 5

RYTMUS ŠŤASTNÁ SEDMIČKA
ŘÁDIL! ČADA ZŮSTÁVÁ! TITULŮ...
EXKLUZIVNĚ

Číslo 17•Ročník 19
Naleznete
uvnitř

DIVADLO POINT
SLAVILO 10 LET
●● Čtvrtek patřil amatérům,
co se mění v profesionály
strana 29

FOTBALOVÝ PROSTĚJOV

... A SUPER ZPRÁVA: prostějovský volejbal jede
dál na dosavadní mezinárodně špičkové úrovni!
MAREK SONNEVEND

Foto: agentura HIT TRADE

SPOLEÈENSKÝ DÙM
V PROSTÌJOVÌ POD
NÁPOREM RAPPERÙ
strana
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PROSTĚJOV Příznivci VK AGEL
si v posledních měsících lámali
hlavu tím, co bude dál s prostějovským volejbalem. Už nemusí.
Bezprostředně po skončení sezóny 2014/2015 v podobě sedmé
mistrovské korunovace totiž vedení klubu oznámilo, že hanácký
oddíl pokračuje v nastoupené cestě dobývání národních i evropských úspěchů!
„Mohu potvrdit, že jsme se společností AGEL dohodnuti na další
spolupráci a zůstává tedy naším titulárním partnerem. Rozpočet by měl
zůstat na přibližně současné úrovni,
díky čemuž jsme se opět přihlásili do
Champions League s touhou navá-

zat na naše letošní skvělé tažení. Současně chceme nadále vládnout domácím soutěžím, jasným cílem bude
zisk osmého extraligového zlata a
devátého Českého poháru v řadě za
sebou,“ prozradil Večerníku předseda správní rady VK Petr Chytil.

JEDNOU
VĚTOU

PROSTĚJOV Naposledy doma v celém
interligovém ročníku 2014-2015 se
tuto sobotu 2. května představí boxeři
BC DTJ Prostějov. Soupeřem jim od
půl šesté večer bude Big Board Praha,
fanoušci se tak v sokolovně na Skálově
náměstí mohou těšit na bitvu třetího
s druhým a na pokus domácích o odvetu
za výsledek 4:12 z hlavního města.
Hosté zatím mají na kontě jen pět bitev, hned čtyři z nich ovšem
vyhráli. Neuspěli jen po výsledku 2:14 s Nitrou, jinak si vedle
Prostějova poradili ještě 16:0 s polskými Gliwicemi, 10:6 a naposledy 12:4 se slovenskou Dubnicí. To Prostějov již stihl o jedno
střetnutí více, zvítězil však jen dvakrát a zaostává tak o tři body.
Na pražské straně se na konci března v duelu sedmého kola
o body postarali svými výhrami Erik Huliev, Erik Aloyan, Štěpán
Pitra, Michal Vodárek, Davidové Hunanyan a Hošek, naopak
prohrál Vasil Ducár a po knockoutu ve druhém kole od Mária
Zábojníka opustil ring Patrik Kliment.
Vstupné na dohrávku šestého kola činí tradičních šedesát korun, v minulé sezoně slavil v obou bitvách po výsledcích 12:4
Prostějov.
(jim)

●● V tradičním servisu pro ženy
pro vás máme opět připraveno
nejen oblíbený recept, ale i další
dávku cvičení a exkluzivní rozhovor.
Nalistujte stranu 32

●● Fotbalisté Mostkovic přišli zřejmě až do konce sezony o záložníka
Jakuba Jamricha, jenž musí kvůli
poraněnému menisku na operaci.

O tohle všechno by se měl pokoušet takřka nezměněný hráčský
kádr. „Naším záměrem je udržet
současný tým co nejvíc pohromadě, aby mohl pokračovat v předvádění špičkového volejbalu, kterým nám v uplynulém ročníku
dělal tolik radosti. Některá hráčka
či hráčky zamíří
jinam, ale rozORLI ROZDRÁPALI
hodně chceme
a
n
e
c
í
VÁLEČNÍKY NA KUSY
počet odchodů V raně
t
s
uhájit na nezbyt●● Basketbalisté Prostějova
42
ném minimu,“
hrají s Děčínem 1:1 na zápasy
ujistil Chytil.
strana 46

„Býci“ se rvou o stříbro

●● Cyklista SKC TUFO Prostějov
Luděk Lichnovský obsadil na závodech v Nizozemsku pod hlavičkou
české reprezentace do třiadvaceti let
třiašedesáté místo a přispěl k osmému místu mezi týmy.

●● Do lipovské sestavy se vrátil zkušený útočník Petr Přikryl
a za dva zápasy v I.A třídě stihl již
tři branky, novou tváří v kádru je
i záložník Zbyněk Dvořák.
Více na straně 37

●● Eskáčko ve šlágru MSFL
porazilo Zábřeh o třídu
strana 35

zveme na šlágr Večerníku - BOX

●● V Národním domě se včera dopoledne konal takzvaný „Bleší trh“.
Mezi jeho návštěvníky se zařadil
i Večerník.
Čtěte na straně 31

●● Fotbalistka z Kostelce na Hané
Gabriela Matoušková se potřetí
v sezoně prosadila mezi prvoligové
střelkyně a pomohla Spartě k výhře
8:0 na Slovácku. Odveta v Praze ale
skončila bez branek.

SE PROBUDIL

Vítězná kolekce 15. ročníku galavečeru DOTEKY MÓDY „Červená linie.“ Inspirací této kolekce byly geometrické tvary
a ostré hrany při řezání plechu. Více o akci se dočtete na stranách 30 a 31.
Foto: SŠDAM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb

Více informací o boxu hledejte na straně

KAM ZA F

42!

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 24. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 24. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 24. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ

TJ SOKOL KLENOVICE N/ H

SOKOL KONICE

SK LIPOVÁ

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 16. KOLO

TJ SOKOL PLUMLOV

FK ŠTERNBERK

TJ TATRAN LITOVEL

1.HFK OLOMOUC „B“

TJ SOKOL ČECHOVICE

TATRAN VŠECHOVICE

SOBOTA 2.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

SOBOTA 2.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

NEDĚLE 3.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

PÁTEK 1. 5. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

STŘEDA 29. 4. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

15042410415

®
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Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky

Fotbalový sumáø
1.SK
Prostějov

REPORTÁŽ
z utkání čtěte
na straně 35

FK Sulko

3 0

Zábřeh

„Jsem rád, že hráči pochopili vážnost situace,
což se odrazilo na výkonu celého týmu.“
Asistent
Asiste
ent trenéra 11.SK
.SK R
Roman
oman
n POPEL
POPELKA
LKA
A
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* výsledky * statistiky * tabulky

23. kolo - Přebor Olomouckého KFS

TJ Sokol Lázně
Velké Losiny
Sokol

Konice

2
0

Poločas: 1:0

Branky: Linet 2. Rozhodčí: Svozil – Slota, Hampl. ČK: Šinogl – Machač
SESTAVA
KONICE:

Machač – Bílý, Rus, R. Řehák, Drešr – Procházka, Kamený (75. Vydržel), Čižmar, Schön, Antl – Blaha (29. Jurník). Trenér: Roman Jedlička.

DALŠÍ VÝSLEDKY 23. KOLA
SK HS Kroměříž – SK Líšeň 1:1 (1:0). Branky: 44. Neubert – 57. Fischer. Diváci: 264 * 1.
HFK Olomouc – 1. FC Slovácko B 2:2 (1:1). Branky: 3. Lysoněk, 86. Hornich – 44. Pilka,
48. Michna. Diváci: 148 * MFK Vyškov – SK Spartak Hulín 2:3 (1:1). Branky: 29. Lička, 52.
Lička – 25. Šrom, 53. Dvořáček, 54. Šrom. Diváci: 356 * MSK Břeclav – FC Fastav Zlín B 1:2
(0:1). Branky: 50. Pospiš – 7. Zavadil, 54. Kraut. Diváci: 250 * HFK Třebíč – SK Uničov 0:4
(0:1). Branky: 3. Stříž, 75. Jeřábek. Diváci: 110 * FC Hlučín – FK Slavia Orlová - Lutyně 1:1
(1:0). Branky: 41. Ondrušík – 86. Limanovský. Diváci: Neuvedeno * SK Sigma Olomouc
B - SFC Opava B 2:0 (2:0). Branky: 11. Ševčík, 37. Hladík. Diváci: 100.

KAM NA MSFL - 23. KOLO:
sobota 2.5.
sobota 2.5.
sobota 2.5.
neděle 3.5.
neděle 3.5.
neděle 3.5.
neděle 3.5.
neděle 3.5.

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

:
:
:
:
:
:
:
:

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

23. kolo - Přebor Olomouckého KFS

SK
Chválkovicee

TJ Sokol
Klenovice na Hané

Tým

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

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

SESTAVA
KLENOVIC:

Z

V

R

P

Skóre

Body

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
11
11
10
11
10
10
8
9
8
7
6
7
5
5
1

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

1
5
6
5
8
6
7
6
9
10
8
10
13
10
10
20

60:16
34:23
42:29
31:24
47:41
31:28
40:35
33:33
40:38
38:37
27:28
20:33
20:40
32:40
28:42
13:49

51
39
38
37
36
36
35
32
31
28
28
24
23
22
22
4

21. kolo - Divize E

TJ Sokol
Určice
1. FC Viktorie
Přerov

1
1

Nejezchleb – Bokůvka, Kloáček, Zbožínek, Pekař –
Machynek, Skopalík, Svozil, Kopečný – Haluza (79. Zapletal), Trajer (82. Halouzka). Trenér: Petr Gottwald.

SESTAVA
PŘEROVA:

Neoral – Hrabal, Kopecký, Bogdaň, Bubeník – O.
Václavíček, Hábner, Zaorol, Kyselák (62. Navrátil) – Hrušák,
M. Václavíček (62. Tögel). Trenér: Richard Švehlík

Dolní Benešov - Havířov 1:2 (1:1), Hranice - Rýmařov 2:2 (2:1), Mohelnice - Brumov
1:0 (0:0), Nový Jičín - Kozlovice 2:1 (0:1), Petrovice - Vítkovice 0:1 (0:1),

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

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

NOHEJBAL - VÝSLEDKY 4. KOLA:
Radotínský SK – Sokol I Prostějov 5:5, Zruč-Senec – Žďár nad Sázavou 6:0, Start
Praha – Čakovice „B“ 6:1, Žatec – Přerov 6:3 (předehráno 12.4.).

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

23. kolo - Přebor Olomouckého KFS

1.HFK
Olomouc „B“

2

FC
Kralice na Hané

0

23:12
22:11
20:14
16:17
13:19
15:21
12:19
14:22

Poločas: 1:0

Števula – Neoral, Dočkal, Martinka – Valtr (68. Němec),
Répal, Hlačík, Troneček (59. Novotný), Nečas – Dostál,
Lehký (78. Kamenov). Trenér: Ivo Gottwald.

„Nastoupilo proti nám mužstvo,
které umí hrát fotbal...“
kralický kouč IIvo
vo G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
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DALŠÍ VÝSLEDKY 23. KOLA DIVIZE E

Prùbìžná tabulka první ligy mužù
SK NOHEJBAL Žatec
4
3
1
0
AC Zruč-Senec 2004
4
2
2
0
TJ Spartak MSEM Přerov
4
2
1
1
TJ Sokol I Prostějov
4
1
2
1
TJ AVIA Čakovice „B“
4
1
1
2
PKS okna Žďár nad Sázavou 4
1
1
2
SK Start Praha
4
1
0
3
Radotínský SK
4
0
2
2

„Připravovali jsme se celý týden,
tréninková morálka byla výborná,
ale bohužel jsme to nezvládli!“
nový lodivod
d Kleno
Klenovic
ovic Vl
Vladimír
ladim
mír K
KRČ
RČ
Č
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SESTAVA
KRALIC:

SESTAVA
URČIC:

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

Polák – T. Krč (82.T. Cetkovský), Lakomý, Šlézar, Smékal
– Vitásek (46. Novák), Rozehnal, O. Cetkovský, Pytela (70.
R. Cetkovský) – Borovský, Všianský. Trenér: Vladimír Krč.

Branky: Blažkovský, Šuba. Rozhodčí: Boháč – Slota, Kološ

Poločas: 0:1

Branky Určic: 56. Kopečný – 36. Zaorol. Rozhodčí: Richtár – Záloha, Těšina;
Žluté karty: 23. Pekař, 72. Svozil – 26. O. Václavíček, 47. M. Václavíček, 57. Hrabal,
70. Hrušák, 80. Navrátil, 90. Bogdaň. Diváků: 132.

sobota 2.5.
sobota 2.5.
sobota 2.5.
sobota 2.5.
sobota 2.5.
neděle 3.5.
neděle 3.5.
neděle 3.5.

Poločas: 3:1

Branky: Štrbík 2, Zahrada – Všianský. Rozhodčí: Vojáček – Zelík, Bartůněk

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 23. KOLE


3
1

7
6
5
4
3
3
2
2

KAM NA 1. LIGU MUŽŮ?
5. kolo, pátek 1. května: Prostějov – Žďár nad Sázavou (10.00), Start Praha – Žatec
(13.00), Radotínský SK – Zruč-Senec (14.00), Čakovice „B“ – Přerov (15.00).
6. kolo, sobota 2. května: Žďár nad Sázavou – Čakovice „B“ (14.00), Přerov – Prostějov
(14.00), Žatec – Radotínský SK (14.00), Start Praha – Zruč-Senec (neděle 3.5., 13.00).

MS DIVIZE SK.E

PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

23. kolo: Hranice - Rýmařov 2:2 (2:1), Nový Jičín Kozlovice 2:1 (0:1), Petrovice - Vítkovice 0:1 (0:1),
Dolní Benešov - Havířov 1:2 (1:1), Mohelnice - Brumov
1:0 (0:0), Slavičín - Val. Meziříčí 2:1 (1:0), Lískovec - V.
Karlovice 1:1 (1:1), Určice - Přerov 1:1 (0:1).
1.MFK Vítkovice 22 14 2 6 44:25 44
2.FK Mohelnice
22 12 5 5 36:16 41
3.FC TVD Slavičín 21 11 5 5 39:28 38
4.FC Brumov
22 11 3 8 44:30 36
5.Lok. Petrovice
22 11 3 8 25:23 36
6.1.FC Viktorie Přerov 22 9 7 6 35:32 34
7.SK Hranice
22 8 9 5 39:32 33
8.MFK Havířov
22 8 8 6 40:36 32
9.FK Kozlovice
21 9 4 8 39:37 31
10.FK Nový Jičín 22 8 6 8 33:36 30
11.Jiskra Rýmařov 22 7 6 9 39:39 27
12.FC Dolní Benešov 22 8 2 12 32:36 26
13.Valašské Meziříčí 21 8 1 12 31:43 25
14.TJ Sokol Lískovec 22 5 4 13 26:50 19
15.Sokol Určice 22 4 4 14 24:46 16
16.FC V. Karlovice 21 2 9 10 18:35 15

23. kolo: Šternberk-Nové Sady 0:4 (0:3), branky:
Škoda 2, Navrátil, Papica, 1.HFK "B"-Kralice 2:0
(1:0), branky: Blažkovský, Šuba, Velké LosinyKonice 2:0 (1:0), branky: Linet 2, ŽelatoviceHněvotín 3:1 (3:1), branky: Stokláska 2, Kašpárek
- Pagáč, Medlov-Kojetín-Koválovice 0:3 (0:0),
branky: Berka, Galetka, Zezula, Dolany-Šumperk
0:3 (0:1), branky: Horák, Klemsa, Reichl, LitovelMohelnice "B" 1:0 (1:0), branky: Dokoupil,
Chválkovice-Klenovice 3:1 (3:1), branky: Štrbík 2,
Zahrada - Všianský.
1.Šumperk
23 17 4 2 43:14 55
2.Nové Sady
22 17 3 2 76:20 54
3.Velké Losiny
22 12 6 4 47:25 42
4.Hněvotín
23 11 4 8 34:33 37
5.Kojetín-Koválovice 23 10 5 8 42:31 35
6.Medlov
23 10 4 9 32:35 34
7.Želatovice
22 10 3 9 37:35 33
8.1.HFK "B"
23 8 4 11 37:41 28
9.Kralice
23 8 4 11 29:41 28
10.Litovel
23 7 6 10 38:40 27
11.Mohelnice "B" 22 8 3 11 36:40 27
12.Šternberk
22 8 3 11 32:39 27
13.Chválkovice
23 6 5 12 28:38 23
14.Konice
22 6 4 12 28:38 22
15.Dolany
23 6 4 13 30:56 22
16.Klenovice
23 6 0 17 26:69 18

www.
vecernikpv.cz

VEÈERNÍK V NOVÉM
I SE SPORTEM

I.A SK. „B“ MUŽI:

SPORTIKA - II.TØÍDA

19. kolo: Mostkovice-Náměšť 2:1 (1:1), branky:
Dadák, Walter - Šoupal, Opatovice-Ústí "A" 1:5
(0:3), branky: Janásek - Pokorný 2, Holoubek,
Sencovici, Šnejdrla, Beňov-Slatinice 2:2 (2:0),
branky: Machač, Schlehr - Doležel, Petrásek,
Troubky-Hlubočky 1:2 (1:2), branky: Grešák Hlaváč, Stloukal, Dub nad Mor.-Lipová 0:3 (0:0),
branky: Přikryl 2, Koudelka, Štěpánov-Lipník 0:5
(0:2), branky: Zelenay 2, Janíček, Kovařík, Lošťák,
Bělotín-Čechovice 1:0 (0:0), branky: Cirkl.
1.Ústí "A"
19 19 0 0 74:16 57
2.Bělotín
18 13 0 5 46:27 39
3.Lipová
18 10 1 7 45:38 31
4.Náměšť
19 9 4 6 41:40 31
5.Beňov
18 8 4 6 55:43 28
6.Opatovice
18 8 1 9 37:35 25
7.Čechovice 18 7 4 7 29:30 25
8.Mostkovice 18 8 1 9 26:34 25
9.Lipník
19 7 3 9 37:36 24
10.Štěpánov 18 7 1 10 32:43 22
11.Slatinice
18 5 5 8 26:31 20
12.Hlubočky
18 5 2 11 24:54 17
13.Troubky
18 4 2 12 36:53 14
14.Dub nad Mor. 19 3 2 14 27:55 11

19. kolo: Skalka 2011-Haná Prostějov 0:3 (0:2),
branky: Strouhal 2, Čermák, Sokol Olšany-Sokol
Určice B 3:1 (2:1), branky: Hošák, Polášek, Škoda
- Mlčoch, Sokol Vrahovice-Sokol Držovice 0:1
(0:0), branky: Liška, Smržice-Sokol Zdětín 2:0 (0:0),
branky: Bajer 2, Haná Nezamyslice-Horní Štěpánov
1:0 (0:0), branky: Lakomý, FC Kralice B-Sokol
Brodek u PV 0:2 (0:0), branky: Gábor, Hangurbadžo,
Sokol Přemyslovice-Sokol Čechovice B 0:1 (0:0),
branky: Začal.
1.Haná Nezamyslice 18 14 2 2 55:12 45
2.Haná Prostějov
19 13 2 4 48:23 43
3.Sokol Vrahovice 18 11 4 3 51:26 38
4.Sokol Brodek u PV 19 10 2 7 33:33 34
5.Horní Štěpánov
18 10 2 6 49:25 33
6.Sokol Určice B
18 9 4 5 46:32 33
7.Skalka 2011
19 10 1 8 39:40 32
8.Sokol Čechovice B 18 8 2 8 36:37 27
9.Sokol Zdětín
19 7 1 11 42:58 22
10.Smržice
19 6 2 11 36:62 21
11.Sokol Přemyslovice 19 5 3 11 30:44 20
12.Sokol Olšany
18 5 3 10 27:41 18
13.Sokol Držovice 18 3 1 14 26:60 11
14.FC Kralice B
18 2 3 13 15:40 10
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:

Dohrávka 16. kola: Otinoves-Ústí "B" 2:2 (1:0),
branky: Dostál, Kohout - Ševčík 2.
19. kolo: Radslavice-Vik.Přerov "B" 5:2 (3:2),
branky: Navrátil 2, Zich 2, Dolák - Chuda, Zimčík,
Plumlov-Brodek u Př. 2:2 (1:2), branky: Matula
2 - Složil, Struška, Všechovice-Kostelec 2:1 (0:1),
branky: Kubica, Přikryl - Preisler, VrchoslaviceOtinoves 6:0 (2:0), branky: Chvojka, Lacina, Neckář,
Olšanský, Polášek, Zatloukal, Čekyně-Tovačov 5:1
(2:1), branky: Navrátil 2, Pospíšilík, Púčala, Tvrdoň Smrčka, Hor. Moštěnice-Kojetín-Koválovice "B" 0:0,
Ústí "B"-Pivín 3:0 (2:0), branky: Ševčík 2, Kade.
1.Plumlov
18 12 4 2 52:23 40
2.Všechovice 18 11 2 5 41:24 35
3.Čekyně
19 9 5 5 50:39 32
4.Ústí "B"
19 8 6 5 52:37 30
5.Hor. Moštěnice 19 8 3 8 35:49 27
6.Kostelec
19 7 4 8 45:40 25
7.Otinoves
19 7 3 9 47:56 24
8.Vrchoslavice 19 6 5 8 46:41 23
9.Kojetín "B"
19 6 5 8 30:34 23
10.Vik.Přerov "B" 19 6 5 8 41:50 23
11.Radslavice 19 6 4 9 34:48 22
12.Brodek u Př. 19 5 5 9 30:35 20
13.Tovačov
18 6 2 10 33:45 20
14.Pivín
18 5 5 8 24:39 20
I.B SK. „B“ MUŽI:

19. kolo: Velká Bystřice-Nové Sady "B" 3:0 (2:0),
branky: Tomek 2, Pospíšil, Lutín-Zvole 4:3 (1:1), branky:
Rec 2, Bartl, Skoumal - Nevrlý, Ospálek, Žanda, ŠumvaldBabice 0:1 (0:0), branky: Kovařík, Paseka-Hvozd
3:1 (1:0), branky: Vojtášek 2, Michalík - Bílý, SlavonínJesenec 1:2 (1:1), branky: Alka - Tichý 2, DoloplazyProtivanov 3:1 (0:1), branky: Drábek 3 - Sedlák,
Haňovice-Velký Týnec 4:1 (3:1), branky: Juráš, Merten,
Uvízl, Vilímec - Pospíšil.
1.Lutín
19 10 4 5 45:31 34
2.Paseka
18 10 3 5 47:32 33
3.Protivanov 19 10 2 7 42:28 32
4.Haňovice
18 9 4 5 45:27 31
5.Zvole
19 9 4 6 29:32 31
6.Nové Sady "B" 19 9 3 7 61:40 30
7.Jesenec
18 9 3 6 30:26 30
8.Velká Bystřice 18 9 3 6 31:38 30
9.Babice
18 8 5 5 24:33 29
10.Doloplazy 18 7 1 10 39:36 22
11.Slavonín
19 6 1 12 33:38 19
12.Hvozd
18 4 4 10 29:41 16
13.Šumvald
19 4 4 11 16:43 16
14.Velký Týnec 18 3 3 12 33:59 12

III. TØÍDA

19. kolo: Sokol Tištín-Sokol Bedihošť 1:1 (0:0), Sokol
Kladky-Sokol Mostkovice B 3:3 (2:0), Sokol Čechy pod
Kosířem-FC Dobromilice 0:2 (0:0), FC Ptení-Sokol
Otaslavice 2:2 (1:1), Haná Nezamyslice B-FK Němčice
-Nehlášeno, Sokol Vicov-Sokol Protivanov B 1:3 (0:1), FK
Vyšovice-Sokol v Pivíně B 8:1 (5:0).
1.FK Němčice
18 14 3 1 42:19 47
2.Sokol Vicov
19 10 5 4 49:20 38
3.Sokol Tištín
19 10 4 5 42:27 35
4.FC Ptení
19 9 4 6 33:27 35
5.Sokol Otaslavice 19 9 5 5 41:32 33
6.FC Dobromilice
19 9 3 7 47:39 31
7.Sokol Kladky
18 8 2 8 47:42 26
8.Sokol Protivanov B 19 8 1 10 39:45 25
9.FK Vyšovice
19 6 3 10 32:30 24
10.Haná Nezamyslice B 17 5 4 8 30:43 22
11.Sokol Bedihošť 19 5 4 10 41:60 20
12.Sokol Čechy p. K. 18 6 2 10 44:64 20
13.Sokol Mostkovice B 18 4 4 10 36:45 19
14.Sokol v Pivíně B 19 3 4 12 33:63 15
Kanonýři: 20 - Štěpánek Radomír (Sokol Vicov),
14 - Kaláb Michal (Sokol Otaslavice), 13 - Bosák
David (Sokol Tištín), Hruda Radek (FK Němčice),
Musil Martin (Sokol Bedihošť), Špaček Jakub (FC
Dobromilice).
IV. TØÍDA

15. kolo: Sokol Brodek u PV B-Pavlovice u Koj. 2:2, Sokol
Vrahovice B-Sokol Tvorovice 1:2 (0:2), Sokol Ivaň-Sokol
Přemyslovice 0:4, FC Kostelec na Hané B-Morávia
Doloplazy 2:3, Jiskra Brodek u Konice-Biskupice 3:2,
Sokol Plumlov B-Želeč 7:1 (2:1).
1.Brodek u Konice 15 14 1 0 67:9 44
2.Sokol Plumlov B 14 11 3 0 57:11 38
3.Pavlovice u Koj. 15 10 2 3 53:26 33
4.Kostelec na Hané B 14 9 2 3 65:24 30
5.Sokol Tvorovice 14 7 2 5 36:22 24
6.Sokol Vrahovice B 15 8 0 7 36:47 24
7.Sokol Brodek u PV B 15 5 3 7 41:45 20
8.Morávia Doloplazy 15 5 1 9 24:48 16
9.Biskupice
15 4 1 10 20:48 14
10.Sokol Přemyslovice 14 4 1 9 18:26 13
11.Sokol Ivaň
15 2 1 12 13:56 7
12.Želeč
15 0 1 14 13:81 1
Kanonýři: 21 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u Konice),
16 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B), 15 - Trajer David
(Sokol Plumlov B).

MALÁ KOPANÁ:

DOBROCHOV UŽ JE
S PŘEDSTIHEM MISTR!
PROSTĚJOV Dlouho dopředu se
stal tým SK Tomek Dobrochov (staro)
novým přeborníkem našeho regionu
v malé kopané ČSRS Prostějov. Aktuální ročník 1. okresní ligy mužů pokračoval dalšími dvěma turnaji v Kobeřicích a Brodku u Prostějova, kde letošní
dobrochovský suverén dvěma výhrami

rozhojnil své konto už na třicet bodů
a tři kola před koncem soutěže má tak
velký náskok, že nemůže být dostižen.
Boj o druhé místo je naopak hodně
vyrovnaný stejně jako bitva o záchranu, kde na sestupovou poslední příčku
klesla Kobra Kobeřice jen o skóre za SK
Dřevnovice.

1. okresní liga mužù 2014/15
Druhý turnaj jara (sobota 25. dubna) – hřiště Kobeřice: SK Tomek Dobrochov
– SK Chaloupka Prostějov 7:3, TJ Otinoves – Dobrochov 2:6, Chaloupka PV –
SK Kobra Kobeřice 9:1, Otinoves – Kobeřice 7:4. Hřiště Brodek u Prostějova:
SK Mexico Víceměřice - Spojené kluby Hluchov/Čehovice 5:1, SK Dřevnovice –
Hluchov/Čehovice 0:0, MK Brodek u Prostějova – Víceměřice 5:0, Brodek u PV
– Dřevnovice 2:2.
Prùbìžná tabulka
1. Dobrochov
10
0
1
2. Víceměřice
6
1
4
3. Chaloupka PV
6
0
5
4. Brodek u PV
5
1
5
5. Hluchov/Čehovice
4
2
5
6. Otinoves
4
0
7
7. Dřevnovice
2
3
6
8. Kobeřice
2
3
6
Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.

82:30
45:38
54:45
40:37
39:41
36:60
23:39
24:50

●● celobarevné vydání
●● více informací
●● více fotografií

30
19
18
16
14
12
9
9
(kopa,son)

Pondělí 27. dubna
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky

Sportovní sumáø
PVC Olymp
Praha
VK AGEL
Prostějov

0
3

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

Konečný stav
série: 0:3

SESTAVA
PRAHY:

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

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

„Tato závěrečná bitva byla svou
úrovní opravdovým vyvrcholením
letošního ročníku extraligy.“
prostějovský lodivod Miroslav ČADA
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kooperativa nbl - 1. semifinále

BK
Ariete

Děčín

Prostějov

Střelba 2b.: 49/21:45/17 Asistence:
Trojky:
7:8 Osobní chyby:
Trestné hody: 24/18:18/13 Získané míče:
Doskoky:
40:42 Ztracené míče:

81
71

čtvrtiny skóre
kóó
1.
22:23
2.
21:11
3.
19:26
4.
19:11
poločas: 43:34
stav série: 1:0.

14:20
22:22
6:5
6:11

Rozhodčí:
Vyklický, Kučera,
Hruša
Diváci: 1200 (vypr.)

SESTAVA
DĚČÍNA:

Stria 15, Tucker 14, Landa 12, Jelínek 11, Vyoral 9, Bosák 9,
Houška 5, Bažant 3, Kaša 3, Linhart 0, Kroutil 0.
Trenér: Pavel Budinský

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Marko Roman 18, Mrviš Tomáš 12, Švrdlík Kamil 12, Talley
Dylan 12, Slezák Pavel 8, Nečas Radek 6, Tomanec Jan 3, Sehnal
Marek 0, Novák Martin 0, Šteffel David 0, Peterka Ondřej 0, Kouřil
Radovan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

„Bojovali jsme, co to šlo... Na agresivitu
Děčína to ale nestačilo. Vázla nám obrana,
která nebyla tak efektivní.“
trenér Zbyněk CHOLEVA
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kooperativa nbl - 2. semifinále

Ariete

Prostějov
BK
Děčín

87
54

Střelba 2b.: 46/24:34/13 Asistence:
Trojky:
9:6 Osobní chyby:
Trestné hody: 19/12:17/10 Získané míče:
Doskoky:
41:26 Ztracené míče:

23:8
20:25
11:11
16:21

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

SESTAVA
DĚČÍN:

čtvrtiny skóre
kóó
1.
16:18
2.
22:9
3.
25:13
4.
25:14
poločas: 38:27
stav série: 1:1.
Rozhodčí:
Dolinek, Hošek,
Vondráček
Diváci: 1800.

* výsledky * statistiky * tabulky

Sokol II
Prostějov
Handball KP
Brno „B“

skóre min.
min
27:29
32
22:25
26
23:25
26

Rozhodčí: Fink a Kvarda. Čas: 78 minut. Diváků: 450

MLÁDEŽNICKÉ TABULKY
REGIONÁLNÍCH MUŽSTEV:

HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 21. KOLO

PLAY OFF UNIQA EXTRALIGA - finále; 3. ZÁPAS

37
34

poločas.

16:16

Rozhodčí: Kramoliš a Krupa. Žluté karty: 4:2. Vyloučení: 2:3. Sedmičky:
5/4:3/1. Diváků: 80. Pětiminutovky: 3:3, 3:4, 6:8, 8:10, 12:12, 16:16, 18:17, 21:20,
25:23, 28:27, 33:31, 37:34.
SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

Hrubý, Zacpal – Kozlovský 4, Burget 1, T. Jurík 7, Chytil,
Čelovský 1, Ordelt 1, Procházka 4, Bokůvka 2, Mikulka 5,
Jura, Raška, Kosina 12.
Trenér: Alois Jurík.

„Hostům scházelo srdíčko
a hlad po míči, což bylo rozhodující“
Lodivod Prostějova Alois JURÍK
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HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 21. KOLo

TJ Sokol
Velké Meziříčí
TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK

26
31

poločas.

15:16

Rozhodčí: Jurečka – Matuška. ŽK: 1:2. Vyloučení: 1:0. Sedmičky: 1:1.
Diváků: 121.
P. Navrátil, Mayer – Přikryl 6, J. Prášil, Grulich 2, Ševčík 1,
V. Prášil, Dostál 4, Varhalík 6, Švec 9, Palička 2, Oščádal 1.
Trenér: Jiří Grepl.

„Je to pro nás velký úspěch, vždyť
s námi prohráli i podruhé v sezoně!“
kostelecký kouč Jiří Grepl
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DALŠÍ VÝSLEDKY 21. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:
Bohunice „B“ - Ivančice 29:31, Napajedla - Juliánov 33:28, Telnice - Kuřim 34:23,
Hustopeče - Maloměřice 36:24.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 20. KOLE


Tým

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

Velké Meziříčí
Ivančice
Hustopeče
Napajedla
Juliánov
Maloměřice
Kostelec na Hané
Prostějov
Telnice
Brno „B“
Kuřim
Bohunice „B“

Z

V

R

P

Skóre

Body

21
21
20
21
21
21
21
20
21
21
21
21

16
14
11
10
10
10
10
7
6
7
7
5

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

4
5
7
8
9
10
11
8
11
13
13
14

624:553
574:512
588:529
633:607
599:586
568:566
589:545
584:576
525:569
643:676
547:653
523:625

33
30
24
23
22
21
20
19
16
15
15
12

KAM NA HÁZENOU?
Dohrávka 15. kola, neděle 3. května: Hustopeče – Sokol II Prostějov (10.30).
22. kolo, sobota 9. května, 17:00: Kuřim - Napajedla (14.00), Ivančice - Velké
Meziříčí, Brno „B“ - Telnice (19.00), Maloměřice - Bohunice „B“ (neděle 10.5.,
9.30), Kostelec na Hané - Sokol II Prostějov (neděle 10.5., 10.30), Hustopeče Juliánov (neděle 10.5., 10.30).

1. zápas: Nymburk - Opava 77:66 (20:10, 39:27, 58:42). Nejvíce bodů: Simmons
a Washington po 16, Hruban 14 - Gniadek 15, Sokolovský 10, Blažek 9. Fauly: 23:29.
Trestné hody: 29/18 - 16/12. Trojky: 9:6. Doskoky: 39:37. Stav série: 1:0.
2. zápas: Opava - Nymburk 70:87 (20:18, 41:45, 54:64). Nejvíce bodů: Klečka 15, Blažek a Vlček po 12, Kramný a Sokolovský po 11 - Hruban 18, Welsch 16,
Bartoň 14, Washington 11. Fauly: 20:19. Trestné hody: 16/9 - 13/9. Trojky: 5:10.
Doskoky: 29:41. Stav série: 0:2.

24. kolo: Frýdek-Místek - MFK Vyškov 4:3 (2:2), Hodonín
- HFK Olomouc 3:2 (1:1), Baník Ostrava - Zbrojovka Brno
1:6 (0:3), 1.SK Prostějov - FC Hlučín 0:0, SFC Opava 1.FC Slovácko 2:6 (0:4), 2:1 (1:1), Znojmo - HS Kroměříž
2:1 (0:1), Karviná - Vysočina Jihlava 0:1 (0:0).
1.FC Zbrojovka Brno 23 20 2 1 102:23 62
2.FC Baník Ostrava 23 19 1 3 78:20 58
3.1.FC Slovácko
23 17 1 5 91:22 52
4.FC Fastav Zlín
23 13 6 4 51:16 45
5.SK Sigma Olomouc 23 13 4 6 67:31 43
6.FC Vysočina Jihlava 22 13 4 5 48:25 43
7.SKH Slavia Kroměříž 24 9 7 8 42:32 34
8.MFK OKD Karviná 24 10 3 11 45:45 33
9.Slezský FC Opava 24 8 5 11 38:51 29
10.MFK Frýdek-Místek 22 9 2 11 36:71 29
11.1.HFK Olomouc 23 8 4 11 38:54 28
12.1.SC Znojmo FK 24 8 3 13 28:49 27
13.FK Fotbal Třinec 22 7 5 10 30:37 26
14.FC Hlučín
24 6 5 13 27:46 23
15.RSM Hodonín
22 7 0 15 28:59 21
16.1.SK Prostějov 23 5 2 16 38:73 17
17.MFK Vyškov
24 3 3 18 24:85 12
18.SK Líšeň
23 3 3 17 22:94 12
MS DIVIZE DOROSTU SK. E

23. kolo: Šumperk B - Hranice 3:4 (2:1), Čechovice Jeseník 1:6 (1:2), Slavia Opava - SK Uničov 0:2 (0:1),
Havířov - Frýdlant n.O. 3:1 (0:1), Nový Jičín - Vsetín 4:1, Sulko
Zábřeh - Krnov 3:3 (2:0), Val. Meziříčí - Přerov 1:2 (1:0).
1.SK Hranice
20 17 1 2 59:18 52
2.SK Uničov
18 17 0 1 83:28 51
3.1.FC Viktorie Přerov 19 12 4 3 56:24 40
4.MFK Havířov
19 12 2 5 69:38 38
5.FK Jeseník
19 12 1 6 61:46 37
6.FK Krnov
20 11 2 7 64:39 35
7.Valašské Meziříčí 19 9 1 9 44:43 28
8.1.BFK Frýdlant n.O. 18 7 4 7 48:44 25
9.FC Vsetín
19 7 3 9 22:40 24
10.Sokol Čechovice 19 6 2 11 26:69 20
11.FK Slavia Opava 19 6 0 13 31:40 18
12.FK Šumperk B 20 4 5 11 41:67 17
13.FK Nový Jičín
18 4 1 13 15:42 13
14.MFK Vítkovice B 19 2 2 15 30:69 8
15.SK Sulko-Zábřeh 20 2 2 16 23:65 8
19. kolo: Mohelnice-Černovír 3:0 (2:0), branky: Karas,
Marák, Marák, Opatovice-Určice 1:5 (0:2), branky:
Číhal - Zapletal 4, Halouzka, Nemilany-Kostelec 5:2
(2:0), branky: Hořava 4, Urbančík - Hruban, Konrád, Nové
Sady-Litovel 12:2 (6:1), branky: Novotný 4, Antoníček 2,
Dobeš 2, Horák 2, Pazdera, Takáč - Hwozdecki, Spáčil,
Konice-Zubr Přerov 0:6 (0:2), branky: Hradilík 3,
Goldemund, Ilík, Koplík, Chválkovice-Velké Losiny 3:5
(3:1), branky: Bolek, Kameníček, Miilata - Hegner, Kobza,
Kubíček, Maňka, Zrník, Šternberk "A"-Velký Týnec 3:5
(2:0), branky: Sklenář 2, Vinkler - Malinek 2, Charvot,
Coufal, Pazdera.
1.Zubr Přerov
18 16 2 0 70:19 50
2.Mohelnice
19 15 0 4 68:25 45
3.Určice
18 14 2 2 98:34 44
4.Černovír
18 10 4 4 45:21 34
5.Opatovice
18 10 2 6 61:40 32
6.Velké Losiny
18 9 2 7 50:37 29
7.Chválkovice
19 7 2 10 61:45 23
8.Velký Týnec
18 6 3 9 37:40 21
9.Nové Sady
19 5 4 10 50:40 19
10.Kostelec
19 5 4 10 49:79 19
11.Šternberk "A"
19 6 1 12 30:65 19
12.Nemilany
17 5 2 10 36:40 17
13.Konice
19 5 1 13 39:71 16
14.Litovel
19 1 1 17 12:150 4
KRAJSKÁ SOUTÌŽ SK. “A”- DOROST

Landa 11, Houška 11, Jelínek 9, Vyoral 7, Tucker 7, Stria 6,
Bosák 2, Bažant 1, Hendrych 0, Kaša 0, Linhart 0.
Trenér: Pavel Budinský

DALŠÍ VÝSLEDKY SEMIFINÁLE KOOPERATIVA NBL

KP - STARŠÍ ŽÁCI

Dohrávka 16. kola: Čechovice-Nové Sady 1:1 (1:1),
branky: Sklenář - Beran.
19. kolo: Čechovice-Černovír 3:1 (1:0), branky:
Růžička 2, Batěk - Noivotný, Velké Losiny-Šternberk
10:0 (5:0), branky: Hegner 2, Janošík 2, Šabršula
2, Hňátek, Lysák, Nejedlý, Sedláček, ŽelatoviceKozlovice 3:2 (1:1), branky: Schröpfer 2, Prudil - Keňo,
Suchomel, Nové Sady-Konice 3:2 (1:1), branky:
Bittner, Majzlík, Nguyen - Paš 2, Slavonín-Zábřeh
2:1, branky: Koutný, Nezval - Tareš, Jeseník-Lipník
9:1 (4:1), branky: Zrník 3, Švajka 3, Balčirák, Bašný,
Richter - Školoudík, Brodek u Přerova-Mohelnice 1:9
(0:4), branky: Jurník - Petruška 3, Dočekal 2, Petrecký
2, Linhart, Mayer.
1.Jeseník
16 14 1 1 72:11 43
2.Čechovice
17 13 3 1 73:14 42
3.Mohelnice
17 13 1 3 104:16 40
4.Nové Sady
17 10 6 1 64:16 36
5.Konice
17 10 2 5 41:24 32
6.Černovír
16 10 1 5 64:26 31
7.Kozlovice
16 7 1 8 22:40 22
8.Lipník
16 7 0 9 39:50 21
9.Zábřeh
17 5 2 10 42:40 17
10.Velké Losiny
16 4 2 10 20:67 14
11.Slavonín
17 4 1 12 17:69 13
12.Želatovice
16 3 3 10 17:78 12
13.Šternberk
17 2 1 14 23:101 7
14.Brodek u Přerova 17 1 2 14 8:54 5

KP STARŠÍ DOROST

Slezák Pavel 25, Tomanec Jan 14, Marko Roman 13, Švrdlík
Kamil 11, Mrviš Tomáš 9, Peterka Ondřej 7, Šteffel David 5, Nečas
Radek 3, Sehnal Marek 0, Novák Martin 0, Kouřil Radovan 0,
Talley Dylan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

„Děčín hraje tvrdě, my ale taky.
To k vyřazovací části prostě patří.“
rozehrávač Ariete Roman MARKO
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MS LIGA DOROSTU U-19

21. kolo: Vítkovice - Sparta Brno 2:2 (1:1), 1.SK Prostějov
- Havlíčkův Brod 5:1 (3:1), HS Kroměříž - HFK Olomouc
6:0 (1:0), SK Líšeň - Frýdek-Místek 1:3 (1:2), MSK Břeclav
- Znojmo 1:3 (0:1), Hodonín - Šumperk 1:1 (1:1), MFK
Vyškov - Třinec 4:4 (1:3).
1.SKH Slavia Kroměříž 19 16 3 0 49:11 51
2.1.SK Prostějov 19 13 2 4 46:17 41
3.MFK Vyškov
19 12 1 6 51:35 37
4.FC Havlíčkův Brod 19 11 1 7 45:28 34
5.MFK Frýdek-Místek 19 10 2 7 34:23 32
6.1.SC Znojmo FK 19 10 1 8 44:32 31
7.RSM Hodonín
19 8 4 7 32:33 28
8.FK SAN-JV Šumperk 19 8 3 8 29:36 27
9.FK Fotbal Třinec 19 7 5 7 31:29 26
10.MFK Vítkovice
19 6 6 7 31:37 24
11.SK Líšeň
19 3 5 11 26:52 14
12.1.HFK Olomouc 19 3 3 13 19:37 12
13.FC Sparta Brno 19 2 4 13 12:43 10
14.MSK Břeclav
19 2 4 13 16:52 10
MS LIGA DOROSTU U-17

SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

27

ATP Tour - Bukurešť, muži

WTA Tour - Stuttgart, ženy

1. kolo: Veselý (7) - Schwartzman
(Arg.) 6:3, 7:6, Rosol volný los; 2.
kolo: Veselý - Džazírí (Tun.) 6:3, 6:1,
Rosol – Lajovič (Srbsko) 4:6, 6:4,
6:3; čtvrtfinále: Veselý - Karlovič
(3-Chorv.) 6:4, 6:4, Rosol – Garcia-Lopez (5-Španělsko) 4:6, 6:7 (7);
semifinále: Veselý – Gimeno-Traver
(Španělsko) 2:6, 6:1, 6:4, finále: Veselý - García (Špan.) 6:7(6), 6:7(11).

dvouhra - 1. kolo: Šafářová (ČR)
- K. Bondarenková (Ukr.) 7:6, 6:4;
2. kolo: Kvitová (3) - Brengleová
(USA) 3:6, 6:7, Šafářová - Wozniacká
(4-Dán.) 6:7, 1:6.
čtyřhra - 1. kolo: Šafářová, Mattek-Sands (ČR/USA) - Rae, Smith (V.
Británie) 6:2, 6:1; čtvrtfinále: Šafářová, Mattek-Sands - Husárová, Kania
(Slov./Kan.) 6:1, 6:3; semifinále:
Šafářová, Mattek-Sands - Martič,
Voigt (/Slovinsko/Licht.) 4:6, 6:3,
10:0; finále: Šafářová, Mattek, Sands
- Garcia, Srebotnik (Franc./Slovinsko) 6:4, 6:3

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

19. kolo: Smržice-Náměšť 3:1 (1:1), branky: Gottvald
2, Grepl - Dostál, Protivanov-Brodek u Př. 0:3 (0:0),
branky: Černík 2, Kudlička, Želatovice-Slatinice 7:2
(3:1), branky: Matlocha 5, Bartók, Jemelka - Křeček,
Střída,Hustopeče-Tovačov 2:0 (0:0), branky:
Kolář - vlastní, Chomoutov-Němčice nad H. 5:0
(1:0), branky: Ondrejka 2, Pírek, Zapletal, Čtvrtlík,
Doloplazy-Kojetín-Koválovice 10:0 (9:0), branky:
Šertler 3, Auffahrt 2, Gajdoš, Goldscheid, Götzel, Husek,
Petr, Šternberk "B"-Lipník 0:17 (0:3), branky: Pospíšil
7, Vlasák 3, Caletka 2, Bureš, Hromada, Kovařík, Miko,
Šanta.
1.Lipník
19 19 0 0 90:11 57
2.Želatovice
18 14 1 3 73:27 43
3.Chomoutov
18 13 2 3 57:16 41
4.Smržice
18 12 2 4 59:31 38
5.Doloplazy
18 9 4 5 76:40 31
6.Tovačov
18 9 1 8 39:35 28
7.Hustopeče
18 9 0 9 49:42 27
8.Slatinice
18 8 1 9 58:44 25
9.Protivanov
18 6 2 10 39:41 20
10.Němčice nad H. 19 6 2 11 39:55 20
11.Brodek u Př.
18 5 1 12 45:69 16
12.Náměšť
19 4 2 13 39:62 14
13.Kojetín-Koválovice 18 1 4 13 34:69 7
14.Šternberk "B"
17 0 0 17 11:172 0

KP - MLADŠÍ ŽÁCI

Dohrávka 16. kola: Čechovice-Nové Sady 1:1 (1:1),
branky: Handl - Fojtík.
19. kolo: Čechovice-Černovír 0:0, Velké LosinyŠternberk 2:6 (2:2), branky: Bližňák, Luks - Teichmann
3, Mátl, Nodžák, Vrbka, Želatovice-Kozlovice
5:2 (2:1), branky: Braun 3, Lysák, Vojtěchovský Polášková, Skopal, Nové Sady-Konice 4:0 (2:0),
branky: Bažant, Fojtík, Hada, Keleti, Slavonín-Zábřeh
-nehlášeno, Jeseník-Lipník 4:1 (2:0), branky: Buček,
Dostál, Tulis, Zelinka - Nakielný,Brodek u PřerovaMohelnice 1:8 (1:4), branky: Nevěřil - Brulík 4, Bača,
Holinka, Pospíšil, Zapletal.
1.Jeseník
16 13 0 3 92:31 39
2.Čechovice
17 11 4 2 73:29 37
3.Zábřeh
16 12 1 3 57:35 37
4.Mohelnice
17 11 0 6 76:35 33
5.Želatovice
16 11 0 5 64:48 33
6.Kozlovice
16 9 2 5 47:38 29
7.Černovír
16 7 2 7 62:55 23
8.Šternberk
17 7 2 8 54:54 23
9.Konice
17 5 4 8 33:59 19
10.Lipník
16 5 2 9 52:67 17
11.Nové Sady
17 4 4 9 26:38 16
12.Slavonín
16 4 2 10 50:72 14
13.Brodek u Přerova 17 4 0 13 34:99 12
14.Velké Losiny
16 0 1 15 21:81 1
OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU

13. kolo: Haná Nezamyslice-Sokol Brodek u PV 1:4,
Sokol v Pivíně-Sokol Plumlov 0:0 (0:0), FC KraliceVolno.
1.Haná Nezamyslice 10 7 1 2 23:13 22
2.Sokol v Pivíně
11 4 4 3 25:22 17
3.Sokol Brodek u PV 10 4 3 3 21:16 16
4.Sokol Plumlov
11 3 3 5 22:24 15
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).
OKRESNÍ PØEBOR ŽÁKÙ

11. kolo: Sokol Protivanov-Sokol v Pivíně 0:6, Jiskra
Brodek u Konice-Sokol Plumlov -Nehlášeno, Volno-Sokol
Určice, Haná Prostějov-FC Kralice 14:1 (8:0), branky: FC
Hvozd-FC Dobromilice 4:1 (1:1).
1.Haná Prostějov
9 9 0 0 121:2 27
2.Sokol v Pivíně
10 7 1 2 33:19 23
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 Hvozd
10 2 4 4 23:30 13
7.FC Kralice
10 4 0 6 34:43 12
8.FC Dobromilice
10 1 1 8 13:74 4
9.Sokol Protivanov 10 0 0 10 2:103 0
Kanonýři: 41 - Hangurbadžo Alexandr (Haná
Prostějov), 26 - Vobejda Jaroslav (Sokol Určice), 13
- Zatloukal Leopold (Haná Prostějov).
OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ

11. kolo: Sokol v Pivíně-Sokol Držovice 0:0 (0:0),
FK Němčice-Jiskra Brodek u Konice 7:1, FK
Výšovice-Smržice 9:1, Sokol Čechovice B-FC Kralice
-Nehlášeno, Sokol Brodek u PV-FC Kostelec na Hané
-Nehlášeno.
1.FK Němčice
11 11 0 0 86:3 33
2.Sokol Čechovice B 10 8 1 1 45:14 26
3.FC Kostelec na Hané 10 7 2 1 58:10 24
4.Brodek u Konice 11 6 2 3 65:21 21
5.Sokol Brodek u PV 10 4 3 3 40:34 16
6.Sokol v Pivíně
11 3 2 6 15:40 12
7.Sokol Držovice
11 2 3 6 21:32 11
8.FK Vyšovice
11 3 1 7 27:59 10
9.FC Kralice
10 0 2 8 16:73 3
10.Smržice
11 1 0 10 18:105 3
Kanonýři: 23 - Vičar Adam (Jiskra Brodek u Konice),
19 - Kromka Tomáš (FK Němčice), 17 - Handl Marek
(FK Němčice).
OKRESNÍ PØEBOR ŽÁKÙ 7+1

7.kolo: Sokol Bedihošť-Sokol Brodek u PV 4:2, Sokol
Klenovice-Sokol Přemyslovice 3:2.
1. Sokol Brodek u PV 7 6 0 1 47:9 18
2. Sokol Klenovice 7 4 0 3 20:32 12
3. Sokol Bedihošť 7 3 0 4 20:31 9
4. Sokol Přemyslovice 7 1 0 6 17:32 3
Kanonýři: 20 - Rakáš Patrik (Brodek u PV), 9 - Šmíd
Pavel (Bedihošť), 8 - Kaláb Lukáš (Brodek u PV).
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pro Večerník z Prahy

Marek SONNEVEND
Hlavní hvězdou pátečního koncertu byl partner Dariny Rolincové Patrik
Vrbovský, jehož fanoušci neosloví jinak než Rytmus.
Foto: agentura HIT TRADE Pv

KONTRAFAKT NADCHL FANOUŠKY

Fanynky šílely také z El Nina...
PROSTĚJOV Slovenská hiphopová elita Kontrafakt v čele se svým lídrem Patrikem
pro Večerník
Vrbovským dorazila v pátek
Petra
večer do Společenského doHEŽOVÁ
mu, aby s českým raperem
za přispění Petra Kozáka El Ninem převedla jedinečnou
a největší show na Moravě.
Velkolepou párty shlédlo v„Kasku“ několik stovek příznivců, kteří
zaplnili parket velmi solidně. Nikomu z přítomných ani nevadilo,
že partnerka Rytmuse Darinka Rolincová zpívala ve stejnou dobu v Trenčíně a na Hanou tak nedorazila... Pozitivem akce byl její
bezproblémový průběh. Pod taktovkou zkušených organizátorů
z agentury HIT TRADE klapalo vše na jedničku a koncert se i přes
nejrůznější zvěsti obešel bez sebemenších komplikací.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Slovenské hiphopové uskupení, které
vzniklo v roce 2003, se v kompletním
složení Rytmus (Patrik Vrbovský),
Ego (Michal Straka) a DJ Anys (Ondrej Beňačik) představilo v pátek večer

naživo příznivcům z Prostějova i okolí. O hudební pozadí akce se staral Dj
Fliptyck a publikum udržoval po celý
večer ve varu speaker večera Pivoth
(Matěj Pivokonský). Jako exkluzivní

host akce vystoupil na pódium krátce
po dvaadvacáté hodině zástupce české
hiphop music - raper El Nino, se svými
nejnovějšími kousky z připravovaného
alba Nikdy zpět dolů. „Díky za krásný
večer v Prostějově,“ vzkazuje raper
zdejším fanouškům i na svém oficiálním profilu na sociální síti. Exkluzivní
rozhovor s ním pak najdete na straně
14 dnešního vydání.
Hodinu před půlnocí už ale před
fanoušky vtrhla trojice slovenských
hiphopových legend Rytmus, Ego
a DJ Anys, kteří si procvičili sborovou
recitaci textů svých songů, s pozoruhodnou směsicí vlastních názorů, nenávisti a vydatnou dávkou vulgarismů.
Přestože bylo zdánlivě jen velmi těžké
od sebe navzájem jednotlivé songy
rozeznat, zdejší fanoušci se perfektně
zorientovali a spolu se svými hudebními idoly rytmicky odříkávali slova

skladeb Nelutujem, Nezmením sa či
Celý deň sa zajebávam, čímž se kapela
Kontrafakt svým typicky arogantním
stylem chtěla zřejmě přiblížit svým
americkým protějškům.
„Jo, Jebo, Anus a P*čus jsou bohužel
pořád to nejlepší tady u nás, tak se
nedá nepřijít,“ vtipně zhodnotili hudební pověst hlavních interpretů Ega,
Anyse a Rytmuse Tomáš Havlena
a Pavel Moudrý. „Přišli jsme hlavně
na Rytmuse,“ shodli se Marek, David
a Patricie ze Senice na Hané, kteří využili nabídky pořadatelů pro zakoupení vstupenek do V.I.P. zóny s mnoha
výhodami pro ty, jež si chtěli koncert
vychutnat se vším všudy.

Z pořadatelského hlediska šlo o perfektně propracovanou koncertní
show, která patří k tomu nejlepšímu, co lze na českých hiphopových
pódiích slyšet. „Řekla bych, že je
to tu dobře zvládnuté po organizátorské stránce, protože na rozdíl od
minulých hiphop koncertů tu bylo
mnohem méně potyček opilých návštěvníků,“ usoudila Magdaléna Holibková.
„Myslím, že mladí lidé si takovou
akci vždycky užijí naplno. A to byl
přesně případ pátečního koncertu,“
hodnotil událost spokojený Petr
Zlámal, majitel pořádající agentury HIT TRADE Prostějov. „Máte

Fotoreportáž

pravdu, jsem. Akce proběhla dobře,
všichni se bavili a slova chvály měli
i samotní interpreti v čele s Rytmusem. Mám také radost, že celá organizace byla zvládnutá na jedničku.
Koncert se obešel bez incidentů,
nedošlo ani k žádným rvačkám. Zásluhu na tom má nejen naše profesionální bezpečnostní agentura pana
Plačka, ale i příkladná spolupráce
s Městskou policií,“ pochvaloval si
průběh hiphopového a raperského
svátku Petr Zlámal.
Spokojenost s programem show byla
znát i na ohlušujících reakcích publika. Prostějované si své hvězdy prostě
umějí hýčkat...

jaký byl svááteek hiip hopu....
2x foto: agentura HIT TRADE Pv

Typické grimasy hvězd současné mladé generace...

OLP PRH
VK PV

Setkání v mimořádně vřelé až srdečné atmosféře se tentokrát protáhlo na
několik hodin a domů všichni odcházeli naprosto spokojeni. Alespoň to
tak vypadalo...

LEJBALU!

... ta přitom nevynchala jedinou možnost kontaktu.

hlídka moravských ochotnických
souborů Hanácký divadelní máj.
Tři vystoupení pak byly k vidění
hned o den později v neděli.

zbývající program
Hanáckého divadelního máje
27. 4., 10 hodin
27. 4., 19.30 hodin
28. 4., 10 hodin
28. 4., 19.30 hodin
29. 4., 10 hodin
29. 4., 19.30 hodin
30. 4., 19.30 hodin
1. 5., 10 hodin
1. 5., 19.30 hodin
2. 5., 17.30 hodin

Hugo z hor (Divadlo Tramtarie)
Kočičí hra (Divadelní spolek Rájec-Jestřebí)
O Budulínkovi (Říše loutek)
Divá Bára (DS bratří Mrštíků)
Slavík (Meče a Přeslice)
Miláček Fando a Lis (DSOB)
Naši furianti (Bodlák Bernacké Ochotnické Divadlo)
Kubula a Kuba Kubikula (Divadlo Hanácké obce)
Nízkotučný život (DS Smotaná hadice)
slavnostní vyhlášení výsledků přehlídky

Celkem v rámci přehlídky diváci uvidí třináct představení, kterým žánrově vévodí zejména pohádky a komedie. Tento pátek 1. května od 10.00
hodin se představí i zástupce prostějovského regionu. Divadlo Hanácké
obce z Prostějova do Němčic dorazí
s pohádkou Kubula a Kuba Kubikula. Hanácký divadelní máj skončí
v sobotu 2. května, kdy se bude konat slavnostní vyhlášení výsledků.
Vítězové postoupí na přehlídku
Krakonošův divadelní podzim ve
Vysokém nad Jizerou a současně
na festival divadel pro děti Popelka
v Rakovníku. Neváhejte, a přijďte se
( )
podívat!
(red)

okénko šéfky
okrašlovacího spolku města
Deset Pointů ke zlaté aneb jarní kultura
Na úvod dubnového okénka se bezesporu sluší poblahopřát hvězdě
prostějovského kulturního nebe,
která v uplynulém měsíci oslavila
„významné životní jubileum“. Oslavující hvězdou je Divadlo Point,
které na svém pomyslném narozeninovém dortu sfouklo již desátou
svíčku. A nebyl by to Point, aby si desáté výročí založení nepřipomněl divadelním představením. Poinťákům
pod vedením Aleše Procházky se při
této příležitosti podařilo opět zaplnit
Městské divadlo Prostějov. Dával
se výroční kabaret a musím říct, že
jsem se jako na každém představení
Divadla Point nejenom dobře bavila, ale také hodně zasmála.

tě navštívit nepovede. Co ale ještě
zvládnout můžete, je zajít do kavárny Národního domu, kde mne zaujala výstava obrazů Františka Pavlici.
Díla tohoto malíře z Moravského
Slovácka, která zpodobňují zejména
venkovskou krajinu, výborně zapadají do prostředí prostějovského Národního domu a osobně mi připadá,
že by bylo nejlepší, kdyby tu mohla
zůstat.
A kam za kulturou v květnu? Doporučila bych například další ročník
festivalu Prostějovské dny hudby,
který se sice rozjel už v dubnu, ale
hudební lahůdky bude nabízet i po
skoro celý máj. Sama se těším například na promenádní koncert žáků
ZUŠ Vladimíra Ambrose, který proSlovácko pro „Národ“ dìlané
běhne 15. května na nově upraveNavštívit narozeninové vystoupení ném nádvoří prostějovského zámku,
Pointu se vám, čtenářům, už jis- kde díky tomu vznikla další prostě-

jovská kulturní scéna. Doufám, že
zámecké nádvoří svým programem
ještě výrazněji oživí střed našeho
krásného města.
S jarem se vrací korzo
Na samotné centrum Prostějova
se zaměřuje i další kulturní aktivita, kterou si můžete v květnu užít.
S nastupujícím jarem se totiž opět
rozběhla série nedělních promenád
s výkladem o dějinách prostějovských historických domů. V květnu
si proto nejenom můžete třetí neděli
v měsíci zakorzovat po náměstí, ale
také se něco dovědět o historii tzv.
Nového domu, který tvoří roh náměstí TGM a dnes v něm funguje
lékárna. Uvidíme se na náměstí?
Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova

POŘÁDNĚ ROZJELY I BEZ KREYSONU
PETRA HEŽOVÁ
PROSTĚJOV Jedinečné seskupení rockových kapel poprvé na
jednom pódiu v prostějovském
„Kasku“. Kapely Traktor a Citron
byly ve skvělé formě a ani fanoušci
se nenechali zahanbit! Prostě super zážitek pro každého pravověrného rockera, který pak o to snáze
zapomněl na chybějící skupinu
Kreyson, jehož frontman Láďa
Křížek není zdravotně v pořádku.
Ještě nikdy nevzniklo ze spojení
zemědělského stroje a citrusu nic
tak rockového! Koncert rockových
legend Traktor a Citron byl prostě
bomba a pro všechny rockery super
zážitek, na který hned tak nezapomenou. Už dva dny před samotným
zahájením koncertu bylo jasné, že se
sobotního koncertního večera bohužel nebude účastnit kapela Kreyson.
Hvězda kapely Láďa Křížek totiž
podlehl rozmarům aprílového počasí
a s ohledem na jeho zdravotní stav
musela kapela účast na prostějovském
koncertě zrušit. Neúčast oblíbených
Kreysonů publikum pochopitelně zamrzela, ale o to víc se zbylé dvě kape-

ly snažily to fanouškům vynahradit.
Hardrocková partička Traktor dostala publikum řádně do varu a tak
není divu, že fanoušci kapelu téměř
nechtěli pustit z pódia. „Když je
publikum sympatické, přidáváme
několik slok, někdy i refrén, ale když
je publikum tak skvělé jako tady
v Prostějově, přidáme rovnou dvě
písničky,“ ohlásil nadšenému publiku frontman kapely Traktor Martin
Kapek poté, co si příznivci vytleskali
návrat kapely ze zákulisí. „Slyším
je dnes poprvé, ale určitě ne naposled! Byli skvělí, super zážitek, boží.
Doufám, že přijedou zase,“ svěřil se
večerníku František Novák, kterého
na koncert vytáhli kamarádi.

Kapela Traktor připravila zdejším fanouškům pořádnou show - až sršely jiskry!
Foto: Petra Hežová

Krátce před půl jedenáctou pak už
na pódium vtrhla ostravská legenda
Citron, která si pro své věrné připravila nestárnoucí songy jako Ocelové
srdce, Rock, rock, rock a Hon na
Bluda. „Je to super akce, chtělo by
to víc takových. Jenom mě mrzelo,
že jsem se o tom, že Kreysoni nepřijedou, dozvěděl až tady u pokladny,
to je holt tím, že nemám internet,“
krčí rameny Petr Staněk, kterému na
koncertu nejvíc vadily dlouhé pauzy mezi jednotlivými vystoupeními
kapel.
I tak ale šlo o skvělou rockovou událost, která zahrála do noty nejednomu rockerovi tělem i duší a kdo chyběl, mohl litovat.

Super akce - dík za skvělou rockovou atmosféru patřil
Foto: Petra Hežová
zdejšímu publiku.

OBRAZ HRY
Pražankám se povedlo to, co dílčím způsobem dokázaly už ve druhém finálovém
střetnutí o 250 kilometrů východněji. Oč
šlo? Pokud servis vyloženě nezkazily, dařilo
se jim právě touto činností dostávat prostějovský tým pod určitý tlak, který mu dělal
až nečekaně velké potíže. Horší přihrávka
totiž Čadovým svěřenkám umožňovala
bodové zakončení v útoku méně často než
obvykle, z čehož těžila obrana PVK jak na
bloku, tak v poli. Agelky se Olympačkám
přiblížilytakévcelkovémpočtuchybvynucených i zbytečných a tím pádem byla středeční bitva hodně vyrovnaná. Konečný
poměr míčů 72:79 budiž důkazem, který
o náročnosti utkání pro obhájkyně titulu
vypovídá mnohem víc než zdánlivě jednoznačný rezultát 0:3 na sady.
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Minihala v Přípotoční ulici viděla
N\EUDYR
opravdu mnoho zvratů ve skóre, neboť
bodový stav se velice často přeléval
VÝCHOZÍ SITUACE
z jedné strany na druhou. Každopádně
Stejná jako ve třech minulých letech. rozhodovaly až koncovky jednotlivých
Tým z Hané na vlastním hřišti přesvěd- dějství a ty pokaždé zvládly lépe prostěčivě vyhrál oba úvodní duely finále a do jovské plejerky, byť většinou
české metropole přijel proměnit hned o fous. V zahajovací části musely do-

konce odvracet setbol (25:24), aby samy proměnily svůj až čtvrtý. Druhý díl
zápasového dramatu zlomily úřadující
mistryně republiky otočením z 18:15
na 18:19 i následným únikem z 21:21
na 21:24. A třetí set urvaly hlavně díky
trháku z 15:15 na 16:20, byť srdnaté
soupeřky i potom dřely doslova do posledního dechu. Od stavu 20:24 zrušily
tři mečboly, zatímco čtvrtý již znamenal
propuknutí hostující radosti.

OSOBNOST DUELU
Nebývá zvykem, aby po výsledku 0:3
šlo coby nejlepší hráčku střetnutí označit některou z poražených. Tentokrát
však uděláme výjimku, protože Michaela Mlejnková si takovou poctu jednoduše zasloužila. Teprve osmnáctiletá
smečařka nebojácně chodila do rivalovy obrany, zásluhou čehož zaznamenala výborných 15 bodů při dost solidní
úspěšnosti v útoku 39%. Přidala jeden
vítězný blok, jedno eso a celkovou užitečností +8 předčila všechny hvězdy
z kolektivu VK. Ani slabší úspěšnost
přihrávky 33% není důvodem nevyzvednout tahounku Olympu za její výkon v závěrečném mači sezóny.

ZAJÍMAVOST UTKÁNÍ
Premiérově v novodobé historii nevysílala mistrovskou korunovaci prostějovských volejbalistek Česká televize. Na
programu ČT Sport dostala přednost
hokejová příprava před mistrovstvím
světa Česko - Finsko a například čtvrté
střetnutí finálové série extraligy mužů
mezi Českými Budějovicemi a Libercem šlo až pozdě v noci po fotbalové
Lize mistrů. Na ženský boj PVK versus
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„Naplno se nám povedlo to, co jsme si před finálovou sérií přáli: abychom hráli dobrý volejbal,
Prostějovu byli důstojným soupeřem a fanoušci nám mohli za kvalitní výkon zatleskat. Třetí
vzájemné utkání sneslo nejpřísnější měřítka, bylo divácky velmi pohledné a naše hráčky se
doslova překonávaly. Díky tomu jsme byli blízko k tomu, abychom aspoň jeden set získali
pro sebe. Z tohoto hlediska byl náš závěr sezóny vydařený a holkám chci proto poděkovat.
Škoda zkažených servisů v klíčových okamžicích, zvláště v koncovce úvodní sady. Tam jsme
se k jejímu zisku dostali skutečně blízko a celý zápas pak mohl být ještě zajímavější. I tak ale
máme za sebou výbornou sezónu, z níž má pro nás konečné stříbro skutečnou cenu zlata.“

(YD+2'$129NDSLW½QND39.2O\PS3UDKD
„Prostějovu bych ráda poblahopřála k zaslouženému vítězství v extralize. Tento zápas
byl z naší strany asi nejlepší v celé sérii, hlavně jsme dobře bránily a byly favoritkám vyrovnanými soupeřkami. Proto mě mrzí, že se nám nepodařilo získat aspoň jeden set.
Pokaždé jsme totiž v koncovkách zkazily servisy a nebýt toho, možná bychom střetnutí
ještě víc zdramatizovaly. Celkově však sezónu hodnotím jako úspěšnou, nejvíc se nám
povedla semifinálová série proti Frýdku-Místku.“

0LURVODY¤$'$WUHQÅU9.$*(/3URVWÈMRY
„V tomto utkání jsme nebyli tak dominantní jako v minulých finálových zápasech. Domácí velice dobře bránili, zatímco my jsme hráli nervózněji, dělali víc chyb, a proto byl
tenhle třetí duel série hodně vyrovnaný. Přesto jsme vyhráli zaslouženě díky lepším koncovkám jednotlivých setů, v nichž na riziko hrající Olymp chyboval hlavně na podání. Já
jsem spokojený, že jsme finále zvládli ve třech utkáních bez jediné ztracené sady a celým
play off jsme tak prošli samými výsledky 3:0, což se nám v minulosti ještě nikdy nepovedlo. Tahle závěrečná bitva navíc byla svou úrovní opravdovým vyvrcholením letošního ročníku extraligy.“

6RODQJH62$5(6NDSLW½QND9.$*(/3URVWÈMRY
„Každý další finálový zápas byl víc a víc vyrovnaný. V tom prvním u nás jsme jasně dominovaly, i druhý domácí jsme měly pod kontrolou. Dnes tady ale hrál Olymp moc dobře, tlačil servisem a dělal nám větší problémy. Jakmile však sety došly do koncovky, pokaždé jsme
je lépe zvládly my včetně nejvyrovnanější a klíčové úvodní sady. Za výhru tři nula jsme samozřejmě rády tím víc, že uzavřela celou letošní sezónu, která pro nás byla velmi úspěšná.“

VK se dokonce nedostalo vůbec, k dis- kou kulisou. Ta dosáhla značné bouřpozici tak byl pouze internetový video- livosti zásluhou obou fanouškovských
přenos na portálu tvcom.cz...
táborů, když z Hané dorazil jeden
plný autobus s padesátkou natěšených
příznivců a podpořit domácí mančaft
ATMOSFÉRA ZÁPASU
přišly další čtyři stovky lidí. Maličká
Poslední duel celého ročníku hala Olympu tak byla fandy pořádně
2014/2015 byl skutečně důstojným napěchovaná, čemuž odpovídala hlučvyvrcholením nejvyšší národní soutě- ná atmosféra. A měla tradiční vyústění
že něžného pohlaví pod vysokou sítí. v podobě zlatého křepčení hostujících
A to jak z herního hlediska, tak divác- návštěvníků po rozhodujícím vítězství.

V prvním hodnotícím interview zářil kouč spokojeností
PRAHA V minulých letech mohlo hlavnímu trenérovi Agelek k naprosté spokojenosti něco scházet. Tentokrát však Miroslav Čada
po skončení soutěžního ročníku 2014/2015 neskrývá maximální
radost. A právem - neboť to, co ženy VK za uplynulých dvanáct měsíců dokázaly, patří na vrchol dosavadní existence prostějovského
Foto: Marek Sonnevend
volejbalového oddílu! Nebylo tak divu, že v prvním rozhovoru po
Za sebe tedy naplno říkám, že uplynu- skončení sezóny, který úspěšný lodivod poskytl Večerníku a klubolá sezóna našeho volejbalového oddílu vým stránkám, převažovala samá pozitiva....
byla za osm let jeho trvání absolutně top.
Souhlasíte?

Nestárnoucí legenda - kapela Citron dorazila opět do Prostějova s pořádnou dávkou rock music.
Foto: Petra Hežová

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj - první set: 1:0, 1:2,
3:3, 3:6, 5:8, 7:8, 7:11, 8:14, 11:14,
15:15, 15:19, 17:21, 20:21, 22:22,
23:24, 25:24, 25:26, 26:27, 27:29.
Druhý set: 1:1, 1:4, 5:4, 6:7, 9:7,
10:10, 11:12, 13:12, 14:15, 18:15,
18:19, 21:21, 21:24, 22:25. Třetí
set: 0:2, 2:2, 2:5, 3:7, 6:8, 6:11, 8:11,
8:13, 11:13, 12:15, 15:15, 15:18,
16:20, 19:21, 20:22, 20:24, 23:25.

první zlatý mečbol, pokud možno znovu hladce. Domácí outsider naopak toužil překazit jasnému favoritovi snadné
slavení aspoň ziskem nějaké sady, případně ještě větší výsledkovou senzací.
Aby se neopakoval scénář předchozích
tří titulových sérií, během nichž vékáčko ani jednou nepodlehlo. Plnit své cíle
vyběhla na palubovku obě družstva
personálně kompletní bez jakýchkoliv
zdravotních absencí.

Miroslav Čada: „Celý tým zaslouží absolutorium!“

Němčice od soboty žijí divadlem SKUPINY TRAKTOR A CITRON TO

NĚMČICE NAD HANOU Představením Fidli Midli v podání Morkovských ochotníků odstartovala
uplynulou sobotu 25. dubna pře-

0:3
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Foto: 2x Marek Sonnevend.
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BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

Marek SONNEVEND

hem zápasu bych viděl spíš v herní
kvalitě protivníka, který podal skutečně dobrý výkon, a ve specifickém
prostředí malé haly Olympu měl svoji sílu. Tady prostě není žádné střetnutí jednoduché a s komplikacemi je
nutné počítat. Já vidím jako stěžejní,
že jsme všechny kritické chvíle přečkali, potíže vyřešili a došli k dalšímu
vítězství bez ztráty setu, které znamenalo titul.“
ƔƔ Co říkáte na rekord, který se vám
povedlo vytvořit celkovým skóre
27:0 na sady v ligovém play off?

ƔƔ Třetí a rozhodující duel finálové série extraligy však nebyl zrovna přesvědčivý. Nedošlo u vašich
svěřenek k určitému polevení v ostražitosti, dílčí ztrátě koncentrace?
„To si nemyslím. Holkám samozřejmě do hlav nevidím, ale připadaly
mi dostatečně soustředěné, bez toho
aniž by soupeřky jakkoliv podcenily.
a základ k tomu, abychom se z týmo- Tohle se nám díky trvale profesiového hlediska dokázaly ještě zlepšovat. nálnímu přístupu hráček v podstatě
Dost pomoci nám to může v Champi- nikdy nestává. Důvod problémů běons League, kde bychom rády navázaly
na skvělé výkony i výsledky z uplynulé
sezóny a zase postoupily do play off.
Snad nám bude los základních skupin
aspoň trochu přát, abychom mohly opět
PRAHA Stupňující se vyrovnanost finálové série UNIQA extradosáhnout něčeho významného.“
ƔƔ Při zápasech máte ze všech Age- ligy žen 2014/15 se promítla i do statistických čísel třetího vzálek suverénně nejvíc rodinných pří- jemného duelu mezi Olympem Praha a VK Prostějov. Domácí
slušníků v hledišti. Pomáhá taková mladice konkurovaly favorizovaným Agelkám ve většině
podpora? A nedělají si z vás parťačky sledovaných ukazatelů, některé měly hráčky papírového outněkdy legraci?
sidera dokonce lepší. Proto byla celá středeční bitva velmi vy„To my si srandu klidně uděláme i sami ze
rovnaná i dramatická. Leč ani tohle našim volejbalistkám nesebe ve smyslu: Hele, už zase přijeli Huzabránilo zvítězit ve třech setech a dotáhnout soutěžní ročník
jerovi, kam až sahají? (směje se) Všechno
(son)
pramení z toho, že můj taťka hrával volej- k dalšímu mistrovskému titulu.
bal, babička mu vždycky hrozně fandila
a sem do Prostějova to z rodného Přerova
7ÙPRYÅVWDWLVWLN\2O\PS3UDKD3URVWÈMRY
máme blízko. Většinou se tak přidá mamka, někdo další z rodiny a pak je GamboÚspěšnost útoku: Olymp 31% - Prostějov 41%.
vých v hledišti někdy třeba i deset. Mně to
Úspěšnost přihrávky: Olymp 40% - Prostějov 50%.
v každém případě pomáhá, žádnou tréEsa: Olymp 4 – Prostějov 5.
mu z toho nemám. Hlavně když se nám
Bodové bloky: Olymp 10 – Prostějov 7.
jako týmu daří a můžu společně s holkaCelková užitečnost: Olymp +2 – Prostějov +9.
ma udělat mým blízkým radost.“

JAK SILNÉ
GAMBOVÁ

„Tahle skutečnost nic zásadního neřeší, ale rozhodně je příjemná a samozřejmě potěší. Ztratit set je totiž
v jakémkoliv utkání lehké a klidně
se to může stát, zvlášť když jde o semifinále nebo finále, což znamená
psychicky nelehké medailové boje.
Fakt, že jsme v letošní vyřazovací
části extraligy dokázali vyhrát všech
sedmadvacet setů, svědčí o výkonnostní převaze našeho současného
týmu nad českými soupeři, kterou
jsme však museli potvrdit přímo na
hřišti. A že se to tak jasně povedlo, mi
dělá opravdu velkou radost.“
ƔƔ Máte za sebou nejlepší sezónu
během vašeho sedmiletého působení v Prostějově?
„Myslím, že takové porovnávání je
složité a zřejmě se nedá přesně změřit
nebo určit, jestli uplynulý ročník předčil některé hodně vydařené sezóny
z klubové minulosti VK, vyrovnal se
jim či za nimi zaostal. Pokud ale sečte-

)TCVWNCEGQFwÆHC/KTQUNCXWèCFQXKDNCJQRąGLGMFCNwÊOWVKVWNWRąGFUGFCèGUMÆJQ
XQNGLDCNQXÆJQUXC\W<FGP÷M*CPÊM
Foto: Marek Sonnevend.

me naše vynikající tažení evropskou
Champions League, suverénní zisk
Českého poháru i přesvědčivou cestu za extraligovým zlatem s jediným
dílčím zaváháním v podobě těsné vý-

hry 3:2 v Ostravě během nadstavby,
máme za sebou skutečně výborný rok.
A možná, že opravdu úplně nejlepší za
dobu, co prostějovské družstvo vedu.“
(úsměv)

STATISTIKY ROZHODUJÍCÍHO MAČE O EXTRALIGOVÉ ZLATO
,QGLYLGX½OQÉVWDWLVWLN\2O\PS3UDKD3URVWÈMRY
Nejvíc bodů: Michaela Mlejnková 15, Eva Hodanová 12, Veronika Trnková 8 – Liannes Simon 17, Sonja Borovinšek
14, Andrea Kossányiová 12.
Nejvíc bodových útoků: Michaela Mlejnková 13, Eva Hodanová 9, tři hráčky 3 – Liannes Simon 17, Sonja Borovinšek 9, Andrea Kossányiová 8.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Michaela Mlejnková 39%, Eva Hodanová 31%, Veronika Trnková 30% - Tatsiana Markevich 55%, Stefanie Karg a Sonja Borovinšek 50%.
Nejvíc bodových bloků: Veronika Trnková 5, pět hráček 1 – Sonja Borovinšek 4, Andrea Kossányiová 3.
Nejvíce es: Eva Hodanová 3, Michaela Mlejnková 1 – Stefanie Karg 2, Andrea Kossányiová, Kathleen Weiss a Sonja
Borovinšek 1.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky: Veronika Dostálová 54%, Eva Hodanová a Michaela Mlejnková 33% - Julie Kovářová
73%, Tatsiana Markevich 47%, Andrea Kossányiová 44%.
Největší užitečnost: Michaela Mlejnková +8, Eva Hodanová +3, Tereza Škrampalová +2 – Sonja Borovinšek +7,
Andrea Kossányiová +5, Tatsiana Markevich +4.
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navštivte stále více oblíbenější inter

volejbal

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
JULIE KOVÁØOVÁ
Zatímco některé volejbalistky Prostějova
neodvedly ve třetím utkání finálové série
extraligy na Olympu ani zdaleka své optimum, ona neslevila z tradičně skvělého
výkonu absolutně vůbec. Fanoušky oblíbená Julča prostě i v Praze na liberu
válela jako obvykle.
Na přihrávce dosáhla vynikající
úspěšnosti 73%, ale hlavně znovu
parádně zasahovala obětavými zákroky v poli a navíc dirigovala tuto
část defenzivy, která zejména díky
ní opět předčila ne tolik přesvědčivou
obranu VK na síti. Za celou druhou
polovinu sezóny 2014/2015 byla Kovářová
bez přehánění nejlepší Agelkou.

.21(¤1¥32´$'©81,48$(;75$/,*<l(1
1. Prostějov
2. Olymp
3. Frýdek-Místek
4. Ostrava
5. KP Brno

RYCHLÝ
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Prostějov (son) - Starší žákyně VK
AGEL hrají nejen krajský přebor, Český
pohár a v případě postupu Mistrovství
republiky, ale navíc také první ligu kadetek pod hlavičkou Prostějova „B“. V letošní sezóně však na rozdíl od minulých
úspěšnějších let v této soutěži převážně
prohrávaly a nakonec tak musely svou
příslušnost zachraňovat v kvalifikaci. Ta
se konala v Uherském Hradišti a snaha
mladých Agelek byla úspěšná, když díky
třem vítězstvím a jediné porážce obsadily jedno ze dvou postupových míst. I
v příštím ročníku tak naše žačky budou
moci měřit síly s věkově staršími soupeřkami kadetské kategorie, což jim do další
kariéry jedině prospěje.
Výsledky VK AGEL Prostějov
B v kvalifikaci o 1. ligu kadetek
2015/2016 (skupina C v Uherském Hradišti): Uherské Hradiště
3:1 (11, 16, -23, 22), Opava 3:0 (21,
21, 22), Sokol Brno 2:3 (-27, 25, 22,
-20, -8), Zlín 3:0 (22, 15, 13). Konečné pořadí: 1. Sokol Brno 10 bodů, 2.
Prostějov B 10, 3. Uherské Hradiště 5,
4. Opava 4, 5. Zlín 1.
=½NODGQÉÄ½VW+9/YUFKROÉ

Prostějov (son) - Poslední kolo své
dlouhodobé fáze má o nejbližším
víkendu na programu Hanácká volejbalová liga smíšených družstev hraná
v hale RG a ZŠ města Prostějov ve Studentské ulici. Osmé dějství této soutěže
se zde uskuteční v sobotu 2. i v neděli 3.
května shodně od 8.00 hodin.
Po sedmi dosavadních kolech už je
s předstihem známo okteto týmů postupujících do elitní osmičky závěrečného play off. Zbývá jen určit celkové
pořadí a tím konkrétní dvojice soupeřů pro úvodní dějství vyřazovacích
bojů, což platí také pro skupiny o 9. až
15., 16. až 23. a 24. až 30. místo.
Průběžné pořadí HVL 2014/2015
po 7. kole: 1. Juřu bolí vlasy 176
bodů, 2. TJ Haná Metal Prostějov
176, 3. Čučkyni 175, 4. Našrot 172, 5.
Sportovní klub K2 A 169, 6. Glauber
R 157, 7. Panteři 151, 8. VK Vrbátky 140, 9. Glauber 130, 10. Lazam
Vyškov 130, 11. Kosti 121, 12. Sokol
Smržice 111, 13. Debakl Team 107,
14. Reálka 102, 15. Hematom 95, 16.
Sokol I Elán 93, 17. Premiéra 80, 18.
Sexmeralda Prostějov 77, 19. Kaktusáři 75, 20. SK Čunín 75, 21. Mosambik 66, 22. Galaxie 65, 23. Sportovní
klub K2 D 54, 24. El gibon 52, 25. Volej „93“ 44, 26. Keho! 37, 27. Tučňáci
34, 28. Raubíři 25, 29. FÉNIX 18, 30.
TJ Sokol Přemyslovice 9.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

6. Olomouc
7. Přerov
8. Šternberk
9. SG Brno
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EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Nechybí na žádném
domácím utkání, tým doprovází
i na většině venkovních zápasů.
A samozřejmě nemohli scházet
ani v hale pražského Olympu
při další mistrovské korunovaci.
O kom je řeč? O několika desítkách
nejvěrnějších fanoušků VK AGEL
Prostějov, pro něž vedení oddílu za
odměnu tradičně uspořádalo rozlučkové setkání s celým volejbalovým kolektivem„vékáčka“ coby
symbolickou tečku za soutěžním
ročníkem 2014/2015. Večerník
u toho pochopitelně byl taky...
Mezi příznivci velmi oblíbená akce
proběhla, jako obvykle hned druhý
den po zisku extraligového titulu
v baru Dušana Běhala, který je součástí Sportcentra DDM v Olympij-

ské ulici. Tam se ve čtvrtečním odpoledni sešlo okolo padesáti skalních
fandů společně se všemi Agelkami
z ženského áčka i s kompletním realizačním týmem.
Úvodní slovo si vzal sportovní manažer klubu. „Chci vám nesmírně poděkovat, protože holkám při každém
střetnutí opravdu pomáháte a na
letošních úspěších máte svou velkou
zásluhu. Věřím, že jsme vám v uplynulé sezóně udělali hodně radosti, my
jsme teď na oplátku volně k dispozici.
Samozřejmě ne k čemukoliv,“ přivítal
osazenstvo s humorem sobě vlastním
Peter Goga. „Ještě jednou moc díky,“
zdůraznil hned vzápětí, načež se bez
okolků rozjela volná zábava.
Fanoušci živě debatovali se svými
oblíbenkyněmi a případná jazyková bariéra v některých případech
evidentně neznamenala žádnou
nepřekonatelnou překážku. Pochopitelně se i dobře jedlo a pilo, došlo
také na autogramy, společné fotografie či dokonce vřelá objetí včetně občasných přátelských polibků.

Martin
ZAORAL
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Samotné hráčky si pak pro své příznivce nachystaly překvapení v podobě malého dárku, když rozdávaly
týmové fotky s vlastnoručními podpisy i věnováním v rodném jazyce

každé plejerky. „Chtěli jsme fandům
udělat aspoň drobnou radost za to, jak
věrně nás dlouhodobě podporují,“ řekla iniciátorka hezkého nápadu Julie Kovářová, oblíbené prostějovské libero.

Během ročníku 2014/2015 Agelky zářily v Lize mistryň a doma lámaly rekordy
Někdo nemá rád kategorické soudy
ani silná prohlášení. Já se něčeho takového nebojím, proto si bez váhání
dovolím říct: čerstvě skončená sezóna
2014/2015 byla nejlepší za osmiletou existenci volejbalového oddílu
VK AGEL Prostějov!
Tohle tvrzení lze v první řadě opřít o výsledková fakta, která se jednoduše nedají
zpochybnit. Začněme u evropské Champions League, kde Agelky vyfasovaly do
skupiny Dynamo Kazaň, Rabitu Baku
a Chemik Police, tedy samé favority minimálně na postup do závěrečného Final Four. Místo uctivého sklonění hlavy
a očekávaného obsazení čtvrtého místa
v tabulce téměř bez bodového zisku však
outsider pozitivně šokoval.
Nejprve doma přemohl nejbohatší klub
planety z Ázerbájdžánu 3:2. Poté senzačně zvítězil stejným poměrem i na hřišti překvapivého, leč zaslouženého lídra
grupy v Polsku. A nakonec na vlastním
hřišti porazil ruského obhájce triumfu

v Lize mistryň 3:1. V součtu to znamenalo původně neuvěřitelný postup do
play off, jenž se na úkor šokované Rabity
stal snovou skutečností. V prvním kole
vyřazovacích bojů pak sice ženy vékáčka vypadly s Eczacibasi Istanbul vcelku
hladce 1:3 a 0:3, ovšem jakmile turecký
gigant později vyhrál celou soutěž, do-

KOMENTÁØ
stalo i tohle vyřazení nový rozměr. Každopádně v Champions League zanechal
prostějovský tým natolik výraznou stopu, jež se dala porovnat jedině s ročníkem 2010/2011 a tehdejším trápením
Baku na úvod k.o. fáze.
Pojďme ale při bilancování dál a zabočme od mezinárodní scény k národním
soutěžím. V Českém poháru Agelky
naprosto suverénně dokráčely už k osmému zisku trofeje za sebou, když ve
čtvrtfinále, semifinále ani finále neztratily jediný set. Tohle se jim však v minulosti

již povedlo, nešlo tedy o nic výjimečného.
Rekordy naopak svěřenky Miroslava
Čady sbíraly v UNIQA extralize, a to
dokonce po hrstech. Předvedly nejlepší
základní část ve své historii s plným počtem získaných bodů a jen třemi prohranými sadami po výsledcích 3:1. Za celou
dlouhodobou fázi včetně nadstavby ani
jednou nepodlehly a pouze čtyřikrát
nezvítězily 3:0. V úvodním dějství play
off smetly Šternberk dosud nejvýraznějším poměrem míčů v dějinách 225:108
a navrch přidaly výsledkově rekordní set
25:5. A nakonec přišlo ještě maximum
v podobě naprosto dominantní cesty celými vyřazovacími boji, jež premiérově
v novodobé éře ženského volejbalu v ČR
někdo projel s čistým skóre 27:0, tedy
aniž by ztratil jediný set! Sedmý mistrovský titul v řadě se tak dostavil jakoby
mimochodem.
K úžasnému proražení v Lize mistryň a pokračující hegemonii na domácí scéně je navíc nutné připočíst
i způsob, jakým družstvo VK hrálo.
Šlo totiž v naprosté většině zápasů

Marek SONNEVEND
ƔƔ Jaké dojmy ve vás zanechala série o
titul s pražským Olympem?
„Myslím, že jsme ji zvládly velice dobře. První zápas v Prostějově byl úplně
super a vyzněl jednoznačně až snadno
díky našemu výbornému výkonu. Ve
druhém vzájemném utkání se soupeř
zlepšil a měly jsme to těžší, ale pořád
byl průběh pod naší kontrolou bez nějakých větších problémů v koncovkách.
Až napotřetí venku šlo o docela velký
boj, když Olymp dokázal těžit z výhody své malé haly. Všechny tři sety dostal
kvalitní hrou do vyrovnaných závěrů,

které jsme však naštěstí lépe zvládly
my a vše dotáhly k vítězství tři nula
i k titulu.“
ƔƔ Oproti úvodním dvěma finále jste
dělaly poměrně dost chyb včetně nevynucených. Nedošlo k předčasnému
uspokojení či dokonce mírnému podcenění PVK?
„Podle mě ne. Rozhodně jsme do třetího
zápasu série nešly s tím, že se to uhraje
samo a už je hotovo. Naopak jsme si samy
zdůrazňovaly, že chceme koncentrovaným výkonem ukončit sezónu hned na
první pokus. Sice jsme pak v některých
okamžicích skutečně víc chybovaly, což
ale většinou vyplývalo ze zlepšené hry domácích nebo z menšího prostoru v jejich

hale. Spousta míčů, které jinde normálně
vybereme, totiž na Olympu skončí v hledišti a vzít prostě nejdou. Podcenění tam
z naší strany určitě nebylo a za hlavní
považuju, že jsme utkání zvládly, aniž bychom ztratily set.“
ƔƔ Celým ligovým play off jste prošly
bez jediné prohrané sady. Jak si vážíte
tohoto rekordu?
„Je to dané hodně tím, jak silné družstvo jsme letos měly. (úsměv) V českých
soutěžích jsme žádné extra problémy
nemusely řešit v podstatě celý rok, když
jen minimum zápasů neskončilo 3:0
pro nás a pouze jednou až v nadstavbě
extraligy se stalo, že nám Ostrava vzala
dva sety. Soupeřkám to utkání mimořádně vyšlo, zatímco my jsme tenkrát
po náročném programu nebyly zrovna
ve své kůži. Každopádně šlo o výjimku,
což názorně ukázalo play off. V něm
se potvrdilo, že dokážeme opakovaně
odvádět svůj vysoký standard bez větších výpadků a tím plnit roli jasných favoritek. A pokud to letos vyšlo během
celé vyřazovací části bez ztraceného
setu, tak jedině dobře. Jde o zajímavý

PROSTĚJOV Mají za sebou
celkem pětadvacet vtipem
i poezií nabitých inscenací,
které pravidelně sbírají ceny
na přehlídkách amatérského
divadla, řadu rozverných kabaretů, jeden (ne)konečný seriál
o neúspěšných hercích z malého města, improvizační show
ve stylu stand-up comedy,
spoustu koncertů spřízněných
kapel, organizaci jedinečného
filmového tábora v Sobotíně
a deset let veleúspěšného studentského svátku Majáles. Řeč
je o členech divadla Point, bez
nichž by to v Prostějově prostě
nebylo ono!
Byl druhý máj, byl divadla čas.
Psal se rok 2005 a v prostoru bývalé žehlírny Oděvního podniku
Prostějov v Olomoucké ulici měla

slavnostní premiéru hra na motivy
J. M. Syngeho Studna světců. Od
této chvíle se začala psát historie divadla Point. „Název vznikl při výletu
na Kosíř, kdy Víťa Lužný přišel s nápadem, že bychom se mohli jmenovat Point. Myslel tím divadlo koho
čeho, tedy mnoha vtipných point,“
zavzpomínal principál souboru Aleš
Procházka.
Tuto pro Prostějov památnou
událost si minulý čtvrtek připomněl zaplněný sál městského divadla. Během pásma písní
a krátkých scének z bohaté minulosti
i současnosti divadla, mohli diváci
mimo jiného nahlédnout do zákulisí
divadélka Domeček, které vyrazilo
na zájezd do polské Šrody. Při zahraničním vystoupení se jeho členové
doslova uhráli k smrti. Následně
byli předvoláni před „nejvrchnějšího kritika“, kterému předvedli svůj
balet „Mamutí jezero“, čímž ho zcela
odrovnali a po zásluze putovali do
nebeského suterénu.
Celá narozeninová show se však
v žádném případě neohlížela pouze do minulosti, naopak parta
kolem Aleše Procházky a Miroslava Ondry velice prozíravě myslí

i na budoucnost Pointu. Tu nepochybně představují dětský soubor
„Pointík“ a dospělejší „Problém
divadla Point“, které už za sebou
mají řadu zajímavých představení.
Za deset let tak souborem stihlo
projít hned několik generací herců
i techniků. „Starší členové se vůbec
nezměnili, maximálně trošku přibrali. Naopak některé z těch mladších jsem naposledy viděla, když mi
sotva sahali po prsa a teď mě přerostli
o dvě hlavy. I proto jsem při tomto setkání byla trošku na rozpacích
s kým z Pointu se vlastně znám
a s kým ne,“ svěřila se Večerníku se
svými pocity ze „setkání po letech“
Tereza Hořínková, která právě před
deseti lety zářila v hlavní roli inscenace Studna světců. Divadlu zůstala věrná i poté, co z Pointu odešla, úspěšně
absolvovala brněnské JAMU a po
ročním pobytu v Lisabonu působí
v současnosti jako produkční v pražském divadle Komedie.
V závěru celého čtvrtečního večera
se všichni přítomní, bývalí i současní
členové sešli na pódiu divadla. Tak
tak se tam vešli. „Pokud některým
mladým lidem nepřekážíte a navíc
jim občas trošku pomůžete, pak díky
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V závěru večera se na pódiu Městského divadla v Prostějově sešly desítky bývalých i současných členů divadla Point, aby desáté
narozeniny oslavily společně. Právě v tomto duchu následně pokračovaly i ve vinárně Národního domu.
Foto: Martin Zaoral

své energii dokáží udělat skvělé věci.
A právě takoví lidé se sešli kolem
divadla Point,“ prohlásil z pódia Michal Šmucr, ředitel Gymnázia Jiřího
Wolkera, při kterém divadlo celých
deset let působí. Kromě něho přišli
lidem z divadla pogratulovat také

dlouholetý fanoušek a sponzor Alois
Mačák i někdejší ředitel Schola Servisu Miloš Forst, který právě před
deseti lety nabídl divadlu dodnes
stávající prostory v Olomoucké ulici.
O tom, že desetiletý Point zdaleka
nekončí, ale naopak se těší výbor-

né kondici, svědčí i fakt, že už na
poslední dubnový den je do Pointu
v Olomoucké ulici naplánovaná
premiéra hry E=MC2 na motivy
knihy francouzského spisovatele
Patrica Cauvina v režii Aleše Procházky... Nebudeme chybět, a co vy?

jaké
ja
aké byly
byly oslavy
oslavvy divadla
divaadla point...
poin
nt....
4x foto: Martin Zaoral

Členové Pointu si ze sebe vždy uměli udělat legraci. Takto se v pá- Divadlem prošla i celá řada půvabných dívek. Jednou z nich byla Principál souboru Aleš Procházka pokřtil publikaci, kterou si Sál prostějovského divadla se zaplnil téměř do posledního
tek „vyšňořil“ profesor brněnské JAMU a spoluzakladatel divadla i Tereza Hořínková, která v současnosti působí jako produkční lidé mohli odnést domů. Vyšla v nákladu tří stovek kusů a jen místečka. Na závěr všichni povstali a za uplynulých deset let
ocenili členy divadla Point potleskem ve stoje.
se po ní zaprášilo.
Miroslav Ondra. Sekundovali mu Ondřej Krátký a Jakub Hyndrich. v pražském Divadle Komedie.

„Vše je u nás založeno na improvizaci,“ ohlíží se
za desetiletým působením Divadla Point Aleš Procházka
o špičkový, divácky atraktivní a velmi
pohledný volejbal vysoké mezinárodní úrovně, kterému spokojení fanoušci nadšeně aplaudovali. Z mančaftu

Prostějova kromě toho doslova sálala
radost ze hry i kolektivní soudržnost
v takové míře, až srdce každého objektivního příznivce sportu plesalo.

„PLAY OFF JSME ZVLÁDLY VÝBORNĚ A POTVRDILY TÍM,
DRUŽSTVO LETOS PROSTĚJOV MĚL,“ USMÍVÁ SE BARBORA
PROSTĚJOV Měla být v uplynulém ročníku až třetí smečařkou
ženstva VK AGEL, ale zápasových příležitostí dostávala víc než
dost. Tak jako ve finále UNIQA extraligy, kdy Barbora Gambová
odehrála celé druhé střetnutí série doma a také část posledního
v Praze. Navíc velmi dobře, svými kvalitními výkony nijak moc nezaostávala ani za největšími hvězdami prostějovského týmu. Proto
je určitě dobře, že třiadvacetiletá plejerka na Hané zůstává i pro příští sezónu. Co dále prozradila v exkluzivním interview pro Večerník
a www.vkprostejov.cz?
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Soubor při GJW baví Prostějov už celou dekádu
pro Večerník
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DIVADLO OSLAVILO DESET LET TŘESKUTÝCH POINT
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NEJLEPŠÍ SEZÓNA V HISTORII PROSTĚJOVSKÉHO VO
Marek SONNEVEND
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a pěkný rekord, který potěší. Snad jsme
si jej za profesionální přístup, neustálou
koncentraci a tvrdou práci v přípravě
i zasloužily.“
ƔƔ Jak hodnotíte své osobní vytížení
a výkony v uplynulé sezóně?
„Ze začátku jsem při zranění spoluhráčky
nastupovala pravidelně, jenže sama jsem
se teprve rozehrávala po jarní operaci
a z mé strany to nebylo úplně ono. Pak
odstartovala Champions League, kde
dostávaly přednost Táňa s Kosy (Tatsiana Markevich a Andrea Kossányiová –
poznámka redakce). Mimo Ligu mistryň
jsem však celý rok měla docela hodně
prostoru, zápasových příležitostí mi pan
trenér dal určitě dostatek. Samozřejmě
bych klidně hrála ještě víc, ale vím, jak
nabitý zde máme kádr a proto jsem ráda
i za takovouhle šanci. Z mého pohledu
je podstatné, že se mi podařilo stabilizovat své výkony a kouč věděl, co ode mě
může na hřišti očekávat. Stejně jako jsem
to věděla já sama o sobě, moje volejbalová
jistota šla během sezóny nahoru.“
ƔƔ Pomáhá i možnost učit se přímo
od tak špičkových hráček, jakými jsou

třeba Liannes Simon, Kathleen Weiss
či Julie Kovářová?
„Trénovat i hrát s takovými osobnostmi
v natolik silném týmu je určitě obrovská
výhoda a škola, která mi dává mnoho cenných zkušeností, pomáhá mi zlepšovat se.
Například sledovat Simon je opravdu
zážitek, byť zrovna od ní se toho asi moc
nenaučím vzhledem k tomu, že při své
postavě i výskoku útočí z podstatně větší
výšky než já. V mém případě je nutné častější vytloukání bloků, ulívky a podobně.
A musím říct, že se dalo často těžit z vynikajících nahrávek Katy Weiss, díky jejímž
kombinačním schopnostem hodně zakončujeme proti jednobloku. Každopádně jsem za možnost dlouhodobě působit
v Prostějově velice ráda a těším se na další
sezónu tady.“
ƔƔ Podle dosavadních informací by
zdejší mančaft měl zůstat skoro celý pohromadě. Může vás tento fakt společně
posunout na ještě vyšší herní úroveň?
„Přesně v tohle doufám. Podle mě sehranost minimálně obměněného kolektivu
přenesená z jednoho ročníku do druhého může znamenat velkou výhodu

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
PROSTĚJOV Divadlo Point
slaví deset let své existence.
Během této doby se stalo bez
nadsázky prostějovským fenoménem a jedním ze zásadních epicenter kulturního dění
v našem městě. Za uplynulým
desetiletím se Večerník ohlédl společně s jedním ze zakladatelů, hercem, režisérem
a především ředitelem divadla
Alešem Procházkou.
●● Pojďme zapátrat v historii. Pokud se nepletu, první představení,
muzikál Via Crucis - Křižáci, se
uskutečnilo již v roce 2003. To je
více než deset let...
„Tak to se nepletete. Skutečně jsme
začínali v letech 2003 a 2004 třemi
muzikály. Byly to již zmiňovaní Křižáci, Čajzni škváru, Olivere a Piky
piky na hlavu aneb Pan Posleda, přítel
študáků. A už tam se pomalu vytvářelo to zdravé jádro, které vydrželo až
dodnes.“
●● Tak proč se tedy slaví desáté výročí až letos?
„Vznik současného Pointu se datuje
ke druhému květnu 2005, kdy měla
slavnostní uvedení hra Studna světců.
Tato premiéra proběhla již pod oficiální hlavičkou Divadla Point a také

v nových prostorách v Olomoucké
ulici, kde naše divadlo sídlí doteď.
Mimochodem, málokdo ví, že názevv
vymyslel Víťa Lužný, což je jeden
z našich členů, který v souboru působí od začátku.
●● Za deset let máte za sebou velk
kou spoustu práce. Dá se to nějak
vyjádřit v číslech?
„Máme za sebou třicet premiér. Souborem prošlo přes sto členů, z nichž
téměř dvě desítky se v divadelním
prostředí pohybují dál, někteří i profesionálně. To jsou pouze některá
z čísel, na které si teď vzpomenu.“
●● Dá se v řadě třiceti představení
najít nějaká spojitost? Co je vlastně
pro Point charakteristické?
„Všechna naše představení spojuje
určitá míra improvizace. Samozřejmě
lze improvizovat jen tak, jak to dramatizovaná předloha dovolí. Někdy ale
na základě improvizace vznikne celé
představení. Například Ostrov pokladů neměl nikdy ani zapsaný text.
Což se ukázalo jako problematické,
když bylo potřeba z různých důvodů
některého herce vyměnit. (úsměv)
Stejnou chybu už jsme neudělali a raději už všechno zaznamenávali. Také
naše tradiční kabarety byly založenyy
na improvizaci. Někdy jsme dokonce
neměli ani jednu zkoušku. Jako třeba
v případě divadelního sitcomu Domeček.“
●● Takhle ale může fungovat jen
parta přátel, kteří se dobře znají
a navzájem si nahrávají. Skutečně
je to tak, nebo přišly i krize?
„Krize přicházejí stále. Vždycky na
někoho z nás padne ten pocit, že už

●● Na závěr se musím zeptat na
to, co asi všechny zajímá nejvíc. Co
nového se v Pointu chystá?
„Celé naše divadlo funguje na již zmíněném principu
improvizace.

to dál nejde. Naštěstí jsou tu ti ostatní, kteří ho z toho
vždycky vytáhnou
a přesvědčí ho, že má
smysl pokračovat, a zase
se jede dál. Na druhou
stranu toto tvůrčí prostředí
také mnoho lidí spojilo. Vzniklo i několik divadelních manželství.“ (úsměv)
●● Která představení byla
podle vás nejúspěšnější?
„To záleží, podle
čeho měříte úspěch.
Měli jsme

“

Krize přicházejí stále. Na druhou stranu
toto tvůrčí prostředí také mnoho lidí spojilo.
Vzniklo i několik divadelních manželství...

velmi rádi první režisérský počin
Jakuba Hyndricha Švédský stůl.
Také Ostrov pokladů byla vynikající
hra, která jako první zaznamenala
úspěch i za hranicemi Prostějova.
Samozřejmě musím zmínit také Testosteron, téměř neustále vyprodané
představení s úctyhodným počtem
repríz, které získalo řadu ocenění.“

Neplánujeme si žádné pětiletky. Naštěstí vždycky někoho z nás něco napadne. (smích) Máme také dobré zázemí díky Gymnáziu Jiřího Wolkera
a městu Prostějov, které nás podporují, takže nám nic nebrání nápady také
realizovat. V této souvislosti bych
všechny čtenáře rád pozval na nové
představení E = mc2, lásko moje.“

Divadlo Point
pøi Gymnáziu Jiøího Wolkera
v Prostìjovì podporuje

navštivte stále více oblíbenější inter
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Pernštýnské náměstí ožilo stovkami návštěvníků
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
PROSTĚJOV Oslavy mezinárodního Dne Země se letos konaly
v sobotu 25. dubna pod rozkvetlými sakurami na Pernštýnském
náměstí. Pro děti i dospělé byl
připraven bohatý kulturní program, v němž nechyběl tradiční
Ekojarmark. Svátek naší planety,
který má motivovat k šetrnějšímu vztahu k přírodě, přišly oslavit stovky Prostějovanů.
Regionální sdružení Iris a Český svaz
ochránců přírody Den Země pořádají
již téměř dvacet let a letošní menu bylo
skutečně velkolepé. Návštěvníci se zde
mohli nejen pobavit, ale také získat

spoustu nových informací. Připraveny
byly naučné soutěže pro děti, ukázky řemesel, ochutnávka biopotravin, představení fair trade výrobků. Děti i rodiče měli
možnost se seznámit s některými domácími i volně žijícími živočichy, mohli si
například pohladit kůzle z farmy Rozinka. Stanici pro handicapované živočichy
reprezentovali dravci a sovy, pan Zwach
představil plazy a obojživelníky.
Hudební doprovod celé akce zajistila
kapela Jižní ryba, připraveno bylo také
několik kulturních vystoupení v podobě břišních tanců a zumby. Na nádvoří
zámku zahrálo loutkové divadlo Starost
představení s názvem „Písně pohnutlivé
i veselé“.
Podle slov předsedkyně Regionálního
centra Iris Evy Zatloukalové se akce
letos velmi vydařila. „Podařilo se nám
zajistit vskutku bohatý kulturní program a jsem ráda, že počasí bylo krásné,
přišly stovky lidí, mezi nimiž panovala
dobrá nálada a všichni měli chuť se aktivně zapojit,“ pochvalovala si spokoje-

ně Zatloukalová. Doplnila také, že Den
Země je nejdůležitější osvětová akce
Ekocentra Iris a má nejširší záběr, proto
se její přípravy i samotné realizace zúčastnila spousta lidí, nejen pracovníci
ekocentra, ale především velké množ-
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sbor Olomouckého kraje demonstroval ukázku první pomoci. Na stanovišti Mysliveckého sdružení Kosíř žáci
zhlédli vycpaniny a trofeje zvěře žijící
v dané lokalitě.
Pod dohledem dobrovolných hasičů
z Čech pod Kosířem měly děti možnost si vyzkoušet práci s proudnicí při
hašení. Kouzelnou atmosféru slunečného počasí umocnil nádherný výhled z rozhledny do okolí. Posilněny
opečenými špekáčky se děti vydaly na
zpáteční cestu dolů do své obce. (tok)
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ti minulým letům zůstaly Agelky
společně s členy realizačního týmu
víc nad věcí. Večerník byl u toho
a celou spanilou jízdu šampionek,
které dosáhly hned na několik tuzemských rekordů, pro vás sledoval naživo a pěkně zblízka...

Co se však nelišilo vůbec v ničem, to
byly okamžiky následující bezprostředně po skončení třetího duelu finálové série. O staronových mistryních republiky se totiž už počtvrté
za sebou rozhodlo na hřišti Olympu
Praha, kde tak celé družstvo prostějovského „vékáčka“ zažívalo pocity
euforie z nové obhajoby, převzalo
medaile i velkou trofej a vzápětí se
přímo na palubovce veselilo po boku
s vlastními fanoušky.

Totožný byl také následný přejezd
pár kilometrů za Prahu do luxusní
restaurace Di Carlo v Šeberově. Tam
přišla na řadu slavnostní večeře včetně přípitku u příležitosti potvrzení
pozice nejlepšího klubu ženského
volejbalu v České republice.
Po dvou příjemných hodinách se
výprava VK AGEL vydala autobusem vstříc Prostějovu. Jenže zatímco
v předchozích rocích byla tahle finální část cesty dost bouřlivá s vydatnou

dávkou zaslouženého alkoholu i křepčení, letos ve vozidle panoval umírněný klid. Spíš se jen debatovalo, střídmě
pilo a vzpomínalo či plánovalo, pouze
chvílemi vzduch rozčísl nějaké ten
zpěv nebo radostný křik. Atmosféra
víc ožila až u Brna, leč nic převratného ani posledních padesát kilometrů
pouti nepřineslo. Dokonce tentokrát
vůbec u nikoho nehrozila ani žádná
nemilá událost v podobě nechtěného
opuštění obsahu žaludku.

Tradiční tečku za oslavami poté napsala párty v prostějovské restauraci
Fiesta, už po několik let oblíbeném
to útočišti místních volejbalistek.
A byť zde někteří vytrvalí jedinci setrvali až téměř do ranního kuropění,
nemáme pro vás z dostupných informací žádné pikantní senzace.
Rozum prý někdy vítězí nad hmotou, což v případě letošního slavení
mistrovského primátu „vékáčkem“
platilo bezezbytku...
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ství dobrovolníků - ochránci přírody,
dětské oddíly, spřízněné organizace,
přátelé a další příznivci. „Všem patří
velké poděkování za pestrou a pohodovou oslavu svátku naší Země,“ vzkázala
na závěr.

*PGFPCRTXPÊRQJNGFLGRCVTPÆåGRUÊMTCUCXKEGXQDNÆM¾PÊRTGHGTWLGXGNOK
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Foto: Martin Zaoral

*DODYHġHUDOTEKY
MÓDY
„Každý rok tu kolem mě proběhne nahá modelka, proto
Aneta
KŘÍŽOVÁ

krátce po poledni a od 13:00 do 15:00
hodin bude k vidění speciální show
pro děti s Pavlem Novákem. Bavit přijde i klaun a chybět nebudou oblíbené
atrakce, jako kolotoče, skákací hrad,
prodej sladkostí a pamlsků. Vstup
zdarma pro děti do 15 let je samozřejmostí. Dodejme, že cena vstupenky
v předprodeji činí 120 Kč, na místě
170 Kč.
Na program pro děti bude od 15:00
hodin navazovat hudební produkce
celkem pěti kapel, které se představí

Marek SONNEVEND

PRAHA, PROSTĚJOV Žádná
divočina. Zisk sedmého extraligového zlata v řadě si prostějovské
volejbalistky samozřejmě užily, ale
veškeré juchání nad splněním posledního z cílů končící sezóny tentokrát proběhlo dost klidně. Opro-

původní reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Již příští sobotu
9. května proběhne na velodromu
už druhý ročník Pivních slavností. Po úspěšné premiéře z loňského roku očekávají pořadatelé
letos ještě větší úspěch této akce
pro malé netradiční pivovary, jejichž popularita mezi konzumenty zlatavého moku každým rokem
stoupá.
Program bude tentokrát více zaměřen
na ty nejmenší a jejich rodiče, proto
se areál za Kosteleckou ulicí otevře už

EXTRALIGOVÉ OSLAVY BYLY TENTOKRÁT VELICE KLIDNÉ
pro Večerník

se sem tak rád vracím,“ sršel vtipem Tomáš Hanák

Cestou na vrchol školáci pomáhali
lesu a sbírali odpadky. Pod rozhlednou
na děti čekalo překvapení v podobě
posádek vozidel Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje, dále zástupců
Sboru dobrovolných hasičů z Čech
pod Kosířem a zástupce Mysliveckého sdružení Kosíř.
Pořádková jednotka Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc předvedla dětem technické vozidlo PČR
a služební zbraně. Hasičský záchranný

43

VK AGEL PROSTĚJOV SE STAL MISTREM ČR UŽ POSEDMÉ ZA SEBOU

po cestě z Prahy do Prostějova

BYLI JSME
U TOHO

ČECHY POD KOSÍŘEM Každoročně se 22. dubna koná Den Země. V období jarní rovnodennosti upozorňuje
lidstvo na dopady ničení životního
prostředí. Historie tohoto svátku sahá
do roku 1969, poprvé byl slaven v roce
1970, 22. duben byl tenkrát zvolen pro
sté výročí narození V. I. Lenina. Slaví
jej lidé společně na celé planetě bez
ohledu na původ, víru či národnost,
a výšlapem na Kosíř jej oslavily také
děti ze Základní a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem.

volejbal

EXTRALIGOVÝ report

Školáci oslavili Den Země na Kosíři

#CC

Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikp
www.vecernikpv.cz

v pořadí Kontakt, Penzistor, Arrhythmia, Keks a Turbo.
A jaká pivka budou moci návštěvníci ochutnat? Kromě tradičních
značek větších pivovarů se představí
i ty méně známé, které v Prostějově
třeba nejsou běžně k dostání. Namátkou můžeme zmínit Novou Paku, Pivovar Mačák, Padochov, Lišák, Václav
nebo nový minipivovar Kosíř.
O dobrou zábavu tedy bude postaráno, pořadatelé i návštěvníci už musí
doufat pouze v příznivé počasí. (tok)
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Večerník, jakožto hlavní mediální partner, má pro své čtenáře ve spolupráci s pořadateli připraveno hned OSM
volných vstupenek na PROSTĚJOVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI. Soutěž probíhá od pondělí 27. do čtvrtku 30. dubna,
přičemž štěstí se usměje hned na OSMIČKU Z VÁS, která bude mít volný vstup do areálu velodromu právě ve chvílích, kdy
bude všechno žít naplno a pivo téct proudem...
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...

6287¨l1©27=.$=1©

.2/,.3,929$5µ-(2+/h(121$/(72h1©
35267¨-296.¥3,91©6/$91267,"
Na vaše odpovědi čekáme do ČTVRTKU 30. 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.
Šťastné majitele zveřejníme osmi vstupenek zveřejníme v příštím vydání Večerníku.

PROSTĚJOV V pátek 24. dubna
krátce po devatenácté hodině se
v Městském divadle v Prostějově
konal již patnáctý ročník prestižní soutěže DOTEKY MÓDY.
A jak je již tradicí, byl to velkolepý večer, který se nesl výhradně v duchu módy. K vidění byla
prvotřídní módní podívaná pod
vedením Střední školy designu a módy Prostějov, nechyběla
hvězdná porota a neotřelý humor
Tomáše Hanáka. To vše za bedlivého pozorování mediálního
partnera, kterým byl také letos
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Módní galavečer zahájila inspirativní přehlídka studentů domácí Střední školy designu a módy Prostějov,
v níž byly předvedeny maturitní
a klauzurní práce. Následně začalo velké finále soutěžních modelů.
Celkem šestnáct finalistů v kategorii „Oděv“ bojovalo o první místo
a ceny v hodnotě 12 000 Kč. Během
přehlídky diváci mohli zhlédnout
jak nositelné modely, tak i elegantní,
extravagantní či výtvarně zaměřené.
Studenti z České a Slovenské republiky předvedli kolekce, v nichž byla
zastoupena snowboardová móda, ta
na lyžování a sáňkování, ale také inspirovaná komiksy či modely tvořené sublimační technikou. Nechyběly
ani vzorky geometrického původu,
kolekce dámských vycházkových
plášťů, oděvy stvořené gotickou

subkulturou, britskou metropolí,
ručně vyšívané kolekce inspirované
slovenským folklórem nebo svatební šaty budoucnosti či například kolekci inspirovanou Egyptem.
„Líbí se mi, že je tu tento rok hodně nositelných kolekcí, sama bych si
asi i nějaký model zakoupila a vzala
třeba na ples či jinou společenskou
akci,“ prozradila divačka Aneta Bílá.
„Já si netroufám říci, kdo vyhraje.
Kolekce, které jsou nositelné, jsou
hodně vyrovnané a stejně tak mi to
připadne i u extravagantních modelů, takže jsem zvědavá, koho nakonec porota zvolí. Koneckonců názor
diváků není brán v potaz. (úsměv)
Příští rok by se mohla udělat i soutěž
pro diváky, kdybychom o přestávce
například formou hlasovacích lístků
zvolili vítěze diváků,“ navrhla přes
Večerník inovaci Kamila Šťastná.
Svůj model předvedl i Tomáš
Hanák, který kočičí chůzí neboli catwalk nakráčel na pódium
a sám si jej i uvedl slovy: „Nyní
přichází Tomáš Hanák a doplněk,“ přičemž v ruce držel hasicí
přístroj. Známý herec a konferenciér tím pobavil plný divadelní sál.
O absolutním vítězi pak rozhodovala porota složená převážně
z profesionálních návrhářů, jakými
bezesporu jsou Lukáš Lindner, Zu-

zana Machorková, Lada Vyvialová
či Yvona Leitnerová, které doplnili zástupci významných oděvních
firem.
Ve druhé části večera pak diváci byli
svědky skutečné módní show v podání známé módní návrhářky Yvony
Leitnerové. Poté již následovalo samotné vyhlášení. Na bronzové příčce se umístila kolekce s názvem „DISASTERS“ studentů Vyšší odporné
školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní Praha.
Její hlavní inspirací bylo rozpoutání
vichřice doplněné poselstvím slavné Sibyly „Jak moře vzedmuté a vše
kolem pozmění, pak země praská
a skály pukají.“ Druhé místo odborná porota přiřkla studentům ze
Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti s kolekcí inspirovanou lehkostí pohybu a ženské
krásy „LEHKOST BYTÍ“. Modely
byly prostorově modelovány a tvořily triptych času. Absolutním vítězem se pak stala kolekce „ČERVENÁ LINIE“, která byla vytvořena
z technické koženky a červeného
úpletu. Hlavní myšlenkou zde byla
extravagance a čistá linie, jenž se
podtrhne červeným prošitím. Inspirací byly geometrické tvary a ostré
hrany při řezání plechu. „Jsem strašně nadšená, vůbec jsem to nečeka-
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner blížícího se megakoncertu, pro vás v rámci nového projektu
„MILUJEME VEČERNÍK“ připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát tomu bylo mimo jiné na vystoupení
populárního seskupení TV Šlágr DUO JAMAHA S TOMÁŠEM MANDLEM. Koncert se uskuteční již zítra, tj.
v 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!
V soutěži uspěli ti, kteří správně odpověděli, že DUO JAMAHA tvoří ALFONZ A MARIÁN KOTVANOVI. Jsme
rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal a v losovacím osudí se sešlo hned 196 správných odpovědí.
Děkujeme
Z nich jsme vylosovali tento šťastný kvintet: Vlasta ŠOUSTALOVÁ, Bousín 55 * Lenka PETERKOVÁ, Ptení * Dana
PLUSKALOVÁ, Hacarova 2, Prostějov * František MARTÍNEK, Určice * Božena ZATLOUKALOVÁ, Karafiátova 22,
Prostějov
Všem výhercům blahopřejeme! Vstupenky si lze vyzvednout přímo v redakci Večerníku, nebo budou připraveny
u vchodu do Společenského domu.

Děkujeme všem partnerům a příznivcům
za podporu v této sezóně
Obchodní mediální partneři VK AGEL Prostějov
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ÚSPĚCH: JUNIORKY VK ZÍSKALY EXTRALIGOVÝ BRONZ!
Marek Sonnevend

PRAHA, PROSTĚJOV Jen čtyři dny
poté, co ženy VK AGEL slavily na
palubovce pražského Olympu další
mistrovský titul, dočkal se prostějovský volejbal tamtéž jiné medailové
radosti. Postaraly se o ni naše juniorky, které v české extralize věkové kategorie do 19 let vybojovaly nesmírně
cenný bronz. Po sobotní palčivě těsné
prohře v semifinále s Brnem totiž
dokázaly přemoci smutek a fenomenálním výkonem zvládly nedělní duel
o třetí místo, v němž přejely České Budějovice. Holky, moc díky za tenhle
krásný úspěch!
SEMIFINÁLE
EXTRALIGY JUNIOREK
SG LD Brno – VK AGEL Prostějov 3:2
(-22, 18, -17, 19, 13)
Rozhodčí: Kohlmann a Pítr. Čas: 126
minut. Diváků: 150. Sestava: Zatloukalová, Adamčíková, Faksová, Cruz,
Meidlová, Lakomá, libero Stavinohová
- Chludová. Trenér: Lukáš Miček.
Bodový vývoj – první set: 0:4, 1:6,
5:6, 8:9, 8:11, 9:13, 13:13, 16:14, 16:17,

17:20, 19:22, 21:22, 21:24, 22:25. Druhý set: 4:0, 6:1, 10:2, 10:4, 13:5, 16:6,
18:9, 22:9, 22:11, 23:15, 25:18. Třetí set:
1:1, 4:1, 7:2, 7:5, 9:5, 10:6, 10:13, 11:16,
12:23, 15:23, 17:25. Čtvrtý set: 4:0, 9:1,
13:2, 13:4, 14:6, 16:6, 16:8, 18:8, 18:10,
19:13, 22:13, 22:13, 22:16, 24:17, 25:19.
Pátý set: 2:1, 2:5, 6:5, 8:6, 8:9, 11:10,
11:12, 13:12, 15:13.
Jako na houpačce probíhalo celé moravské derby na hřišti Olympu Praha.
Agelkám pomohl proti suverénkám
úvodního turnaje Final Four výtečný
nástup (1:6) a byť favorizované družstvo
manko rychle dotáhlo (5:6), celý zahajovací set kromě jednoho obratu z 9:13
na 16:14 mělo navrch kvalitně makající
vékáčko, jež navíc zvládlo dramatický
závěr – 22:25.
Bohužel zkraje druhé části přišlo výrazné
polevení, naopak soupeř naplno zabral
a postupně utekl až na hrozivých 22:9.
Teprve poté se prostějovská družina
vymanila z krize, což vedlo aspoň k dílčí
úpravě výsledku – 25:18.
Přesto vstoupilo i do třetího dějství mnohem lépe SG (7:2). Jenže hned vzápětí
chytily Mičekovy svěřenky neuvěřitelnou fazónu a excelentní volejbalovou

produkcí brutálně otočily z 10:6 na
12:23! Zanedlouho je tak jediný set dělil
od vysněného postupu do finále – 17:25.
Opakovala se ale situace z druhého zápasového dílu, neboť brněnský soubor
opět zapnul maximální otáčky a naše
chybující děvčata nestačila (13:2). Nepomohla ani pronikavě zlepšená druhá
polovina setu, jež vedla pouze ke korekci
– 25:19.
Rozhodnout tak musel tiebreak, který
skutečně nebyl pro slabší povahy. Každý chvilku tahal pilku (2:1, 2:5, 8:6, 8:9,
11:10, 11:12), až nervydrásající řežba
dospěla k nerozhodnému skóre 13:13.
Následné dvě výměny pak urval favorit,
čímž se mohl radovat z očekávaného, leč
tvrdě vydřeného vítězství. Naproti tomu
Hanačky si po krutém vyřazení poplakaly, ovšem nemají se absolutně zač stydět,
protože navzdory těsné prohře odvedly
kvalitní a statečnou práci – 15:13 a 3:2.
Hodnocení kouče Lukáše Mičeka:
„Z obou stran to byl velice dobrý volejbal
a vše vyvrcholilo dramatickým tiebreakem, kde měl soupeř víc štěstí. Takhle
těsná porážka nás pochopitelně moc
mrzí, zvlášť když jsme vedli 2:1 na sety
a v úvodu pátého 5:2. Sport však někdy

mívá i tak hořkou příchuť. Každopádně
holky zahrály výborně a nemůžu jim za
skvělý výkon nic vyčíst. Věřím, že souboj
o bronz zvládneme vítězně.“
Výsledek druhého semifinále: PVK
Olymp Praha – VK České Budějovice
3:0 (20, 18, 20).
O 3. MÍSTO V
EXTRALIZE JUNIOREK
VK AGEL Prostějov – České
Budějovice 3:0 (23, 20, 17)
Rozhodčí: Buchar a Záhorcová. Čas:
79 minut. Diváků: 150. Sestava: Zatloukalová, Meidlová, Chludová, Cruz,
Adamčíková, Lakomá, libero Stavinohová - Valášková. Trenér: Lukáš Miček.
Bodový vývoj – první set: 0:2, 2:4,
4:4, 4:7, 7:7, 10:10, 10:12, 12:12, 15:13,
15:16, 18:16, 23:17, 24:18, 25:23. Druhý set: 3:0, 5:1, 6:3, 8:3, 8:5, 10:5, 12:6,
12:10, 15:10, 17:11, 17:13, 19:13, 19:16,
20:18, 21:20, 25:20. Třetí set: 2:0, 4:3,
7:3, 9:4, 11:5, 11:7, 14:8, 15:10, 18:10,
18:12, 20:12, 20:14, 21:16, 24:16, 25:17.
Oba celky měly minimum času na přípravu, Jihočešky ještě o dvě hodiny méně.
Přesto vstoupily do střetnutí dvou semifinálové zklamaných mančaftů lépe, byly

živější a většinu úvodní sady vedly. Agelky
musely neustále dotahovat, ale zůstaly trpělivé a herním vzepětím od stavu 15:16
nepříznivý průběh rázně otočily na 23:17.
Jenže v závěru přišlo velké trápení a dívky
VK proměnily až šestý setbol – 25:23.
Váhavá koncovka naštěstí holky nijak
nerozhodila a druhé dějství otevřely dominantním způsobem (5:1, 8:3, 12:6).
Pak se sice rozjetý válec na chvíli zastavil,
ale snížení budějovické skvadry na 12:10
žádný vážný problém neznamenalo,
neboť družstvo z Hané totiž okamžitě
přidalo tři body za sebou. Teprve později
začaly české rivalky zlobit o poznání víc,
když zdánlivě rozhodnuté skóre 19:13
korigovaly na 21:20. Leč nebezpečí bylo
včas zažehnáno a finiš jednoznačně patřil
našim barvám – 25:20.
V nadstandardním výkonu založeném
na účinném servisu, solidní přihrávce
i nahrávce, dobrém útoku a zejména výtečné obraně (jak v poli, tak hlavně na
bloku) prostějovský ansámbl pokračoval
též zkraje třetího setu. Rezultovalo z toho
nadmíru slibné vedení 11:5, které už Mičekův soubor nepustil. Úžasným způsobem dotáhl fantasticky zvládnutý zápas
do vítězného konce a euforicky slavil zisk

premiérové medaile z extraligy juniorek
v klubové historii – 25:17 a 3:0!
Hodnocení kouče Lukáše Mičeka:
„Před holkama můžu jedině smeknout.
Včerejší smolné vyřazení hodily za hlavu,
opět hrály vynikající volejbal a skvělý výkon tentokrát udržely kromě pár dílčích
výpadků od začátku až do konce. Především daly do utkání ohromné srdce, bojovnost a kolektivní pojetí, což rozhodlo.
Za vydařenou sezónu a hlavně za její
nádherné vyvrcholení zaslouží celý tým
velkou pochvalu i poděkování.“
Výsledek finále: PVK Olymp Praha –
SG LD Brno 3:0 (22, 21, 13).
Koneèné poøadí extraligy
juniorek ÈR 2014/2015

1. PVK Olymp Praha
2. SG LD Brno
3. VK AGEL Prostějov
4. VK České Budějovice
5. TJ Sokol Španielka Žižkov
6. TJ Ostrava
7. VK Slavia VŠ Plzeň
8. VK Přerov
9. TJ Sokol Šternberk
10. TJ Sokol Frýdek-Místek
11. VK TU Liberec
12. VK Karlovy Vary

Sedm Agelek plus trenéři Petráš VK AGEL znova bude hrát evropskou

a Miček jsou v reprezentacích Ligu mistryň a hodlá dominovat českým
PROSTĚJOV Klubová sezóna už je
sice minulostí, ale pro většinu prostějovských volejbalistek tím herní vytížení ještě zdaleka neskončilo. Na řadu
totiž přichází plnění reprezentačních
povinností, jež se týká celkem sedmi
Agelek a také dvou členů realizačního
týmu.
Jak už Večerník informoval, národní výběr České republiky čeká v létě prestižní
World Grand Prix a na podzim Mistrovství Evropy. Přípravu na tyto dvě
vrcholné akce zahájí v polovině května,
chybět u toho nebudou tři hráčky VK:
smečařka Andrea Kossányiová, blokařka
Eva Lakomá a libero Julie Kovářová. Stejný program - tedy nejprve WGP a poté
ME - má i nároďák Německa, kam pev-

ně patří nahrávačka Kathleen Weiss společně s blokařkou Stefanií Karg. Tyhle
dvě velké opory „vékáčka“ se tak rovněž
mohou v nejbližších dvou týdnech věnovat dovolenkovému odpočinku, načež se
vrhnou do přípravy se svou reprezentací.
Naopak skoro žádný čas na oddych nemají další dvě zahraniční tahounky Prostějova. Smečařka Tatsiana Markevich
i blokařka Sonja Borovinšek se budou
snažit pomoci kolektivům Běloruska,
respektive Slovinska k postupu na letošní
šampionát starého kontinentu z baráže.
A ta už pomalu klepe na dveře, neboť
proběhne v posledním květnovém týdnu a tréninkové kempy tak oběma výše
zmíněným plejerkám začínají právě
v těchto dnech.

Totéž platí v případě reprezentačního
družstva Slovenska, jemuž dělá trenérského asistenta druhý kouč VK Agel
Prostějov Ľubomír Petráš a statistika
Lukáš Miček plnící stejnou funkci
i v našem klubu. Petráš cestoval do své
rodné země skoro hned po zisku titulu,
neboť soustředění v Púchově před baráží Mistrovství Evropy startuje už dnes
a asistent hlavního lodivoda Marka Rojka tam nesmí chybět. Naproti tomu Miček nejprve dokončí oddílový soutěžní
ročník s extraligovými mládežnicemi
VK a v Púchově se ke Slovenkám připojí až od 4. května.
O početné prostějovské stopě ve všech
uvedených národních týmech budeme
(son)
dál průběžně informovat.

soutěžím s téměř nezměněným kádrem
➢ ze strany 25

PROSTĚJOV Všeobecně už se ví
oprostějovskémkoncičeskésmečařky
Andrey Kossányiové, dost možná
přestoupí jinam i německá blokařka
Stefanie Karg. Zbytek družstva by
však mohl setrvat pohromadě, a to
včetně hvězdné kubánské univerzálky
Liannes Simon, jež sama chce na Hané
zůstat. Zaječí úmysly nemají ani jiné
stěžejní opory: německá nahrávačka
Kathleen Weiss, běloruská smečařka
Tatsiana Markevich nebo české libero
Julie Kovářová.

„Jednotlivá jména zatím nechci komentovat, na to je ještě čas. Konkrétní
podobu kádru pro příští sezónu spíš
budeme odkrývat postupně podle
toho, jak a s kým uzavřeme smlouvu,“
podotkl šéf „vékáčka“. Bez korektur by
každopádně měl zůstat realizační tým
u ženského výběru Agelek. „Jeho složení
má v kompetenci hlavní trenér Miroslav
Čada. Protože jsme ale s prací prvního
kouče i všech jeho spolupracovníků
naprosto spokojeni, nevidím důvod cokoliv měnit,“ doplnil Petr Chytil.
S nejvyšším mužem VK AGEL
Prostějov přineseme za týden obsáhlý
rozhovor.

Pátek 1. kvìtna:
12.00 hodin první semifinále VK AGEL Prostějov – SK Španielka Řepy,
14.30 hodin druhé semifinále PVK Olymp Praha – VK České Budějovice.
Sobota 2. kvìtna:
10.00 hodin zápas o 3. místo, 12.30 hodin finále.
Všechny zápasy se hrají v hale Sportcentra DDM Prostějov v Olympijské ulici.

Marek Sonnevend

vývoje na 21:23. V koncovce pak se
štěstím odvrátil jeden setbol SK a přes
potíže boj dotáhl k důležitému vstupnímu vítězství.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Od začátku jsme předváděli velice kvalitní výkon, který ale šel postupně dolů.
Holky asi polevily v koncentraci, soupeř
se chytil a nastaly potíže ve třetím setu.
Jakmile se však mančaft vrátil k předchozí výborné hře, měl znovu jasně navrch
a situaci ještě stihl zvládnout.“

PRAHA, PROSTĚJOV Nebyla
to sice žádná procházka růžovou
zahradou, ale mladé volejbalistky
VK AGEL Prostějov nakonec splnily nelehkou úlohu nejvíc favorizovaného týmu úvodního turnaje
Final Four extraligy kadetek ČR
2014/2015. Na pražském Olympu porazily všechny tři své soupeře
a tím pádem nastoupí v nadcházejícím semifinále na vlastním hřišti DRUHÝ ZÁPAS (SOBOTA)
coby nejvýše nasazené družstvo VK AGEL Prostìjov – VK Èeské
proti čtvrté Španielce Řepy. Historický zisk mistrovského titulu ve Budìjovice 3:2 (15, -19, -22,
věkové kategorii „U17“ se znovu
24, 11)
o kus přiblížil!
Sestava: Zatloukalová, Valášková,
Cruz, Adamčíková, Weidenthalerová,
PRVNÍ ZÁPAS (PÁTEK)
Kociánová, libero Slavíková – StavinoSK Španielka Øepy – VK AGEL hová, Meidlová, Baláková, Hubrová,
Prostìjov 0:3 (-15, -18, -24) Boudová.
Stejně jako o den dříve začaly Agelky
Sestava: Zatloukalová, Valášková,
výtečně a v úvodní části Jihočeškám
Cruz, Adamčíková, Weidenthalerová,
uštědřily menší debakl. Potom však uděKociánová, libero Slavíková – Stavilaly stejnou chybu: dovolily protivnicím,
nohová, Meidlová, Baláková, Hubroaby se zvedly. Což vedlo až na hranu
vá, Boudová.
nepříjemné porážky, neboť budějovické
Hanačky do úvodního duelu výborně
družstvo získalo další dva sety a na sklonvstoupily a do stavu 20:8 ve druhé sadě
ku čtvrtého sahalo po své překvapivé výsvé pražské protivnice jednoznačně
hře 3:1. Naštěstí vékáčko klíčový závěr
válcovaly. Pak ale výrazně polevily, nesady doslova urvalo pro sebe a následně
chaly Španielku rozehrát a zkraje třetího
zvládlo i tiebreak, čímž si s předstihem
dějství se dostaly do velkých problémů.
zajistilo nejhůř druhé místo po prvním
„Domácí“ celek vedl už 17:7 (!), leč faFinal Four.
vorit se včas zvedl razantním otočením
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:

„Podobný vstup jako do úvodního utkání se Španielkou, děvčata hrála ze začátku opět skvěle. Jenže tentokrát se soupeř
chytil mnohem dříve, od druhého setu
trestal naše chyby a my jsme se postupně dostali hodně dolů. Kritická situace
nastala ve čtvrté sadě za stavu 20:24, kdy
jsme dokázali dát šest bodů za sebou,
tím odvrátit čtyři mečboly a nastartovat
se k vydřenému vítězství. Toho si velmi
cením.“

TØETÍ ZÁPAS (NEDÌLE)
PVK Olymp Praha – VK
AGEL Prostìjov 1:3 (20,
-15, -21, -18)
Sestava: Zatloukalová, Meidlová, Cruz,
Adamčíková, Valášková, Kociánová,
libero Stavinohová – Slavíková, Weidenthalerová.
Nejlepší výkon si naše kadetky schovaly
do posledního hracího dne. V zahajovací
části sice ještě trochu zaostávaly za viditelně sebevědomými sokyněmi a také
zkraje druhého dílu ještě ztrácely jeden až
tři body, jenže pak to začalo. Tým z Hané
zapnul na plné obrátky a ve zbytku střetnutí předváděl skvělý volejbal. Zaskočené
Olympačky se nezmohly na větší odpor,
naopak musely kapitulovat. A hostující
družina právem oslavila dílčí triumf.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Po spíše průměrném prvním setu začaly holky hrát od druhého vynikající
volejbal ze všech hledisek. Perfektně
bránily na síti i v poli, díky tomu fungo-

zjistili jsme
PROSTĚJOV Ve čtvrtek hostil secesní Národní
dům velmi vzácnou návštěvu. Na pódiu se
v rámci oslav deseti let divadla Point představila i Coco Chanel. Nejednalo se však
o slavnou francouzskou módní návrhářku,
ale o mladou psí slečnu...
Coco Chanel má sice francouzské jméno, její
předkové však pochází z Číny. Právě psy podobného typu lze spatřit na čínských soškách
pocházejících už z druhého století před naším
letopočtem. Aby toho nebylo málo, tak Coco
Chanel „mluví“, respektive „rozumí“ výhradně
portugalsky.
Její majitelka a bývalá členka divadla Point
Tereza Hořínková totiž psíka v Praze vychovává se svým portugalským přítelem Simaem,
s nímž hovoří převážně jazykem země
z Pyrenejského poloostrova. (mls)

vala celá naše herní koncepce a soupeř
neměl až na některé dílčí pasáže vůbec
šanci. V tomto zápase jsme naplno ukázali, na co máme, a celý mančaft můžu
maximálně pochválit.“
Ostatní výsledky: Olymp Praha – České Budějovice 3:0 (18, 14, 21), Olymp
Praha – Řepy 3:1 (20, -19, 23, 12), Řepy
– České Budějovice 0:3 (-19, -18, -24).

Alena Rašková dnes
nastupuje do nemocnice

PROSTĚJOV Večerník už v nedávné minulosti informoval o zdravotních potížích, které sužují první náměstkyni prostějovského primátora
Alenu Raškovou. Kvůli prudkému
zánětu obou kyčlí je nucena už několik týdnů chodit pouze o berlích.
Předminulé pondělí také primátor
svoji pravou ruku pustil dřív z jednání zastupitelstva, nebylo jí totiž příliš
dobře. A Večerník ví, proč!
První náměstkyně totiž přišla o hodně
krve. „V nemocnici mi opravdu hodně
pustili žilou a na pondělním zastupitelstvu mi nebylo moc dobře. Sedmadvacátého dubna (tj. dnes - pozn.
red.) nastupuji totiž do nemocnice na

Anketaaneb

ptali jsme se v ulicích
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la,“ radovala se z prvního místa studentka Střední školy oděvní, služeb
a ekonomiky z Červeného Kostelce.
„Letošní Doteky módy se mi líbily,
i když jsem očekávala trochu lepší
atmosféru a nadšení diváků. Některé prezentované modely byly velmi
nápadité a originální, jiné již trochu
okoukané. Celkově ve mně ale celý
večer zanechal dobrý a příjemný
pocit. Příští rok se určitě opět přijdu
podívat na návrhy mladých talentů,“
uzavřela galavečer s úsměvem divačka Michaela Polášková.

A co říkala na vítěze ředitelka
pořádající Střední školy designu a módy? „Měla jsem jiný typ...
(úsměv) Ale jelikož bylo tentokrát
v porotě tolik návrhářů, tak se
v hodnocení projevila invence a výtvarno, takže vítězný model tomuto
plně odpovídá. Módní návrháři mají
ale ten nejsprávnější pohled, takže
jejich hodnocení respektuji,“ poznamenala pro Večerník Ivana Vaňková.
Na ohlédnutí za 15. ročníkem Doteků módy se můžete těšit již v příštím vydání.
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Tabulka prvního Final Four
extraligy kadetek 2014/15

1. Prostějov
2. Olymp Praha
3. Č. Budějovice
4. Řepy

2
2
1
0

1
0
0
0

0
0
1
0

0
1
1
3

9:3
7:4
5:6
1:9

8
6
4
0

Na závěr kouč našich kadetek komplexně shrnul všechny tři turnajové
dny v české metropoli i výhled směrem k medailovým bojům. „V Praze
jsem chtěl zkoušet různé varianty sestavy proti jednotlivým soupeřům, což nebylo s ohledem na výsledky ideální. Dal
jsem však tomuhle sbírání potřebných
informací přednost před vítězstvími za
každou cenu a vyplatilo se: zkusili jsme
vše plánované, přesto pokaždé vyhráli
a díky prvenství v úvodním Final Four se
v domácím semifinále vyhneme Olympu coby největšímu rivalovi, což je určitě
dobře. Nesmíme se ale uspokojit, neboť
zajíci se počítají až po honu. Stěžejní
bude co nejlépe vstoupit do semifinálového střetnutí, Španielku nepodcenit
a splnit roli favorita. V případném finále
by se pak vidělo, každopádně titul je náš
velký sen,“ zdůraznil Jaroslav Matěj.
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totální endoprotézu kyčelního kloubu. A těsně před zastupitelstvem mi
odebrali půl litru krve. Podle lékařů
je to pro případ, že bych při operaci
ztratila větší množství krve a museli
mi nasadit transfúzi,“ vysvětlila Večerníku Alena Rašková. Jak dodala,
v podobných případech je odběr vlastní krve běžný. „Kdybych měla dostávat
cizí krev, i když naprosto stejné skupiny,
tak přece jen hrozí infekce nebo přenos
jakýchkoliv chorob. Navíc prý bílkoviny v mé krvi nemusí být totožné z bílkovinami krve cizího dárce,“ dodala
první náměstkyně primátora.
Ona sama je před náročnou operací
optimistická. „Konečně snad budu

normálně chodit,“
uzavřela se smíchem Alena Rašková. (mik)
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RSĨWSRVXQXOKUDQLFHLQYHQFH UKLIĎME HLOUČELU!

Andrea Kossányiová má od vedení VK Agel příslib, že v případě zahraniční nabídky bude uvolněna.
Foto: Josef Popelka

V Praze potvrdily roli favorita a ovládly první extraligové Final Four!

Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

CO CHANEL CEDILA KREV!

ANO I NE

K extraligovému triumfu potřebují ještě dvě vítězství na domácí půdě
menalo velké zklamání. „Já ale věřím, že
tenhle tlak ustojíme. Děvčata už mají něco
za sebou včetně zkušeností z reprezentace,
pomoct jim může i povzbuzování fanoušků v hledišti. Během prvního Final Four si
navíc holky ověřily, že pokud zodpovědně
dodržují taktiku, nepoleví v koncentraci
a na hřišti dělají, co mají, tak jsou schopny
předvádět výborný volejbal. A přesně to
od nich chci vidět i nyní, když půjde do
tuhého. Jestli touží po finále, musí na place
nechat absolutně všechno,“ burcuje Matěj.
Totéž by případně platilo i v následné
bitvě o zlato, jež propukne v sobotu
2. května od 12.30 hodin. „Všeobecně se
předpokládá, že do finálového duelu projdeme my a Olymp. Pokud to tak bude,
jedině dobře, ale nehodlám spekulovat
ani předbíhat. Každopádně jsme PVK
v úvodním Final Four dokázali porazit na
jeho půdě, což nám může dodat určité
sebevědomí ve zdravé míře i vědomí, že
na mistrovský titul máme. Je to náš dlouhodobý sen, pro jehož splnění teď uděláme maximum,“ slibuje Matěj.
Pro diváky a fanoušky je tady jedna příznivá zpráva: vstup na všechna páteční
i sobotní střetnutí je zdarma, takže můžete bez omezení přijít do hlediště povzbudit mladé Agelky na jejich náročné cestě
za splněním zlaté mise!
(son)

MHODSRJUDWXORYDW První náměstkyně

ŘÍDÍTE SE MÓDNÍMI
TRENDY?

PROSTĚJOVSKÉ KADETKY JDOU ÚTOČIT NA ZLATO!
PROSTĚJOV Ještě nikdy v historii nebyly mladé volejbalistky VK
AGEL Prostějov věkové kategorie
U17 tak blízko k zisku mistrovského
titulu. Zároveň je však čekají ještě
dva nejtěžší zápasy o medaile v rámci
rozhodujícího Final Four extraligy
kadetek ČR 2014/2015. Tento závěrečný turnaj se hraje 1. a 2. května v prostějovské hale Sportcentra
DDM, tudíž má výběr našich nadějí
při konečném útoku na vytoužené
zlato výhodu domácího prostředí.
Mladé „Agelky“ o minulém víkendu
potvrdily roli největších favoritek prvenstvím v úvodním Final Four na pražském
Olympu (viz jiné místo na této straně).
Tím pádem vyrazí do pátečního semifinále proti čtvrtému celku tabulky SK
Španielka Řepy, které se odehraje v pátek
1. května od 12.00 hodin. „Hlavní bude
vyrovnat se s nelehkou úlohou jasně favorizovaného týmu, od kterého všichni
očekávají vítězství. Za důležitý považuji
dobrý vstup do utkání, což by holkám
pomohlo nabrat základní klid i herní pohodu. Formu bychom měli mít solidní,“
uvažuje kouč kadetek VK Jaroslav Matěj.
Jeho svěřenky skončily v minulých dvou
ligových sezónách shodně druhé, takže
případné semifinálové vyřazení by zna-

netové stránky www.vecernikpv.cz

ZUZANA KORNÁTOVÁ
35267ħ-29
„Módními trendy se řídím, ale jen když
se mi líbí. Jinak si oblečení nakupuji
podle toho, co se mi líbí a co mi sluší.
Spousta módních trendů není vhodná
pro každého, někdo je neumí nosit a na
někoho se prostě ani nehodí. Důležité
podle mě je, aby se člověk cítil dobře,
ne z toho, jestli má poslední model
nějakého módního návrháře nebo
drahé značky.“ (úsměv)

NE

IVO KRÁL
35267ħ-29
„Módními trendy se zásadně neřídím,
to ale neznamená, že chodím oblečen
nemoderně. (smích) Chodím v oblečení, které se mi líbí. Rozhodně
nesleduji, co zrovna frčí. Věřím ale v to,
že většina obchodů stejně nabízí jen
to, co se zrovna nosí. Já přijdu do obchodu, a co mi padne do oka a navíc
mi sluší, tak to si koupím. Často ale
nakupuji spíše z internetu.“
Ptala se Aneta Křížová

BLEŠÍ TRH v „Národě“ přilákal sběratele i kupující

PROSTĚJOV Včera dopoledne
uspořádalo občanské sdružení
Červené barety v pořadí již třetí
Sběratelské setkání v Prostějově.
Klasický bleší trh, jak ho starší generace pamatují z dob dřívějších,
se uskutečnil v přednáškovém sále
Národního domu.
„Jsem nadšený ze stoupající úrovně,
letos přijelo více prodejců jako minule. Také návštěvnost byla ucházející,
což je vzhledem ke krásnému počasí
příjemné zjištění,“ pochvaloval si před
Večerníkem hlavní organizátor akce
Michal Mucha.

Sběratelé nabízeli k prodeji či výměně spoustu svých „pokladů“, ať už
šlo o známky, odznaky, části vojenské výstroje, starožitnosti, porcelán,
modely letadel, pohlednice a spoustu dalšího zajímavého zboží. „Další
bleší trh uspořádáme už na podzim
tohoto roku,“ těší se Michal
Mucha.
(mik)
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PROSTĚJOV Zatímco na prostějovském náměstí se slavil Den
Země, v lesoparku Hloučela se sbíraly
odpadky. Dvacítka dobrovolníků
čistila břehy říčky od Olomoucké
ulice směrem na Vrahovice. „Je
až neuvěřitelné, kolik odpadků se
nachází za garážemi na Olomoucké.
Z Hloučely jsme doslova tahali i těžké,
desetimetrové kabely. Trochu se za
nás lidi stydím,“ svěřil se Michal, jeden
z účastníků.
„Chtěla jsem se zapojit do akce Ukliďme
Česko, přičemž nejblíže máme přece jen
Hloučelu a její nejbližší okolí. Břehy jsou
velmi zaneřáděné, došli jsme po druhý
mostek. Budeme se muset potkat ještě
jednou, stále je toho ještě dost k vysbírání,“ nechala se slyšet Milada Sokolová,
která se na Prostějovany s výzvou o pomoc obrátila prostřednictvím sociálních
sítí.

%QO¾URQNGéPÆJQ1MTCwNQXCEÊURQNGMUG5VTGGV9QTM1WVCTQFKPQW8CXTGéMQXÚEJ"
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Do akce se nakonec zapojila část sboru
Proměny, který je součástí Okrašlovacího
spolku města Prostějova, členové Spolku,
své zástupce měl ve skupině i Street
WorkOut Prostějov, ZŠ E. Valenty, rodina
Králova a se šesti členy se zapojila i rodina
Vavrečkových. „Bylo nás přesně dvacet,
za sebou jsme nechali hromadu pytlů.

Jsme domluveni, že .A.S.A. Technické
služby v pondělí všechen nepořádek sesbírá. Děkuji všem, kterým příroda není
lhostejná,“ vzkázala Sokolová.
Jak se Večerník přesvědčil, pozitivně
naladěné účastníky čekala na závěr
odměna v podobě opečených párků
s hořčicí.
(pk)

Richard Müller navštíví na svém turné
jediné české město - PROSTĚJOV!

PROSTĚJOV Megaudálost pro
milovníky hudby vypukne už
tento týden! Slovenská pěvecká
legenda s nezaměnitelným hlasem
Richard Müller spolu s kolegy
z kapely Fragile už nějaký ten týden
objíždí vybraná slovenská města se
svým jedinečným turné s názvem
Hlasy a nezapomněl ani na Česko.
Jediným českým městem, které
v rámci svého turné navštíví je
právě Prostějov! Ať už se počítáte
mezi příznivce Richarda Müllera
nebo kapely Fragile, na tomto koncertu prostě nesmíte chybět!

Spojení Richarda Müllera a kapely
Fragile s názvem Hlasy existuje už od
roku 2013 a jde o unikátní projekt,
který nadchne snad každého milovníka hudby. Několikanásobný slovenský
Zlatý Slavík se spojil s kapelou Fragile
a společně představují publiku známé
písně bez použití jediného nástroje.
Legendárního Richarda Müllera jistě
není třeba dlouho představovat a pro
ty, kdo ještě neslyšeli o kapele Fragile
vězte, že jde o slovenskou vokální kapelu, kterou tvoří zpěváci Braňo Kostka,
Soňa Norisová, Helena Krajčiová,
Svetlana Rymarenko, Jana Golisová,

Slavo Košecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík. Ti si jen se svými hlasy
vystačí mnohem lépe než hudebníci
s lecjakým hudebním nástrojem a projekt Hlasy stojí právě na jejich umění.
„Jedná se o unikátní projekt v podání
úžasných interpretů, kteří publiku
nabídnou skvělou show,“ přiblížila
za pořadatelskou agenturu Helena
Gajdošová, která všechny příznivce
hudby srdečně zve na koncert. Ten
se koná už tuto středu 29. dubna od
19:30 ve Společenském domě. Lístky jsou stále k dispozici, ale dlouho
(peh)
s nákupem neváhejte.
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Večerník, jakožto hlavní mediální partner, má pro své čtenáře ve spolupráci s pořadateli připraveno hned PĚTICI
volných vstupenek na koncert Richarda Müllera a kapely Fragile s názvem Hlasy, který se koná již tuto středu
29. dubna. Soutěž probíhá od pondělí 27. do úterý 28. dubna, přičemž štěstí se usměje hned na PĚTICI Z VÁS, která tak
bude mít volný vstup do Společenského domu.
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...

6287¨l1©27=.$=1©
.'(6(1$52',/5,&+$5'0¸//(5"
Na vaše odpovědi čekáme do ÚTERÝ 28. DUBNA, 15:00 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.
KVINTET výherců obeznámíme telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE UVÉST na sebe KONTAKT.
Vstupenky budou následně připraveny v redakci Večerníku.
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servis pro ženy

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS

Trápí vás deprese, stres, napětí a hysterické
stavy? Pak zkuste kočičí kořen

původní zpravodajství z Prostějova
pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
mohu s radostí konstatovat potěšení, že
jste si i dnes našli chvíli času na servis pro
ženy. Dobrý pocit je o to větší, že tuto
stranu nečtou jen ženy, ale i muži. Srdečně vás tedy všechny vítám. Pohodlně se
usaďte, přibližte si sklenku vody a třeba
i menší zákusek a pojďme se společně podívat na to, co jsem si pro vás opět připravila. Nejprve si jako obvykle zacvičíme,
tentokrát se zaměříme na posílení břicha,,
zad, hýždí, kyčlí i nohou, ale i pánve a zpevvnění ramen, zatočíme také s kulatými zády.
y.
Poté si řekneme jak na deprese a úzkosti
sti
přírodní cestou a v neposlední řadě vám po
delší době přinášíme exkluzivní rozhovor
s renomovanou kartářkou.
Příjemné a ničím nerušené
chvilky pohody vám za Večerník přeje Aneta Křížová

Motto na tento týden:

„Hodnocení člověka má vycházet z toho,
co dává, ne z toho, co je schopný získat.“

Albert Einstein

Duš
Duševní
neklid dovede pořádně potrápit, ať už se objevuje
v jakékoliv formě. S tímto neššvarem však hravě ale účinně
pomůže kočičí kořen, známý také jako kozlík lékařský. Tato rostlinka je známá
již po staletí. V minulosti
nejenže pomáhal uklidňovat, ale odháněl i zlé duchy
a čarodějnice... Nesnesli totiž
p
pronikavou vůni až zápach,
kt
kterým je kozlík pověstný.
K této
t rostlince se však váže i řada
pově
pověr. Například, když prý rozdrtíme jeho
j
usušený kořen na prášek,
jednu jeho lžičku přimícháme do
vína a dáme tento „lektvar“ vypít
b po které toužíme, máme ji
osobě,
v hrsti...
Vraťme se ale zpět k léčebným účinkům kozlíku. Na rozdíl od klasických
a nutno dodat, mnohdy škodlivých
léků na deprese, úzkostné stavy a podobně, u kozlíku nevzniká závislost,
ani se neobjevují pocity omámenosti. Kromě toho kozlík lékařský výborně účinkuje na nespavost a předčasné buzení. Dokáže totiž vyrovnat

hladiny důležitých látek v mozku,
bez toho, že by způsoboval závislost.
Řeč je o GABA kyselinách, které
ovlivňují schopnost usnout a navození psychické vyrovnanosti.
Kozlík nemá omamné účinky, ale
působí jako mírné, přesto účinné
sedativum. Vyšší dávky však mohou
působit jako hypnotikum, proto se
vždy řídíme doporučeným dávkováním. Kromě uklidňujících účinků
pomůže při problémech s trávicím

Z draví a péče
traktem, uvolňuje hladké svalstvo,
jak již bylo řečeno, efektivně zabírá
při neurózách, úzkostech, nervovém
vyčerpání, ale i menstruačních bolestech a mírní křeče.
Hlavní účinnou látkou jsou silice,
dále pak alkaloidy, třísloviny, valepotriát, organické kyseliny, seskviterpeny a mnoho dalších účinných složek.
A proč se kozlíku přezdívá kočičí
kořen? To proto, že obsahuje kyselinu valerovou a izovalerovou, které
působí na kočky velmi přitažlivě.
Kozlík lékařský je k dostání v kap-

●● Podle čínského horoskopu jsme v únoru
vstoupili do znamení dřevěné kozy. Co to pro
nás znamená?
„Znamení dřevěné kozy nám zpomalí běh
předchozího koně, který vládl minulý rok
až do zhruba poloviny února. Dřevěné koze
vládne klid, mateřství, kreativita. Ale bohužel je v ní hodně ohně, tudíž mohou v tento

R ecept pro váss

Ingredience

420 g hladké moukyy
150 ml vody
1
malý bílý jogurt
1
lžíce oleje
1
lžièka cukru krupice
1
kostka droždí
•
•
•

rok být zaznamenány erupce sopek a výbuchy ohně. Proto tento rok velmi opatrně
s tímto živlem.“
●●Jak bude vypadat probíhající rok 2015,
bude lepší než ten předchozí?
„Dle mého názoru bych neřekla, že bude lepší.
Jelikož neustále lidé budou hledat práci, budou
muset sahat hlouběji do peněženky, týkajíce se
poplatků. Stále více se z lidí vytrácí radost ze života. Ale na druhou stranu se lidé více sepnou
s přírodou a budou jí pomáhat.“
●● Máme duben, co všechno nás tedy v následujících měsících čeká?
„Samozřejmě mnoho nového. Mohou být
založeny nové firmy, lidé si mohou velmi
pomáhat na svých životních cestách a budou si blíže. Budou cestovat víc nežli loni.
Nakupovat auta, domy i upravovat své okolí v místě bydliště. Bohužel se letos zvyšuje
i závist, pomluvy a nenávist. Je to dáno také
současnou politikou této země.“

●● Je nějaká oblast, na kterou bychom si měli
letos dávat větší pozor?
„Určitě ano, jak jsem již naznačila,
v letošním roce mohou vznikat požáry, kterým
by bylo vhodné předcházet. Více než jindy je také
nutností dávat si pozor při podpisu u jakékoli
smlouvy. Určitě také buďte opatrní na cestách.“
●● Dovolte mi otázku z jiného soudku. Na
mnohých místech naší planety probíhá řada
válečných konfliktů. Jak tuto problematiku
vidí vaše karty, neschyluje se ke třetí světové
válce?
„Jak říkáte, probíhá řada válečných konfliktů, ale
k další světové válce se zatím neschyluje, byť jak
je vidno, určití lidé by ji chtěli... Pokud lidé budou
cítit ve svých srdcích lásku a nic jiného, nebudou
se muset strachovat. Ale jak vidíte hodně kolem
sebe, lidé jsou agresivní na sebe navzájem. Nedokážou se domluvit mezi sebou a okamžitě reagují
vztekem. Přesto bych se nebála, že by letošního
roku propukla.“ (úsměv)

Langoše

Slanina
Èesnek
Tatarská omáèka

Postup
lahé vody rozdrobíme droždí, přidáme lžičku cukru a necháme
vásek. Do mísy vsypeme mouku, sůl, jogurt, olej a nakonec vzešlý
kvásek. Vše řádně vypracujeme na hladké těsto, které se nelepí k míse. Z těsta
ihned odebíráme stejně velké kousky, které rozválíme na placky a necháme
přibližně 15 minut nakynout. Každou placku smažíme na oleji dozlatova.
Podáváme se strouhaným sýrem, smaženou slaninou, česnekem a tatarkou.
Další
D
lšíí chutné
lš
h t é recepty
t naleznete
l
t v ččasopise
i V
Vařečka
ř čk
k čč. 4
4/2015
/2015
/201
5-R
Recepty
t
z kynutého těsta, který je právě k dispozici na stáncích tisku.

PRO TĚLO
I DUŠI - 6. DÍL

V tomto okénku se společně věnujeme
různým harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním
a
kompenzačním
cvičením.
V dnešním šestém díle se zaměříme
na posílení břicha, zad, hýždí, kyčlí,
pánve, nohou a zpevnění ramen.
K tomu, abychom předešli bolestem
zad, blokádám a dalším nešvarům,
je potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení v oblasti
zad a páteře dojde, je potřeba se
problematické partii pravidelně
věnovat. Pojďme tedy na to…

1.
Foto: www.123rf.com
kách, tinkturách, čajových nálevech,
tobolkách a tabletách. Doporučuje se však užívat jen krátkodobě.
V kombinaci s mátou peprnou a jitrocelem kopinatým pak pomáhá
při přetrvávajících bolestech zubů,
práškovaný kořen kozlíku s medem
je zase účinný na bolest hlavy neznámého původu, na odstranění
poruch trávení je vhodná kombinace kozlíku, fenyklu, anýzu, kmínu
a máty a na arytmii a tachykardii se
podává kozlík se srdečníkem a mátou. Kozlík je možné zakoupit v některých lékárnách a hlavně pak ve
zdravých výživách.

„K další světové válce se zatím neschyluje, ale určití lidé by ji chtěli,“
říká RENOMOVANÁ KARTÁŘKA Veronika Theresia Walsbergerová
V dalším ze seriálu zajímavých rozhovorů Večernice zavítala za Veronikou
Theresiou Walsbergerovou (na snímku), kartářkou, která se mimo jiné věnuje i numerologii, čištění minulosti,
výkladu snů, léčebné metodě Su Jok
a také Feng Shuej. Co všechno nás
v následujících měsících čeká? A jaký
pro nás bude rok ve znamení dřevěné
kozy a na co bychom si měli dávat pozor? Dočtete se v následujícím exkluzivním interview...

CVIČENÍ

●● Máte pro nás závěrem nějaké doporučení, radu či vzkaz?
„Otevřete každý své srdce lásce, klidu, porozumění a obejmutí. Pomozte matce zemi, neboť
nám ze sebe dává vše a my jí nazpět bohužel nic.
Ochraňujte slabší v jakékoli formě. A já vám za
ně velmi děkuji.“ (úsměv)

HLASTE SE!
HLEDÁME DALŠÍ
ČTENÁŘKU NA
ZMĚNU IMAGE!

Nejdříve si pomalu klekneme,
následně přejdeme do pozice
na čtyři, viz foto. Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

2.

Nyní přitáhneme pravé koleno
k hlavě, až se dotkne čela nebo
nosu. S nádechem pak prohneme záda
a pravá noha pokračuje od nosu či čela
směrem vzad, až co nejvíce nad zadek,
viz foto. Hlava je přitom zakloněná. Pohled by měl směřovat vzhůru. Pánev by
po celou dobu měla zůstat v rovnoměrné
ose. S nádechem se pak vyhrbíme, skloníme hlavu a opět přitáhneme koleno
k čelu či nosu. Cvičení je vhodné provádět v rytmu dechu, opakujeme pětkrát.
Poté cvičení provedeme levou nohou.
Tento cvik je vhodné provádět pětkrát
každou nohou. Cvik zpevňuje pohyblivost kyčelních kloubů. Také posiluje břišní svalstvo, dále svalstvo zad, hýždí, kyčlí
i nohou. Mírní menstruační bolesti.

3.

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

Staňte se finalistkou květnové PROMĚNY
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.

4.

Nyní s nádechem začneme pomalu zvedat trup a pánev co nejvýše,
aby tělo vytvořilo jakoby most. Chodidla by měla zůstat na podložce a váha těla
je přemístěna do dlaní a chodidel. Hlavu
volně zakloníme, viz foto. V této pozici
volně dýcháme a vydržíme tak dlouho,
dokud je to příjemné. S výdechem se
pak vracíme do počáteční polohy. Poté
cvik opakujeme ještě dvakrát, celkem
jej tedy provádíme třikrát. Tento cvik je
vhodný pro zlepšení držení těla, výborně
působí proti kulatým zádům, povzbuzuje ledviny a štítnou žlázu. Kromě toho
posiluje svalstvo nohou, kyčlí, pánve,
zad, paží a zpevňuje vazy a šlachy ramen
a zápěstí. Jestliže je ve vašich silách cvičit
jednou, je to lepší než nic. Závěrem si
za odměnu zatleskáme a budu se
na vás těšit zase příště.

Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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ČERNÉHO

SENZACE! CHYSTÁ SE NÁVRAT
PŘECECHTĚLA?
zjistili jsme

Branku Jestřábů by mohl hájit Jiří Trvaj!
Jiří MOŽNÝ

Foto: internet

více čtěte na straně
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SONDA
JIŘÍHO

PROSTĚJOV Přibližně od poloviny uplynulého
týdne se začalo mezi hokejovými příznivci velice
živě diskutovat o tom, že by se novým hlavním
koučem Jestřábů mohl při jejich prvoligovém
snažení stát dosavadní hlavní trenér olomoucké
juniorky, mladšího dorostu i vedoucí trenér celého sportovního centra mládeže Kamil Přecechtěl.
vic,
Dvaapadesátiletý někdejší útočník Vítkovic,
Olomouce či německého Ingolstadtu a později úspěšný trenér hokejové mládeže i mužů by se návratu k seniorskému týmu nebránil, současně ale v exkluzivním vyjádření pro Večerník sdělil, že doposud
žádnou nabídku neobdržel. Podle důvěryhodného zdroje jedná generální manažer Jestřábů také se zkušeným brankářem HC Olomouc Jiřím
Trvajem a další pěticí extraligou protřelých borců. Vše je ale pochopitelně
otázkou financí, vedení klubu totiž v těchto dnech ještě sestavuje rozpočet. Mezi příznivci se dokonce proslýchá, že sám Jaroslav Luňák ještě neví,
zda-li s první ligou bude v Prostějově vůbec pokračovat. Pokud však ano,
má zřejmě v rukávu pořádně žhavá esa!

gyně Šafářová musela rozdýchávat
hned v úvodní dvouhře pět mečbolů
soupeřky, ale zkušená Lucka dokáže
takovéto kritické okamžiky ustát.
Počtvrté za pět let tedy budou Češky
usilovat o pohár, a aniž bychom chtěli být nemístnými optimisty, Rusky
by velkým problémem ve finále být
neměly.
Se stejným přehledem, jenže na
domácí republikové scéně, kralují
v ligové soutěži prostějovské volejbalistky. Minulý týden získaly už
sedmý titul v řadě! Jsou sice vesměs
prostějovské pouze podle klubové
příslušnosti a ženy jen podle vizáže
– podle jmen na soupisce by jeden

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Nohejbalový dorost Sokola I Prostějov pokračuje v suverénní cestě
nejvyšší soutěží, po výhrách nad
Zbečníkem, Chabařovicemi a Karlovými Vary suverénně zdolal i oba
výběry Českých Budějovic.
DEBAKL

Ženy drtí soupeře, přidají se pánové?
Prostějovským dámám to ve sportovních aktivitách náramně pasuje.
Sotva se Petra Kvitová znovu „nastartovala“ po neplánovaném oddechu, zapojila se do Fed Cupové reprezentace, která v posledních letech
nemá ve světě konkurenci. Zvlášť,
když se sejde Kvitová, Šafářová a
Plíšková. Málokdo si uvědomuje, že
hned tři z našich hráček jsou na žebříčku výš, než jsou schopni dát byť
v jediném exempláři jejich soupeři.
Petra se po tréninku v Prostějově
chytla, a přestože její hra nebyla
prosta nevynucených chyb, s oběma
Francouzkami neměla vážné problémy a neztratila ani set. To kole-

Foto: internet

usuzoval na volejbalovou novinku,
mixované družstvo s nějakými dvěmi či třemi děvčaty... Nic to ale nemění na skvělé pověsti, kterou nejen
na volejbalové scéně našemu městu
přinášejí.
Vzhledem k pilným reklamním aktivitám už celá republika začíná naplno dýchat nadcházejícím hokejovým
šampionátem. Konečná nominace
začíná dostávat konkrétní obrysy,
motivace by neměla být problémem,
spíše naopak pozor na přemotivovanost. Pro některé hráče to může být
poslední možnost představit se na
domácím mistrovství. Doufejme, že
jí bezezbytku využijí!

BUDE TO JEŠTĚ VELKÉ DRAMA

HÁZENKÁŘI SE MOHOU TĚŠIT NA DERBY

ZÁŘÍ UŽ I MOSTKOVIČANKY

Tak vyrovnaná tabulka, jakou nabízí pohled
na „A“ skupinu I.A třídy po devatenácti odehraných kolech, se jen tak nevidí. V této krajské
soutěži je to typický obrázek po celou sezonu
a sedm víkendů před koncem není ani trochu
jasno, jestli jednotlivé celky obsadí šestou či až
čtrnáctou příčku. Vždyť aktuálně nejhorší tři
týmy jsou na tom stejně, jedenácté Radslavice
jen o dva body lépe, další trio má k dobru bod
a další duo je ve dvou bodech. Jistotu záchrany
tak má v pokročilé části ročníku pouze vedoucí
čtveřice či pětice, ostatní ještě musí zabojovat.
A diváci se tak mohou těšit na napínavé bitvy,
možná i několik překvapivých výsledků a také
neustálé přesýpání tabulky po každém odehraném kole. Vždyť do jarní části šly z nejhorší
výchozí pozice hráči Vrchoslavic, těm se však od
té doby podařilo již třikrát zvítězit a rázem jsou
jen bod od horní poloviny tabulky. A z regionální pětice jsou do bojů o záchranu namočeny
hned čtyři celky, nervózní tak musí být
i v okresních soutěžích.

Neplánovaně hektickou sezonu prožívají letos
házenkáři Prostějova i Kostelce na Hané. Oba
celky se ještě v uplynulých týdnech musely obávat, jestli se jich nebude úplně bezprostředně
obávat záchranářská bitva a nebude jim
hrozit sestup ze druhé ligy, teprve výsledky
předposledního kola přinesly definitivní klid.
V přímé bitvě s velice ohroženým Brnem
„B“ se podařilo doma uspět prostějovskému
Sokolu II, ještě větší pozornost a uznání si ale
zaslouží hráči Kostelce, kteří také podruhé v
sezoně zdolali lídra tabulky Velké Meziříčí,
tentokrát dokonce na jeho půdě. Ani jedno
družstvo si zatím až tolik radosti neužilo, když
sice dokázalo alespoň částečně sbírat body
a potvrzovat roli favorita, opakovaně se ale
regionální zástupci nevyhnuli překvapivým
ztrátám a nečekaným zaváháním. Do nadcházejícího závěrečného kola ale mohou jít bez
zbytečného stresu, navíc je na programu právě
derby a fanoušci se tak mohou těšit na velkolepou podívanou a rozlučku se sezonou.

V posledních letech platilo, že zárukou výher
byly v ženském fotbale pouze Kostelečanky.
Výběr koučovaný nejprve po dlouhé roky
Petrem Mertou a od loňského léta Markem
Jelínkem dokázal úspěšně reprezentovat
v různých divizních skupinách a následně
oblastním přeboru, nyní se k němu úspěšně
přidávají hráčky mostkovického Sokola.
O svém potenciálu přesvědčilo toto družstvo
již na podzim loňského roku a nyní na to Jaroslav Karafiát a jeho svěřenkyně navazují možná
ještě lépe, než se dalo očekávat. Vždyť nováček
soutěže poráží nejen poslední Drnovice
s Ráječkem, dokázal si ale vyšlápnout i na druhé
Kohoutovice a jeho vstup do jara je skutečně
snový. Ač Mostkovičanky zatím hrály jen
u soupeřů, dokázaly v obou případech zvítězit,
aniž by obdržely branku. Rýsuje se tak reálná
možnost, že by v konečném pořadí obsadil
Kostelec první příčku a Mostkovice skončily
při svém premiérovém představení v dlouhodobé soutěži hned za nimi.

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

Cesta Petry Kvitové halovým turnajem v německém Stuttgartu skončila
hned prvním zápasem, když po volném losu nestačila ve druhém kole
na nepříliš známou Američanku
Madison Brengleovou.
ČÍSLO VEČERNÍKU

15

Až v polovině roku 1999 přišel na svět fotbalista Nezamyslic Zdeněk Špička, ovšem již
v patnácti letech dostává šanci
v „A“-týmu. Proti Hornímu Štěpánovu odehrál téměř celý poločas, než byl vyloučen.
VÝROK VEČERNÍKU

„MY TO DĚLÁME
ZADARMO, VY
ZA PENÍZE!“
Předseda určického fotbalového
klubu Květoslav Petružela k novináři Večerníku jako opodstatněnou
kritiku jeho práce
KOMETA VEČERNÍKU

JIŘÍ VESELÝ

Velkému českému talentu se p
podařilo projjít až do finále turnaje
v
Bukurešti, když
v Rumunsku
vyřadil i Chorvyř
vata
Karloviče
a zdolal
zd
ho až po
dvou tie-breacích Španěl Garcia-Lopez.
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ZHLEDNA

vítězů Vít Soldát:
„NEZÁTKA“ ZVLÁDLA DUEL S HORNÍM ŠTĚPÁNOVEM Gólman
„Snažil jsem se kluky uklidnit“
Nervózní utkání rozhodla jediná branka ze standardní situace

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
NEZAMYSLICE Potřetí v řadě se nepodařilo fotbalistům
Horního Štěpánova vstřelit svému soupeři během devadesáti
minut hry ani jednu branku.
Ovšem na rozdíl od penaltových soubojů s Přemyslovicemi
a Kralice na Hané „B“ se tentokrát bodového zisku nedočkali.
V Nezamyslicích prohráli s tamějším „A“-mužstvem 0:1. Naopak
domácí ještě v jarní části nezaváhali, když ze tří soubojů vytěžili plný počet bodů při skóre 7:1, čímž
si pojistili první příčku v tabulce
okresního přeboru. Hosté zůstali
na čtvrté pozici, ztratili však kontakt s vedoucí triem. Na úplné
čelo nově ztrácejí už devět bodů
a spíše než postupové hrátky
tak na ně čeká bitva o čtvrtou až
sedmou pozici.
Stav před výkopem
Domácí vstupovali do sobotního
souboje z vedoucí pozice a s dvoubodovým náskokem na druhou Hanou
Prostějov, kterou čekal duel v Klenovicích proti domácí Skalce. Nezamysličtí
měli na kontě nejen nejvíce bodů, ale
také nejvíce vstřelených a nejméně obdržených branek, nejvíce výher po devadesáti minutách a stejně tak nejméně
utkání bez bodového zisku. Směrem
dopředu jim ale díky vydařenému
podzimu a výhrám 6:0 nad Brodkem
u Prostějova, 7:2 nad Přemyslovicemi
i 5:0 nad Kralicemi „B“, 5:1 nad Zdětínem a 5:2 nad Držovicemi šlapali hráči
Horního Štěpánova na paty. Venku
již navíc získali třináct bodů a lépe se
v tomto směru vedlo pouze vedoucí-

NEZAMYSLICE Už pětačtyřicáté narozeniny oslaví v červenci tohoto roku Vít Soldát (na
snímku). I v tomto na sportovce
pokročilejším věku ovšem prokázal, že chytat stále umí, a jako
záskok v nezamyslické bráně
si úspěšně poradil se všemi
střeleckými pokusy Horního
Štěpánova. Přispěl tak k výhře
1:0 a uhájení prvního místa
v okresním přeboru. I přes čisté
Z vyrovnaného souboje o míč vyšel lépe Tomáš Mariánek (druhý zleva), stejně tak konto ovšem očekává, že již jei samotné utkání vyznělo pro Nezamyslice.
Foto: Jiří Možný ho výpomoc nebude potřeba,
a bude se moci fotbalu věnovat
je Mariánek do břevna, odražený míč ale venským internacionálům v sestavě
pouze v roli diváka a účastníka
po závaru dopravil do brány Miroslav s Tiborem Mičincem, Františkem
Lakomý. „Z velké části jsme jim gól da- Štambacherem či Róbertem Kafkou. utkání pro radost.

mu triu. Na podzim se díky stavu 1:0
radoval severnější tým.

Vývoj zápasu
Příliš fotbalové krásy nenabídli hráči
ani jednoho týmu. Jako první zahrozili
hned po pár desítkách sekund hosté,
poté se naopak na několik minut usadili na polovině svého soupeře domácí,
z čehož vytěžili kupu rohů, ale žádnou
branku. To stejné se vzápětí opakovalo
i na opačné straně. Střetnutí bylo jinak velice vyrovnané, což odpovídalo
tomu, že se potkaly dva celky z popředí
tabulky, kvalita hry ale přece jen zaostávala za očekáváním. Individuálně se dařilo hráčům povětšinou jen na vlastní
polovině či uprostřed hřiště, přihrávky
začaly s blížením se k soupeřově bráně
ztrácet na přesnosti a střely buď mířily
vedle, nebo si s nimi až na jeden exemplář poradili pozorní gólmani.

rovali, když jsme nepokryli začátek standardní situace, protažený roh na zadního
chlapa, kde nikdo nebránil. Nebyla to
chyba jednotlivce, ale všech pěti šesti
hráčů, kteří mají bránit osobně,“ analyzoval kouč poražených Patrik Müller.
Zásadní okamžiky
Hosté pak několikrát nevyužili možnost rychlého brejku a odevzdali míč
Už ve 2. minutě musel domácí Soldát soupeři.
chytat hlavičku mířící pod břevno, před
Osobnost utkání
druhou bránou vystřelil Miroslav Lakomý po rohu kousek vedle, hlavičku po
přímáku od poloviny hřiště vytěsnil gól- Z hráčů, kteří zasáhli do utkání, nikdo
man Suchý na roh. Nejblíže otevření výrazněji nevyčníval. Oba celky se
skóre však na dlouhé desítky minut byli mohly spolehnout na své gólmany, nahosté. Ti to zkoušeli téměř ze všech po- opak směrem dopředu to tak úspěšné
zic. Nejprve Libor Němec z dobrých nebylo. Na domácí straně byly znát abtřiceti metrů napálil levou spojnici, ná- sence Fialky, Oulehly či Přikryla, ale
sledně brankář Nezamyslic jen s obtíže- také improvizované složení si nakonec
mi vytáhl další dalekonosný pokus nad poradilo. V roli útočníka se prosadil dříbřevno, Matuška to z levého rohu šest- ve spíše defenzivněji laděný Miroslav
náctky zkusil technicky na vzdálenější Lakomý, pro němž to byl již čtvrtý
horní růžek, ale nevyšlo mu to a přestře- zásah v sezoně.
lil. Hosté využívali i faktu, že hráli v první
Zajímavost duelu
půli po větru, který občas přece jen zadul. Po přestávce propadl míč na zadní
tyč k hostujícímu Žondrovi, ten v pádu Do nezamyslické brány se postavil až
poslal míč vedle. A z pokračující územní gólman číslo čtyři. Chyběla pracující
převahy se Štěpánovským také nepoda- jednička Tomáš Buriánek, na mařilo nic získat. Hra se pak opět vyrovnala turitu se připravující dvojka Arnošt
a trochu přiostřila, k tomu nejzásadnější- Matoušek i třetí v pořadí Novotný.
mu došlo dvacet minut před koncem, Rukavice tak znovu navlékl Vít Solkdyž roh z pravé strany poslal z halfvole- dát, jenž na podzim čelil českoslo-

TJ Haná Nezamyslice

A vedl si úspěšně, do sítě nepropustil Jiří Možný
ani jednu ránu a i ve čtyřiačtyřiceti
letech dokázal vychytat čisté konto. ●● Po delším čase jste si opět
stoupl do nezamyslické brány.
Atmosféra střetnutí
Nebyl jste nervózní?
„Ne, to ne. Sem tam za staré pány
Střetnutí z příjemného letního počasí si člověk zahraje, stejně tak hodový
vybízejícího k výletům i grilovačkám fotbal. A s těmato klukama se hraje
sice přihlíželo jen několik desítek dobře, takže se není čeho bát, oni to
diváků, na trávníku i v prostředí stří- zvládají dobře.“
daček ale bylo poměrně živo. Hosté ●● Jaký to pro vás byl zápas?
působili poměrně podrážděným „Bylo to hodně vyhecované kdo
dojmem a výsledkem byly i dvě zby- s koho, každý se snažil až moc. Snažil
tečné žluté karty za projevy nespo- jsem se kluky uklidnit, protože nemá
kojenosti, k tomu se přidaly slovní cenu, aby se nechali vynervovat a zbyprovokace směrem k rozhodčímu tečně vylučovat.“
a jeho řízení zápasu. Trojice arbitrů si ale ●● Vychytal jste čisté konto, můžete
s vytvářeným tlakem úspěšně poradila. být tedy spokojen i sám se sebou?

Foto: Jiří Možný

„Na mě skoro nic nešlo, kluci to
zvládali za mě. (úsměv) Člověk si už
zvykl sledovat fotbal z druhé strany,
za zábradlím, byla to změna. Jednou
nastřelili břevno, bylo to pěkně trefené, balon zaplaval a vzal to i vítr.
●● Očekáváte, že budete v sezoně
ještě chytat?
„Snad ne. Vemte si, že mezi mnou
a nejmladším hráčem je rozdíl třiceti
let. (smích) Mně už bohatě stačí hrát
jen tak pro radost.“
●● Myslíte, že se podaří Nezamyslicím první místo udržet?
„Když se budou kluci snažit a poctivě trénovat, tak ano. Musí ale chtít
bojovat jako kolektiv.“

Pozápasové hodnocení trenérů
Vlastimil MICHLÍČEK - TJ Haná Nezamyslice:
„Je to utrápené vítězství, vyhrál šťastnější, ne lepší. Máme
hodně zraněných hráčů, což bylo znát. Hra byla rozháraná,
nebyli jsme schopni si pořádně nahrát balon. Červená karta
byla zbytečná, ale zasloužená. Po drobném kontaktu se hráč
ohnal rukou a trefil protihráče... Spokojenost jsem tak jen
s hrou dozadu, rozehra i útoky byly skutečně slabé. Kuba
Mojtek si navíc vykloubil rameno a vypadá to, že si příště
budu muset vzít kopačky i já (smích).“

1 :0

Patrik MÜLLER - TJ Horní Štěpánov:
„S hrou jsem byl spokojen, kluky musím pochválit. Nedokázali jsme dát branku, šance ale byly. Trefili jsme břevno, Žondra minul ve vyložené šanci, zahrávali jsme množství standardek, které jsme ale nedokázali využít a doplatili na to. Domácí
nebyli lepším týmem, pro nás ale bohužel dali branku, která
rozhodla utkání. Soupeř hrál zbytečně tvrdě, nás rozhodčí
trestal za mluvení, což je správné, mluvit se nemá. Připravovali jsme se na to, borci ale neudrželi nervy na uzdě...“

TJ Horní Štěpánov

19. kolo Sportika II. třídy OFS Prostějov
Moler

Mojtek

Khýr
Petr Liška

Vlastimil
MICHLÍČEK

Patrik
MÜLLER

Král
Dostálík

Soldát

Navrátil

Hartl
Deutsch

Suchý

Horák
Mich. Lakomý

Žondra

Mir. Lakomý

Němec

Ščudla

Mariánek
Sígl

Hájek

Matuška

Musil

Branky: 68. Miroslav Lakomý
Střely na branku:
Rohové kopy:
Žluté karty: 82. Mariánek

10
12

NEZAMYSLICE
Střely mimo branku:

1 :0

ŠTĚPÁNOV

Branky: -

( 0 :0)

2

Střely na branku:
Rozhodčí: I. Antoníček – Vachutka, Bašný
Červené karty: 85. Špička

Střídání: 46. Špička za Molera, 50. Matoušek za Mojtka, 86. Antonín za Dostálíka, 89.MachálekzaMir.Lakomého

Diváků: 50

Rohové kopy:

Žluté karty: 34. Hartl, 38. Žondra
Střídání: 46. Klimeš za Hartla, 76. Pavel Liška za Khýra

4
7

Střely mimo branku:

6
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F TBALOVÁ R ZHLEDNA
„Soustřeďme se na náš výkon,
„ESKÁČKO“ NALOŽILO ZÁBŘEHU TŘI BANÁNY soupeře pak řešit nemusíme,“
připomíná Karel Kroupa

Úvod snů: po čtvrthodině 2:0, poprvé na jaře se trefil Kroupa

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Zlepšující se tendenci mají v jarní části třetiligové
soutěže představení prostějovských fotbalistů před domácím publikem, tedy alespoň co
se výsledků týče. Po porážce
s rezervou Sigmy přišla remíza
s Hulínem a v sobotu se svěřenci
kouče Jury dočkali vítězství nad
druhým Zábřehem! A to tak, že
přesvědčivě. Kdo totiž čekal vyrovnaný průběh víkendového
šlágru MSFL, musel být zaskočen vstupem do utkání, který
se „eskáčku“ náramně povedl!
Koudelka a premiérový jarní
střelec Kroupa vytvořili po čtvrthodině zajímavý dvoubrankový
náskok, který těsně po přestávce pečetil Zatloukal. Prostějov se
tímto vítězstvím posunul na třetí místo tabulky právě za svého
sobotního soupeře. Rozdíly od
druhé do sedmé příčky jsou ale
pouze jednobodové!
Stav před výkopem
To zásadní se v předzápasové přípravě
započalo už Zelenkovou řečí v šatně bezprostředně po utkání v Orlové, v týdnu si
vzali na individuální pohovory jednotlivé
hráče trenéři a i samotní fotbalisté si měli
mezi sebou co vyříkávat. „Pozitivně se
projevilo zejména určité přepnutí v hlavách, kdy jsme si všichni uvědomili, co je
potřeba udělat pro to, abychom dokázali
se soupeři držet krok. Na hřiště jsme šli
jako tým a s jasným úsilím tento zápas
zvládnout,“ pochvaloval si po zápase asistent Roman Popelka. Trenér František
Jura poslal dvojici Sečkář - Petržela zahrát

si dopoledne za starší dorostence, čímž
naznačil svou nespokojenost (nejen) s jejich výkony, byť oba borci seděli odpoledne na lavičce a postupně zasáhli do hry.
Do té naopak opět nebyl připraven po
dalším vyšetření Bureš, takže si svou šňůru mezi třemi tyčemi s radostí prodloužil
Kofroň. Od začátku byl do hry připraven
Machálek, byť koleno stále není v optimální pohodě.

Rušno bylo i před brankářem Kofroněm, respekt si tam ovšem sjednal stoper Sus
(ve výskoku).
Foto: Tomáš Kaláb

Vývoj zápasu

prve díky Zelenkově standardní situaci,
vzápětí pálil Voves. Chvíli poté vyšla domácím standardní situace, kdy Zelenka
rozehrál nepřímý kop nacvičeným signálem a míč do branky dotlačil Zatloukal 3:0. Hodně agilní byl logicky Krejčíř, který v Zábřehu něco odehrál. V 65. minutě
mu zabránil v zápisu do listiny střelců po
rohovém kopu hostující obránce, který
míč odvracel z brankové čáry. Zachytal si
ale také Kofroň, který efektně pro diváky
vytáhl nad břevno Pospíšilovu navštívenku. Když se po Šustrově chybě neprosadil
Šteigl ani se neujala Sečkářova střela,
skončilo utkání trojgólovým vítězstvím
modrobílých.

Vzhledem k předchozím výkonům
a nabuzení na domácí utkání byl mančaft logicky od úvodního hvizdu poněkud nervózní. Tento pocit z něj ale po
necelých pěti minutách spadl. Přestože
Prostějov vedl po čtvrthodině o dva
góly, poločasový výsledek nemusel být
vůbec příznivý, protože Zábřeh měl po
obdržených brankách dvě dobré šance a
před poločasem mohl ze standardní situace také korigovat. Naštěstí se tak nestalo,
a tak chvíli po přestávce definitivně zlomila houževnatého soupeře třetí branka
v jeho síti, která určila majitele tří bodů.

Zásadní okamžiky

Osobnost utkání

Opatrný úvod trval pouhé čtyři minuty.
V 5. se po levé straně rozeběhl Pančochář,
naservíroval míč před bránu, kde ho Koudelka usměrnil za Šustrova záda - 1:0. Jen
pár minut poté ale mohlo být srovnáno,
když po nedorozumění v domácí obraně
trefil Prokeš hlavičkou tyč Kofroňovy
branky. 11. minuta svědčila jedenáctce
v prostějovském dresu Machálkovi, který
z otočky mířil těsně mimo tři tyče. Ještě se
nezavršila ani čtvrthodina hry, když domácí předvedli brilantní kombinační akci
počínající ve středu hřiště, Koudelka zprava odcentroval a Kroupa přeskočil chybujícího Šustra - 2:0! Jenže o čtyři minuty
mohlo být zase vše jinak, naštěstí pro domácí hlavičkoval po rohu Swiech těsně
nad břevno. Tři minuty před přestávkou
hlavičkoval po nepřímém kopu těsně
vedle branky Krejčíř. Hned po pauze byla
prověřena pozornost obou gólmanů, nej-

Jednoznačně celý tým 1.SK Prostějov,
jakkoli to může znít jako klišé. Hráči si evidentně vzali ponaučení z předchozích
nepovedených výkonů a někteří si zdá se
uvědomili, že i přes úzký kádr nemají jistou ani lavičku. Do zápasu nastoupili s cílem vyhrát. Každý jednotlivec hrál ve
prospěch celku a hrál naplno, jak se v mistrovském zápase předpokládá. Dvě poslední utkání tak představovaly i dva protipóly výkonu prostějovských fotbalistů.

Zajímavost duelu
Když si uvědomíme tucet zásahů, které
měl na podzim Karel Kroupa na svém
kontě, nechce se ani věřit, že na jaře musel
čekat až do šestého utkání, aby se zapsal
do listiny střelců. To ovšem nikterak nesnižuje jeho přínos pro tým. Další zajíma-

vostí je nula na kontě brankáře Kofroně.
„Mám dojem, že to je první čisté konto,
které jsem tady vychytal,“ zářil po utkání.
„V této části sezóny si opravdu zachytám,
dnes navíc v podařeném zápase, jsem
opravdu šťastný,“ potvrdil nadcházející
otec, který si doufejme, pořádného štěstí
ještě užije!

Atmosféra střetnutí
Fotbalové prostředí vytvořily na jaře už
netradičně tradiční dva kotle, které hlasitě povzbuzovaly domácí hráče na střídačku z obou tribun. Téměř pětistovka
diváků je na prostějovské poměry slušný
počinek. O lehce negativní emoce se naopak staral asistent rozhodčího, který si
více než hry všímal reakcí domácí lavičky. Snad frustrovaný člověk ventilující
při fotbalu své autoritativní ambice stačil okřikovat své nejbližší okolí, některé
jeho výkony s praporkem byly ale minimálně diskutabilní.

●● Tentokrát to byl od začátku jakoby
jiný tým, než v Orlové... Čím to?
„Do zápasu jsme nastoupili s cílem vyhrát, v uplynulém týdnu jsme o situaci
debatovali nejen s trenéry, ale i my sami
hráči. Jsem moc rád, že se to na hřišti pozitivně projevilo.“
●● Dá se minulý týden interpretovat
jako pročištění týmové atmosféry?
„Těžko říci, jestli se atmosféra pročistila nebo ne. Ona byla naopak napjatá, pozitivní bylo, že to tak trochu
explodovalo v samotném zápase.
Určitě ale sezení byla ku prospěchu
věci.“

Foto: archív Večerníku

●● Dva góly v první čtvrthodině je asi
úvod zápasu z říše snů?
„Stanovili jsme si taktiku, chtěli jsme
soupeře trochu překvapit vysoce aktivní
hrou. Určitě tomu pomohl i fakt, že nastoupil Milan Machálek, který je schopný to se mnou vpředu uběhat. Celý mančaft se posunul víc dopředu, což bylo
patrné od samého začátku.“
●● Konečně se vám podařilo na jaře
vstřelit gól, takže spokojenost?
„Nejsem typ útočníka, který obejde tři
hráče a dá gól. Já potřebuji od kluků určitý servis, a pokud chybí, snažím se bojovat a vyhrávat souboje, ale těžko něco
zmůžu, když nejsou ostatní nastěhovaní
na polovině soupeře. Dnes musím kluky
pochválit, protože od začátku do toho
šlapali všichni a byl vidět diametrální rozdíl oproti posledním zápasům.“
●● „Áčko“ Zlína hraje už v sobotu,
takže se v nedělním souboji na půdě
jeho rezervy dají očekávat posily ze
širšího kádru...
„Znovu opakuji, nehleďme na Zlín, ale
na sebe, jak si to přepneme v hlavách, jak
k zápasu nastoupíme. Pokud stejně jako
dnes, tak nemám obavy.“

Pozápasové hodnocení trenérů
Roman POPELKA - 1.SK Prostějov:
„Tentokrát mohu s naším výkonem vyjádřit spokojenost.
Jsem rád, že hráči pochopili vážnost situace, což se odrazilo
na výkonu celého týmu. Vstřelit soupeři, který dosud na jaře
nedostal gól, hned tři branky, těší o to více. Zábřeh je kvalitní
mužstvo, které dokáže zahrozit z kterékoli standardní situace.
Karel Kroupa pracuje od začátku jara velmi dobře a na hrotu
uhraje spoustu balónů, takže i při gólové absenci je pro nás nesmírně platný. Ale je samozřejmě dobře, že gól dal.“

3 :0

1.SK Prostějov

PROSTĚJOV Karel Kroupa
(na snímku) vlétl na třetiligové
trávníky jako neřízená střela,
a i když jeho brankostroj v průběhu podzimu přepnul na nižší
obrátky, počet tref do černého
se zastavil na čísle dvanáct.
O to víc bylo nezvyklé, že v jarní
části MSFL brankáře soupeřů
ještě nepřekonal, byť na hrotu
vždy dělal maximum možného. Jestliže jarní kouzlo zábřežské branky odčaroval po pěti
minutách Koudelka, pak střelecké trápení muže s trojkou na
zádech padlo po čtvrthodince.
Po zápase tak měl syn velké
legendy brněnské kopané pochopitelně dobrou náladu...

Jiří BALCÁREK - SK SULKO-Zábřeh:
„Především je potřeba zdůraznit, že se nám rozpadl tým!
Byli jsme rádi, když jsme dali dohromady osm zdravých
hráčů, devátý hrál nedávno I. A třídu, desátý byl Kovář,
který hrál tak ze třiceti procent ... Mě samotného utkání
zklamalo kvalitou, týmy neprodukovaly líbivý fotbal pro
diváky, kteří by se z něj měli těšit. Oba góly šly na náš vrub,
naopak soupeři jsme situaci ulehčili někdy až lehce alibistickým výkonem, který kvalitě zápasu nepřispěl.“

SK SULKO-Zábřeh

23. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy
Pančochář

Krejčíř

Švábík
Rajnoha

František
JURA

Jiří
BALCÁREK

Zatloukal
Koutný
Kofroň

Krejčí

Kroupa

Kovář
Šustr

Zelenka
Prokeš

Sus
Machálek

Binar

Swiech

Fládr
Pospíšil

Hirsch

Kurušta

Koudelka

Branky: 5. Koudelka, 15. Kroupa, 49. Zatloukal
Střely na branku:
Rohové kopy:

4
2

Střely mimo branku:
Nepřímé kopy:

PROSTĚJOV

2
4
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ZÁBŘEH

Branky: -

( 2 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Mikyska – Boček, Černý

Diváků: 480

Rohové kopy:

Žluté karty: -

Žluté karty: 41. Kurušta, 79. Koutný

Střídání: 63. Šteigl za Machálka, 78. Sečkář za Koudelku, 89. Petržela za Zelenku

Střídání: 34. Voves za Kováře

6
6

Střely mimo branku:
Nepřímé kopy:

1
4

36

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

Fotbal

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Fotbalový svaz
rozdal sady

Prostějov (jim) – Mezi oddíly
FK Němčice nad Hanou, TJ Sokol
Čechovice, FC Kralice na Hané,
TJ FC Kostelec na Hané, TJ Haná
Prostějov, TJ Sokol Plumlov, TJ
Sokol Klenovice na Hané a TJ Sokol Určice rozdělí Okresní fotbalový svaz (OFS) Prostějov tréninkové sety. Rozhodl o tom výkonný
výbor na základě velikosti mládeže
a počtu kvalifikovaných trenérů.
Dorost možná
s Pøerovskem

Prostějov (jim) - Z důvodu malého počtu oddílů účastnících se
letošní sezony okresního přeboru dorostu vybízí výkonný výbor
OFS Prostějov nejen oslovit regionální oddíly, kdo z nich bude mít
zájem přihlásit se do příštího soutěžního ročníku, ale také vyvolat
jednání s OFS Přerov o jednotné
dorostenecké soutěži.
Vznikla komise
ženské kopané

Prostějov (jim) - Tři členy má
historicky první okresní komise
věnující se čistě ženskému fotbalu.
Předsedou se stal Zdeněk Vysloužil, jehož doplňují prezident kosteleckého TJ FC Stanislav Píchal
a hlavní trenér tamějšího dívčího
družstva Marek Jelínek. „Prioritou
je oslovení regionálních fotbalových oddílů s tím, jestli nemají
zájem o založení ženského družstva. Rádi bychom od příští sezóny spustili nultý ročník okresní
soutěže neregistrovaných hráček
šest plus jedna. Další myšlenkou
je uspořádat pro zájemkyně vzorovou tréninkovou jednotku pod vedením trenéra s 'B'-licencí a specializací na ženský fotbal a uspořádat
utkání nebo turnaj výběru OFS
Prostějov proti jiným okresním
fotbalovým svazům,“ nastínil Vysloužil plány na rozvoj regionální
ženské kopané.

www.vecernikpv.cz
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
22. kolo: Šumperk - 1.SK Prostějov
(neděle 3.5., 14.00, Adamec - Pivoňka, Hampl).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U17, sk. „B“, jaro:
Předehrávané 15. kolo: Hlučín 1.SK Prostějov (středa 29.4., 10.15,
Mankovecký - Čecháček, Kret).
7. kolo: Vyškov - 1.SK Prostějov
(neděle 3.5., 10.15, Mikula - Jm KFS,
Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U16, sk. „B“, jaro:
Předehrávané 15. kolo: Hlučín 1.SK Prostějov (středa 29.4., 12.15,
Čecháček - Mankovecký, Kret).
7. kolo: Vyškov - 1.SK Prostějov
(neděle 3.5., 12.15, Jm KFS - Mikula, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
24. kolo: Hranice - Čechovice (neděle 3.5., 10.15, Kozubík - Štětka,
OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
24. kolo: Hranice - Čechovice (neděle 3.5., 12.30, Štětka - Kozubík,
OFS).

Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

URČICE VYVÁLČILY v bojovném utkání s Přerovem bod Lipová je opět třetí, vyhrály i Mostkovice
Hosté v poslední minutě odmítli výhru, když neproměnili penaltu

URČ
PŘE

1
1

URČICE Aspoň bodík si po druhém
domácím utkání během osmi dnů
připsaly domácí Určice v souboji s přerovskou Viktorií. Po oboustranně bojovném a nepříliš líbivém fotbale sahal
v tabulce šestý Přerov dokonce po třech
bodech. Ujal se vedení krátce před poločasem po šťastně zakroucené střele,
domácím se ale deset minut po změně
stran podařilo srovnat skóre. Závěr poznamenala neproměněná přerovská
penalta.
Domácí trenér musel lehce obměnit útočnou dvojici, když neměl k dispozici kapitána Lose. Vedle Trajera se objevil Haluza,
Skopalík se z místa stopera posunul do zálozy. Dobře jej ale zastoupil zkušený Koláček. V přerovské brance se objevil prostějovský Neoral, který do Viktorie putoval
z Hulína, kde na podzim fungoval v pozici
druhého brankáře.
Od počátku byl v ofenzivě viditelný Kopečný, který v divizním celku herně roste.

Po deseti minutách se teprve zastřeloval,
mířil přímo do náručí Neorala. Hra se poté
odehrávala povětšinou mezi šestnáctkami.
Až deset minut před přestávkou zatočil
z pravé strany téměř od brankové čáry
Zaorol centr do vápna a ten překvapivě
skončil u vzdálenější tyče domácí svatyně 0:1! Vzápětí Nejezchleb dobře zasáhl před
týmž hráčem vbíhajícím do nebezpečné
situace, v závěru první půle mohli naopak
vyrovnat domácí, když Haluzu na malém
vápně zblokovala domácí obrana a z následného rohu se musel proti Konečného
výživné střele vytáhnout Neoral.
Po změně stran to vypadalo, že hosté přebírají otěže zápasu, to by ovšem nesměl
Trajer poslat do vápna přetažený centr a
Kopečný se konečně parádně trefil – 1:1.
Po další desetiminutovce ale mohlo být
zase s domácími zle, když po dlouhém
autu Hrušák mířil nejprve do gólmana,
vzápětí se míč svezl na břevno. Za intenzivního rozdávání žlutých karet povětšinou za
nedisciplinovanost Viktoriánů spěl zápas
k hektickému závěru. Střelec Zaorol zazdil brejkovou příležitost, vzápětí střídající
Navrátil měl centr před domácí brankou
na dlouhou nohu. I na druhé straně musel Neoral odvracet Zbožínkovu hlavičku.

V nastaveném čase fauloval ve vlastní „šestnáctce“ Koláček a míč si na značku pokutového kopu postavil Tögel. Evidentně
neunesl tíhu okamžiku a špatně kopnutou
penaltu Nejezchleb chytil. Jednobodový
zisk vzhledem k pozici v tabulce pro domácí mnoho neřeší.
„Věděli jsme, že domácí budou hrát
nátlakově a hru postaví na dlouhých míčích na nebezpečného Trajera, kterého
jsme zvláště v prvním poločase uhlídali.
Ujali jsme se vedení šťastným, byť nádherným gólem. O přestávce jsem hráče
upozorňoval, že zápas bude gradovat
a domácí se vzhledem k postavení v tabulce budou snažit tlak vystupňovat.
Škoda náznaků šancí v počátku druhé
půle, tam jsme mohli vítězství potvrdit,
po naší chybě ale domácí zaslouženě
vyrovnali. Koncem zápasu jsme hráli
na vítězství, ale stejně jako my mohli
skórovat domácí, takže dělba bodů je
spravedlivá,“ zhodnotil zápas přerovský
trenér Richard Švehlík, který nešetřil své
svěřence za zbytečné karty.
Domácí trenér Petr Gottwald s omluvou a odkazem na rozhodnutí klubu
odmítl Večerníku poskytnout vyjád(tok)
ření k zápasu.

POZNÁMKA
TOMÁŠE KALÁBA
Zcela výjimečně (alespoň doufejme) si čtenáři Večerníku neměli možnost přečíst
vyjádření domácího trenéra Petra Gottwalda k utkání Určic s Přerovem. Je nutné zdůraznit, že on sám na tomto nemá sebemenší podíl viny, velmi zdvořile se
omluvil s tím, že se jedná o rozhodnutí vedení určického Sokola, které je mimo jeho
kompetence.
Jednalo se o reakci na polemiku předsedy Květoslava Petružely s Večerníkem
ohledně zveřejněné informace v rámci referátu předchozího duelu s Mohelnicí, kde
byl popsán transport zraněného hráče hostí okolo hrací plochy s tím, že sanitka
záchranné služby mohla mít šanci přijet i blíže ke střídačkám a hráč nemusel být
nesen dvěma členy realizačních týmů, což vzbudilo údiv okolostojících diváků.
Na příštím utkání s Přerovem jsem pak byl dvěma určickými funkcionáři po sobě
konfrontačním způsobem obviněn, že bez znalosti věci jsem veřejně dehonestoval
jejich pořadatelskou službu, protože údajně samotný hráč nechtěl být transportován na nosítkách, což je ovšem v podobných situacích nejen v profesionálním
fotbale běžné.
V průběhu následující výměny názorů byl předseda klubu coby hlavní pořadatel
upozorněn na další pozorování, které nenasvědčuje stoprocentnímu zvládnutí chodu pořadatelské služby. V závěru došlo na žehrání, že pořadatelé vše dělají zadarmo
bez nároku na odměnu, zatímco bulvární novináři za svou práci berou peníze. Předseda poté s konstatováním, že je v jeho pravomoci vykázat novináře z areálu, odešel
instruovat trenéra o tom, aby Večerníku neposkytoval pozápasové informace.
Jelikož ostatní novináři ani delegát utkání, pokud mohu posoudit z několikazápasových zkušeností, nenavštěvují o přestávce restaurační zařízení Sokola,
zůstává otázkou, jestli hrozba vykázání nepohodlného novináře neznamená,
že mají určičtí fotbaloví pořadatelé opravdu co skrývat...

Kralice znovu neskórovaly a padly v Holici
1.HFK B
KRNH

2
0

HOLICE, PROSTĚJOV Pouze tři
branky vstřelili kraličtí fotbalisté v
úvodních šesti střetnutích jarní části krajského přeboru. Přineslo jim
to hned sedm bodů, v posledních
dvou duelech ale vyšli svěřenci Ivo
Gottwalda gólově i bodově zcela
naprázdno. Minimálně na týden tak

opustily horní polovinu tabulky a
dělí je pouze jeden bod od dvanáctého Šternberku.
„Opakuje se stále stejná věc, nedokážeme proměňovat vyložené šance. Vyložených šancí jsme měli na jaře snad
třicet, ale proměnili jsme jen tři. To je
desetiprocentní úspěšnost. Snad to ale
kluky nijak nepoznamená do dalších
kol, je to jen fotbal. Chce to jen prolomit,“ neztrácí optimismus zkušený trenér. Hra se vyvíjela přesně podle jeho
přání, tedy domácí byli aktivnější a hosté chodili ze zabezpečené obrany do

rychlých brejků. Ty se jim ale nedařilo
proměňovat. „Nastoupilo proti nám
mužstvo, které umí hrát fotbal. Je složené z bývalých dorostenců, kteří prošli
dobrou soutěží, navíc jsou dobře vedeni a doplnil je jeden útočník z 'áčka',“
uznal Gottwald kvality soupeře. Ten si
současně pochvaloval, že se Kralickým
podařilo na soupeře dobře připravit a
potvrdilo se, že soupeř bude chtít hrát
kombinační fotbal, místo hostujících
zásahů ale přišly domácí trefy.
„Z trestňáku po špatném odkopu Tronečka u rohu velkého vápna, kdy te-

Konici sestřelil nejlepší střelec soutěže
VELO
2
KON
0
VELKÉ LOSINY, PROSTĚJOV
Již šestnáctkrát se v aktuálním ročníku krajského přeboru zapsal do
střelecké listiny Petr Linet. Útočník
Velkých Losin se tak osamostatnil
na čele pořadí kanonýrů, dosáhl
toho po dvou trefách do sítě Konice. A díky jeho potenci se domácím
podařilo zvítězit 2:0, díky tomu
si pojistili třetí místo. Naopak na
Konici ještě čekají ve zbytku soutěže starosti, na čtrnáctém místě

má stejně bodů jako předposlední
Dolany.
Do vedení se tým z lázeňského města
dostal ještě před koncem úvodní půlhodiny, to se po úspěšně rozehrané
standardce trefil Linet poprvé. A pojistku přidal stejný hráč zhruba ve stejnou
dobu druhé půle, tentokrát uspěl hlavičkou po centru z levé strany.
V tu dobu již hosté hráli pouze v desíti,
to když za zraněného Rece zaskakující
gólman Machač fauloval za šestnáctkou
kličkujícího Šinogla a výsledkem byla
červená karta. Na lavičce navíc už neměla žádného čistokrevného gólmana,
rukavice si tak nasadil obránce Michal
Jurník. V plném počtu ale nedohráli
ani domácí, právě faulovaný záložník

Velkých Losin putoval po dvou žlutých
kartách také předčasně pod sprchy.
Vítězům se tak podařilo oproti podzimnímu výsledku 1:1 bodovat naplno a svou neporazitelnost prodloužili
již na deset střetnutí, počtvrté v řadě
navíc neinkasovali. Naopak Konici
se potřetí v řadě nepodařilo urvat ani
jeden bod. Ve všech případech se její
soupeři trefili dvakrát.
Večerníku se včera nepodařilo kontaktovat ani jednoho z trenérské dvojice.
Asi se jim nechtělo mluvit..
Příležitost k nápravě dostanou fotbalisté Konice v neděli od 16:30 hodin,
to se doma utkají s 1.HFK Olomouc
„B“. Rezerva třetiligového celku má o
šest bodů více.
(jim)

Klenovice nezvládly existenční utkání
CHVA
KLNH

3
1

CHVÁLKOVICE, PROSTĚJOV
Premiéra v roli hlavního kouče
Klenovic se Vladimíru Krčovi
výsledkově nevydařila. Nováček
krajského přeboru zajížděl na
půdu předposledních Chválkovic s
touhou bodovat a ideálně zvítězit,
vinou série chyb v první půli se mu
to ale nepodařilo a i sedm kol před
koncem tak uzavírá pořadí. Nově
navíc ztrácí na patnáctý celek čtyři
body, stejně daleko jako Dolany je
však i čtrnáctá Konice.
„Jednoznačně z toho měla být výhra,
ale nepodařilo se. Hned v úvodu jsme
se dopustili fatálních chyb v obraně,
pak jsme sice snížili na 1:2, ale záhy

jsme po další školácké chybě, kdy
obránce nastřelil hráče do zad, dostali třetí branku,“ nehodnotilo se příliš
lehce někdejšímu brankáři.
O poločase tak sáhl k úvodní změně, kdy
se po vážném zranění kolena vrátil zpět
na pažit Tomáš Novák, v následujících
minutách pak sáhl ještě k dalším dvěma
změnám, že se společně na hřišti potkalo trio nositelů příjmení Cetkovský Otakar, Radek i Tomáš.
„Po zranění se nám vrátili dva hráči.
Tomáš Krč si natrhl lýtkový úpon na
soustředění, zahrál si i Tomáš Novák.
U něj nebylo jasné, jestli zvládne celé
utkání, je ale mladý, talentovaný, splnil
očekávání a nezklamal,“ nacházel Vladimír Krč aspoň nějaká pozitiva. Pochvaloval si i to, že se po změně stran
podařilo jeho hráčům soupeře zatlačit,
ke změně skóre už to ale nevedlo. „Měli
jsme několik šancí, ale nespadlo nám
to tam. Připravovali jsme se na to celý

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM

týden, tréninková morálka byla výborná,
ale bohužel jsme to nezvládli,“ smutnil.
Po třiadvaceti odehraných kolech
se ale nevzdává a věří, že se posun v
tabulce směrem vzhůru může ještě
podařit. „Dáme do toho všechno a
zabojujeme. Musí ale chtít všichni, ne
jen jednotlivci. Přijde mi, že některým
je to celkem jedno. Svědčilo by nám
hrát až od třicáté minuty, zbytečně
jsme jim vlastní nekoncentrovaností
darovali náskok. Byli k poražení,
bohužel se to nepodařilo,“ zmínil
s tím, že za obdrženými góly stály
dlouhé nákopy za obranu a úspěšné
brejky.
Nyní se klenovičtí představí opět
doma, v sobotu od půl páté hostí desátou Litovel. Ta má aktuálně o devět
bodů více. „Musíme nutně vyhrát.
Ještě není rozhodnuto, ale každým
týdnem je to horší,“ přeje si nový
hlavní trenér tříbodový zisk. (jim)

●● celobarevné vydání
●● více informací●● více fotografií

čovaný centr propadl na malé vápno,
jsme inkasovali poprvé, na 2:0 zvýšila
Holice hned v šestačtyřicáté minutě,
když Valtr nepokryl krajního hráče,
ten mu utekl, šel z úhlu na brankáře a
dal gól,“ popsal trenér Kralic rozhodující momenty. A vyjmenoval i autory
nevyužitých šancí hostů. „V loženkách
se objevili dvakrát Nečas a jednou
Lehký, Dostál, Hlačík, Němec, do
toho jsme měli spoustu dalších střel,“
podotkl Gottwald.
V rozestavení tentokrát posunul Valtra
zpět na kraj zálohy a Němce využil až

jako střídajícího hráče, oba tyto tahy
měly své opodstatnění. „Pavlovi se v
poslední době na středu nedařilo, navíc je limitován zraněním kolena a po
sezoně půjde na operaci. Libor je vyloženě hrotový útočník, a pokud hrajeme venku a na brejky, potřebujeme
na ně dva rychlonohé hráče, takže by
jeho nasazení nemělo opodstatnění.
Doma ale opět nastoupí, potřebujeme
vyhrát,“ vysvětlil Ivo Gottwald.
V nejbližším kole se fotbalisté Kralic
utkají v sobotu 2. května od půl páté
doma se Šternberkem.
(jim)

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov
na svém zasedání dne 22. dubna 2015 rozhodla:

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. Starší žáci 10. kolo bez závad, až na
utkání Sokol Určice – Haná Prostějov, nehráno pro nemoc členů družstva
domácích. Lékařské potvrzení předloženo a oddíly jsou povinny se dohodnout na náhradním termínu. Mladší žáci 10. kolo bez závad. Starší přípravky
turnaj 1.SK Prostějov bez závad. Mladší přípravky turnaje Klenovice na Hané,
Kostelec na Hané bez závad.
2. Termíny dohrávek:
II. třída 16. kola: TJ Horní Štěpánov – Sokol Čechovice „B“ 30.4. 17.15 hodin, dohoda oddílů, Sokol Držovice – FC Kralice „B“ 1.5. 16.30 hodin, dohoda oddílů, Sokol Určice „B“ – TJ Haná Nezamyslice 1.5. 16.30 hodin, dohoda
oddílů, Sokol Olšany – Sokol Vrahovice 30.4. 17.30 hod, dohoda oddílů. III.
třída 16. kola: Sokol Mostkovice „B“ – TJ Haná Nezamyslice „B“ 8.5. 16.30
hodin, dohoda oddílů, Sokol Kladky – Sokol Čechy pod Kosířem 8.5. 16.30
hodin, dohoda oddílů. IV. třída 12. kola: Přemyslovice „B“ – Plumlov „B“
1.5. 16.30 hodin, dohoda oddílů.
3. Změny termínu utkání:
III. třída 26. kolo Němčice nad Hanou – Otaslavice, původní termín neděle 14. června 2015 16.30 hodin, požadovaný termín sobota 13. června 2015
16.30 hodin. Dohoda oddílů. 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. IV. třída 17. kolo Kostelec
na Hané „B“ – Želeč (změna pořadatelství, hřiště Želeč), termín utkání neděle 10. května 2015 16.30 hodin. Žádosti oddílu FC Kostelec na Hané „B“
na změnu termínu se nevyhovuje. STK Doporučuje oddílu FC Kostelec na
Hané „B“, aby se případně domluvil na s TJ Želeč na změně termínu.
Starší žáci 12. kolo Pivín – Hvozd, původní termín sobota 2. května 2015
14.00 hodin, požadovaný termín neděle 3. května 2015 11.00 hodin, dohoda oddílů. Žáci 7+1 11. kolo Klenovice na Hané – Přemyslovice, původní
termín sobota 25. dubna 2015 10.00 hodin, požadovaný termín neděle 26.
dubna 2015 10.00 hodin, dohoda oddílů.
Mladší žáci 12. kolo Pivín – Držovice, původní termín neděle 26. května
2015 10.00 hodin, požadovaný termín sobota 25. dubna 2015 10.00 hodin,
dohoda oddílů.
4. Různé:
TJ Sokol Čechovice předložil opravenou soupisku – STK bere na vědomí.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 22. dubna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Martin Kratochvíl (TJ Sokol Vrahovice) – 2 SU od 20.4.2015, DŘ čl. 19/1.
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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

I.A třída skupina B

Lipová
Mostkovice

PROSTĚJOVSKO Stále bez ztráty jediného
bodu kráčí i po devatenácti kolech fotbalisté Ústí „B“ skupinou I.A třídy Olomouckého
KFS a už za týden může mít farma divizních
Hranic jistotu celkového prvenství a návratu
po roce zpět do krajského přeboru. Druhý zůstává Bělotín, který díky
jediné vstřelené brance zdolal Čechovice, na třetí místo si díky výhře
v Dubu nad Moravou polepšila Lipová, které navíc pomohl i další
nováček soutěže Mostkovice. Těm se totiž doma podařilo zdolat
Náměšť na Hané a bodově se dotáhly na sousední Čechovice.
Čechovice

TJ Sokol Dub nad Moravou
SK Lipová
0:3 (0:0)

Branky: Přikryl 2, Z. Koudelka. Rozhodčí: Štětka – Grečmal, Petr. Sestava
Lipové: Běhalík – Barák, Ohlídal, Spáčil, Žilka – P. Koudelka (85. Barták),
Z. Koudelka, Takáč, Dvořák (46. Růžička, 70. Vybíhal) – Dostál, Petržela
(46. Přikryl). Hrající trenér: Pavel
Růžička.

vyplatilo se nám to. Díky tomu, že je nás
stále málo, tak se nám nabídl Peťa Přikryl
a poslední dva zápasy rozhodl právě on.
Jsem s ním spokojen, stále nezapomněl
dávat góly. Vyhlásili jsme, že kdo má nějakého známého, ať ho přivede, takto Zdena Petržela dovedl svého kolegu z práce
Zbyňka Dvořáka, jenž dříve hrával fotbal
v Čechách. Jsme rádi, že jsme na poslední
chvíli dotáhli jeho přestup, nyní nás čekají
dva duely ve třech dnech a musíme se s tím
vyrovnat.“

Oulehla a hody je řečeno vše. V první
půli jsme byli lepší a měli jsme šance,
umíráme ale na jejich proměňování.
Kdybychom je dali, mohlo to být jiné,
ale je to katastrofa, vyschl nám střelecký
prach a už je to na nějakou psycholožku,
nejlépe blondýnu, aby to hráčům srovnala v hlavách. I domácí měli příležitostí
a dvakrát nás podržel 'Kimi'. Ve druhé
půli už byli domácí lepší, i díky autům
a standardním situacím nás zatlačili, ale
rozhodující gól dali ze třímetrového ofsajdu. Prohrát můžeme, ale ať se na mě
TJ Sokol Bìlotín
nikdo nezlobí, ne takovým způsobem,
TJ Sokol Èechovice
to tam nemusíme ani jezdit. Navíc roz1:0 (0:0)
hodčí zkrátil zápas o osm minut. NeroBranka: Cirkl. Rozhodčí: Oulehla – Sig- zumím tomu, asi chtějí postoupit z drumund, Lasovský. Sestava Čechovic: D. hého místa. Teď nás čeká Lipová a tam
Klimeš – Zacpal, Jano, Vinklárek, Vlach snad vyhraje sport.“
– Jansa, M. Klimeš, Kolečkář, Chmelík
TJ Sokol Mostkovice
(55. A. Pospíšil) – Jahl (46. Drmola), R.
SK Námìšť na Hané
Klimeš. Trenér: Jaroslav Klimeš.

Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Byl to zvláštní zápas, který se pro nás od
pětadvacáté minuty nevyvíjel dobře, neboť
nedisciplinovaný Dostál obdržel červenou
kartu a my dohrávali v deseti. První poločas
byl z naší strany špatný, neprosazovali jsme
Hodnocení trenéra Čechovic
se do koncovky a vyloučení měli domácí
Jaroslava Klimeše:
více ze hry. Po přestávce jsme však byli i
v oslabení lepším mančaftem a potvrdili „Nikdy nefňukám a nechci si na nikoho
jsme to i výsledkově. Začali jsme útočit a stěžovat, ale spojením Bělotín, rozhodčí

2:1 (1:1)

Branky: Dadák, Walter – Šoupal. Rozhodčí: Vyroubal – Dorušák, Bartůněk.
Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička,
Milar, Chmelař, R. Hanák – Šlambor (60.

Kapounek), Pořízka (83. Křišťan), Walter,
Jamrich (46. M. Vojtíšek), Musil – Dadák.
Trenér: Jiří Kamenov.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Přijel k nám třetí tým tabulky, takže jsme
šli do utkání s respektem, navíc to i kvůli
zdravotním problémům občas trochu zaskřípalo, kluci ale chtěli odvést kvalitní výkon a dovedli jsme to do šťastného konce.
S prvními patnácti minutami jsem byl
plně zcela spokojen, vletěli jsme na soupeře a vyplynula z toho i první branka, kdy si
Dadák sklepl pas, předal přesně Musilovi,
ten mu vrátil a propálil to na druhou tyč.
Poté jsme se ale dopustili spousty nepřesností, nevraceli jsme se, nechávali jsme
velký prostor mezi zálohou a útokem a
po chybě jsme v pětačtyřicáté minutě
inkasovali. V šatně nastalo dusno, řekli
jsme si, že takto ne, zpřesnili jsme hru,
nechtěli hrát tak zbrkle, ale podržet míč.
Kluci se to snažili strhnout na svou stranu
a krásně do růžku se trefil Walter. V pátek
nás čekají Troubky a věřím, že doma opět
uspějeme.“
(jim)

Vrchoslavice nadělovaly, Pivín klesl na dno
vše je popsané v zápisech a podložené
od doktorů. Trénuji třiadvacet roků a
toto mě ještě nepotkalo. Modlím se,
aby se aspoň někteří vrátili. K dispozici by měl být Pavlinský, který přijede z
PROSTĚJOVSKO Už dvojnásobný počet Prahy, snad budou i další. Jsem rád, že
bodů se podařilo nastřádat vedoucímu jsme aspoň nějak obstáli.“

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

Plumlovu oproti poslední trojici „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS Brodku
u Přerova, Tovačovu a Pivínu. Z těchto celků
totiž dokázal bodovat jen první jmenovaný, který remizoval právě s lídrem tabulky. Tři body se podařilo získat jen Vrchoslavicím,
které deklasovaly Otinoves hned šesti údery, zcela naprázdno
vyšly i Kostelec na Hané na půdě druhých Všechovic a Pivín na
trávníku rezervy Ústí. I sedm kol a dvě dohrávky před koncem navíc platí, že celky z dolní poloviny dělí jen tři body.
Vrchoslavice

TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Otinoves
6:0 (2:0)

Branky: Chvojka, Zatloukal, Lacina,
Polášek z penalty, Olšanský, Neckář.
Rozhodčí: Balún – Valouch, Ženožička. Sestava Vrchoslavic: Jurčík
– P. Horák ml. (60. Olšanský), Šmíd,
Martinec, Spiller – Zatloukal, Holub
(70. Olejníček), Chvojka, Polášek,
Lacina – Konupka (60. Neckář). Trenér: Roman Šmíd. Trenér Otinovsi
Tomáš Hrdlovič se z taktických důvodů nepodělil o sestavu.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Spokojen jsem jen se třemi body, byl
to zápas o ničem. Oni se jen bránili a
hrálo se celou dobu na jejich polovině, my jsme navíc také hráli jen na půl

TJ Otinoves
TJ Sokol Ústí „B“
2:2 (1:0)

Branky: Kohout, Dostál – Ševčík. Rozhodčí: Balún – Valouch, Ženožička.
Trenér Otinovsi Tomáš Hrdlovič se z
taktických důvodů nepodělil o sestavu.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„V pátek to bylo velice vyrovnané.
Vedli jsme 1:0 a 2:1, jim se ale podařilo ve třiadevadesáté minutě vyrovnat,
takže utkání skončilo nerozhodně.“

plynu, takže to bylo nezáživné utkání.
Navíc si jeden hráč domácích zlomil
nohu. Domácí byli zalezlí a smíření
s tím, že nemají žádnou šanci vyhrát,
bylo to jako dobývání zaparkovaného
TJ Sokol Plumlov
autobusu. Bylo to takové nijaké a jediFK Brodek u Pøerova
ným pěkným okamžikem byla Olšan2:2 (1:2)
ského střela z dálky čtvrt hodiny před
Branky: Matula 2 – Struška, Složil.
koncem, kdy vymetl šibenici.“
Rozhodčí: Vojtek – Piták, Milar.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Sestava Plumlova: Křeček – Žídek,
Tomáše Hrdloviče:
Kutný, Ullmann, Klváček – Křupka,
„Co nás potkalo, to je fotbalová katast- Zabloudil, Fabiánek, Varga (46. Ostrofa. Po pátku jsme měli čtyři zraněné, ratický, 70. Plajner) – Hladký, Matula
teď si další hráč v pětadvacáté minutě (85. Gryglák). Trenér: Jan Pešek.
zlomil nohu. Všechno je špatně a stejně
Hodnocení trenéra Plumlova
jako ostatní nemáme tak široké kádry,
Jana Peška:
takže jsme přijeli jen v osmi lidech. Musíme se s tím ale vypořádat a připravit „Brodek se ukázal jako mladý houževse na další zápas, možná půjdu na svaz natý tým, který nám v prvním poločase
se žádostí o odložení zápasu, protože svým pohybem a nasazením dělal pro-

blémy, což se odrazilo i na výsledku 1:2.
Bylo to zatím nejkvalitnější mužstvo, s
nímž jsme se na jaře utkali. Do vedení
jsme šli po průniku Hladkého a brance Matuly, hned vzápětí však soupeř
trestuhodně přešel přes čtyři hráče a
srovnal na 1:1, před pauzou jsme navíc
nepokryli dlouhý centr a do šaten jsme
šli za stavu 1:2. Byli jsme hodně statičtí
a nedůrazní, ve druhé půli jsme už ale
byli lepším týmem. Bohužel jsme slibné akce nedotáhli do konce a remízu
nám zachránil chytrým trestňákem
Matula, když si doskládal zeď, kopl k
levé tyči a zaskočil brankáře. Teď se
musíme dát do pořádku a připravit se
na utkání s druhými Všechovicemi, na
marodce totiž mám po zápase čtyři hráče včetně brankáře.“
TJ Tatran Všechovice
TJ FC Kostelec na Hané
2:1 (0:1)

upozornil je na možné nebezpečí, kterého jsem si všiml. Řekli jsme si, na co si
dát pozor, ale hned po třech minutách
to bylo 1:1 a po nedůrazu v šestnáctce
za dalších deset minut 2:1 pro domácí.
Pak jsme je najednou zatlačili a domácí
se uchýlili ke zdržování i formou všech
pěti střídání. Opět jsme katastrofálním
řešením nevyužili tři brankové příležitosti a také jsme doplatili na úzký kádr.
Mám tak radost, že jsme se dokázali rovnat mužstvu hrajícímu o přední příčky,
body nám to ale nepřineslo.“
TJ Sokol Ústí „B“
TJ Sokol v Pivínì
3:0 (2:0)

Rozhodčí: Vrba – Šafařík, Štětka.
Sestava Pivína: V. Svozil – Martinec,
Tydlačka, R. Švéda – Bartoník (50.
Molčík), J. Svozil ml., Vrba, Šišma –
Sedlák, Špaček, Makoš (85. Hýžďal).
Trenér: Jaroslav Svozil st.

Branka Kostelce na Hané: Preisler.
Hodnocení trenéra Pivína
Rozhodčí: P. Pospíšil – Piták, Vrána.
Jaroslava Svozila:
Sestava Kostelce na Hané: L. Menšík – Synek, Baláš, Chocholáč, Chytil „Jsme hloupí, slabšího souboru v sou– Vařeka, Móri, T. Menšík, Grepl – těži není. Nevyužili jsme ani toho, že
Preisler, Lužný. Trenér: Ivo Vykopal. zrovna ve stejnou chvíli hrálo jejich
'áčko' a osmdesát minut jsme hráli na
Hodnocení trenéra Kostelce na Hané jejich polovině. Nedali jsme ale osm
Ivo Vykopala:
brankových příležitostí a oni nám
„První poločas se mi hodnotil velice nejprve z trestňáku a pak do šatny po
dobře, byli jsme lepší i nebezpečnější a rohovém kopu dali dvě branky, třetí
naprosto zaslouženě jsme vedli. Nechá- přidali po brejku dvě minuty před
pu ale, jak se může stát, že tolik hráčů má koncem. S hrou jsem byl spokojen,
špatnou krátkodobou paměť, když byli prohráli jsme si to ale střeleckou nepo patnáctiminutové přestávce odpoča- mohoucností. Neproměnili jsme ani
tí, navíc jsem jim sdělil určité postřehy a ty nejvyloženější šance.“
(jim)

Jesenec opět zvítězil, zbylé duo padlo
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Pouze jeden týden trvalo vedení Protivanova „B“ skupině I.B třídy
Olomouckého KFS a po víkendovém devatenáctém kole už je na čele Lutín o bod
před Pasekou a další bod zpět jsou zástupci regionálního nováčka, kteří neudrželi vedení v Doloplazech.
Naprázdno vyšli z víkendových soubojů rovněž hráči Hvozdu, bodovat se tak podařilo jen Jesenci, který uspěl na půdě Slavonína.
Protivanov

TJ Sokol Doloplazy
TJ Sokol Protivanov
3:1 (0:1)

Branka Protivanova: 36. R. Sedlák.
Rozhodčí: Šteier – Malík, Pivoňka.
Sestava Protivanova: R. Vybíhal – M.
Bílek, M. Pospíšil, Dvořák, M. Sedlák – Kropáč, V. Nejedlý, D. Sedlák, Z.
Pospíšil – R. Sedlák (52. F. Pospíšil),
T. Pospíšil (62. Milar). Trenér: Josef
Pospíšil.

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Prvních patnáct minut jsme byli lepší, nedokázali jsme to ale dotáhnout
do vstřelené branky. Přesto nás do zaslouženého vedení poslal Radek Sedlák, zbylá desetiminutovka první půle
patřila domácím. Ovládali jsme hru a
do kabin jsme šli s tím, že nám to soupeř ulehčuje svou nedisciplinovaností.

Očekával jsem, že to zvládneme a zápas
bude v naší režii, krutě jsem se ale mýlil.
Střelu do šibenice z pětatřiceti metrů
ještě náš brankář bravurně vyškrábl,
dvacet minut před koncem už ale srovnal z rohového kopu. Přijeli jsme ve
třinácti lidech a museli jsme dvakrát
nuceně střídat, nedařilo se nám držet
míč vepředu a silou nás přehrávali. O
minutu později dostali domácí zaslouženě červenou po faulu zezadu na našeho obránce, chtěli jsme ale vyhrát, tak
jsme začali útočit. V posledních deseti
minutách jsme ale dostali dvě branky,
domácí měli větší snahu po vítězství.“
TJ Sokol Slavonín
SK Jesenec
1:2 (1:1)

Branky Jesence: P. Tichý 2. Rozhodčí:
M. Navrátil – Pitner, OFS. Sestava Jesence: K. Laštůvka – Továrek, D. Čížek, Zajíček, M. Laštůvka, Žouželka, Kořenovský,
Konečný, Drešr, P. Tichý ml., Z. Tichý
(85. V. Čížek). Trenér: Petr Tichý starší.

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Pro zranění nemohly nastoupit pilíře naší sestavy Jirka Tichý se Zdenou
Horákem, takže jsem prakticky neměl
koho na střídání, ale kolektivním výkonem jsme vyhráli. Kluci za tím šli
od první minuty, odedřeli to a jsem
spokojen s jejich přístupem. Po patnácti minutách jsme se dostali do vedení a Peťa Tichý nedal další tutovku,
poté jsme vyrobili nesmyslnou penaltu a bylo to 1:1. Ve druhé půli neměli
domácí co ztratit a snažili se nás zatlačit, disciplínou a ukázněností jsme to
ale uhráli a v šedesáté minutě dali krásnou branku. Pak navíc ještě Martin
Laštůvka nastřelil z pětadvaceti metrů
břevno, mohlo být vymalováno.“

Sestava Hvozdu: Koutný – Pírek,
Hlavinka, Novotný, J. Bílý – P. Muzikant, F. Bílý, Vánský, V. Bílý (80.
Kučera) – Z. Poles, D. Grulich.
Trenér: Rudolf Švehla.

Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Pro nás smutný zápas, bylo to úplně
vyrovnané. V první půli jsme měli
několik příležitostí, ale prohrávali
jsme po střele a dorážce. Podařilo se
nám vyrovnat a za stavu 1:1 bylo jasné, že kdo dá gól, ten vyhraje. Šanci
jsme měli, z malého vápna jsme ale
hlavičkou trefili břevno, soupeři se
po faulu podařilo z pětatřiceti metrů znovu dostat do vedení. Otevřeli
jsme hru a měli jsme ještě několik
šancí, ale pramenila z toho i třetí
SK Paseka
branka po brejku. Tato soutěž je tak
FC Hvozd
vyrovnaná, že první může prohrát
3:1 (1:0)
s posledním, a nerozlišujeme mezi
Branka Hvozdu: V. Bílý. Roz- utkáním doma a venku, potřebuje(jim)
hodčí: Lasovský – Halenka, OFS. me vyhrávat všude.“
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
24. kolo: Zlín „B“ - 1.SK Prostějov (neděle 3.5., 10.30, rozhodčí: Cieslar - Vojkovský, Priesol).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“:
24. kolo: Brumov - Určice (neděle 3.5.,
10.15, Chabiča - T. Sedláček, Jelínek).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PØEBOR:
24. kolo, sobota 2. května, 16.30:
Klenovice na Hané - Litovel (Sedláček
- Svozil, Knop), Konice - 1.HFK Olomouc „B“ (neděle 3.5., 16.30, Vedral
- Zavřel, Zaoral), Kralice na Hané Šternberk (Štětka - Kulička, Motal).
SMOOS I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
Dohrávky 16. kola, pátek 1. května,
16.30: Lipová - Čechovice (15.30, Zelík
- Knoll, Kučera), Mostkovice - Troubky
(Knop - Oulehla, Sigmund).
20. kolo, neděle 3. května, 16.30: Čechovice - Štěpánov (Zelík - Bartůněk,
Kučera), Lipová - Troubky (Křepský
- Fojtek, Hubený), Ústí - Mostkovice
(10.00, Krpec - Dorušák, Vrána).
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
Dohrávky 16. kola, pátek 1. května,
16.30: Tovačov - Pivín (Zaoral - Štětka,
Grečmal), Plumlov - Všechovice (středa
29.4., 16.30, Kološ - Dömisch, Dokoupil).
20. kolo, neděle 3. května, 16.30: Pivín
- Horní Moštěnice (Knoll - Přikryl, Dömisch), Tovačov - Vrchoslavice (Kašpar
- Svozil, Kopecký), Otinoves - Všechovice
(Šafařík - Vojtek, Kaňok), Kostelec na
Hané - Plumlov (sobota 2.5., 16.30,
Zaoral - Pumprla, Menšík).
FGP STUDIO I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
20. kolo, neděle 3. května, 16.30: Protivanov - Slavonín (Kovalec - Hetmánek, Grygar), Jesenec - Paseka (sobota
2.5., 16.30, Juřátek - Hampl, Grygar),
Hvozd - Šumvald (P. Pospíšil - Antoníček, Dokoupil).
RELAX CENTRUM KRAJSKÝ
PØEBOR - dorost:
20. kolo: Kostelec na Hané - Opatovice
(neděle 3.5., 11.00, Halenka), Určice Mohelnice (sobota 2.5., 16.30, Ženožička), Velké Losiny - Konice (neděle 3.5.,
10.00, Podhajský).
LION SPORT KRAJSKÁ SOUTÌŽ
- dorost:
Dohrávka 16. kola, čtvrtek 30. dubna,
17.00: Protivanov - Želatovice (Fojtek).
20. kolo: Němčice nad Hanou - Hustopeče (sobota 2.5., 10.00, Halenka),
Brodek u Přerova - Smržice (sobota 2.5.,
16.30, Šteier), Slatinice - Protivanov (neděle 3.5., 14.15, Valouch).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- SPORTIKA II. TØÍDA:
20. kolo, sobota 2. května, 16.30 hodin: Haná Prostějov - Přemyslovice, Čechovice „B“ - Kralice na Hané „B“, Brodek u Prostějova - Nezamyslice (neděle
3.5., 16.30), Horní Štěpánov - Smržice
(neděle 3.5., 16.30), Zdětín - Vrahovice
(neděle 3.5., 16.30), Držovice - Olšany,
Určice „B“ - Skalka (neděle 3.5., 16.30).
III. TØÍDA:
20. kolo, sobota 2. května, 16.30 hodin: Bedihošť - Výšovice, Pivín „B“ - Vícov, Protivanov „B“ - Nezamyslice „B“,
Němčice nad Hanou - Ptení (neděle 3.5.,
16.30), Otaslavice - Čechy pod Kosířem, Dobromilice - Kladky (neděle 3.5.,
16.30), Mostkovice „B“ - Tištín (neděle
3.5., 16.30).
IV. TØÍDA:
16. kolo, neděle 3. května, 16.30 hodin: Pavlovice u Kojetína - Plumlov „B“,
Želeč - Brodek u Konice, Biskupice Kostelec na Hané „B“, Ivaň - Doloplazy,
Přemyslovice „B“ - Vrahovice „B“, Tvorovice - Brodek u Prostějova „B“ (sobota
2.5., 16.30).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
14. kolo, sobota 2. května: Brodek u
Prostějova - Plumlov (10.00), Nezamyslice - Kralice na Hané (14.00).
OKRESNÍ PØEBOR ŽEN:
13. kolo, sobota 2. května, 16.30:
Drnovice - Ráječko, Kohoutovice Kostelec na Hané.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)
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PODLE

VEČERNÍKU
MILAN MACHÁLEK
MILA
Přestože se do vyložené šance nedostal ani
se neza
nezapsal do střelecké listiny, byl přínos
Milana Machálka, který v jarní části
Milan
poprvé po zranění kolena nastoupil
poprv
v základní
zák
sestavě, nezpochybnitelný.
Stej
Stejně jako celý tým šel podle vlastních slov na hřiště vyhrát zápas, což
dokumentuje celkovou atmosféru
doku
zápasem. Návrat k systému 4-4-2
před zá
prospě
prospěl i dalšímu útočníku Kroupovi,
jemuž Machálek
M
v útoku zdatně sekundoval. Bude-li v pořádku, nepochybně
pozvedne ofenzivní sílu celého týmu.
pozved

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb
pohledem
tomáše
bureše

„Rychlý gól mužstvo
uklidnil a dal žádoucí

Ve Zlíně se hodlá prostějovské „eskáčko“
soustředit hlavně na svůj výkon
PROSTĚJOV Nevyzpytatelná
rezerva ševců čeká o nedělním
dopoledni 1.SK Prostějov v dalším kole Moravskoslezské ligy.
Střídavé úspěchy s tímto soupeřem vystřídala na podzim
poněkud upachtěná remíza
1:1, když gól domácích vstřelil
z parádního přímého kopu
Fládr. Utkáníá 24. kola třetiligové soutěže začíná v 10:15 hodin
a Večerník bude u toho!

Tomáš Kaláb

Trenér zlínské juniorky, jak žlutomodří nazývají „B“ tým, Bronislav
Červenka si před startem jarní sezóny přál především brzy se zachránit
a pohybovat se v lepší polovině ta-

bulky, což se mu velmi brzy podařilo. „Kádr má svoji kvalitu a při určitém doplnění o hráče z A-mužstva
bychom měli tento cíl naplnit. Jen
nerad bych honil body na záchranu
až v závěrečných kolech,“ řekl pro
klubový web.
Čtyři vítězství, remíza a jediná porážka doma s Kroměříží posunuly
zlínskou rezervu na sedmou příčku
třetiligové tabulky. V zatím posledním kole si mladí „Ševci“ odvezli
výhru 2:1 z Břeclavi. Nastoupila tam
sestava Švec – Jurič, Zavadil, Višněvský, Hlobil, Červenka (87. Chmelo), Motal, Chuchma (75. Blanař),
Koller, Hradil (52. Nehoda), Kraut.
Vzhledem k faktu, že zlínské „áčko“
hraje v sobotu, dá se předpokládat
přítomnost některých posil.

Jak uvedl znalec zlínského prostředí Karel Kroupa, pro tým je důležité se soustředit na svůj výkon
a neřešit soupeře. „Je to především
o tom, jak my si nastavíme naše
hlavy a vstoupíme do utkání. Pokud začneme zápas stylem jako
v sobotu, můžeme porážet každého. V opačném případě můžeme
prohrát i s posledním...,“ poznamenal pro Večerník bývalý hráč Zlína. „Výsledek bude záležet na tom,
jaký výkon zopakujeme. Jestli ten
proti Zábřehu, neměli bychom mít
problémy. Pokud ten z Orlové, nic
dobrého nás nečeká,“ shrnul svůj
výhled na další utkání trenér František Jura. Ten se bude muset obejít
znovu bez Langera a pravděpodobně i bez gólmana Bureše.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

impuls celému utkání“

„Na základě informací, které
jsem měl o mužstvu Zábřehu,
jsem si byl naprosto jistý, že
dnes před domácím publikem
vyhrajeme. Tomu samozřejmě
výrazně napomohly rychlé góly
a fakt, že soupeř své šance nevyužil. V poli to bylo víceméně vyrovnané
utkání, ale tentokrát jsme se prosadili v šestnáctce a zápas zaslouženě
vyhráli. Tým byl zpočátku pod určitým tlakem po pohovorech během
týdne, které jsou svým způsobem dvousečná zbraň a někdy mohou pomoci, někdy ne. Právě proto byl úspěšný vstup do utkání tak důležitý.
Mám pochopitelně za všechny radost.“
Tomáš BUREŠ,
brankář 1.SK Prostějov

RYCHLÝ OMLUVA
VEČERNÍK
Marodka se vylidòuje

Prostějov (tok) - Neutěšená situace kolem zraněných hráčů se konečně podstatně zlepšuje. Mimo
hru už zůstává pouze Tomáš Langer a trochu neočekávaně i Tomáš
Bureš, kteří se na zápasech objevují
pouze v civilu. Prognóza obou je
nejistá, Bureš chtěl původně chytat
už proti Zábřehu, jeho návrat mezi
tři tyče se ale opět posunul.
Rychlý gól zaskoèil opozdilce

Prostějov (tok) - Nakonec velmi
slušná návštěva fanoušků se jako
obvykle scházela ke shlédnutí duelu MSFL na poslední chvíli. Takže
v době, kdy Koudelka nezadržitelně napálil míč do branky, byli
někteří diváci ještě na pokladně.
„Manželka mi říkala, že přijdu pozdě,“ pokýval hlavou jeden z fandů,
zatímco další se v legraci dožadovali aspoň opakování gólové situace ze záznamu na stadionu...

Foto: Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV V minulém
čísle Večerníku jsme na
místě původního rozhovoru s Lukášem Zelenkou
v Orlové nedopatřením
uveřejnili předchozí text
rozhovoru s brankářem
Zdeňkem Kofroněm.
Oběma hráčům se tímto
omlouváme a čtenářům
přinášíme, byť dodatečně,
odpovědi prostějovského
špílmachra bezprostředně
po prohraném utkání.

)LDWV

NOVÝ FIAT 500X
SEZNAMTE SE

●● Co způsobilo chladný týmový výkon?
„Čekal bych, že po delším půstu
budou někteří hráči na zápas více
namotivovaní. Že se něco nedaří,
to se stává. Ale že se nebojuje,
nejezdí, že se předvádí bojácný
výkon, to mně strašně vadí!“

Celou verzi najdete na
www.vecernikpv.cz

Starší dorostenci si v lize
upevnili druhou příčku
které se mu do přestávky nedařilo
dostat pod kontrolu. Domácí poslal
do deseti, což mohlo znamenat problém, kdyby ovšem hned po obrátce
nepadl v podstatě rozhodující čtvrtý
gól. Prostějov je v tabulce Moravskoslezské dorostenecké ligy druhý
s desetibodovou ztrátou na vedoucí
Kroměříž.
(tok)

1.SK Prostìjov U19
FC Slovan Havlíèkùv Brod U19
5:1 (3:1)

Branky: 2. a 48. Zapletal, 6. Gottwald, 22. Přikryl, 59. Kováč – 38. Rokos
Rozhodčí: Dorušák – Lasovský, Majer; ŽK: Sečkář, Sikora- Rosecký,
Burjetka, ČK: 45. Makowski.
Sestava 1.SK Prostějov: Konečný - Štverák, Prokop, Sikora (64. Pospíšil),
Gottwald (75. Blahoušek) - Zapletal, Makowski, Petržela (55. Abrahám),
Přikryl, Sečkář (55. Vogl) - Kováč (64. Šlajs). Trenér: Radim Weisser.

www.
vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Vynikající vstup
do utkání předvedli už ráno hráči
do 19 let, kteří nad Havlíčkovým
Brodem vedli už po šesti minutách
2:0. Když po čtvrtině utkání přidali
třetí, mělo se utkání jen dohrávat.
Soupeř ale z přímého kopu snížil,
navíc nezkušený hlavní sudí svými
spornými výroky rozpoutal emoce,

Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

ostatní sporty
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Boxeři naposledy doma, Čechovičtí borci přidali dalších pět medailí

v sobotu hostí Pražany
PROSTĚJOV Poslední dva
souboje interligové
sezony
2014/2015 mají před sebou
boxeři BC DTJ Prostějov. Nejprve
se v bitvě o druhé místo utkají
tuto sobotu v prostředí domácí
sokolovny s Big Boardem Praha.
V případě neúspěchu pak budou
hájit alespoň třetí příčku na půdě
slovenské Dubnice.
„Bude to hodně vypjaté a mám
trochu obavy z rozhodčích.
V Praze nás 'řízli', tady to asi o moc
lepší nebude... Doufám však, že je
porazíme, kvalitou disponujeme.
Slováci si pojistili první místo, tady
se bojuje o nejlepší celek Česka. Na
druhé místo bychom ještě mohli
dosáhnout, cítím ale, že k tomu
není vůle odjinud...,“ přemítal trenér
prostějovského celku Petr Novotný,

jenž poukázal na „smolné“ výsledky
v hlavním městě Česka i naposledy
proti Nitře.
Právě Pražané nyní zaujímají pozici
domácí oddílové jedničky, k dobru mají i díky domácí výhře 12:4
hned tři body. „Mají kvalitní kádr, to
my ale taky. Bude se ale na co těšit,
oni mají silný zejména spodek, to
znamená Huliev, Aloyan, Pitra, Kliment, Chládek. Snad body zůstanou
doma a nebude se opakovat to, co
s Nitrou,“ věří lodivod BC DTJ ve
výhru.
Osobně očekává, že jeho tým
opět povede zaplněná sokolovna
a přinese to stejně jako proti polským Gliwicím vítězství. Tehdy
utkání skončilo 14:2 pro BC DTJ.
„Hamo má formu a věřím, že ji stejně
jako Bilík opět předvede, Barák má

vždy vyrovnané zápasy s Hulievem,
Lengál či Bambuch mohou Vodárka
porazit, Bezvoda si vždy dokázal
poradit s Hunanyanem, jen v Praze
ho 'řízli', 'jednadevadesátka' proti
Hoškovi je otevřená, s Ducárem by
si měl Bernáth poradit,“ pokusil se
Novotný o prognózu.
V plánu je opět i předzápas, naposledy se takto v ringu potkali český kadetský mistr a člen prostějovského
oddílu Pavel Ján, proti němuž nastoupil o rok starší účastník juniorského mistrovství světa mezi juniory
Michálek. Nyní se Ján chystá na
domácí juniorský šampionát, kde se
také pokusí zaútočit na cenný kov.
Dohrávka šestého interligového
kola mezi BC DTJ Prostějov a Big
Board Praha vypukne v sobotu
2. května od 17:30 hodin. (jim)

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

DRUHÉ MÍSTO SE BOXERŮM VZDÁLILO, TEĎ PŘIJEDE BIG BOARD
PROSTĚJOV Trpkou domácí porážku 6:10 s Nitrou musel předminulou
sobotu strávit trenér BC DTJ Prostějov Petr Novotný. Tento výsledek
mimo jiné prakticky znamenal zlato
pro slovenského soupeře, ke stříbru
výrazně přiblížil Big Board Praha
a o třetí místo si to rozdá Prostějov
s Dubnicí.
„Zápasy to byly na vynikající úrovni, ale
výkony rozhodčích podprůměrné. Nitře
už o moc nešlo, remíza by byla uspokojením pro všechny. To by nám dalo šanci
utkat se o druhé místo v přímém souboji,
takto je asi rozhodnuto,“ přemítal někdejší vládce těžké váhy a nyní šéf prostějovského realizačního týmu.
Způsob delegace sudích, kdy se jedná
o zástupce jednotlivých oddílů, řešil
s vedením soutěže, ke změnám však dojde nejdříve od příštího ročníku. „Mělo
se vše řešit operativně, po sezoně bude
pozdě. Bude toho více, jde nám i o změnu soutěžního řádu, která nám ze dne na

den neumožnila zrealizovat hostování
a přestupy,“ postěžoval si Petr Novotný
Z jednotlivých soubojů lodivoda nejvíce potěšila vítězná bitva Hamo Aperjana proti několikanásobnému mistru
Slovenska a medailistovi z mistrovství
Evropské unie Michalu Zátorskému.
„Hodnotím to velice kladně, takto jsem
ho neviděl aspoň tři roky. Letos ještě
nevyhrál ani jeden zápas, bojoval sám se
sebou a svou psychikou, už jsem si myslel, že to není on. Je to však borec na svém
místě a má co předvést,“ chválil.
A velice příjemné překvapení připravil
pro kouče BC DTJ i Jakub Bambuch.
Ostravský boxer nahradil ve váze do 75
kilogramů Vladimíra Lengála a byl blízko bodům. „Na Kubu jsem měl kladné
reference a Láďa byl na turnaji, navíc jak
s Králem, který mě překvapil, že šel
o váhu výš, tak Baginem dvakrát prohrál.
Kuba se vrací po dlouhém zranění, když
rok marodil s ramenem, vrátil se ale ve
formě. Nebylo co řešit a špatné pro něj

ibox,žesespravedlnostinedovolá,“smutnil Novotný po překvapivém výroku arbitrů, kteří přiřkli body na stranu soupeře.
Prostějovského kouče také překvapila
slova jeho protějšku Tibora Hlavačky, že
středisko funguje na Slovensku absolutně bez dotací. „Jsou to členové ŠKP Bratislava, kteří jsou dotovaní z ministerstva
školství i vnitra, mají zajištěno ubytování,
individuální studijní plány, takže mohou
trénovat dopoledne i odpoledne. A koncentrují tam kluky z celého Slovenska,
to se pak jinak pracuje. Podmínkami jim
nemůžeme konkurovat, ale myslím si, že
to také děláme dobře,“ rozjímal.
Diváci se o tom budou moci opět
přesvědčit v sobotu 2. května, to Prostějov doma od 17:30 hodin přivítá
v dohrávce šestého interligového kola
Big Board Praha.
„Očekávám velké derby a hodně vypjatý
zápas. My jsme doma hodně silní a bude
záležet i na rozhodčích,“ předeslal Petr
Novotný.
(jim)

BOROHRÁDEK, PROSTĚJOV
Druhou dubnovou sobotu odjela
oslabená sestava jen pěti zápasníků
Čechovic do Pardubického kraje
na Velkou cenu Borohrádku. Co
však scházelo výpravě na kvantitě,
to nahradila na kvalitě a ze silně
obsazeného turnaje přivezla pět
cenných kovů. Konkrétně tři zlaté,
jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.
Turnaje se zúčastnilo hned dvě stě patnáct zápasníků z jednadvaceti oddílů
České republiky a Polska. Wrestling
Čechovice reprezentoval v kategorii
přípravek „B“ do 25 kilogramů Ivo
Mynařík. Nezvládl pouze jedno utkání
ve skupině a musel se spokojit jenom
s bojem o bronz, který pak vyhrál na
lopatky.
V přípravce „A“ dívek do 37 kilogramů
zápasila Hana Kejíková, také jen
s jedinou porážkou získala krásnou
stříbrnou medaili. V přípravce „A“
startovali i Matěj Vrba ve váze do

Čechovické kvinteto se z východních Čech vrátilo na Hanou s pěti cennými kovy.
Foto: Wrestling Čechovice

43 kilogram a Michal Pluskal do 58
kilogramů. Oba borci hned od začátku
dokazovali svou suverenitu a všechny
své soupeře porazili hned v prvním
kole na lopatky.
V kategorii mladších žáků do 44
kilogramů řádil Alois Kejík, kterému ch-

vilku vzdoroval pouze ve finále domácí
borec, ale v druhém kole skončil stejně
jako všichni předtím na lopatkách.
„Byla velká škoda, že jsme nastoupili jen
v takhle početně slabé sestavě,“ ohlížel se
po vydařeném vystoupení čechovický
předseda Vojtěch Szilva.
(vs, jim)

Zápasníci Sokola I Prostějov v Borohrádku:
dvě zlata, dvě stříbra a celkově páté místo
BOROHRÁDEK, PROSTĚJOV
V sobotu 11. dubna pořádal TJ Sokol
Borohrádek Velkou cenu města Borohrádek v zápase řecko-římském
a ve volném stylu. Na tento turnaj
vyrazil zápasnický oddíl TJ Sokol I
Prostějov v počtu sedmi zástupců,
kteří si odvezli dvě zlaté a dvě stříbrné medaile.
Na Rychnovsko se k mezinárodnímu
klání sjelo úctyhodných 215 závodníků
z jedenadvaceti oddílů Česka a Polska.
Místní sokolovna doslova praskala
ve švech, ale díky dobré organizaci se
organizátorům podařilo vše úspěšně
zvládnout.
Prostějovská výprava čítala šest chlapců
a jednu dívku. A právě jediná představitelka něžného pohlaví se postarala
o jeden ze dvou triumfů. Ema Pelikánová

se v kategorii přípravky „C“ do 20 kilogramů dokázala prosadit v konkurenci osmi
chlapců, když nejdříve porazila všechny
své soupeře ve skupině a poté zvítězila
i ve finále nad vítězem druhé skupiny
z Havlíčkova Brodu. Její prvenství v tak
početné konkurenci je výborným povzbuzením do další práce.
O druhé zlato se postaral v kategorii
přípravky C do 30 kg David Kyselák.
V soubojích s hodonínskými borci
nepoznal hořkost porážky a zaslouženě vybojoval nejvyšší příčku. Další
cenný kov přidal v kategorii přípravky „B“ do 29 kilogramů Adam
Lajčík. Po vítězství ve skupině podlehl až ve finálovém duelu Luckému
z Hodonína a obsadil tudíž druhé
místo. Ve stejné kategorii nastoupil
i Petr Řehůřek, který skončil ve sku-

pině třetí, což na medailové pozice
nestačilo.
Čtvrtý cenný kov získal pro Sokol I v kategorii přípravky B do 45 kg Michal Vychodil. V zápase proti borci z Holýšova
měl vítězství na dosah, ale nedokázal ho
dotlačit do lopatkové pozice a bral tak
druhý post. V kategorii přípravky B do
25 kilogramů nastoupil Martin Svoboda.
Po dvou vítězstvích a dvou porážkách
ve skupině ho čekala závěrečná bitva
o páté místo, v níž uspěl proti sokovi z Tiché. Nejvíc soupeřů se postavilo do cesty
Lukášovi Bujnochovi v kategorii přípravky B do 27 kg a v konkurenci dvanácti
chlapců bojoval statečně, leč na postup
do finálové fáze to nestačilo.
Jako tým skončil TJ Sokol I Prostějov
v Borohrádku v kategorii přípravky B na
sympatické páté příčce.
(vych,son)

Mladí lukostřelci Prostějova si vystříleli halové zlato

„Na počet přesných zásahů jsem vyhrál já,“
smiřoval se s porážkou TOMÁŠ VANĚČEK
PROSTĚJOV Staronová tvář
se objevila uplynulou sobotu
večer v ringu při představování soupeřů v těžké váze do
jednadevadesáti kilogramů.
Prostějovský modro-černý dres
totiž oblékl Tomáš Vaněček
(na snímku v tmavém), jenž
se tak po Danielu Táborském
a Tomáši Ivachovovi stal třetím
zástupcem BC DTJ Prostějov
v této hmotnostní kategorii.
A vítězné premiéry se nedočkal, v závěrečném souboji
celého střetnutí totiž na body
podlehl svému slovenskému
soupeři Michalu Gavajovi.
S vlastním výkonem ovšem
spokojen byl a věřil ve vítězství,
to by Prostějovu přineslo bod
za konečnou remízu.

Jiří Možný

●● Myslíte, že jste prohrál zaslouženě?
„Neřekl bych... Potřeboval bych vidět
video, abych mohl sdělit objektivní
názor, subjektivní z ringu je, že jsem
měl vyhrát. Zvláštně, když se bojovalo
doma. To jsou ale takové pocity z ringu
a může to být matoucí.“

Juniorský tým ve složení Hlahůlek, Změlík, Chlachula vystoupal v Hradci Králové až na nejvyšší stupínek. Foto: Magda Majarová

Foto: Josef Popelka

●● Takže se svým výkonem jste spokojen?
„Nebylo to až tak špatné. Může to být
ale i lepší. (úsměv)
●● Proč podle vás vyhrál soupeř?
„Byl aktivnější. Myslím si, že na počet
přesných zásahů jsem vyhrál já, to jsem
si stoprocentně jistý. On možná dával
více úderů, ale netrefoval mě nijak
tvrdě. Chtělo to mít víc zkušeností, vyboxovanost, rozložení sil, a pak to vše
prodat.“
●● Co jste od interligové premiéry
ve svém podání očekával?
„Zahraničního soupeře. Úroveň je podobná jako v extralize, ale tady máte
neznámého soka, s nímž se jinak nepotkáte. Viděl jsem asi jedno video před
zápasem, věděl jsem, že je agresor a cho-

dí dopředu. To ale bylo jediné, podle
čehož jsem se připravoval.“
●● Co vás čeká nyní?
„Asi chvilková pauzička. Měl jsem tři
zápasy během jednoho měsíce a je
potřeba se věnovat práci a přítelkyni.
Cítím únavu, hlavně psychickou. Odpočinek mi ale vydrží jen tak dva dny,
pak půjdu trénovat, protože bez toho
nejde být.“
●● Pracujete jako tenisový trenér, jak
jdou tyto dva sporty dohromady?
„Je to podobné. Kamarádi se mi diví,
proč nehraji tenis, ale já říkám, že jsem
skončil v osmnácti letech a rozhodl se být
trenérem. Abych pak šest hodin denně
někoho trénoval, a pak si šel ještě zapinkat, to bych se zbláznil. Raději si vyčistím
hlavu a tady je to lepší.“ (usměje se)

HRADEC KRÁLOVÉ, PROSTĚJOV Definitivní tečkou za letošní
halovou lukostřeleckou sezónou
bylo nedávné mistrovství republiky
dospělých a dorostu, na kterém ve
východočeském Hradci Králové startovali i lukostřelci z Prostějova. Muži,
ženy, junioři, kadeti i senioři obsadili
kategorie reflexní luk, muži navíc
startovali i mezi kladkovými luky.
Výrazný úspěch zaznamenali hanáčtí
vyslanci v juniorech. Michal Hlahůlek
potvrdil dobrou formu, když v kvalifikaci obsadil druhé místo se stejným
bodovým ziskem jako vítězný Jaroch
z Ostravy. O pořadí rozhodl až počet nastřílených desítek.
Eliminacemi prošel Michal suverénně až do finále, kde narazil na svého
největšího konkurenta, již zmíněného Jarocha. Žebříčkově dva nejlepší
junioři svedli vyrovnaný souboj, který
skončil rozestřelem na jeden šíp. Michal nezaváhal a desetibodový zásah
mu přinesl titul mistra republiky.
Toto umístění tak obhájil z loňského
roku. Dále Dominik Chlachula obsadil deváté místo. Trápily ho zdravotní

problémy, proto zůstal výsledkově za
očekáváním.
Mezi kadety si z halového šampionátu
odváží stříbrnou medaili Aleš Změlík.
Z druhého kvalifikačního místa se prostřílel až do finále, kde se utkal s Chocholou ze Startu Praha. Po vyrovnaném
souboji získal Aleš druhé místo.
Svou premiéru na vrcholové akci si v kategorii kadetek odstřílela Anna Hetmanová. V kvalifikaci obsadila deváté místo
a v eliminaci postoupila mezi osm nejlepších. Tam podlehla Kramperové z Votic.
I tak obsadila osmé místo, což je na prvním velkém závodě pro Annu úspěch.
V jednotlivcích ještě přidal bronz Michal
Sivák, který startoval mezi kladkovými
luky.
Medaile získali členové Lukostřelby
Prostějov i v soutěži družstev. Junioři byli
po kvalifikaci na druhém místě a výborným výkonem v eliminaci postoupili až
do finále, kde porazili družstvo Ostravy
a získali titul mistrů republiky.
Družstvo kladkových luků v semifinále podlehlo pozdějším vítězům Spastic
Handicap, v souboji o bronzové medaile však nezaváhalo, porazilo druž-

stvo KLK „B“ a získalo bronzovou
medaili.
Stejně hodnotný cenný kov získalo také
družstvo seniorů, které ve finále porazilo
lukostřelce z LK Litvínov až v rozstřelu.
Družstvo žen, ve kterém startovala i výše
zmíněná nadějná kadetka, postoupilo
z kvalifikace do semifinále. V souboji
o bronz však podlehlo Voticím a obsadilo čtvrtou příčku. Muži byli po kvalifikaci
šestí, toto umístění jim patřilo i po eliminacích, do nichž postupoval vysoký počet šestnácti družstev. Z tohoto pohledu
je šesté místo dobrým výsledkem.
A na přeboru žáků do deseti let obsadila
Terezka Svobodová devátý post, Žanetka Svobodová skončila sedmnáctá,
přičemž startovalo hned pětačtyřicet
nadějných lukostřelců. „Dá se říci, že na
halových šampionátech se členové Lukostřelby Prostějov prosazovali opět na
předních místech a to zejména v soutěžích družstev. Za dosažené výsledky tedy
zaslouží všichni účastníci poděkování.
Stejně tak děkujeme městu Prostějov,
Olomouckému kraji a všem dalším
partnerům,“ radovala se spokojená šéfka
oddílu Magda Majarová.
(jim)
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rozhovor Večerníku

„NÁROĎÁK?
CHYBĚLO
TROCHU
VÍC
PŘEKVAPIT...“
Prostějovský rodák Petr Pohl prožil osobně vydařenou sezonu, avšak bez týmového úspěchu
V rámci exkluzivního
interview pro
o Večern
Večerník
ník
se ptal

Jiří

MOŽNÝ
BERLÍN, PROSTĚJOV
Po české Tipsport extralize, finské SM-Liize a nižších soutěžích v zámoří
prožíval prostějovský rodák Petr Pohl další premiérový ročník, když okusil
elitní německou soutěž,
jíž je Deutsche Eishockey
Liga. V dresu berlínských
Ledních medvědů dokázal v základní části vyhrát
oddílovou produktivitu
a také díky tomu se po
vyřazení hned v předkole
vyřazovacích bojů připojil k českému národnímu
týmu v jeho přípravě na
domácí světový šampionát. Svou bilanci startů
v reprezentaci rozšířil
o čtyři zápisy, premiérové
trefy se však forvard i s něbčanstvím zameckým občanstvím
al. Také proto
tím nedočkal.
lo posezónní
mu již začalo
hl se vydat o tivolno a mohl
trů západním
síce kilometrů
o Spojených
směrem do
států. Ještě předtím však
erníku exkluposkytl Večerníku
vor po telefonzivní rozhovor
rlína...
ní lince z Berlína...

„Kdybychom to věděli, tak bychom
v sérii nevypadli... (povzdechne si)
Tým nebyl špatný, ale předkolo
se hraje jen na dva vítězné zápasy
oproti Česku, kde se to hraje na
tři. Oni hráli doma, mohli jsme je
porazit, ale u nich jsme dvakrát prohráli a nepomohla nám ani domácí
výhra 6:3. V play off to bývá těsné,
navíc to bylo v prodloužení a v přesilovce.“
●● V základní části jste vládl oddílové produktivitě. Byla to pro
vás z hlediska individuálních výkonů nejpovedenější sezona?
„No... (přemýšlí) Je to možné, ale
když jsme hráli ve Vítkovicích čtyři
roky zpátky, tak se mi také dařilo, navíc tým došel až do finále. Což bylo
ještě o to víc, ale na druhou stranu
nebudu lhát, jsem za uplynulý ročník rád - vedl jsem klubové statistiky

a dostal se do reprezentace. Pokud
ale nevyhrajete titul, tak nemůžete
být plně spokojen. Říká se, že když
pohár získáte, můžete oslavovat měsíc, a pak zase slézt z hrušky. Nikdy
však nemůžete být úplně spokojeni,
proto ten sport děláme, motivace
být lepší nás žene dál.“
●● Absolvoval jste zápasy proti Slovensku a Norsku, jaké jste
z nich měl pocity?
„Docela dobré. Měl jsem celkem
formu a dostal se i do nějakých
šancí, ale nenaložil s nimi ideálně,
takže to mohlo být ještě lepší. Jsem
ale rád, že jsem tam byl a snad nezklamal. Hrál jsem docela dobře,
je to ale těžké, když přijedou hráči
z NHL. Byl jsem v pozici, že jsem
mohl spíše překvapit, což se nepodařilo. (úsměv) Vyloženě zklamaný
ale nejsem, je spousta dobrých klu-

máme v průměru pět a půl kluků
mimo na zápas. To je strašně moc.
Po celou sezonu nám tak chyběla
celá pětka, někdy jich bylo sedm,
někdy dva.“
●● Jak na vás působila DEL z hlediska kvality a vyrovnanosti?
„Myslím si, že to bylo docela vyrovnané. Je možné, že tam nějaké týmy
odpadly, ale i ty pak ke konci začaly
vyhrávat, co žbylo takové zvláštní.
Liga se od české extraligy liší, není
to ani stejné jako ve Švédsku, Finsku, Rusku, Rakousku, avšak spíše
jde jen o detaily. Bylo to ale vyrovnané, i poslední dokázal porazit
prvního. Je to trend současné doby
jak mezi sebou v konkrétní lize, tak
i v rámci Champions League.“
●● V Berlíně vám pokračuje
kontrakt, nehodláte tedy působiště měnit?

„Hokejové i životní pod
mínky
jsou v Berlíně na super
úrov ni
a jsem rád, že tu můžu p
ůsobit.
Také osobně to bylo celk
em dobré.“
m vůbec nedostala. Takků, co se tam
vůbe rád, že jsem si mohl
že jsem vůbec
nár
za národní
tým opět zahrát.“
●● Co jste sám od sebe očekával?
„Že můžu překvapit... Jeden cíl jsem
splnil, chtěl jsem hrát dobře a dělat
si nějakou naději, což se povedlo.
Chybělo ale trochu víc překvapit.
(smích) Když tam jedete v roli náhradníka, tak i když se to neříká
nahlas, tak to tak je. Jsem ale rád
za šanci a nemám výčitky. Mrzí
mě jen, že jsem nedal aspoň dva
góly, šance jsem na to měl.“
●● Po dvojutkání se Slovenskem
skončila celá vaše útočná trojice, jaké jste měli úkoly?
„Ono se o tom vyloženě nemluví, určitě od
nás ale čekali nějaké
góly. My jsme dali
dohromady jen jeden
dva, to ještě v jiné lajně.
Naše hra nebyla špatná, pár zápasů jsme
odehráli docela
dobře. Škoda,
že to nevyšlo

Foto: Internet

a nezůstal jsem v týmu o trochu
déle..“
●● Budete sledovat šampionát
aspoň v televizi?
„Jo, myslím si, že se přes internet
podívám. Loni tomu také tak bylo,
že jsem se na nějaké zápasy podíval.“
●● A baví vás to, když se po celý
rok stále střídají tréninky a zápasy?
„Přiznám se, že přes sezonu, když
máme den volna, tak nevyhledávám
koukat se na hokej, to si raději oddechnu něčím jiným. Po sezoně chci
na jednu stranu jet na dovolenou,
odreagovat se a zrelaxovat, ale někdy
vás to chytí, takže se rád podívám.“
●● V Eisbärenu jste měli výsledky jako na houpačce. Nejprve série porážek, poté spousta výher
v řadě. To bylo dáno velkou marodkou, o níž jste na podzim hovořil?

„Nechci vyloženě říct, že to bylo
jen tím, ale byl to jeden z největších
faktorů sezony. Na začátku se nám
zranili hráči, pak se vrátili a dařilo
se nám, jenže se zase začali pomaličku dostávat opět mimo sestavu
a nemohli jsme to dotáhnout do
vítězného konce. Kdybychom postoupili z předkola, tak bychom šli
na Mannheim, který hraje docela
tvrdě, ale šli bychom tak jen na tři
pětky. To by bylo hodně náročné,
a když se pak hraje na šest sedm zápasů, tak co potom, když vám opět
někdo odpadne?“
●● To vás bylo až tak málo?
„Ještě jsem se nesetkal s tím, abychom měli tolik hráčů mimo sestavu. Jednou nám manažer říkal, že

„Měl jsem tam rovnou smlouvu na
dva roky a byl spokojen. Hokejové
i životní podmínky jsou tu na super
úrovni a jsem rád, že zde můžu působit. Také osobně to bylo celkem dobré.
Chtěl bych na uplynulou sezónu navázat, pokračovat ve výkonech a být ještě
lepší. Nebudeme si nic nalhávat, deváté místo je špatný výsledek. Celkově
tak nemůže být nikdo spokojen. Tím
pádem je potřeba skončit s týmem na
vyšších příčkách.“ (úsměv)
●● Platí tedy, že v Německu zůstáváte?
„Teď momentálně žádná nabídka
není, a pokud bych měnil, tak asi
jen za KHL. Zatím to beru tak, že
tady mám smlouvu, takže se rád
v létě vrátím do Eisbärenu.“

vizitka

PETR POHL
✓ narozen 28. srpna 1986 v Prostějově
✓ kariéra: Kopřivnice, Frýdek-Místek, Vítkovice, Gatineau
Olympiques, Acadie-Bathurst Titan (obě QMJHL), Syracuse Crunch (AHL), Dayton Bombers (ECHL), Youngstown Steelhounds
(CHL), Johnstown Chiefs (ECHL), SaiPa (Finsko), Jukurit (2. finská liga),
Vítkovice, Karlovy Vary, Eisbären Berlín (Německo)
✓ úspěchy: vítěz QMJHL (2003/2004), v roce 2004 draftován v pátém
kole Columbusem Blue Jackets, účast na mistrovství světa do dvaceti let
(2005/2006), 10 startů v „A“-týmu české reprezentace, více než dvě stovky
extraligových startů
✓ zajímavost: díky svému dědovi disponuje nejen českým, ale i německým
občanstvím, takže není v DEL považován za cizince

15042470414

●● Skončila pro
o vás klubová i reona. Těšíte se na
prezentační sezona.
odpočinek?
„Na jednu stranuu jste trochu naštvaný, když se vám něco nepovede, za
což vyřazení z nároďáku považuji.
nu je pozitivem ta
Na druhou stranu
dovolená. Jedu za svou slečnou na
Floridu. Tam se bude krásně odpočívat.“ (úsměv)
ude vaše dovolená?
●● Jak dlouhá bude
„Zhruba měsíc. V Berlíně se navíc
prava nekoná, takže
společná letní příprava
m.“
budu trénovat sám.
o České republiky?
●● Vydáte se i do
„Teď jsem tam měsíc byl a jezdil na
víkendy domů doo Ostravy, dokonce
krát za dědou, babičjsem se stavil dvakrát
estěhování i bráchou
kou a nově po přestěhování
tějově. Takže teď už
na otočku v Prostějově.
obně nedostanu.“
se tam pravděpodobně
●● Vyhovuje vám indivietní příduální forma letní
pravy?

„Docela jo. Můj táta je tenista, takže
mám nějaké vlohy k tomuto sportu,
který je ideálním doplňkem. Člověk je v týmu celou sezonu a je fajn
si to v létě udělat podle sebe. Navíc
mě fyzička hodně baví a chtěl bych
se v budoucnu stát kondičním trenérem. Ve Varech i tady jsem byl
vždy jeden z nejlepších nebo zcela
nejlepší v testech, v tomto je to dobré. Někteří na to třeba mají opačný
názor a připravují se raději ve skupině, každé má svoje. Výhody i nevýhody.“
●● Připravujete se čistě sám?
„Víceméně ano. Občas se vidím
s nějakými kluky, třeba Davidem
Krejčím, ale většinou sám. Když se
pohybuji v Ostravě, tak se s někým
setkám, ale je to spíš výjimka.“
●● A na sezonu vždy býváte
dobře připraven?
„Poslední tři roky to tak aspoň na
testech vypadalo. Teď momentálně
se o tom těžko mluví, když mě čeká
měsíční volno. Těším se spíše na
odpočinek, pak se ale člověk hecne
a věřím, že to půjde. Je to ale vždy
boj, není to procházka růžovým
sadem.“
●● V play off vás hned v předkole zastavil Norimberk. V čem byl
lepší?

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

60 000
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Fanoušci plánují pochod

Akce
fanoušků
NENÍ
NAHLÁŠENA!
„TÁHNEME ZA HOKEJ“
PROSTĚJOV Na pondělní sedmnáctou hodinu mobilizují své síly
fanoušci prostějovských Jestřábů.
Přesně na tuto dobu svolali sraz
u Víceúčelové haly-zimního stadionu, odkud se společně vydají na
pochod směřující k radnici nacházející se na náměstí T.G.Masaryka.
Celá akce se tak uskuteční jen den
před tím, než se má Rada Statutárního města Prostějova zabývat
žádostí klubu o pětimilionovou
dotaci. Jestli však skutečně bude,
to není jisté...
„My fanoušci, klub i město stojíme
na prahu rozhodnutí, jak bude vypadat budoucnost nejpopulárnějšího
sportu v Prostějově. Dlouhodobě
je vedena diskuze o financování nákladného, přesto však populárního

a veřejností podporovaného sportu,“ stojí v úvodu výzvy. Cílem fans
je ukázat, že právě hokej by měl být
díky vysoké návštěvnosti prioritně
podporován, což se zatím podle
jejich mínění neděje. „Je potřeba
důrazně ukázat zastupitelům města,
že se musí otázkou hokeje zabývat,
že musí podniknout kroky k tomu,
aby se zvedl dlouhodobě žalostný
stav mládeže a nestálá úroveň mužského hokeje,“ zmiňují s tím, aby
všichni přišli společně ukázat, že je
pro ně klub důležitý, že hokej mají
rádi. „Chceme, aby naše děti měly
v hokeji budoucnost, abychom
mohli prožívat další radostné chvíle
na zimním stadionu, na kterém jsme
zažívali euforii i zklamání,“ vybízejí
širokou veřejnost k účasti.
(jim)

„Klidně si s nimi ale promluvím,“ vzkazuje náměstkyně Hemerková

PROSTĚJOV Pondělní akce fanoušků před radnicí na podporu
prostějovského seniorského hokeje není řádně nahlášena! Večerník
o tom informovala tisková mluvčí
magistrátu Jana Gáborová. Pořadatelé pochodu městem, kteří si
u radních chtějí svými hlasivkami
vymoci pětimilionovou dotaci pro
prvoligové mužstvo, tak mohou
mít potíže.
„Fanoušci hokeje na pondělní akci
nemusejí mít přímo povolení, nejedná se o mítink, při kterém by stavěli
třeba tribunu a došlo by tak k záboru
veřejného prostranství. Každopádně

ale mají ohlašovací povinnost, kterou
do této doby nesplnili,“ sdělila nám
v pátek odpoledne Jana Gáborová,
tisková mluvčí Magistrátu statutárního města Prostějov.
O akci hokejových fanoušků není
nijak informován ani velitel Městské
policie Prostějov Jan Nagy. Není tak
jasné, do jaké míry budou strážníci dohlížet na pořádek. „O nějakém pochodu fanoušků hokeje opravdu nevím,
mohu ale dostat nějaké úkoly ještě
v pondělí. Co se však týká dohledu nad
pořádkem v souladu se zákonem a právu shromažďovacím, ten má v kompetenci Policie České republiky,“ uvedl

pro Večerník Jan Nagy. Na otázku, zda
se pořadatelé akce dopustili nějakého
prohřešku, když akci řádně nenahlásili
na radnici, odpověděl rezolutně. „Pokud tak skutečně neučinili, dopouštějí se přestupku, který by následně
řešil správní orgán. Na ohlášení akce
ale ještě mají čas během pondělního
dopoledne, tak třeba to mají v plánu,“
vzkázal příznivcům šéf prostějovských
strážníků.
Když pomineme okolnosti okolo
ohlašovací povinnosti, fanoušci prostějovského hokejového klubu chtějí
dát v pondělí 27. dubna v pět hodin
odpoledne radním jasně najevo, že

by měli seniorskému prvoligovému
mužstvu pomoci pětimilionovou
dotací. „Obávám se, že v tu dobu už
nebude na radnici nikdo, takže se
mi tento termín nezdá příliš vhodný.
Já se ale klidně s fanoušky setkám
a pohovořím s nimi, nebojím se jich.
Musím jim ale hlavně vysvětlit, že na
úterní radě města se nic nerozhodne,
přestože o finanční podpoře Jestřábům budeme jednat a nějaký návrh
předneseme vzápětí zastupitelstvu.
To se ale sejde až na konci června,“
podotkla Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějova.
(mik)

Aris Cup 2015 v moci RED BEARS GENERÁLNÍ MANAŽER

ROZHOVOR ODLOŽIL

Vítězem šestého ročníku tradičního hokejového turnaje Aris Cup se stali hráč Red Bears Prostějov (v červeném), kteří ve finále až na samostatné nájezdy zdolali Old
Boys Grewis.
Foto: Jiří Možný

Kamil Přecechtěl pro Večerník: „Nebránil

bych se. Ale zatím mě nikdo neoslovil...“
➢ ze strany 33
PROSTĚJOV Hodně živo je po
skončení klubové sezóny v hokejových kuloárech a tím pádem i mezi
všemi příznivci. Ti prostějovští nemají příliš klidné spaní, neboť od
posledního duelu nebyly doposud
rozprášeny obavy, že by se po roce
mohla prvoligová licence stěhovat
jinam. Šéf „A“-týmu jestřábů Jaroslav Luňák si totiž s vyjádřením
o budoucnosti klubu dává na čas.
A tím tedy i vzniká prostor pro
spekulace. Když se odprostíme od
těch nejčernějších myšlenek, lze
vidět světlo na konci tunelu. V případě prostějovského hokeje je spojeno s osobou Kamila Přecechtěla.
Úspěšný kouč „žlutomodré síly“,
který to v sezóně 2002-2003 dotá-

hl až do semifinále, by se totiř mohl
opět postavit na lavičku Prostějova!
„Pokud to jsou spekulace, tak na tom
moc pravdy nebude, pokud to ale
spekulace nejsou, tak to pravda bude,“
pousmál se v telefonickém rozhovoru
s Večerníkem sám Kamil Přecechtěl
a pokračoval. „Do Prostějova jezdím
už asi pět let pravidelně dvakrát týdně
a byl jsem na zimáku i v minulých týdnech a také na několika prvoligových
zápasech. Nikdo se mnou ale zatím
nejednal,“ přiznal ve městě populární lodivod. Jeho nástup na lavičku by
místní hokejová obec určitě přivítala
s nadšením. Osobně se prý snažil sledovat nejen olomoucký a prostějovský, ale i přerovský či uničovský hokej,
takže povědomí o aktuální situaci má
dobré. „První sezona je vždy těžká.
Jako každého trenéra by i mě lákalo

trénovat muže, zatím jsem ale vázán
smlouvou v Olomouci. Pokud bych
ale nabídku dostal, tak bych o ní uvažoval,“ podotkl Přecechtěl.
Nic nového zatím neví ani dosavadní
kouč Zdeněk Čech, jenž sezonu po
Tomáši Sršňovi a Petru Zacharovi
dokoučoval. „Je to věcí vedení prostějovského klubu. Pokud budou chtít
kohokoliv, tak je to jejich věc. Pokud
osloví mě, tak bych s pokračováním
souhlasil, pokud ne, tak to nebudu
řešit,“ uvedl na toto téma o jedenáct
let starší lodivod, který s mužstvem
zachránil příslušnost ke druhé nejvyšší soutěži. Představu o konkrétní podobě letní přípravy má, není tak pro
něj složité zahájit ji prakticky ze dne
na den. „Koncepčně ji už mám, dělal
jsem ji například s Láďou Vůjtkem.
Kdyby mi někdo řekl, že zítra začínáme, tak s tím nemám problém. Stejně

tak se řeší i otázka hráčů,“ upozornil
Zdeněk Čech.
A jednou z nových tváří v prostějovské sestavě by se dle důvěryhodného zdroje Večerníku mohl
stát i jednačtyřicetiletý Jiří Trvaj!
Zkušený gólman naposledy naposledy hájil barvy Olomouce a předtím
odchytal řadu zápasů za Havířov, Třinec, Vítkovice, Ladu Togliatti, CSKA
Moskva, Znojmo, Kometu Brno.
„V jednání je další pětice hráčů, co hrála loni extraligu a je dostatečně zkušená. Vše je ale otázkou, jak dopadnou
jednání s městem a kolik bude mít pan
Luňák peněz na složení mužstva. Jestliže tady první liga zůstane a bude ji trénovat ´Prcek´, budeme mít určitě silný
tým,“ prozradil Večerníku muž, který
je dobře obeznámený se současným
chodem v útrobách prostějovského
„zimáku“.
(jim, pk)

NEJMLADŠÍM KRALOVALI DOMÁCÍ JESTŘÁBCI
PROSTĚJOV Hned dva turnaje
mladých hokejových nadějí uspořádal v polovině dubna během
jediného víkendu prostějovský oddíl. Klání hráčů narozených v roce
2008 se zúčastnilo celkem sedm
družstev a vládlo mu Valašské Meziříčí, z doprovodného souboje
určeného pro úplné benjamínky
vyšli nejlépe Jestřábi Prostějov.
„Dopadlo to maximálně výborně.
Skvělý nápad, že se udělal turnaj pro
mladší kluky, ročníku 2009 takže
všechny zúčastněné týmy byly maximálně spokojeny. Podařilo se to po
sportovní i organizační stránce a byly
tu jen samé pozitivní ohlasy,“ neskrýval nadšení kouč pořádajícího Prostějova Martin Kužílek, jehož poděkování patřilo rovněž všem obětavým
rodičům.
Mezi staršími dokázali Jestřábi zdolat
poslední Krnov hladce 8:2 a jako zcela jediní vyzráli i na vítězné „Bobry“,
které zdolali 4:2. Ve zbylých zápasech
se jim už ale bodovat nepodařilo, byť

se společným výběrem českých a slovenských hokejistek padli jen velice
těsně 6:7.
„Kluci udělali za celou sezonu velký
kus práce, poskočili a bylo to i trošičku o smůle, že se nám zranil brankář,
takže to nebylo to pravé ořechové.
A jsme jediným týmem, který porazil
vítěze, takže pozitiva se tam dají najít
a do budoucnosti tam vidím samé
dobré věci,“ těšilo někdejšího asistenta prostějovského „áčka“.
Za vítězným Valašským Meziříčím,
které ve zbývajících pěti duelech neztratilo ani bod, skončila na druhém
místě Olomouc, která se ještě rozešla
nerozhodně se čtvrtým Uničovem.
Třetí Přerov zdolal všechny týmy pod
sebou a neuspěl jen proti nejlepšímu
duu. Páté skončily hokejistky, šestý
Prostějov a sedmý Krnov.
Do turnaje určeného primárně pro
ročník 2009 se přihlásily čtyři celky. Nejlépe se vedlo domácím, kteří dvakrát vyhráli a remizovali jen
s olomouckým „áčkem“, druhý skon-

Výsledky Prostìjovského poháru 2015:
Kategorie 2008:
1. Valašské Meziříčí 10 bodů/skóre 33:18 (- Olomouc 8:5, - Přerov 6:4, Uničov 5:3, - Women ČR+SR 6:1, - Prostějov 2:4, - Krnov 6:1), 2. Olomouc
9/55:23 (- Přerov 11:3, - Uničov 5:5, - Women ČR+SR 9:2, - Prostějov 11:3,
- Krnov 14:2), 3. Přerov 8/29:26 (- Uničov 5:2, Women ČR+SR 5:2, - Prostějov 9:3, - Krnov 3:2), 4. Uničov 7/32:22 (- Women ČR+SR 13:5, - Prostějov 5:2, - Krnov 4:0), 5. Women ČR+SR 4/22:42 (- Prostějov 7:6, - Krnov
6:3), 6. Prostějov 4/26:36 (- Krnov 8:2), 7. Krnov 0/10:41.
Kategorie 2008 a 2009:
1. Prostějov 5/18:13 (- Přerov 8:5, - Olomouc „A“ 6:6, - Olomouc „B“
4:2), 2. Přerov 4/23:11 (- Olomouc „A“ 7:2, Olomouc „B“ 11:1), 3. Olomouc „A“ 3/14:15 (- Olomouc „B“ 6:2), 4. Olomouc „B“ 0/5:21.
čil sousední Přerov a zbylé dvě pozice
připadly Olomouci.
„'B'-tým to celé vyhrál, takže k tomu
není co dodávat. Pro mladší se nic
nepořádá, tak jsme rozeslali klubům
pozvánku, ať si přijedou zahrát, aby se
kluci měli na co těšit v další sezoně,“
vysvětlil důvody s tím, že mezi staršími se sešlo dvanáct hráčů a brankáři,
mezi mladšími Jestřáby vinou nemocí jedenáct hráčů a brankáři.
A nyní již prostějovští benjamínci

mohou s dobrými pocity odpočívat,
úspěšná sezona 2014/2015 se pro ně
stala minulostí. „Pokrok udělali obrovský. Když se ohlédnu a srovnám
to s prvním přátelským utkáním ve
Vyškově, tak je to velký skok. Myslím si, že to všichni viděli a mohou
být spokojeni. Je plno věcí, které by
se dalo udělat líp a máme na čem
pracovat dál, když to ale shrnu, tak to
bylo jen pozitivní,“ radoval se Martin
Kužílek.
(jim)

PROSTĚJOV Ze zahraniční
cesty se hokejový boss Jaroslav
Luňák vrátil zpět na Hanou v pořádku, ale ani v tomto čísle ještě
nemůžeme přinést obsáhlé interview s generálním manažerem
„A“-mužstva Jestřábů na téma
nadcházející sezony a žádosti
o mimořádnou finanční podporu
od prostějovské radnice. Až do
úterního zasedání Rady města
Prostějova se k těmto tématům
rozhodl podrobněji nevyjadřovat.
„Ohledně podpory bychom rádi
poděkovali městu Prostějov za již

poskytnuté finance ve výši milion
sto padesát tisíc korun, nicméně je
důležité si uvědomit, že zhruba osm
set tisíc půjde Domovní správě za
pronájem ledu a okolo dvou set tisíc
zaplatí ‚A‘-tým za dopravu. Finance,
o které žádáme, by měly být tedy
použity na vše ostatní, jmenovitě
například na výzbroj a výstroj týmu,
nákup či hostování hráčů, mzdy, pořadatelství utkání a tak dále. Je toho
opravdu mnoho,“ vzkázal alespoň
prostřednictvím marketingové ředitelky klubu Terezy Vychodilové.
(jim)

JESTŘÁBCI ZDOLALI I SPARTU
A OVLÁDLI TURNAJ V ČESKÉ LÍPĚ

Hokejové naděje ročníku 2004 na severu Čech ani jednou neprohrály a došly si
pro celkové prvenství.
Foto: Radek Fiala

ČESKÁ LÍPA, PROSTĚJOV
Mladí prostějovští hokejisté ročníku 2004 doplnění třemi mladíky Uničova a gólmanem z Komety Brno prošli jako jediní bez
porážky turnajem v České Lípě
a v konkurenci dalších devíti celků se stali celkovými vítězi tohoto
klání. S ročníkem 2014/2015 se
tak v polovině dubna rozloučili
prvenstvím.
„Už předtím jsme byli první v Chrudimi a třetí doma v Prostějově, toto
byl ale nejlépe obsazený turnaj. Sešly
se tam kvalitní týmy napříč celé České republiky a také Slovenska, vítězství je pro nás velkým úspěchem,“ radoval se hlavní kouč výběru Martin
Půček.
Jeho hráči sice nejprve remizovali
s Hronovem 3:3, poté se jim však
podařilo vyhrát 4:0 nad Havlíčkovým Brodem, 2:0 nad pražskou
Spartou i 2:1 nad českým Select 49
team. Následovalo úspěšné semifinále proti Třebíči a výsledek 4:0, na
které navázala druhá výhra nad Spartou, tentokrát už ve finále poměrem
3:2. Ve druhé skupině se vedle Třebíče dále představily Chomutov, Lions

Slovakia, Nové Město a domácí celek. „Pouze jednou jsme remizovali,
jinak jsme vše vyhráli. Během roku
hráči prokázali progres v dovednostech a tento turnaj to ukázal. Mohli
vše naplno ukázat a povedlo se jim
to,“ jásal.
V Prostějově se nachází pouze jedenáct hokejistů ročníku 2004, proto
tým doplnilo kvarteto z Uničova
a Komety, aby mohlo družstvo hrát
s jedním ročníkem. A sestava si sedla výborně, pod zlato se mimo jiné
podepsala dvě děvčata Dominika
Pospíšilová a Anežka Hračová.
Nyní už si všichni užívají volna, jednalo se totiž o poslední akci sezony.
Příprava na tu další začne v květnu.
(jim)

Sestava Jestøábù:
Adam Dřínovský, Jaroslav Petr,
Filip Řepa, Adam Panáček, Tomáš Holub, Dominika Pospíšilová, Samuel Grulich, Samuel Fiala,
Martin Hošek, Ondřej Kudláček,
Matěj Přibyl, Bronislav Daněček,
Marek Veselý, Sebastian Wind,
Anežka Hračová. Trenér: Martin
Půček.
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DNES utkání číslo 3! Vítěz získá postupový mečbol

OREL
PODLE

Další večerní souboj čeká Orly ve čtvrtek doma

VEČERNÍKU

exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

PAVEL SLEZÁK
Á
Svoji zkušenost a střeleckou pohotovost ukázal přeSv
de
devším ve druhém semifinálovém utkání proti Děčínu Pavel Slezák. Vítěz soutěže ve střelbě trojek běn
hem All Star Game ukázal svoji přesnou mušku
také Děčínu. V průběhu zápasu nastřílel soupeři
pětadvacet bodů a z pole minul pouze dvě střely. K tomu přidal i kus poctivé práce v obraně,
kde pomohl k vymazání hostujících snajprů.
Jeho velkou aktivitu během střetnutí dokumentují i čtyři útočné doskoky. Celkově nasbíral
ššest doskočených míčů, což je jeho maximum
v probíhající sezoně. Plným právem byl vyhlášený
nejlepším hráčem utkání, ve kterém Orli vyrovnali
n
sstav semifinálové série. „Podal opravdu špičkový
výkon,“ ocenil příspěvek svého křídelníka kouč
Zbyněk Choleva.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Talley je druhý
nejužiteènìjší hráè
Kooperativa NBL
Prostějov (lv) - Na druhém místě
v sedmém ročníku ankety Hvězdy
Kooperativa NBL skončil prostějovský křídelník Dylan Talley. Amerického basketbalistu v hlasování trenérů, kapitánů a generálních manažerů
ligových celků a také basketbalových
odborníků předstihl pouze Dušan
Pandula z Pardubic. Třetí místo obsadil jindřichohradecký Lamb Autrey, čtvrté Radek Nečas a páté lídr
ústeckých Pand Clayton Vette. Vítěz
ankety Pandula by podle vlastních
slov volil Talleyho. „Nejvíc se zasloužil o postup týmu do semifinále ligy i
o triumf v Českém poháru,“ zdůvodnila svůj názor bývalá opora Orlů.
Kapitán Ariete Prostějov Nečas
byl současně vyhlášený nejlepším
obráncem sezony a dostal se také do
All Star týmu celé soutěže.
Kadeti budou o postup
usilovat v pátém zápase
Prostějov (lv) - Až páté utkání
čtvrtfinálové série mezi Prostějovem a USK Praha rozhodne
o postupujícím do dalších zápasů
o medaile v extralize kadetů do 17 let.
Za nerozhodného stavu 1:1 bojovali
Orli o postup v hale Na Folimance.
Třetí vzájemný duel prohráli vysoko
64:80, když rozhodující ztrátu nabrali už v průběhu prvního poločasu. Ve
čtvrtém střetnutí tak čelili mečbolu
Pražanů. Na palubovce se rozehrála
velká bitva. Po dvaceti minutách Orli
vedli o tři body, na začátku poslední
čtvrtiny bylo skóre vyrovnané 42:42.
Napínavou koncovku prostějovské
naděje zvládly a po výsledku 62:60
si vynutili páté utkání, které se bude
hrát 29. dubna od 18:00 hodin v Prostějově.

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

.

KAM NA

SEMIFINÁLE:
3. utkání, pondělí
27. dubna 2015, 18.00:
ČEZ Basketball Nymburk – BK
Opava (úterý 28.4., 18.00), BK Děčín – Ariete Prostějov.
Případné 4. utkání, čtvrtek
30. dubna 2015, 20.00:
BK Opava – ČEZ Basketball Nymburk (sobota 2.5., 18.00), Ariete
Prostějov – BK Děčín.

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Minimum času
na odpočinek mají basketbalisté před dalším pokračováním semifinálové série.
Po sobotním utkání si mohli
v neděli zastřílet a rozebrat
u videa předchozí utkání
a již dnes nastoupí do třetího
zápasu. Vítěz třetí bitvy získá
postupový mečbol, o který
se budou pokoušet hráči
Ariete Prostějov na palubovce Děčína.
„Není to úplně ideální, ale musíme se
tomu přizpůsobit. Po sobotním zápase
Děčín čekala dlouhá cesta domů a my
jsme se mohli přece jen trochu uvolnit.
V tom byla možná naše malá výhoda.
Na druhou stranu nás před třetím duelem čeká dlouhá cesta. Takže si nevyberete,“ poznamenal kouč Orlů Zbyněk
Choleva.

Zápasový program se příliš nezamlouvá
Pavlu Budínskému, který vede Děčín.
Není to ale kvůli malým pauzám mezi
zápasy. „Spíš jde o fanoušky. Během sezony si zvykli na systém středa -neděle
a teď je to jinak. Navíc se mění i čas zápasů. Jednou se hraje večer od osmi, jindy
odpoledne. Není to příliš přehledné,“
myslí si Budínský.
Oba soupeři si dokázali pohlídat duely
na domácí palubovce. Po dvou zápasech se začíná od začátku. „Z našeho
pohledu se nic nemění. Pokud chceme
do finále, musíme alespoň jednou vyhrát v Děčíně a to platí pořád. Budeme
se snažit, aby se nám to podařilo. Předpokládám, že klíčem k úspěchu bude
obrana,“ uvědomuje si Choleva.
Orli nastoupí do střetnutí s vědomím
vysokého domácího vítězství, ve kterém se soupeř nedostal přes šedesát
bodů. „V obraně to ještě pořád nebylo
ideální. Pár chyb by se tam našlo. Ale
bylo to rozhodně lepší, než v zahajovacím utkání,“ všiml si Pavel Slezák, křídlo
Prostějova. Zkušený basketbalista nevidí v rychlém sledu série velký problém.
„Osobně jsem rád, že na sebe zápasy

V závěru druhého semifinále byl prostějovský Jan Tomanec (v bílém) k nezastavení
Foto: Josef Popelka

budou rychleji navazovat. Čekat týden
na zápas není nic příjemného. Síly ještě
nějaké máme, snad budou stačit,“ dodal
Slezák.
Třetí semifinálové utkání začíná
v 18:00 hodin ve vyprodané děčínské hale. Přímý přenos přenáší televizní kanál Slovak Sport.
Ve čtvrtém semifinále budou mít hráči
Ariete Prostějov k dispozici výhodu domácího prostředí. Důležité střetnutí se
bude kvůli televiznímu utkání hrát až od

20:00 hodin ve čtvrtek 30. dubna. Přes
netradiční začátek utkání všichni věří,
že Orly požene za úspěchem plná hala.
„Druhé utkání mělo skvělou atmosféru.
V hale bylo osmnáct stovek lidí a i výborná kulisa nám pomohla k vítězství.
Myslím, že všichni viděli skvělý zápas
a přijdou nás podpořit také v následujícím zápase. Myslím, že celý tým si
to zaslouží, bojuje přece i za celé naše
město,“ říká Petr Fridrich, generální manažer Ariete Prostějov.

Precizní obrana Děčína postavila neprostupnou hráz
BK DE
BK PV

81
71

STAV SÉRIE: 1:0
DĚČÍN, PROSTĚJOV Na severu Čech odstartovala bitva dvou
tradičních klubů o postup do ligového finále. Děčín chtěl zúročit
výhodu domácího prostředí a v zaplněné hale odehrál agresivní partii, ve které se na palubovce často
jiskřilo. Dramatickou podívanou
rozhodla poslední čtvrtina, v níž
se dařilo více „Válečníkům“. Závěrečnou pasáž vypjatého střetnutí
basketbalisté Ariete Prostějov pro-

hráli o osm bodů a tím i celý zápas
71:81.
Děčínský tým do zahajovacího duelu
série vstoupil výborně a brzy se ujal pětibodového vedení, když zkraje 3. minuty
trefil trojku Vyoral a zvýšil již na 8:3.
Orli ale postupně tlak Válečníků otupili
a poprvé v zápase se dostali do vedení v
polovině šesté minuty po bodech Marka
(14:12). Ve zbytku úvodní periody se
skóre přelévalo ze strany na stranu, minimální náskok si udrželi Orli a vedli 23:22.
Ve druhé čtvrtině svěřenci Pavla Budínského přidali v obraně a dovolili
soupeři v této části nastřílet pouze 11
bodů. Válečníci byli v ofenzivě úspěšnější a v 16. minutě po koši Landy
poprvé získali dvouciferný náskok.
Až v závěru poločasu se svěřenci kou-

če Cholevy zlepšili, přesto po dvaceti
minutách prohrávali devítibodovým
rozdílem 43:34.
Po změně stran basketbalisté Ariete
NA TISKOVCE...
začali svoji ztrátu dotahovat. Podařilo
se jim využít některé nepřesnosti děPavel BUDÍNSKÝ – BK Děčín:
čínských basketbalistů a dokázali přes- „Bylo to krásné utkání plné nasazení a soubojů. Oba týmy hrály v neuvěřitelném nasaně zakončit několik pokusů z trojkové zení, s agresivitou a hra se přelévala z jedné strany na druhou. Nám se povedlo ve druhé
jít do minibrejku, kdy jsme odskočili, a pomohlo nám, že jsme ve třetí části
vzdálenosti. Ve 29. minutě dokonce čtvrtině
Prostějovu nedovolili výsledek otočit. Těžkou situaci jsme ustáli a díky tomu byla pro
Talley po úspěšných trestných hodech nás koncovka přece jen jednodušší.“
snížil na rozdíl jediného bodu (58:59).
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
K vyrovnání se ale hosté nedostali a do „Bojovali jsme, co to šlo... Na agresivitu Děčína to ale nestačilo. Hlavně na začátku souposlední periody se vstupovalo za stavu peř trefil téměř každou střelu. Děčín po většinu času vedl a byl urputnější. My jsme se
to snažili nahradit doskoky, ale ta spolupráce byla narušena agresivitou obrany soupeře.
62:60 pro severočeský tým.
V poslední části dramatického střetnutí Vázla nám a nebyla tak efektivní, jak bychom si přáli. V důležitých okamžicích jsme navíc
domácí dokázali zpevnit obranu, přes neproměnili některé střely, i když hráči byli v dobrých pozicích.“
kterou se Orli nedokázali prosadit. Vá- svými body zajistil svému týmu dvouci- na polovinu soupeře, přesto svoji ztrátu
lečníci si dokázali vzít zpět několikabo- ferné vedení. Prostějov v závěrečných nedokázal stáhnout a musel se smířit
dový náskok a ve 37. minutě Bosák opět minutách sice vytáhl svoji obranu až s porážkou.
(lv)

CO ZAZNĚLO

Je vyrovnáno. Válečníci v odvetě neměli šanci na úspěch

Druhé utkání série sledovalo OSMNÁCT SET DIVÁKŮ!
BK PV
BK DE

87
54

AKTUÁLNÍ STAV SÉRIE: 1:1
PROSTĚJOV Naprosto rozhodným způsobem vyrovnali basketbalisté Ariete Prostějov stav
semifinálové série proti Děčínu.
Obávaného protivníka rozprášili
rozdílem třídy o třiatřicet bodů.
V utkání číslo 2 zlepšili obranu
a od druhé čtvrtiny byli lepším
týmem. Z defenzivy vyráželi do
útoku, kde se dokázali prosadit
a po jednoznačném výsledku
87:54 vyrovnali na 1:1 na zápasy.
Orly hnalo za vyrovnáním 1800(!)

fanoušků a jejich podporu využili
domácí v prvních minutách, kdy
získali vedení 8:2. Pak se ale karta
obrátila. V hostujícím dresu se dařilo
Landovi a Houškovi, kteří dokázali
obrátit skóre. Prostějov se držel zásluhou tria Slezák, Marko, Mrviš,
které obstaralo prakticky všechny
body v úvodní čtvrtině. Po deseti
minutách přesto tým Ariete prohrával 16:18.
Další pasáž už patřila výběru Zbyňka
Cholevy, který dokázal eliminovat
děčínský útočný doskok a donutil
soupeře k pěti ztrátám. Díky tomu
hosté téměř čtyři minuty nezaznamenali ani bod a Hanáci otočili průběžný výsledek. Zásluhou kvalitní
hry Slezáka a Tomance si dokázali
vypracovat dvouciferný náskok a ten

udrželi až do přestávky. Do kabiny
odcházeli soupeři za stavu 38:27 pro
Prostějov.
NA TISKOVCE...
Ani po změně stran Severočeši nenašli na hru domácí sestavy recept.
Po bodech Landy sice snížili své
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
manko na rozdíl osmi bodů, vzápětí
„Nenechali jsme se zmlátit tak jako v Děčíně! Řekl bych, že tentokrát jsme hráli basket víc než
ale nedokázali odolat přesné palbě soupeř. Dařilo se nám zvenku i zpod koše a dobrou obranou jsme Děčín nutili k chybám,
prostějovských střelců. Dařilo se což byl základ úspěchu. Rozhodla druhá čtvrtina, kdy jsme si vytvořili náskok, a rozehrál
především Slezákovi. Autor pěta- se Honza Tomanec. Obrana soupeře se pak musela více otevřít a my jsme měli volné střely
dvaceti bodů pomohl výrazně k na- nebo nájezdy do koše. Dobrou práci jsme odvedli také na doskoku a měli jsme i méně ztrát.“
výšení náskoku 58:38 v polovině 29.
Pavel BUDÍNSKÝ – BK Děčín:
minuty. Na konci třetí čtvrtiny bylo „Pro nás je výsledek krutý. Kdo by byl býval řekl po první čtvrtině, kterou jsme vyhráli o dva
za stavu 63:40 rozhodnuto.
body, že dostaneme takovou lekci. Rozhodla větší agresivita na obou polovinách hřiště, lepší
Poslední perioda se již pouze dohrá- exekuce, lepší produktivita, lepší čtení hry soupeře. Po úseku, kdy se pod námi v druhé čtvrtivala, i když Děčín využil totální pro- ně začala podlamovat půda, jsme chtěli ještě zabojovat ve druhém poločase, ale soupeř držel
střídání základní sestavy Orlů a snížil otěže pevně v rukou. My jsme byli sterilní v útoku a soupeř byl velmi sebevědomý.“
až na rozdíl třinácti bodů. Pak se na přijatelný výsledek. Pod dojmem vy- če druhého sledu. Jeho hráči se snažili
palubovku opět vrátily domácí opory soké ztráty rezignoval i hostující kouč dostat alespoň přes šedesát bodů, ani
a rychle rozprášily naděje soupeře na Pavel Budínský a nasadil do pole hrá- to se jim nepodařilo.
(lv)

CO ZAZNĚLO

„PLAY OFF BOLÍ. ALE S TÍM SE MUSÍ POČÍTAT,“ TVRDÍ MARKO
PROSTĚJOV Mezi tradiční
tahouny basketbalistů Ariete
pro Večerník
Prostějov patřil i ve druhém poLadislav VALNÝ
kračování ligového semifinále
Roman Marko. Díky průběhu utkání strávil na palubovce pouze
necelých pětadvacet minut, přesto byl třetím nejlepším střelcem
a stačil rozdat pět asistencí.„Je vyrovnáno a to se počítá. Splnilo se
nám, co jsme chtěli,“ odfoukl si po zápase prostějovský rozehrávač.

Nakonec z toho bylo jasné vítězství.“
●● Hraje se o hodně, zápasy jsou tvrdé. Jak moc bolí souboje s Děčínem?
„Odpovídá to zápasům v play off. Děčín
hraje tvrdě, my hrajeme tvrdě. To k vyřazovací části prostě patří. Ano, bolí to.
Ale s tím musí každý počítat.“
●● Podle počtu obdržených bodů se
ale vaše nasazení v obraně vyplatilo...
●● Jak jste vnímal průběh zápasu?
několik snadných pokusů. Pak se „To je pravda. Na zápas jsme se při„Začátek byl z naší strany trochu to ale zlepšilo, pomohly nám trojky pravovali celý týden. Nějaké chyby
nervózní, nepodařilo se proměnit Pavla Slezáka, které tým uklidnily. tam byly, celkově však naše defenzi-

exkluzivní rozhovor

Foto: Josef Popelka

va nebyla špatná. Když tak budeme
pokračovat v dalším průběhu semifinále, bude to dobré.“
●● Má konečné skóre nějaký vliv na
další zápasy?
„Samozřejmě. I když jsme vedli o dvacet bodů, nechtěli jsme polevit. Bylo
třeba ukázat soupeři, že až k nám přijede příště, nebude to mít vůbec lehké
a to se nám docela podařilo.“
●● Může mít vysoké vítězství
psychicky efekt i na třetí utká-

ní, které odehrajete v Děčíně?
„Rozhodně musíme počítat s tím, že
soupeř dá do dalšího zápasu ještě více
bojovnosti. Nic jiného se nedá očekávat. Pokusí se nám ukázat, že jsou
lepší, než naznačuje výsledek druhého zápasu. Nám zase konečné skóre
z prostějovského střetnutí dodává
sebevědomí. Navíc jsme si ukázali, co
na soupeře platí a v tom se pokusíme
pokračovat. V každém případě náš
čeká zajímavý zápas.“

Pondělí 27. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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ŠAFÁŘOVÁ SLAVÍ ŠESTÝ TITUL VE ČTYŘHŘE
VE ME
S KOS

26
31

VELKÉ MEZ
ZIŘ
ŘÍČ
ČÍ,, PROSTĚJOV Velké Meziříčí je v tomto
soutěžním ročníku oblíbeným
soupeřem kosteleckých házenkářů. Vedoucí celek druholigové
tabulky utrpěl za jednadvacet kol
pouze čtyři porážky, z toho dvě
mu uštědřil právě regionální zástupce. Na podzim uspěl doma
29:27, na jaře v odvetě na pomezí
Čech a Moravy dokonce 31:26.
„Je to až nad očekávání a jsem nadmíru spokojen. Velkou radost mi udělal
nejen výsledek, ale i výkon, protože
před zápasem jsem kvůli absencím
Smékala, Vymětala i Diviše měl oprávněné obavy,“ vracel se k vydařenému
vystoupení trenér vítězů Jiří Grepl.
První poločas byl ještě velice vyrovnaný, oba týmy se přetahovaly

o vedení a po třiceti minutách disponovali hosté pouze jednou brankou
k dobru, po přestávce však začala
jejich jízda a podařilo se jim i překonat hranici třiceti zásahů. „Utkání se
pro nás vyvíjelo velice dobře a hráči
podali super výkon, vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Od začátku jsme
byli ve vedení, ale v první půli jsme
se ještě tahali, rozhodující trhák nastal až v úvodu druhé půle, kdy jsme
utekli až na šest branek a udrželi to až
do konce utkání,“ usmíval se Grepl.
Základem k úspěchu byla fungující
obrana, ta ve druhých třiceti minutách povolila soupeři jen jedenáct
přesných střel. „Velice dobře si vedl
brankář Mayer, ten přiváděl domácí
střelce až k zoufalství. A velice dobře
si vedla i celá základní šestka Grulich, Švec, Varhalík, Dostál, Přikryl
a Ševčík. Ten nám na pivotu ohromně pomohl a střídal se s Paličkou,“
chválil zkušený stratég.
Hráči Velkého Meziříčí se následně
snažili o korekci ztráty, to se jim ale

nedařilo a už to nedohnali. „Je to pro
nás velký úspěch, vždyť s námi prohráli
i podruhé v sezoně. Mají kvalitní hráče
a předvádějí velmi dobrou házenou, na
takového soupeře se nám hraje velice
dobře,“ usmíval se Grepl a upozornil
na to, že se Ševčíkovi podařilo na středu obrany úspěšně zaskočit za absentujícího Diviše a stmelil kádr.
Hosté navíc dokázali celé střetnutí odehrát ve vysokém tempu,
přecházeli do rychlých protiútoků
a byli úspěšní v koncovce. „Podařilo
se nám soupeře zaskočit a věřím, že
teď doléčíme zranění a virózy. Do
prvomájového průvodu nepůjdeme
a hráči dostanou o víkendu volno,
pak ještě budeme mít týden kvalitně se připravit na derby, hlavně po
psychické stránce,“ představil plány
pro nejbližší dny a týdny. Po reprezentační přestávce totiž odehraje
Kostelec poslední utkání sezony
2014/2015 až v neděli od půl jedenácté dopoledne doma proti Sokolu
II Prostějov.
(jim)

Přestřelka s Brnem zajistila Prostějovu záchranu
PV
37
BRN
34
PROSTĚJOV Více než sedmdesát branek nabídli rovným osmi
desítkám diváků aktéři předposledního kola jihomoravské druhé ligy Sokol II Prostějov a KP
Brno „B“. Jednomu z týmů se tak
v průměru podařilo skórovat každých padesát sekund a výsledek
také určil, že domácí hráči mohou
závěr sezony odehrát v naprostém
klidu, naopak rezerva extraligového celku je třetí od konce se stejným bodovým ziskem jako předposlední Kuřim.
„Diváci viděli moderní házenou se
vším všudy, byl to festival útočné
hry na obou stranách s konečnou
výhrou domácích. Utkání navíc bylo
dramatické až do konce, rozhodlo
až posledních pět minut,“ hodnotil
prostějovský kouč Alois Jurík.
Soupeř přijel na Hanou ve značně
odlišné sestavě než před týdnem do
Kostelce; mimo jiné tak dostali šanci
i čtyři fluktuanti z nejvyšší domácí

soutěže. „Bylo to zřetelně znát a hosté působili hodně profesorsky, možná i proto jim však scházelo srdíčko
a hlad po míči,“ povšiml si.
V prvním poločase dělalo Brno sestavě Prostějova velké problémy, po
většinu času byli hosté ve vedení
a až v samotném závěru se domácím
podařilo alespoň vyrovnat.
„Nezvládali jsme vracení se do obrany a jakoukoliv naši ztrátu soupeř
trestal. Neplnili jsme, co jsme si řekli
a soupeř sázel hodně laciné branky,“
popisoval Jurík.
Právě okamžitý přechod do rychlého protiútoku byl hlavní zbraní brněnské rezervy, jen z trháku dosáhli
hosté na dvanáct zásahů. „Postupný
útok soupeře na postavenou obranu
jsme zvládali a hodně se nám oplatila osobka na jejich nejlepšího hráče
Weintritta, kterou jsme začali praktikovat od dvanácté minuty. Navíc
začal na brankovišti soupeře řádit
Tomáš Jurík, využíval prostoru při
hodně vysunuté obraně 2-4 a 1-5,“
upozornil prostějovský kouč.
Po poločasové přestávce už to bylo
z domácí strany lepší, v zakončení se
dařilo triu Kosina, Jurík, Kozlovský
a výsledkem byla tříbranková vý-

hra. „Začali jsme proměňovat šance
a zvládli jsme psychicky náročné
utkání. Byli jsme bojovnější a pomohlo nám i domácí prostředí, těšilo zkušeného lodivoda.
Za předvedenou hru pochválil bez
výjimky celý mančaft, přesto nakonec ještě pár jmen vyjmenoval.
„Moc mě těšil duch na střídačce,
mužstvo tvořilo jednolitý kolektiv,
jak si představuji. Vyzdvihnout musím Juríka s Mikulkou a nezklamali
ani oba dorostenci Bokůvka s Čelovským. Jsou to obrovské talenty
a musí hrát, aby získávali zkušenosti.
Navíc už měli v nohách předzápas,
v němž nestřídali,“ vysekl poklonu
Alois Jurík.
Třetí nejvyšší domácí soutěž nyní
zažívá reprezentační přestávku,
hráči Sokola II Prostějov ale zahálet nebudou, v neděli dopoledne na
ně od půl jedenácté čeká venkovní
duel proti Hustopečím. „Očekávám
pěkný zápas, protože nás ani je už nic
netlačí a oni jsou známí útočným projevem a technickou házenou. Snad
z nás spadla zátěž a podaří se nám
utkání i přesto, že venku podáváme
poloviční výkony než doma,“ přeje si
prostějovský trenér.
(jim)

STUTTGART Plán zabojovat
o Turnaj mistryň zatím docela
vychází páru Lucie Šafářová Bethanie Matteková-Sandsová.
Vítězky Australian Open spolu
odehrály třetí turnaj, dvakrát se
radovaly z celkového vítězství.
Naposledy ve Stuttgartu, kde si
prostějovská tenistka vynahradila brzké vyřazení v singlu.
„Potvrdilo se, že si umíme na kurtu vyhovět. V celém turnaji jsme
ztratily pouze jediný set a to je výborné,“ pochvalovala si spolupráci
s americkou tenistkou Šafářová,
kterou potěšilo, že mohla zůstat ve
Stuttgartu až do posledního hrací-

ho dne. „Startuje antuková sezona
a každý zápas na tomto povrchu se
hodí.“
Ve finále si vítězky úvodního
grandslamu sezony poradily s francouzsko-slovinským párem Caroline Garciaová - Katarina Srebotniková 6:4, 6:3. Od začátku diktovaly
tempo utkání a nepovolily větší
komplikace. „Cítily jsme se obě
výborně. Možná nám pomohl i vítězný super tie-break v semifinále
proti dvojici Kartáčová, Vogtová,
ve kterém jsme neztratily ani jeden
bod. Vítěznou náladu jsme si přenesly i do rozhodujícího zápasu,“
těšilo Šafářovou.
(lv)

Foto: www.porsche-tennis.de/

Veselému se vrací FORMA,
v Bukurešti se dostal do finále

BUKUREŠŤ Podruhé v sezoně
si prostějovský tenista Jiří Veselý zahrál finále na turnaji ATP.
Po vítězství v novozélandském
Aucklandu ovšem v rumunské
metropoli další titul nepřidal,
neboť velkou bitvu se Španělem
Guillermem Garcíou velice těsně
prohrál. I přes porážku půjde ve
světovém žebříčku o několik příček nahoru a poprvé v kariéře se
posune na post české dvojky.
„Pochopitelně jsem si přál vyhrát,
ale pokaždé se to nepovede. Byl to
nesmírně vyrovnaný zápas. O to je

zklamání větší,“ posteskl si po porážce Veselý, který v první sadě dokázal
vyrovnat z 0:3 na 4:4 a prohrál až
v tie-breaku. Ve druhém setu rozhodovala také až zkrácená hra a byla
pořádně napínavá. Veselý odvrátil
pět mečbolů a sám neproměnil dva
setboly. „Bylo to opravdu o jednom
míči. Kdyby se podařilo vyrovnat,
třetí sada mohla být zajímavá,“ litoval Veselý.
V Bukurešti potvrdil, že se mu vrací forma ze začátku roku a odehrál
kvalitní zápasy. Na Veselého postupně nestačili Schwartzman, Džazírí,

Karlovič a Gimeno-Traver. Vítěznou
sérii ukončil až García. „Mohla ještě
chvíli vydržet, ale i finále je dobrý
výsledek. Celý týden jsem si pořádně užil, bylo to skvělé,“ uvedl Veselý,
který je dalším českým tenistou, jemuž bukurešťský turnaj vyhovuje.
V minulých dvou letech si ve finále
zahrál Lukáš Rosol, předloňský celkový vítěz tohoto podniku.
Český tenista za účast v posledním
utkání celého turnaje získal 42 100
eur a do žebříčku ATP si připíše 150
bodů, které mu pomohou do první
světové čtyřicítky.
(lv)

Startuje turnaj v Praze, los tenistkám nepřál

Ve Stromovce narazí "Šafina" na Smitkovou!
PRAHA Domácí antukový vrchol
začíná českým tenistkám. Na kurtech
pražské Sparty startuje J&T Banka
Prague Open, turnaj WTA Tour a jedničkou kvalitně obsazeného podniku,
za níž stojí agentura Česká sportovní
prostějovského manažera Miroslava
Černoška, je světová dvanáctka Karolína Plíšková.
Nejvýše nasazenou tenistkou měla být
původně Carla Suárezová ze Španělska.
Světová desítka a finalistka z nedávného
turnaje v Miami se ale musela kvůli zranění odhlásit. „Má problémy se zápěstím,“ vysvětlila absenci tenistky ředitelka
turnaje Petra Černošková.
Do hlavní části turnaje se přímo kvalifikovalo sedm domácích tenistek. Vedle
Plíškové je to dvojka Lucie Šafářová,
čerstvá vítězka debla ve Stuttgartu, a

třetí nasazená Barbora Strýcová, Dále
se do pavouku dostaly Tereza Smitková, Kateřina Siniaková a díky divokým
kartám pořadatele také Klára Koukalová i Denisa Allertová. „Plníme slib, že

Premiérově v kariéře
bude českou dvojkou
uděláme turnaj pro české hráčky. Jde o
podnik, který je silně obsazený a očekávám kvalitní výkony,“ poznamenala
Černošková.
Pro české hráčky v kvalitně obsazeném
startovním poli nebude snadné potvrdit
své nasazení. Na turnaj se ale všechny těší,
což potvrzuje například jednička Plíšková. „Na antuce už týden trénuji a cítím se

dobře. Věřím, že se to v průběhu zápasů
potvrdí. Moc se těším,“ doufá Češka, která je turnajovou jedničkou poprvé v kariéře. „Loni v Soulu jsem byla dvojka. Beru
to jako ocenění současné výkonnosti,“
řekla Plíšková, která se na úvod střetne
s Beckovou.
S některými domácími tenistkami si
los hodně prohrál. Platí to především
o dvojici z TK Agrofert Prostějov Šafářová a Smitková, která na sebe narazí hned v prvním kole. „Nemám takové
zápasy příliš ráda, ale někdy se to prostě
stane. Je škoda, že to tak dopadlo zrovna
v Praze,“ pokrčila rameny Šafářová. Další
hráčka mistrovského týmu z extraligy
Klára Koukalová zkusí překvapit proti
Němce Goergesové.
Celý turnaj J&T Banka Prague Open vysílá přímými přenosy ČT SPORT. (lv)

Nohejbalisté bodovali i v Praze Německá antuka tenistkám nesvědčila
PROSTĚJOV „A“-tým Sokola I
Prostějov odehrál uplynulou sobotu 25. dubna na horké půdě hlavního města další střetnutí první
nohejbalové ligy. Proti jednomu
z nejlepších celků posledního ročníku soutěže SK Radotínský Praha
postrádal stále nemocného Šlézara, ke kterému se přidali i pracovně
zaneprázdněný Tomáš Procházka
a Jakub Klaudy. Družstvo přesto
podalo vynikající a bojovný výkon,
za což si po zásluze přivezlo cenný
bod.
„V první dvojce nastoupili za celek
Prostějova mladíci Ftačník a Roba,
kteří podali velmi dobrý výkon, jež
ovšem nestačil na zisk prvního bodu.
Kluci podlehli každý set rozdílem
míče,“ pustil se do ohlédnutí za duelem prostějovský trenér Richard Beneš. Druhá dvojka Prostějova v sestavě
Husařík, Valenta si vedla podobně a
po velkém boji nakonec těsně prohrála
a soupeř již šel do vedení 2:0 na utkání.
Do první trojky pak postavil Beneš sestavu Wiesner, Valenta a Ftačník, která
po vynikající hře snížila stav zápasu na
2:1 pro domácí. „Ve druhé trojce se
kluci v sestavě Husařík, Botlo a Roba
vypjali ke stejně skvělému výkonu
a výsledkem byla výhra a srovnání stavu na 2:2,“ chválil zkušený trenér.
Tradičně silnou stránkou Sokola I bývají vložená dvojice a singl. Tentokrát
se podařilo uspět pouze zčásti. A to z
důvodu vynikajícího singlisty a býva-

STUTTGART Start do antukové nevynucených chyb. Prakticky se solidní zápas a příliš nechybovala,“
sezony Petře Kvitové a Lucii Šafá- nedostala k brejkbolu, a i když doká- komentovala první utkání na antuce
řové příliš nevyšel. Na tradičním zala v závěru druhé sady odvrátit tři Kvitová.
turnaji v německém Stuttgartu mečboly, musela soupeřce pogratu- Šafářová vstoupila do turnaje výhrou
obě skončily už ve druhém kole. lovat k postupu. „Zřejmě jsem byla nad Ukrajinkou Bondarenkovou,
Šafářová vyhrála jedno utkání, ještě unavená po Fed Cupu. Fyzicky pak už ale nestačila na nasazenou
Kvitová měla volný los a prohrála to nebylo dobré, ani sebevědomí čtyřku Wozniackou. „První set byl
hned úvodní vystoupení.
nebylo na odpovídající výši. Když vyrovnaný, později se už ukázalo, že
Proti Američance Madison Breng- jsem už měla šanci zakončit nějaký ještě nejsem na to klouzání na anProstějovskému týmu Sokola I se zatím v první lize daří. Foto: archív oddílu leové se česká jednička nemohla míč, přišla chyba. Ale současně je tuce ještě navyklá,“ uznala Šafářová.
(lv)
lého extraligového hráče Chytry na nevrátí. Závěrečná dvojka byla opět dostat do tempa a nasbírala 39(!) třeba uznat, že Madison odehrála
straně Pražanů. „Vložená dvojka v im- velkým dramatem se šťastným konprovizované sestavě Wiesner a Přího- cem pro domácí a zápas tak nakonec
da po velkém třísetovém boji vyhrála skončil zaslouženou remízou 5:5,“ biPROSTĚJOV Mladí nohejbalis- stějova Ftačník s Ondrou Pospíšilem, s Pospíšilem a Matkulčík s Robou.
a Prostějov šel poprvé do vedení 3:2 lancoval Beneš.
V singlu extraligista Chytra ve výteč- Prostějovští nohejbalisté, kteří jsou té TJ Sokol I Prostějov odehráli který je ještě v žákovské kategorii, a vý- Mladí dorostenci Sokola I Prostějov
ném zápase po urputném třísetovém nováčkem v první lize, tak ze čtyř v neděli 19. dubna na domácí půdě sledkem byl první bod pro Prostějov. mají v dorostenecké extralize za sebou
boji porazil mladíka Robu až úplně zápasů jednou prohráli, dvakrát další ligový zápas se slabým celkem Další bod podle očekávání přidal Roba tři zápasy a tři vítězství s celkovým skóre
posledním míčem a domácí celek opět remizovali a jednou zvítězili, což je Liapor Karlovy Vary. Očekával se s Matkulčíkem a skóre začalo narůstat. 20:1. „Dokazují, že po třech letech jejich
plný bodový zisk a to i přes zranění Na 3:0 upravila trojice Pospíšil, Roba, sestava opět dosahuje výkonnosti, kdy
srovnal stav zápasu na 3:3,“ přibližoval řadí do středu tabulky.
„Ani tentokrát mě moji svěřenci ne- Matkulčíka, který ještě nemůže po- Příhoda a v singlu zvýšil stav pro Sokol mohou oprávněně pomýšlet na mistrovBeneš prostřední pasáž duelu.
ský titul. V zápase překvapil svým výkoObrácené trojky již mohly napově- zklamali, podali vynikající výkon pod- dávat plný výkon. A odhady se potvr- I Jakub Ftačník.
dět, kdo může počítat v zápase s bo- ložený nesmírnou bojovností a získali dily, mladí prostějovští dorostenci Rovněž další trojka v sestavě Ftač- nem mladý Ondra Pospíšil, který může
dovým ziskem. Nejprve tým vedený další cenný bod do ligové tabulky. v sestavě Ftačník, Roba, Příhoda, ník, Roba, Pospíšil svého soupeře vzhledem ke svému věku sestavu doplnit
Husaříkem prohrál a domácí šli do Z jednotlivců bych tentokrát nerad ně- Matkulčík a Ondřej Pospíšil neza- jasně přehrála a upravila stav již na i v dalších letech. Ostatní hráči jsou již navedení 4:3, ale hned v další trojici koho vyzdvihoval, přesto hlavními ta- váhali a uštědřili snaživému soupeři 5:0 pro domácí nohejbalisty. Na tolik zkušení, že je hra soupeře nemohla
celkové skóre 7:0 pro Sokol I Pros- zaskočit,“ usmíval se spokojený jednatel
Prostějov pod Wiesnerem svého soka houny byli Husařík, Valenta a Wiesner, pořádnou nakládačku.
(rb, jim)
přehrál a opět v tomto hororovém ale stejně i ostatní hráči podali velmi V první dvojce nastoupili za celek Pro- tějov uzavřely zápas dvojice Příhoda oddílu Richard Beneš.
zápase srovnal stav na 4:4. „V tu chvíli kvalitní výkony,“ ocenil Richard Beneš.
obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov
se již očekávalo, jak si povedou závě- Další velmi důležitý zápas odehraje
rečné dvojice a zda se někomu podaří Sokol I Prostějov na svátek práce
získat všechny body pro sebe. Domá- 1. května od deseti hodin, to na
cí dvojice prohrála po urputném boji kurtu u sokolovny změří síly s neaž úplně závěrečným míčem a Sokol I příjemným týmem Žďáru nad Sázašel opět do vedení 4:5 a již nyní bylo vou. O den později pak zajíždějí na
jasné, že z Prahy se s prázdnou domů půdu nedalekého Přerova. (rb, jim)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Boxeři Prostějova si v posledních letech zvykli na extraligové tituly

Extraliga 2007/2008
1. BC DTJ Prostějov
8
5 0
3 78:66 10
2. SKP Sever Ústí nad Labem
8
5 0
3
82:62 10
3. KB Baník Most+Doprava Děčín 8
4 0
4
64:80 8
4. BC Ostrava
8
3 0
5
72:72 6
5. Samson České Budějovice
8
3 0
5
64:80 6
Finále: BC DTJ Prostějov – SKP Sever Ústí nad Labem 16:2 a 10:8.
Extraliga 2008/2009
1. SKP Sever Ústí nad Labem
8
6 0
2
98:46 12
2. BC DTJ Prostějov
8
5 0
3 86:58 10
3. Samson České Budějovice
8
4 0
4
66:78 8
4. BC Ostrava
8
3 0
5
62:82 6
5. KB Baník Most+Doprava Děčín 8
2 0
6
48:96 4
Extraliga 2009/2010
1. SKP Sever Ústí nad Labem
8
6 0
2
88:56 12
2. BC DTJ Prostějov
8
5 0
3 82:62 10
3. Samson České Budějovice
8
4 0
4
68:76 8
4. KB Baník Most+Doprava Děčín 8
3 0
5
56:88 6
5. BC Ostrava
8
2 0
6
66:78 4
Extraliga 2010/2011
1. BC DTJ Prostějov
6
4 0
2 70:38 8
2. Samson České Budějovice
6
4 0
2
54:54 8
3. KB Baník Most+Doprava Děčín 6
2 0
4
46:62 4
4. SKP Sever Ústí nad Labem
6
2 0
4
46:62 4
Extraliga 2011/2012
1. BC Stavbár Nitra
6
4 0
2
64:44 8
2. KB Baník Most+Doprava Děčín 6
4 0
2
48:60 8
3. BC DTJ Prostějov
6
3 0
3 54:54 6
4. SKP Sever Ústí nad Labem
6
1 0
5
48:60 2
Extraliga 2012/2013
1. BC DTJ Prostějov
4
3 1
0 46:18 7
2. Chimera Fighters Plzeň
2
0 1
1
8:24 1
3. SKP Sever Ústí nad Labem
2
0 0
2
10:22 0
KB Baník Most+Doprava Děčín a BC Ostrava odstoupily ze soutěže
Extraliga 2013/2014
1. BC DTJ Prostějov
4
4 0
0 48:16 8
2. BC Dubnica nad Váhom
4
1 0
3
26:38 2
3. BC BigBoard Praha
4
1 0
3
22:42 2
Chimera Fighters Plzeň odstoupila ze soutěže

Foto: archiv

UMÍSTÌNÍ BC DTJ PROSTÌJOV
V POSLEDNÍCH SEZONÁCH:
12 bodů
10 bodů

Zdroj: czechboxing.cz

10 bodů
8 bodů
7 bodů

2007/2008

8 bodů

1. místo

1. místo

3. místo

1. místo

6 bodů

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

15041410370

jak šly poslední roèníky jednotlivì po sobì...

Svůj poslední domácí titul zatím získali borci BC STJ Prostějov v uplynulém ročníku 2013/2014.

2. místo

Cesta za obhajobou o rok později však
úspěšná nebyla. Rozhodovala o tom ale
zase až poslední bitva v Ústí nad Labem.
Prostějov tehdy dokázal dvakrát zdolat
České Budějovice a jednou Děčín, Ostravu i tým z krajského města v severozápadních Čechách. Všemu se měla dát
pečeť v závěrečné bitvě, v němž vítěz bral
vše. A na soutoku Labe a Bíliny se lépe
vedlo domácím, kteří uspěli v poměru
12:6 a brali zlato. Nezměnil to ani mladíček Miroslav Šerban už o rok dříve dostal
šance ve „čtyřiapadesátce“, aby pak zamířil do ´šedesátky´. „Začínal jsem v roce
2008, pamatuji si první zápas. To jsem
v Ústí prohrál s velice zkušeným Rudolfem Dydim, který měl na kontě už snad
dvě stě padesát utkání a byl i na mistrovství světa. Pak jsem v domácí bitvě zdolal
ostravského Edu Khacatrjana,“ pátral pro
Večerník v paměti dnes bývalý boxer,
který si dal nedávno pauzu. „Už se mi ale
stýská a rád bych se vrátil zpět ve vyšší
váze. Bavil jsem se o tom s Peťou Novotným a dveře mám otevřené, takže snad
od příští sezony,“ vzkázal jeden z mála
kmenových členů BC DTJ Prostějov
Miroslav Šerban. Ještě coby mládežníka
ho v Brně objevil již zmíněný tehdejší trenér mužů Radoslav Křížek a nyní čtyřiadvacetiletý sportovec se mu odvděčil povedenými kousky. „Jako junior a možná
i kadet jsem kraloval ‚čtyřiapadesátce‘, na
republice jsem skončil první i v ‚pětasedmdesátce‘ a ‚šedesátce‘, abych nakonec
došel ještě o váhu výš,“ zalovil Šerban dále
ve vzpomínkách. V pozdějších letech patřil mezi jeho velké soupeře ústecký Jan
Kováč, jen výjimečně se naopak potkával
s olympionikem Zdeňkem Chládkem,
oddíly je pravidelně nasazovaly o váhu
vedle. „Míjeli jsme se, on zpravidla chodil
‚devětašedesátku‘,“ pousmál se.

2. místo

Za vzestupem prostějovského boxu stojí
osoba Radoslava Křížka. Ta úspěšná éra
začala na podzim 2007 a právě někdejší
boxer plnil roli duchovního otce projektu, který kluky vedl, trénoval i celý oddíl
řídil. Na konci října z toho sice byla ještě
domácí porážka 8:10 s Děčínem, ovšem
tu napravila stejně těsná výhra na půdě
Českých Budějovic, když se o body postarali Kalucza, Dunka, Duraj, Plachetka
a Bence. Následovalo hladké vítězství
14:4 proti Ústí nad Labem i těsný triumf
v Ostravě 10:8. U obou výsledků již byl
i současný hlavní trenér výběru Petr Novotný. Tehdy ještě jako člen hmotnostní
kategorie do 81 kilogramů. „Naskočil
jsem do rozjetého vlaku, box tu už tehdy
byl na vrcholné úrovni. Byly tam tehdy
zkušené opory Dunka, Bence, Plachetka
a mě to táhlo zpátky na Hanou. V Prostějově jsem našel ideální podmínky, navíc
jsem se tu seznámil se svou manželkou,“
nelituje Novotný ani trošičku svého tehdejšího rozhodnutí. V té době už měl za
sebou působení v Ústí nad Labem, Ostravě i Brnu, takže mohl hodně porovnávat, jak to kde chodí. „Můj příchod byl
trochu komplikovanější, ale podařilo se
azalíbilosemitu.Ústídřívebylovlajkovou
lodí reprezentace a jednalo se pokaždé
o nesmírně prestižní zápas,“ připomněl
památné souboje se severočeským gigantem. A právě mezi těmito tradičními
rivaly se před sedmi lety rozhodlo o tom,
kdo se stane extraligovým šampionem.
Základní část vyhrál Prostějov, po osmi
kolech ale ještě přišlo na řadu dvouzápasové finále. Doma hanácký tým doslova
koncertoval, když prohrál pouze v nejnižší váze, jíž neobsadili, zbylých sedm
bitev vyválčil pro sebe. Po výsledku 16:2
zvládli i odvetu, na severozápadě Čech
uspěli 10:8.

Dalšími boxery, kteří nebyli na Hané
pouze na hostování, se v minulých letech
stali Petr Novotný, Marek Bosý, Michal
Kučera, Vardan Besaljan, Marek Špringl,
Marek Chmela, Pavel Duda a naposledy
Tomáš Ivachov. „Pracujeme na tom, aby
vše vzkvétalo. Základem je kvalitní členská základna, na čemž pracujeme. Není
to ovšem lehký úkol, učíme se hlavně
vlastními zkušenostmi, pořádáme různé
náborové akce,“ poukázal současný trenér a předseda klubu na snahu vychovat
si nohou generaci.
V sezoně 2009-2010 se Ústečtí dočkali
již svého jednatřicátého titulu, ten byl
zatím jejich posledním. Pro klub totiž
nastaly zlé časy a novou jedničkou se
stal Prostějov. V ročníku 2010/2011
předčil díky lepším vzájemným zápasům České Budějovice, jimž tehdy nepomohl ani Hamo Aperjan. A drama
až do konce to bylo i o rok později. To
disponovali zástupci Prostějova a Nitry
po posledním kole naprosto stejnou
bilancí, vše ale nakonec bylo jinak. Tým
BC STJ přišel o vítězství 10:8 v Ústí
a kontumačně prohrál 0:16. Tím pádem skončil třetí... „Šlo tam o neoprávněný start Arkadiusze Toborka. I po tak
dlouhé době si ale myslíme, že jsme nic
neporušili. Bohužel se leckdy rozhoduje ne v ringu, ale u zeleného stolu! Vedení svazu je z Čech, tak vše řídí podle
sebe... Mohli jsme se třeba soudit, to by
ale trvalo měsíce až roky a pak už by to
nikoho nezajímalo,“ přemítal pro Večerník Novotný.
Tento ročník okořeněný účastí slovenské
Nitry, která v šesti zápasech hned dvakrát
prohrála, dokončil jako hlavní kouč Pavel Duda. A ten pak před rokem dovedl
celý mančaft ke splnění snu v podobě
zlatých medailí. „Vyhráli jsme, za to by
byl rád každý trenér. Já i Peťa Novotný
jsme něco odboxovali u Ústí, tam navíc
bylo středisko vrcholového sportu a panovala mezi námi velká rivalita, střetli se
Čecháčci s Moraváky,“ naznačil Duda.
Samotné SKP Ústí nad Labem dokonce
muselo opustit svou tréninkovou halu
a v extralize skončilo, podobný osud
kvůli ústupu hlavního sponzora také
České Budějovice. „Bez sponzorů klub
na extraligové úrovni pochopitelně provozovat nejde. Sice za to nejsme placeni,
i tak je ale provoz finančně náročný. Dokazuje to i nepěkná bilance, že několikrát
soutěž začalo pět týmů a dokončily ji tři...
Teď mají diváci na co koukat a vidí dobré
zápasy,“ pokusil se o porovnání extraligy
s nynějším mezinárodním kláním, kde
se potkávají zástupci České republiky,
Slovenska a Polska. Mnohonásobný vicemistr ligy, jenž zpravidla ztroskotal na
Araiku Šachbazjanovi nyní působí v roli
reprezentačního kouče žáků a současně
asistenta v Prostějově. „S Peťou spolupracujeme i v kroměřížském centru
mládeže, hodně spolu komunikujeme,
domlouváme si srazy. Věřím, že opět vychováme nějakého olympionika. Dětí je
dost, jen je dostat do tělocvičny,“ podotkl
s úsměvem Pavel Duda. Velký důraz přikládá i nutnosti rozsáhlejší medializace.
„V televizi je spousta jiných sportů a my
můžeme být rádi aspoň za Lukáše Konečného, tady v tomto směru se ale svaz
nesnaží. V Prostějově se zájem diváků
stále drží, ale už to není tak, že boxovala
skoro každá vesnice. V Ústí bývala plná
hala, pak tam chodilo jen pár desítek
lidí,“ připomněl povoláním voják, jenž se
s aktivní činností rozloučil před zhruba
deseti roky.
V každém případě platí, že v posledních čtyřech dokončených sezonách
putovaly nejcennější medaile na Hanou, v posledních dvou letech nebylo
i vzhledem k nepřihlášení či odhlášení spolufavoritů rychle rozhodnuto,
kdy „Býci“ předloni jen jednou remizovali a loni neztratili ani bod. Také
letos svádějí boje o první místo mezi
českými celky. Blíže k tomuto primátu má ovšem Praha...

1. místo

PROSTĚJOV Hned čtyřikrát za
uplynulých sedm sezon platilo, že nejkvalitnější domácí
pro Večerník
boxerské družstvo se nachází
Jiří MOŽNÝ
v Prostějově. Místní výběr BC DTJ
tak dokázal v tuzemské hiearchii vystřídat na čele někdejšího hegemona z Ústí nad Labem a zaujmout jeho pozici na čele. Výsledkem
jsou zlata ze sezon 2007/2008, 2010/2011, 2012/2013 i 2013/2014.
Nutno ovšem podotknout, že se o úspěchy postarali zejména boxeři hostující z jiných oddílů, kmenových Prostějovanů se v české
extralize objevilo jen několik. Večerník se novodobé boxerské historii podíval trochu více na zoubek...
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

