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V OBLEŽENÍ

BYLI JSME
U TOHO

POLICISTŮ...

PROSTĚJOV Prostějovskou kriminálku zasáhla
obrovská rána! Do řad policistů se totiž vedrala smrt. Po dlouhé a zákeřné nemoci zemřel
šestačtyřicetiletý důstojník Martin Jeneš, který
byl neodmyslitelnou součástí
Michal
týmu detektivů místní policie.
Desítky jeho kolegů se s ním ve
KADLEC
íce na
čtvrtek přišly rozloučit na jeho V traně
s
poslední cestě... A přestože nikdo z oficiálních míst nám i přes vlající
3
černý prapor na sídle Územního odboru Policie ČR Prostějov tuto
informaci nepotvrdil, Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

15040710361

15043010450

15032400312

15011910006

15041010375

S prostějovským kriminalistou se přišly rozloučit přes dvě stovky lidí. Na poslední cestu vystřelila Martinu
Jenešovi čestná stráž trojnásobnou salvu.
3x foto: Michal Kadlec
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Uzenáø se neobjevil
Prostějov (mik) - V minulém
čísle Večerník informoval o stížnosti prostějovského občana,
který na tržišti koupil od přerovského prodejce uzeninu a tlačenku, po jejichž konzumaci měl
výrazné střevní potíže. Přestože
Večerníku podnikatel Dobroslav
Radoslajevič tvrdil, že maso
a uzeniny prodává přesně v duchu hygienických pravidel, nebyla to zas až taková pravda. „Však
se taky v týdnu až do soboty na
tržišti už neobjevil,“ upozornil
redakci jeden ze čtenářů. Copak,
že by špatné svědomí?

Už ho nenahánìjí
Prostějov (mik) - Čtenáři Večerníku bombardovali v předchozích
dnech redakci telefonáty, že se po
Prostějově pohybuje mladistvý
Santino Horváth. Jak známo, tento v minulosti nenapravitelný mladý zlodějíček byl odsouzen k trestu odnětí svobody, ale vzhledem
k jeho věku byl umístěn nikoliv
do vězení, nýbrž do výchovného
ústavu ve Střílkách na Kroměřížsku. Pro své časté útěky byl ovšem
několikrát v celostátním pátrání.
Jak si Večerník ověřil, Santino už
v pátrání není, tudíž to znamená,
že trest mu zřejmě již vypršel a je
volný.

Zavøený vlèák
Prostějov (mik) - Znepokojený
občan nahlásil předminulý pátek
24. dubna před polednem strádání psa ve vozidle, a to kvůli vysoké
teplotě i nedostatku vody. Prostějovští strážníci však zjistili, že
u automobilu jsou všechna okénka
pootevřená, čímž bylo zajištěno
větrání. Přesto byl majitel vozu
zkontaktován a svého německého
ovčáka si odvedl na příhodnější
místo. Inu, dějí se to v Prostějově
věci...

NESTŮJ JAKO ...!
F
O
T
O
VEÈERNÍKU
Martin Zaoral

Je to paradox. Koupíte si drahé auto, a pak si v něm místo parády děláte
jenom ostudu. A to třeba i tím, jak parkujete. Majitel černého Porsche
Carrera S si s umístěním svého miláčka evidentně příliš starostí nedělá. A umístil jej tak, že čáru oddělující dvě místa má přímo pod podvozkem, navíc dosti šejdrem. Fotografii vložila na Facebook jedna z Prostějovanek s komentářem „Takhle může stát jenom debil...“
Pod tímto příspěvkem se strhla bouřlivá diskuse o mentálních kvalitách majitele vozu, případně o důvodech, které ho k tomuto způsobu
parkování vedly. Na první pohled to skutečně vypadá, že řidič tohoto
auta (a na jeho značce ani hodnotě v této souvislosti absolutně nezáleží) nebude právě zdatný. Jelikož se však podobných excesů dopouští
opakovaně, není vyloučeno, že se jedná o schválnost. Možná že se bojí,
aby mu jeho miláčka na parkovišti nikdo neodřel. Ale omlouvá ho to?
Většina lidí si pořizuje drahé auto nejen proto, aby si zajistila zážitek ze
sportovní jízdy, ale především proto, že chtějí dát najevo svoji určitou
úroveň. Otázkou zůstává, zda více než značkou svého auta o své skutečné úrovni mnohem více neříkáme tím, jak (ne)ohleduplně řídíme,
případně parkujeme....

Agentura
Tak v azylovém centru už bude konečně klid! Už žádné facky mezi klientkami, žádné rvačky na nože mezi pány
bezdomovci a už vůbec se sem nedostane ani myš, která by snad jen trochu
mohla být cítit alkoholem. Jak totiž
Agentura Hóser zjistila, konšelé hledali
tak dlouho recept na pořádek v prostějovském azyláku, až ho našli! A bude to
řešení vskutku originální...
„Původně jsme zamýšleli, že na každý
pokoj, ve kterém jsou bezdomovci ubytováni, umístíme kameru, a jakmile
strážník na dispečinku spatří nějakou
nepravost, okamžitě tam pošle hlídku.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••
Průvod za více radosti z vítězství. Zatímco v dobách minulých se průvody městem konaly až na Prvního máje, prostějovští hokejoví fanoušci si ten svůj uspořádali
už o čtyři dny dříve. Asi stovka z nich chtěla tímto způsobem vyburcovat vedení
magistrátu, aby do klubu „nalilo“ další miliony korun.

•• Úterý ••

Takto zastavil řidič před prostějovským Teskem. Ať už byly
důvody pro takový způsob zastavení jakékoliv, obdivovat ho
za to rozhodně nikdo nemůže.
Foto: Facebook

ZACHYTILI JSME...

ků? A taky si na magistrát nenastěhují
strážníky,“ ohradil se ostře Jan Zakalený, šéf prostějovského azylového centra.
Po chuti není stěhování ani veliteli prostějovských strážníků. „Vždy jsem si vážil
našich konšelů a vyslyšel jejich přání či
rozkazy. Ale co je moc, to je moc. Jsme
přece městská policie, ale azylák je
daleko za městem. Tam se rozhodně
stěhovat nebudu, radši to tady složím
a přejdu k hasičům,“ rozčiloval se před
Agenturou Hóser Jan Nagyároš, velitel
Městské policie Prostějov.
Pokud by sídlo strážníků skutečně mělo
být v areálu azylového domu, musela by
se narychlo postavit nějaká barabizna,
která by pojmula šest desítek ochránců
veřejného pořádku. Samozřejmě včetně
potřebného vybavení. „Strážníkům bohatě postačí polní podmínky, vždyť to

jsou napůl vojáci. Já jsem mezi parašutisty dělal půlku svého života, než jsem
se odstěhoval na vejminek do Skalky,
tak to znám,“ uzemnil všechny nejuvolněnější radní Jaroslav Brambor.
Stěhování městské policie do azyláku
bude ještě předmětem dalšího jednání.
Jak totiž Agentura Hóser těsně před
uzávěrkou tohoto vydání zjistila, možnosti přestěhovat se a hlídat bezdomovce přímo v jejich ráji, chce využít státní
policie! „Nám by to nevadilo, tady
na Újezdě jsme moc na ráně,“ pokrčil
rameny šéf prostějovské policie Pavel
Nováček.
Za Agenturu Hóser Majkl

SCÉNA VEČERNÍKU
V pondělí prošel Prostějovem pochod asi stovky fanoušků prostějovských hokejistů,
kteří po vedení města požadují další peníze na chod prvoligového klubu. Osobně se
s nimi před radnicí setkala i náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
Babimaki & mik

ALFONZ A MARIÁN

KOTVANOVI

Podruhé během krátké doby beznadějně vyprodali sál Společenského domu Alfonz a Marián Kotvanovi (po stranách) tvořící slavné
DUO JAMAHA. Hudební jedničky Šlágr TV znovu svými hity
rozpumpovaly více než tisícovku
diváků, samozřejmě především
z řad starší generace.

„JESTLI NÁM JI
NĚKDO POKÁCÍ,
SKONČÍ V RAKVI!“
Pohřebák Pavel Makový vyslal
jasný vzkaz případným škůdcům
postavené drozdovické májky

•• Čtvrtek ••
S vysavačem na Kanáry. Pokud postrádáte sestru, manželku, tchýni či některou
z milenek, pak není vyloučeno, že se staly obětí čtvrtečního pálení čarodějnic. Možná vám ale také odletěly někam za teplem. Ty movitější prý místo zastaralých košťat
údajně létají na SUV vysavačích...

POÈASÍ v regionu

•• Pátek ••

Pondìlí 21/7 °C

Květoslav

První máj, picání čas. Ač to sám Karel Hynek Mácha zkoušel, kde mohl, jeho Máj
nikdo vydat nechtěl. A tak si autor nedlouho před smrtí udělal radost vlastním nákladem, načež později se tato sbírka dočkala uznání. Přesto je Mácha znám i jako
autor svého erotikou prostoupeného tajného deníku, jemuž se svěřil například
s tím, že „dnes pical Lori dvakrát“. Pokud by žil dnes, zřejmě by se Máj vydat vůbec
nesnažil, naopak by to u nakladatelů zkusil právě se svým deníkem...

Úterý

25/9 °C

Klaudie

Støeda 18/13 °C

Radoslav

•• Sobota ••

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

ZAUJALO NÁS...

ZASLECHLI JSME...

Hlasy nezazněly. Přestože je slovenský zpěvák Richard Müller bezesporu kvalitním umělcem všeho druhu, i v jeho případě se potvrdilo, že méně znamená více.
Prostějovský koncert s hlasy Fragile ve Společenském domě totiž nakonec neproběhl. Stejně jako hokejoví fanoušci, i ti kulturní přijdou víc, když se bude platit míň...

•• Neděle ••
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Přesně plný tucet let trvala pauza trenéru Kamilovi Přecechtělovi, než se
opět stal hlavním velitelem prostějovské
hokejovéarmády.VedeníLHKJestřábi
potvrdilo informaci, kterou přinesl Večerník již v minulém vydání, a návrat
„Prcka“ do funkce trenéra hokejistů
vzbudil mezi fanoušky nadšení.

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

•• Středa ••

Neosvobodili nás pouze Američané. V posledních letech to ze zpráv z médií
vypadá, že jedinou armádou, která osvobodila tehdejší Československo od německých okupantů, byla ta americká. Kolona vítězství pořádaná partou nadšenců
z KVH Dukla však ukázala, že tomu tak rozhodně nebylo...

Nebylo to tak zlé. Nebylo to tak
zlé. Letošní den s Integrovaným záchranným systémem se z důvodu rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka
výjimečně uskutečnil na velodromu.
A světe div se, původní obavy z nízké
návštěvnosti se nepotvrdily, naopak!
Stovky dětí i dospělých byly i přes
zkrácený program spokojeny.

Trefený sudí. Je až neuvěřitelné,
že na vesnickém fotbale se pořád
může udát něco tak zákeřného. Při
utkání nejnižší třídy okresního přeboru inzultoval divák mladého rozhodčího Jana Krátkého. Prázdným
půllitrem ho trefil do hlavy. Dvacetiletý arbitr skončil s otřesem mozku a krvavou ránou v nemocnici...

Není kotrmelec jako kotrmelec. Udělat normální kotrmelec je pro čím dál více
dětí nepřekonatelný problém. To samé platí i pro dospělé. Ti ovšem někdy udělají kotrmelec ani neví jak. A to i v autě, jak se přihodilo třiadvacetileté řidičce, která
sklouzla do příkopu. Štěstí, že moderní auta zvládají kotrmelce lépe než dnešní děti.

Kdo chytil zlatou rybu, ten to vyhrál. Děti do patnácti let se utkaly na rybářských
závodech, které se konaly v Čehovicích. Vítěz mohl vyhrát poukázku na bicykl.
Pokud však někdo chytil rybu zlatou, mohl si přát kola hned tři. Jak sny dopadly, to
zůstává pochopitelně utajeno...

CO NÁS POTĚŠILO...

CO NÁS UDIVILO...

POLICEJNÍ SLUŽEBNA V AZYLÁKU!
Pak jsem ale kolegyni Rašákové pošeptal do ucha, že košile je bližší než kabát,
nebo jak se to říká, a navrhli jsme jiné
řešení. Služebna Městské policie Prostějov se okamžitě přestěhuje z Havlíčkovy
ulice do azylového domu za Určickou
ulicí! Aspoň budou mít strážníci všechno přímo pod dohledem,“ popsal Večerníku své rozhodnutí primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Jenomže už minulou středu, tedy pouhý
den po jednání rady města, na které se
o stěhování strážníků rozhodlo, se na
primátorovu hlavu sesypala ostrá vlna
kritiky. „My tady policajty nechceme,
uděláme si v azyláku pořádek sami! Co
na tom, že tady padne občas nějaká ta
facka nebo sem přijde někdo nachmelený. Copak na radnici se to nefackuje
a nepije se tam jako na srazu alkoholi-

rubriky
Večerníku

Ètvrtek 18/11 °C

Stanislav

Pátek

AŤ je jaro nebo zima s Večerníkem na webu

www.vecernikpv.cz JE VŽDY PRIMA!

19/8 °C
Den osvobození

Sobota

17/7 °C

Nedìle

17/4 °C

Ctibor

Blažena
Zdroj: meteocentrum.cz
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Zchátralá radniční ZÍDKA

Z Hloučely je „bílá řeka“ projde rozsáhlou sanací

Jak to?

PROSTĚJOV „Všechno kolem
Hloučely je teď bílé! Jako ´Prostějovák´ chodím k této řece celý život
a něčeho podobného jsem si zatím
nevšiml. Myslím, že to bude něčím,
co je ve vodě, jenom by mě zajímalo čím,“ kontaktoval redakci čtenář
Večerníku Ivo. Na jeho dotaz jsme
se pokusili najít odpověď...
Pozorný muž „zbělení“ břehů Hloučely pozoroval na začátku uplynulého
týdne zejména v úseku mezi ulicemi

Kostelecká a Pod Kosířem. „Předpokládám, že tomu ale tak bude po celém
toku,“ dodal Ivo.
Vypravili jsme se tedy na místo a zjistili, že čtenář situaci popsal celkem
věrně. Skutečně na oschlých kořenech
a kamenech kolem říčky bylo možné
vidět bílý povlak. Co jej způsobilo?
„Kvůli zvýšeným přítokům do plumlovské přehrady byl zvýšen i odtok
z nádrže, který opláchl břehy koryta.
Když průtok klesl a břehy oschly, zů-

NA VÁŠ NÁMĚT

Kořeny i kameny kolem Hloučely pokryl bílý povlak. Naštěstí se jedná pouze
o zbytky jílu a pylu, který se v nastalém jaru dostal do vody. Foto: Martin Zaoral
stal tam jemný film z drobných jílovitých částeček a pylu. Lze ho pozorovat
podél celé Hloučely,“ odpověděla na
dotaz Večerníku Gabriela Tomíčková,

tisková mluvčí Povodí Moravy, pod
jehož správu Hloučela patří. Současně nás ještě jednou ujistila, že o žádný
problém se nejedná.
(mls)

PROSTĚJOV Stoletá radnice je
stále zahalena do lešení, ale její rekonstrukce finišuje. Na něco se ale
zapomnělo, respektive nechalo až
nakonec. Radní teď urychleně řeší
sanaci staré zídky v zadním traktu
radničního komplexu. Její oprava
pod dohledem památkářů má stát
půl milionu korun...
„Jedná se o opravu zděné zídky a kovového oplocení dvoru radnice ze strany
Knihařské ulice. Provede se celková sanace včetně odizolování a injektáže zá- Na samotný závěr rekonstrukčních
kladů, opravy omítek a kamenných oka- prací projde opravou i zídka v zadpových drážek. Celkové náklady jsou ním traktu radničního dvoru.
Foto: Michal Kadlec
po výběrovém řízení vyčísleny na 570
tisíc korun,“ uvedl Miroslav Pišťák, pri- takže se dá očekávat, že stavbaři budou
mátor Statutárního města Prostějova. pod pozorným dohledem památkářů,“
„Jde o památkově chráněnou zídku, dodal první muž radnice.
(mik)

MILIVOJ
ŽÁK
BUDE
ČELIT
OBŽALOBĚ!
ŠLO
O
TUNELOVÁNÍ?
S „podivnou“ firmou podepsal smlouvu, která se pro Oděvní podnik ukázala jako krajně nevýhodná
nevýýhodná
PROSTĚJOV František Tuhý už
nebude sám. K soudu brzy zamíří i jeho skoro soused z plumpro Večerník
lovské čtvrti „pod kostelem“
Milivoj Žák! Ten coby předseda
Martin
představenstva podepsal dvě
ZAORAL
smlouvy s firmou Oděvy Praha,
kvůli kterým „ópéčko“ přišlo asi
o 4,3 milionu korun. Mnohá fakta nasvědčují tomu, že výše uvedená společnost byla založena za účelem tunelování potápějící se společnosti. Sám Žák se hájí tím, že v době podpisu smluv
o jejich nevýhodnosti neměl a ani nemohl mít tušení.

z prodeje pouze půldruhého milionu korun. Tím byla podniku způsobena škoda ve výši 4,3 milionu
korun,“ shrnul pro Večerník prostějovský státní zástupce Jaroslav
Miklenda, který obžalobu na Žáka
a Lauerovou připravil.

domím, že budou pro OP nevýhodné, naopak jsem věřil, že podniku
pomůžou. A všichni kolem mě v tom
utvrzovali. Více se k celé záležitosti
v tuto chvíli nemohu vyjadřovat, ale
jsem připraven se obhájit u soudu,“
svěřil se Večerníku Milivoj Žák.

Milivoj Žák:
„Smlouvy pøipravoval

Spoleènost vznikla
mìsíc pøed

nìkdo jiný“

podpisem smlouvy

Díky trpělivé práci Policie ČR
a státního zastupitelství vyplouvají
na povrch další a další okolnosti,
které neslavný pád Oděvního podniku provázely. K soudu nyní míří
obžaloba na Milivoje Žáka, jenž měl
v pozici předsedy představenstva podepsat smlouvu se společností Oděvy
Praha. Tu tehdy zastupovala Dana
Lauerová z Písku, která bude obžalovaná společně s Žákem. „Tato společnost měla zprostředkovat prodej skladových zásob OP Prostějov. Přestože
téměř nic nedělala, inkasovala z něj
částku 5,8 milionu korun, zatímco
na účet Oděvního podniku přišlo

Obžalovaný Milivoj Žák se závěry
obžaloby zásadně nesouhlasí. „Vše
je daleko složitější... Pravdou je, že
jsem v roce 2009 za Oděvní podnik
Prostějov uzavřel desítky obchodních smluv a mezi nimi byly i dvě
s uvedenou společností. První z nich
jsem podepsal v lednu 2009, dva dny
poté, co jsem se vrátil po náročné
operaci srdeční chlopně. Smlouvu
jsem nepřipravoval já, ale tým lidí,
kterým jsem plně důvěřoval. Vše
kontrolovali i zástupci bank, které
společnost v tu dobu ovládaly. Chtěl
bych zdůraznit, že v žádném případě
jsem tyto kontrakty nepodepsal s vě-

Za „kšefty“ se společností Oděvy Praha byl již v minulosti odsouzen další
z manažerů OP Prostějov Bořivoj Klug.
„Obžalovaný si nechal proplatit fakturu
ve výši kolem tříset tisíc korun, ačkoliv
plnění v této věci vůbec neproběhlo,“
upřesnil v této souvislosti Jaroslav Miklenda. Klug byl již prostějovským
soudem uznán vinným a odsouzen
k půlroční podmínce. Trest přijal,
rozsudek je tak pravomocný.
Mnohá fakta tak nasvědčují tomu,
že společnost Oděvy Praha byla
založena výhradně za účelem tunelovaní OP Prostějov. Z obchodního
rejstříku vyplývá, že vznikla koncem

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

zjistili jsme
Milivoj Žák se dostal na samotný
vrchol vedení Oděvního podniku
Prostějov po dramatickém odchodu Františka Tuhého v dubnu 2008.
Bylo to v době, kdy vše dlouhodobě nasvědčovalo tomu, že podnik
i vzhledem k celosvětové krizi není
v dobré kondici. Už tehdy se otevřeně mluvilo o tom, že někteří lidé
v OP zůstávají hlavně pro to, aby
z potápějící se lodi zachránili co nejvíce peněz. A to hlavně pro sebe...

NOVÁ PODOBA
WEBOVÝCH STRÁNEK JE ZDE...

WWW.VECERNIKPV.CZ

roku 2008, přesně měsíc předd podpiéčkem“.
sem prvního kontraktu s „ópéčkem“.
du FranBylo to v době, kdy po odchodu
tiška Tuhého podnik faktickyy ovládl
us, předpražský právník Roman Hanus,
sedou představenstva se stal Milivoj
Žák a generálním ředitelem krizový
dnatelmanažer Pavel Cesnek. Jednatelha se
kou společnosti Oděvy Praha
ana
po jejím vzniku stala právě Dana
du
Lauerová z Písku. Po přechodu
ní
OP do insolvence, kdy dění
v podniku začal řídit insol-venční správce, se společnost
Oděvy Praha přejmenovala
na Textil Praha a jejím jednatelem se stal Jiří Kužel žijící
na sídlišti v Turnově. Nyní jee
ní
v likvidaci. Vše vypadá na první
pohled jasně...
O vinně a případném trestu
tu
u
pro Milivoje Žáka či Danu
Lauerovou bude Okresníí
at
soud Prostějov rozhodovat
a.
v polovině letošního června.
Milivoje Žáka obžaloba podle
jeho slov těžce ranila a u soudu chce dokázat svoji nevinu.
Foto: Martin Zaoral

„LÓBÁNÍ“

PŘEDČASNÁ

JAKO
O
ZÁVOD
Nezapomněli jste na PRVNÍHO MÁ
MÁJE?
ÁJE?

SMRT
KRIMINALISTY

15043070445

O prvomájových oslavách
v Prostějově čtěte na straně 23

➢

Kdo se uplynulý pátek nelíbal pod rozkvetlým stromem, nechť uschne! Jak Večerník sledoval nejen při prvomájových oslavách v Kolářových sadech, na pusinkování nezapomněli děti ani dospělí. A co vy? Pošlete nám svoji
fotografii pod rozkvetlou třešní, ty nejvydařenější snímky zveřejníme na našem webu vecernikpv.cz
a současně i odměníme částkou 200 Kč.
2x foto: Michal Kadlec

>>> dokončení ze strany 1
Policisté, jak odeznělo ve smuteční řeči při pohřbu Martina Jeneše, se loučili s velmi oblíbeným
člověkem, kolegou a kamarádem,
který oblékal uniformu bezmála
sedmadvacet let. A že to bylo loučení vskutku bolestné, bylo znát
i na jindy otrlých strážcích zákona.
Poctu mu vzdala nejenom stráž
stojící u rakve, ale i čestná jednotka, která v závěru smutečního obřadu vypálila tři salvy.
„Martin byl otcem tří kluků,
o které se s manželkou vzorně staral. V Plumlově hrál ochotnicky
divadlo, v práci byl naprosto obětavým a úspěšným kriminalistou.
Bohužel, jeho odchod je pro nás
všechny neštěstím..,“ svěřil se Večerníku při posledním rozloučení
s prostějovským kriminalistou jeden z jeho kolegů.
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

Prostějovský rodák Vitásek
si účast na MS nezopakoval

Ondřej Vitásek v dresu českého národního týmu. Foto: www.mojecelebrity.cz
PROSTĚJOV Psal se rok 2014 a odchovanec místního klubu Ondřej Vitásek
zcela nečekaně pronikl do nominace českého národního týmu pro hokejové mistrovství světa v Minsku. Na letošním domácím šampionátu však
čtyřiadvacetiletý obránce chybí. Svoji roli v tom sehrálo i zranění, které utrpěl
v samotném závěru extraligové sezóny.
Ondřej Vitásek před rokem na mistrovství do Běloruska odjížděl s tím, že zpět by
se rád vracel s medailí. To se mu však nepodařilo, čeští hokejisté nakonec v zápase
o třetí místo podlehli Švédsku. Nicméně prostějovský rodák svým výkonem trenéra
rozhodně nezklamal.
Bek libereckých Bílých tygrů v průběhu uplynulého roku nastoupil ještě ve Finsku
na Karjala Cupu i na Chanell One Cupu v Rusku. Poté však z kádru vypadl, stejně
jako jeho tým z play off hokejové extraligy. „Na přípravné zápasy před letošním
šampionátem jsem byl pozvaný, bohužel jsem se v posledním zápase základní části
extraligy zranil, což mě asi na měsíc vyřadilo ze hry,“ objasnil veřejnosti dosud utajenou informaci Ondřej Vitásek. „Hrát za národní tým na mistrovství světa však stále
zůstává mým velkým snem. Letos se tak bohužel neděje, o to větší motivaci mám
pro příští rok,“ svěřil se dále Večerníku zadák, který bude vrchol letošní sezóny sledovat alespoň v televizi. Některé utkání možná uvidí i na živo. „Dostal jsem pozvánku
na náš zápas s Kanadou. Ještě nevím, zda pojedu, od pondělí nám v Liberci začíná
letní příprava, takže můj volný čas se bude odvíjet od povinností v klubu,“ uzavřel
prostějovský rodák.
(mls)

STÍNY MINULOSTI

BYL
ODSOUZEN
ZA
VRAŽDU
Přítelkyně za ním i po letech pevně stojí
PROSTĚJOV Přesně před třemi
roky došlo v prostějovské Dolní
ulici k tragické události. Někdo zde uškrtil třiašedesátiletou
Věru S.! Do hledáčku policie se
následně dostal jak její syn, tak
i manžel. Odsouzen byl nakonec
Pavel Smělý mladší, nicméně
otazníky nad případem stále
zůstávají. Nyní ho má na stole Ministerstvo spravedlnosti
ČR.
Po soudní pitvě paní Věry bylo
jasné, že musela být zavražděna. Ani její manžel, ani její syn se
však k hrůznému skutku nepřiznal. Zatímco Pavel Smělý mladší
se s policií i okolím snažil komunikovat, byť tak činil poněkud
svérázným způsobem, jeho otec
se zcela uzavřel do hradby mlčení.
Lidé z jeho okolí popisují, že po
smrti manželky propadl naprosté
apatii, nezájmu a nikdy neprojevil
jakýkoliv zármutek nad odchodem
blízkého člověka.
Jelikož odmítal o okolnostech
osudného dne hovořit, policie se
zaměřila na syna zavražděné.

Sám předseda senátu vrchního soudu
pak ve své závěrečné řeči konstatoval,
že nelze vyloučit spáchání činu mohl
zavraždit i její manžel. Ovšem dokazování proběhlo jen vůči synovi a on
ožených důkazů jiný závěr učiz předložených
ůže.
nit nemůže.

Přítelkyně odsouzeného však S. ve svém dopise, který v závěru loňi po letech vytrvale upozorňuje ského roku poslala na Ministerstvo
na převažující pochybnosti do- spravedlnosti k rukám tehdejší miprovázející celý případ. A těžko se nistryně Heleny Válkové a Večerník
s tímto stavem věci smiřuje. „Sku- jej má k dispozici. Odpovědi se však
tečně není nic horšího, než když je dosud nedočkala.
(mls)
někdo odsouzen za tak závažný
trestný čin, a přetrvávají
pochybnosti, zda je skutečPROTI ROZSUDKU ným pachatelem. Takový
případ má katastrofální doBYLA PODÁNA
A
pad nejen na odsouzeného,
ale i na jeho rodinu a blízké okolí. Proto stále
NA MINISTERSTVO
TVO věřím, že se podaří případ znovu
SPRAVEDLNOSTI
otevřít, budou
podniknuty
ně odsouzeného Večerník již kroky vedoucí k nápraPřítelkyně
pozornila na skutečnosti, kte- vě a veškeré pochybdříve upozornila
ly být pro celý případ zásadní. nosti budou odstraněré mohly
avní je úryvek z dopisu, který ny. Jen tak je možné se s
Tou hlavní
mělý poslal z vězení svému takovou těžkou životní
Pavel Smělý
Když mlčíš a vidíš před očima, situací smířit, a dát živootci: „Když
hé dostáváš do propasti, když tu nový směr,“ píše paní
jak druhé
Š, je to dost chyba...,““ napsal
TO VÍŠ,
iné z vazby,
vazb
zby ve které
zb
kktteré byl
bbyyl zadr
dr Pavel Smělý si v současnosti odpykává třináctiletý trest. Pokud se neobdr
mimo jiné
zadržen už v září 2012. Po pravomocném jeví nové svědectví, tak se na tom asi jen těžko něco změní...
Foto: archiv Večerníku
rozsudku soudu pak přešel do vězení.

Napsáno JÁGR V PROSTĚJOVĚ! Na Kunín nebo do Vídně?
pred
ˇ
5

letošního hokejového šampionátu
odmítla operaci a rozhodla se vrátit do
dějiště mistrovství světa. Ještě předtím se
ale Jaromír Jágr zastavil v Prostějově! Do
poslední chvíle utajovaná zastávka, která
unikla pozornosti médií, vzbudila rozruch mezi šťastlivci, kteří se zrovna ocitli v Hotelu Tennis Club za Kosteleckou
ulicí. „Hele, Jágr je tady. Tak to je bomba,“
pošťuchoval mladík svého kamaráda.
Momentálně asi nejlepší útočník světa
právě vystupoval z oficiálního vozu mistrovství světa a mířil si to do restaurace
v hotelu v areálu TK PLUS. „Jaromír
mi zavolal, že by se rád zastavil na oběd
za svými dobrými přáteli Mirkem
Černoškem a Petrem Chytilem.
Byli jsme tím samozřejmě potěšeni
a pochopitelně tuto nabídku neodmítli,“

prozradil nám manažer společnosti Petr
Fridrich.
Právě agentura TK PLUS je dlouholetým marketingovým zástupcem
Jágr Teamu. „Jarda tady má svůj klid.
V Prostějově byl vždy spokojen,
a proto sem rád jezdí. Za návštěvou
nebylo žádné obchodní jednání. Vzniklo
to prostě z čistého přátelství,“ dodal na
vysvětlenou Fridrich.
Vzhledem ke své zdravotní situaci byl
Jaromír Jágr v Prostějově v docela dobré náladě a pozitivním rozpoložení.
Jediným horším momentem byl
nešťastný náraz Jágra, když si sedal ke
stolu a bouchnul se do inkriminovaného
místa na levé ruce, čerstvě zalitého dlahou. Na tváři forvarda bylo vidět, že mu
to není příjemné a zasykl bolestí.

K obědu si klíčový muž Růžičkova
reprezentačního výběru objednal
kuřecí řízek s bramborovou kaší
a okurkový salát. Při jídle se Jágr živě
zajímal o dění v prostějovském basketbale, dokonce padla i úvaha, že by
zpátky do Vídně poslal jen doktory

a sám odjel do Nového Jičína, kde hráli naši basketbalisté druhé semifinále
play off Matonni NBL s Mlékárnou
Kunín. „Nakonec si to ale Jarda netroufnul, večer ale volal z Vídně a zajímal se, jak zápas s Kunínem dopadl,“
těšilo Petra Fridricha.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
V době, kdy si Jaromír Jágr v Prostějově pochutnával na kuřecím řízku, měl na
„krku“ Kristova léta a pár dní poté byl hlavním strůjcem zlatého tažení šampionátem ve Vídni. Ale pozor, historie se opakuje! Dnes je kladenský rodák ve svých
třiačtyřiceti letech opět jednou z hlavních postav výběru Vladimíra Růžičky při
mistrovství světa v Praze. A co se nestalo hned při prvním utkání proti Švédsku?
Slavná osmašedesátka dostala „sekeru“ do levé ruky, po čemž Jaromír Jágr odjel
s bolestivou grimasou na střídačku a už do utkání nenastoupil. Stejně jako před
deseti lety naříkal na zraněný malíček levé ruky! U televizorů jsme už spekulovali,
jestli si zase udělá přestávku a staví se v Prostějově, ale druhý den proti Lotyšům
byl už zase jako rybička. Byla to tentokrát jen naraženina...
(mik)

15043010441

9. 5. 200

I když takřka všechny sdělovací
prostředky uvedly, že největší hvězda
světového šampionátu v ledním
hokeji ve Vídni, český hokejista Jaromír Jágr, zamířila přímo z brněnské
úrazové nemocnice, kde si byl nechat ošetřit zlomený malíček, zpět
do rakouské metropole, Večerníku
se podařilo zjistit, že tomu tak
nebylo. Během zpáteční cesty se
totiž reprezentační útočník zastavil
v Prostějově! A my jsme byli u toho!
V úterním večerním zápase proti
Německu byl Jágr ošklivě zraněn na
ruce a záhy poté se potvrdily černé prognózy o zlomeném prostředním článku
levého malíčku. Jágr se tak ve středu vypravil do Brna, kde podstoupil důkladné
vyšetření. Po něm největší hvězda

jak šel čas Prostějovem ...

Fanderlíkova ulice

Chcete
dostávat
ZDARMA

žhavé
novinky
z celého
Prostějovska
na svůj email
či rovnou do
mobilu?
klikněte na
www.
vecernikpv.cz

Jmenuje se podle předsedy Matice školské. Ulice byla pojmenována
dne 23. prosince 1937 podle JUDr. Josefa Fanderlíka (1839-1890), národního pracovníka, advokáta a prvního předsedy Matice školské. Během německé okupace v letech 1940-1945 se nazývala Zajíčkova (německy Zajiček-Gasse). Od 27. července 1945 platí současný název. V ulici se nachází
bytová zástavba, ale také řada podnikatelských subjektů. Sídlí zde i nový
polyfunkční objekt s bytovými a obchodními prostory - Rezidence Florián.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Melantrichova ulice

a zajistěte si
naši novou
službu.

Pondělí 4. května 2015
www.vecernikpv.cz
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168

s městskou policií

Spadl a ulomil stěrač
V úterý 28. dubna několik minut
po poledni bylo přijato sdělení
omuži,kterýnekontrolujesvépohyby
a motá se mezi vozidly v ulici Pod
Kosířem. Oznamovatel pak strážníkům na místě ukázal poškozené vozidlo, na které podnapilý občan spadl
a při pádu ulomil zadní stěrač. Tento
osmašedesátiletý muž seděl opodál
a měl poraněnou ruku. Zraněného
hlídka dopravila na ošetření a poté
ho předala jeho družce. Ke škodě
na majetku nedošlo úmyslně, tudíž
nejde v tomto případě o protiprávní
jednání. Věc se řeší občanskoprávní
cestou.

Foto: MP Prostějov

Dívky opilé nebyly
Servírka hotelu si v pátek 24. dubna
ve dvě hodiny v noci povšimla dvou
nezletilých slečen, které se pohybovaly před budovou a mezi sebou
se dohadovaly. Z obavy, že se jedná
o podnapilé děti, to servírka oznámila na linku 156. V okamžiku příjezdu
hlídky dívky vběhly do obytného
domu, ale strážníci je uvnitř nalezli.
Nato se celá situace vysvětlila, slečny
opilé nebyly. Jejich rodiče měli oslavu a ony se za nimi chtěly podívat,
pak si to však rozmyslely. Strážníci
v provozovně zkontaktovali matky
dívek. Ty si je převzaly a odešly společně domů.

Nešťastný pád
V úterý 28. dubna odpoledne oznámila tamější bydlící na linku 156
ležícího člověka přímo ve vchodu
panelového domu. Hlídka zjistila
od jednašedesátiletého muže, že trpí
diabetem a nečekaně se mu zatočila
hlava a on upadl. Záchranná zdravotnická služba nemocného odvezla do
nemocnice s podezřením na frakturu nohy. Paní, které nebyla událost
lhostejná a vše nahlásila, patří poděkování.

Jezevčík v prodejně
V pátek 24. dubna před dvacátou
hodinou nahlásila prodavačka prostřednictvím linky 156 zaběhnutí
psa do prodejny na ulici Anenská.
Hlídka zvíře převzala a odvezla na
služebnu. Ještě téhož dne se jezevčík
ocitl v rukou svého páníčka, neboť
několik minut po té, co psík skončil
v kotci, volal strážníkům muž, že se
mu ztratil pes, kterého měl uvázaného u prodejny. Strážníci jezevčíka
přivezli zpět k nákupnímu středisku,
kde došlo k předání. Protentokrát
byla vyřešena událost domluvou.

Popili a pak usnuli
Minulé pondělí 27. dubna po šestnácté hodině zjistil strážník okrskové služby v Kolářových sadech spící
dvojici, muže a ženu. Tito měli okolo
sebe nepořádek. Jednalo se o prázdnou láhev alkoholu, krabičky cigaret
a další. Po probuzení osoby doznaly,
že rozházené věci jsou jejich. Místo
na výzvu uklidily. Jednalo se o lidi bez
domova a jejich přestupky proti zákazu požívání alkoholu na veřejných
místech proti veřejnému pořádku
bude řešit správní orgán.

Překvapení ve sklepě
Minulé úterý 28. dubna v poledne se
žena obrátila s žádostí na linku 156
o odchyt zatoulané kočky, kterou objevila v domě ve sklepě. Volající bylo
po telefonu doporučeno, aby zvíře
vypustila ven, neboť kočka se o sebe
sama postará a z toho důvodu se odchyt neprovádí.

krimi
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Sousedky si VJELY DO VLASŮ MLADÍK UKRADL DVĚ FLAŠKY,
Žena kvůli dětem napadla jejich matku!

PROSTĚJOV Neobvyklý případ
řešili strážníci městské policie.
Děti skákající před domem na
trampolíně přivedly k zuřivosti
ženu, která na jejich matku přivolala policii! Dámě nejvíce vadil dětský křik, což doprovázela
hrubými výrazy i verbálními útoky na svoji sousedku.
„V pátek čtyřiadvacátého dubna o
půl osmé večer vyjížděla hlídka na
základě telefonického oznámení na
porušování občanského soužití. A
to údajně tím, že bydlící žena slovně urážela v dopoledních hodinách
sousedku,“ informovala Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Až přímo na místě strážníci zjistili
původ sváru dvou žen, které se dostaly do ráže. „Před domem totiž poškozená dáma postavila trampolínu,
na kterou skákaly děti, což druhou

PAK SE CHTĚL RVÁT SE STRÁŽNÍKY

Ilustrační foto: Internet
ženu mělo rušit. Proto na ně křičela
a verbálně útočila i na jejich matku.
Obě strany byly strážníky poučeny,
že v tomto případě jde o návrhový přestupek, kdy je zapotřebí do
tří měsíců od události podat návrh

u správního orgánu. Navíc bylo
zjištěno, že oznamovatelka má na
trampolínu povolení, tudíž se v této
záležitosti nedopouští žádného protiprávního jednání,“ sdělila Adámková.
(mik)

PROSTĚJOV Plné ruce práce
měli strážníci městské policie s
agresivním zlodějem alkoholu.
Ten utekl ze supermarketu se
dvěma lahvemi a po dopadení
si ostře vyšlápl na strážce veřejného pořádku. Ti ho ale zpacifikovali a v poutech odvedli na
Policii ČR.
„V neděli šestadvacátého dubna v
odpoledních hodinách si pracovník ostrahy supermarketu všimnul
zákazníka, který odcizil dvě lahve
alkoholu v celkové hodnotě osmisetosmdesáti korun. Zadržet se
mu ho ale nepovedlo, přivolané
hlídce však muže popsal. Strážníkům se podařilo tuto osobu nalézt
ve Smetanových sadech,
sadech,“ uvedl
uvedla

Policejní případy pod drobnohledem

CHATAŘI SČÍTAJÍ ŠKODY, VÝROBCI PERVITINU HROZÍ KRIMINÁL
PROSTĚJOV Policisté v Prostějově pokračovali v posledním období v důsledných
kontrolách řidičů, začali vyšetřovat sérii vloupání do rekreačních zařízení, krádeží kabelek či peněženek a úspěch
slavili na úseku potírání drogové problematiky, kdy odhalili další varnu pervitinu
na Prostějovsku a zadrželi
výrobce i dealera této omamné látky. Večerník na tato témata vyzpovídal plukovníka
Pavla Nováka, vedoucího
Územního odboru Policie ČR
Prostějov.
Vykradené chaty
Za poslední období přibylo případů
vykradených rekreačních zařízení na
celém území Prostějovska. „Řešili
jsme celou řadu vloupání do chat,
což ostatně v tomto jarním čase není
bohužel nic neobvyklého. Lidé se
po dlouhé zimě vrací do svých rekreačních zařízení a zjišťují, že měli
nezvané návštěvníky. Škody ale bývají naštěstí jen minimální, většinou
jde o ukradené potraviny či alkohol.
K tomu samozřejmě vždy přibývají škody na vypáčených dveřích
či oknech,“ popsal Večerníku Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov. Jak dodal,

“

Žena nechala kabelku ve vozíku
a obíhala regály. Zloděj to
má pak jednoduché!

v poslední dekádě bylo policii nahláOmámení øidièi
šeno osm případů vykradených chat,
vyšetřovatelé zajišťují stopy a po pa- Situace ohledně řidičů ovlivněných při jízdě návykovými látkachatelích pátrají.
mi je na Prostějovsku více než na
Lehkomyslná
pováženou. „Jenom za duben naši
„nabídka“ zlodìjùm
policisté přistihli za volantem přes
Lidé parkující svá vozidla u super- sedm desítek řidičů pod vlivem almarketů či samotní zákazníci ob- koholu nebo drog. Za posledních
chodních domů jsou stále nepou- sedm dní se řešilo osm šoférů, ktečitelní. Svojí lehkomyslností přímo ří nadýchali do jednoho promile
nabízejí svůj majetek, většinou pe- a pětice řidičů nad jedno promile.
níze, číhajícím zlodějům. „I přes veš- U čtyř řidičů byl pozitivní test na
keré naše preventivní akce vyšetřuje- drogy,“ vypočítal nepříliš optime za poslední dobu deset případů mistickou statistiku šéf prostějovukradených peněženek nebo celých ských policistů.
kabelek. Je až trestuhodné, že například paní si nechá v supermarketu Vyrábìl i prodával pervitin
kabelku v nákupním vozíku, nechá Prostějovským policistům se minulý
ho stát na místě a deset minut obíhá týden podařilo odhalit další výrobnu
všechny regály okolo. Zloděj má tak drog. „Zajistili jsme padesátiletého
jednoduchou příležitost,“ uvádí je- muže z Prostějovska, který nejenom
den z příkladů naprosté lhostejnosti že vyráběl pervitin, ale rovněž jej
k ochraně svého majetku Pavel No- distribuoval. Při domovní prohlídce
vák. Výjimkou podle něho nejsou mu bylo veškeré zařízení na výrobu
ani kabelky ponechané v košících drogy zabaveno, muž s policisty při
na jízdních kolech nebo zapomenu- vyšetřování spolupracoval,“ uvedl
té a vystavené peněženky, kufříky či Pavel Novák s tím, že boj proti dromobilní telefony v odstavených vo- gám je stále jednou z hlavních priorit
prostějovské policie.
zidlech.

PÁTRÁNÍ
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.

po dvojici
hledaných
BOHUSLAV KOUDELKA
se narodil 11. dubna 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 24. dubna
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 52 do 53 let a měří mezi 175 až 178
centimetry. Bližší údaje k osobě nejsou
známy.

PAVEL VEJROSTA
se narodil 29. května 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28. dubna
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 36 let, měří 180 centimetrů,
má střední postavu, šedé oči a plavé
blond rovné vlasy.

Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Ty pravé problémy s neurvalým
zlodějem ale začaly až posléze.
„Při společném návratu do nákupního střediska se dotyčný čtyřiadvacetiletý mladík začal k hlídce
chovat agresivně. Situace se vyhrotila natolik, že mu byla přiložena pouta, a poté následoval jeho
převoz na služebnu Policie ČR ke
zjištění totožnosti. Čtyřiadvacetiletý muž je podezřelý z přestupku
proti majetku a přestupku proti
veřejnému pořádku, a také neuposlechnutí výzvy úřední osoby,“
popsala Jana Adámková s tím,
že celá událost byla postoupena
správnímu orgánu.
(mik)

ČERNÁ
KRONIKA
Obral spícího muže
Dosud nezjištěný pachatel
v neděli 26. dubna v době mezi
sedmou a osmou hodinou ranní na vlakovém nádraží v Prostějově okradl spícího člověka.
Osmatřicetiletý muž si sedl na
lavičku a odložil si batoh vedle
sebe, v ruce držel telefon. Když
se probudil, zjistil, že mu někdo
odcizil batoh a mobilní telefon.
Celková škoda na odcizených
věcech činí kolem 3 800 korun.

Foto: Internet

Vykradl garáž
Vedoucí Územního odboru Policie
ČR v Prostějově Pavel Novák.
Foto: archiv Večerníku
Podle Pavla Nováka teď prostějovští policisté vůbec neprožívají klidné období. „I nadále se budeme
důsledně zaměřovat na dopravně-bezpečnostní kontroly na silnicích, značné úsilí věnujeme vyšetřování prostých krádeží a určitě
budeme pokračovat v naší největší
prioritě, a to řešení problematiky
výroby a distribuce drog,“ uzavřel
Pavel Novák.

Tolik peněz mít doma pod strožokem je skoro hřích. Na neopatrnost doplatil majitel domu
v Pěnčíně, který měl v blíže nezjištěnou dobu od pondělí do
středy minulého týdne nezvaného hosta ve svém bydlišti. Zloděj mu z baráku ukradl třicet
tisíc korun v hotovosti, přesto se
s tímto lupem ještě nespokojil.

30 000
Zatím neznámá straka totiž
sebrala ještě pin i s platební
kartou, a návdavkem k tomu
všemu ještě i klíč od trezoru.
Zda zloděj ještě dokázal vybrat peníze z bankomatu nebo
otevřít trezor s cennostmi,
o tom už policejní zpráva nic
neříká...

Trestného činu krádeže vloupáním
se dopustil neznámý pachatel, který v noci ze soboty 25. na neděli 26.
dubna se nejdříve pokusil vypáčit
vstupní dveře do domu v Čechovicích. Následně opřel o stěnu garáže paletu, po které vyšplhal a přes
nepodbitou střechu vnikl dovnitř.
Z místa odcizil akuvrtačku, elektrocentrálu, svazek kabelů, vysavač
a nářadí na práci se sádrokartonem. Celkově tak majiteli způsobil
škodu za 31 600 korun.

Šrajtofli nechal v autě
Neznámý pachatel minulou neděli 26. dubna na parkovišti ulice
Za velodromem v Prostějově po
rozbití skleněné výplně u zadních
dveří vnikl do odstaveného vozidla Škoda Felicia. Z automobilu
odcizil volně odloženou peněženku s osobními doklady a finanční
hotovostí kolem sedmi tisíc korun
a mobilní telefon. Celkově majiteli způsobil škodu za 12 500 korun.

Přišel o horské kolo
Trestných činů krádeže vloupáním
a porušování domovní svobody se
dopustil neznámý pachatel, který
v noci z neděle 26. dubna na pondělí 27. dubna na ulici Stanislava
Manharda v Prostějově přelezl
oplocení a vnikl na zahradu rodinného domu. Zde vypáčil petlici na
dřevěných vratech zděné budovy,
ze které odcizil pánské jízdní kolo
v hodnotě kolem třiceti tisíc korun.
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì

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

www.vecernikpv.cz

Veronika KOČÍ
26. 4. 2015 51 cm 3,70 kg
Prostějov

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

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

Vanessa GABOROVÁ
25. 4. 2015 45 cm 2,90 kg
Prostějov

Viktorie VYSOUDILOVÁ
26. 4. 2015 49 cm 2,95 kg
Prostějov

Kristýna DOSTALOVÁ
27. 4. 2015 49 cm 3,45 kg
Prostějov

Anna ŠEBELOVÁ
28. 4. 2015 51 cm 3,60 kg
Prostějov

Olivie ZHÁNĚLOVÁ
28. 4. 2015 50 cm 3,55 kg
Prostějov

Jakub ZEMAN
28. 4. 2015 50 cm 3,15 kg
Vrbátky

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

Antonín KOTEK
25. 4. 2015 51 cm 3,25 kg
Prostějov

Daniel KRUML
28. 4. 2015 51 cm 3,55 kg
Prostějov

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

JIMI

je představitel plemene Yorkshire ve věku cca 4-5 roků.
Jimi je klidný a velmi přítulný, přátelský pejsek, který bude
úžasným společníkem. Vhodný do domečku, kde bude
moct ležet na gauči vedle svého pána. S fenkou se bez
problému snese, na vodítku chodí pěkně, netahá.

RIA

je kříženka malého vzrůstu ve věku cca 5 roků. Pokud jí dáte
šanci na nový domov, bude šťastná jako bleška. Vrátí vám
to svojí oddaností. Miluje lidi a moc by si přála mít jednoho
človíčka jen sama pro sebe. V povaze je to velmi hodná
a vyrovnaná fenka, která bude skvělou parťačkou.

VARGO

je krásný, mladý kříženec středního vzrůstu ve věku cca
2roky. Má přátelskou, vyrovnanou povahu a je velký
mazel. Zvládá základní povel sedni, lehni. Na vodítku
chodí pěkně a netahá. S fenkou se bez problému snese. Jistě bude skvělým oddaným parťákem.

BENÍK

je kříženec středního vzrůstu ve věku cca 3 roky. Má rošťácký pohled, ve skutečnosti je to velmi klidný a pohodový
pejsek, který miluje lidi a mazlení. Bude rád, když bude žít
v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně pobíhat
a hlídat.

EUROPOSLANEC NIEDERMAYER besedoval se studenty SOŠPO
PROSTĚJOV Na Střední odborné škole podnikání a obchodu
v Prostějově přivítali poslance Evropského parlamentu Luďka Niedermayera, bývalého dlouholetého
člena bankovní rady a viceguvernéra ČNB.
„Jsme rádi, že nás navštívil a z pohledu
voleného politika seznámil studenty
s fungováním Evropského parlamen-

tu, načež z druhého pohledu monetárního odborníka popsal bankovní
systém i problematiku přijetí společné evropské měny,“ podotkl Václav
Křupka, ředitel školy.
Po úvodní přednášce následovala
diskuse se studenty, které nejvíce
zajímaly názory poslance Niedermayera na fungování Evropské unie
jako celku, přistoupení Turecka, za-

vedení eura nebo také problematika zahraniční politiky České republiky. „Beseda byla z mého pohledu
velice zajímavá. Pan Niedermayer
mne zaujal především tím, jak krásně se dokázal k jednotlivým dotazům vyjadřovat. Skutečně hovořil
jako kniha,“ podotkl Petr Komárek,
student druhého ročníku se zaměřením na Evropskou unii. „Domní-

vám se, že by se takto měl vyjadřovat každý politik,“ doplnil.
SOŠPO je jedinou školou v České
republice, která se ve svém vzdělávacím programu věnuje problematice Evropské unie. Studenti
získají znalosti z problematiky mezinárodního obchodu, legislativy
a podnikání v EU, eurosprávy
a projektového managementu. (pk)

Foto: archív SOŠPO.

Pondělí 4. května 2015
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publicistika

Buďme rádi za trochu osobní odvahy

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

GLOSA VEČERNÍKU

O čem se mluví...

TOMÁŠ KALÁB
Jsou-li v nějakém kolektivu zažitá určitá
pravidla chování či jednání, je velmi těžké
jakýmkoli způsobem vyčnívat. Dotyční se mohou stát terčem posměšků či
úšklebků, v horším případě, nahrává-li
tomu okolní klima, i terčem slovních
či dokonce fyzických útoků. Pozitivní
emoce nezmiňuji, vděku se v české kotlině výjimečné individuality povětšinou
nedočkají, byť čestné výjimky samozřejmě jsou.
Nemusíme dlouze rozebírat aktuální
ovzduší na mezinárodní scéně, které už
nějaký čas vůčihledě houstne a nepříjemný odér studenoválečnické rétoriky
proniká i do našich obcí a měst. Média
se do nás snaží denně vštěpovat jakousi
„osu zla“, s jejímiž představiteli neradno
se setkávat.

V této situaci zavítala předminulé pondělí do našeho města návštěva, která
v oficiálních kruzích budila ze všeho
nejvíc rozpaky. Má být chargé d´affaires
Syrské arabské republiky vůbec přijat
představiteli města a pokud ano, na jaké
úrovni?
Role se nakonec ujal v této situaci muž
nejpovolanější, tedy primátor města.
Vždyť vrcholných představitelů cizích
států do Prostějova zas tak moc a často
nezavítá. Miroslav Pišťák po zdvořilostním úvodu zdůraznil především zájem
o osud syrských křesťanů, který by nás
v našem kulturním prostředí měl zajímat (a trápit) nejvíce. Neméně stejné
pozornosti se zaslouží senátorka Božena
Sekaninová, která tuto návštěvu po celou
dobu v Prostějově provázela, ale pře-

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Proè je tak úzká?

Pane øediteli, je to tak!

Uvítal jsem zprávu, že na rondel
v Krasické ulici bude brzy položena druhá asfaltová vrstva. Stále si
ale myslím, že tato kruhová křižovatka je vyprojektovaná naprosto
nevhodně. Důkazem toho jsou
neustálé dopravní problémy, které
zřejmě jen náhodou ještě neskončily vážnou dopravní nehodou. Ale
byl jsem se nyní podívat, jak pokračují stavební práce na propojení
tohoto rondelu s Anenskou ulicí.
A byl jsem v šoku z dalšího vyprojektovaného nesmyslu! Komunikace spojující rondely v Krasické
a Anenské ulici je totiž tak úzká, že
se tady tak tak vyhnou dva osobní
automobily. A netvrdilo náhodou
vedení města, že tudy budou jezdit
i kamiony a další nákladní vozidla?
Jsem tedy zvědav, co ukáže blízká
budoucnost a jak se na nové silniční komunikace budou tvářit další
řidiči.
Jindřich Kovář, Prostějov

Pan ředitel Azylového centra Kalla
se může rozčilovat, jak chce, ale zvýšený výskyt opilých bezdomovců
v Určické ulici je zapříčiněn především existencí azylového domu
poblíž této lokality! Věřím, že bezdomovce pod vlivem alkoholu do
azyláku nepouští, ale možná tím
hůř. Opilí a často agresivní muži
i ženy bez trvalého přístřeší pak putují zpátky a dělají bordel po celé
Určické ulici, nejčastěji v noci.
Alena Novotná, Prostějov

devším ji vůbec pomohla - a ne poprvé
- zprostředkovat. Na první pohled by se
to mohlo zdát vzhledem k její politické
příslušnosti poněkud neadekvátní, vždyť
sociální demokracie zastává v zahraniční
politice takzvaný spojenecký postoj. Byl
by to ale pohled značně zjednodušený.
Senátoři by měli být především osobnostmi řídícími se vlastním úsudkem.
Buďme rádi, že se jím paní senátorka
a pan primátor řídí. Je doba, kdy politici
někdy prokazovat kus osobní odvahy,
jdou-li tak zvaně proti hlavnímu proudu, musí. V Prostějově naštěstí takové
osobnosti máme.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Před pár týdny jsme mávali
konvoji amerických vojáků. Ani
snad ne úplně proto, že bychom
chtěli oslavovat amerického
prezidenta nebo cokoliv, co on
a jeho spoluobčané symbolizují
(i když hamburgery a hollywoodské trháky zbožňuji), ale protože prostě mají super vojenské
stroje, které hned tak v našich
poměrech neuvidíme.
Nic proti české armádě, ale, kluci, na tyhle stroje asi nikdy nebude dostatek financí, možná až
někdy za desítky let ve vojenském
výprodeji... Navíc pánové amerikáni nadšeně troubili a mávali
zpátky, i pro ně byl určitě zážitek
projíždět totálně cizí, mnohdy

nepřátelsky naladěnou zemí,
kde na ně jedni mávají s americkou vlajkou v jedné a s dítětem
v druhé ruce, přičemž druzí na
ně vystrkují zadky a nenávistné
transparenty - no fuj!
Další podobné události se ale
evidentně hned tak nedočkáme,
protože z druhé strany, ze země,
ve které dnes znamená už předevčírem, k nám mířící konvoj
ruských motorkářů by asi nadělal mnohem větší paseku svou
pro-Putinovskou motivací. Proto
se námi volení političtí zástupci
tolik zdráhají vpustit tyhle noční
Canis Lupus přes naše hranice.
No co, kdyby náhodou, nedej
Bože, chtěl někdo motorkářům

mávat a tím současně velebit
Putina, že. Oni takoví potenciálně nepřátelští ruští motorkáři
jsou vlastně mnohem nebezpečnější než nepřátelsky naladění
Američané v bojových transportérech. Logicky. Takže mávat se
nebude a basta...

ane
KONEC
VÁLKY
nezapomínejme na hrdiny, poučme se b
z minulosti, necouvejme před budoucností
ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Mìli by jezdit èastìji

Dočetl jsem se ve Večerníku, že
město nehodlá nic měnit na termínech svozu odpadu v Prostějově.
Zatím popeláři vysypávají popelnice jednou týdně, ale mně osobně
se to zdá málo. Bydlím na sídlišti
Hloučela a kontejnery na běžné odpadky jsou zde plné už dva nebo tři
dny po jejich vyprázdnění. Pak ať se
nikdo nediví, že občané nechávají
velké pytle s odpadky vedle kontejNikdy nebude èistá
nerů, což nevypadá skutečně příliš
Dlouholeté čekání na čistou přehra- vábně.
du zřejmě jen tak neskončí. Nebo si
Jiří Rozehnal, Prostějov
snad Povodí Moravy myslí, že když
ve vodě plumlovské nádrže chcípají
ryby, takže že je vhodná pro lidi ke
koupání? Já do přehrady už nevlezu
ani náhodou!
Petr Dvořák, Prostějov
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si nepřekvapí, že právě dnes si
na tomto místě společně připomeneme sedmdesát let od ukončení
zatím nejstrašnější války v dějinách
lidstva. Podobných článků najdete
teď v různých médiích dost a dost,
ale převažovat budou především faktografické údaje. I když je s podivem,
že se stále objevují fakta nová, dosud
neprobádaná. Zkusme se ale spíše
společně kapku zamyslet.

T

ěch, kteří válku pamatují, kvapně ubývá a bohužel s jejich
odchodem se především mladší
generace dostává do stadia, že válku bere jen jako jednu informaci
v hodinách dějepisu. Naneštěstí se
jim již nedostává nástavby v podobě
hrdosti na ty, kteří za svobodu i těch
dnešních generací bojovali a umírali.
Proto asi není od věci vzpomenout
a dnes na tomto místě poděkovat
spojeneckým vojákům. V případě
Prostějova ruským a rumunským,
kteří osvobodili stát od nacistů, dále
československým vojákům, kteří se
na osvobození podíleli individuálně
ve spojeneckých jednotkách, a to i ve
válce v Pacifiku v jednotkách amerických. Anebo národně organizovaně buď v rámci Rudé armády (ano
právě „Svobodovci z Buzuluku“ se
podíleli na osvobození našeho města), královského britského letectva
RAF, v samostatné tankové brigádě
uvnitř britských jednotek, případně
v pěším pluku, později reorganizovaném na pluk protiletadlový, který
bojoval v Africe.
alšími hrdiny jsou ovšem také
doma v protektorátu členové
partyzánských oddílů, různých ilegálních skupin a v neposlední řadě

D

také ti, kteří byli odvlečeni do nacistických koncentráků a zde trpěli
v obzvláště úděsných podmínkách.
Hrdinou byl ovšem každý jednotlivý
občan, který neprováděl kolaboraci
s režimem. Ano, i takový člověk je
hrdinou! Proč to připomínám? Bohužel našla se naopak část těch, kteří
kolaborovali, udávali, a pak se řadě z
nich podařilo záhadně se zamíchat
mezi vítěze a v klidu dožít, aniž je dohnal spravedlivý trest. Paradoxně se
pak mnozí z nich objevili mezi těmi,
kteří v padesátých letech za nového
režimu likvidovali teď již umlčené
válečné hrdiny a posílali je do uranových dolů, do nejtěžších věznic jako
byl třeba Mírov. A tam je ponižovali.
Neuvěřitelně se pak setkávali hrdinové se svými soupeři z fronty od
jednotek Wehrmacht nebo SS a ti
byli pomalu privilegovanějšími vězni, než oni sami. Dějiny se zvráceně
převrátily a vítěz se stal poraženým.
okřivení historie je bohužel často
národním sportem. Ano, nemalujme si vše narůžovo, ne všechno lze
adorovat, děly se i věci, které by vítězné mocnosti jistě chtěly ze svých kronik vymazat. Ale je nesmysl provádět
onen „odezdikezdismus“, který se bohužel v historických komentářích čas-

P

to objevuje. Problém vidím i v tom,
kam se dostala sama podstata bádání
a kdo se dnes vydává za odborníka na
druhou světovou válku.
úvodu jsem použil formulaci zatím nejstrašnější války
v dějinách lidstva. Současná situace
ve světě, který ohrožují šílenci z IS
a jim podobní teroristé, a kdy v čele
jedné z jaderných velmocí stojí „územíchtivý sup“, není vůbec dobrá
a připomínáme-li si konec jedné
války, hrozí reálně rozsáhlý konflikt
opět. Vzpomeňme tedy na hrdiny
z období před sedmdesáti lety a posilujme v sobě národní hrdost i chuť se
bránit proti bezpráví, kterého je bohužel všude kolem dost a dost. Nebuďme tedy překvapeni znovu možná zavedenými povinnými odvody
i tím, že se posílí armádní rozpočet
a že se čas od času na našem území
objeví jednotka spojenecké armády.
To všechno totiž je bohužel nutnost
a věřte, že ti co za nás před sedmdesáti lety bojovali, o těchto věcech ani
nepřemýšleli, ani nepochybovali. Šli
sami dobrovolně do něčeho, odkud
se nemuseli vrátit živí. Nedělali to
pro sebe, ale pro vlast! Je v současném politicky korektním slovníku
ještě vůbec tento pojem?

V
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region

ČERNÁ
KRONIKA
Nafta u Dobrochova

V době od pátku 1. května do sobotního rána 2. května na poli na
staveništi při výjezdu z Brodku
u Prostějova na Dobrochov odcizil
dosud neznámý pachatel ze dvou
zde zaparkovaných nákladních vozidel celkem čtyřistapadesát litrů
motorové nafty. Při krádeži poškodil víčka nádrží a celková škoda se
tedy vyšplhala na 14 400 korun.
Za přečin krádeže mu hrozí až dva
roky ve vězení.

Místo lahůdek peníze

Podezřelý z přečinu krádeže je neznámý pachatel, který se vloupal
v noci ze čtvrtka 30. dubna na pátek 1. května do výrobny lahůdek v
obci na Prostějovsku. Po poškození
zámku vnikl do kanceláře provozovny, kde odcizil pokladničku s penězi. Škoda poškozením a krádeží
byla pro společnost celkem vyčíslena na necelých šestnáct tisíc korun.

Usmrtila srnku

Minulé úterý 28. dubna krátce před
sedmou hodinou ráno došlo na
rychlostní komunikaci ve směru
od Prostějova na Olšany ke střetu
osobního vozidla Škoda Yeti s lesní zvěří. Čtyřiadvacetileté řidičce
vběhla náhle z pravé strany do jízdní
dráhy srna, která po střetu uhynula.
Ke zranění osob nedošlo, alkohol
u řidičky vyloučila dechová zkouška. Hmotná škoda byla vyčíslena na
devatenáct tisíc korun.

zprávy z regionu

Straka ve Ptení

Trestných činů krádeže vloupáním a poškození cizí věci se dopustil neznámý pachatel, který
v době od soboty 25. do pondělí
27. dubna po vypáčení zámkové
vložky u vstupních dveří vnikl do
prodejny COOP ve Ptení. Z obchodu odcizil 450 krabiček cigaret různých značek. Na odcizeném zboží
způsobil škodu kolem pětatřiceti tisíc korun a na poškozeném zařízení
ve výši přes pět tisíc korun.

Ze skládky
zmizelo dřevo

Ze spáchání přečinu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který někdy v době od 23. do 28.
dubna odcizil ze dvou skládek v katastrálním území obce Krakovec
pětadvacet metrů krychlových smrkové dřevní hmoty. Poškozené firmě
způsobil škodu za třiatřicet tisíc korun. V případě zjištění pachatele mu
hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

aneb jsme
s vámi u toho...

Originální prohlídky připravili mladí průvodci

pro Večerník

Martin ZAORAL
PLUMLOVPoslednídubnovýdenpatřilvcelémregionučarodějnicím.
Nejinak tomu bylo i na plumlovském zámku, v jehož kulisách se
odehrával pravý čarodějnický sabat. Díky partě mladých průvodců
a jejich kamarádů se lidé ve stylových kulisách mohli mimo jiného
dozvědět vše o původu tohoto svátku či nakouknout pod pokličku
čarodějnického kotlíku, v němž se vařil elixír věčného mládí. AVečerník
byl u toho!
Plumlovský zámek byl do současné
podoby dostavěn v roce 1688. Jedná
se o období, kdy v českých zemích
končilo běsnění proti čarodějnicím,
které si v celé Evropě vyžádalo přes

Fotoreportáž

tři sta tisíc lidských životů. Tři roky
před dokončením zámku skončil na
hranici šumperský děkan Kryštof
Lautner, který jakožto zástupce círky up na obranu žen nesprave vystoupil

vedlivě obviněných z čarodějnictví.
Ohlédnout se za touto dobou mohli všichni, kteří minulý čtvrtek na
plumlovský zámek dorazili. Speciální
čarodějné prohlídky si tu připravila
parta mladých lidí.
„Za vším stáli mladí průvodci, kteří
brigádně na zámku působí během
turistické sezóny. Při prohlídkách
vystoupilo asi patnáct účinkujících,
další se starali o výzdobu a dekorace,“ prozradil Večerníku Jiří Trunda,
který patřil k hlavním organizátorům
celého projektu. „Texty jednotlivých
scén a kostýmy měla na starosti Jitka

Hřívová, hodně nám pomohla také
Hanka Pořízková, ale i řada dalších,“
dodal Trunda, který je studentem
Střední odborné školy podnikání
a obchodu v Prostějově. Právě tento
institut při přípravě podobných akcí
s plumlovským zámkem nedávno navázal bližší spolupráci.
„Vyrazila jsem na čarodějné prohlídky se svým dvouletým vnukem.
Malého dokázaly zaujmout všechny
výstupy. Asi nejvíc ho zaujal tanec
bludičky, která ho asi skutečně uhranula, sledoval ji s doslova vytřeštěnýma očima. Naopak při závěrečné

jaký
jak
ký b
byl
yl ččarodějnický
aro
odějjniccký ssabat
abaat n
naa zámku...
záámkku....
FOTO & VIDEO
GALERIE

3x foto: Martin Zaoral

klikni na

www.vecernikpv.cz
Při čarodějných prohlídkách návštěvníci zámku na vlastní oči viděli, jak se připravuje
pravý nefalšovaný lektvar zaručující krásu a dlouhověkost.
Foto: Martin Zaoral

Lidé se setkali s keltským druidem, který je zasvětil do Na zámku se zjevila i tato bludička, která by svým tan- Závěr prohlídky patřil procesům s čarodějnicemi, kdy
původu oslav plodnosti, z něhož se čarodějnice vyvinuly. cem dokázala do bažin nalákat nejednoho mládence. kat dostával z žen přiznání pomocí drastických metod.

scénce inspirované knihou Kladivo
na čarodějnice se docela bál,“ svěřila
se nám paní Anežka.
Kromě čarodějných prohlídek se
mladí průvodci podíleli i na vzniku
novinky letošní zámecké turistické
sezóny, kterou jsou prohlídky pro
mateřské školky. Pro předškoláky je

navíc připraveno loutkové divadlo
v zámeckém příkopu a také prohlídka nazvaná „Po stopách zámeckého
šaška“, která děti vtáhne do dění
prostřednictvím ukázek z pohádek
a připravených soutěží. Příští tematické prohlídky pro širší veřejnost
pak studenti připraví na Vánoce.

„Vládě by se ulevilo, kdyby se všichni senioři
chytili za ruce a skočili do Macochy,” prohlásil herec

KOSTELEC NA HANÉ „Možná,
že je to celé jenom Apríl. Nebo jel
Krampol jinam. Vždyť Kostelců
je spousta, vůbec bych se nedivil,
kdyby vyrazil do nějakého jiného,“
hledali poslední dubnový den někteří klienti Domova pro seniory
v Kostelci na Hané důvod, proč
známý herec a bavič stále není mezi
nimi. Jiří Krampol nakonec, byť
s půlhodinovým zpožděním, přece
jen dorazil. A jakmile promluvil,
přítomní hltali každé jeho slovo...
Ve středu se v klubovně kosteleckého Domova pro seniory sešla většina
z celkem osmapadesáti zdejších klientů. Přestože setkání s Jiřím Krampolem bylo plánováno na půl jedenáctou, někteří netrpělivci tu byli už
o hodinu dříve. „Všechny naše dopolední akce začínají pravidelně o půl
desáté, a proto někteří dorazili tak,
jak jsou zvyklí. Nenechali si přitom
vymluvit, že tu budou zbytečně brzy,“
prozradila Večerníku s úsměvem jedna ze zaměstnankyň domova.
Čekání se všem nakonec ještě protáhlo,
ve chvíli, kdy však Jiří Krampol vstoupil
do místnosti, každý na nervózní okamžiky rychle zapomněl. Sedmasedm-

URČICE Pořádný kus štěstí měla
mladá řidička Renaultu, která minulé úterý těžce havarovala na silnici mezi Určicemi a Prostějovem.
Přestože s autem metala salta,
z nehody vyšla pouze s lehkým
zraněním.
„V úterý osmadvacátého dubna krátce
před půl sedmou večer došlo na silnici
ve směru z Určic na Prostějov k havárii osobního vozidla Renault Megane.
Z provedeného šetření vyplývá, že
třiadvacetiletá řidička nepřizpůsobila
rychlost jízdy stavu a povaze pozemní
komunikace, načež při projíždění
levotočivé zatáčky dostala smyk, sjela do
příkopu, kde se převrátila přes střechu,“
popsala karambol Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

na měření alkoholu...

Čtyřiadvacetiletá
řidička
vyletěla s tímto Renaultem
ze silnice, naštěstí se jí skoro
nic nestalo. Foto: Policie ČR

Při nehodě došlo podle prvotní
lékařské zprávy naštěstí jen k lehkému
zranění řidičky. „Požití alkoholu před
jízdou bylo u mladé ženy vyloučeno

dechovou zkouškou, hmotná škoda
byla vyčíslena na čtyřicet tisíc korun.
Řidičce byla uložena pokuta,“ dodala
Urbánková.
(mik)

NEZAMYSLICE Tohle ještě policisté nezažili! Jistě, opilé řidiče
vozidel nebo cyklisty odhalují
každý den, ale příhoda s mužem
středního věku na silnici mezi
Nezamyslicemi a Doloplazy je tak
trochu vykolejila... Opilý cyklista
se totiž chtěl napít i z testeru na
alkohol!
„Z přestupkového jednání řízení pod
vlivem alkoholu je podezřelý šestapadesátiletý muž z Nezamyslic, který
v pondělí sedmadvacátého dubna před
patnáctou hodinou jel na jízdním kole
po silnici na obec Doloplazy, přičemž

značně kličkoval. Policisté muže zastavili a vyzvali ho ke kontrole. Značně
podnapilý cyklista pouze nesrozumitelně a špatně artikuloval. Když byl
vyzván k dechové zkoušce, tak přístroj uchopil a v domnění, že se jedná
o láhev, se snažil napít. Muž nakonec
dechovou zkoušku neprovedl a lékařské vyšetření s odběrem krve odmítl,“
popsal kuriózní případ Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
S totálně opilým chlapíkem policisté sepsali oznámení a byla mu zakázána další jízda.
(mik)

PROSTĚJOVSKO Na začátek května pravidelně připadají dvě události, které v lidech tu více, tu méně
probouzí vlastenecké cítění. A mistrovství světa v ledním hokeji, stejně jako oslavy sedmdesátého výročí konce druhé světové války, jsou
v těchto dnech v plném proudu.
O připomínku konce zatím nejkrvavějšího konfliktu v lidských dějinách se na
Prostějovsku stará zejména parta nad-

šenců z Klubu vojenské historie (KVH)
Dukla. Jejich kolona vítězství už včera
dorazila do Biskupic, odkud dále pokračovala do Ivaně, Němčic nad Hanou
a Tištína. Hlavní páteř oslav je plánována
na nadcházející čtvrtek a pátek.
„V koloně pojede německé vozidlo
Steyr 1500, dále tři motocykly M-72
Rudé armády a jeden motocykl BMW.
Kolonu bude doprovázet i cyklohlídka v počtu čtyř mužů. Celkem se do ní

Kladky (mls) - Předposlední dubnovou středu se na táborové základně
Kladky-Bělá utkalo devětaosmdesát
dětí z šesti základních škol ve 43. ročníku přírodovědné soutěže Zlatý list.
Soutěž tu probíhala na devíti stanovištích na trase mezi vlakovým nádražím
ve Dzbelu a Kladkami. Děti soutěžily
ve třech věkových kategoriích. V té
nejmladší zvítězila ZŠ Vrchoslavice,
v prostřední ZŠ Klenovice a tu nejstarší vyhrála děvčata z DDM Orion.

V Osíèanech vybudují
novou silnici
Koválovice-Osíčany (mls) - Ještě letos by se měl opravit průtah
v Osíčanech na jihu prostějovského regionu. Silnice je dlouhodobě v dosti neutěšeném stavu. V průběhu rekonstrukce bude postupně odstraněna dlážděná
vozovka a nahrazena novou komunikací, jejíž povrch bude z asfaltobetonu.

V Brodku u Prostìjova
dokonèují kanalizaci

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Jiří Krampol v Kostelci na Hané prozradil, že jeho otec pocházel z nedalekého Laškova. Jeho babička prý mluvila tak dokonale
hanácky, že jí nikdo nerozuměl...
Foto: Martin Zaoral

desátiletý herec i v Kostelci na Hané
potvrdil, že stále vládne notnou dávkou
charismatu. Ač se zrovna on nedá považovat za typického chudého důchodce,
bylo patrné, že se na svět snaží dívat očima běžného seniora.
„Nás dříve narozených je čím dál víc
a vláda si už s námi neví rady. Nejlepší
řešení by pro ni bylo, kdybychom se
všichni chytili za ruce a skočili do Ma-

cochy,“ prohlásil mimo jiné Krampol,
který také prozradil, že jeho otec
pocházel z Laškova na Prostějovsku. „Moje babička mluvila tak dokonale hanácky, že jí v podstatě nikdo
nerozuměl,“ vtipkoval v této souvislosti Jiří Krampol.
Vystoupení známého baviče rozpočet domova nikterak nezatížilo. Do
Kostelce na Hané jej totiž pozval Petr

Michek, který se nedávno stal předsedou politické strany LEV 21. Ve
funkci před dvěma týdny nahradil Jiřího Paroubka. Právník, který většinu
svého života prožil v Brně, se nedávno
přestěhoval do Přemyslovic. Společně
s Krampolem pak prezentoval sebe
i své myšlenky lidem z regionu, kde nyní
bydlí. Z Kostelce na Hané společně vyrazili ještě do domova v Ludmírově.

Řidička se u Určic převrátila Cyklista byl totálně zkárovaný! Kolona vítězství vyrazila v plné síle
s autem, jen se lehce zranila Chtěl se napít z přístroje
KUDY PROJEDE
KOLONA VÍTĚZSTVÍ...
čtvrtek 7. května
17.45 Obědkovice, 18.40 Tvorovice,
19.30 Hruška, 20.15 Měrovice n. H.
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

po oba dva dny zapojí asi dvacítka uniformovaných vojáků s doprovodem,“
prozradil Večerníku Jaroslav Dvořák
z KVH Dukla. Kolona zakončí svou
pouť v pátek 8. května v Čelčicích, kde
bude k vidění tank T-34 či expozice
amatérského historika Jaroslava Kouřila, výstava kulometů a výstroje vojáků z období 2. světové války nebo pro- spolupráce s jednotlivými obcemi,
jekce fotografií z činnosti KVH Dukla. finančně ji podpořilo Statutárního
Akce by nemohla proběhnout bez město Prostějov.

Brodek u Prostějova (mls) - Už do
konce června letošního roku by měli
být napojeni občané Brodku u Prostějova včetně místních částí Ondratice
a Sněhotice na novou kanalizaci. Kdo
tak neučiní, bude pod hrozbou pokuty muset vysvětlit, jak s odpadem
nakládá. Kanalizace se v obci buduje
už od loňského roku, v současnosti
její výstavbu provází částečná uzavírka silnice ve směru do Hradčan-Kobeřic, která by měla skončit
v polovině května. Po vybudování kanalizace v Brodku by se měla výrazně
zlepšit kvalita vody v říčce Brodečce,
do níž řada občanů dosud vypouští své
splašky.

Co skrývá Kosíø?
Velký Kosíř (mls) - Objevit tajemství
Kosíře budete moci při vycházce v sobotu 9. května. Poutníci, kteří se sejdou
v osm hodin na hlavním nádraží v Prostějově, vyrazí vlakem do Čelechovic
na Hané a odtud pěšky do ovocného sadu Oulehle. Posléze po lesních
stezkách dojdou k pomníčku knížete
Jana II. z Lichtenštejna, k bývalému
dvoru Gabrielov a nedalekým Božím
mukám. Pokračovat budou kolem
kapličky Panny Marie Lurdské ukryté
v lesích a odtud sestoupí do Čech po
Kosířem.

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

Po třech letech od přistěhování do Hrušky se stal místostarostou

Pavel ZAHRADA: „Chtěl jsem se zapojit do dění v obci...“

HRUŠKA Jednou z obcí, v nichž loňské komunální volby nevyřešily své velení pro
příští období, byla právě Hruška. Zvolený starosta, čtyřicetiletý David Barnet, totiž
nečekaně složil mandát a situace dospěla k nutnosti vypsat volby nové. Do nich se
přihlásila jedna kandidátka navíc, avšak rozložení sil v zastupitelstvu nezměnila.
Na prvním povolebním setkání nedoznalo změn ani klima, přesto se David Barnet stal znovu starostou a nyní se zdá, že jím zůstane i na delší dobu. Z pravidelného seriálu Večerníku, který zpovídá první muže či ženy z celého regionu, se však
omluvil. „Byl jsem poslední měsíce v médiích často, proto na rozhovor pro vaše
noviny deleguji na našeho místostarostu,“ vysvětlil nám své rozhodnutí David
Barnet. Sice to považujeme za škodu, ale nezbývá, než to respektovat...

Prostor tudíž dostává místostarosta Pavel Zahrada (na snímku).
Rodák z Kojetína hraje od dětství na elektrickou kytaru a měl
možnost vystoupit na zahraničních pódiích. V současné době
je členem kojetínské skupiny RELAX a olomouckého seskupení BeNe. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě a působí
v olomoucké společnosti Valiant TMS Czech jako koordinátor výroby, montáže a logistiky. Do Hrušky se přistěhoval teprve v roce
2012, načež už o tři roky později se stal druhým mužem obce.

Tomáš Kaláb
15043010448

Žáci v Kladkách
bojovali o Zlatý list

Na plumlovském zámku REJDILY ČARODĚJNICE JIŘÍ KRAMPOL BAVIL SENIORY Z KOSTELCE
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
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Hotovost i klíč
od trezoru

Doposud neznámý pachatel v blíže
nezjištěné době od pondělí 27. do
středy 29. dubna vnikl bez použití
násilí do rodinného domu v Pěnčíně.
Pachatel objekt prohledal a z místa
odcizil finanční hotovost ve výši kolem třiceti tisíc korun. Dále z odložené kabelky odcizil PIN i s platební
kartou a klíč k bankovnímu trezoru.

Pondělí 4. května 2015
Po
www.vecernikpv.cz

„Ne, žádné jsem neměl a dá se říct, že
se jedná o mou premiéru v komunální
politice.“
Měl jste před zvolením do funkS jakými osobními předsevzetíce místostarosty předchozí zkumi jste tedy kandidoval v komušenosti z komunální politiky?
nálních volbách?

„Chtěl jsem se zapojit se do dění v obci
jako zastupitel a udělat tak pro obec
v rámci možností maximum. Nejde
jen o samotný vzhled vesnice jako
cesty, chodníky či zeleň, ale především
o zlepšení života spoluobčanů. Nyní
se coby člen zastupitelstva dostávám
k informacím, které mi do jisté míry
potvrzují tyto možnosti.“
Jaké vidíte hlavní přednosti
a nedostatky vaší obce?
„Obec Hruška má zhruba dvěstěpadesát obyvatel a poměrně velká
část z nich je členy místních spolků,
které svými aktivitami přispívají ke
kulturnímu chodu obce. Naší ambicí je tuto letitou spolupráci s hasiči,
hruštičkami, hanáky, myslivci, rybáři
a honebním společenstvem prohlou-

“

Foto: archiv Večerníku

V první řadě bychom rádi dokončili
veškeré rozpracované projekty, které
přesáhly rámec minulého volebního období.

bbit, přičemž zároveň také přispívat
na jejich činnosti. Co se týče nedostatků, člověk se nikdy nezavděčí
vvšem...(úsměv) Na druhou stranu
vvždy je co zdokonalovat a zlepšovat.“
Na co se hodláte v tomto volebním období zaměřit a co
konkrétně chcete v obci změnit?
„„V první řadě bychom rádi dokončili
vveškeré rozpracované projekty, které
přesáhly rámec minulého volebního
období. Ovšem nových věcí, na kterých chceme začít pracovat, je více.
Namátkově mohu zmínit pořízení
nové techniky, rekonstrukci budovy
místní mateřské školy, opravu komunikace, rychlodráhu... I přesto, že
jje to běh na dlouhou trať, a to nejen
co se financování týče, věřím, že se
nám podaří tato témata dotáhnout do
zdárného konce.“
Jak na vaše místostarostenské
angažmá reagovala rodina?
Změní tato funkce nějak zásadně
váš osobní život?

„Co se týče mého působení v zastupitelstvu, potažmo ve funkci místostarosty, mám ve své rodině obrovskou
podporu, zvláště pak u své ženy, za což
jsem ji víc než vděčný. Rád bych, kdyby fungování zastupitelstva změnilo
život k lepšímu všem našim spoluobčanům.“

OMLUVA
Šotek řádil! V minulém
vydání se u rozhovoru se
starostou Mořic Martinem
Obručou omylem objevila fotografie právě Pavla
Zahrady. Nedopatření
vzniklo technickou chybou při vkládání snímku
na stranu, za což se oběma
pánům a všem čtenářům
omlouváme.

Pondělí 4. května 2015
www.vecernikpv.
www.vecernikpv.cz

téma Večerníku
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PROSTĚJOV A LETNÍ ZAHRÁDKY
Vítejte, milí čtenáři,
s postupujícím datem v kalendáři a zvyšujícími se teplotami i hřejivými slunečními paprsky začínají také na prostějovských chodnících opět vyrůstat větší či menší, více či méně zdařilé ohrádky se stolky na letní posezení. Je to vlastně
porevoluční fenomén, kdy se ve větší míře začaly napodobovat zahrádky běžné v teplých krajích. Z velkých měst či
turisticky atraktivních lokalit se letní zahrádky postupně
rozšířily po celé zemi. Prostějov není výjimkou. I v našem
městě můžete najít příjemná místa pro letní posezení, ať již
u restaurací či kaváren. Vždyť právě tato místa jsou návštěvníky stále více vyhledávaná. Centrum Prostějova je sice teď
komplikováno rekonstrukcí, ale již brzy bude výhled ze židliček krásnější.
Text připravil: Tomáš Kaláb

Venkovní posezení je dobrá věc, ale...
Dokud v naší zemi nebude
uzákoněn zákaz kouření v restauracích (a podle všeho
budeme jako jedna z posledních
zemí EU), je letní období vítáno
především nekuřáky. Jestliže
je u restaurace, baru či kavárny
zahrádka, je úplně jedno, zda je
podnik kuřácký či nekuřácký.
V některých případech můžete
ale inhalovat něco podobně
nepříjemného jako je pro někoho
cigaretový kouř - totiž automobilové exhaláty. Někteří provozo-

vatelé se totiž snaží zvýšit kapacitu
i atraktivitu svého podniku stůj
co stůj, a zahrádku vytvoří na
frekventované ulici, kde kromě
příslušného odéru neslyší hosté
vlastního slova.
Přestože se o zábor veřejného
prostranství musí žádat příslušný
úřad, někdy si úředníci s rozhodnutím příliš hlavu nelámou
a nechají umístit zahrádku i tam,
kde to chodcům nemálo komplikuje pohyb. Obcházet plůtek
úzkým pruhem chodníku vedle

frekventované silnice „ocení“ třeba
maminky s kočárky.
Právě rodiče s dětmi jsou ale jedněmi
z nejvděčnějších návštěvníků letních zahrádek. Ty ale musí být
umístěny na vhodném klidném
místě s dostatečným prostorem pro
zabavení doprovázejících ratolestí.
Zvlášť pokud nejde o zahrádky
kavárenské, ale restaurační, kde je
předpoklad mnohem delšího pobytu.
Dobrou letní restauraci zdobí nejen
prvotřídní kuchyně a obvyklé zázemí,

ale právě ona venkovní nadstavba –
aby bylo posezení příjemné pro hosty
a navíc poskytovalo bezpečnou zábavu
dětem, které u stolu dlouho nevydrží.
Najít takový podnik dá v jistých místech
trochu práce, pomoci mohou ale
například dobré reference od známých.
Byť samozřejmě každému může vyhovovat něco jiného a například centrum Prostějova by mohlo být určitě
rozmanitější, byť Český Krumlov z toho
asi nikdy nebude...
Místa, kam Večerník doporučuje
zajít, najdete právě na této straně!

Navštěvujete rádi letní
zahrádky?

Většina oslovených
Prostějovanů ráda
zajde do letní zahrádky
na pivo nebo grilování.

15043010439
15043010444

15043010440

15042910435

vzorek: 300 respondentů
starších 18 let
realizace: studenti školy
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Naše soutěž

HLASUJTE O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
Vyhrajte bednu šampaňského, výlet na hrad, třicet lístků na koncert,
t,
třicet pořádných „hambáčů“, 100 piv a spoustu dalších skvělých
ý cen!
n!!

Které tablo je podle vás nejpovedenìjší?
V semifinále letošní velké soutěže PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se postupně představí dle našeho názoru
zoru dvanáct nejpovedenějších
tabel. Dnes vám přinášíme první semifinálovou šestku. Nyní už je pouze na vás, abyste z nich zvolili to, které přijde nejzajímavější vám.

Hlasovat v prvním semifinálovém kole můžete

od pondělí 4. května 2015 od 8.00 hodin až do soboty 9. května
na 2015 do 12.00 hodin,
hodin
a to těmito způsoby:

1. prostřednictvím ankety na www.vecernikpv.cz ,
z každé IP adresy lze hlasovat jednou za dvě hodiny
diny

2. e-mailem na adrese editor@vecernikpv.cz
3. na telefonním čísle 582 333 433, 608
Všechny hlasy poctivě sečteme, výsledky druhého semifinálového kola zveřejníme v příštím vydán
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 čtrnáct dnů.
Konečné výsledky budou známy v pondělí 1. června 2015!

CO MÙŽETE ZÍSKAT?
1. místo:

výlet na hrad Šternberk pro celou třídu včetně dopravy
kazů
bedna šampaňského od vinotéky Svět vína v prostějovském OC Arkáda třicet poukazů
do občerstvení Brutus v Plumlovské ulici

2. místo:

třicet lístků na koncert skupiny Olympic nebo přehlídku revivalový festival Legendy
y se vrací
100 piv z minipivovaru Kosíř

3. místo:

dvě volné hodiny Bowling Palace na Újezdě
poukázky na patnáct pizz z Pivnice U Hradeb

1

2

3
03. Reálka se ohlédla
za historií fotografie.
Třída 6.N z „reálky“ si zablbla se starou dobrou
„flexaretou“ a dalšími historickými fotoaparáty. Výsledek doplněný o přiléhavá
hesla ukazuje u vstupu do
obchodního centra ZLATÁ
BRÁNA v Dukelské bráně.

01. Zlatá šedesátá s podnikateli. Studenti třídy 4. EU/MK ze SOŠPO
ve výloze obchodu s doplňky pro švadlenky na Pernštýnském náměstí
v Prostějově vystavili snímky ze svého výletu do šedesátých let, z něhož
si přivezli řadu dobových rekvizit.

02. První školní den na GJW. S velice roztomilým nápadem si doslova
vyhráli studenti 4.A Gymnázia Jiřího Wolkera, kteří zvesela zavzpomínali
na moment, kdy poprvé usedli do školních lavic.

5

4

6

04. Na „oděvce“ uspořádali zombie svatbu. Heslo
filozofa Friedricha Nietzscheho „Co tě nezabije, to tě
posílí“ přijali za své studenti
SŠ designu a módy, kteří se
ve výloze prodejny Micos na
Žižkově náměstí představili
jako zombie nevěsty a ženichové.
05. Barevný život na „obchodce“. O tom, že studentský život není
pouze černobílý, určitě nemůže být pochyb. Další důkaz předložili studenti 4.A obchodní akademie ve výloze Tasam na Žižkově náměstí.

06. Na „Švehlovce“ zákony neplatí. Skromně vypadající nicméně
velmi nápadité tablo s fotografiemi, na nichž popírají fyzikální i jiné zákony, vytvořili studenti oboru Analýza potravin Švehlovy SŠ. K vidění je
v obchodě Alfa na náměstí E. Husserla.
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rozhovor Večerníku

„KAJÍNKA BYCH NA SVOBODU ASI NEPUSTILA, NENÍ DŮVOD...“
Milada Sokolová nám prozradila své pocity přísedící u soudu
a těší se, až manžel otevře Večerník a uvidí ji v černém taláru!

PROSTĚJOV Jakoby toho
už neměla dost! Je předsedkyní Okrašlovacího spolku,
členkou Kloboukového
klubu, pěveckého sboru
a zastupitelkou Statutárního
města Prostějova. A navíc
obléká soudcovský talár!
Milada Sokolová (na snímku) ale podle svých slov stíhá
všechno, přestože své oblíbené knížky si přečte akorát tak večer místo televize.
Večerník členku ODS a bývalou radní vyzpovídal především kvůli tomu, že pro
běžného občana je funkce
přísedící u soudu velice neobvyklá a málokdo vlastně
ví, co všechno obnáší...

●● Jakým soudcům jste už dělala
„garde“ a s kým se vám nejlépe
spolupracuje?
„Soudila jsem jak s předsedou soudu
Petrem Vrtělem, tak i jeho kolegyní,
soudkyní Ivonou Otrubovou. S oběma se mi spolupracuje velmi dobře,
jsou vždy výborně připraveni a pokaždé obdivuji schopnost klást otázky způsobem, jak se říká, aby uhodili
hřebíček přímo na hlavičku...“

●● Víme, že jste „soudila“ zloděje, násilníky, podvodníky i řidiče, který způsobil smrtelnou
nehodu. Dá se říct, která soudní
jednání jsou nejnáročnější?
„U trestního soudu jsou pro laika hlavně dva těžké momenty:
nutnost absolvovat detailní popis
smrti obětí například při dopravních nehodách, a pak také situace, kdy vidíte, že se někdo nechal

„Minulý měsíc mi přišlo 113 korun,
takže vidíte, že se nejedná o činnost,
kterou by někdo dělal pro peníze...“

●● Odkdy jste přísedící u soudu,
a jak jste se k této funkci vůbec dostala?
„Je tomu tak od dubna roku 2013.
Přísedícím se jinak může stát každý
občan, který má občanství České
republiky, je svéprávný a bezúhonný.
Zastupitelstvo města či kraje v obvodu daného soudu volí přísedící vždy
na dobu čtyř let. A já tuto možnost
dostala díky hlasování zastupitelstva
právě před dvěma roky.“
●● Vy jste vůbec hodně veřejně
činná. Jak náročná na čas je právě
tato práce v justici?
„Řekla bych, že průměrně se k soudu
dostavuji tak jednou měsíčně, takže
časově to není nic až tak výrazného.“
●● Je vůbec potřeba mít pro tuto
práci alespoň náznak právního
vzdělání?
„Přísedící soudu reprezentují
v soudním systému právě pohled
´zvenku´ - tedy pohled lidí, kteří
nejsou součástí justice, a je proto
podle mého názoru spíše lepší, když
nejsou vystudovanými právníky.
Osobně mám za sebou jen základy
několika právních oborů, když jsem
studovala obor veřejná správa.“
●● Připravujete se na soudní jednání nějak zvlášť?
„S povoláním do senátu soudu
v dané trestní věci dostanu dopředu
obžalobu a tu si vždy pečlivě nastu-

z neopatrnosti namočit do něčeho
nekalého a musí za své konání nést
odpovědnost. Jinak to samozřejmě
nejde, ale někdy jsou ty osudy lidí
velmi smutné. Nejtěžší je ale samozřejmě rozhodování o vině a trestu
u každého obžalovaného, protože je
to velká společenská odpovědnost.“
●● Nedávno Večerník sledoval
případ prostějovského celníka,
který zavinil smrt dvou Slováků
na křižovatce v Čechůvkách. Vidíte vy osobně v tomto případě
podmínečný trest za dostatečný?
„S rozhodnutím senátu v této věci
jsem naprosto srozuměna. Byl zvažován i spolupodíl poškozeného na
nehodě. Konkrétně se však nemohu vyjadřovat, toto přísluší předsedkyni senátu, která odůvodňuje
rozsudek.“
●● Ztotožnila jste se vždy s výrokem soudce o vině či nevině dotyčného obžalovaného?
„Mám zatím za sebou několik
případů a doposud jsme se vždy
v klíčových věcech v senátu shodli.
Hlasování při poradě je však tajné,
tedy ani v tomto případě nelze nic
prozradit.“ (úsměv)
●● Určitě se spousta lidí škodolibě zeptá, co za tuto práci máte.
Pobíráte za funkci přísedící
u soudu nějaký plat?
„Třeba minulý měsíc mi přišlo stotřináct korun. (pousměje se) Takže vidíte, že se nejedná o činnost,
kterou někdo dělá pro peníze. Tato
symbolická paušální náhrada je navíc stanovena za jednací den, takže
není rozhodné, zda v jednací síni
strávíte hodinu anebo celý den.“
●● Zažila jste u soudu i nějakou
humornou historku?

„Nejspíš vás zklamu. Soud je spíše
místo, kde končí smutné události...“
●● Zvýšil se touto funkcí váš zájem o dění v české justici celkově?
„Bezpochyby vám taková zkušenost dá mnoho podnětů k uvažování nad tím, jak vlastně musí
fungovat něco tak složitého, jako
je hledání spravedlnosti, a zda je
v českém soudnictví a trestním právu co zlepšovat.“
●● A co doma, stoupla jste například u manžela jako soudkyně
v ceně?
„To doufám, zvlášť když on sám několik let pracoval pro ministra spravedlnosti! (smích) A co teprve, až si
otevře Večerník a uvidí moje fotky
v soudcovském taláru...“
●● Jak vůbec stíháte všechny
svoje práce ve veřejném životě?
„Někdy už si říkám, zda toho nemám moc, ale naštěstí mne to stále baví. Nejsem typ člověka, který
vydrží sedět doma a nic nedělat.
Knihu si skutečně otevřu kromě
dovolené pouze večer místo televize... Role přísedícího u soudu je
z úplně jiného soudku než aktivity
v Okrašlovacím spolku, naplňují
mě naprosto jinak.“
●● A dovolte mi odlehčenou
otázku na závěr. Co Kajínek, pustila byste ho na svobodu?
„Osobně spíše ne, i když detailně
jeho případ nastudovaný nemám.
Četla jsem samozřejmě nějaké
články a viděla i film, ale ten má
jistě k realitě daleko a nelze se tím
řídit. Říkám si ovšem, že když už se
jeho případ tolikrát probíral, určitě
by byl proces, kdyby k tomu byl
alespoň jeden hmatatelný důvod,
obnoven.“

vizitka

MILADA SOKOLOVÁ

15012210018

Foto: Martin Zaoral

✓ narodila se 6. září 1974 v Moravské Třebové
✓ je absolventkou Vysoké školy finanční a správní,
kde vystudovala obory řízení podniku a veřejná
správa
✓ v roce 2007 obnovila Okrašlovací spolek města Prostějova, který navazuje na činnost stejnojmenné organizace založené již v roce 1873.
Je také členkou Kloboukového klubu, který působí při Divadelním spolku
Historia a členkou prostějovského pěveckého sboru Proměny
✓ v roce 2010 byla zvolena do Zastupitelstva města Prostějova a následně
se stala také členkou rady. Po celé čtyři roky předsedala městské kulturní
komisi, pracovala rovněž v komisi pro podporu podnikání a cestovního
ruchu. Od podzimu 2014 je řadovou opoziční zastupitelkou za ODS
✓ je vdaná a má tři děti. Mezi její koníčky patří cestování a četba zejména
historických knih
✓ zajímavost: její manžel Petr je taktéž politikem a v současnosti působí například jako asistent europoslance Jiřího Pospíšila

15012210020

Michal
KADLEC

duji, abych byla zorientovaná v základních obrysech každého případu.
Též si zjistím, v jaké trestní sazbě by
mohl být obžalovanému v případě
odsouzení trest uložen.“
●● Jakým způsobem můžete
ovlivnit rozsudek? Diskutuje
s vámi o něm soudce?
„To každopádně. Vždy společně se
soudcem a třetím členem senátu
diskutujeme jak o vině, tak i výši
trestu. Nezapomínejme, že
v senátu má každý hlas
stejnou platnost, jde
tedy o rovnoprávnost.“

15042910434

V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Pondělí 4. května 2015
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

Vztahy mezi koalicí a opozicí se vyostřují...

A UŽ PADLO TRESTNÍ OZNÁMENÍ!
PROSTĚJOV Po loňském
nástupu početné opozice do
prostějovského zastupitelpro Večerník
stva se daly očekávat nejen
Michal
vyostřené diskuze, ale také fakt,
KADLEC
že členové opozičních stran a
hnutí budou daleko bedlivěji
sledovat každý krok při rozhodování koalice, zejména rady
města. A první razantní úder je tady! Zastupitel František Fröml
podal trestní oznámení kvůli nově sestavovanému Územnímu
plánu Prostějova. Sice na neznámého pachatele, nicméně skrytě
míří ke konkrétním jménům...

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

„Nejde o nic tajného, můžeme to
považovat za veřejnou informaci. S lítostí mohu potvrdit, že jsme byli Policií
České republiky vyzváni k podání
vysvětlení na základě trestního oznámení, k němuž došlo na státním zastupitelství z vůle pana architekta Františka
Frömla ze Změny pro Prostějov. Jedná se
o podezření z trestného činu v souvislosti
s Územním plánem města Prostějova,“
sdělil na středeční tiskové konferenci po
jednání rady primátor Miroslav Pišťák.
„Mohu vám potvrdit, že šestadvacátého
března tohoto roku jsem podal trestní
oznámení na neznámého pachatele
za opakované a pokračující sjednávání
výhody při zadávání veřejné zakázky
a s tím souvisejících dalších možných

trestních činů. Protože oprávněnost
konkrétních podezření posoudí až
orgány činné v trestním řízení, nemohu
vám sdělit podrobnosti,“ zareagoval
na otázku Večerníku František Fröml,
opoziční zastupitel za hnutí Změna
pro Prostějov. Podání trestního oznámení předcházela podle jeho vyjádření
písemná korespondence po dobu tří
měsíců jak s primátorem Pišťákem,
tak i jeho náměstkem Fišerem. „Jako
člen městského zastupitelstva jsem
upozorňoval na nesrovnalosti, které
se datují od zadávacího řízení na
zpracovatele územního plánu, a na
skutečnost, že se připravovala další
zakázka změny územního plánu šitá
na míru stejnému zpracovateli, jehož

Radní jdou k soudu...
PROSTĚJOV Jak Večerník už na
začátku tohoto roku informoval,
společnost Prior podala žalobu na neplatnost smlouvy mezi
magistrátem a společností Manthellan ohledně prodeje pozemků i následné výstavby obchodního centra u Špalíčku.
Prostějovští radní už tehdy sdělili, že
se podřídí rozhodnutí soudu a podle
něj se zařídí při dalším jednání s Manthellanem. A jak se zdá, věci se pohnuly! Konšelé, zřejmě v zastoupení sa-

motného primátora, se budou muset
zúčastnit prvního soudního jednání.
„Okresní soud nás předvolal ve věci
žalobce společnosti Prior proti žalovaným stranám společnosti Manthellan a Statutárnímu městu Prostějov ohledně určení neplatnosti
smlouvy. Jednání nařídil na středu
třináctého května,“ oznámil stručně
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
Večerník bude u toho a přineseme vám přímou reportáž! (mik)

působení rozhodně nepovažuji za
nezávislé. Navrhoval jsem jednání se
zpracovatelem stávajícího plánu, aby
změny v něm zpracoval zdarma a tím
kompenzoval předcházející, patrně
neoprávněné navýšení ceny. Díky mé
iniciativě se diskriminační kritéria
výběrového řízení mírně zmírnila
a možná se díky tomu do kritérií vešel
i jiný neočekávaný zájemce o zakázku, který nabídnul cenu o osmatřicet
procent nižší,“ tvrdí Fröml, který se
takto snažil Večerníku osvětlit, proč
žalobu vůbec podal. „Protože nedošlo
k nápravě skutečností, na které jsem
upozorňoval, a tudíž jsem o nich věděl,
musel jsem ze zákona splnit svou povinnost a podat trestní oznámení,“ dodal.
Za vše, co je spojené se sestavováním
územního plánu, je zodpovědný
náměstek primátora Zdeněk Fišer. „Již

Ještě na začátku tohoto volebního období se František Fröml na primátora Miroslava Pišťáka usmíval, teď útočí trestním oznámením…
Foto: Michal Kadlec

v pondělí sedmadvacátého dubna jsem
veškeré požadované materiály odeslal
na Policii České republiky, včetně obsáhlého vyjádření právničky magistrátu.
Pan Fröml bude muset ale dokázat, že
Územní plán města Prostějova byl zadán

Nábytek junákùm

Dotace se pøihrnuly

Prostějov (mik) - Velmi dobrou
zprávou je, že do Prostějova se hrnou
milionové dotace na opravy budov
mateřských škol. „Dalšími objekty
v majetku města, které budou za přispění evropských dotací zatepleny,
jsou mateřské školky v ulicích Moravská, Smetanova a Fanderlíkova,“ uvedl radní Jaroslav Šlambor. Jak dodal,
celkem bylo Prostějovu přiděleno 9,8
milionu korun. „Největší část je určena pro rekonstrukci školky ve Smetanově ulici, a to zhruba 5,65 milionu.
Přes dva miliony korun jsme dostali
na zateplení budov mateřinek ve
Fanderlíkově a Moravské ulici,“ dodal
Šlambor s tím, že zmíněné dotace pokryjí pětaosmdesát procent nákladů.
Èištìní bez konkurzu

Vyjíždět z ulice E. Valenty na Olomouckou je pro řidiče stále svízelnější. Příští rok
zde už dopravu mají řídit semafory.
Foto: archiv Večerníku

za dopravu v Prostějově. Jak dodala, dopravní komise města tento
požadavek vznesla na základě stále
častějších kritických připomínek
ze strany řidičů a hlavně obyvatel
sídliště E. Beneše. Popravdě řečeno,
jet automobilem směrem z tohoto

sídliště a chtít odbočit doleva na
Držovice, je pro každého řidiče dnes
za trest! „Když zde nelze vybudovat rondel, tak jedině semafory by
této křižovatce daly řád a určitě by
přispěly k větší plynulosti provozu,“
uzavřela toto téma Rašková. (mik)

Prostějov (mik) - Více než pět set
tisíc korun bude stát město čištění
krajských silnic v Prostějově. Tyto
komunikace bude zbavovat prachu
a bláta společnost .A.S.A. Technické služby Prostějov. „Rozhodli jsme
o povolení výjimky ze své vlastní
směrnice o zadávání veřejných zakázek a takzvaně z volné ruky jsme
takto rozhodli a z rozpočtu města
uvolnili přes půl milionu korun,“
řekl Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova. Toto
rychlé jednání bez výběrového řízení
zdůvodňuje časovou tísní. „Chceme, aby k čištění došlo co nejdříve,
protože zaprášené silnice jsou velký
problém,“ vysvětlil primátor.

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

Náměstkyně primátora Hemerková:

Máte možnost,
je k mání!

„Fanoušky hokeje chápu, je
to jejich srdeční záležitost!“
exkluzivní rozhovor
pro Večerník
Obrovské parkoviště společně s krytem civilní obrany ve Francouzské ulici bude od července bez provozovatele. Přihlásí se někdo nový?
Foto: Magistrát města Prostějova

Michal
o obrovské garáže, které jsou hlídány Francouzské ulici bude volné od dru- KADLEC
kamerami a dalšími bezpečnostními
prvky. Přesto pronajímatel tvrdí, že se
dnes už nevyplatí kvůli nezájmu majitelů aut parkoviště provozovat,“ prozradil Jiří Pospíšil, náměstek primátora zodpovědný za majetek města.
Jak se Večerník dozvěděl, objekt ve

hého pololetí tohoto roku. „Okamžitě
vypisujeme výběrové řízení na pronájem parkoviště společně s krytem civilní obrany. Nový provozovatel bude
mít samozřejmě povinnost podle státních norem udržovat v provozu i onen
kryt,“ dodal Pospíšil.
(mik)

PROSTĚJOV Je členkou rady
města, která mimo jiného v úterý 28. dubna projednávala s kolegy možnou finanční pomoc
prostějovskému hokeji. Den
předtím se Ivana Hemerková
(na snímku) z hnutí PéVéčko
setkala s fanoušky LHK Jestřábi
Prostějov, kterých se sešlo
před radnicí asi stosedmdesát.
Náměstkyně primátora se však
Večerník v rozhovoru zeptal i na
PRAHA, PROSTĚJOV Jak Večer- „V pondělí jsme byli informováni se nic nemění. Další přípravné práce
další aktuální témata.
ník informoval v minulém vydání, o situaci ve Fondu ohrožených dětí, i samotné otevření Klokánku v Krasi-

OSUD KLOKÁNKU v Prostějově SE
ani po pražském jednání NEVYJASNIL

nad plánem co nejdříve zahájit
provoz Klokánku v Západní ulici
se stahují mraky. Finančními problémy zmítanému Fondu ohrožených dětí totiž reálně hrozí, že tolik potřebná zařízení bude muset
v celé republice postupně rušit.
Na schůzce vedoucích představitelů FOD v Praze byla i předsedkyně prostějovské pobočky Regina Šverdíková.

ke zpracování tendenčně ku prospěchu
některých firem. My tuto spekulaci
zásadně odmítáme,“ vyjádřil se Zdeněk
Fišer na tiskové konferenci rady města.
Vývoj této kauzy bude Večerník
pochopitelně pečlivě sledovat.

Přání řidičů a obyvatel sídliště E. Beneše vyslyšeno?

Nechcete si pronajmout KRYT?

PROSTĚJOV Rozsáhlé podzemní
parkoviště ve Francouzské ulici, jehož součástí je v případě nebezpečí
i kryt civilní obrany, nabízí nyní
prostějovský magistrát případným
zájemcům. Dosavadní provozovatel ho totiž už nechce...
„Obrovský kryt je v současnosti využíván jako parkoviště s místem pro
čtyřiasedmdesát osobních vozidel.
Stávající pronajímatel, který provoz vysoutěžil před pěti lety, oslovil
město s tím, že zákazníků bohužel
v posledních měsících ubývá a on by
rád odstoupil od smlouvy. Je to docela překvapivé, protože jde vlastně

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Prostějov (mik) - Skautský oddíl
se těší z náklonnosti vedení města.
„O přebytečný movitý majetek nás
požádal spolek Junák-svaz skautů
a skautek České republiky v Prostějově. Není ho mnoho, ale rada města se
rozhodla vyhovět přání našich skautů
a schválila věcný dar v podobě několika kusů vyřazeného nábytku. Organizace zřízené městem o něj neprojevily
zájem, takže nic nebrání tomu ho věnovat uvedené mládežnické organizaci,“ vysvětlil primátor Miroslav Pišťák.

Na proklaté křižovatce budou SEMAFORY
PROSTĚJOV Dopravní situace na křižovatce ulic E. Valenty
a Olomoucké je čím dál tím
kritičtější. Ještě před pár lety
tady vedení magistrátu plánovalo
výstavbu rondelu, kvůli nedostatku prostoru ale z projektu sešlo.
Dlouhým frontám vozidel má ale
zabránit nový plán, mají zde být
umístěny semafory!
„Dopravní komise doporučila
radě města zabývat se zmíněnou
křižovatkou a co nejrychleji ji vybavit
světelným signalizačním zařízením.
Po projednání této ožehavé otázky
jsme dali úkol odboru rozvoje
a investic, aby prověřil možné technické řešení. Pokud to bude jen
trochu možné, a já věřím, že ano,
zaneseme tuto investici do rozpočtu
města pro příští rok,“ uvedla Alena
Rašková, první náměstkyně primátora, která je na radnici zodpovědná

13

která zůstává nadále vážná, ale fond
jako organizace pracuje i nadále,“ prozradila exkluzivně Večerníku Regina
Šverdíková. Nás ovšem nejvíce zajímalo, zda se dozvěděla, jak to bude
s Klokánkem v Prostějově, a hlavně
zda se vůbec počítá s jeho dostavbou
a následným otevřením. „Na prostějovském Klokánku pokračuje stavební rekonstrukce, která by měla být
dokončena koncem června. Na tom

cích však samozřejmě závisí právě na
finanční situaci Fondu ohrožených
dětí. Je mi líto, že nemohu v současné době poskytnout konkrétnější
informace, protože je prostě nemám.
V Praze jsem se je bohužel nedozvěděla...,“ pokrčila rameny Regina Šverdíková, šéfka prostějovské pobočky
Fondu ohrožených dětí.
Osud prostějovského Klokánku tak
i nadále zůstává nejasný.
(mik)

●● Jak rozhodla rada města o žádosti LHK Jestřábi Prostějov na
dotaci ve výši pěti milionů korun?
„ V této chvíli je vše otázkou rychlého jednání s vedením klubu. Do
doby, než bude rozhodnuto, nebudeme sdělovat další informace, nepovažujeme to za korektní. V první
řadě bude znát výsledky ze schůzek
rada města, která na jejich základě
rozhodne o finanční pomoci prostě-

jovskému hokeji. Dobrá vůle z naší
strany ale rozhodne je!“
●● Říkáte, že ze strany města je
vůle hokejistům pomoci. Ale co
ostatní sportovní kluby, přidáte
jim také něco z městské pokladny?
„Vedení města se dalšími záležitostmi zatím nezabývalo.“
●● V pondělí jste předstoupila
před fanoušky prostějovských Jestřábů. Jaké máte ze setkání pocity?
„Musím říct, že jsem z takového setkání měla obavy, ale naše jednání
bylo korektní a slušné. Fanoušky
chápu, líbí se mi jejich přístup, lední hokej je jejich srdeční záležitostí.
Padaly i nepříjemné otázky, ale ocenila jsem, že vesměs všichni pozorně
naslouchali. Bylo to nakonec velmi
příjemné a chtěla bych hokejovým
fandům moc poděkovat.“
●● Pojďme na jiné téma. Probíhá rekonstrukce Tylovy ulice, už
utichly stížnosti občanů na kácení
stromů v této lokalitě?
„V současnosti jsme neobdrželi žádné
podněty ani stížnosti. Naopak se setkávám s pozitivními ohlasy. Je to ale
celkem logické, občané byli kácením
zaskočeni, nyní ale poznávají, že je to
ku prospěchu celé věci a budou jej

Foto: archiv Večerníku

mít především oni sami v podobě většího počtu parkovacích míst. Navíc
veškerá vykácená zeleň bude bohatě
nahrazena, dokonce větším počtem
stromů a keřů. Mrzí mě jen, že obyvatelé Tylovy ulice ignorovali setkání,
veškerým emocím se dalo předejít.“
●● Podle některých stěžovatelů
jsou při současné rekonstrukci
náměstí T. G. Masaryka ohroženy
habry naproti muzea. Byla jste se
na ně podívat? Prý stavbaři vybagrovali část kořenů těchto stromů...
„V minulém týdnu provedla kontrolu této akce z pohledu ochrany
dřevin Česká inspekce životního
prostředí a v jejím rámci nebyla shledána žádná pochybení.“

Pondělí 4. května 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka realit a nemovitostí

7HO
e-mail: info@impulsreality.com

ÈêçÜÝâÊ¼ºêçÜÝãíÈêçëìhâçîÙ

GRATUACE

SOUKROMÁ INZERCE
Stavební firma hledá pozemek pro Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody.
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. Tel.: 734 740 432

ÈêçÜÝâèçòÝåãí¤ÎêÙàçîáÛÝ

Hledám ke koupi byt v Prostě- Koupím RD i s možností úprav.
jově. Pokud možno s balkonem. 773 545 092
792 273 285
Hledáme ke koupi RD nebo byt
Koupím půdní prostor vhodný pro v PV a okolí. I k rekonstrukci. NaProdej RD, 6+1, zahrada 753m2JDUiåVDPRVWDWQČVWRMtFt
 3URGHM SR]HPNX QD VWDYEX 5' 9UDKRYLFH FHONRYi vybudování bytu v PV či OL. Na- bídněte. T.: 605 011 310 i SMS
&HQD.´ bídněte. Tel.: 602 775 607
&HQD.´ SORFKDP2 
ÈêçÜÝâèçòÝåãí¤Ò\àç p
ÈêçÜÝâÊ¼ÎçâìhÛàçî
Koupím chatu k odpočinku, nejlépe
Pronajmu byt 1+1, Prostějov, Puški- u lesa. 792 284 168
nova, 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.
3URGHMSR]HPNXQD=iKRĜtFHONRYiSORFKDP2 &HQD.´ Pronajmu byt 2+kk, Prostějov, Cena 5 900,- včetně inkasa. Tel.:
'ĤPSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFLX]DYĜHQêGYĤUFHQD.´
Puškinova, cena 7.900,- Kč + ener- 774 333 975
Èêçæ\âÝåæÝÚñìçîÛàèêçëìçê¤íä¦Ìê\îæáÛã\
ÈêçÜÝâÊ¼Èêçëìhâçîíä¦ÂÙæÙLîÝêåñ
gie, sklep, částečně zařízeno, přízemí. Tel.: 721 161 778
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlépe po rekonstrukci 774 409 430
Prodám větší garáž na rohu Sladkovského a Havlíčkovi ulice. Tel.: Pronajmu 1+kk sidl. E. Bene2
še 5 500,- včetně inkasa. Tel.
3URGHM5'SRGVNOHSHQJDUiåEDONRQXGUå]DKU&HQDY5. 3RUHNRQVWUXNFLQDXO7UiYQLFNiP  &HQD.´PÁV 732 619 482
777 702 815
32=2563À&+
3URQDãHKRNOLHQWDKOHGgPHE\WY293URVtPHYSĜtSDGČQDEtGHNNRQWDNWRYDW
WHOQHERHPDLOLQIR#LPSXOVUHDOLW\FRP'ČNXMHPH

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

Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, DB/P,62m2 759.000 Kč
* BYT 2+1, DB/P,62m2 759.000 Kč
*RD novostavbaPlumlov 3.990.000Kč
* RD Laškov
440.000 Kč
* Chata Prostějovičky
280.000 Kč
*RestauraceMyslejovice 2.300.000Kč
*Stav.pozemekPV 1.800m2 3,8milKč
*Stav.pozemek10.532m2 BrodekuPV

Více na:
WWW.VNB-REALITY.CZ

Kupujeme byty, domy, pozemky.
Tel. 608 233 608 PhDr. Srnová
Pronajmu garáž na Močidýlkách
tel. 776 340 848

Dne 9. května 2015
oslaví významné životní
jubileum 90 let naše drahá
maminka, babička, prababička
paní Růžena TESAŘÍKOVÁ.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a životního optimismu
přejí dcera Eva a synové Petr,
Josef, Aleš s rodinami.

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430
PRODÁVÁME ZREKONSTRUOVANÝ RD v PV, 4+1+zimní
zahrada+garáž, Určická ul. zastavěná plocha 150m2, zahrada 220m2,
zahradní domek, cena 3,5 mil. Kč,
kontakt 728 820 008, NE RK!!

Hledáme ke koupi byt 2-3+1 v Prostějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310
Pronajmu 1+kk tel. 739 058 135

Pronájem zrekonstruované garsonky v centru Pv, možnost parkování.
Pronajmu hezký byt 2+kk v RD. Info.:777 862 900
Volný od 1.8.2015. Prostějov, VraPronajmu zař.1+1 RK nevolat. Tel.
hovická. Tel. 602 775 607
725 045 792

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

Prodám cihlový byt 2+1 v OV, balkon, sklep, komora, vlastní topení, Pronajmu garáž v Krasicích za obchodem potravin. Tel.: 608 362 727
Tel. 723 791 416

pro další èíslo je
ve ÈTVRTEK 7. kvìtna v 10.00 hodin

Pronajmu garáž v garážovém dvo- Nabízíme výstavbu RD v Dobrochově
ře na Svatoplukové ulici č. 56. Tel.: na2 pozemku o celkové výměře 1.103
m . JORCON s.r.o., tel.: 775 722 729
777 010 323

Dne 24. dubna 2015
oslavili manželé
z Lešan
50 let společného
života.

15043010446

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, Kralice
1.300.000 Kč
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
* RD 2+1, Zdětín
1.570.000 Kč
* Chata, Březský vrch 430.000 Kč
* Chata, Svojanov
900.000 Kč
* Pronájem obchod 12.000Kč/měs.
* Pronájem byt 3+kk 7000Kč/měs.

Dne 2. května 2015
oslavil 70. narozeniny
pan František BÁTĚK.
Vše nejlepší přeje manželka
s rodinou a švagr Martin Fajstl
s rodinou ze Ptení

přejí všechno nejlepší
dcera Jitka a syn Ivo
s rodinami.

15043010451
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řádková inzerce, vzpomínky, pohřby
SLUŽBY

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

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

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

15012320037

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské
předměty, staré knihy, pohlednice, minStolařství V. Jančík.
ce, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
Domamyslická 104, PV.
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, ráwww.stolarstvijancik.cz
dia, gramofony, nábytek z chromových
Tel.: 604 820 358
trubek i barevného umakartu, lustry,
Provádíme dokonalé stroj. čištění lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo,
sed. souprav a koberců. M. Revay věci ze stříbra, šperky, staré hračky, vetetel.: 604 439 302, 582 382 325, rány a věci na ně a další. Přijedu, rychle
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
www. revay.cz
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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pra- výkopové, terénní práce.
cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
Čištění kanalizací a odpadů
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
Odvoz fekálií
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Tel.: 774 368 343
Stěhování bez pomoci zákazníka
Osobní bankrot – oddlužení. Kona vyklízecí služby. Rychle, levně.
zultace zdarma. OPTIMCREDIT
Prostějov 604 389 367.
s.r.o. Volejte777 551 492
Stříhání a úprava psů. Telefon ProstěPůjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle jov 606 166 853
až do domu, bez poplatku předem.
Tel.: 777 965 734. Pracuji pro více Stěhování, vyklízení. Tel.:
věřitelů
775 132 134

Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
pozůstalosti a zajišťujeme komplexTel.: ní vyklízecí práce. Seriózní jednání
a platba hotově. Tel.: 773 113 303.

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od Rekonstrukce koupelen.
3 věřitelů. Konzultace zdarma denně 605 459 652
na 739 066 462
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
Tel.: 721 817 009
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Stříhání psů v Prostějově
Nabízíme
stříhání, rozčesání a vyčePůjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.: sání srsti, depilace ušních chloupků a
777 965 734. Pracuji pro více vě- stříhání drápků. Po tel. domluvě, možnost stříhání u vás doma. Plumlovská
řitelů.
68 Tel. 774 492 100
Peníze pro všechny ihned při podZednictví Vančura vám kvalitně
pisu! Zvýhodněné pod
zhotoví veškeré stavební práce
menšího i většího rozsahu včetně
poradenství, např. rekonstrukce
koupelen, bytů, domů, komínů.
Zhotovení zateplení fasád stropů,
podlah, izolace zdiva chem. cestou bez podřezání zdiva a mnoho
dalších stavebních prací v Olomouckém a Jihomoravském kraji.
Email: zednictvivancura@seznam.cz
www.zednictvivancura.cz
Tel. 774 627 358

Prodej bukového palivového dříví.
Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH. Doprava zajištěna. Pila K+L Doloplazy
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953

AUTO MOTO
Koupím Š-Fabii, tel:778 018 269

1
V nadcházejících čtyřech
dnech si můžete podat
inzerát do této rubriky
ZA POUHOU
jednu korunu českou!
Platí jen do 7. května!

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.

POZOR!

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Pohřební služba Pavel Makový

Mgr. Martin Jeneš 1968 Plumlov
Antonín Burián 1933
Brodek u Konice
Bedřich Kopecký 1948 Protivanov
Radek Protivánek 1990
Kostelec na Hané
Marie Kalábová 1926
Niva
Stanislava Daňková 1927
Prostějov

Dne 2. května 2015
vzpomeneme druhé výročí
úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky
paní Marie LOBODÁŠOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Alena s manželem
a rodinou.
Čas plyne, jen
vzpomínky zůstavají….

Poslední rozlouèení

Pondělí 4. května 2015
Josef Kuchař 1947 Pivín 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 6. května 2015
JUDr. Věra Kraváková 1926 Mostkovice 14.00 kostel Mostkovice
Čtvrtek 7. května 2015
Marie Sychrová 1926 Repechy 15.00 kostel Protivanov
Sobota 9. května 2015
Jaroslav Janeček 1938 Protivanov 14.00 kostel Protivanov

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

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

Dne 5. května 2015
by oslavil nedožitých 80 let
pan Karel TOMEČEK
z Hrubčic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Marie, syn Karel
a dcera Pavla s rodinami.
Očím si odešel, v srdcích jsi zůstal.

Dne 25. dubna 2015
by oslavil své 73. narozeniny
pan Oldřich SVOBODA
z Držovic
a dne 5. května 2015
tomu bude 3. smutný rok,
co nás nečekaně opustil.
Stále vzpomíná manželka Marie
dcery Lenka a Ivana s rodinou
synové Oldřich a Jaroslav
s rodinou a vnoučata Martin,
Oldřich a Michaela

Dne 3. května 2015
by se dožil 92 roků
pan Karel VODIČKA

Dne 10. května 2015
vzpomeneme
1. smutné výročí, co navždy
odešel nedobrovolně a předčasně
pan Miroslav CHYTIL
ze Stařechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka s dětmi,
rodina a kamarádi.
Život je jak pohádka pouhá,
pro každého jinak dlouhá.
Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě miloval nikdy nezapomene.

Poslední rozlouèení

Vladimír Pupík 1945 Prostějov Pondělí 4. května 2015
Zdenka Beránková 1928 Hrubčice Antonín Mertl 1928 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Čtvrtek 7. května 2015
Svatopluk Maděrka 1927 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pondělí 11. května 2015
Květoslava Bazarovská 1923 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Karel Sedlařík 1921

Dne 24. prosince 2014
jsme vzpomínali již 20 let na to,
že odešla navždy naše maminka
paní Antonie KOLEŃÁKOVÁ.
Všem, kteří nezapomněli, děkují
dcery a synové s rodinami.

Kdo jste ji znali a měli rádi,
K

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

V neděli 3. května 2015
uplynulo 20 roků,
kdy nás opustil náš tatínek
pan František KOLEŇÁK.

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

ØÁDKOVÉ
INZERCE
pro další èíslo je
vzhledem k páteènímu
státnímu svátku již
ve ÈTVRTEK 8. kvìtna
v 10.00 hodin

Dne 5. května 2015
uplynou 2 smutné roky od úmrtí
paní Ivany KRCHŇÁKOVÉ
z Prostějova
a dne 2. května 2015
by se dožila 50-ti let.
Stále na ni vzpomíná
zarmoucená rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá.

UZÁVÌRKA

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Nejsou již mezi námi

Dne 6. května 2015
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Zdeňka KRBEČKA
z Určic.
Vzpomíná manželka,
dcera Jana s rodinou
a Zdena s rodinou.

Chcete pořádat letní diskotéky na
plumlovské přehradě? Více na tel.:
777 571 219

smuteèní oznámení

t

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

OZNÁMENÍ

15043020442

15012320038

www.
vecernikpv.cz

PRODÁM
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Poslední rozlouèení

Prostějov Pondělí 4. května 2015
Josef Barnet 1930 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 7. května 2015
Květoslava Zapletalová 1929 Stínava 14.00 kostel Stínava

a dne 11. května 2015
by se dožila 90 roků
paní Růžena VODIČKOVÁ
z Vícova.
Dne 10. května 2015
vzpomeneme smutné
45. výročí jejího úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Marie, vnučky Monika
a Markéta a pravnouček Honzík.

Dne 2. května 2015
tomu bylo 7 let, co nás navždy
opustila naše babička, maminka, sestra
Anna FROHNOVÁ.
Vzpomíná dcera Erika s rodinou.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Dne 2. května 2015
uplynul první smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Karel HÝBL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje Marta s rodinou.
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nabídka pracovních míst
SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledáme brigádně pracovnici
do kanceláře. Svůj životopis zašlete na kozak@pv.cz, pro bližší
informace volejte 608 706 148

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

Nabízím brigádně práci v nově Firma AUTOELEKTRO BURIÁotevřené letní zahrádce v PV. Tel.: NEK přijme autoelektrikáře. Upřednostňujeme vzdělání a praxi v obo777 757 280
ru. Tel: 603 216 232
Hledám elektrikáře.774 989 007
STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45
Centrum regenerace v Prostělet. T.: 605 427 271, 9-12 h.
jově.Ihned zapracujeme do růzwww.studio365.eu
ných pozic. Možnost i VČ. Tel.:
Zavedená firma hledá zaměstnan602 810 644.
ce úklidu. Tel.: 582 342 095
Hledáme brigádníky na provoz STUDIO BELLEZA přijme
občerstvení na přehradě. Tel.: kadeřnici. Info na tel. čísle
777 571 219
728 512 345
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

Přijmeme pracovníka na pozici obchodního zástupce. Profesní životopis posílejte na: info@rudolfpekar.cz,
info tel. 582 342 095.
Stavební

společnost

INGREMO

Přijmeme do 3-směnného provozu s. r.o., hledá na HPP řidiče – skladníka.
manuálně zručné brigádnice do žen- ŘP sk. C, platný profesní průkaz. Náského kolektivu. Tel.: 603 533 508
stup ihned. 90kč – 110kč/hod.

Hledáme personál do exkluzivní
herny v Prostějově. Nabízíme zajímavou práci s možností dalšího
rozvoje. Informace tel.: 602 527
319. Životopis s fotografií zasílejte
na office@businessline.cz

Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do třísměnného provozu
manipulanta-obsluhu VZV. Nabízíme zázemí stabilní společnosti, závodní stravování, mzda
70-90 Kč/hod. Požadujeme
platné osvědčení na VZV, praxi
v oboru, bezúhonnost.
Informacetel:582302341,životopisy zasílejte na hanakov@hanakov.cz
Přijmeme pracovníka na expedici pekařských výrobků. Info:
582 342 095
Přijmeme kosmetičku, manikérku,
pedikérku, info. na tel. 731 115 250
Zavedená restaurace v Prostějově
přijme na DPP i HPP zaměstnance na pozici "HLAVNÍ KUCHAŘ".
Požadujeme vyučení v oboru,
nebo doložitelnou praxi na pozici
kuchaře. Nástupní plat 20.000,Kč. Do stejného provozu dále
přijmeme zaměstnance na pozici
"úklid a pomocná síla v kuchyni".
Pozice na DPP, po zapracování
možnost i na HPP. Bližší informace na tel. 777 655 257.

Přijmu řidiče s ŘP sk C, profesák +
karta řidiče, jízdy tuzemsko. Tel.:
605 248 001

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do HPP invalidní
důchodkyni na úklid kancelářHledáme vhodného uchazeče na po- ských prostor. Místo výkonu
Prostějov, zkrácený pracovní úvazici: ÚČETNÍ - FAKTURANTKA
nástup: květen 2015. HPP na dobu zek. Podmínkou je čistý trestní
rejstřík. Informace na tel. čísle:
určitou s možností prodloužení
vzdělání: úplné střední ekonomic- 602 786 692.
ké – praxe výhodou. Požadavky:
pečlivost, flexibilita, komunikativ- Firma NEKR SERVIS hledá pranost, znalost práce na PC, orientace covníka ve strojírenském oboru na
v daňových a účetních předpisech. servis a montáž hydraulických válců.
Nabízíme: práci v moderním Požadujeme:vzdělání strojírenskéa perspektivním závodě, zaměst- ho směru, orientace ve strojírenství,
nanecké benefity. Strukturované samostatnost, manuální zručnost,
životopisy zasílejte na adresu fir- aktivní přístup k práci. Nabízíme
my: PROFROST a.s., J.B.Pecky 15, motivující platové ohodnocení, pří796 01 Prostějov nebo e-mailem: spěvek na stravování, jednosměnný
provoz, zaměstnání na HPP, nástup
sekretariat@profrost.cz
možný ihned. Kontakt: pan Zbyněk
Hledáme pracovníka údržby. Nástup ih- Hloušek tel. 777 743 604
ned. Znalost svařování CO2 Info na tel.
Hledám opraváře k občasným
p. Novák 606 031 220

opravám a údržbě starších trakPřijmeme mistra do zámečnické torů ZETOR, CRYSTAL. Tel.
777 302 902
výroby. Tel.: 603 533 508

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC <<<<
>>>> TAKÉ NA WWW.VECERNIKPV.CZ
HLEDÁTE PRÁCI?
NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
turnus. služby
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
pružný
pružný
turnus.služby
nepřetržitý
třísměnný

Kvalifikace

střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
základní
ÚSV
ÚSV
střední odborné
ÚSO s maturitou
ŮSO s maturitou
ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné
základní+praktická

Firma

Wisconsin engineering
Tip, spol. s. r. o.
Velkoobchod Prostějov
Kornfeil Industry spol.
Gala a.s.
Senza družstvo
Ingremo s.r.o.
Pavla Jirůšková
TZ Grants s.r.o.
TZ Grants s.r.o.
Linaplast s.r.o.
DR. OPTIK Moravia
Computer Media s.r.o.
Chvátal-Artex, s.r.o.
František Dadák
Profrost s.r.o.
Žolíková práce s.r.o.

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

15042910438

15043010443

Svářeč/svářečka
12 000 Kč
Svářeč/svářečka CO2
15 000 Kč
Vedoucí směny
11 900 Kč
Zámečník/zámečnice
21 000 Kč
Údržbáři,uklízeči
10 000 Kč
Manipulační dělník/ce
6 375 Kč
Řidiči – skladníci
90 Kč
Řidič – jeřábník
22 000 Kč
Asistentk/a
13 000 Kč
Projektový manažer/ka 13 000 Kč
Operátor/ka
12 000Kč
Vedoucí oční optiky
14 000 Kč
Obchodní zástupci
od 10 000 Kč
Obchodní zástupce
od 12 000 Kč
Číšníci- servírky
od 12 000 Kč
Oerátor/ka výr. linky
14 000 Kč
Páskovači, rovnači
76-88 Kč

Provoz

15043010445

Plat (Kè)

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

15043010447

Pozice
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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 17/2015:

I v květnu 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 7. KVĚTNA 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

WC Knihařská
Marie MAZALOVÁ, C. Boudy 23, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKA na koncert skupiny ČECHOMOR
v hodnotě 400 Kč.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

J KOVÁŘOVÁ
Julie
Lucie KUBÍNOVÁ. Šárka 6, 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

FRAGILE
Lenka DŘEVINKOVÁ, Klenovice 249
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 500 Kč na akci dle dohody.
Bližší informace v redakci Večerníku!!!
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

6, 9, 8, 2 Vojtěch POSPÍŠÍL, Wolkerova 78, Čechy pod Kosířem
Výherce získává: POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč, který věnoval FT OIL.

15012860075

správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Spousta dobrot na Darex shopu Jaroslav KROUPA, Němčice nad Hanou 56
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na konzumaci
lahůdek od firmy DAREX..

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

15030410248

15042760433

VEŠKERÝ ...............

Partnerem dnešního kola je ELEKTRA LL,
který věnovala POUKAZ v hodnotě 400 Kč na
sortiment prodejny.

ALDA, AMUR, ASIAT, BEAT, BOBR, CAMP, ČAJE, DOBA, HLOD, HRSTKA,
CHTÍČ, JEEP, JENDA, KŘIŽÁK, LINO, METR, MOTTO, MRCHA, OBLAST,
PANTY, PEJZ, PERO, PRTĚ, ROJE, SKONTO, TOPIČ, ŽLEB

Partnerem dnešního kola je MFO Olomouc,
který věnuje DVĚ VSTUPENKY na koncert
v rámci festivalu Dvořákova Olomouc.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15012860074

Kdo je na fotografii?
Tentokrát jsme zabrousili
do kultury a graficky lehce poupravili
dvojici úspěšných interpretů...

15042760432

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč na
sortiment zboží od PONOŽKY OD MARUŠKY

Pondělí 4. května 2015
www.vecernikpv.cz

zveme vás...

TIPVečerníku

DESÁTÝ MAJÁLES
SE VRÁTÍ NA ZÁMEK
KDY: ètvrtek 7. kvìtna 2015, 12:00 hodin
KDE: centrum Prostìjova

Už se těšíte? Tento čtvrtek v pravé poledne už podesáté vyjde od prostějovských lázní bujarý průvod
studentů, kteří oslaví svůj svátek. Atmosféru jeho
předchozích ročníků by nám města široko daleko
mohla závidět. Podaří se na tuto skvělou tradici navázat i letos?
Prostějovský Majáles se díky zdejším studentům těší
jedinečné pověsti. O to náročnější je pro ně každoročně přicházet s něčím novým a originálním. Je tedy až
neuvěřitelné, že se jim to rok co rok opět daří. I letos
se veselý studentský průvod vydá od lázní na pouť centrem města, tentokrát ji zakončí na nádvoří prostějovského zámku, kde bude zvolen král Majáles. V těchto
prostorách se volba krále konala naposledy v roce 2010,

kdy se v dnes již legendárním souboji utkaly spermie
z „reálky“ s účastníky spartakiády z GJW. „Věřím, že se
i letos dočkáme nejrůznějších překvapení,“ naznačil
Aleš Procházka, který byl jedním z těch, kteří před deseti lety stáli u zrodu obnovení tradice studentského
svátku v Prostějově.
Kolem 12:30 hodin pak začne hlavní program na nádvoří prostějovského zámku na Skálově náměstí. Jednotlivé školy budou mít za úkol zapůsobit na porotu
svými výstupy a nejzajímavější osobnosti průvodu se
mohou ucházet o místo krále Majálesu.
Volbou krále ovšem vše neskončí. Na nádvoří následně vystoupí kapely Faith No More Tribute
Band, Spontánní sukcese, The Sculptures, Acute
Dose a další. Majáles bude pokračovat v prostějovském klubu Apollo, kde zahrají Crackenn & You2.
Dění okolo Majálesu je možné sledovat na Facebooku: fb.me/majalesprostejov.

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 4. května
17:30 Je prostě báječná
americká romantická komedie
20:00 Ex Machina
sci fi thriller
úterý 5. května
17:30 Je prostě báječná
20:00 Ex Machina
středa 6. května
17:30 Je prostě báječná
20:00 Ex Machina
čtvrtek 7. května
17:30 Rychle a zběsile 7
americký akční film
20:00 Dej mi pokoj!
francouzská komedie
pátek 8. května
17:30 Rychle a zběsile 7
20:00 Dej mi pokoj!
sobota 9. května
17:30 Dej mi pokoj!
20:00 Rychle a zběsile 7
neděle 10. května
17:30 Dej mi pokoj!
20:00 Rychle zběsile 7
městské divadlo Prostějov

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
čtvrtek 7. května
20.00 MAJÁLES AFTERPARTY
pátek 8. května
20:00 THE FEUD & CHILLY
WEATHER
-folk-rock’n‘roll

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 6. května
15:00 Dědictví aneb Kurva se neříká
bio senior- česká komedie
sobota 9. května
15:00 Krušnohorské pohádky
pásmo pohádek
17:30 Příšerka v Paříži
animovaná rodinná komedie
20:00 Nezahrávej si s ohněm
americký akční film

DIVADLO POINT
www.divadlopoint.cz
úterý 5. května
19:00 E=MC2, LÁSKO MOJE
Nejnovější inscenace Divadla Point
II. PREMIÉRA!!
Režie: Aleš Procházka

čtvrtek 7. května
PROSTĚJOVSKÉ MAJÁLES 2015
pátek 8. května
19:00 BASKERVILLSKÁ BESTIE
komediální inscenace
místo konání: ZÁMEK PLUMLOV

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
úterý 5. května
19:00 CLARUS
klarinetový kvintet pro školy
středa 6. května
10:00 DĚTI DĚTEM
pořádá ZUŠ V. Ambrose Prostějov
čtvrtek 7. května
19.00 Moravská Filharmonie Olomouc
KONCERT K 70. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Nám. T.G.Masaryka 2
Aktuální výstavy
Prvorepublikové filmové plakáty
Kdy: 7. 5. - 12. 7. 2015
Špalíček, Uprkova 18
TADY A TEĎ!
Kdy: 10. 4 - 7. 6 2015
A JE TO!
Kdy: 10. 4 - 8. 6. 2015

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Přírodovědecká soutěžní stezka pro
žáky ZŠ – Zlatý list – ve čtvrtek 7. května,
biokoridor Hloučela, ul. Pod Kosířem
Velký Kosíř – Léčivé rostliny a kamenné památky – sobota 9. května, sraz na
železniční zastávce Kaple u Čelechovic
v 8:30, odjezd vhodného vlaku z Prostějova hl. n. v 8:02.
Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
Naše příběhy za 2. Světové války – křest
knihy Rudolfa Becka, středa 6. května
v 16:00 v podkrovním sále.
Válka v Evropě skončila v Československu – přednáška Ing. Jaromíra Vykoukala,
středa 6. května v 17:00 v podkrovním sále.
Férová snídaně v Prostějově – sobota 9. května od 10:00 do 12:00 v parčíku
u knihovny.
MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče
s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin. Není potřeba se hlásit předem.
Kurz efektivního rodičovství pro pokročilé – dle rozpisu pro nahlášené
Rodičovská setkávání pro pokročilé –
pravidelná setkání absolventů kurzů efektivního rodičovství a dalších rodičů.
Probíhá zápis na příměstské letní programy pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let:
PohádkovýtýdensCipískem20.7. - 24. 7. 2015
Letem světem s Cipískem 13. 7. – 17. 7. 2015
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz

Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU –
kroužek pro předškoláky, zaměřený
na rozvoj jemné a hrubé motoriky, na
grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní
zásoby a komunikačních schopností.
Probíhá každou středu od 17.00 do
18.30 hodin.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední kroužek typu miniškolky, určený rodinám s dětmi od 2 do 4 roků.
Usnadňuje přípravu na nástup do MŠ,
připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině
a bezpečném prostředí. Probíhá každý
čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin.
POHYBOVÉ AKTIVITY PRO
DĚTI A JEJICH MAMINKY každé
pondělí
od 9.00 - 11.30 hod. - protažení, rozvoj hrubé motoriky zábavnou formou
s písničkami
ODBORNÉ RODINNÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE – Bc. Marcela Kořenková - terapeutka v oblasti
rodičovského poradenství. Je nutné se
objednat. Dle potřeby zajistíme i hlídání dětí.
KURZ „MANŽELSKÉ VEČERY“ je
určen pro všechny manželské páry, které
chtějí rozvíjet svůj vztah.
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – kurz je zaměřen především na
praktický nácvik rodičovských dovedností.
Informace a přihlášky na tel.: 731 626 126,
nebo na mail: cprpv@seznam.cz

RÙZNÉ……..
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Pozvánky na semináře OHK v Prostějově:
4. května - AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ - přednáší Robert
Křepinský
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka
– pevná, pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
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.

dohrávané

17. kolo

ˇ
streda

25. kolo

sobota

akce v regionu...
Dobrovolní hasiči se sejdou na Floriánských slavnostech v Plumlově
SDH Plumlov zve na Floriánské slavnosti, které se budou konat tento pátek 8. května od 11.00 hodin. Vše začne slavnostní
mší v kostele Nejsvětější Trojice v Plumlově, o hodinu později bude akce pokračovat slavnostním průvodem Plumlovem za doprovodu Krumsíňanky. V půl jedné se účastníci
sejdou u sochy sv. Floriána na náměstí v Plumlově. Ve 13.00 hodin bude zahájena výstava
historické i novodobé hasičské techniky. Po celé odpoledne bude na nádvoří zámku hrát
Krumsíňanka a od 16.00 hodin Marek Soldán. Těšit se můžete i na nejlepší hasičský guláš
v historii SDH. Účast přislíbili mnohé hasičské sbory z blízkého i vzdálenějšího okolí. Akci
zaštiťuje první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák.
Němčice se ohlédnou za koncem války
Město Němčice nad Hanou zve na výstavu ve foyer Kina Oko Němčice nad Hanou
a jejich okolí za druhé světové války. Výstava potrvá od pondělí 4. do pátku 22. května. Přístupná je vždy v pondělí a ve středu
od 13.00 do 17.00 hodin.
Příznivci koní zamíří do Doloplaz
V sobotu 9. května od 11.00 do 16.00
hodin se budou v jezdeckém areálu v
Doloplazech konat parkurové hobby

TIP

k obrazovce

Středa 6. a čtvrtek 7. května 2015:
14.00-20.00: Velká cena Českého svazu
cyklistiky (mezinárodní závody na dráze,
velodrom v Kostelecké ulici).

FOTBAL
Pozvánky na všechny zápasy najdete na
straně 31, vybrané
šlágry
y
g y ppak na straně 21.

HÁZENÁ
Neděle 10. května 2015:
10.30: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
Sokol II Prostějov (22. kolo 2. ligy mužů,
sportovní
hala v Kostelci).
p

LUKOSTØELBA
Pátek 8. května 2015:
9.35: Memoriál Miroslava Skácela
9.40: Veřejný závod (lukostřelnice u zimního stadionu, Prostějov).

SOBOTA
9.5.2015
20:00 HODIN

TMAVOMODRÝ

SVĚT
Film ČR (2001)
Režie: J. Svěrák
Hrají: O. Vetchý, K. Hádek, O. Kaiser,
L. Rybová, M. Táborský, H. Assmann, T.
Fitzgeraldová
Film Jana Svěráka je komorním lidským
dramatem, odehrávajícím se na napínavém
historickém pozadí. Příběhu o statečnosti,
hrdinství a nevděku historie, ale také příběhu o velké lásce, přátelství a chlapské cti
vévodí Ondřej Vetchý v hlavní roli Františka
Slámy, pilota, který po okupaci Československa v roce 1939 odešel k Britskému královskému letectvu bojovat proti Němcům.
Do každodenního boje o život, ve kterém
má přátelství cenu zlata, zasáhne osudové
Výstava obrazů Františka Pavlici OBRAZY – LITOGRAFIE se koná v prostorách
Národního domu do 10. června 2015
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
Vážení klienti. I v roce 2015 Vám nabízíme
možnost využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního poradenství, Vám také nabízíme zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
upozorňujeme na změnu telefonní ho čísla
poradenského zařízení: 775 549 777 Na
Vaši návštěvu se srdečně těšíme.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel .č. 588 008 095, 724 706 773

DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA
MORAVĚ - 21. ročník festivalu, koncert
Výstava Markéty Hernychové a Evy No- nevidomých hudebníků dne 13. května
votné se koná do 7. června 2015 ve Špalíč- 2015 od 14:00 do 16:00 na náměstí T. G.
ku, Uprkova 18, Prostějov.
Masaryka v Prostějově.
Vernisáž Pavla Ponížila „SPORT“ se
koná ve čtvrtek 7. května v 17:30 hod.
v GALERII U HANÁKA, Školní 24, Prostějov. Výstava potrvá do 9. června 2015.

závody. Na programu bude celkem pět
disciplín ve skocích od 50 cm až do jednoho metru.
Májový pochod v Obědkovicích
T. J. Sokol Obědkovice zve všechny přívržence pěší i cyklo turistiky na tradiční 18.
ročník májového pochodu „Po stopách
posledních bojů II. světové války“, který
se koná 8. května 2015. Start pochodu je
v 8:30 hodin na hřišti T. J. Sokol Obědkovice. V cíli pochodu odměna pro všechny.

CYKLISTIKA:

MÁJOVÝ KONCERT ZDISLAVY
KRAUŠOVÉ (zpěv a klavír) se koná
v neděli 10. května v 15:00 na zámku
v Plumlově. Vstupné dobrovolné.

setkání s Angličankou Susan. Příběh připomíná odvahu těch, které historie zradila
a na jejichž skutky by ani příští generace
neměly zapomenout. Divácky nejúspěšnější

film roku 2001 byl oceněn čtyřmi Českými
lvy (režie, kamera, hudba a střih), Cenou
filmových kritiků, hlavní cenou na festivalu
ve Varně a dalšími.

VYHRÁLI JSTE
LÍSTKY NA ....

PIVNÍ
SLAVNOSTI
Večerník, jakožto hlavní
mediální partner, připravil pro své čtenáře ve spolupráci s pořadateli soutěž
o vstupenky na PROSTĚJOVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI. K tomu, abyste
byli zařazeni do slosování,
stačilo znát správnou odpověď na otázku: Kolik
pivovarů je ohlášeno na
letošní Prostějovské pivní slavnosti? A faktem je,
že již tuto sobotu můžete
přijít na velodrom ochutnat hned PĚTADVACET
různých „kousků“.
VSTUPENKU ZDARMA
získávají tito šťastní majitelé:

Alena SOLDÁNOVÁ,
Plumlov 240 * Michal BÉBAR, U Stadionu 1, Prostějov * Miroslava OTTOVÁ,
Havlíčkova 30, Prostějov *
Martin KOVÁŘ, Vodní 7,
Prostějov

15042110400
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MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA
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„KASKO“ SKANDÁL
vesnickém fotbale
PRASKALO na
Rozhodčího trefili
VE ŠVECH PŮLLITREM!
EXKLUZIVNĚ

Naleznete
uvnitř

PRVOMÁJOVÉ OSLAVY
PRVOM
S PREMIÉRE
PREMIÉREM SOBOTKOU

●● ČSSD slavila
slavilavK
v Kolářových
premiér
sadech a byl u toho i pr

strana
str 23

„NA PROSTĚJOV
JSEM NEZAPOMNĚL“
●● Exkluzivní rozhovor
s Kamilem Přecechtělem

strana 30 a 31

Tady jse
jsem dostal půllitrem do hlavy! Fotbalový rozhodčí Jan Krátký z Otaslavic se Večerníku svěřil se svým
Foto: Michal Kadlec
otřesným zážitkem.
Foto: Petra Hežová

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

DUO JAMAHA
A TOM MENDL:
VŠICHNI NA NOHY!

pro Večerník

strana

JEDNOU
VĚTOU
●● Po devíti ligových a dvou pohárových zápasech chyběl v základní
sestavě Třince Pavel Hloch. I vinou
jeho absence prohráli Slezané na
Žižkově 0:2.
●● Čarodějná noc 30. dubna v klubu Apollo 13 patřila pořádnému
hudebnímu nářezu a bubenickému
kouzlení.
Podívejte se na www.vecernikpv.cz!
●● Prostějovský rodák Michal Vymazal prodloužil svůj kontrakt v německém Chemnitzu, kde tak začne
již svou sedmou sezonu, klub o tom
informoval na svém facebookovém
profilu.
●● Prostějovští raftaři ovládli v Krkonoších závody O pohár primátora
města Prostějova a nominovali se na
mistrovství světa, které se koná příští
rok. Více se dočtete v příštím vydání.
●● Na prostějovské radnici se předávala významná ocenění policistům,
strážníkům, hasičům i úředníkům.
Podívejte se na www.vecernikpv.cz!
●● Nohejbalisté Sokola I Prostějov
zdolali Žďár nad Sázavou a remizovali v Přerově, díky dalším třem bodům si upevnili čtvrté místo v prvoligové tabulce. Čtěte na straně 35.

22

Michal
KADLEC

DOLOPLAZY, OTASLAVICE Fotbalové utkání IV. třídy OFS
Prostějov mezi Doloplazy a rezervním mužstvem Kostelce
na Hané bylo předčasně ukončeno. Pár minut před koncem totiž rozvášněný divák trefil mladého rozhodčího
Jana Krátkého z Otaslavic prázdným půllitrem od piva přímo do hlavy! Dvacetiletého arbitra záhy odvezla sanitka
do nemocnice s otřesem mozku...

čtěte na straně 26

E=MC2, LÁSKO MOJE
Divadlo Point má na kontě
další úspěšnou premiéru
PROSTĚJOV K desátému výročí,
oněmžVečerníkrozsáhleinformoval
v minulém vydání, si Divadlo Point
naložilo ještě jeden experiment.
Ze spojení členů „velkého“ Pointu
a dětského souboru Pointík vznikla
inscenace E=MC2, LÁSKO MOJE.
Premiéra nejnovější hry se odehrála
jako vždy za účasti zcela zaplněného
hlediště ve čtvrtek 30. dubna.
Hra vznikla volně na motivy stejnojmenné knihy francouzského spisovatele Patrica Cauvina a Point ji pojal jako
komedii o velké lásce pařížského kluka,
který hltá americké filmy a hraje fotbal
a americké dívky, která obdivuje Einsteina a touží po lásce jako z Romea a Julie.
Režie se ujal tentokrát Aleš Procházka.
Point je vždy zárukou kvality, a přes
počáteční pochyby, zda by dialogy

Mladí hrdinové nejnovější hry Pointu sledují mládeži nepřístupný film...
Foto: Pavla Vašková

nemohly být jednodušší, aby dětským hercům lépe „seděly do pusy“,
a pocitu, že toho „citu“ by mohlo z
jeviště sálat víc, mohli být diváci opět
spokojeni. Plný sál se zatajeným dechem přihlížel vztahu malých nadprůměrně inteligentních „milenců“,
kterému po vzoru Romea a Julie nepřáli rodiče ani okolnosti. Velký Point
se všech dospělých rolí zhostil opět s

vervou a výbuchy smíchu z hlediště
dokazovaly, že premiéra byla úspěšná.
Pokud vás nová hra Pointu láká, máte
možnost hned zítra, v úterý 5. května,
vidět druhou premiéru s alternujícími
herci. První repríza se pak uskuteční
ve čtvrtek 21. května opět v prostorách
divadla v Olomoucké ulici. Všechna
představení začínají tradičně v 19.00
hodin.
(pav)

boje na zelených trávnících aneb

➢

DALŠÍ TITUL
PRO VK AGEL!
●● Volejbalové kadetky
Prostějova jsou mistryně ČR

strana 39

zveme na šlágr Večerníku - FOTBAL

Eskáčko čeká domácí dvojboj
PROSTĚJOV Velmi náročný „anglický“ týden čeká na fotbalisty 1.SK Prostějov. Svěřenci trenéra Jury sehrají po včerejším
utkání na půdě zlínské rezervy v nadcházejícím týdnu hned
další dva zápasy, a oba před domácím publikem! Nejprve čeká
„eskáčko“ v rámci odloženého prvního jarního kola hanácké
derby s Vyškovem, v sobotu pak přijde do areálu SCM Za místním nádražím tým z brněnského předměstí Líšeň. A jak říkává
trenér František Jura, tabulka se právě v tomto období roztrhá
a vyloupne se z ní obraz konečného pořadí, přičemž letos je
mezi druhým a sedmým místem MSFL opravdu našlapáno!
Středeční rival z Vyškova z podzimních výkonů hodně slevil
a postupně se propadá tabulkou do její druhé poloviny, což
ovšem neznamená, že bychom měli zapomenout na divoký
výsledek 6:3 právě z podzimního prvního měření sil. To sobotní
sok Líšeň má naopak v jarní části mírně vzestupnou tendenci
a podařilo se jí úspěšně soupeřit s Břeclaví o předposlední místo.
Žádná euforie z jistých šesti bodů není rozhodně na místě,
naopak Prostějov musí k oběma zápasům přistoupit maximálně
odpovědně u vědomí, že soupeř bude nastupovat s tím, že
nemá co ztratit. Žádoucí bude živá divácká kulisa nejen o víkendu, kdy se začíná tradičně v 16:30 hodin, ale i od středečních
17:00 hodin!
(tok)

Tradiční fotbalové zpravodajství z tábora 1.SK
Prostějov včetně exkluzivní reportáže ze včerejšího
utkání ve Zlíně najdete na straně 27 dnešního vydání.

KAM ZA F

TBALEM

DIVIZE „E“ – 25. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 25. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 21. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 21. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 21. KOLO

TJ SOKOL URČICE
MFK HAVÍŘOV
NEDĚLE 10. 5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

FC KRALICE NA HANÉ
FK NOVÉ SADY
NEDĚLE 10. 5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL MOSTKOVICE
SK SLATINICE
NEDĚLE 10. 5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

TJ SOKOL PLUMLOV
TJ OTINOVES
SOBOTA 9. 5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
FK SLAVOJ KOJETÍN „B“
NEDĚLE 10. 5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

15022710221

®
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sportovní výsledky

Fotbalový sumáø
24. kolo - MSFL

FC Fastav

24. kolo - Přebor Olomouckého KFS

Sokol

1

Zlín „B“
1.SK
Prostějov

Poločas: 0:1

2

Diváků: 120.

Konice

3

1.HFK
Olomouc „B“

1

SESTAVA
KONICE:

SESTAVA
ZLÍN B:

Adamuška – Blanař (76. Nehoda), Malý, Zavadil, Benčík –
Kurtin, Koller, Hlobil, Višněvský (84. Jurič) – Červenka (79.
Chuchma), Chwaszcz.
Trenér: Jan Somberg.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň – Hirsch, Sus, Zatloukal, Krejčíř – Koudelka (90.
Petržela), Fládr, Zelenka (87. Sečkář), Pančochář – Machálek
(83. Šteigl), Kroupa.
Trenér: František Jura.

„Chyby dělají i soupeři, my je ovšem
nedokážeme potrestat. To je kámen úrazu.“
asistent
asiste
ent trenéra U
Určic
rčic V
Vladimír
ladim
mír V
VLÁČIL
LÁČ
ČIL
L
strana 26
SK Uničov – SK HS Kroměříž 3:3 (2:1). Branky: 12. Krč, 18. Krč, 56. Krč – 15. Látal, 72. Salachna, 75. Neubert. Diváci: 242 * 1. FC Slovácko B – SK Sigma Olomouc B 1:0 (1:0). Branky:
43. Zajíc. Diváci: 92 * SFC Opava B – HFK Třebíč 1:1 (1:0). Branky: 45. Galvas – 66. Neuveden střelec. Diváci: Neuvedeno * FK Sulko Zábřeh – FC Hlučín 0:1 (0:1). Branky: 27.
Hanus. Diváci: 210 * SK Spartak Hulín – 1. HFK Olomouc 3:1 (1:0). Branky: 34. Šrom,
70. Číhal, 72. Krhut – 46. Soukup. Diváci: 125 * SK Líšeň – MSK Břeclav 2:1 (1:0). Branky:
41. Čtvrtníček, 51. Král (pen.) – 80. Simandl (pen.). Diváci: 295 * FK Slavia Orlová - Lutyně
– MFK Vyškov 2:1 (1:1). Branky: 15. Cverna, 68. Schroner – 35. Urbančok. Diváci: 70.

24. kolo - Přebor Olomouckého KFS

TJ Sokol
Klenovice na Hané
TJ Tatran

Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

15
12
11
12
11
10
10
10
8
8
8
6
6
7
5
1

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

2
6
6
8
6
5
8
9
6
8
11
10
11
13
11
20

60:17
44:30
34:24
48:41
32:28
34:27
41:37
43:39
36:36
29:29
39:39
34:41
21:36
21:41
29:44
14:50

51
41
39
39
39
38
35
34
33
31
28
25
24
24
22
5

KAM NA MSFL - 17. KOLO:
středa 6.5.
středa 6.5.
středa 6.5.
středa 6.5.
středa 6.5.
středa 6.5.
středa 6.5.
středa 6.5.

16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
18:00

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

sobota 9.5.
sobota 9.5.
sobota 9.5.
sobota 9.5.
sobota 9.5.
sobota 9.5.
neděle 10.5.
neděle 10.5.

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

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

:
:
:
:
:
:
:
:

25. KOLO:
:
:
:
:
:
:
:
:

24. kolo - Divize E

FC Elseremo
Brumov
TJ Sokol
Určicee

3

Poločas: 0:1

1

Branka Určic: Trajer
Rozhodčí: Chabiča – T. Sedláček, Jelínek
Nejezchleb – Bokůvka, Hloch, Zbožínek, Koláček –
Machynek, Svozil, Skopalík, Kopečný – Trajer, Halouzka (70. T. Zapletal).
Trenér: Petr Gottwald.

SESTAVA
URČIC:

KAM NA DIVIZI SK.E - 25. KOLO:
sobota 9.5.
sobota 9.5.
sobota 9.5.
sobota 9.5.
sobota 9.5.
sobota 9.5.
neděle 10.5.
neděle 10.5.

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

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

:
:
:
:
:
:
:
:

Litovel

2
5

Poločas: 2:3

Branky: O. Cetkovský, Pytela – Dokoupil 2, Krátký, Kučera, Kvapil.
Rozhodčí: Sedláček – Svozil, Knop
SESTAVA
KLENOVIC:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 24. KOLE
Sigma Olomouc B
Prostějov
Zábřeh
Slovácko B
Hlučín
Kroměříž
Zlín B
Hulín
Uničov
Orlová
Vyškov
Líšeň
HFK Olomouc
Třebíč
Břeclav
Opava B

Rec – R. Řehák, Čižmar, Růžička – Antl (70. Kořenovský),
Rus (80. Bílý), T. Sedláček, Drešr – Schön, Vydržel – Blaha
(60. Kamený).
Trenér: Roman Jedlička.

„Šli jsme do zápasu s tím, že musíme body
získat, tedy fotbalovostí i bojovností“
hrající
h
rající asistent trené
trenéra
éra Kon
Koncie
ncie Ra
Radek
adek Ř
ŘEHÁK
EH
HÁK
K
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DALŠÍ VÝSLEDKY 24. KOLA

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

Poločas: 2:1

Branky: Schön, Vydržel, Čižmar. Rozhodčí: Vedral – Zavřel, Zaoral.

Branky: 60. Benčík z penalty - 18. Kroupa, 72. Sus
Rozhodčí: Cieslar – Vojkovský, Priesol
Žluté karty: Koller, Červenka, Kurtin, Nehoda - Kofroň, Hirsch, Krejčíř, Kroupa



* výsledky * statistiky * tabulky

Polák – T. Cetkovský, Lakomý, Šlézar, O. Cetkovský –
Smékal, Novák (50. Vitásek), Rozehnal, Všianský – Borovský, Pytela (60. Komárek).
Trenér: Vladimír Krč.

„Hosté několikrát vykopli míč z čáry, dostali
jsme se do závarů, herně jsme nepropadli.“
trenérr Kleno
Klenovic
ovic Vl
Vladimír
ladim
mír K
KRČ
RČ
Č
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24. kolo - Přebor Olomouckého KFS

FK

Šternberk

1.HFK
Olomouc „B“

1

Poločas: 1:0

1

Branky: Lehký – Jurečka. Rozhodčí: Štětka – Kulička, Konečný.
SESTAVA
KRALIC:

Števula – Dočkal, Martinka, Neoral – Petržela, Hlačík, Répal, Valtr (65. Novotný) – Nečas – Dostál (15. Kamenov,
55. Němec), Lehký.
Trenér: Ivo Gottwald.

I.A SK. „B“ MUŽI:

SPORTIKA - II.TØÍDA

Dohrávané 16.kolo: Lipová-Čechovice 2:1
(2:1), branky: Barták, Koudelka - Jahl, SlatiniceŠtěpánov 0:1 (0:0), branka: Rak, MostkoviceTroubky 2:0 (0:0), branky: Hanák, Zbořil.
20.kolo: Náměšť-Bělotín 0:1 (0:0), branka:
Wojnarovský, Čechovice-Štěpánov 4:0 (4:0),
branky: Kolečkář 2, Jahl, R. Klimeš, Lipník-Dub nad
Mor. 1:0 (0:0), branky: Dvořák, Lipová-Troubky
2:0 (1:0), branky: Kovařík, Zelenay,HlubočkyBeňov 3:5 (3:3), branky: Hlaváč, Karas, Nguyen Dohnal 2, Machač 2, Zbořilák, Slatinice-Opatovice
0:0 (0:0), Ústí "A"-Mostkovice 2:0 (1:0), branky:
Bezděk, Šnejdrla.
1.Ústí "A"
20 20 0 0 76:16 60
2.Bělotín
19 14 0 5 47:27 42
3.Lipová
20 12 1 7 49:39 37
4.Beňov
19 9 4 6 60:46 31
5.Náměšť
20 9 4 7 41:41 31
6.Čechovice 20 8 4 8 34:32 28
7.Mostkovice 20 9 1 10 28:36 28
8.Lipník
20 8 3 9 38:36 27
9.Opatovice
19 8 2 9 37:35 26
10.Štěpánov 20 8 1 11 33:47 25
11.Slatinice
20 5 6 9 26:32 21
12.Hlubočky
19 5 2 12 27:59 17
13.Troubky
20 4 2 14 36:57 14
14.Dub nad Mor. 20 3 2 15 27:56 11

Dohrávané 16. kolo: Skalka - Smržice 2:1 (1:1),
Sokol Olšany - Vrahovice 1:0 (0:0), Držovice Kralice B 2:0 (1:0), branky: Valenta, Zahradníček,
Horní Štěpánov - Čechovice B 2:2 (2:2)pk 2:3,
branky: nehlášeno - Antoníček, Hodulák, Určice B Nezamyslice 2:3 (1:2), branky: Halouzka, Zapletal
- nehlášeno.
20. kolo: Haná Prostějov-Sokol Přemyslovice 3:1
(1:0), branky: Strouhal, Světlík, Zbožínek - Kučera,
Sokol Čechovice B-FC Kralice B 5:0 (1:0), branky:
Chmelík 2, Foret, Jančík, Nakládal, Sokol Brodek u
PV-Haná Nezamyslice 3:3, branky: Frys, Kaplánek,
Matoušek - Dostalík 2, Musil, Horní ŠtěpánovSmržice 2:1 (1:1), branky: Deutsch, Žondra - Bajer,
Sokol Zdětín-Sokol Vrahovice 3:3 (0:3), branky:
Zdráhal 2, Kalvach - Studený 2, Kučera, Sokol
Držovice-Sokol Olšany 1:0 (0:0), branka: Liška,
Sokol Určice B-Skalka 2011 2:2 (1:1), branky:
Zapletal 2 - Novák, Prokop.
1.Haná Nezamyslice 20 15 3 2 61:17 49
2.Haná Prostějov
20 14 2 4 51:24 46
3.Sokol Vrahovice 20 11 5 4 54:29 40
4.Horní Štěpánov
20 11 3 6 53:28 37
5.Sokol Brodek u PV 20 10 3 7 36:36 36
6.Sokol Určice B
20 9 5 6 50:37 35
7.Skalka 2011
20 10 2 8 41:42 33
8.Sokol Čechovice B 20 9 3 8 43:39 32
9.Sokol Zdětín
20 7 2 11 45:61 23
10.Sokol Olšany
20 6 3 11 27:42 21
11.Smržice
20 6 2 12 37:64 21
12.Sokol Přemyslovice 20 5 3 12 31:47 20
13.Sokol Držovice 20 5 1 14 29:60 17
14.FC Kralice B
20 2 3 15 15:47 10
Kanonýři: 17 - Nakládal Petr (Sokol Čechovice B), 14
- Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín), 13 - Tyl Lukáš (Sokol
Přemyslovice).

I.B SK. „A“ MUŽI:

Dohrávka 16. kola: Tovačov-Pivín 4:0 (4:0), branky:
Nemrava, Otáhal, Večerka, Zatloukal, PlumlovVšechovice 1:4 (0:1), branky: Plajner - Rolinc 3,
Kubica.
20.kolo: Vik.Přerov "B"-Ústí "B" 4:0 (2:0), branky:
Chuda 2, Pavelka, Zimčík, Pivín-Hor. Moštěnice 2:0
(1:0), branky: Šišma, Špaček, Kojetín-Koválovice
"B"-Čekyně 1:0 (0:0), branky: Řezáč, TovačovVrchoslavice 1:1 (0:1), branky: Smrčka - Chvojka,
Otinoves-Všechovice 0:2 (0:2), branky: Přikryl,
Rolinc, Kostelec-Plumlov 1:3 (1:1), branky: Langr Hladký 2, Varga, Brodek u Př.-Radslavice 7:0 (3:0),
branky: Mádr 3, Horák, Hruška, Němec, Ondřej.
1.Plumlov
20 13 4 3 56:28 43
2.Všechovice 20 13 2 5 47:25 41
3.Čekyně
20 9 5 6 50:40 32
4.Ústí "B"
20 8 6 6 52:41 30
5.Hor. Moštěnice 20 8 3 9 35:51 27
6.Kojetín "B"
20 7 5 8 31:34 26
7.Vik.Přerov "B" 20 7 5 8 45:50 26
8.Kostelec
20 7 4 9 46:43 25
9.Vrchoslavice 20 6 6 8 47:42 24
10.Tovačov
20 7 3 10 38:46 24
11.Otinoves 20 7 3 10 47:58 24
12.Brodek u Př. 20 6 5 9 37:35 23
13.Pivín
20 6 5 9 26:43 23
14.Radslavice 20 6 4 10 34:55 22
I.B SK. „B“ MUŽI:

20. kolo: Nové Sady "B"-Haňovice 2:1 (2:0), branky:
Kelar, Svoboda - Merten, Protivanov-Slavonín 0:1 (0:0),
branka: Grulich, Jesenec-Paseka 3:3 (3:1), branky: Tichý
2, Čížek - Geier 2, Janoušek, Hvozd-Šumvald 1:1 (0:0),
branky: Vánský - Brijar, Babice-Lutín 0:4 (0:2), branky:
Pluháček 2, Bartl, Hamy, Zvole-Velká Bystřice 1:2 (1:0)
branky: Žanda - Goldscheid, Kleisl.
1.Lutín
20 11 4 5 49:31 37
2.Paseka
19 10 4 5 50:35 34
3.Nové Sady "B" 20 10 3 7 63:41 33
4.Velká Bystřice 19 10 3 6 33:39 33
5.Protivanov 20 10 2 8 42:29 32
6.Haňovice
19 9 4 6 46:29 31
7.Jesenec
19 9 4 6 33:29 31
8.Zvole
20 9 4 7 30:34 31
9.Babice
19 8 5 6 24:37 29
10.Doloplazy 18 7 1 10 39:36 22
11.Slavonín
20 7 1 12 34:38 22
12.Hvozd
19 4 5 10 30:42 17
13.Šumvald
20 4 5 11 17:44 17
14.Velký Týnec 18 3 3 12 33:59 12

www.
vecernikpv.cz

III. TØÍDA

20. kolo: Sokol Bedihošť-FK Výšovice 3:1 (0:1), Sokol
v Pivíně B-Sokol Vícov 2:0, Sokol Protivanov B-Haná
Nezamyslice B 2:2, FK Němčice-FC Ptení 1:0 (1:0),
Navrátil, Sokol Otaslavice-Sokol Čechy pod Kosířem
4:2 (1:2), FC Dobromilice-Sokol Kladky 2:1 (1:0), Sokol
Mostkovice B-Sokol Tištín 5:0 (1:0).
1.FK Němčice
20 16 3 1 47:19 53
2.Sokol Vícov
20 10 5 5 49:22 38
3.Sokol Otaslavice 20 10 5 5 45:34 36
4.Sokol Tištín
20 10 4 6 42:32 35
5.FC Ptení
20 9 4 7 33:28 35
6.FC Dobromilice
20 10 3 7 49:40 34
7.Sokol Kladky
19 8 2 9 48:44 26
8.Sokol Protivanov B 20 8 2 10 41:47 26
9.FK Výšovice
20 6 3 11 33:33 24
10.Nezamyslice B 19 5 5 9 32:49 24
11.Sokol Bedihošť 20 6 4 10 44:61 23
12.Sokol Mostkovice B 19 5 4 10 41:45 22
13.Sokol Čechy p. K. 19 6 2 11 46:68 20
14.Sokol v Pivíně B 20 4 4 12 35:63 18
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

Dohrávané13.kolo: FC Kostelec na Hané B-Sokol
Tvorovice 3:2 (1:1).
16.kolo: Pavlovice u Koj.-Sokol Plumlov B 3:1, ŽelečJiskra Brodek u Konice 1:6 (1:2), Biskupice-FC Kostelec
na Hané B 3:2, Morávia Doloplazy-Sokol Ivaň 3:1,
Sokol Přemyslovice-Sokol Vrahovice B 3:2 (0:-1), Sokol
Tvorovice-Sokol Brodek u PV B.
1.Brodek u Konice 16 15 1 0 73:10 47
2.Sokol Plumlov B 16 11 3 2 58:16 38
3.Pavlovice u Koj. 16 11 2 3 56:27 36
4.FC Kostelec n/H B 16 10 2 4 70:29 33
5.Sokol Tvorovice 15 7 2 6 38:25 24
6.Sokol Vrahovice B 16 8 0 8 38:50 24
7.Sokol Brodek u PV B 15 5 3 7 41:45 20
8.Sokol Přemyslovice 16 6 1 9 23:28 19
9.Morávia Doloplazy 16 6 1 9 27:49 19
10.Biskupice
16 5 1 10 23:50 17
11.Sokol Ivaň
16 2 1 13 14:59 7
12.Želeč
16 0 1 15 14:87 1
Kanonýři: 21 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u Konice),
16 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B), 15 - Trajer David
(Sokol Plumlov B).

„Remíza odpovídá
Malá kopaná: ve druhé lize vedoucí Laškov
stavu na hřišti...“
udržel jednobodový náskok před Vrbátkami
Předposlední kolo měl což znamená, že 1.FC Laškov má na první
lodivod Kralice
Krralice IIvo
vo G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D vPROSTĚJOV
sobotu na programu aktuální ročník příčce stále těsný náskok na druhé FK Vrokresní ligy mužů v malé kopané ČSRS bátky. O postupujícím do nejvyšší soutěstrana 26 2.Prostějov.
Ve Vrbátkách i v Hluchově bo- že definitivně rozhodne závěrečný turnaj
dovaly oba vedoucí týmy tabulky naplno, 16. května na vrbáteckém hřišti.
MS DIVIZE SK.E

PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

23. kolo: Kozlovice - Petrovice 2:2 (1:2), Havířov
- Mohelnice 0:2 (0:2), Přerov - Slavičín 1:0 (1:0),
Rýmařov - Lískovec 5:1 (1:1), Valašské Meziřící Hranice 1:0 (1:0), Velké Karlovice - Nový Jičín 0:1
(0:0), Vítkovice - Dolní Benešov 2:2.
1.Vítkovice
23 14 3 6 46:27 45
2.Mohelnice
23 13 5 5 38:16 44
3.Slavičín
23 12 5 6 43:30 41
4.Brumov
23 12 3 8 47:31 39
5.Přerov
23 10 7 6 36:32 37
6.Petrovice
23 11 4 8 27:25 37
7.Hranice
23 8 9 6 39:33 33
8.Nový Jičín
23 9 6 8 34:36 33
9.Havířov
23 8 8 7 40:38 32
10.Kozlovice
23 9 5 9 42:43 32
11.Rýmařov
23 8 6 9 44:40 30
12.Valašské Meziřící 23 9 2 12 33:44 29
13.Dolní Benešov 23 8 3 12 34:38 27
14.Lískovec
23 5 4 14 27:55 19
15.Velké Karlovice 23 2 10 11 19:37 16
16.Určice
23 4 4 15 25:49 16

24. kolo: Nové Sady-Chválkovice 4:0 (3:0), branky:
Papica 2, Dvorský, Navrátil, Klenovice-Litovel 2:5
(2:3), branky: Cetkovský, Pytela - Dokoupil 2, Krátký,
Kučera, Kvapil, Mohelnice "B"-Dolany 2:1 (0:0),
branky: Kloss 2 - Volf, Šumperk-Medlov 3:0 (3:0),
branky: Podhorný 3, Kojetín-Koválovice-Želatovice
4:1 (2:0), branky: Axamit, Berky, Galetka, Zezula Mackovík, Hněvotín-Velké Losiny 2:1 (1:0), branky:
Masařík, Pagáč - Linet,Konice-1.HFK "B" 3:1 (2:1),
branky: Schön, Vydržel, Čižmar - Krumpolc, KraliceŠternberk 1:1 (1:0), branky: Lehký - Jurečka.
1. Šumperk
24 18 4 2 46:14 58
2. Nové Sady 23 18 3 2 80:20 57
3. Velké Losiny 24 13 6 5 50:27 45
4. Hněvotín
24 12 4 8 36:34 40
5. Kojetín
24 11 5 8 46:32 38
6. Medlov
24 10 4 10 32:38 34
7. Želatovice
23 10 3 10 38:39 33
8. Litovel
24 8 6 10 43:42 30
9. Mohelnice "B" 23 9 3 11 38:41 30
10.Kralice
24 8 5 11 30:42 29
11. 1.HFK "B"
24 8 4 12 38:44 28
12.Šternberk
23 8 4 11 33:40 28
13.Konice
24 7 4 13 31:41 25
14.Chválkovice 24 6 5 13 28:42 23
15.Dolany
24 6 4 14 31:58 22
16.Klenovice
24 6 0 18 28:74 18

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

2. okresní liga mužù 2014/15
Třetí turnaj jara (sobota 2. května) – hřiště Vrbátky: FC Zavadilka Prostějov –
KMK Katastrofa Prostějov 3:1, Katastrofa PV – FK Vrbátky 4:6, Zavadilka PV – Béci
6:2, Vrbátky – Béci 4:2. Hřiště Hluchov: FC Juniors Hluchov – 1.FC Laškov 1:6,
TTCE Graphic Prostějov – J. Hluchov 4:3, Laškov – MK Medvědi Prostějov 4:0,
Medvědi PV – Graphic PV 2:1.
Prùbìžná tabulka
1. Laškov
9
4
0
51:19
31
2. Vrbátky
8
3
1
62:29
30
3. Zavadilka PV
7
1
5
37:37
22
4. Medvědi PV
7
0
6
31:31
21
5. Béci
5
0
8
25:40
15
6. Katastrofa PV
4
2
7
23:26
14
7. Graphic PV
3
1
9
21:42
10
8. J. Hluchov
2
1
10
23:49
7
Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.
(kopa,son)

VEÈERNÍK V NOVÉM
I SE SPORTEM

Pondělí 4. května
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky
MLÁDEŽNICKÉ TABULKY
REGIONÁLNÍCH MUŽSTEV:

Sportovní sumáø
kooperativa nbl - 3. semifinále

BK
Ariete

Děčín

Prostějov

Střelba 2b.: 48/19:38/15 Asistence:
Trojky:
6:7 Osobní chyby:
Trestné hody: 12/11:23/12 Získané míče:
Doskoky:
44:36 Ztracené míče:

67
63

čtvrtiny skóre
kóó
1.
22:21
2.
9:16
3.
12:19
4.
24:7
poločas: 31:37
stav série: 2:1.

15:17
25:20
9:10
14:12

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

SESTAVA
DĚČÍNA:

Vyoral 18, Houška 14, Bosák 9, Tucker 9, Stria 8, Landa 6,
Bažant 2, Kaša 1, Hendrych 0, Jelínek 0, Linhart 0.
Trenér: Pavel Budinský

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Švrdlík Kamil 19, Marko Roman 12, Mrviš Tomáš 10, Slezák
Pavel 8, Nečas Radek 5, Šteffel David 4, Peterka Ondřej 2, Kouřil
Radovan 2, Tomanec Jan 1, Novák Martin 0, Sehnal Marek 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

„Jsme nešťastní, protože jsme
pětatřicet minut vedli...“
lodivod Ariete Zbyněk CHOLEVA
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HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 14. KOLO

Legata

37
26

Hustopeče
Sokol II
Prostějov

poločas.

21:10

Rozhodčí: Douda – Horáček. ŽK: 3:2. Vyloučení: 4:3. Sedmičky: 0/0:2/2.
Diváků: 42. Pětiminutovky: 5:0, 7:2, 12:4, 14:6, 16:7, 21:10, 24:13, 28:15, 31:15,
32:18, 35:21, 37:26.
SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

Hrubý, Zacpal – Kozlovský 7, T. Jurík 3, Chytil, Ordelt 2, Münster 4, Procházka 2, Bokůvka 1, Mikulka 3, Raška, Kosina 4.
Trenér: Alois Jurík.

Ariete

Prostějov
BK
Děčín

73
58

Střelba 2b.: 46/23:41/18 Asistence:
Trojky:
5:4 Osobní chyby:
Trestné hody: 20/12:13/10 Získané míče:
Doskoky:
38:38 Ztracené míče:

12:11
20:23
9:5
9:14

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

SESTAVA
DĚČÍN:

čtvrtiny skóre
kóó
1.
23:11
2.
12:13
3.
15:18
4.
23:16
poločas: 35:24
stav série: 2:2.
Rozhodčí:
Vyklický, Dolinek,
Vondráček
Diváci: 890.

Šteffel David 15, Slezák Pavel 14, Tomanec Jan 13, Marko
Roman 13, Mrviš Tomáš 7, Peterka Ondřej 5, Švrdlík Kamil 4,
Kouřil Radovan 2, Sehnal Marek 0, Nečas Radek 0, Talley Dylan 0, Novák Martin 0.
Trenér: Zbyněk Choleva
Stria 13, Houška 12, Vyoral 11, Jelínek 9, Landa 5, Tucker 5,
Bosák 3, Hendrych 0, Kaša 0, Linhart 0, Bažant 0.
Trenér: Pavel Budinský

„Hostům scházelo srdíčko
a hlad po míči, což bylo rozhodující“
Lodivod Prostějova Alois JURÍK
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DALŠÍ VÝSLEDKY 2. LIGY HÁZENÉ:
Předehrávka 22. kola: Maloměřice - Bohunice „B“ nehlášeno.



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
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
14
12
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
9
11
13
13
14

624:553
574:512
625:555
633:607
599:586
568:566
589:545
610:613
525:569
643:676
547:653
523:625

33
30
26
23
22
21
20
19
16
15
15
12

KAM NA HÁZENOU?
22. kolo, sobota 9. května: Kuřim - Napajedla (pátek 8.5., 10.00), Ivančice - Velké Meziříčí (17.00), Brno „B“ - Telnice (19.00), Kostelec na Hané - Sokol II Prostějov (neděle 10.5., 10.30), Hustopeče - Juliánov (neděle 10.5., 10.30).

Mezinárodní Interliga - 6. kolo

BC DTJ
Prostějov

„Všichni jsme věřili ve vlastní síly
a kvalitu celého týmu. Šli jsme za výhrou!“
pivot Orlů David ŠTEFFEL
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Big Board

14

Rozhodčí:
Gašpar
– Strnad, Skalický,
Duraj, Bejček
Diváků: 500

2

Praha

Průběh utkání: 2:0, 4:0, 6:0, 8:0,
8:2, 10:2, 12:2, 14:2

DALŠÍ VÝSLEDKY SEMIFINÁLE KOOPERATIVA NBL
3. zápas: Nymburk - Opava 91:80 (26:24, 45:41, 71:62). Nejvíce bodů: Benda
a Washington po 18, Simmons 11, Welsch 10 - Gniadek a Šiřina po 15, Blažek 13, Cvek
10. Fauly: 20:23. Trestné hody: 22/15 - 17/15. Trojky: 8:9. Doskoky: 28:30. Konečný
stav série: 3:0.

„Nečekal jsem takový výsledek,
Dnes v 18.00 hodin SLOVAK SPORT TV 2 ale napravila se křivda s Nitrou...“
trenér Prostějova Petr NOVOTNÝ
PŘÍMÝ PŘENOS
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BK DĚČÍN - ARIETE PROSTĚJOV

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

1.
1.
3.
4.
5.

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

6
6
7
6
6

6
4
3
2
0

0
0
1
0
1

0
2
3
4
5

78:18
54:42
64:46
34:62
24:88

12
8
7
4
1

KAM PŘÍŠTĚ
9. kolo (9. května): Górny Slask Gliwice – Big Board Praha, BC Stavbár Nitra – BC Dubnica nad
Váhom, BC DTJ Prostějov volno.

ATP Tour - Mnichov

WTA Tour - Praha

1. kolo: Veselý - Kohlschreiber (5Něm.) 1:6, 2:6; Rosol - Mayer (Něm.)
6:2, 6:2. 2. Kolo: Rosol – Stachovskij
(Ukr.) 7:5, 6:2. Čtvrtfinále: Rosol –
Murray 6:4, 3:6, 2:6.

1. kolo: Karolína Plíšková (1) - Becková (Něm.) 2:6, 6:1, 6:3; Smitková
- Šafářová (2) 6:3, 2:6, 6:4, Koukalová – Goerges (6) 7:6, 6:2. 2. kolo:
Kar. Plíšková - Pironkovová (Bulh.)
3:6, 6:3, 7:6; Smitková - Hradecká
3:6, 6:4, 6:7, Koukalová - Konjuh
(Chorv.) 6:4, 2:6, 6:2. čtvrtfinále:
Kar. Plíšková - Allertová (ČR) 6:2,
5:7, 6:1; Koukalová – Hradecká 5:7,
6:4, 5:7. semifinále: Kar. Plíšková
- Wickmayerová (Belg.) 6:4, 7:5. finále: Kar. Plíšková - Hradecká (ČR)
4:6, 7:5, 6:3.

ITF challanger - Ostrava

1. kolo: Pavlásek - Rikl 6:3, 7:5;
Pospíšil - De Greef (Belg.) 7:5, 6:7,
3:6; Lojda - Ward (2-Brit.) - Lojda
(ČR) 5:7, 6:4, 4:6. 2. kolo: Pavlásek - Authom (5-Belg.) 4:6, 6:2, 6:3.
Čtvrtfinále: Pavlásek (ČR) - Pouille
(1-Fr.) 6:4, 7:6. Semifinále: Pavlásek
(ČR) – Muňoz (3-Šp.) 6:4, 5:7, 7:5.
Finále: Pavlásek – Carventes (Špan.) WTA Tour - Mnichov
6:7(5), 4:6.
1. kolo: Kar. Plíšková (14) - Soler
(Šp.) 6:1, 6:2; Kvitová (4) - Govortwww.vecernikpv.cz sová (Bělorusko) 3:6, 6:1, 6:4; Šafářová (13) - Riske (USA) 6:4, 6:2.

MS LIGA DOROSTU U-19

KP - STARŠÍ ŽÁCI

22. kolo: Třinec - SK Líšeň 0:1, HFK Olomouc - Hodonín
1:1, Frýdek-Místek - MSK Břeclav 4:1, Znojmo - Vítkovice 0:3
(0:2), Sparta Brno - HS Kroměříž 0:4, Havlíčkův Brod - MFK
Vyškov 4:2 (3:1), Šumperk - 1.SK Prostějov 0:2 (0:1).
1.SKH Slavia Kroměříž 20 17 3 0 53:11 54
2.1.SK Prostějov 20 14 2 4 48:17 44
3.FC Havlíčkův Brod 20 12 1 7 49:30 37
4.MFK Vyškov
20 12 1 7 53:39 37
5.MFK Frýdek-Místek 20 11 2 7 38:24 35
6.1.SC Znojmo FK 20 10 1 9 44:35 31
7.RSM Hodonín
20 8 5 7 33:34 29
8.MFK Vítkovice
20 7 6 7 34:37 27
9.FK SAN-JV Šumperk 20 8 3 9 29:38 27
10.FK Fotbal Třinec 20 7 5 8 31:30 26
11.SK Líšeň
20 4 5 11 27:52 17
12.1.HFK Olomouc 20 3 4 13 20:38 13
13.FC Sparta Brno 20 2 4 14 12:47 10
14.MSK Břeclav
20 2 4 14 17:56 10

Dohrávané 14.kolo: Černovír-Zábřeh 9:0 (2:0), branky:
Kuchyňa 5, Blažek 3, Čtvrtlík, Konice-Lipník 3:1 (2:1),
branky: Paš 2, Ryp - Filipec, Kozlovice-Mohelnice
3:2 (1:0), branky: Horák, Kozák, Mohapl - Petrecký
2, Šternberk-Brodek u Přerova 0:4 (0:2), branky:
Horáček, Jirsa, Jurník, Kocian, Čechovice-Jeseník 1:0
(0:0), branky: Růžička, Velké Losiny-Slavonín 1:3 (0:2),
branky: Hegner - Koutný, Nezval, Slavíček, ŽelatoviceNové Sady 0:4 (0:1), branky: Pošusta 2, Beran, Přikryl.
20.kolo: Černovír-Brodek u Přerova 10:1 (4:1), branky:
Čtvrtlík 4, Blažek 2, Kuchyňa 2, Hrstka, Juřena - Kocian,
Mohelnice-Jeseník 1:5 (1:1), branky: Mayer - Bráblík
2, Švajka 2, Balčirák, Lipník-Slavonín 2:1 (0:0), branky:
Kubeša, Školoudík - Koutný, Zábřeh-Nové Sady 0:1
(0:1), branky: Řezníček, Konice-Želatovice 4:0 (3:0),
branky:, Grepl, Nedopil, Paš, Štugel, Kozlovice-Velké
Losiny 6:0 (5:0), branky: Keňo 3, Horák, Skopal,
Suchomel,Šternberk-Čechovice 0:20 (0:10), branky:
Růžička 5, Baroš 3, Grulich 3, Černý 3, Hájek 2, Rotschedl
2, Krčal, Sklenář.
1.Čechovice
19 15 3 1 94:14 48
2.Jeseník
18 15 1 2 77:13 46
3.Nové Sady
19 12 6 1 69:16 42
4.Mohelnice
19 13 1 5 107:24 40
5.Černovír
19 13 1 5 88:27 40
6.Konice
19 12 2 5 48:25 38
7.Kozlovice
18 9 1 8 31:42 28
8.Lipník
19 8 0 11 42:59 24
9.Zábřeh
19 5 2 12 42:50 17
10.Slavonín
19 5 1 13 21:72 16
11.Velké Losiny
18 4 2 12 21:76 14
12.Želatovice
18 3 3 12 17:86 12
13.Brodek u Přerova 19 2 2 15 13:64 8
14.Šternberk
19 2 1 16 23:125 7

MS LIGA DOROSTU U-17

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 21. KOLE

kooperativa nbl - 4. semifinále

21

NOVÁ PODOBA
WEBOVÝCH STRÁNEK JE ZDE...

PROVEDLI JSME ZMĚNU!
ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

60 000
ČTENÁŘŮ
MĚSÍČNĚ

ZKUSTE
TO!

25. kolo: FC Hlučín - Znojmo 4:1 (2:0), Třinec - Karviná
1:2, Zbrojovka Brno - SFC Opava 1:0 (0:0), Fastav Zlín Baník Ostrava 0:2 (0:2), HFK Olomouc - Frýdek-Místek 6:0
(4:0), SK Líšeň - Hodonín 1:3 (1:2), MFK Vyškov - 1.SK
Prostějov 1:2 (1:0), Vysočina Jihlava - Sigma Olomouc
1:3 (1:1).
1.FC Zbrojovka Brno 24 21 2 1 103:23 65
2.FC Baník Ostrava 24 20 1 3 80:20 61
3.1.FC Slovácko
24 17 1 6 91:24 52
4.FC Fastav Zlín
25 14 6 5 52:18 48
5.SK Sigma Olomouc 25 14 4 7 70:33 46
6.FC Vysočina Jihlava 24 14 4 6 51:29 46
7.SKH Slavia Kroměříž 25 10 7 8 45:33 37
8.MFK OKD Karviná 26 11 3 12 48:48 36
9.1.HFK Olomouc 25 9 5 11 45:55 32
10.Slezský FC Opava 26 9 5 12 40:52 32
11.MFK Frýdek-Místek 24 10 2 12 40:77 32
12.FC Hlučín
26 7 6 13 33:49 27
13.1.SC Znojmo FK 26 8 3 15 30:56 27
14.FK Fotbal Třinec 23 7 5 11 31:39 26
15.RSM Hodonín
24 8 1 15 32:61 25
16.1.SK Prostějov 25 6 3 16 42:76 21
17.MFK Vyškov
26 3 3 20 25:91 12
18.SK Líšeň
24 3 3 18 23:97 12
MS DIVIZE DOROSTU SK. E

24. kolo: Jeseník - Val. Meziříč 7:1 (1:0), Hranice Čechovice 9:0 (2:0), Krnov - Šumperk B 7:1 (3:0), Vsetín
- Vítkovice B 2:0, Frýdlant n.O. - Nový Jičín 1:5, SK Uničov
- Havířov 1:2 (0:0), Přerov - Slavia Opava
3:0 (1:0).
1.SK Hranice
21 18 1 2 68:18 55
2.SK Uničov
19 17 0 2 84:30 51
3.1.FC Viktorie Přerov 20 13 4 3 59:24 43
4.MFK Havířov
20 13 2 5 71:39 41
5.FK Jeseník
20 13 1 6 68:47 40
6.FK Krnov
21 12 2 7 71:40 38
7.Valašské Meziříčí 20 9 1 10 45:50 28
8.FC Vsetín
20 8 3 9 24:40 27
9.1.BFK Frýdlant n.O. 19 7 4 8 49:49 25
10.Sokol Čechovice 20 6 2 12 26:78 20
11.FK Slavia Opava 20 6 0 14 31:43 18
12.FK Šumperk B 21 4 5 12 42:74 17
13.FK Nový Jičín
19 5 1 13 20:43 16
14.MFK Vítkovice B 20 2 2 16 30:71 8
15.SK Sulko-Zábřeh 20 2 2 16 23:65 8
KP STARŠÍ DOROST

Dohrávané 16.kolo: Opatovice-Nemilany 3:2 (1:1),
branky: Novák 2, Tvrdoň - Kolovrátník, Šuba.
20.kolo: Velký Týnec-Chválkovice 0:3 (0:0), branky:
Němec 2, Sázel, Velké Losiny-Konice 8:2 (6:1),
branky: Klaban 2, Kubíček 2, Hošek, Kobza, Maňka,
Pur - Krása, Spurný,Zubr Přerov-Nové Sady 5:2 (3:1),
branky: Matulík 2, Ilík, Koplík, Votava - Novotný, Pazdera,
Litovel-Nemilany 0:3 (0:2), branky: Šuba 2, Kolovrátník,
Kostelec-Opatovice -Nehráno,Určice-Mohelnice 2:0
(0:0), branky: Zapletal 2.
1.Zubr Přerov
19 17 2 0 75:21 53
2.Určice
19 15 2 2 100:34 47
3.Mohelnice
20 15 0 5 68:27 45
4.Opatovice
19 11 2 6 64:42 35
5.Černovír
18 10 4 4 45:21 34
6.Velké Losiny
19 10 2 7 58:39 32
7.Chválkovice
20 8 2 10 64:45 26
8.Velký Týnec
19 6 3 10 37:43 21
9.Nemilany
19 6 2 11 41:43 20
10.Nové Sady
20 5 4 11 52:45 19
11.Kostelec
19 5 4 10 49:79 19
12.Šternberk "A"
19 6 1 12 30:65 19
13.Konice
20 5 1 14 41:79 16
14.Litovel
20 1 1 18 12:153 4
KRAJSKÁ SOUTÌŽ SK. “A”- DOROST

Dohrávané 16.kolo: Slatinice-Doloplazy 3:0 (2:0),
branky: Piňos, Ryšavý, Škobrtal, Brodek u Př.Chomoutov 1:3 (0:3), branky: Kudlička - Hrabálek 2,
Ondrejka, Protivanov-Želatovice 1:3 (0:0), branky:
Milar, vlastní - Jemelka, Matlocha.
20.kolo: Náměšť-Šternberk "B" 3:1 (1:1), branky:
Dostál 2, Železňák - Zatloukal, Lipník-Doloplazy 0:1
(0:1), branka: Rabenseifner, Kojetín-KováloviceChomoutov 3:2 (2:1), branky: Jura 2, Langer Ondrejka 2, Němčice nad H.-Hustopeče 0:4 (0:2),
branky: Kolář 2, Koryán, Macháň, Tovačov-Želatovice
1:1 (1:1), branky: Špalek - Matlocha, SlatiniceProtivanov 0:0, Brodek u Př.-Smržice 1:2 (1:0),
branky: Černík - Kalandřík, Pluháček.
1.Lipník
20 19 0 1 90:12 57
2.Želatovice
20 15 2 3 77:29 47
3.Chomoutov
20 14 2 4 62:20 44
4.Smržice
19 13 2 4 61:32 41
5.Doloplazy
20 10 4 6 77:43 34
6.Hustopeče
19 10 0 9 53:42 30
7.Slatinice
20 9 2 9 61:44 29
8.Tovačov
19 9 2 8 40:36 29
9.Protivanov
20 6 3 11 40:44 21
10.Němčice nad H. 20 6 2 12 39:59 20
11.Náměšť
20 5 2 13 42:63 17
12.Brodek u Př.
20 5 1 14 47:74 16
13.Kojetín-Koválovice 19 2 4 13 37:71 10
14.Šternberk "B"
18 0 0 18 12:175 0

KP - MLADŠÍ ŽÁCI

Dohrávané 14.kolo: Černovír-Zábřeh 2:5 (2:2), branky:
Gronich, Hanus - Hampl, Morávek, Nízký, Smyčka,
Večeř, Konice-Lipník 6:2 (3:0), branky: Vogl 3, Grepl,
Janeček, Kučera - Koňa 2, Kozlovice-Mohelnice 0:1
(0:0), branky: Brulík,Šternberk-Brodek u Přerova 6:4
(2:2), branky: Teichmann 2, Nodžák, Vrbka, Zacpálek Bundil 2, Cetkovský 2, vlastní, Čechovice-Jeseník 0:5
(0:3), branky: Bouchal, Buček, Latzel, Sytař, Tulis, Velké
Losiny-Slavonín 1:4 (1:2), branky: Hanulík - Stavěl 2,
Pavelka, Rozložník, Želatovice-Nové Sady 2:2 (2:1),
branky: Piska 2 - Hada 2.
20.kolo: Černovír-Brodek u Přerova 4:1 (1:0),
branky: Krbeček 2, Lezna, Šoltés - Cetkovský,
Mohelnice-Jeseník 1:2 (1:1), branky: Zapletal Bartoš, Tulis, Lipník-Slavonín 0:7 (0:2), branky:
Stavěl 3, Kroček, Pavelka, Plaček, Zelený, ZábřehNové Sady 2:2 (1:1), branky: Nízký, Večeř - Hada
2, Konice-Želatovice 0:0, Kozlovice-Velké Losiny
5:2 (1:1), branky: Skopal 3, Bartůněk, Mik - Bližňák,
Tisovský, Šternberk-Čechovice 5:2 (3:1), branky:
Zacpálek 3, Mátl - Handl, Vybíral, vlastní.
1.Jeseník
18 15 0 3 99:32 45
2.Zábřeh
19 14 2 3 70:41 44
3.Čechovice
19 12 3 4 79:39 39
4.Mohelnice
19 12 0 7 78:37 36
5.Želatovice
18 11 2 5 66:50 35
6.Kozlovice
18 10 2 6 52:41 32
7.Šternberk
19 9 2 8 65:60 29
8.Černovír
19 9 1 9 75:67 28
9.Konice
19 6 5 8 39:61 23
10.Slavonín
19 6 2 11 63:79 20
11.Nové Sady
19 4 6 9 30:42 18
12.Lipník
19 5 2 12 56:87 17
13.Brodek u Přerova 19 4 0 15 39:109 12
14.Velké Losiny
18 0 1 17 24:90 1
OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU

14.kolo: Sokol Brodek u PV-Sokol Plumlov 3:2, VolnoSokol v Pivíně, Haná Nezamyslice-FC Kralice 1:1.
1.Haná Nezamyslice 11 7 2 2 24:14 24
2.Sokol Brodek u PV 11 5 3 3 24:18 19
3.Sokol v Pivíně
11 4 4 3 25:22 17
4.Sokol Plumlov
12 3 3 6 24:27 15
5.FC Kralice
11 2 2 7 11:27 9
Kanonýři: 7 - Blumenstein Zdeněk (Sokol v Pivíně),
Cigan Robin (Sokol Plumlov), branky:, Soldán Denis
(Haná Nezamyslice), 5 - Typner Jan (Sokol Brodek u
PV), 4 - Kolařík Michal (Sokol Plumlov), 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

12.kolo: Sokol v Pivíně-FC Hvozd 2:3, FC DobromiliceHaná Prostějov 0:15, FC Kralice-Volno, Sokol Určice-Jiskra
Brodek u Konice 3:0 (0:0), Sokol Plumlov-Sokol Protivanov
6:0 (3:0).
1.Haná Prostějov
10 10 0 0 136:2 30
2.Sokol v Pivíně
11 7 1 3 35:22 23
3.Sokol Určice
9 7 1 1 56:14 22
4.Sokol Plumlov
10 6 1 3 35:25 19
5.FC Hvozd
11 3 4 4 26:32 16
6.Jiskra Brodek u Konice 11 5 0 6 35:36 15
7.FC Kralice
10 4 0 6 34:43 12
8.FC Dobromilice
11 1 1 9 13:89 4
9.Sokol Protivanov
11 0 0 11 2:109 0
Kanonýři: 41 - Hangurbadžo Alexandr (Haná
Prostějov), 26 - Vobejda Jaroslav (Sokol Určice), 13
- Zatloukal Leopold (Haná Prostějov).
OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ

12.kolo: Sokol Držovice-Sokol Brodek u PV 2:6, FC
Kostelec na Hané-Sokol Čechovice B, FC KraliceFK Výšovice, Smržice-FK Němčice, Jiskra Brodek u
Konice-Sokol v Pivíně 3:3.
1.FK Němčice
11 11 0 0 86:3 33
2.Sokol Čechovice B 11 9 1 1 54:15 29
3.FC Kostelec na Hané 11 7 3 1 61:13 25
4.Jiskra Brodek u Konice12 6 3 3 68:24 23
5.Sokol Brodek u PV 12 5 4 3 49:39 21
6.Sokol v Pivíně
12 3 3 6 18:43 13
7.Sokol Držovice
12 2 3 7 23:38 11
8.FK Výšovice
11 3 1 7 27:59 10
9.FC Kralice
11 0 2 9 17:82 3
10. Smržice
11 1 0 10 18:105 3
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kultura v Prostějově a okolí...

TAKŘKA VYPRODANÝ „KULTURÁK“!
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DUO JAMAHA A TOM MANDL
ROZEZPÍVALI PROSTĚJOVANY
PROSTĚJOV Prostějovským
„kulturákem“ se v úterý večer
rozléhala nefalšovaná šlágr
pro Večerník
muzika. Hlavními protagonisPetra
ty byla oblíbená dvojice otce
HEŽOVÁ
a syna Kotvanovců, známá divákům Šlágr TV pod názvem Duo Jamaha a německá pěvecká
hvězda Tom Mandl. Zdatně jim ve zpěvu oblíbených lidových
písní pomáhal téměř vyprodaný sál Společenského domu.
A chybět u toho nemohl ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník, mediální
partner koncertu.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Slovenská kapela Duo Jamaha
a Tom Mandl dorazili do Prostějova
se svým aktuálním hudebním turné
´Ruku hore dám´, což je mimo jiné
i název autorské písně z pera Mariána
Kotvana, která je v německy mluvících
zemích známá pod názvem Tanz
mit mir heut Nacht. Tu si mimo jiné

členové Dua Jamaha a jejich německý
kolega střihli v závěru koncertu
společně a odměnou jim byl nekončící
potlesk nadšeného publika.
Koncertní turné Ruku hore dám je
společným projektem Dua Jamaha
a německé pěvecké Star Toma Mandla, který doslova nadchl přítomné

publikum a po svém prostějovském
vystoupení má tak jistě o pár desítek
příznivců více. No, a co si budeme
nalhávat, když jsou na pódiu tři
muži, je jasné, že v hledišti se to bude
hemžit fanynkami...
„Tyhle písničky mám moc ráda
a samozřejmě jsem divačkou Šlágr
TV. Moc se mi líbil Tom Mandl,
je to hezký mladý muž a navíc
pěkně zpívá. Doufám, že u nás
v Prostějově nebyl naposledy,“
svěřila se Večerníku paní Jiřina, která
na koncert vyrazila spolu s kamarádkou, paní Zatloukalovou. Ocenit lidové písničky přišli ale samozřejmě
i pánové, jako třeba pan Švec, který
s manželkou dorazil na koncert až
z Brna. „Jsou výborní, vůbec nám
nevadila daleká cesta, za jejich
skvělými písněmi bychom jeli klidně

Trio zpěváků potěšilo příznivce lidové muziky z Prostějova i širokého okolí.

až do Německa,“ usmívali se na trojici interpretů manželé.
Jak se Večerník naživo přesvědčil, každá
z písní se dočkala bouřlivého aplausu
a poslední hity dokonce zvedly publikum ze židlí. Koncert se samozřejmě
neobešel bez závěrečné autogramiády
a společného fotografování, kterou

Fotoreportáž

trojice zpěváků absolvovala po více
než dvouhodinovém vystoupení stále
s úsměvem na rtech. Podepsali a vyfotili se poctivě s každým fanouškem,
který si počkal ve frontě na setkání se
svými hudebními idoly.
„S návštěvností i proběhem akce jsem
spokojený. Měli jsme téměř vyprodáno

Foto: Petra Hežová

a hlavně bylo vidět, že lidé se bavili.
A tak to má být. Pokud budete mít chuť
si zase užít trochu lidové hudby, těšte se
na blížící se koncert folklorní kapely Kollárovci,“ poděkoval a současně i nažhavil
do budoucna všechny přívržence lidové
muziky Pavel Tichopádek, organizátor
z agentury Atlantic.

jaký
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2x foto: Petra Hežová

Obliba lidových písní byla patrná už na první pohled. Hlediš- Fronta na společné focení a autogramiádu se vytvořila
tě bylo totiž téměř plné!
téměř okamžitě po konci koncertu

Hanácký divadelní máj Koncert Richarda Müllera se nekonal:
ovládla DIVÁ BÁRA NEBYL ZÁJEM

PROSTĚJOV Megaudálost pro milovníky hudby, která měla proběhnout minulou středu, se nekonala. 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 původně měl dorazit
do Prostějova. Ten měl být dokonce jediným českým městem, které v rámci svého turné navštíví. Bohužel se tak
nestalo...
„Oficiálním důvodem je nenaplněnost potřebné kapacity pro uspořádání koncertu a malý divácký zájem,“
objasnila za pořadatelskou agenturu Helena Gajdošová, která nyní ve spolupráci se slovenskými partnery řeší,
jakým způsobem budou učiněny náhrady těm, kdo si lístky zakoupily. „V každém případě budou všem buďto
vráceny peníze, nebo lístky vyměněny za jinou akci z naší nabídky,“ vzkázala přes Večerník.
Bližší informace v Kavárně Planeta malého prince v Komenského ulici, či na tel. čísle 777 770 651.
(pk)

NĚMČICE NAD HANOU Vůně rozkvetlých šeříků umístěných ve dvou velkých vázách zcela zaplavila uplynulou
sobotu odpoledne sál kina Oko v Němčicích nad Hanou. Konal se tu závěrečný
večer přehlídky moravských ochotnických souborů Hanácký divadelní máj.
A Večerník byl u toho!

Martin Zaoral
Sobotní večer zahájila hříčka o mentálně
postižené ženě, která vznikla v rámci třídenní režijní dílny. Pak už přišlo na řadu
předávání cen. „Letošní přehlídka byla
nejlepší a nejvyrovnanější za několik posledních let. Až na jednu výjimku jsme
mohli sledovat samé kvalitní inscenace.
Pokud by se snad mohlo něco ještě zlepšit, byla by to obvykle režie a to tak, aby
jejím prostřednictvím režisér lépe dokázal
sdělit své vlastní myšlenky i postoj ke světu,“ shrnul pocity odborné poroty jeden
z členů Jaroslav Kodeš.
Porotě se nakonec z celkem třinácti her
nejvíce zamlouvalo představení Divá
Bára, se kterým do Němčic dorazil Divadelní spolek bratří Mrštíků z Boleradic.
Právě to získalo nominaci na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve
Vysokém nad Jizerou.
Divákům se pak nejvíce líbila inscenace
Naši furianti občanského sdružení BODLÁK Bernackého Ochotnického Divadla. Mezi pohádkami děti nejvíce ocenily
Taneček přes dvě pekla v podání Kroužku
divadelních ochotníků z Hvozdné.
Na Hanáckém divadelním máji se neztratil ani jediný zástupce regionu, kterým
bylo prostějovské Divadlo Hanácké obce
se svým představením Kubula a Kuba Kubikula, které vzniklo podle známé knížky
Vladislava Vančury. Nejenže mezi představeními pro děti skončilo na druhém
místě, režisérka Hana Lužná získala cenu
poroty za dramatizaci knižní předlohy
a herečka Petra Vidmuchová čestné uznání za roli Kubuly.

Celým závěrečným večerem Hanáckého divadelního máje provedla tato stylově oblečená moderátorská trojice.
Foto: Martin Zaoral
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Vše začalo krátkou divadelní hříčkou, která vznikla přímo v Němčicích nad Hanou během třídenní
režijní dílny. Foto: Martin Zaoral
FOTO GALERIE
klikni na
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Na pódiu se mimo jiné představili i početní členové dětské divácké poroty.
Foto: Martin Zaoral

V Klenovicích pokřtili knihu
o konci války na Hané
KLENOVICE NA HANÉ Minulou
středu 29. dubna se v místním kulturním domě konal křest knihy „Než
na Hané utichly zbraně“ s podtitulkem 70. výročí osvobození. A ne
náhodou právě v této obci. Právě
v Klenovicích na Hané totiž počátkem května roku 1945 probíhaly
tuhé boje mezi německým wehrmachtem a sovětskou armádou.
Kniha formou zápisů a sdělení pamětníků konce druhé světové války
popisuje události na začátku května
v obcích Čelčice, Ivaň, Klenovice na
Hané, Klopotovice, Pivín, Polkovice,
Skalka i ve městě Tovačově, přičemž
obsahuje značné množství fotografií zachycujících válečnou zkázu.
V těchto obcích probíhaly na začátku května 1945 tuhé boje související
s úderem sovětských vojsk ve směru
na Prostějov a Olomouc, který měl za
cíl obklíčit jednotky 1. tankové armády wehrmachtu skupiny armád Mitte. Svým obsahem tak přispívá k doplnění regionální historie, týkající se
konce druhé světové války na Hané.
Publikaci připravil kolektiv autorů
Zdeněk Klobouk, Petr Indrák, Jaro-

Starosta Klenovic Stanislav Cetkovský křtí knihu za přítomnosti autorů a příslušníků
historických jednotek v uniformách Rudé armády.
Foto: Petr Indrák

mír Kouřil a Karel Novotný, samotnou knihu vydal Klub přátel JUDr.
Jaroslava Krempla při o.p.s. Tovačovský zámek s finanční podporou Města Prostějova, Města Tovačova a výše
uvedených obcí. Součástí křtu, který
provedl klenovický starosta Stanislav
Cetkovský, bylo kulturní vystoupení
žáků hudební školy v Němčicích na
Hané, celý program uváděla a ukázku s knihy přečetla Helena Kaprálová. Poté, co účastníci uctili minutou
ticha památku všech obětí druhé
světové války, byl program zakon-

čen československou a sovětskou
hymnou. Při následné autogramiádě měli autoři o „zábavu“ postaráno,
protože zájem o knihu byl velký...
„Nezbývá než si přát, aby pětistovka výtisků knihy připomínající válečnou vřavu, našla cestu ke svým
čtenářům. Přáním všech, kteří se
na tvorbě knihy podíleli, a rovněž
účastníků křtu je, aby se obdobná
situace, a to nejen na naší Hané, už
nikdy neopakovala,“ vyjádřil pocity za všechny jeden z autorů Petr
Indrák.
(tok)
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společnost

Drozdovická chasa
měla letos problémy...
PROSTĚJOV Nikoliv na Prvního máje, ale
až v sobotu 2. května se drozdovická chasa rozhodla u kapličky postavit již tradiční
májku. Letos to ovšem nebylo jen tak, parta
silných chlapů měla s dvacetimetrovým stromem co dělat!
„Se stavěním májky máme sice jednodenní zpoždění, ale každým rokem se snažíme tuto tradiční
drozdovickou slavnost uspořádat v sobotu, takže
letos to vyšlo na druhého května. Ale jinak máte
pravdu, dneska jsme se pořádně zapotili,“ připustil s úsměvem pohřebák Pavel Makový, který
před lety dávnou místní zvyklost obnovil.
Vztyčit a hlavně ukotvit vysokou májku dalo
u kapličky v Drozdovicích skutečně zabrat. Více

ALE MÁJKA STOJÍ!
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než desítka urostlých chasníků s ní zápasila více
než hodinu. „Vzhledem k nepříliš příznivému
počasí přišlo málo lidí, navíc vítr s májkou hodně zápasil. Nakonec jsme to ale zvládli, všichni
si teď zaslouží štamprli a pivečko,“ uculoval se
zpocený a viditelně unavený Pavel Makový.
Jakmile májka byla i zdárně ukotvena, neodpustil si pochopitelně prvomájový polibek
s manželkou Martinou. I když s jednodenním
zpožděním...
(mik)
S drozdovickou májkou v sobotu zápasilo několik chlapů. Nakonec se ale slavilo, nechyběl ani
tradiční polibek pohřebáků…
2x foto: Michal Kadlec

Blíží se další

DEN S IZS POBAVIL DĚTI I POLITIKY Restaurant
Day
Vysoká návštěvnost na velodromu překvapila

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek se
v Prostějově uskutečnil tradiční
a oblíbený „Den s integrovaným
záchranným systémem“. Letos
došlo k pochopitelné výjimce,
kdy místo na rekonstruovaném
náměstí T. G. Masaryka museli
vzít organizátoři zavděk azylem
na velodromu za Kosteleckou

ulicí. K překvapení všech ale
byla návštěvnost akce opět velmi
vysoká!
Státní policisté, strážníci, vojáci,
lékaři ze záchranky, hasiči a celníci
se ve čtvrtek 30. dubna na velodromu předvedli v plné parádě.
Především děti ze základních škol
měly oči navrch ve chvíli, kdy policisté při ukázkách činnosti zatýkali
nebezpečného pachatele, lékaři ve
spolupráci s hasiči vyprošťovali těžce
zraněnou osádku havarovaného
vozidla, nebo když celníci se psem
odhalili pašeráka drog. Navíc atraktivní ukázky bojových umění či

Fotoreportáž

pyrotechnických kousků přilákaly
stovky diváků.
„Osobně jsem ze změny místa pořádání
akce měla obavy, velodrom je přece jen
od města nějaký ten kousek cesty. Ale
už když jsem přijížděla a viděla jít po
Kostelecké ulici proudy dětí s učiteli,
byla jsem nesmírně ráda. Den s IZS je
atraktivní, a je vidět, že akce má své věrné
diváky,“ komentovala pro Večerník akci
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova.
„Za takové akce jsem rád, těším se
i z obrovského zájmu dětí. Den s IZS
není ale jen pouhou přehlídkou, my
politici zde máme zároveň možnost

FOTOGALERIE
klikni na
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3x foto: Michal Kadlec

Vystavené zbraně a munice pochopitelně lákaly Velký nával dětí byl u sanitky záchranné služby. Lé- Svůj tradiční stánek rozvinuli také strážníci městnejvíce malé kluky, kteří měli možnost si naslepo kaři zájemcům předvedli prvotřídní vybavení svých ské policie. Dívkám mimo jiného předvedli povystřelit z pušek či samopalů.
vozidel rychlé pomoci.
můcky na odchyty psů.

PROSTĚJOV Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci
s Markétou Valentovou a Martinou Šponarovou srdečně zvou na
prostějovský Restaurant Day pod
záštitou Zdravého města. Uskuteční se již příští sobotu 16. května od
13:00 hodin v prostorách Národního domu - na zahrádce, v případě
nepříznivého počasí v přednáškovém sále a přilehlých saloncích.
Organizátoři vyzývají k účasti další
kuchařské mágy.
Protože se únorový Restaurant
setkal s ohromným zájmem, organizátoři kromě osvědčených účastníků hledají i nové chutě. „Byli
I ty nejmenší děti si vyzkoušely bychom moc rádi, kdyby se nám
těžkou výstroj policejních kom- přihlásili další kuchaři a kuchařky
and. Asistoval u toho také první a cukráři a cukrářky, aby byla nanáměstek hejtmana Olomouckého bídka zase o něco bohatší,“ vyzvala
kraje a prostějovský radní Alois předsedkyně Okrašlovacího spolku
Mačák.
Foto: Michal Kadlec Milada Sokolová. Hlásit se mohou
poděkovat policistům, hasičům, na restaurantdaypv@seznam.cz.
(red)
lékařům a všem ostatním, kteří se starají
o naši bezpečnost a zdraví,“ přidal první
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a prostějovský radní Alois Mačák.
Den s integrovaným záchranným
systémem trval do odpoledních hodin, v poledne ho ale bohužel opustili
někteří státní policisté. Měli k tomu
pochopitelný a hodně smutný důvod
v podobě pohřbu svého kolegy...
BYLI JSME
U TOHO

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

JE JEN PRIMA!

HLASTE SE!

Oslavám prvního máje v Kolářových sadech nepřálo počasí

HLEDÁME DALŠÍ
ČTENÁŘKU NA
ZMĚNU IMAGE!

DO PROSTĚJOVA DORAZIL I PREMIÉR SOBOTKA

PROSTĚJOV Jako tradičně se prvního května sešly
v Kolářových sadech u hvězdárny špičky České strany sociálně
demokratické, aby společně
anebptali jsme se v ulicích s občany oslavily Svátek práce.
Na 10. května čili druhou květnovou neděli připadá Den matek. „Na rozdíl od loňska počasí poV tento den máme možnost poděkovat svým maminkám za to, že nám daly bytu venku příliš nepřeje, což
život a jak hezky se o nás po celý život starají. Tento svátek se slaví po celém se odrazilo na účasti,“ zalitovasvětě. Nás tak zajímalo, jak jste na tom vy?
Ptala se Aneta Křížová
la Jana Halvadžievová, předsedkyně místní organizace
Sociálně demokratických žen
ANO
ANO a zastupitelka za ČSSD v nejvyšším orgánu prostějovského
magistrátu. Zhruba půlhodinku strávil s místními občany
také předseda strany a premiér České republiky Bohuslav
Sobotka.
èas máte do 12. kvìtna
pište na vecernik@pv.cz

Anketa

SLAVÍTE DEN MATEK?

DIANA BLATNÁ
PROSTĚJOV
„Ano, a velice ráda. Učili nás to již
od školky a myslím, že je pěkné,
když si každý na svoji maminku vzpomene. Proto tu svoji v tento den
vždy obdaruji nějakou maličkostí.
Samozřejmě lépe se vzpomíná a obdarovává, pokud jsou vzájemné vztahy dobré.“ (smích)

MARTINA TOMKOVÁ
BRODEK U PROSTĚJOVA

„Svátek matek slavíme, ale decentně,
hlavně tedy něčím, co udělá radost.
Matka je v životě každého člověka
to nejdůležitější, takže pokud je
to možné, sluší se jí za to alespoň
nějakou maličkostí poděkovat.
Maminku většinou obdaruji nějakou
dobrou bonboniérou.“ (úsměv)

Tomáš Kaláb
Ten dorazil podle časového plánu
těsně před půl druhou odpoledne
a k pódiu jej doprovázel primátor
Statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák spolu s předsedou OVV
ČSSD, kosteleckým starostou, Ladislavem Hynkem. Předseda vlády
pozdravil přítomné a připomněl

krátce úspěchy jím vedené vládyy
především v sociální oblasti, tedyy
zrušení regulačních poplatků vee
zdravotnictví a zvýšení minimálníí
mzdy. „Další kroky budou směřovatt
k omezení daňových úniků, aby-chom chránili ty poctivé před nepo-ctivci,“ zmínil zavedení elektronickéé
evidence tržeb a majetkových při-znání, což jsou hlavní body pro nej-bližší budoucnost.
„Přiznám se, že Slávka Sobotkuu
vnímám především jako předseduu
sociální demokracie, až poté jakoo
m
premiéra,“ vyznal se posluchačům
primátor Pišťák, který také omluvill
svou náměstkyni Alenu Raškovou,,
která je momentálně v rekonvales-cenci (Večerník informoval v minulém
vydání a podle posledních zpráv první dáma magistrátu operaci zvládla
úspěšně - pozn.red.). „Na závěr svého
vystoupení mohu říci, že se dnes
v Kolářových sadech sešli lidé dobré
vůle. A to mě těší,“ dodal prostějovský primátor.
Nejen jeho osobní zásluhy následně
vyzdvihl hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil. „Jelikož dnes oslavujeme práci, je dobré připomenout,
že Prostějovsko je na tom v míře nezaměstnanosti nejlépe v celém kraji,“
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Jako hlavní host promluvil k přítomným
premiér Bohuslav Sobotka. Po skončení oficiální části mohli premiéra pozdravit občané.
2x foto: Tomáš Kaláb
ocenil hejtman a dodal, že zároveň
dostal Prostějov ocenění za příkladné ekonomické parametry. To jsou
podle něj plody dlouhodobé práce
zástupců ČSSD v městské radě. „A jelikož je dnes Prvního máje - Karel Hynek Mácha, co si budeme povídat - nezapomeňte se políbit pod rozkvetlou
třešní,“ vyzval závěrem prořídlé obecenstvo, a v rámci politiky své strany
už bez mikrofonu dodal, že mohou i
pánové mezi sebou...
Při přesunech mezi stánky a atrakcemi pro děti mohli občané dále

potkat třeba senátorku Boženu
Sekaninovou, europoslankyni Olgu
Sehnalovou, prvního náměstka
Olomouckého kraje a radního
Aloise Mačáka i poslance a předsedu olomouckého KVV Jiřího Zemánka a další osobnosti regionální
sociálně-demokratické
politiky.
Dodejme, že na pódiu byla pro děti
připravena kouzelnická show, taneční představení zumby, hrála skupina Jiří Schelinger revival a soutěž
pro malé návštěvníky připravila
i Česká pojišťovna.
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infoservis

Na velodromu proběhne druhý ročník Pivních slavností
PROSTĚJOV Již tuto 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
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.

INFORMUJE
STÁŽE PRO MLADÉ - VÝHODY PRO STUDENTY I FIRMY

Na program pro děti bude od 15:00
hodin navazovat hudební produkce celkem pěti kapel, které se představí 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

Fond dalšího vzdělávání (FDV),
příspěvková organizace MPSV, je
realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům posledních
ročníků možnost, získat praktické
zkušeností ještě během studia. Cílem projektu je usnadnit mladým
absolventům škol jejich první vstup
na trh práce, a přispět tak k boji s
rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce.
Kdo se může projektu zúčastnit
• studenti posledního ročníku středních škol (týká se i studentů, kteří
ukončili předposlední ročník SŠ a mohou na stáž nastoupit o prázdninách)
• studenti posledních dvou semestrů
VOŠ a VŠ

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.
Výherce naší soutěže o lístky najdete
(tok)
na straně 18.

d

Konstelace hvězd Prostějova

á

hradu mzdy mentora, která vychází
z průměrné mzdy na dané pozici.
Veškeré náklady na refundaci mzdy
mentora a proplacení mzdy stážisty
budou poskytovateli uhrazeny po
úspěšném ukončení stáže. Poskytovateli stáže se mohou stát pouze
soukromé subjekty podnikající na
území ČR a disponující mentorem,
který stážistu povede v průběhu působení ve firmě.
Více informací naleznete na stránkách www.stazepromlade.cz
Individuální poradenství také
na OHK, tel.č. 582 332 721,
ohkpv@ohkpv.cz
Helena Chalánková
ředitelka OHK v Prostějově

J

Tento týden bude v Prostějově patřit mládí, maturity se nezadržitelně blíží. Starší
generace by se měly připravit na lehké řádění omladiny v ulicích, která bude zcela jistě
žádat o finanční příspěvek na maturitní večírek. Nebuďme lakomí, přispějme jim!

• studenti jednoleté jazykové školy
(pomaturitní studium)
Stáže trvají od jednoho do čtyř měsíců, záleží pouze na konkrétní dohodě stážisty s poskytovatelem stáže.
Jsou pro žáky a studenty placené, za
každou odpracovanou hodinu dostávají 60 Kč.
Co projektem získají poskytovatelé stáží
Zapojení se do projektu má značné
výhody i pro samotné poskytovatele stáží. Těm účast v projektu dává
příležitost „odzkoušet“ si možného
budoucího pracovníka a zavázat si
ho případně k další spolupráci (ta
však není podmínkou). V neposlední řadě firma obdrží částečnou ná-

BERANI - 20.3. až 18.4. Nejbližší
dny budou pro vás plné změn. Jednak
si budete muset zvyknout na zcela odlišný systém práce a doma nezůstane
také kámen na kameni. Očekávejte
zvýšené nároky svých potomků, a to
nejen finanční.
BÝCI - 19.4.až 19.5. Nic výjimečného by vás v následujících dnech nemělo vykolejit, den za dnem budou ubíhat
v příjemném rozpoložení. Snad pouze
během víkendu zaprší z černého mráčku a budete postaveni před náročné
rozhodování.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. V práci se
zbytečně hádáte a tím si hledáte další
i další nepřátele. Měli byste zklidnit
hormony, vždyť klid a pohodu nemusíte hledat pouze doma. Navíc tento
týden budete muset ve firmě táhnout
za jeden provaz.
RACI - 20.6. až 21.7. Hromy a blesky
se snesou na vaši hlavu během středy,
ovšem ze všech kritických okamžiků vykličkujete se vztyčenou hlavou.
Komplikacím v osobním životě ale
můžete předejít, vezměte partnera na
romantický výlet!

LVI - 22.7. až 21.8. Zbytečně se přejídáte, takže se nedivte, že už vás ani váha
málem neunese! Nutně vám chybí
více pohybu, takže si najděte kamaráda
či kamarádku a začněte sportovat. Ve
dvou to jde mnohem lépe, a nejen ve
sportu.
PANNY - 22.8. až 21.9. Také vám
se sluníčkem a probuzenou přírodou
stoupá dobrá nálada? Tak si ji koukejte udržet! V předešlém období jste se
tvářili jako kakabus, čímž jste si zrovna
moc přátel nezískali. Začněte se chovat
vstřícněji.
VÁHY - 22.9. až 21.10. V tomto týdnu si dávejte úzkostlivý pozor na potraviny, které si kupujete a okamžitě sníte.
Hrozí vám totiž zdravotní problémy
vyvolané jídlem s prošlou dobou trvanlivosti. Nejhorší bude, když vás střevní
potíže zasáhnou v práci.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Nedoprošujte se o zvýšení platu, budete to mít marné. Zbytečně se jen ponižujete. Spíše se
poohlédněte po novém zaměstnání,
kde si vaší práce budou vážit mnohem
víc. A nebojte se toho, vy se rozhodně
neztratíte.

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:

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Máte
v hlavě spoustu plánů, ale splnit si můžete jen některé. Lepší bude, když se
zaměříte na jeden, maximálně dva.
Nebuďte nenasytní, je lepší řešit méně
věcí a pořádně, než všechno a polovičatě. Začněte domácností.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Zbytečně jste naštvaní na někoho, kdo
za vaše aktuální problémy absolutně
nemůže. Jenomže vy si prostě obětního beránka musíte najít, že? Měli byste
spíše hledat chyby u sebe, právě vy jste
toho hodně zanedbali.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. V těchto
dnech vás bude trápit pohled do vaší
peněženky. Bude prázdná, do výplaty
totiž ještě pár dní zbývá. V žádném
případě si ale nepůjčujte, sami víte, jak
je to u vás s placením splátek. Raději se
hodně uskromněte.
RYBY - 19.2. až 19.3. Cítíte se dobře
ve společnosti, kde jste vždy obklopeni mnohými příznivci. Jenomže tento
týden se všechno změní, lidé z okolí
vás přestanou mít rádi a začnou vás pomlouvat. Vaše kouzlo osobnosti pomalu začíná mizet.

Obec: Želeč
Dne: 18. 05. 2015 od 07:00 do
09:00. Vypnutá oblast: střední část
obce omezená čísly 229, 12, 146, 92,
99, 89, 122, 235, 240, 66 a 21. Oboustranně od č. 123 směrem ke koupališti a dále od č. 238 po konec obce
s lokalitou novostaveb.
Dne: 18. 05. 2015 od 07:00 do
09:00. Vypnutá oblast: část obce ve
směru od č. 22 a 64 po konec obce
s čísly 187 a 180 včetně ulice směrem k vodním zdrojům.
Dne: 18. 05. 2015 od 07:00 do
09:00. Vypnutá oblast: část obce
oboustranně ve směru od hřbitova
po č. 100 a č. 6.
Obec: Vranovice
Dne: 18. 05. 2015 od 11:00 do
13:00. Vypnutá oblast: celá obec
Vranovice.
Obec: Vincencov
Dne: 18. 05. 2015 od 13:00 do
15:00. Vypnutá oblast: celá obec
Vincencov.
Obec: Nezamyslice
Dne: 18. 05. 2015 od 13:00 do
15:00. Vypnutá oblast: část obce
Nezamyslice - jednostranně ulice
Nádražní od č. 241 po č. 287.
Obec: Křenůvky
Dne: 19. 05. 2015 od 07:30 do
15:30. Vypnutá oblast: jednostran-

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: LEDOVÉ ČAJE...
Dobrá voda zelený čaj
citron 1,5 l

23,90

-

24,90

22,90

17,90

-

Aquila zelený čaj
broskev 1,5 l

23,90

-

31,50

29,90

19,90

-

Pfanner ice tea peach
1,5 l

-

-

23,90

36,90

27,90

-

Lipton ice tea peach
1,5 l

-

-

39,50

33,90

37,90

-

San terra ice tea
citron 2 l

-

-

-

6,90

-

-

Ice tea peach 1,5 l

9,90

Naše RESUMÉ

-

-

12,90

12,90

Blokové čištění

v Prostějově

úterý 5. května: Plumlovská - Svolinského parkoviště Billa - 3 stání (mimo
2 stání u Penny a 4 stání u Billy), A. Slavíčka - parkoviště+komunikace (K.
Svolinského - vjezd k Penny)
středa 6. května: Josefa Lady (severní obslužná), U Stadionu, U Stadionu parkoviště, U Stadionu - cyklostezka, Za Velodromem, Valašská, Beskydská,
Polišeňského, Hacarova, Hacarova - 3 parkoviště

12,90

Blíží se nám parná horka a tak každý dobrý nápoj zcela jistě příjemně osvěží. Pro
zelený čaj od Dobré vody s příchutí citronu si zajeďte do Teska, kde přihoďte do
košíku i broskvový od Aquily. Ze stejného druhu ovoce, ale značky Pfanner nabízí
nejvýhodněji Billa, od Liptonu pak Kaufland, který má také jako jediný market citronový San terra. Obyčejný ledový čaj pak koupíte nejlevněji v Albertu.Na zdraví
Průzkum proveden ve středu 29. dubna 2015

Obec: Držovice
Dne: 21. 05. 2015 od 07:30 do
16:30. Vypnutá oblast: část obce
Držovice s ul: Smržická, Levandulová, Šípková vč. chat, Anenská, Olomoucká od ul. Svadůvky
oboustranně po ul. Smržická a po
č. 266, část ul. Lomená s č. 450/9,
465, celá ul. Svadůvky a SNP č. 6.
Obec: Studenec
Dne: 22. 05. 2015 od 09:30 do
11:30. Vypnutá oblast: celá obec
Studenec.
Obec: Žárovice
Dne: 22. 05. 2015 od 12:00 do
14:00. Vypnutá oblast: celá obec
Žárovice vč. chatové lokality sm.
Hamry.
Obec: Seč
Dne: 22. 05. 2015 od 07:30 do
09:30. Vypnutá oblast: celá chatová oblast omezená čísly č. 94, 100,
80, 75, 40, 44.
Dne: 22. 05. 2015 od 09:30 do11:30.
Vypnutá oblast: od č. 114 po č 126 a
dále celá chatová oblast omezená čísly
131, 23, 227, 241, 298, 101, 195, 171.
Obec: Stařechovice
Dne: 22. 05. 2015 od 07:30 do
09:30. Vypnutá oblast: celá obec
Stařechovice (mimo farmu).
Dne: 22. 05. 2015 od 11:30 do
13:30. Vypnutá oblast: celá chatová oblast Ulmanka (Vinohrady).
Obec: Služín
Dne: 22. 05. 2015 od 09:30 do
11:30. Vypnutá oblast: celá obec
Služín (mimo areálu KOVOT).
E.ON Česká republika, s.r.o.

Chcete
dostávat
ZDARMA
žhavé
novinky
z celého
Prostějovska
na svůj email
či rovnou do
mobilu?
klikněte na
www.
vecernikpv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

a zajistěte si
naši novou
službu.

15020610121

OD 4. DO 10. 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 21:30 hodin. Lze si prohlédnout
planety Venuši a Jupiter. Měsíc bude v pondělí v úplňku a potom již bude couvat a postupně se přesouvat na ranní
oblohu. V případě špatného počasí je připraven náhradní program s fyzikálními pokusy. Vstupné 20 Kč.
·Pohádková středa PRO DĚTI přináší v 15:30 hodin příběh PRINCEZNA LABUŤ. 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.
Pátek 8.5. se pozorování SLUNCE i večerní pozorování nekoná z důvodu státního svátku.

ně od č. 18 až po č. 41, dále oboustranně až k č. 98 (hájenka), včetně
č. 8, 72, sokolovny a č. 80.
Obec: Klenovice
Dne: 20. 05. 2015 od 07:30 do
15:00. Vypnutá oblast: část obce
Klenovice: jednostranně ul. Zákostelí od č. 241 po 195, dále oboustranně od č. 102 a 264 po č. 236 a
216. Jednostranně od č. 261 po 234.
Obec: Víceměřice
Dne: 20. 05. 2015 od 10:00 do
12:00. Vypnutá oblast: celá obec
Víceměřice včetně úpravny vod.
(mimo lokality novostaveb).
Obec: Seloutky
Dne: 20. 05. 2015 od 07:30 do
09:30. Vypnutá oblast: oboustranně od č. 106 a 104 po konec obce s
čísly 20, 23, 24. Celá ul. Kout. Od č.
5 a 123 po konec obce s č. 99 včetně chat. Dále oboustranně od kostela po konec obce s čísly 101 a 68
včetně chatové oblasti Vinohrady a
chaty V kozencích.
Obec: Smržice
Dne: 21. 05. 2015 od 07:30 do
16:30. Vypnutá oblast: část obce
Smržice s ulicemi Blíšťka vč. objektu VaK a ul. s nov. RD za objektem
drůbežárny, Družstevní, Trávníky vč. ul. sm. ke kostelu, J. Kotka(
mimo č. 178-283), Podhájí č.2 ?
10, Za Farskou č. 456 a 466, Příční
(mimo řadovky od č. 512 po č. 507
+ 454), Gegřice, V. Ondroucha, Za
Kovárnou, Ve Stežkách, Jižní, fa.
Laski, FVE, ZD a objekt drůbežárny.

netové stránky www.vecernikpv.cz

LKÁ VÝZVA!“

na lavičku Prostějova
lice výhodné. Otázkou je, jak prospěšné
to je pro kluby, ve kterých každý zápas
čekají, jestli určití hráči přijedou, nebo
nepřijedou... Někdy je to alchymie a tyky
pěkné nervy. Myslím, že taková spolupráce musí být založená na tom, že hráči
jsou tam nastálo, pak se dají využívat
dobře, a ne že přijedou jednou za týden.
Doplatili na to třeba v Třebíči, kde kluci,
kteří tým táhli, byli odstaveni na druhou
kolej, přišli kvalitní hráči z Brna a pak už
ale mužstvo netáhlo za jeden provaz. Při
postavení Prostějova v loňské sezoně
to ale byla obrovská pomoc, protože
kluci měli větší sílu, byli hokejovější než
základ mužstva, který tady byl. Takže je to
dvousečné...“
ƔƔ Vy byste ale asi chtěl mít v šatně
hráče na celou sezonu...
„Děláme maximum pro to, abychom
měli svůj vlastní kádr. Pokud budeme
mít pár hráčů, kteří přijedou vypomoci, bude to jen skutečná posila. Prostě
doplnění, které se dá do mančaftu dobře
integrovat a bez problémů usadit.“
ƔƔ V uplynulém ročníku za
Jestřáby například nastupovalo
hodně hokejistů Třince. Jak daleko
jsou nyní jednání s Oceláři?
„Vím, že i s Třincem se jedná, ale
jak dalece a jak se k tomu extraligový vicemistr postaví, to netuším.
Není žádným tajemstvím, že Třinec
chce mít vlastní farmu ve FrýdkuMístku, pro což dělá maximum. Je
tedy otázkou, koho a jak nabízejí. Ale
s Třincem se jedná a spolupracuje dál.
A pokud farma nebude, tak by se tu
spousta hráčů mohla objevit.“
ƔƔ Je tu začátek května, kdy
zahájíte letní přípravu?

„Letní příprava začne příští pondělí
jedenáctého května a měli bychom se
připravovat až do druhého července,
kdy by měla začít krátká pauza. Kolem
dvacátého července bychom se rádi
dostali na led, první přáteláky máme
domluvené na začátek srpna. Je tam
Třebíč, Šumperk, měli bychom hrát
s Přerovem, jedná se ještě s řadou extraligových klubů.“
ƔƔ Loni „suchou“ fázi vedl
kondiční trenér. Je to i letos
v plánu?
„Já jsem možná trochu ješitný na svou
práci, takže po dohodě s vedením si
chci mužstvo připravit sám, abych pak
za něj mohl nést plnou zodpovědnost
a nemusel se vymlouvat, že mi někdo
kluky hodně, nebo naopak málo zatížil.
Celou letní přípravu tak povedu já
s Jirkou Vykoukalem. Budeme se snažit
připravit je tak, aby byli na sezonu nachystáni co nejlépe.“
ƔƔ Naopak novými kustody jsou
Michal Černý a Lukáš Duba. Byl
realizační tým složen dle vašich
požadavků nebo jste přišel k hotovému?
„Se skladbou realizačního týmu
jsem byl seznámen. Myslím si, že je
výborné, že oba kustodi jsou z tohoto prostředí. Ať už Dubis, nebo
i Michal Černý, což je kluk, který mi
prošel rukama, jsou jistotou, že ví, o čem
tato práce je a co vše je potřeba. Myslím, že jsem schopný tyhle lidi ovlivnit
natolik, aby atmosféra v kabině byla co
nejlepší. Pepa Ovečka je pak inventář
klubu, se kterým jsem tady pracoval už
za dob HC. Takže co se týče realizačního
týmu, nevidím žádný problém.“

jsem možná trochu ješitn
ý na svou práci,
po dohodě s vedením si
chci mužst vo
sám, abych pak za něj m
ohl nést plnou
vědnost a nemusel se vy
mlouvat, že mi
ky hodně, nebo naopak
málo zatížil“

Pondělí 4. května 2015
www.vecernikpv.cz
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Večerník ale ví: MĚSTO HOKEJ PODPOŘÍ!
PROSTĚJOV Minulé úterý 28. dubna jednala rada města o žádosti pětimilionové podpory ze strany generálního manažera prvoligového mužstva LHK Jestřábi Prostějov Jaroslava
Luňáka. A výsledek? Zatím žádný,
navíc teď konšelé vyhlásili informační embargo!
Na středeční tiskové konferenci rady města položil Večerník jasnou otázku, zda se
vedení města nějakým způsobem rozhodlo? „Žádné závěry od nás v tuto chvíli
neuslyšíte,“ zklamal trochu naše očekávání
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova. Vzápětí ale pověřil
svého náměstka Jiřího Pospíšila, aby zástupcům médií alespoň částečně popsal
současnou situaci. „Rada města se všemi
hlasyshodlanavůlipodpořithokejovýklub
s tím, že nyní žádné podrobnosti sdělovat
nebudeme. Případná finanční podpora je
totiž předmětem dalšího jednání s panem
Luňákem,“ konstatoval Pospíšil, načež
Večerníku potvrdil, že k žádnému kon-

krétnímu stanovisku ohledně výše dotace
seniorskému prvoligovému mužstvu rada
nedošla. „Snad ještě můžeme prozradit, že
jednáním s panem Luňákem byli pověřeni
právě náměstek Jiří Pospíšil a Alois Mačák,
radní i náměstek hejtmana Olomouckého
kraje. Na debatu s generálním manažerem
Jestřábů mají dva dny,“ dodal ještě primátor
Miroslav Pišťák.
Jak však jednání dopadla, to se Večerník
oficiálně nedozvěděl ani v závěru uplynulého týdne. „Mohu jen říci, že jsme
s kolegou Pospíšilem mluvili s panem
Luňákem hodně dlouho, ale nebylo by
vůbec korektní sdělovat výsledky jednání nejprve médiím. Jako první naše postřehy uslyší rada města, která následně
může zastupitelstvu doporučit určitou
výši podpory,“ řekl Alois Mačák s tím, že
nejbližší zasedání se koná příští úterý 12.
května. „Můžeme potvrdit, že jednání s
městem probíhají a vstřícnost jeho představitelů oceňujeme,“ zaznělo oficiální
stanovisko LHK Jestřábi Prostějov.

Z důvěryhodného zdroje mimo radnici se však Večerník ještě během
víkendu dozvěděl, že obě strany
- magistrát a LHK Jestřábi - nacházejí stále více společnou řeč. A to je
jedině dobře a ku prospěchu věci!
„Město hokej podpoří! Víceméně už
se jen dolaďují formality a praktická
podoba podpory. Částka bude sice
možná nižší, než klub požádal, ale
ne o moc. Dokonce by jistou podporu měli dostat i ostatní sporty,“ prozradil nám exkluzivně muž, který je
dobře obeznámený s prostějovským
prostředím.
Na druhou stranu případná finanční podpora putující z městské do jestřábí pokladny nebude zase až tak rychlá, jak by hokejový klub asi potřeboval. Na stůl radních se
dostane již zmíněné druhé květnové úterý,
načež zastupitelstvo ji může schválit až 8.
června. „Žádné mimořádné jednání kvůli
tomuto důvodu neplánujeme,“ potvrdil
primátor Miroslav Pišťák.
(mik, pk)
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„Cecek“ opouští Pardubice
Pardubice (jim) - Po jedenácti sezonách v pardubickém dresu čeká na
Jiřího Cetkovského nové angažmá.
Jednatřicetiletému útočníkovi vypršela po skončení sezony smlouva
a vedení oddílu mu nový kontrakt
nenabídlo. Někdejší vicemistr juniorské extraligy s Prostějovem, jehož v roce 2002 draftovalo Calgary Flames,
dosud nehájil barvy jiného celku
domácí mužské extraligy a během
více než čtyř stovek startů přispěl hned
ke třem českým titulům a k tomu také
čtyřikrát nakoukl do reprezentačního
„áčka“. Stejně jako prostějovský rodák
dopadli například loňský Jestřáb Karol
Korím či oddílová legenda Aleš Píša.
Naopak zpět do kádru se po hostování
v Prostějově vrátil Jaroslav Moučka
a posilou se stali další někdejší Jestřábi
Michal Šeda, jenž slavil hned čtyři
slovenské tituly v barvách Košic,
a Jan Látal, který dopomohl na
Hané k nedávné úspěšné prvoligové
záchraně.

ČUŘÍK JE BLÍZKO NÁVRATU

Martin Janeèek
asistentem v Havíøovì

Možnost angažování někdejšího hráče
Jihlavy, Ytongu Brno, Vyškova, Olomouce, Šternberku a naposledy Třebíče naznačil již v posezónním hodnocení pro
Večerník sportovní manažer klubu Jiří
Vykoukal, doposud však jeho příchod
nebyl oficiálně potvrzen.
Druhým jménem, o němž se v souvislosti
s příchodem do Prostějova spekuluje, je
šestadvacetiletý útočník Martin Novák,
který poslední sezonu strávil v Litoměřicích, odkud si připsal i dva starty v extra-

Havířov (jim) - Nejen hlavním
trenérem staršího dorostu, ale
od nové sezony i asistentem
havířovského „áčka“ se v uplynulých dnech stal Martin Janeček.
Jedenačtyřicetiletý někdejší dlouholetý kapitán HC Prostějov a také
útočník Přerova, Olomouce, ale i Znojma, Vsetína, Poruby a rakouského
Steindorfu se totiž stal pravou rukou
nového hlavního kouče prvoligového
celku Štefana Mikeše. Ve Slezsku trénuje rovněž Michal Janeček, v ročníku 2015/2016 bude plnit roli
hlavního lodivoda juniorky a současně asistenta u třetí a čtvrté třídy.

PROSTĚJOV V prostějovském dresu si zahrál dorosteneckou ligu a dvě
sezony i druhou ligu mužů. Nyní by si
mohl Jakub Čuřík odbýt premiéru na
Hané v prvoligové éře dospělých. Na
třebíčských webových stránkách se
již dokonce objevila zpráva, že devětadvacetiletý útočník odchází mimo jiné
z rodinných důvodů na roční hostování k Jestřábům. Dle informací přímo z
LHK Jestřábi však zatím ještě není nic
podepsáno.

ligové Spartě Praha. Ani jeho příchod ale
zatím management Jestřábů nepotvrdil.
Po ukončení aktivní kariéry v podání
dlouholetého kapitána Lukáše Duby je
tak jedinou novinkou u hráčského kádru
prodloužení smlouvy s obráncem Patrikem Husákem, jenž Jestřáby doplnil až
v průběhu uplynulé sezony. V případě
pětadvacetiletého beka, který zvládl za
Prostějov získat v první lize osmnáct kanadských bodů, se bude i nadále jednat o
hostování ze Sparty.
(jim)

Michal Černý se vrací k Jestřábům,

stejně jako Duba bude kustodem

Litomìøice mìní
Spartu za Hradec

jako první, tak jsem Pepovi Ovečkovi s
Luďou Olbertem pomáhal, když bylo
něco potřeba udělat. Již tenkrát jsme se
bavili o tom, že bych jednou mohl dělat
kustoda,“ líčil na webových stránkách Jestřábů dvaačtyřicetiletý někdejší mistr ligy
s Olomoucí.
Po krátké pauze tak bude opět součástí
hokejového mužstva, jako tomu bylo v
minulých desetiletích v Prostějově, Olomouci, Vítkovicích, Opavě, Popradu,
Karlových Varech, Zlíně, Znojmu, Haví-

Litoměřice (jim) – Po tříleté spolupráci se Spartou Praha se novým
extraligovým partnerem Litoměřic
stal Mountfield Hradec Králové.
Kádr Stadionu by podle internetových stránek klubu měli tvořit
z větší části hráči z Hradce Králové,
Litoměřice ho doplní hráči, kteří
tvořili kostru týmu v uplynulé
sezóně a s nimiž má oddíl dobrou
zkušenost. U mužstva zůstává kouč
Daniel Tvrzník, jeho kolegu Jiřího
Doležela nahradil Jiří Kučera.

PROSTĚJOV Dvě velké prostějovské
legendy posledních let Michal Černý a
Lukáš Duba se opět sejdou v jednom
mužstvu a navíc na stejné pozici. Jen to
už nebude na ledě v roli útočníků, ale
nově v pozicích kustodů, kde nahradí
v nastávajícím ročníku zkušeného maséra a kustoda Luďka Olberta.
„Už když jsem u mužstva končil a jezdil
jako náhradník, tak jsem pomáhal sušit
rukavice, občas něco vypral a otvíral dvířka. Většinou jsem ráno do kabiny chodil

řově i brněnské Kometě. „Ta každodenní
atmosféra v kabině mi po skončení kariéry chyběla. Něco už jsem v hokeji zažil,
takže vím, že kustodi hodně přispívají k
tomu, aby bylo vše v pohodě. Srandičky
k tomu samozřejmě patří, ale čekám, že
si hráči budou dělat srandu i z nás,“ přidal
Michal Černý se šibalským úsměvem.
S populárním „Benzinem“ připravujeme do některého z následujících vydání
obsáhlé interview nejen na téma jeho
nových povinností.
(jim)

Aris Cup rozhodly až napínavé nájezdy
PROSTĚJOV To nejnapínavější možné vyvrcholení připravili několika
stovkám diváků účastníci finálového
souboje Aris Cupu 2015. Šestého
ročníku tradičního amatérského turnaje, nad nímž převzal záštitu náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil,
se zúčastnilo celkem deset mužstev
a o pohár si to rozdaly Red Bears
Prostějov a plumlovský Grewis. Po
nerozhodné základní hrací době
přišly na řadu samostatné nájezdy,
teprve poté se mohli premiérově těšit
„Červení medvědi“. Jak vše poslední
dubnový víkend na ledě Víceúčelové
haly-zimního stadionu probíhalo?
$÷JGOMQPFKéPÊJQUQWUVąGF÷PÊXG<NCVÚEJ*QT¾EJLGLXTQEGRQFTQDKN Dvoudenní klání zahájily v sobotu
XÚUNGEJWK2GVT-Q\¾MUQWéCUPÚwÆHTGFCMVQT8GéGTPÊMW(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW boje ve dvou pětičlenných základních
skupinách. „Áčkem“ prošli neohroženě
pozdější vítězové, když nasázeli v průměru
téměř šest branek na zápas, jediné
klopýtnutí jim po remíze 3:3 způsobili
prostějovští Medvědi. Ti pro ně ale
nepředstavovali hlavní konkurenty, neboť
✓ narodil se 12. května 1962 v Olomouci
v tabulce skončili až čtvrtí a utkali se jen o
✓ hráčská kariéra: útočník Vítkovic (do 1987), Karviné
konečné sedmé místo. Do boje o bronz
(1986/1987), Olomouce (1987-1991), Ingolstadtu
se zásluhou těsné výhry 3:2 nad Pruho(1991/1992), Hassfurtu (1993-1995)
vaným komandem kvalifikoval Červený
✓ trenérská kariéra: Olomouc (1996-1998), Chomutov (1998-2000),
Hrádek, poslední skončili bez bodového
Prostějov (2000-2003), Přerov (2003 - 2004), A-tým Olomouc (2003 zisku Draci Brno.
2005), juniorka Olomouce (2003-2015)
✓ největší úspěchy: stříbro z mistrovství Evropy do 18 let (1979/1980),
Pořadí na čele druhé skupiny bylo
stříbro z mistrovství světa do 20 let (1982), akademický mistr světa (1984),
vyrovnanější, Grewis i Vandalové totiž
finále první ligy s Chomutovem (1999/2000), semifinále první ligy
shodně pobrali sedm bodů z osmi a jejich
s Prostějovem (2002/2003)
souboj skončil remízou 2:2. Plumlovský
✓ zajímavost: poslední trenér, který dovedl HC Prostějov do play off první
celek ovšem dokázal přesněji zakončovat
ligy, navíc mezi nejlepší čtyři celky soutěže.
a účinněji bránit v ostatních zápasech a

vizitka

Ý
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KAMIL PRECECHTEL

díky lepšímu skóre se probojoval do finále.
Třetí skončil zahraniční účastník Zberba
Bratislava, za nimi se umístili obhájci
předešlého prvenství HC Blues Prostějov
a pořadí uzavřeli Studenti Praha.
O den později byly na programu souboje
o konečná umístění, které byly až na finále
poměrně jednoznačné. Draci podlehli
Studnetům0:5askončiliposlední,Medvědi
si vylámali zuby na „Modrých“ 1:11 a patřila
jim osmá pozice, Pruhované komando si
výhrou 5:0 nad Bratislavou zajistilo pátý flek,
po přestřelce 6:3 s Červeným Hrádkem
brali bronz Vandalové. To závěrečný souboj
celého klání nabídl velké drama. Diváci nejprve viděli celkem dvě branky, po nich se
za stavu 1:1 rozjeli zástupci obou družstev
k pětici nájezdů. Ani ty ale vítěze neurčily,
tak se muselo pokračovat dál systémem
náhlé smrti. A zatímco hráčům Grewisu
se skórovat nepodařilo, Červení medvědi
přece jen dostali puk za brankovou čáru
aputovnípohárzrukouRomanaVysloužila
se stal jejich.
„Vše proběhlo, jak mělo, nebyly žádné prostoje ani vážné zranění. Měli jsme tu poprvé
mančaft z Prahy, byla tu i družstva Brna,
Bratislavy, Červeného Hrádku, nově se
zúčastnil tým Vandals z Prostějova. Takže
správně ukončená sezona,“ usmíval se hlavní
organizátor krátce poté, co pogratuloval
novopečeným vítězům. Osobně ocenil, že
zejména díky nejlepšímu duu nabral turnaj
opět na kvalitě, přirovnal to již ke krajskému
přeboru, i když některé mančafty byly slabší.
Stejně tak se pískání poprvé účastnil i prvo-

8ÊV÷\KNGVQwPÊJQ#TKU%WRWUGUVCNKJT¾éK\VÚOW*%4GF$GCTU2TQUV÷LQX
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ligový rozhodčí, který doplnil své druholigové kolegy. „Pro příští rok by se na konání
nemělo nic měnit. Co se týče týmů, mám
v hlavě rozšíření o dva zahraniční mančafty,
možná jeden ze zámoří a jeden z blízkého
okolí. Je to hudba budoucnosti, ve hře je,
že by se to nehrálo dva, ale tři dny,“ nastínil
plány Roman Vysloužil.

Za podporu poděkoval Statutárnímu
městu Prostějov, Domovní správě
Prostějov, Jiřímu Pospíšilovi, dalším
sponzorům, jimiž byli Koliba&Pivovar
U Tří králů, Hockey Shop IS PV, zájezdová doprava IRIS, bezpečnostní
agentura SIDA, Grewis, Eso, Bepos.
(jim)

VÝSLEDKY ARIS CUPU 2015:
Skupina „A“: 1. HC Red Bears Prostějov 7 bodů/skóre 23:7 (- Červený
Hrádek 7:2, - Pruhované komando 5:1, - Medvědi 3:3, - Draci 3:2), 2.
Červený Hrádek 5/10:13 (-Pruhované komando 3:2, - Medvědi 2:2, - Draci
3:2), 3. Pruhované komando Prostějov 4/10:10 (- Medvědi 3:0, - Draci 4:2),
4. HC Medvědi Prostějov 4/7:9 (- Draci 2:1), 5. Draci Brno 0/6:17.
Skupina „B“: 1. Grewis Old Boys Plumlov 7/23:5 (- Vandals 2:2, - Zberba
10:2, - Blues 4:0, - Studenti 7:1), 2. HC Vandals Prostějov 7/17:8 (- Zberba
9:4, - Blues 3:2, - Studenti 3:0), 3. Zberba Bratislava 4/14:22 (- Blues 3:1, Studenti 5:2), 4. HC Blues Prostějov 2/12:11 (- Studenti 9:1), 5. Studenti
Praha 0/4:24.
Zápasy o umístění:
O 9. místo: Draci Brno – Studenti Praha 0:5. O 7. místo: Medvědi
Prostějov – Blues Prostějov 1:11. O 5. místo: Pruhované komando – Zberba Bratislava 5:0. O 3. místo: Vandals Prostějov – Červený Hrádek 6:3.
Finále: Grewis Plumlov – Red Bears Prostějov 1:2 po nájezdech.
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navštivte stále více oblíbenější inter

rozhovor, lední hokej

KAMIL PŘECECHTĚL: „JE TO PRO MĚ VE
Dvaapadesátiletý kouč se od olomoucké juniorky po dvanácti letech vrací zpět

V rámci exkluzivního
interview pro Večerník
se ptal

Jiří

MOŽNÝ
OLOMOUC, PROSTĚJOV
V ročníku 2002/2003 dovedl
tehdejší „A“-tým HC Prostějov
až do prvoligového semifinále
proti nakonec postupujícímu
Kladnu. Následně nastoupil
na střídačku Přerova, odkud se přesunul do mateřské
Olomouce, kde dokoučoval
ročník 2003/2004 a zahájil i ten
následující. Poté strávil dlouhé
roky u olomoucké extraligové
juniorky či dorostu. Nyní se
Kamil Přecechtěl vrací zpět do
Prostějova a jeho přáním je doplnit kádr o zkušenější hráče,
předvádět kvalitní kombinační
hru a přilákat do hlediště co
nejvíce fanoušků. „Na plný
dům z éry žlutomodré síly se
nedá zapomenout,“ souhlasí
v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník nový kouč LHK
Jestřábi.

ƔƔ Jak jste se v Prostějově ocitl?
„Největší roli hrálo to, že jsem
byl nyní dvanáct let v Olomouci
u mládeže a svým způsobem jsem
z toho byl unavený. Cítil jsem potřebu
nějaké změny a tady ta nabídka přišla
v takovéto chvíli, kdy si člověk říká
- měl bych. Prodebatovali jsme to
s panem Dopitou a dohodli se, že
půjdu pracovat do Prostějova. Takže
bych řekl, že to bylo v pravou chvíli na
správném místě a uvidíme, jak to bude
dál pokračovat.“
ƔƔ V nezapomenutelném ročníku
2002-2003, kdy jste v Prostějově
působil naposled, se mužstvo umístilo na čtvrtém místě první ligy. Od
té doby se nic takového nepovedlo
a fanoušci vás mají v myslích zapsaného pořádně silně...
„Mám svědka na to, že tehdy po
utkání s Kladnem jsme debatovali
s panem Horákem a říkali si, co
všechno teď prožili. Byla to tehdy fantastická euforie. Říkali jsme si, jestli
jsme na dlouhou dobu nedokázali to,
že to je vrchol prostějovského hokeje.
Bohužel to byla taková prorocká slova,
až mi z toho poté mrazilo, když jsme
viděl, že se prostějovský klub prodával,
byla tu druhá liga... Samozřejmě, že
jsem místní hokej tady sledoval a jsem
rád, že se vrátil do první ligy. Tehdy
tu byla opravdu skvělá atmosféra

a euforie a mým takovým přáním je si
třeba něco takového zopakovat.“
ƔƔ Co tedy od svého comebacku do
Prostějova očekáváte?
„Těším se na každou novou práci
a první liga je pro každého trenéra
vždy velká výzva, v případě Prostějova
to u mě platí dvojnásob. Jsem ve
velkém očekávání. Byl jsem tři roky
v Olomouci a v Prostějově, dva
v Chomutově, což je v dospělém
hokeji asi optimální doba. A pak jsem
působil dvanáct let u juniorky Olomouce, takže trochu zkušeností jsem
získal a nyní je chci takříkajíc prodat.“
ƔƔ Na jak dlouho jste se s vedením
LHK Jestřábi dohodl?
„Smlouva by měla znít na dva roky,
ale v případě neúspěchu jsme schopni se domluvit, že nebudeme ve
vzájemné spolupráci pokračovat.
Chtěl bych požádat diváky, aby si
našli cestu do hlediště minimálně
v takovém počtu jako v loňské sezoně
a nejlépe ještě ve větším. Přál bych si
opětovně prožít atmosféru, jaká zde
byla před deseti dvanácti lety, kdy se
mužstva doslova opravdu bála jezdit
do Prostějova.“
ƔƔ Nechcete hovořit o konkrétním umístění, co tedy bude naopak
považováno za neúspěch?
„Cíle zatím stanoveny nebyly.
Strašně důležité je, abychom hráli
hokej, který se bude líbit divákům,
protože prostějovští fanoušci jsou
nároční, ale zároveň velice pozitivní
a kvalitní hokej jsou schopni ocenit.
To je první věc. Chtěli bychom tedy
v první řadě hrát atraktivní hokej,
který se bude divákům líbit.“
ƔƔ To znamená hokej nahoru-dolů
se spoustou šancí?
„Může být i nahoru dolů, musí to
mít ale nějaké regule a pravidla, aby
byla hra dobře organizovaná a na
pohled pro diváka taky dobrá. Tedy
především plná kombinací, nejen
uzavřená obrana.“
ƔƔ Jak se vám líbila prostějovská
hra v poslední sezoně?
„Vracet se k něčemu, co bylo, není
potřeba. Díváme se vstříc další sezoně,
musíme se hlavně soustředit na to, co
bude. První sezona v soutěži je pro
každé mužstvo vždy těžká. Je velkým
úspěchem, že se Prostějov zachránil
a ustál to natolik, že v soutěži zůstal. To
je první odrazový můstek k tomu, aby
mužstvo šlo postupně nahoru. Vedení
dnes na vše nahlíží právě tímto stylem,
že to byla zkušební sezona, v níž se
všichni hodně poučili. A doufám, že
tehdejší chyby se již opakovat nebudou...“ (úsměv)
ƔƔ Poznával jste v Prostějově místní prostředí, když se toho v klubu
tolik změnilo?
„Je to sice už dvanáct let, co jsem odešel,

jaké byyly minu
uléé časyy kaamiila přřeceech
htělaa v pro
osttějjověě....
ZHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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ale zdejší hokej jsem jako divák i trenér
nadále sledoval a zároveň jsme v první
fázi s Prostějovem hodně spolupracovali
na výměně hráčů. Byla to parádní spolupráce, která se však v poslední době kvůli
osobním vztahům bohužel trochu nabourala, což mě nesmírně mrzí směrem
k olomoucké a prostějovské mládeži
i k týmu prvního mužstva. V každém
případě jsem se zajímal, kdo to oddíl řídí,
ať už to byl Michal Tomiga, či před ním
Michal Bartošek, tak ve spojení s nimi
jsem byl. Jezdíval jsem na hokej, mám
tu plno dobrých kamarádů, s nimiž rád
pohovořím a vídávám se v sezoně, takže
vím, co se v Prostějově děje.“
ƔƔ V roli asistenta vám bude nápomocen Jiří Vykoukal, jak jste si
rozdělili kompetence?
„Já jsem bývalý útočník a Jirka bývalý
obránce, takže je to celkem dané.
(úsměv) Veškerou odpovědnost ale
přebírám já.“
ƔƔZvažoval jste více nabídek?
„Přiznám, že jsem měl ještě jednu.
Hlavní vahou při rozhodování
byly asi krásné roky, které jsem
v Prostějově zažil. Dále je tu řada
hráčů, kteří mi prošli rukama. To je
pro mě velká výzva. A Prostějov není
navíc až tak z ruky jako Chomutov. No
a přece jen je to první liga a mužská
soutěž.“
ƔƔ Nemůže vás právě limitovat, že
jste muže poměrně dlouho netrénoval?
„To je sice pravda, ale v Olomouci je
momentálně extraliga a tak jsem trávil
celé dny od rána do večera na stadionu, viděl hráče i to, jak probíhá tréninkový proces. Přestože nejste přímo
na střídačce, tak vám to může dát
zkušenosti. Navíc jsem byl přítomen
na každém domácím zápase, sem
tam jsem také zajel i do Prostějova či
Přerova a kontakt s mužským hokejem
tak v žádném případě neztratil. Žádný
handicap to nebude, naopak něco málo
z juniorského hokeje bych mohl v první
lize využít.“ (úsměv)
ƔƔ Co například?
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„Junioři mají trochu jiný pohyb
než hráči první ligy a jsme schopni
některé hráče využívat pro agresivní
pojetí i v jiném systému než většina
klubů. Ale všechno záleží na kvalitě
hráčů. To je stejné, jako když vaříte
a nemáte ingredience. Když chcete
dělat biftek a nemáte správné maso,
tak z toho asi biftek nebude. (směje se)
Až bude hráčský kádr hotový, budeme
vidět, jaký herní styl bude pro nás
nejvýhodnější.“
ƔƔ Máte představu, z jak velké části
by mohl pokračovat dosavadní
kádr?
„To je poměrně složité, protože řada
kluků je ještě v jednání a přestupy nejsou dotaženy. O některých hráčích
se uvažuje a jedná se s nimi. Osobně
si ale myslím, že část kádru by mohla
zůstat. Vedeme rovněž jednání s extraligovými kluby, z nichž by mohli
přijít někteří hráči, co tu loni byli.
K tomu bych se ale zatím nerad více
vyjadřoval, je to všechno ve stádiu
jednání s kluby, agenty či samotnými
hráči.“
ƔƔ Jak volnou ruku budete mít při
skládání kádru?
„Jirka Vykoukal pokračuje jako
sportovní manažer a debatujeme
o každém hráči, který do Prostějova
přichází nebo z něj odchází. Není
možné si nadiktovat deset hráčů,
řada jich je nedostupných, další
jsou nedostupní do Prostějova.
Snažíme se společně najít cestu
k tomu, aby kádr byl co nejlepší
a nejsilnější. Co se týče skladby
mužstva, tak vybíráme hráče,
kteří mají zkušenosti se soutěží, zapadnou nám do našeho konceptu,
a hlavně vybíráme hráče, kteří chtějí
na sobě pracovat a chtějí být neustále lepší a lepší. Tedy mužstvo
s perspektivou do dalších let.“
ƔƔ V poslední sezoně
měli Jestřábi věkově
mladé
mužstvo.
Budete
pracovat
i na příchodu
těch zkušených
plejerů?

„To je zrovna moment, ve kterém se
Jirka Vykoukal i vedení poučilo. Jen
na mladých se první liga stavět nedá,
je třeba tam mít nějaké zkušenosti,
takže směrem k těmto hráčům se také

pracuje. Vypadá to, že vše je na dobré
cestě, takže mančaft bude zkušenější.
Nehledě k tomu, že i ti dosavadní už
nějaké zkušenosti přes uplynulou
sezónu nasbírali. Mužstvo by mělo
být v každém případě o krok dál.“
ƔƔ Věříte, že i vaším příchodem
z Olomouce by se mohly vztahy
mezi těmito dvěma kluby zlepšit?
„Ze svého pohledu budu dělat maximum pro to, i prostějovské vedení se
o podobnou věc snaží a uvidíme...
Teď se nám tu objevila nová
konkurence v podobě Přerova, takže
Olomouc nemá potřebu jednat
s námi, a uvidíme, jak se situace vyvine. Bylo by dobré, kdyby se vztahy
do budoucnosti narovnaly, aby hokej
v Olomouckém kraji spolupracoval
a nerozděloval se.“
ƔƔ Jak se těšíte na regionální
souboje právě s Přerovem, ale také
se Šumperkem?
„Já jako olomoucký hráč jsem měl
tyto souboje vždy hodně rád. Líbila se
mi jejich atmosféra, diváci a všechno,
co k tomu patří. Myslím si, že určitá rivalita přetrvává, takže se
na derby i jako trenér těším.
Očekávám parádní zápasy jak
pro diváky, tak pro samotné ak-

téry. Je to zpestření soutěže a jen bych
si přál, aby se soutěž hrála víc blíž
a nejezdilo se po celé republice. Myslím si, že třeba pro prostějovského
fanouška nejsou zrovna Kadaň
a Most moc atraktivní soupeři, ale
navzájem je to severočeské derby.
Možná by stálo zapřemýšlet nad
složením soutěže, aby těch derby
bylo co nejvíce. To jsou opravdu zápasy, které mají emoce a svou kvalitu.“
ƔƔ Takže i vy souhlasíte s názorem,
jít cestou rozdělení první ligy na
dvě skupiny?
„Neříkám vyloženě rozdělení, může
se ale hrát třeba čtyřikrát na Moravě
a dvakrát s Čechami, aby atraktivních zápasů bylo víc a míň těchto
nicneříkajících včetně dlouhých cest.
Přece jen jezdit do Ústí nad Labem,
Mostu či Kadaně, to je hrozné. Naštěstí
nepostoupil Sokolov...“ (smích)

„Já
takže
připravit
zodpo
někdo klu

ƔƔ Spousta prvoligových mužstev
funguje na bázi farmy nebo polofarmy. Jak se díváte na tuto
situaci?
„Pro mladé hráče, kteří dostanou šanci
v první lize,
je to ve-
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TREFA D
ČERNÉHO
DO PTENÍ DORAZÍ SJEZDAŘ
ONDŘEJ BANK
PTENÍ, PROSTĚJOV Účastník hned
čtyř zimních olympijských her
a osmi světových šampionátů ve
sjezdovém lyžování Ondřej Bank
zavítá na konci května do budovy Jiří Možný
ptenské základní školy. Poté, co si „Stejně jako v minulém pololetí, tak i nyní jsme vyhráli návštěvu
vu olympionika, konkrétně Trénink s olympionikem.
Uskuteční se ve čtvrtek 28. května ve dvanáct hodin, za příznivého
ho počasí se akce bude konat na malém hřišti za školou,“
tamější žáci svou aktivitou v Sazka informovala Večerník potěšená garantka projektu na ptenské škole
ole Markéta Kohoutová.
pojené
do Sazka Olympijského víceboje. SmíTrénink
s
olympionikem
je
odměnou
pro
nejaktivnější
školy
zapojené
Olympijském víceboji vysloužili šené týmy žáků třetích až devátých tříd si zacvičí na čtyřech stanovištích
ovištích s olympionikem a profesionálnína podzim návštěvu Olympijské mi trenéry, pro prváky a druháky bude připravena opičí dráha a zábava se Čtyřlístkem. Po rozcvičce
si tak děti formou soutěže vyzkoušejí tréninkové cviky, které jsou
u specifické pro jednotlivé druhlídky Tomáše Vernera s Pavlem hy sportů, a na vlastní kůži zažijí, jaké prvky do svého tréninku zařazují
ařazují čeští olympionici.
alšího
g
Děti
se
mohou
celkově
těšit
na
jednoho
aktivního
a
jednoho
dalšího
regionálního
Konvičkou, dorazí tak za nimi dí- olympionika, na tři trenéry z regionálních oddílů i maskota Čtyřlístku.
tyřlístku. Role
tbagu Jan
ky projektu Česko sportuje další moderátora se ujme buď mistr světa a Evropy ve freestyle footbagu
Weber, nebo mistr Evropy i republiky v jo-jo Robert Kučera. A přítořítošpičkový sportovec.
men bude i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Prostějov bude OLYMPIJSKÝ!
Výstavba sportovní haly se blíží
PROSTĚJOV Prostějovská radnice společně s Olomouckým krajem a marketingovou společností
TK PLUS se připravuje udělat
poslední krok nutný k realizaci
výstavby Národního olympijského centra. Bude založen Spolek
Prostějov olympijský, který se
bude různými způsoby podílet na
stavbě nové sportovní haly, která
má vyrůst za velodromem.
„K příštímu jednání rady města budu
předkládat návrh na uzavření dohody o znění stanov Spolku Prostějov
olympijský,“ potvrdil jasný záměr Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova. Vzápětí vysvětlil, co
k založení nové organizace představitele města vede. „Všechny relevantní
informace hovoří o tom, že Prostějov
má jedinečnou naději získat až sto
dvacet milionů korun na výstavbu
Národního olympijského centra. To
by mělo být zaměřeno na tenis, volejbal a volnočasové aktivity mládeže.

Zatím došlo k neformální dohodě
o spojení Olomouckého kraje zastoupeného hejtmanem Jiřím Rozbořilem, Statutárního města Prostějov v čele se mnou jako primátorem
a společnosti TK PLUS Miroslava
Černoška. Společně bychom se tak po
odsouhlasení zastupitelstvem mohli
podílet na realizaci Národního olympijského centra za prostějovským velodromem. Za město mohu říct, že náš
podíl by tkvěl v darování potřebných
pozemků,“ uvedl dále Pišťák.
První muž radnice ale hned vzápětí
důrazně upozornil, že výstavba Národního olympijského centra nebude
mít v žádném případě vliv na plánovanou investici města v podobě rekonstrukce koupaliště. „Už delší dobu,
a v mnohých případech marně, se snažím kritikům vysvětlovat, že nový plavecký bazén včetně zázemí tady vybudován
bude! Místa tu pro něj bude i po realizaci
Národního olympijského centra dost,“
uzavřel toto téma primátor.
(mik)

Potvrzeno: Čecha střídá Přecechtěl
věděli jsme
první
PROSTĚJOV Hlavním trenérem
Jestřábů v jejich druhé sezoně po
návratu do první ligy bude Kamil
Přecechtěl! Potvrdily se tak spekulace, o nichž v minulém čísle informoval jako první PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Asistentem brzy
třiapadesátiletého kouče zůstane
Jiří Vykoukal. Krátká mise o deset let staršího Zdeňka Čecha tak
po jeho úspěšné záchraně druhé
nejvyšší soutěže skončila. Novými
členy realizačního týmu budou naopak Lukáš Duba a Michal Černý,
jenž se podělí o funkci kustoda,
kterou opouští Luděk Olbert.
„Jde o rozhodnutí vedení klubu
a já to nijak neřeším. Vnímal jsem,
že možná šance na pokračování
je padesát na padesát a buď zájem
bude, nebo si klub vybere někoho
jiného,“ okomentoval exkluzivně
pro Večerník svůj konec na jestřá-

bí lavičce Zdeněk Čech, někdejší
asistent u zlínského extraligového „áčka“. Ten převzal krátce před
koncem základní části taktovku po
Petru Zacharovi a stal se tak třetím hlavním koučem Prostějova
v uplynulé sezoně, i díky úspěšnému závěru trochu počítal s tím, že
by jeho setrvání na Hané mohlo
vyjít. „Měl jsem sice smlouvu jen
do konce ročníku, můj vnitřní pocit
byl ale dobrý. Záchrana vyšla, vše
fungovalo, cítil jsem, že je za mnou
dobře odvedená práce. To mě těší,“
mohl spokojeně bilancovat.
Na krátkou prostějovskou štaci tak
bude vzpomínat v dobrém a rád se
na prostějovský „zimák“ alespoň
v roli diváka vrátí. „Potkal jsem tu
spoustu velice vstřícných lidí a získal jsem tu i pár přátel. Teď se můžu
věnovat po hokejové stránce svému
vnukovi, chci mu dát něco navíc.
Pokud o mě ale někdo bude mít zájem, tak bych to zvážil podle vzdálenosti a konkrétních podmínek,“
nevyloučil svůj návrat k trénování.

Jeho nástupcem je někdejší lodivod Chomutova, Prostějova,
Přerova, Olomouce a naposledy dlouhých dvanáct let olomoucké juniorky či dorostu Kamil Přecechtěl. Ten se s vedením
Jestřábů dohodl na dvouletém
kontraktu a letní přípravu zahájí
s rodícím se družstvem v pondělí 11. května, na konci července
by rád s hráči poprvé vyjel na
led. O jeho možném příchodu
Večerník informoval jako první
už před týdnem. „Chtěl bych požádat diváky, aby si našli cestu do
Prostějova minimálně v takovém
počtu jako v loňské sezoně a nejlépe ještě ve větším, aby atmosféra
byla jako před deseti dvanácti lety,
kdy se mužstva opravdu bála jezdit
do Prostějova,“ těší se staronový
prostějovský kormidelník na bouřlivé prostředí, které pomůže jeho
mančaftu k pravidelným bodovým
ziskům a lepším pozicím, než tomu
bylo po návratu do druhé nejvyšší
domácí soutěže.
(jim)

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE TAKÉ NA
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MARKA
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rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Kadetky VK Agel Prostějov vystoupaly až na domácí vrchol a poprvé
v historii se staly mistryněmi republiky ve své věkové kategorii. Pomohlo jim k tomu i domácí pořadatelství druhého finálového turnaje.
DEBAKL
Čechovickým dorostencům se
v posledních týdnech nedaří. Nováček divizní „E“ skupiny sice na úvod
jara dvakrát zvítězil, nyní ale mladí
fotbalisté schytali debakly 1:11 od
Přerova a 0:9 od Hranic.
ČÍSLO VEČERNÍKU

15

Šestnáctého utkání v řadě bez porážky se fotbalisté Plumlova nedočkali a poprvé od konce srpna
v ostrém utkání padli. Během této
série hned jedenáctkrát zvítězili
a jsou na čele „B“ skupiny I.B třídy.
VÝROK VEČERNÍKU

CHCE TO DOTAČNÍ SYSTÉM

KDYŽ SE TO S MLADÝMI UMÍ

TĚŽKÉ HÁZENKÁŘSKÉ ČASY

Aktuální „kauza“ s pěti milióny korun od města
do hokeje znovu odkryla - bez ohledu na to, jak
dopadla či ještě dopadne - jednu slabinu udílení prostějovských dotací. Jakou? Při pohledu
zvenčí chybí jakýkoliv transparentní systém.
V podstatě to chodí tak (a nejen u sportovních
subjektů), že kdo chce nějaké peníze z městské
kasy, oficiálně o ně v určité výši zažádá, a zastupitelstvo na základě doporučení rady (ne)odsouhlasí konkrétní dotaci v takovém finančním
objemu, který samo uzná za vhodné.
Proč ale je někomu vyhověno a jinému nikoliv?
Proč ten dostane více a onen méně? Proč někdo
s dodatečnou žádostí o další příspěvek třeba
o půl roku později uspěje a někdo ne? Tohle jsou
otázky, na které v podstatě neexistuje odpověď,
a našly by se i další.
Z mého pohledu zkrátka zoufale schází alespoň
základní a veřejnosti známý manuál, podle
nějž by se při rozdělování dotačních peněz vedení města řídilo. Samozřejmě asi nemůže být
absolutně dokonalý a spravedlivý, ale pokud by
byl aspoň nějaký, mohlo by to rozhodně pomoci. Třeba nedopustit takové tahanice, jako
momentálně s hokejovými Jestřáby.

Na co si naopak v Prostějově určitě stěžovat
nemůžeme, to je kvalita práce se sportovními talenty. Pochopitelně ne všude je z různých důvodů
na špičkové úrovni, ale pokud se sejdou dobré
podmínky včetně zázemí s výborným trenérským
vedením, je na snažení omladiny radost pohledět.
Čerstvými příklady jsou významné úspěchy volejbalových juniorek i kadetek VK AGEL Prostějov
a basketbalových kadetů Orli Prostějov. Mladé
Hanačky dosáhly v juniorské extralize na bronz
a v té kadetské bojovaly v době uzávěrky tohoto
článku dokonce o titul, totéž platilo o mladých
Hanácích zpod bezedných košů.
Rozhodně není náhoda, že v obou případech týmy
vedou renomovaní a všeobecně uznávaní trenérští
odborníci Jaroslav Matěj a Peter Bálint, kteří si
k sobě vzali mladší progresivní kolegy Lukáše
Mičeka a Lukáše Pivodu. Společně dávají svým
nadějným svěřenkám/svěřencům jak osvědčené
a léty prověřené metody, tak moderní trendy vycházející z nových poznatků. Navíc přidávají cit
pro svou práci, schopnost vést mladé lidi správným
směrem i po lidské stránce, zdravě je motivovat.
A věřte nebo ne, peníze jsou v tomhle každodenním
boji až druhotné. Rozhodují jiné kvality.

Není to zase tak dávno, kdy házenkáři Sokola II
Prostějov působili v první lize a jejich kolegové
z Kostelce na Hané dokonce bojovali v extra(inter)
lize. Potom se spolu oba rivalové nějakou dobu potkávali při prvoligových derby zápasech, zatímco teď
už několik let platí o poznání smutnější realita.
Z pikantních vzájemných střetnutí se sice fandové
mohou těšit dál, jenže pouze ve druhé lize, tedy třetí
nejvyšší soutěži ČR. Navíc oba kluboví zástupci
regionu se během minulé i letošní sezóny ocitali
nebezpečně blízko sestupovým příčkám do oblasttního přeboru, což by vzhledem k výrazně slavnější
ší
minulosti TJ i HK znamenalo naprostý úpadekk
kdysi vysoké úrovně.
Příčiny neradostné situace přitom není nutnéé
složitě hledat, protože v tomto případě se ekono-mika obejít zkrátka nedá. Zatímco před iks rokyy
teklo hlavně do kosteleckého oddílu skutečně dost
st
hodně sponzorských peněz a ani prostějovský klubb
na tom nebyl nijak špatně, tak postupně přísunn
financí od partnerů skoro úplně vyschnul. Sporrtovní (polo)profesionalismus pak logicky přešel do
mnohem skromnějších až amatérských podmínek,
čemuž odpovídají i házenkářské výsledky. Bude
ještě někdy líp?

„PROČ TAKTO
DŮLEŽITÉ UTKÁNÍ
ŘÍDÍ PŘEROVŠTÍ
ROZHODČÍ
A DELEGÁT JE TAKY
Z PŘEROVSKA?“
Trenér Pivína Jaroslav Svozil
nechápal obsazení záchranářského
klání s Tovačovem.
KOMETA VEČERNÍKU

MIR
MIROSLAV
ŠERBAN
Š

Prostě jovský
P
ro
rohovník
se vítě
tězně vrátil do
ri
ringu a jako
ne
nečekaný záskok
za zraněného
zr
Roberta Bilíka si ve
vyšší váze do 69 kilogramů poradil s Milošem Bártlem a přispěl
k drtivé interligové výhře nad
Prahou.
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Fotbal

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Dìvèata Kostelce
i Mostkovic vítìzí

PROSTĚJOVSKO (jim) - Stoprocentně úspěšné byly o prvních
jarních víkendech fotbalistky Kostelce na Hané i Mostkovic. Oba
soubory tak vítězně vstoupily do
druhé poloviny okresního přeboru žen. Vedoucím Kostelečankám
se podařilo Ráječku, Drnovicím
a Kohoutovicím nasázet rovných
třicet branek, aniž by ani jednu inkasovaly, ještě tak navýšily vlastní
náskok na čele tabulky. A zasloužily se o to i Mostkovičanky. Ty totiž
dokázaly zvítězit na půdě druhých
Kohoutovic a pak naplno bodovaly i v Ráječku, nyní měly volno.
Reportáže z utkání najdete na
www.vecernikpv.cz

Určice ztratily vedení a jsou poslední Čechovice se dočkaly, bodovali i ostatní
BRU
URČ

3
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BRUMOV, PROSTĚJOV Prvních
pětačtyřicet minut mohli být trenéři
Určic Petr Gottwald s Miroslavem
Vláčilem spokojeni. Jejich hráčům se

VEÈERNÍK
V NOVÉM I SE
SPORTEM
●● celobarevné vydání
●● více informací
●● více fotografií

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov
na svém zasedání dne 29. dubna 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 19. kolo bez závad. III. třída 19. kolo bez závad. IV. třída 15. kolo
bez závad, až na utkání FC Kostelec na Hané – Moravia Doloplazy (hřiště
Doloplazy), Utkání nedohráno pro inzultaci rozhodčího divákem z Doloplaz.
2. Nedohrané utkání:
15.kolo IV. třídy FC Kostelec na Hané „B“ – FC Moravia Doloplazy
(změna pořadatelství, hřiště Doloplazy). Inzultace hlavního rozhodčího divákem z Doloplaz. Na další zasedání STK budou pozvání k vysvětlení vedoucí
a kapitáni obou mužstev, hlavní pořadatel i hlavní rozhodčí. Dále předáno DK.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, garant STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne
30. dubna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Pavel Zapletal (TJ Sokol Vrahovice) – 2 SU od 26.4.2015, DŘ čl. 13/1a.
Lukáš Volf (TJ Sokol Zdětín) – 4 SU od 27.4.2015, DŘ čl. 11/3b.
Tomáš Kučera (TJ Sokol Zdětín) – 7 SU od 27.4.2015, DŘ čl. 13/1b.
Zdeněk Špička (TJ Haná Nezamyslice) – 3 SU od 26.4.2015, DŘ čl. 13/1b.
Jan Ruszó (TJ Sokol Otaslavice) – 1 SU od 27.4.2015, DŘ čl. 19/1.
2. Žádost o změnu zbytku trestu:
Martin Kratochvíl (TJ Sokol Vrahovice) – žádosti se vyhovuje, trest se mění
na podmíněný na 1 SU od 29.4.2015 do 28.7.2015, DŘ čl. 57/2.
3. Předvolání do DK:
Na základě předložení zápisu STK ,předvolává DK na příští zasedání dne
7.5.2015 od 16.00 hodin zástupce oddílů FC Morávia Doloplazy, konkrétně
hlavního pořadatele Mančíka Milana, vedoucího družstva Štěpánka Petra,
kapitána družstva Ryšku Jaroslava a z oddílu FC Kostelec na Hané vedoucího
družstva Bartáka Michala, kapitána družstva Horáka Aleše, hlavního rozhodčího Krátkého Jana k objasnění situace ohledně inzultace hlavního rozhodčího v 88. minutě utkání.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
Dohrávané 14. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín (středa 6.5., 17.00,
Dubravský – Ol KFS, Ol KFS).
23. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK
Olomouc (sobota 9.5., 10.15, Běhal
– Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17,
sk. „B“, jaro:
8. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK
Olomouc (neděle 10.5., 10.00, Klíma – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
Dohrávka 22. kola: Valašské Meziříčí - Čechovice (pátek 8.5., 10.15,
Kulička – Zl KFS, Zl KFS).
25. kolo: Čechovice – Krnov (neděle 10.5., 10.00, Trávníček – Ol KFS,
Ol KFS).
RELAX CENTRUM KRAJSKÝ
PØEBOR - dorost:
21. kolo: Konice – Velký Týnec (neděle 10.5., 10.00, Fojtek), Mohelnice - Kostelec na Hané (neděle 10.5.,
10.00, Lepka), Určice – Černovír
(neděle 10.5., 10.00, Jelínek).
LION SPORT KRAJSKÁ SOUTÌŽ
- dorost:
21. kolo: Želatovice - Němčice nad
Hanou (neděle 10.5., 14.00, P. Pospíšil), Smržice - Slatinice (sobota 9.5.,
10.45, Halenka), Protivanov – Tovačov (neděle 10.5., 11.00, Motal).

Pondělí 4. května 2015
www.vecernikpv.cz

podařilo zásluhou Trajerovy hlavičky
skórovat a tento náskok si v Brumově
drželi až do úvodu druhého dějství,
než domácí rychle obrátili skóre a o
náskok už nepřišli. Hostům tak patří
v divizní „E“ skupině poslední pozice,
pozitivní pro ně alespoň je, že prohrály
rovněž Lískovec a Velké Karlovice.
„V prvním poločase jsme soupeře lehce přehrávali, měli jsme více ze hry,

ale opakovala se naše klasika, máme
problém dát góly. Oni také podnikali
nebezpečné brejky, měli jsme ale skórovat víckrát než jednou,“ uvědomoval
si určický asistent Vláčil. Optimismus
hostům vydržel do úvodních minut
druhé půle, to domácí po faulu v šestnáctce srovnali z penalty a vzápětí se
dočkali i druhé branky. „Hrubky se dopustil Hloch, jeho malou domů hlavou

3
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KONICE, PROSTĚJOV Sérii tří
porážek v řadě ukončili v neděli
odpoledne koničtí fotbalisté. Poté,
co se museli sklonit před Medlovem, Želatovicemi a Velkými Losinami, dokázali uspět doma proti
1.HFK Olomouc „B“ a mírně si
tak polepšili na průběžné třinácté
místo krajského přeboru tři body
za svého posledního soupeře.
„Už to bylo potřeba. Šli jsme do zápasu s tím, že musíme body jakkoliv
získat, tedy fotbalovostí i bojovností,

KRNH
ŠTER

„Bude nám asi chybět dlouho, protože se tak stalo v přerušené hře. Je to
hodně nepříjemné, je pro nás důležitý
uprostřed. Umí podržet míč i nahrát do
šance, patří mezi naše nejlepší hráče a je
to druhá citelná ztráta z tohoto utkání.
Okopávaný hráč ale musí být trochu
víc chráněný,“ upozornil Gottwald.
Nyní se mohou kraličtí fanoušci těšit
na velký šlágr, v sobotu od půl páté
odpoledne dorazí do tamějšího fotbalového areálu o bod druhé, ale s
jedním utkáním k dobru a jasně nejlepším útokem v zádech, Nové Sady
vedené Karlem Trnečkou.
(jim)

1
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KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Po dvou utkáních bez vstřelené branky i získaného bodu mohla
v Kralicích na Hané zavládnout
alespoň mírná spokojenost. Domácí se zásluhou přímého kopu
v podání Jaroslava Lehkého dostali proti Šternberku do vedení
a ukončili tak první nelichotivou
sérii, hosté už poté jen vyrovnali a
body se tak dělily.
„Remíza odpovídá stavu na hřišti.
Dlouho jsme sice vedli, když jsme
se branky dočkali už ve třetí minutě,
soupeř si však vyrovnání zasloužil.
Postupně začali přebírat iniciativu a
začali hrát i na tři útočníky, to nám
sice vyhovovalo pro brejkovou hru,
ale jednu další příležitost jsme ale nevyužili,“ hodnotil sladkokysele trenér
Kralic Ivo Gottwald.
Brzkou nepříjemností pro domácí se
navíc staly vynucené zásahy do sestavy, už po čtvrthodině musel ze hry po
jednom souboji a poraněném kolenu
Petr Dostál, střídat následně musel i
jeho nástupce Jiří Kamenov.
„Petr je pro nás hodně klíčový a poznamenalo nás to. Na trénincích se
jeví velice dobře a je využitelný do
protiútoků, proto jsme ho vysunuli
ze zálohy do útoku. Soupeř ho po
dokopu trefil nohou do kolena a
vypadalo to špatně, snad má ale jen
pohnuté vazy,“ věří v optimistický
scénář. Rychle nabitý stav 1:0 umož-

Kralice (v bílém) se na domácí půdě vítězství nedočkaly, do statistik utkání se
však zapsaly nejen v kolonce branek, ale
také v podání červené karty Jana Nečase
(vlevo). Ten tak v nadcházejících utkáních
nebude trenéru Gottwaldovi k dispozici.
O výši trestu rozhodne v týdnu disciplinárka.
Foto: archív Večerníku

nil jeho celku spoléhat se právě na
pečlivou defenzivu a smrtící přechod
vpřed, v tomto pojetí Dostál citelně
scházel. „Soupeř se nechtěl spokojit
se stavem 0:1, hrál velice dobře a ukázal, že ne náhodou prohrál na jaře jen
s Novými Sady. Srovnat se jim podařilo dvacet minut před koncem, pak
se opět stáhli zpět na dva útočníky a
my se chopili iniciativy. Závěr už byl
oboustranný vabank, ani jeden z nás
se nechtěl smířit s remízou,“ přibližoval dění Ivo Gottwald.
Šance se tak střídaly na obou stranách, místo branek, už ale padaly jen
červené karty. A sice v nastaveném
čase ji po vzájemném okopávání viděl jak domácí Jan Nečas, tak i hostující Petr Vytřísal.

bylo to pro nás hodně důležité,“ oddechl si hrající asistent vítězů Radek
Řehák.
Domácím se podařil hned vstup do
střetnutí a už ve čtvrté minutě se ujali
vedení. „Byla tam bojovnost, nasazení na daleko vyšší úrovni, hosty
jsme do ničeho nepouštěli. Poté jsme
dostali branku z penalty, naštěstí nás
to ovšem nesrazilo, zareagovali jsme
a poločas jsme dohráli za stavu 2:1,“
chválil své spoluhráče za dobře odvedenou práci.
Po přestávce se už hosté snažili hrát
trochu více, koničtí je ovšem nepouštěli k žádné přímé střele, zatímco
domácí mohli chodit do brejků. Ani
jeden z nich ovšem neproměnili a pojistky se tak paradoxně dočkali až ze

standardní situace. „Na gólové šance
jsme vysoko vyhráli. Opticky sice
byli silnější oni, byla to však jen platonická převaha. Až na pár výjimek
jsme plnili vše, co jsme si řekli a co
jsme chtěli,“ usmíval se.
Radost mu udělalo i kompletní složení kádru, také díky tomu se Konice
odhodlala k rozestavení 3-4-2-1, které
pilovala v zimní přípravě. „Mohli jsme
hrát konečně to, co jsme trénovali. Stále nám někdo chyběl a nastoupili jsme
tak jen proti Chválkovicím. Proti nim
jsme nedávali branky, jinak jsme byli
lepší,“ upozornil Řehák.
Nyní se Konice vydá na cestu ke
svému tabulkovému sousedovi, ve
Šternberku startuje utkání v neděli o
půl páté odpoledne.
(jim)

Klenovicím nestačil k bodům ani dvougólový náskok
KLNH
2
LIT
5
KLENOVICE
NA
HANÉ,
Neuběhla
ani
PROSTĚJOV
čtvrthodina hry a už se mohli fotbalisté Klenovic na Hané radovat
zásluhou Otakara Cetkovského
s Martinem Pytelou z vedení 2:0
nad Litovlí. Ani tento netypický obrázek jim ovšem k prvnímu jarnímu
vítězství a vlastně vůbec jakémukoliv bodovému zisku nestačil. I
nadále tak zůstávají poslední.

nou záchranu. „Chyby dělají i soupeři,
my je ovšem nedokážeme potrestat.
To je kámen úrazu. Nasazení hráčům
nelze upřít, naše individuální zaváhání
ovšem ostatní trestají,“ smutnil Vláčil.
V nejbližším kole se představí hráči
jediného okresního zástupce v divizi
doma proti Havířovu, souboj s aktuálně devátým celkem soutěže startuje o
půl páté odpoledne.
(jim)

V Kralicích padly dvě branky i červené karty!

Konice se dočkala, zdolala rezervu Holice
KON
1.HFK

soupeř vystihl a v samotném závěru
jsme ještě inkasovali potřetí,“ popisoval střetnutí. Po této rychlé sprše hosté
vyklidili pole a dostali se do útlumu,
ohánět se musel gólman Nejezchleb.
„Musím ho vyzdvihnout, chytal dobře
a podržel nás, i když třikrát ho domácí
překonali,“ neopomněl dodat druhý
kouč. Určice se nicméně ani po další
porážce nevzdávají a stále věří v úspěš-

„Do zápasu jsme vstoupili aktivně a
Litovel nás podcenila. Brzy jsme si
vytvořili několik příležitostí a rychle
nám to tam padlo. Bylo to úžasné,
hráli jsme velice dobře. Z rychlého
vedení jsme ale možná byli i trochu
překvapení a dostali jsme pak dvě
branky z dobře nacvičených standardních situací. Hosté nás přitom herně
nepřehrávali,“ smutnil po ztrátě náskoku trenér Klenovic Vladimír Krč.
Ještě do přestávky se hostům podařilo
vstřelit třetí branku a dostat domácí
mužstvo do útlumu, ve druhé půli
pak své vedení z dvojice brejků
do otevřené obrany navýšili až na
konečných 2:5.

„I do druhého poločasu jsme vstoupili
aktivně, podali jsme nejlepší výkon na
jaře. Kluci bojovali, drželi se a výsledek
neodpovídá. Museli jsme hrát vabank a
Litovel čekala na naše chyby,“ povšiml si.
Za bojovnost, nasazení i předvedenou
hru chválil celý mančaft a věří, že se
už konečně podaří dlouhou šňůru
přetrhnout. „Hosté několikrát vykopli
míč z brankové čáry, dostali jsme se do
závarů, herně jsme nepropadli. Kdybychom měli na kontě o deset bodů víc, v
pohodě bychom to uhráli. Trestali nás za
každou chybu,“ posmutněle konstatoval.
K dalšímu kolu zajíždějí klenovičtí
fotbalisté do Dolan, tam se představí
v neděli od půl páté odpoledne. (jim)

Inzultovaný sudí Krátký:
„Ztratil jsem vědomí.
Byl to obrovský šok!“
➢ ze strany 19
DOLOPLAZY, OTASLAVICE Při
vesnických zápasech jsou hráči i fotbaloví fanoušci zvyklí na ledasco, ale
inzultace rozhodčího tak tvrdým způsobem, to už je za hranicí všeho! Zápas
se hrál v neděli 26. dubna. Co se událo?
Večerník získal exkluzivní zpověď sudího, který se z otřesu nevzpamatoval
ještě dodnes...
„První poločas proběhl v naprostém
klidu, domácí vedli dva nula. Problémy
začaly ve druhé půli. Něco jsem nezapískal, pak jsem jeden souboj rozhodl
ve prospěch Kosteleckých. A od této
chvíle se hráči na hřišti začali hádat,
postrkovat, prostě se mi utkání začalo
tak trochu vymykat z rukou,“ přiznal
Večerníku mladý, teprve dvacetiletý
rozhodčí Jan Krátký z Otaslavic, který
okresní přebor píská teprve druhým
rokem. „Zásadní okamžik nastal, když
jsem sice odpískal faul na doloplazského
útočníka, nicméně kosteleckého hráče
jsem červenou kartou nepotrestal. V
tom jsme se začali hádat, neboť domácí
požadovali vyloučení, což jsem odmítl.
Slyšel jsem i spoustu nadávek od diváků, přesto jsem věřil, že zápas zvládnu
dovést do konce. Bohužel! Dvě minuty
před koncem jsem v blízkosti pomezní
čáry u střídaček řešil spor dvou hráčů o
autové vhazování. A to je to poslední, co
si vybavuji. Pak jsem jenom ucítil strašný náraz nějakého předmětu do hlavy a

ztratil jsem na chvíli vědomí,“ popisuje
skandální okamžik rozhodčí.
V tom okamžiku se okolo Jana Krátkého
seběhli jak domácí, tak hostující hráči ve
snaze mu pomoci. „Toho si nesmírně vážím. Hráči pak o mě pečovali i v šatně a také
zavolali sanitku. Za to bych jim chtěl poděkovat. Teprve až později jsem se dozvěděl,
že jeden z diváků po mně hodil půllitr od
pivaatrefilměpřímodotemenehlavy.Vím,
kdo to byl, protože ještě než mě sanitka odvezla do nemocnice, přišel se mi do šatny
omluvit,“ prozradil Večerníku Jan Krátký,
jehož otec i dědeček pískali dlouhá léta
utkání prostějovského okresního přeboru.
V nemocnici pobyl několik hodin, utrpěl tržnou ránu na hlavě a otřes mozku.
Jeho inzultace určitě nezůstane bez dohry. „Případem se bude zabývat ve čtvrtek
7. května disciplinární komise OFS a s největší pravděpodobností také policie. Alespoň mi to sdělil ošetřující lékař, který bude
posílat oznámení policistům,“ uzavřel své
vyprávění jeden z nejmladších rozhodčích
Prostějovska. Podle svých slov teď delší
dobu na hřiště nevyběhne. „Byl a stále je to
pro mě obrovský šok, ze kterého se jen tak
nevzpamatuji! Tohle jsem ještě při fotbale
nezažil, stejně jako můj táta nebo děda. Je
to hrozné, co se dnes může stát i na fotbale
v nejnižších soutěžích...,“ ukončil svoji zpověď Jan Krátký.
Večerník bude samozřejmě celou kauzu sledovat i nadále. S výsledkem šetření disciplinární komise i policie seznámíme čtenáře v nejbližších vydáních.
(mik)

Oèima zástupcù obou fotbalových klubù:
PETR ŠTĚPÁNEK - předseda oddílu FC Morávia Doloplazy
„Byl to standardní zápas a nevím, proč k tomu došlo... Vedli jsme 2:0, pak se Kostelci
podařilo vyrovnat na 2:2, opět jsme se dostali do vedení gólem na 3:2. Incident jsem
moc neviděl a nechtěl bych se k tomu ani moc vyjadřovat, než rozhodne disciplinární
komise. Údajně zapískal ofsajd a pak něčím dostal do hlavy, do konce utkání chyběly asi
dvě minuty. Za diváka člověk nemůže, byl to kluk z Pivína. Tady se všichni známe a jeho
jsem na utkání půl roku neviděl. Objevil se až teď a hned nám vyvedl takovou věc, štve
nás to. Pořadatelem byl napsán náš člověk, papírově ale byl domácí Kostelec.“
MICHAL BARTÁK - trenér TJ FC Kostelec na Hané „B“
„Byla to katastrofa. Fotbalu se věnuji dlouho, něco takového jsem ale ještě nezažil. Fanoušek domácích vzal sklenici a hodil ji po rozhodčím, navíc za stavu 3:2 pro ně. Problémů tam ale bylo více, Doloplazy nechtěly hrát fotbal, ale ukázat svou sílu a stále se jen
bít. Pořád se jen hádali, dokonce chytili našeho kluka pod krk a hodili ho na zem. Bylo
mi jedno, jestli vyhrajeme, nebo prohrajeme, jen ať se to už pískne a je konec. Vzal jsem
tam mladé kluky z dorostu a měl jsem o ně velký strach, modlil se, ať se nikdo nezraní.
Nakonec jsme se zamkli v šatně a nevylézali jsme ven. Snažím se zapojit mladé hráče,
teď ale některým jejich rodiče zakázali s námi jezdit...“
(jim)

I.A třída skupina B

Lipová
Mostkovice

PROSTĚJOVSKO Po odehrání jubilejního dvacátého kola „B“ skupiny I.A třídy
Olomouckého KFS i několika dohrávek se
celá regionální trojice Lipová, Mostkovice,
Čechovice posunula do horní poloviny tabulky. Lipová si dvěma výhrami pojistila třetí pozici, čechovičtí se
konečně dočkali první jarní výhry a díky lepšímu skóre jsou šestí,
záda jim kryje nováček z Mostkovic, jenž nejprve v dohrávce zdolal
předposledníTroubky, poté přijatelně padl na půdě vedoucího Ústí.
Čechovice

SK Lipová
FK Troubky
1:0 (0:0)

Branka: Dvořák. Rozhodčí: Křepský –
Fojtek, Hubený. Sestava Lipové: Běhalík
– Barák, Ohlídal (46. Dvořák), Spáčil (5.
Macourek), Žilka – Takáč, Růžička, Vybíhal, Z. Koudelka – Přikryl, Petržela. Hrající trenér: Pavel Růžička.
Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„S výkonem jsem moc spokojen nebyl,

bylo to ale dáno tím, že jsme v pátek odehráli těžké utkání s Čechovicemi a den odpočinku nám nestačil, vzalo nám to hodně
sil. Chyběla nám jiskra, šťáva, přetrpěli jsme
to. Hned po pár minutách musel odstoupit
Spáčil a s víčkem odjet na šití, po poločase
nemohl pokračovat Ohlídal, už jsme pak
neměli nikoho na střídání. O to jsou pro
nás tři body cennější. Bylo to plné nepřesností, vyšla nám jedna gólová akce, kdy se
trefil nový hráč Zbyněk Dvořák. Jinak jsme
to hlavně ubojovali.“

TJ Sokol Èechovice
TJ Štìpánov
4:0 (4:0)

TJ Sokol Ústí
TJ Sokol Mostkovice
2:0 (1:0)

Branky: 1. a 44. Kolečkář, 12. R. Klimeš z
penalty, 23. Jahl. Rozhodčí: Slota – Bartůněk, Ehrenberger. Sestava Čechovic: D.
Klimeš – Vlach (60. Frys), Jano, Zacpal,
Ján – Jansa, Kolečkář (75. A. Pospíšil),
Drmola (70. Chmelík) – R. Klimeš, M.
Klimeš, Jahl (55. Klváček). Trenér: Jaroslav Klimeš.
Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Skórovali jsme v první, dvanácté a třiadvacáté minutě, takže to brzy bylo 3:0 a
víceméně po zápase. Trefili jsme se hned
z první akce, tím jsme se dostali do tlaku,
hosté dělali chyby, my jsme se dostali ke
standardkám a vyšlo nám to. Soupeř
se pak odevzdal, my jsme měli šancí na
tři zápasy, nedali jsme je ale. Snad nám
nezvlhl prach do dalších utkání. Něco
podobného jsem neočekával, přece jen
jsme psychicky dole, jaro nám nevyšlo
podle představ. Takový zápas jsme ale
potřebovali, snad to potvrdíme v dalších
zápasech.“

Rozhodčí: Krpec – Dorušák, Vrána.
Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička,
Chmelař, Walter, R. Hanák – Musil (65.
Křišťan), M. Vojtíšek, Pořízka, Zbořil (46.
Ordelt) – Šlambor (55. Kuchař) – Dadák
(75. Kapounek). Trenér: Jiří Kamenov.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Vyhrát jsme tam nejeli, pohled na tabulku
i statistiky naznačoval, že to bude jednoznačný zápas. Byli jsme dobrým soupeřem, smolně jsme dostali gól na 1:0 a pak
druhý z vymyšlené penalty. Rozhodčí nás
brzdil, bylo to zbytečné a nechápal jsem to.
Také jsme měli šance, dvě až tři gólovky, s
nimiž si ale brankář poradil. Musel jsem
pak kluky držet na uzdě, nemáme se ale za
co stydět a uhráli jsme pěkný výsledek. Domácí byli lepší, silnější, zasloužili si to, ale...“
TJ Sokol Mostkovice
FK Troubky
2:0 (0:0)

Branky: Zbořil, R. Hanák. Rozhodčí:

Krpec – Dorušák, Vrána. Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička, Milar, Chmelař,
R. Hanák – Musil, Walter, M. Vojtíšek,
Kapounek (46. Zbořil) – Šlambor (60.
Křišťan) – Dadák (83. Karafiát). Trenér:
Jiří Kamenov.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Výsledkově to dopadlo dobře, byla to ale
strašná holomajzna. Katastrofa, na kterou
se nedalo dívat. Byl jsem hodně naštvaný,
teď se už nemusíme strachovat o výsledky, takže klidně můžu postavit polovinu
'béčka'. Bylo to strašně nepřesné, spousta
zbrklosti, ukvapenosti, soupeř chtěl hrát a
porvat se o výsledek. Po první půli to bylo
0:0, pak jsme dali během deseti minut dvě
branky a soupeř už s tím byl smířen. Hosté
víc chtěli, měli víc ze hry, nedali však gól ani
z těch nejvyloženějších šancí a my jsme byli
šťastnější. Fotbal nemá logiku.“
SK Lipová
TJ Sokol Èechovice
2:1 (2:1)

reportáž čtete na straně 28
(jim)

Náskok Plumlova se tenčí, Pivín zabral
II.B třída skupina A
Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKO Už jen dva body
Plumlov
k
dobru mají na čele „A“ skupiny I.B třídy
Otinoves
Pivín
Olomouckého KFS fotbalisté Plumlova.
Vrchoslavice
Nevyvedla se jim středeční dohrávka proti
svému hlavnímu konkurentovi a na domácí
půdě podlehli Všechovicím, ty následně vyhrály i v Otinovsi. Lídr
tabulky si spravil chuť alespoň v derby s Kostelcem. Třech bodů se
o víkendu dočkal i Pivín proti Horním Moštěnicím a opustil tak poslední příčku, alespoň jeden získaly Vrchoslavice proti Tovačovu.
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Plumlov
1:3 (1:1)

Branky: Langr – Hladký 2, Varga. Rozhodčí: Zaoral – Pumprla, Menšík. Sestava Kostelce na Hané: L. Menšík – Synek
(70. Juračka), Baláš, Chocholáč, Chytil –
Móri, Langr (46. Vařeka), T. Menšík, Grepl – Lužný, Preisler (75. Barták). Trenér:
Ivo Vykopal. Sestava Plumlova: Moravec
– Plajner, Kutný, Ullmann (55. Žídek),
Klváček – Varga, Fabiánek, Zabloudil,
Křupka – Hladký, Frýbort (85. Gryglák).
Trenér: Jan Pešek.
Hodnocení trenéra Kostelce na Hané
Ivo Vykopala:
„Bylo to nejhorší utkání, které jsme odehráli od té doby, co jsem u kormidla!
Fotbal plakal z obou stran a vyhrál ten
šťastnější, důraznější a lépe organizovaný.
Sice jsme se díky kombinační hře dostali
do vedení, pak jsme ale jen nakopávali,
dávali jsme necílené přihrávky, odevzdávali jsme míče soupeři, byl to děs a hrůza.
Nedokážu si to vysvětlit. Do zápasu jsme
přitom vstoupili odhodlaně a bez přemotivovanosti, Plumlov je totiž sice na prvním
místě, brali jsme ho ale jen jako dalšího z
množství soupeřů, kterého bychom rádi

porazili a bodově se odpoutali od spodních příček. Nejvíce mě mrzí, jak jsme hráli
a jakým způsobem jsme prohráli.“
Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„Zápas splnil očekávání z hlediska nasazení a bojovnosti, po fotbalové stránce
jsme toho ale až tak moc nepředvedli,
hlavně v úvodu zápasu. Myslím si ale,
že tři body jsou zasloužené, hodně nám
pomohlo, že jsme po inkasované brance dokázali Vargou srovnat hned po
výkopu. Začali jsme domácí přehrávat
uprostřed a projevilo se to i na výsledku, rozdíl ve skóre mohl být ještě daleko
vyšší, šance jsme ale spálili. Při našich
peripetiích s gólmany dostal příležitost
mladičký Moravec a zhostil se své role
na výbornou. Na střídání jsem měl jen
dva hráče a trošičku mi zatrnulo, když
se zranil Ullmann, další tři hráči totiž
nastoupili se sebezapřením. Velkou bojovnost prokázala i lavička soupeře, která
dokonce válčila i na naší střídačce, když
se k nám vrhal rozběsněný trenér domácích. Na náš kolektivní výkon to ale
stejně nestačilo. Výhra v Kostelci je pro
nás strašně důležitá, musíme ji potvrdit
v domácích zápasech.“

TJ Sokol Plumlov
TJ Tatran Všechovice
1:4 (0:1)

Branky: Plajner – Rolinc 3, Kubica. Rozhodčí: Kološ – Dömisch, Dokoupil. Sestava Plumlova: Křeček – Žídek, Ullmann,
Kutný, Klváček – Křupka, Fabiánek, Zabloudil (85. Vrána), Varga – Hladký, Matula
(35. Plajner). Trenér: Jan Pešek.
Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„Skončila naše patnáctizápasová série bez
porážky a náš náskok se ztenčil na dva
body. Přestože jsme se na zápas připravovali, protože šlo o hodně, tak jsme prospali začátky obou poločasů. V tom prvním jsme
inkasovali ve třetí minutě a ve druhém
dokonce hned v první minutě. Asi jsme se
nesoustředili, věděli jsme ale, že Všechovice mají dobré nástupy, přesto jsme si nedokázali pokrýt jejich útočníka. Ovlivnilo
to celý náš výkon, měli jsme připravenou
spíše defenzivní taktiku s rychlými kontry,
to se ale zhroutilo hned na začátku. A když
jsme se za stavu 0:2 nadechovali k náporu,
srazila nás penalta a závěr se už jen dohrával. Projevilo se, že už od páté minuty hrál
s nataženým tříslem Matula a koleno omezovalo Zabloudila, podepsalo se to na tom,
že jsme neměli střed hřiště. Soupeř byl
rychlejší, důraznější a vyhrál zaslouženě.“
TJ Sokol v Pivínì
TJ Sokol Horní Moštìnice
2:0 (1:0)

Branky: Rozhodčí: Knoll – Přikryl, Dömisch. Sestava Pivína: V. Svozil – Sedlák,
Vláčilík, Spálovský – Tydlačka, J. Svozil
ml., Vrba, Šišma – Makoš (70. Žondra),
Martinec, Špaček (85. Bartoník). Trenér:
Jaroslav Svozil st.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Trochu jsme překopali sestavu, přemluvili jsme Vláčilíka a Martince jsme

mohli vysunout dopředu. Začali jsme
dobře, prvních patnáct minut jsme
kombinovali a přehrávali jsme je, poté
se hra vyrovnala a oni nastřelili tyčku.
Z protiútoku jsme se dostali do vedení a po autu jsme ve druhé půli zvýšili
na 2:0. Pak převzal iniciativu soupeř,
brankář nás ale podržel. Kluci konečně zabojovali, vědí, že jde o hodně a
že doma nesmíme ztrácet. Pochvalu
si zaslouží všichni, hlavně sedmnáctiletý Makoš. S hrou i výsledkem jsme
spokojeni.“

Koutný, Šmíd – Škvára (65. Skoupý), Matocha, Hustý, Doležel – Pavlinský, Dostál.
Trenér: Tomáš Hrdlovič.

Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Byl to dobrý zápas pro pobavení všech
včetně mě a hostujícího trenéra. První
gól jsme dostali z brejku a při druhém
si vybral slabší chvilku gólman, jemuž
propadla střela z pětatřiceti metrů
mezi rukavicemi. My jsme trefili tyčku
a měli jsme tam i nějaké závary, proti
dobrému soupeři jsme ale sehráli veTJ Sokol Tovaèov
lice dobrý zápas a jsem rád, že jsme se
TJ Sokol Vrchoslavice
jim vyrovnali. Asistent nám zamával
1:1 (0:1)
penaltu, hlavní to ale neviděl, bylo to
Branka Vrchoslavic: Chvojka. Rozhod- evidentní. Delegát vše viděl a nemáme
čí: Kašpar – Svozil, Kopecký. Sestava se za co stydět.“
Vrchoslavic: Loučka – Olšanský (70.
Neckář), Šmíd, Hradil, Spiller – Zatloukal,
TJ Sokol Tovaèov
P. Horák ml., Polášek, Lacina (30. P. Horák
TJ Sokol v Pivínì
4:0 (4:0)
st.), Chvojka – Holub (75. Zdražil). TreBranky: Nemrava, Otáhal, Večerka, Zanér: Roman Šmíd.
tloukal. Rozhodčí: Knoll – Přikryl, Dömisch. Sestava Pivína: V. Svozil – Sedlák,
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Spálovský, Martinec – Bartoník, J. Svozil
Romana Šmída:
„Byl to těžký bojovný zápas, domácí byli ml. (55. Hýžďal), Vrba, Molčík – Špaček,
namlsaní páteční výhrou 4:0. Ztratili jsme Žondra, Tydlačka. Trenér: Jaroslav Svozil
dva body, od pětadvacáté minuty jsme st.
po Chvojkově brance vedli 1:0, pak Pavel
Horák trefil ze čtyř kroků brankáře. Měli
Hodnocení trenéra Pivína
jsme to rozhodnout, místo toho jsme pár
Jaroslava Svozila:
minut před koncem dostali na 1:1. Trefili „Chtěli jsme už venku zabodovat a do
jsme tyčku, měli jsme více šancí, naopak patnácté minuty jsme měli dvě šance.
hosté bojovali, spoléhali se na standardky. Nedali jsme je a jen jsme trefili tyčku,
Kvůli svalovým zraněním jsme navíc při- poté soupeř zvýšil agresivitu a přehrášli o dva hráče a uvidíme, jak to složíme val nás bojovností, do dvacáté minupříště. S výkonem jsem spokojen, škoda ty se dopustili pětadvaceti faulů, ale
jen, že jsme ještě neproměnili nějakou z bez karty. Dopadlo to tak, že my jsme
tutovek.“
dokopaní a se šesti žlutými, zatímco
domácí nemají ani jednu. S podivem
TJ Otinoves
konstatuji, proč takto důležité utkání
TJ Tatran Všechovice
řídí tři přerovští rozhodčí a delegát je
0:2 (0:2)
taky z Přerovska. Bude to všechno ještě
Rozhodčí: Šafařík – Vojtek, Kaňok. Se- hodně zajímavé.“
stava Otinovsi: Piňos – Doseděl, Janáček,
(jim)

Jesenec s Hvozdem remíza nepotěšila
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Bez výhry skončil víkendový program pro okresní trio v „B“ skupině I.B
třídy. Protivanov nevyužil domácího prostředí
a po jediné inkasované brance padl doma se
Slavonínem, Jesenec ztratil dvoubrankové vedení a nakonec na své půdě s druhou Pasekou jen remizoval, nerozhodným výsledkem skončil i souboj dvanáctého Hvozdu se třináctým
Šumvaldem. Bod uhrál i poslední VelkýTýnec proti Doloplazům.
Protivanov

TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Slavonín
0:1 (0:0)

Rozhodčí: Kovalec – Hetmánek, Grygar. Sestava Protivanova: R. Vybíhal
– M. Bílek, J. Vybíhal, Dvořák, M. Sedlák – D. Sedlák, Nejedlý (65. F. Pospíšil),
M. Pospíšil, Z. Pospíšil – R. Sedlák (69.
Grmela), Kropáč. Trenér: Josef Pospíšil.

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Druhá porážka v řadě bolí, navíc
byla doma a úplně zbytečná. Od
počátku se hrál svěží fotbal, to se mi
líbilo. Vstoupili jsme do utkání dobře, v desáté minutě jsme vedli 3:0
na střely a po půlhodině jsme vstřelili také branku, dle rozhodčího však

padla z ofsajdu. I dál jsme do nich
bušili, dobře jsme kopali standardky
a v pětatřicáté minutě hosté dvakrát v
rychlém sledu zasahovali na brankové čáře. Do kabiny jsem tak odcházel
roztrpčený, že se nám to nepodařilo
zužitkovat, kromě neproměněných
šancí jsem neměl hráčům co vytknout. Do druhé půle se nám nepodařilo vstoupit aktivně, jednomu
hráči jsme nechali zbytečně moc prostoru a jeho střela zaplavala do brány.
Poté se zbytečně přitvrdilo, to se mi
nelíbí, do fotbalu to nepatří.“
SK Jesenec
SK Paseka
3:3 (3:1)

Branky: J. Tichý 2, D. Čížek – Geier 2, Janoušek. Rozhodčí: Juřátek
– Hampl, Grygar. Sestava Jesence:
Kýr – Žouželka, Horák, D. Čížek,
Zajíček – Kořenovský, Konečný, P.
Tichý ml., Drešr – J. Tichý, Z. Tichý.
Trenér: Petr Tichý starší.

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Opět jsme dostali brzký gól a museli jsme dotahovat, podařilo se
nám to ale ještě do poločasu otočit
na 3:1. Poté jsme šli pětkrát sami
na brankáře, nepodařilo se nám to
ale proměnit a v samotném závěru
jsme dvakrát inkasovali. Předcházela tomu ale jasná a neodpískaná
penalta, jinak ovšem rozhodčí pískal
výborně. Vrátili se nám do sestavy
Jirka Tichý se Zdenou Horákem,
chyběli nám ale Martin Laštůvka s
Jarou Továrkem, takže jsme to lepili a na lavce jsme byli jen já s Laďou
Čížkem. Kluci se vymáčkli, makali
až do konce, nikomu nic nevyčítám.
Doplácíme ale na úzký kádr, jinak
bychom to udrželi, protože soupeř
vystřídal hned čtyřikrát. Celkově
jsme ovšem spokojeni, i remíza je
dobrá. Paseka měla štěstí, k brankám jí pomohly šťastné odrazy.“

FC Hvozd
TJ Sokol Šumvald
1:1 (0:0)

Branka Hvozdu: Vánský z penalty.
Rozhodčí: P. Pospíšil – Antoníček,
Dokoupil. Sestava Hvozdu: Koutný
– F. Bílý, Hlavinka, Mlýnský, J. Bílý – P.
Muzikant, Kvapil, Vánský, V. Bílý – Z.
Poles, Křeček. Trenér: Rudolf Švehla.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Byl to hodně důležitý zápas, ale předvedli jsme nejhorší výkon na jaře. Byl to
oboustranně velice špatný fotbal, kde
sice nechyběla bojovnost, ale také ani
nervozita. Ve druhé půli se to trochu
zlepšilo a měli jsme hodně šancí, pětkrát jsme se ocitli sami před gólmanem,
bohužel jsme ale nezvítězili. Jsem velice
nespokojen s hrou i výsledkem. Teď
nás čekají dva těžké zápasy proti Haňovicím a Lutínu, nevzdáváme se ale a
budeme se snažit bojovat.“
(jim)
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
Dohrávané 17. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov (středa 6.5., 17.00,
rozhodčí: Polák – Podaný, T. Sedláček).
25. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň
(sobota 9.5., 16.30, K. Hájek –
Petr, Pfeifer).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
25. kolo: Určice – Havířov (neděle 10.5., 16.30, Gloser – Adamec,
Koláček).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PØEBOR:
25. kolo, neděle 10. května,
16.30: Kralice na Hané – Nové
Sady (sobota 9.5., 16.30, Vojáček
– Hodáň, Konečný), Šternberk –
Konice (Zelík – Podhajský, Dorušák), Dolany – Klenovice na Hané
(16.30, Juřátek – Vedral, Samek).
SMOOS I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
21. kolo, neděle 10. května,
16.30: Mostkovice – Slatinice
(Knop – Grečmal, Odstrčil), Beňov – Lipová (Dömisch – Oulehla, Sigmund), Dub nad Moravou
- Čechovice (sobota 9.5., 16.30,
Podhajský – Boháč, Sedláček).
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
21. kolo, neděle 10. května,
16.30: Radslavice - Kostelec na
Hané (Šafařík – Vrána, OFS),
Plumlov - Otinoves (sobota 9.5.,
16.30, Grečmal – Koláček, Zavřel), Vrchoslavice - Kojetín „B“
(Konečný – Sedláček, Silný), Čekyně - Pivín (sobota 9.5., 16.30,
Oulehla – Knop, M. Navrátil).
FGP STUDIO I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
Dohrávky 16. kola, pátek 8. května: Jesenec – Velký Týnec (15.00),
Hvozd – Haňovice (16.30).
21. kolo, neděle 10. května,
16.30: Lutín – Hvozd (Grygar
– Sládek, Habich), Šumvald – Jesenec ( Jurčík – Bartůněk, Petr),
Paseka – Protivanov (M. Pospíšil
– Pumprla, Menšík).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV SPORTIKA II. TØÍDA:
21. kolo, sobota 9. května, 16.30
hodin: Určice „B“ - Haná Prostějov, Skalka - Držovice (hřiště Klenovice na Hané), Olšany - Zdětín,
Vrahovice - Horní Štěpánov, Smržice - Brodek u Prostějova (neděle 10.5., 16.30), Čechovice „B“
– Nezamyslice, Kralice na Hané
„B“ - Přemyslovice (neděle 10.5.,
16.30).
III. TØÍDA:
21. kolo, neděle 10. května,
16.30 hodin: Mostkovice „B“ Bedihošť (sobota 9.5., 16.30),
Tištín - Dobromilice, Kladky Otaslavice, Čechy pod Kosířem
- Němčice nad Hanou, Ptení - Protivanov „B“, Pivín „B“ - Nezamyslice „B“ (sobota 9.5., 16.30), Vícov
- Výšovice.
IV. TØÍDA:
17. kolo, sobota 9. května, 16.30
hodin: Tvorovice - Pavlovice u
Kojetína, Brodek u Prostějova „B“
- Přemyslovice „B“, Vrahovice „B“
- Doloplazy (neděle 10.5., 16.30),
Ivaň - Biskupice, Želeč - Kostelec
na Hané „B“ (neděle 10.5., 16.30),
Brodek u Konice - Plumlov „B“.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
15. kolo: Kralice na Hané - Brodek u Prostějova (neděle 10.5.,
13.30), Pivín - Nezamyslice (neděle 10.5., 14.00).
OKRESNÍ PØEBOR ŽEN:
14. kolo, sobota 9. května,
16.30: Kostelec na Hané – Mostkovice (neděle 10.5., 13.30),
Drnovice – Kohoutovice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim

Pondělí 4. května 2015
www.vecernikpv.cz
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1.SK PROSTĚJOV VE ZLÍNĚ: ODPOVĚDNĚ A POCTIVĚ

PODLE
PO

VEČERNÍKU
MARTIN SUS
MARTI
Vyhodnocení právě stopera prostějovského
„eskáčka“ není v tomto případě jen na
základě aktuálního výkonu a už vůbec
ne pouze kvůli vstřelení
v
vítězné branky,
i když to byl samo
sa
o sobě samozřejmě
skvělý počin. Marti
Martin Sus si zaslouží pozornost zásluhou svých
svýc vyrovnaných a spolehlivých výkonů, díky nimž tvoří jeden z pilířů
prostějovské defenzivy.
defenz
Po zimním odchodu
Pavla Hlocha zůstala
zůsta v zadních řadách mezera, kterou se díky jeho
j
zkušenostem podařilo
brzy kvalitně zaplnit
zaplnit. Martinovi nechybí důraz
na samé hranici pra
pravidel, a coby hlavičkář je
platný i při standardních
standardn situacích. Přesně jako
uplynulou neděli ve Zl
Zlíně.

RYCHLÝ
Ý
K
VEČERNÍK
Na støídaèku se
dostal i Langer

Zlín (tok) - Přestože zranění kolena
záložníka Tomáše Langera nenabralo
pozitivní směr, objevil se jedenadvacetiletý hráč na lavičce. Na dlouhý pobyt na hřišti by to ale nebylo v žádném
případě. Jako krajní řešení potíží se dle
klubového lékaře jeví operace, která
by slibně se rozvíjející kariéru tohoto
fotbalisty na čas zabrzdila.
Úspìšný
dorostenecký víkend

Prostějov (tok) - O uplynulém
víkendu slavily úspěchy všechny
dorostenecké týmy 1.SK Prostějov. „Devatenáctka“ vyhrála 2:0
v Šumperku a udržuje si druhou
pozici s odstupem deseti bodů za
vedoucí Kroměříží. Jejich kolegové do sedmnácti let bodovali díky
výhře 2:1 ve Vyškově a zahanbit se
nedali ani o rok mladší spoluhráči
se stejným soupeřem. Vítězství
venku jsou pro kluky cenným povzbuzením.

OKÉNKO
ZASTUPUJÍCÍHO

KAPITÁNA

aneb
pohledem
Martina
Hirsche

„Jsem moc rád, že se nám podařilo
navázat na kvalitní výkon proti
Zábřehu. Už v šatně jsme si říkali,
že musíme od první minuty přesně
plnit taktické pokyny a vyhnat
z hlavy nepovedený výkon z Orlové. Ve většině zápasu jsme byli
jednoznačně lepším týmem a dosáhli zaslouženého vítězství. Soupeř
prokázal dobrý pohyb typický pro
mladé mužstvo, k jejich škodě však
předváděli kombinační hru pouze
po šestnáctku a pro efektivní finální
fázi jim chyběly větší zkušenosti.
Za odpískanou penaltu bych ruku
do ohně nedal, nejsem si jistý,
jestli se ´Kofi´ soupeře opravdu
dotknul, ale podobných zákroků
a následných výroků vidíme o víkendech celou řadu, takže se na to
rozhodně nelze vymlouvat. Obojí
k fotbalu patří.“

„Podali jsme kolektivní
výkon a zaslouženě vyhráli,“

má jasno Martin Sus

Doma čeká „eskáčko“ potápějící se Vyškov a zlepšující se Líšeň
ZLÍN V uších ještě rezonovala slova Karla Kroupy z minulého
týdne, kdy tento tahoun ofenzivy s dobrými vzpomínkami na
vlastní zlínskou štaci upozorňoval, že je potřeba se soustředit
na vlastní výkon a nekoukat, v jakém složení nastoupil soupeř.
Přesně v tomto duchu jeho spoluhráči na hřišti od počátku šlapali a výsledek se nemohl nedostavit. Po propadáku v Orlové
si „eskáčko“ veze domů další tři poctivě odpracované body.
Potvrdit je může v nadcházejícím týdnu hned dvojnásobně na
domácím hřišti. Nejprve zavítá na stadion SCM Za Místním nádražím v odloženém prvním jarním kole MFK Vyškov (ve středu
6. května od 17:00 hodin), v sobotu se pak od 16:30 hodin představí na Hané brněnská Líšeň.
Cestu prostějovských fotbalistů do Zlína provázelo napjaté očekávání, jaký
trend v jejich výkonu se potvrdí. Jedna
možnost byla, že výkon s Hulínem
doma a Orlovou venku byl přechodný
výkyv způsobený ponejvíce psychikou
hráčů. Druhá pak vedla opačným směrem, že v případě kvalitního domácího
výkonu proti druhému Zábřehu šlo
jen o přechodné vzepětí dané kvalitou
soupeře a prestiží duelu. Netřeba pochybovat o tom, že všichni okolo týmu
věřili ve variantu „A“.
Mladá „ševcovská“ rezerva bývá co do
složení jedním z nejméně vyzpytatelných týmů. Snad i kvůli tomuto faktu
bývají vzájemná měření sil s „eskáčkem“ jako na houpačce. Ztracené dva
podzimní body s tímto soupeřem
v domácím prostředí z podzimu mrzí
doposud.
Brzy po úvodním hvizdu bylo vidět, že vše je na dobré cestě. Všichni borci do jednoho poctivě makali, a přestože se vyskytly nějaké
individuální chyby, nasazení bylo

Tomáš Kaláb

Foto: Josef Popelka

●● Jak vnímáte nadcházející soupeře Vyškov a Líšeň?
„Vyškovu se sice moc nedaří, ale
každý zápas je jiný. Navíc mám nějaké náznaky, že jde s Prostějovem
o prestižní zápas. Líšeň naopak
podle trenéra Mazury stabilizovala
svůj kádr, už se tam tolik netočí každý týden jiní hráči, což má evidentně
svůj pozitivní efekt. Podzimní vítězství 3:0 určitě nelze přeceňovat.“

nepřehlédnutelné jak směrem dopředu, tak při aktivním bránění po
celé ploše hřiště. Právě díky tomu se
mladí ševci do vyložených šancí příliš
nedostali a jediný gól za Kofroňova
záda padl z pokutového kopu. Právě
brankářský post, který je jedním z
nejexponovanějších, postihla v jarní
části MSFL významná změna. Neotřesitelná jednička Tomáš Bureš
získal sice na podzim famózní formu
a leckdo si nedovedl představit, že by
se mezi tyče mohl postavit někdo jiný,
ovšem zdraví člověk neovlivní, a tak
se už na pět zápasů usídlil mezi třemi
tyčemi náhradník Kofroň. Možná
jeho výkon nebyl úplně bez chybičky,
ale dokázal, že vyhrávat a sbírat body
lze za přísně týmového výkonu také.
Je tak pravděpodobné, že odchytat by
měl i oba domácí utkání v nadcházejícím týdnu.
A budou to veskrze důležité střetnutí. Oba soupeři prostějovského
„eskáčka“ mají na jaře protichůdnou
dynamiku. Zatímco Vyškov porazil

FOTO & VIDEO
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klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

Sus (vlevo č. 24) dnes nepustil do šance útočníka Chwaszcze a ještě vstřelil
vítězný gól.
Foto: Tomáš Kaláb

pouze rezervu Opavy a remizoval v
Holici, ostatních pět utkání prohrál,
Líšeň kromě stejného soupeře ještě
deklasovala Třebíč 6:0 a naposled se
odpoutala od Břeclavi výhrou 2:1.
Znát je to samozřejmě na postavení v
tabulce. Vyškov se propadl z podzimního šestého na současné jedenácté
místo, Líšeň se vyšvihla z předposlední příčky na dvanáctou či třináctou
pozici.
Za vyškovskou jízdou dolů lze spatřovat především problémy v ofenzivě. Zatímco v podzimních šestnácti
utkáních nastřílel Vyškov dvaatřicet
branek, v sedmi jarních pouze sedm,
zato třináct obdržel! Citelný byl především odchod šutéra Čtvrtníčka, který
MSFL kraloval s třinácti brankami,
čímž o jednu překonal prostějovského
Kroupu a vystřílel si angažmá právě v
brněnské Zbrojovce. Trenér Miloslav
Machálek dal v posledním kole příležitost následující jedenáctce: Kollár
– Vintr (80. Novotný), Hodinář, Urbančok, Háša, Lahodný (72. Mina-

řík), Lička M., Lička J (46. Studený),
Kucharčuk, Jeřábek, Němeček. Připomeňme, že ve vyškovském dresu
nastupují dva bývalí hráči „eskáčka“
- druhý brankář Klimeš a rovněž
obránce Studený.
Když už byla řeč o Čtvrtníčkovi,
ten nastoupil v sobotu za Líšeň
proti Břeclavi a vstřelil úvodní
branku domácích. Zbrojovka jej
na svou farmu půjčila vůbec poprvé. V líšeňském dresu se na jaře
střelecky daří Halaškovi a Šumberovi, kteří nastoupili v základní sestavě:
Veselý – Král, Drábek, Čampa, Šumbera, Halaška, Matoušek, Čtvrtníček,
Hyčka, Fischer, Milotínský. V zimní
pauze tým opustil legendární Dostálek, který už výkonnostně na třetí ligu
nestačil. Doplňme, že Líšeň trénuje
zkušený Josef Mazura.
Z hlediska domácích je výhodné, že se
většina marodky vyprázdnila, protože
v náročné sérii tří zápasů bude chtít
trenér František Jura logicky rozložit
zátěž mezi více hráčů.
(tok)

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

„ŠEVCŮM“ PENALTA NEPOMOHLA, „ESKÁČKO“ SE OBEŠLO I BEZ TĚCH NEODPÍSKANÝCH
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník ze Zlína

ZLÍN Vítězství ve Zlíně zařídili oba„Brňané“ v týmu. Zatímco Karel
Kroupa se pomalu začíná dostávat do střelecké formy a góly se od Tomáš
nějčekají,místoMartinaSuse(nasnímku)jenastoperu,přičemždo- KALÁB
předusedostávápouzepřistandardníchsituacích.Aprávěpojedné
z nich vstřelil včera velmi důležitý gól, který znamenal cenné ví- Osm žlutých karet a množství sporných zákroků v pokutových úzetězství na soupeřově hřišti.

●● Vzhledem k tomu, že se často z
překonání soupeřových brankářů
neradujete, byl to váš nejvýznamnější gól?
„Když to vezmeme z toho pohledu,
že jsme díky němu vyhráli, tak bychom to tak mohli brát. Ono občas se
mi nějaký ten gól dát podaří, ale není
to samozřejmě pokaždé.“ (úsměv)
●● Byla rezerva Zlína nebezpečná
pro vaši defenzivu?
„První poločas jsme jim po mém
nepovedeném rozehrání darovali
jednu šanci... Jinak jsme, ale myslím,
hráli dobře v bloku a k bráně jsme
soupeře moc nepouštěli.“
●● Vítězství Prostějova tedy lze
považovat za zasloužené?
„To bezpochyby! Tým zodpovědně
pracoval a podal kolektivní výkon,
takže tyto tři body z venku odvážíme
naprosto zaslouženě.“
●● Jak náročný bude nadcházející
„anglický“ týden?
„Náročnější určitě bude, ale přizpůsobujeme tomu tréninky, takže bych
v třízápasové šňůře žádný problém
neviděl.“
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mích. To je jedna z charakteristik nedělního dopoledne na zlínské Letné,
kam zavítali prostějovští fotbalisté.
Jejich pocity po utkání mohly být
oprávněně smíšené, protože na zdejším trávníku zažili brankové smrště
do vlastní i do soupeřovy sítě. Kroupa po necelých dvaceti minutách
udal ten správný tón. Domácí sice
z penalty srovnali, pak je však „eskáčko“ doslova přišpendlilo před vlastní
šestnáctku a stoper Sus vstřelil po
rohu vítěznou branku. Díky těmto
třem bodům se Prostějov vyhoupnul na druhé místo za rezervu Sigmy,
která zaváhala na Slovácku, Zábřeh
doma odevzdal body Hlučínu.
Trenér František Jura dal důvěru identické sestavě jako doma proti Zábřehu.
Pozitivní je, že Machálek na hrotu už
vydrží téměř celý zápas a spolu s Kroupou táhnou prostějovskou ofenzivu.
Domácí kouč Jan Somberg potřeboval
především rozehrát dlouhodobě zraněného Benčíka, který spolu se stoperem
Malým poněkud kazil nízký věkový
průměr „ševcovské“ juniorky.
Karel Kroupa se na dobře známém
pažitu cítil evidentně dobře a už po
deseti minutách byl v šestnáctce odstaven obranou poněkud diskutabilním

zákrokem. Nic si z toho ovšem nedělal,
a když se u postranní čáry dobře uvolnil
Pančochář, načež Machálek odcentroval, poslal hlavičkou balón nechytatelně
pod břevno Adamuškovy branky - 0:1.
O minutu později měl zlínský gólman
hodně starostí s tečovanou Koudelkovou střelou. První zaznamenáníhodný
domácí pokus byla Kurtinova hlavička
mimo po pětadvaceti minutách hry.
Vzápětí Machálek poslal po lajně dopředu Koudelku, po jehož centru hlavičkoval Kroupa jen do brankáře. Kollerovo
sólo zakončil dotyčný na druhé straně
střelou mimo prostějovskou svatyni
a nebezpečně vyhlížející Červenkův
brejk vyrazil Kofroň na rohový kop.
Jedna z nejhezčích akcí byla k vidění
pět minut po změně stran, kdy Zelenka nastartoval Machálka, ten mu vrátil přihrávkou pod sebe a Zelenkova

křížná střela těsně lízala vzdálenější tyč
Adamuškovy branky. V následující pětiminutovce Sus poprvé ohrozil domácí branku, jeho hlavička po nepřímém
kopu ale ještě netrefila zařízení, stejně
jako Fládrova dalekonosná střela směřující nad břevno. Pomalu se nachylovala hodina hry, když přihrávku za
hostující obranu stíhal domácí forvard
i Kofroň, výsledkem čehož byla odpískaná penalta a žluté napomenutí
pro gólmana. Míč si na značku postavil Benčík, a přestože Kofroň uhodl
stranu, na dobře umístěnou střelu
nedosáhl - 1:1. Po rozehrání se ale na
hřišti událo nevídané. Z hostů přímo
čišela snaha po vstřelení vítězné branky, která doslova visela ve vzduchu.
„Eskáčko“ domácí mladíky přišpendlilo před vlastní šestnáctku a důkazem
aktivity byla série rohových kopů. Po

FC FA Zl
1. SK Pv

1:2

jednom z nich hlavičkoval Kroupa do
Adamuškova náručí, z dalšího Krejčíř
nad branku, Pančochář pálil z úhlu
a brzy jej napodobil Koudelka. Po
následném rohu se v malém vápně
nejlépe zorientoval Sus a protlačil míč
do branky - 1:2. A to mohli po dalším
rohu vedení navýšit Kroupa se Zatloukalem. Domácí se k dobré příležitosti
na vyrovnání už nedostali. Přestože
sudí upřel hostům minimálně dvě penalty po sporných zákrocích na Kroupu, Hirsche a Krejčíře, cenné tři body
si díky gólům ze hry odvezlo na Hanou
prostějovské mužstvo.

Pozápasové hodnocení trenérù
Jan SOMBERG
- FC FASTAV Zlín „B“:
„Prohráli jsme, protože jsme neuhlídali především standardní situace,
které měl Prostějov samozřejmě silné. Rozdílovým hráčem byl Kroupa,
který uhrál devětadevadesát procent všech soubojů
a uhrál je konstruktivně, takže z toho rezultovaly další
herní situace. I my jsme ale měli dostatek šancí, které
jsme nevyužili. Navíc první gól padl po vlastní hrubce,
takže zklamaní jistě jsme. Řekl bych, že jsme byli Prostějovu vyrovnaným soupeřem a snad měli i o něco více
ze hry, ale hraje se na góly. Pro naše mladé kluky hrát
třeba proti Zelenkovi a Kroupovi znamená získávání
velkých zkušeností.“

František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„Nezastírám spokojenost, odehráli
jsme takticky vyzrálý, kvalitní zápas.
Už po první brance jsme mohli vedení navýšit, škoda, že jsme centry nedotáhli do finále. Ve druhém poločase soupeř
srovnal z penalty, kterou jsem z druhé strany dobře
neviděl, na druhou stranu jsme i my mohli kopat minimálně dvě. Po vyrovnání jsme domácí zamkli a vítězný gól jsme si opravdu zasloužili, protože bylo patrné, že chceme vyhrát. Předvedli jsme zodpovědný,
kolektivní výkon, který podali beze zbytku všichni
hráči. Teď se soustředíme na vlastní kvalitní domácí
výkon proti Vyškovu.“
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Lipovský JIŘÍ BARÁK:
ZKUŠENÁ LIPOVÁ PŘEDČILA MLADÉ ČECHOVICE „Vzadu
to máme odbojované“
Domácím se podařil brzký obrat, pak se zaměřili hlavně na defenzivu

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
LIPOVÁ I po páteční dohrávce
16. kola„B“ skupiny I.A třídy platí,
že jediným celkem, který si dokázal odvézt z lipovského pažitu
nějaké body, je bělotínský Sokol.
Naopak Čechovicím se po nadějném začátku uspět nepodařilo
a domácí hráči tak získali šesté
vítězství na vlastním hřišti v řadě,
díky němuž si pojistili průběžnou
třetí pozici za suverénním duem
Ústí, Bělotín. Navíc svému soupeři oplatili podzimní porážku
1:3 a upevnili si vedoucí umístění z tria okresních zástupců
Lipová, Mostkovice, Čechovice.
Ač se jedná o nováčka soutěže,
potvrzují se kvalita a zkušenosti
jednotlivých hráčů.
Stav před výkopem
Ve větší pohodě vstupovali do utkání
lipovští fotbalisté. Ti sice na úvod jara
nebodovali v Bělotíně, proti favorizovaným domácím se ale tehdy velice dlouho drželi a při lepší koncovce mohli sami
pomýšlet na vítězství, což následně doložili obratem z 0:3 na 4:3 proti Štěpánovu i vítězstvím 3:0 v Dubu nad Moravou, kde hráli velkou většinu utkání bez
vyloučeného Dostála. Naproti tomu
Čechovičtí ještě v tomto kalendářním
roce ani jednou nezvítězili, když se proti
Lipníku i Náměšti trefili jednou a proti
Bělotínu vůbec. Výsledkem tak byly dvě
remízy 1:1 a porážka 0:1, což tým srazilo
do horší poloviny tabulky.

Vývoj zápasu
Hned od počátku se nejednalo o žádné
velké vyčkávání, a kdo o kousek nestihl

LIPOVÁ Hned po pár desítkách

výkop naplánovaný na půl čtvrtou, ten
sekund se přimotal k vedoucí
zmeškal hned dvě branky. Nejprve se
brance Čechovic, nakonec to
radovali hosté, kteří jen po pár minuvšak byl právě on, kdo v pátách uspěli z prvního ohrožení soupeře.
teční dohrávce parádní ranou
Domácí se ovšem velice rychle otřepali,
k tyči zajistil domácí Lipové
vybojovali řadu autových vhazování
gólem na 2:1 všechny tři boi rohových kopů a odměnou jim bylo
dy. Sedmadvacetiletý pravý
vyrovnání i následný zvrat. Hlavně v prvobránce Jiří Barák (na snímku)
ních třiceti minutách se oba celky snažily
hrát kombinačně, dávat si míč do nohy
se trefil vůbec poprvé v sezoně
a případně vyslat rychlý pas dopředu na
a přispěl k tomu, že jeho tým si
rozběhnuté spoluhráče. Lipovským se
pojistil třetí pozici v soutěži.
dařilo získávat prakticky všechny odražeRegionální jedničkou v I.A třídě zůstává Lipová (ve žlutém), fotbalisté Čechovic
né míče a působili nebezpečněji, zatímco před nimi museli pokleknout.
Foto: Jiří Možný Jiří Možný
Foto: Jiří Možný
hosté působili nervózním a rozhádaným
brzy se tak stane i v případě Pavla Růžič- ●● Nakonec drama až do konce, „Ano, nechtěli jsme ale hrát o spodek,
dojmem. Ve druhé půli se však domácí
Osobnost utkání
to určitě ne. Máme dobrý mančaft, ale
ky. Naopak čechovický gólman David proč jste po pauze tolik zatáhli?
vytratili, zaměřili se čistě na obranu a doKlimeš teprve v lednu oslavil osmnácti- „Nemáme až tolik natrénováno, aby- v takové soutěži jsme po postupu nad
předu se moc nevydávali, hosté však byli
až do poslední minuty bezradní. A v ní se Toto ocenění si zaslouží sváteční střelec ny a jen o fous starší jsou Matěj Klimeš, chom mohli hrát s takto mladým očekávání spokojeni. Ústí a Bělotín,
a stálice na pravém okraji lipovské obra- Adam Pospíšil a Patrik Zapletal.
mančaftem, jako jsou Čechovice. kde jsme mohli vést 2:0, a pak smolně
vyznamenal gólman Běhalík.
ny. Jiří Barák nezačal utkání moc poTakže pak spíš zalezeme, soustředíme prohráli 0:1, jsou suverénní a my jsme
Zásadní okamžiky
Atmosféra střetnutí
vzbudivě a nachomýtl se k vedoucímu
se na obranu a snažíme se dostávat do hned za nimi.“
gólu soupeře. „Ztratili jsme míč uprobrejků, což nám vyšlo i v Dubu. Ode- ●● Jaké to je prakticky pořád poPsala se 4. minuta, když centr z pravé stra- střed, pak břevno, odrazilo se to k hráči, Nepříliš vlídné, spíše podzimní počasí, hráli jsme si vzadu svoje, nepustili slouchat, že vám pomohl rozhodčí?
ny dopadl po gólmanově podcenění na já už jsem dobíhal za brankáře, který se a také fakt, že se hrálo v pátek odpoledne jsme je kromě poslední střely do žád- „Máme to v každém zápase, před
tyčku, následné Jansovo zakončení gól- vrátil a nahodil to do mě. Byl jsem v po- o státním svátku, přilákaly do ochozů jen né šance. Měli sice tlak, ale nic z něj.“ ním, během něj i po něm, já osobně
man vyrazil, ale jen do vracejícího se Bará- hybu, že to vykopnu a bylo to buď ane- několik desítek nejvěrnějších fanoušků. ●● Takže hlavní důvod tkvěl ve se to ale snažím nevnímat, vypouštět
ka, od nějž se míč odrazil za brankovou bo,“ popisoval smolný okamžik.“ Okle- V Lipové je už takovým zvykem, podob- fyzičce?
to a zasmát se tomu. Lidi si to dělají
čáru – 0:1. Jen o pět minut později a vrá- pal se rychle a právě jeho parádní rána ně jako tomu bývalo dříve při cestě soupe- „Je to o tom. Příprava neproběhla v to- sami, s touto myšlenkou už přijedou.
ceném míči do šestnáctky se sám před přinesla Lipové všechny tři body: „To se řůnastadionpražskéSparty,žesehostéod lika lidech, co bychom si představovali. První jarní zápas jsme doma provybíhajícím Klimešem ocitl Zdeněk mi povede v mužích asi jednou za život samotného začátku cítí na straně poraže- Hráče nemáme na tréninku pravidelně, hrávali 0:3 a dokázali jsme to otočit.
Koudelka a lobem srovnal na 1:1. Po a jsem rád, že to tam padlo. V dorostech ných s pocitem, že nemohou vyhrát, ani všichni jsme pracovně vytíženi. Teď už V Dubu jsme hráli od dvacáté minudlouhém pasu neuspěl technicky přes se mi to párkrát povedlo, ale od té doby kdyby se na hlavu stavěli. Také Čechovičtí bychom ale mohli zabrat víc, abychom ty v deseti, ale poctivě jsme bránili
brankáře Vybíhal a o gól na 2:1 se tak po- ne, zůstávám totiž na půlce jako jeden nesli s nelibostí některé výroky rozhod- doma nehráli takového zanďoura.“
a vyhráli jsme tam 3:0. Kdo přijde,
staral až Barák, jenž se tentokrát prosadil z posledních jako taková záchranná čích, žádný incident se ale neudál a stejně ●● Takže třetí místo je i trochu nad tak musí vidět, že to máme vzadu
očekávání?
do správné branky, když krásně z velké brzda,“ okomentoval svou trefu.
tak body zůstaly zcela po právu doma.
odbojované.“
dálky trefil křižnou střelou k levé tyči.
Zajímavost duelu
Hosté byli v útoku jaloví, což dokumentovala střela přes síť nad brankou až do
okna nedaleké hasičárny i ostrý skluz Jan- V základní sestavě hostů se objevila
sy u postranní čáry bez možnosti hrát trojice David, Matěj, Richard Klimešomíč, který volal po červené kartě. V úvodu vé a vše z lavičky vedl Jaroslav Klimeš.
druhé půle Vybíhal minul pravý vinkl Ovšem ani tento tah Čechovicím prvPavel RŮŽIČKA - SK Lipová:
Jaroslav KLIMEŠ - TJ Sokol Čechovice:
a po Koudelkově hlavičce se vyznamenal ní vítězství po pěti a půl měsících ne- „Zkomplikovali jsme si to sami. Za stavu 2:1 jsme tam měli „Jak jsme lehce nabyli, tak jsme lehce pozbyli. Domácí chtěgólman hostů, za ně se do vápna hnal Jahl, přinesl. Radovala se tak dvojčata Petr šance, kdy jsme vedení mohli potvrdit, a konec by byl klid- li vyhrát víc, my jsme k tomu přistupovali laxně, byli jsme
ale po kličkách těsně před střelou uklouzl a Zdeněk Koudelkovi na opačné straně nější. Pak jsme se už jen bránili. Když se podíváte na ročníky pozdě u balonu, nevyhráli jsme žádný souboj, pouštěli jsme
na míči. Poté dopadl centr z levé strany až a celkově mix mladších hráčů i vylože- soupeře a nás, je znát, že jsme o pár let starší. Musím pochválit je do standardních situací. Ve druhé půli nastoupil Haluza
na břevno za překvapeného Běhalíka, ten ných matadorů na domácí soupisce. gólmana, že nás podržel solidním zákrokem v poslední mi- a dal tomu trochu řád, takže to bylo lepší. Nezasloužili jsme si
se však ukázal v poslední minutě, kdy vý- Vždyť nejstarší z nich Petr Ohlídal bude nutě. Obdržený gól nás trochu nastartoval a první poločas ale vyhrát, byli jsme ustrašení. Dlouho nám trvá zpracování
jsme dohráli velice dobře, chtělo to ale vést aspoň o dva góly. míče, odskakuje nám, necentrovali jsme dobře. Dneska to
tečně po centru z pravé strany vytáhl mít brzy již dvaačtyřicet, čtyřkou začíná
Vyhráli jsme ale zaslouženě, o jeden gól jsme lepší byli.“
byl z naší strany zápas o ničem, musíme přitvrdit i zrychlit.“
věk i Petra Přikryla s Karlem Spáčilem,
Jahlovu ránu.

Pozápasové hodnocení trenérů

2 :1

SK Lipová

TJ Sokol Čechovice

16. kolo „B“ skupiny I.A třídy O KFS
Z. Koudelka

Žilka

Jansa
Frys

Pavel

Jaroslav

RŮŽIČKA

KLIMEŠ

Ohlídal
Jano
R. Klimeš

Takáč

Běhalík

M. Klimeš
D. Klimeš

Růžička
Jahl

Spáčil
Přikryl

Kolečkář

Zacpal

Vybíhal
Vlach

Barák

Drmola

P. Koudelka

Branky: 9. Z. Koudelka, 21. Barák
Střely na branku:
Rohové kopy:

4
7

Střely mimo branku:

LIPOVÁ

2 :1

ČECHOVICE

Branky: 4. Jansa

( 2 :1)

7

Střely na branku:
Rozhodčí: Zelík – Knoll, Kučera

Diváků: 80

Rohové kopy:

6
2

Střely mimo branku:

3

Žluté karty: 32. Barák, 34. Přikryl, 43. Žilka

Žluté karty: 36. Jansa, 45. Vlach, 50. D. Klimeš, 58. Haluza

Střídání: 46. Dvořák za Růžičku, 80. Z. Petržela za Přikryla, 87. Barták za P. Koudelku

Střídání: 46. Haluza za Jansu, 65. Klváček za R. Klimeše, 71. Chmelík za Drmolu, 79. A. Pospíšil za M. Klimeše
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BOXEŘI „ZRUŠILI“ PRAHU A ÚTOČÍ NA DRUHÉ MÍSTO
Domácí rozlučku s interligou osladilo snadné vítězství i nečekaný comeback Šerbana
původní reportáž
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
PROSTĚJOV Naděje BC DTJ
Prostějov na uhájení pozice
nejlepšího českého boxerského družstva stále žije. Výběr
Petra Novotného dokázal
v prostředí tradičně zaplněné
sokolovny na Skálově náměstí
za hlasité podpory fanoušků
zdolat pražský Big Board jednoznačně 14:2 a přiblížil se tak
svému soupeři na rozdíl jediného bodu. Celku z hlavního
města navíc oplatili předešlou
porážku 4:12 a v případě bodové rovnosti pro ně vyzní lepší
vzájemná bilance.
Domácí sestava se musela obejít bez
Roberta Bilíka, jenž krátce před dohrávkou šestého kola mezinárodní
soutěže utrpěl velice vážná zranění.
Kvůli zdravotním potížím chyběl
i smutný hrdina střetnutí s Nitrou Jakub Bambuch. Naopak zpět do ringu
po delší pauze naskočil Miroslav Šerban a ve své nové hmotnostní kategorii do 69 kilogramů zaknihoval první
úspěch. Po jeho duelu to tak bylo
v polovině osmi bitev už 8:0.
Hostům nepomohla kvalitní jména
v nižších vahách Huliev, Aloyan, Pitra,
stejně tak tvrdě narazili na samotném
konci duelu Hošek s Šourem. Oslabením pro hosty pak byla absence dua
Kliment, Chládek, ti na Hanou vůbec
nedorazili. „Patrik Kliment utrpěl
v minulém kole interligy k.o. od slovenského Zábojníka, takže následovala stopka, Chládek si zranil obočí
na turnaji v Bělehradě. Nahradil ho
Miloš Bártl, po němž jsme pošilhávali i my, a bylo vidět, že to je kvalitní
borec. Stejně tak chyběl David Hunanyan, ale Juráček byl lepší, je takový
nečitelný,“ poukázal prostějovský
kouč Petr Novotný.
Interliga pokračuje dalším kolem
již o tomto víkendu, to má Prostějov volno. Naopak Praha zajíždí
do Polska a tento duel rozhodne
s největší pravděpodobností
o tom, jestli BC družstvo DTJ Prostějov skončí v konečném účtování třetí, nebo se ještě posune na
druhou pozici. Před jeho zástupci
je už totiž jen závěrečný duel na
půdě Dubnice v neděli 31. května,
Pražané o stejném víkendu doma
přivítají suverénní Nitru.

váhová kategorie do 56kg:
Filip Barák
Erik Huliev
3:0 na body

zicky, když ho přestaly poslouchat nohy,
vrchol toho nastal v posledním dějství.
To už únava propukla naplno, což se
projevovalo u obou taháním, napomínáním za nízký postoj hlavy, nebylo už
moc pohledné utkání. Bezprostředně
po závěrečném gongu se hostující boxer
radoval, i vinou ošetřování obočí z prvního kola se však sudí nakonec přiklonili na
domácí stranu.

V úvodním duelu se do sebe oba borci
velice brzy pustili pěkně zostra, nejednalo se o žádnou opatrnou, ale hodně
útočnou bitvu. Zejména druhé kolo bylo
jasně v režii domácího borce, soupeř se
držel spíše v defenzivě a byl rád, že některé údery ustojí. V posledním kole domácí
Komentář Petra Novotného:
šampion z let 2013 a 2014 zabral, na cel- „Ondřej zaskočil v prvním kole Štěpákový zvrat to už ale nestačilo a Prostějov na, dokázal s ním několikrát otřást, plus
tak šel do vedení 2:0.
zápas ovlivnilo prasklé obočí. Ondra se
s tím popral statečně a zaslouženě vyhrál,
Komentář Petra Novotného:
i když třetí kolo bylo napínavé. Urval to
„Mohli jsme vidět, že Filip boxoval celé ale na svou stranu. Hosté si stěžují vždycutkání disciplinovaněji. Říkal, že trochu ky, my také, takže není co řešit...“ (smích)
změnil přípravu, jezdí teď boxovat do
váhová kategorie do 69kg:
Nitry, tak má kvalitnější sparingpartnery,
Miroslav Šerban
protože v jeho váze je obtížné sehnat je.
Miloš Bártl
Bylo to vidět, měl den, nikam nespěchal.
2:1 na body
Jednotlivými údery zasahoval, došel si
Návrat zpět do ringu se prostějovské sták vítězství.“
lici vydařil. Při své premiéře ve velterové
váhová kategorie do 60kg: váze se mnohonásobný český šampion
Hamo Aperjan a pátý muž mistrovství Evropy z roku
Erik Aloyan
2009 dočkal vítězství, i dokráčel k němu
3:0 na body
i přes slabší přípravu svou typickou trpěPrakticky celé úvodní kolo se neslo ve livostí, pečlivou obranou a přesnými útoznamení vyčkávání a minimálního počtu ky. Nikam se bezhlavě nehnal, tříměsíční
útoků, dlouho to byl spíše souboj nohou. přestávku na sobě nedal znát a fyzicky
Ve druhém tříminutovém kole působil vydržel. Soupeř se sice svou aktivitou
soupeř svěžejším dojmem, byl aktiv- hodně postaral o zápas, na body ale uspěl
nější, rozdával přesnější údery a donutil čtyřiadvacetiletý domácí zástupce.
soupeře k obranné ulitě a ustupování,
v závěrečném kole se sice obraz trochu
Komentář Petra Novotného:
změnil, ale útočná snaha domácí opory „Stala se nám taková věc, že Robert Bilík
stále narážela na dobře připraveného utrpěl nepříjemný úraz a zlomil si obě
pražského boxera.
nohy! Má zlomenou stehenní kost, patu
a těžký otřes mozku. Nebudeme s ním
Komentář Petra Novotného:
moci delší dobu počítat, hlavní je, aby se
„Hamo byl po nemoci a bylo vidět, že ten uzdravil. Nevím, co se stalo, řešili jsme
výkon není optimální, ale jeho vítězství ale, kdo bude boxovat. Podařilo se nám
zasloužené i vzhledem k tomu, že jsme přemluvit Mirka Šerbana, který šel do
doma. Kdybychom byli venku, tak by zápasu bez přípravy. Je to zkušený borec,
se s námi vůbec nikdo nebavil... Měl na který má jméno. Soupeř byl hodně šivíc, chyběla ale jistota a trpělivost, minule kovný, Míra to neměl vůbec jednoduché
s ním prohrál.“
a v jeho prospěch vyzněl konec zápasu.“
váhová kategorie do 64kg:
Ondřej Schilder
Štěpán Pitra
2:1 na body

Jedenadvacetiletý mladíček, jenž se stal
jednou mezi kadety a dvakrát v mužích
vicemistrem republiky a jenž mezi své
záliby řadí včelaření a rybaření, dokázal
velice dobře překvapit favorizovaného
Pitru. Zejména v prvním kole byl aktivní, nebál se, pečlivě vykrýval potenciální
útok a sám také dokázal rozdat několik
ran i dostat soupeře do rohu. Ve druhém
kole už bylo znát, že trochu odchází fy-

váhová kategorie do 75kg:
Vladimír Lengál
Jakub Korbel
1:2 na body

Na potvrzení výhry si museli prostějovští fanoušci po obvyklé čtvrthodinové přestávce ještě pár minut počkat.
Zraněného Jakuba Bambucha nahradil Vladimír Lengál, ale tento mač mu
příliš nevyšel. Působil unavenějším dojmem, chyběla mu energie, jeho soupeř byl pohyblivější. Nejofenzivnější
podívanou přineslo to poslední kolo,
v něm se už Lengál tolik nekryl a in-

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

...ještě

+

Maďarský "bijec" (v černém) se domácím divákům předvedl v tom nejlepším světle a svého soupeře několikrát složil k zemi,
aby nakonec ve 3. kole zvítězil technickým K.O.
Foto: Josef Popelka

kasoval víc úderů, celkově tak nebylo vedl zápas do vítězného konce, i když to
pochyb, na čí stranu se arbitři přikloní. byl těžký zápas, protože Juráček je takový
nepříjemný, ulítaný. Boxovali spolu už
Komentář Petra Novotného:
předtím v Praze a bylo to tam vyrovnané,
„Láďa měl bývalého juniorského re- ale zkušenosti přinesly vítězství.“
prezentanta Korbela a myslel si, že je to
váhová kategorie do 91kg:
bažant, jeho výkon nebyl optimální. TroTomáš Vaněček
chu jsem se toho obával, měl čtyři zápasy
David Hošek
za měsíc, byl na mezinárodních turnajích
3:0 na body
v Maďarsku a Albánii. Fyzicky to nemusí
být znát, ale psychicky je to velký nápor, Rozkoukávání skončilo poměrně záhy
když absolvujete hodně zápasů na nej- a v těžké váze už padaly velice tvrdé údevyšší úrovni. Byl bez jiskry, bez nápadu, ry. Hostující rohovník převzal iniciativu
a v prvním kole několikrát poslal domátakový mdlý. Na výhru to nebylo.“
cího borce do provazů. V úvodu druváhová kategorie do 81kg: hého dějství se Vaněček vzpamatoval,
Tomáš Bezvoda poté opět předvedl větší sérii úderů jeho
Matúš Juráček
soupeř a ve střetnutí dvou aktuálních vi2:1 na body
cemistrů se to nejpodstatnější událo až
Úřadující mistr republiky změřil síly s te- v závěru. Tenisový trenér z Poruby, jenž
prve dvacetiletým boxerem, který mezi se boxu věnuje šest let, dokázal být trpělisvé záliby řadí sbírání motýlů, a při svém vější, sice se nacházel více v defenzivě, potypickém přihrbení slavil úspěch. První mohly mu ale nečisté údery Hoška, po
kolo nabídlo spíše jen takové náznaky, nichž byl člen Rohovníku Praha dvakrát
naopak ve druhém se stále něco dělo. veřejně napomínán. To mu ubralo body
Po aktivním úvodu sice podsaditější a i tentokrát ukázali rozhodčí na prostěkmenový člen znojemského oddílu utr- jovského zástupce.
žil pár lacinějších úderů, pak se ale opět
dostal do útoku. I díky divácké podpoře
Komentář Petra Novotného:
dokázal vyrovnané utkání zvládnout. „Tomáš sehrál napjatý zápas. David je
Jeho soupeři však radost příliš nezkazil typický knockouter, který hrozí svými
a šoumen v pražském kádru dokázal švihy, na druhou stranu je poměrně nezaujmout a pobavit i po skončení duelu. čistý, což se projevilo ve třetím kole, kdy
ho rozhodčí oprávněně dvakrát veřejně
Komentář Petra Novotného:
napomínal, což rozhodlo utkání. Podle
„Tomáš měl nepříjemného Juráčka. Ten mě vyhrál zaslouženě. Měl trochu lepší
byl silový, ale Tomáš svou zkušeností do- začátek, potom horší konec, ale zápas

ovlivnilo veřejné napomínání. Hošek je
hodně objemný, nečistý, silný boxer.“
váhová kategorie nad 91kg:
Ištván Bernath
Pavel Šour
T.K.O.
T
.
ve 3. kole pro domácí

Po delším čase mohla jít opět do akce maďarská posila. A jednalo se o bonbónek
pro diváky. V prvních desítkách sekund
se spíše oba urostlí chlapi více drželi, než
boxovali, poté ale Ištván málem poslal
svého protivníka přes provazy na stůl
hlavního pořadatele. A převaha účastníka
londýnských olympijských her sílila, ve
druhém kole byl zkušený Šour dvakrát
počítán, v posledním kole pak v rychlém
sledu dokonce třikrát v řadě a trojnásobný český vládce z let 2005, 2008 a 2014 se
rozhodl v utkání nepokračovat. Body tak
pro svůj mančaft získal mistr Maďarska
z let 2012, 2013 a 2014.
Komentář Petra Novotného:
„Konečně jsme se dočkali zápasu
Ištvána, (úsměv) Pavel Šour měl odvahu, klobouk dolů, že tam vůbec vlezl.
V Praze to byl vyrovnaný zápas, Pavel
je ostřílený borec, který už toho má
hodně za sebou. Neustál to ale psychicky, jak na něj Ištván vyvinul tlak,
tak se Pavel poskládal. Nechtělo se mu
boxovat a Ištván je silový boxer, málokdo v našich končinách mu odolá.“
Statistky z utkání a výsledkový servis
soutěže najdete na straně 21

Pozápasové hodnocení trenérů
Petr NOVOTNÝ - BC DTJ Prostějov:
„Nečekal jsem takový výsledek. Věděl jsem, že Praha má
silný kádr, kluci mě překvapili. Hodnotím to velice pozitivně, napravila se křivda s Nitrou a jsem rád, že lidé si
přišli na své a mohou jít spokojeni podívat se na hokej. Vydařená domácí rozlučka se sezonou. Obdobné to mohlo
být s Nitrou, ale tam byly rozhodčí takoví... Děkuji městu Prostějov, Olomouckému kraji a všem příznivcům za
podporu, konečně jsme se letos dočkali vítězství. Další

zápas nás čeká v neděli jedenatřicátého května v Dubnici.
Los je příznivý a druhé místo by mohlo vyjít.“

Ladislav KUTIL - BC Big Board Praha:
„Nechci se o tom bavit. Dva zápasy jsme mohli v klidu vyhrát, ale okradli nás o to. Kluci trénují, rozhodčí to mohli
nechat, jak to má být, zbytečně jim to vzali. Prostějov by
i tak vyhrál. Jsem spokojen se všemi kluky, chtěli jsme vás
porazit, neumožnili nám to ale rozhodčí.“

„Zabojoval jsem až do konce,“ těšilo Ondřeje Schildera
PROSTĚJOV O velké výsledkové překvapení se svým vystoupením postaral ve váze do
64 kilogramů Ondřej Schilder.
Dvaadvacetiletý boxer Poruby
se v prostějovských barvách
dočkal vítězné premiéry v mezinárodní česko-slovensko-polské soutěži, když si vyšlápl
na mnohem ostřílenějšího
Štěpána Pitru, i díky jeho příspěvku se tak zrodil drtivý triumf domácího výběru DC DTJ,
zatímco pražské rohovníky čekala po vysokém debaklu dlouhá cesta zpět.

Jiří Možný

●● Jaké jsou dojmy krátce po prvním interligovém vítězství?
„Suprové. Jsem úplně nadšený a spokojený. Třetí kolo jsem už nemohl
fyzicky, ale nějak jsem to dotáhl
a dobojoval do úspěšného konce.
Byl jsem po nemoci, tak jsem to nějak doboxoval a celkově to byl bojovný zápas. Zabojoval jsem až do konce a udržel jsem to. Jsem spokojen.“
●● A omezovala váš předchozí
nemoc?
„Dal jsem se do kupy a připravoval jsem
se dva týdny, ale věděl jsem, že budu
ztuhlý v nohách. Měl jsem trochu strach,
ale jinak jsem byl dobře nachystaný.“

●● Byla vítanou injekcí i domácí
atmosféra?
„Jo, bylo to perfektní. V Prostějově
bývá super prostředí, jsou tu dobří
lidé. Paráda, jsem nadšený.“
●● Favoritem utkání byl soupeř,
měl jste z něj respekt?
„My jsme spolu boxovali už na mistrovství republiky 2014, tam jsem
ale zvítězil a šel dál, takže jsem věděl,
co mohu od něj čekat. On věděl, co
čekat ode mě, ale trochu mě podcenil
a myslel si, že to bude mít jednodušší.“
●● Co tak zásadního přineslo první i druhé kolo, že jste výhru uhájil?
„První dvě kola mi udělala zápas. Měl
jsem přesnější údery, byl jsem aktivnější, boxoval jsem techničtěji. Ně-

kteří rozhodčí mě asi moc neznali, ale
jsem rád, že vítězství přisoudili mně.“
●● Jak se vám zatím zamlouvá samotná interliga?
„Je to perfektní. Jsem s tím spokojen a jsem rád, že tu mohu boxovat
za Prostějov, že mě pan Novotný
do této soutěže nominoval. Snad se
bude dařit i dál. Teď jedeme do Dubnice, na ni se chceme stoprocentně
připravit a vyhrát. Nic jiného. Dáme
do toho všechno a snad se to podaří.“
●● Co do té doby čeká přímo vás?
„Asi jen příprava na Dubnici, žádný
jiný zápas pravděpodobně do té doby
mít nebudu. Potom ještě jedeme
v červnu na turnaj na Slovensko a pak
mistrovství republiky na podzim.“

Mladík v prostějovských barvách Ondřej Schilder (vpravo) sice závěr duelu protrpěl, body ale byly jeho.
Foto: Jiří Možný

Pondělí 4. května 2015
www.vecernikpv.cz

volejbal

Agelky budou znovu hrát

VÝBORNÁ ZPRÁVA! evropskou Ligu mistryň
Nejprestižnější soutěž by měla zvýšit počet zúčastněných družstev
Původní zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Budoucí podoba
CEV DenizBank Champions
League Women je sice teprve
ve fázi zrodu a VK AGEL má
v tuto chvíli zatím jen podanou
přihlášku k účasti, nicméně
slovy šéfa hanáckého klubu je
už teď v podstatě jisté, že prostějovské volejbalistky budou
i v nové sezóně 2015/2016 Ligu
mistryň hrát. A to již poosmé
v řadě za sebou!
„Absolutně nic tomu nebrání. Za
poslední roky jsme do národního
koeficientu pro evropské poháry získali tolik bodů, že vítěz české extraligy má start v Champions League

automaticky zajištěn. Podmínkou
je zaslání přihlášky prostřednictvím
národního svazu, což jsme učinili, a
také určité garance ze strany oddílu,
které jsme Evropské volejbalové federaci poskytli. Tím pádem i v příštím ročníku Ligu mistryň zcela jistě
absolvujeme,“ potvrdil Večerníku
radostný fakt Petr Chytil, předseda
správní rady VK Agel.
Vzápětí
prozradil
i další zajímavé informace. „Aktuálně
to vypadá, že počet
zúčastněných týmů v ženské Lize
mistryň vzroste ze dvaceti na čtyřiadvacet, tím pádem bude zase o něco
těžší postoupit ze základní části do
play off, případně dosáhnout alespoň na přesun do CEV Cupu. My
přesto budeme toužit po zopakování úspěchu z uplynulého ročníku,
kdy jsme navzdory nesmírně silným

soupeřům senzačně prošli ze skupiny do vyřazovacích bojů. Byť určitě
zase půjde o hodně těžký úkol,“ přemítal Chytil.
Aspoň trochu schůdnější protivníky do základní grupy by Agelkám mohla poslat skutečnost,
že při slavnostním losu soutěže
koncem června pravděpodobně
budou taženy ze třetího
losovacího
koše. „Stejně
to však bude
hodně o štěstí. Ze čtvrtého koše
můžeme dostat hratelného soupeře
stejně jako velice silného, z prvního
koše to každopádně bude nějaký
gigant a ani ze druhého nemůžeme
počítat s nikým papírově slabším,
spíš právě naopak. Na druhou stranu
jsme se letos přesvědčili, že v případě našich skvělých výkonů lze vy-

zjistili jsme

Znovu s elitou. Díky další účasti Agelek v Champions League bude
fanoušky zaplněné hlediště opět sledovat špičkový mezinárodní volejbal.
Foto: Josef Popelka.
rovnaně bojovat téměř s kýmkoliv.
A neboť do příští sezóny půjdeme
s téměř nezměněným a tedy kvalitním mančaftem, nechceme se dopředu spokojit s málem. Jakkoliv nás
v nejprestižnějším poháru klubové

Evropy opět čeká ohromně náročná
mise,“ připojil ve svém zamyšlení šéf
prostějovského klubu.
Právě s Petrem Chytilem vám Večerník přinese již v příštím čísle
exkluzivní rozhovor.
(son)

EXTRALIGA ŽEN BUDE NEJSPÍŠ

Kovářová, Simon, Čada, Adamčíková ZNOVU S DESETI DRUŽSTVY
a mládežnice VK Agel sahají po trofejích
PROSTĚJOV Hlasování odborníků již rozhodlo o laureátech dalšího ročníku ankety
Volejbalisté roku ČR za sezónu
2014/2015. Vítězové však budou
prozrazeni a oceněni až na slavnostním vyhlášení příští sobotu
16. května v Brně, zatím došlo k
odtajnění tří nejlepších v každé
z dvanácti kategorií. A hojné za-

stoupení má v této elitní společnosti VK AGEL Prostějov.
Mezi nejlepšími hráčkami české extraligy jsou hned dvě Agelky Julie
Kovářová a Liannes Simon, Trenérem družstva žen se může stát kouč
A-týmu VK Miroslav Čada, jedním
ze tří top Beachvolejbalových párů je
dvojice Kristýna Adamčíková (Prostějov), Kateřina Valková (Ostrava) a

hanácký klub opět nechybí v trojici
Mládežnických oddílů dívek.
Hlasy nominovaným dávali členové správní rady ČVS, funkcionáři,
trenéři, metodici, členové odborných komisí a novináři. Letošní
Galavečer českého volejbalu proběhne výše zmíněného 16. května
od 18.00 hodin v Městském divadle
Brno.
(son)

Anketa Volejbalisté roku ÈR 2014/2015 - tøi nejlepší v jednotlivých kategoriích
Volejbalista roku
David Konečný, Martin Kryštof,
Jan Štokr
Volejbalistka roku
Helena Havelková, Aneta Havlíčková,
Michala Kvapilová
Nejlepší hráč české extraligy
Donovan Džavoronok, Filip Habr,
Radek Mach
Nejlepší hráčka české extraligy
Julie Kovářová, Liannes Simon,
Michaela Mlejnková

Trenér družstva mužů
Michal Nekola, Jan Svoboda,
Zdeněk Šmejkal
Trenér družstva žen
Miroslav Čada, Stanislav Mitáč,
Zdeněk Pommer ml.
Beachvolejbalový pár
Kristýna Adamčíková - Kateřina
Valková, Martina Bonnerová - Barbora Hermannová, Kristýna Kolocová - Markéta Sluková
Trenér družstva chlapců

Jindřich Licek, Jaroslav Linhart, Jiří Zach
Trenér družstva dívek
Eliška Gavalcová, Ondřej Marek,
Aleš Novák
Mládežnický oddíl chlapců
Volejbal Brno, VK Ostrava, ČZU Praha.
Mládežnický oddíl dívek
PVK Olymp Praha, VK AGEL Prostějov, Baník Příbram.
Rozhodčí
Martin Hudík, Milan Labašta,
Kamil Renčín

PROSTĚJOV Uplynulá sezóna
UNIQA extraligy volejbalistek
ČR hraná po zániku Slavie Praha
v pouhých devíti týmech zřejmě
bude jen výjimkou, jednoroční
anomálií. Z nejvyšší národní soutěže totiž nikdo nesestoupil a vítěz
1. ligy VK České Budějovice pravděpodobně využije svého práva
postoupit mezi elitu.
„Přihlášky do příštího ročníku extraligy se uzavírají až během května, tudíž
jistého zatím není nic. Co jsem ale
v kuloárech slyšel, tak Budějovice chtějí postupu využít a mezi nejlepšími

českými kluby prý skutečně budou
působit,“ prozradil Večerníku Miroslav Čada, hlavní trenér žen VK AGEL
Prostějov.
Jihočeský oddíl by tím naplnil už dříve
deklarované ambice. „Tamní šéf během
nedávno skončeného ročníku prohlásil,
že pokud si účast v extralize vybojují
sportovní cestou, tak do toho půjdou.
Kupovat nic nechtěli, ovšem i jinak jsou
finanční nároky v porovnání s první
ligou samozřejmě někde úplně jinde
a sehnat dostatek peněz není v dnešní
době jednoduché. Proto uvidíme, jak
vše dopadne,“ odtušil Čada.
(son)

Koneèné poøadí UNIQA extraligy žen ÈR 2014/2015
1. VK AGEL Prostějov, 2. PVK Olymp Praha, 3. TJ Sokol Frýdek-Místek, 4. TJ Ostrava, 5. VK Královo Pole Brno, 6. SK UP Olomouc, 7. VK
Přerov, 8. TJ Sokol Šternberk, 9. VK SG Brno.

Koneèné poøadí 1. ligy žen ÈR 2014/2015
1. VK České Budějovice, 2. TJ Tatran Střešovice, 3. TJ Sokol Nusle,
4. TJ Sokol Dobřichovice, 5. TJ Lokomotiva Břeclav, 6. VK Moravská Slávia Brno, 7. TJ Sokol Žižkov, 8. VK Rokycany, 9. S.K. P.E.M.A. Opava, 10.
VK Hronov, 11. VŠSK Slavia PF České Budějovice, 12. TJ Jiskra Havlíčkův
Brod.
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Vicemistr Olymp Praha
pøichází o Mlejnkovou

Prostějov (son) - V letošní
sezóně zvládly volejbalistky
Olympu Praha citelné hráčské
oslabení výborně, když i bez
několika odešlých opor znovu získaly extraligové stříbro.
V příštím soutěžním ročníku se
však budou muset prát s úplně
stejnou komplikací. „Asi už proniklo na veřejnost, že jedna z našich největších opor Míša Mlejnková míří na zahraniční angažmá
a musíme se tedy obejít bez ní.
Sice má teprve osmnáct let, ale
věková hranice těchto odchodů se
v případě našeho klubu neustále
posouvá dolů. Tak trochu doplácíme na to, jak dobře se o mladé
talenty staráme,“ posteskl si kouč
žen PVK Stanislav Mitáč. Mlejnková navíc nebude jedinou personální ztrátou Olympu. „Vypadá to,
že do ciziny přestoupí ještě i některé další naše hráčky. Konkrétní být
zatím nemůžu, vše se vyjasní v nejbližších týdnech. Každopádně se
s tímhle oslabením zase popereme,“ pravil Mitáč odhodlaně.
Olomouc èeká
pøestavba kádru

Prostějov (son) - S poněkud nese v uplynučekaným
ý neúspěchem
p
py
lém ročníku UNIQA extraligy ČR
musely vyrovnat volejbalistky SK
UP Olomouc. Tým, který svou papírovou silou určitě měl na tradiční
zisk medaile, skončil překvapivě až
šestý. „Vůbec nám nevyšel vstup do
soutěže, v první polovině základní
části jsme dělali strašně moc chyb
a dopláceli na to častými porážkami. Vzniklou bodovou ztrátu jsme
pak neustále museli dotahovat,
na postup do horní nadstavbové skupiny to ale těsně nestačilo.
A ve čtvrtfinále nás pak vyřadil silný
Frýdek,“ pokrčil zklamaně rameny
dlouholetý trenér olomouckých
žen Jiří Teplý. Ten má nyní před
sebou přebudování kádru. „Už
koncem této sezóny skončila kvůli
těhotenství Veronika Schandlová,
odejdou také některé další hráčky. Které, to si zatím necháme pro
sebe. Rozhodně však za ně hodláme přivést kvalitní náhradu tak,
abychom v novém extraligovém
ročníku opět útočili na cenné kovy.
A rovněž chceme zažádat o divokou kartu pro start v evropských
pohárech,“ prozradil Teplý.

Odchody z VK: JEN DVOJICE KOSSÁNYIOVÁ A KARG Adéla Stavinohová v nominaci
PROSTĚJOV Jak už Večerník stručně zmínil v minulém vydání,
jeví se letos velmi slibně až pravděpodobně možnost, že současný tým prostějovských volejbalistek zůstane téměř celý zachován i pro další sezónu 2015/2016. Ze stávajících Agelek totiž
skoro jistě odejdou jinam pouze dvě hráčky, a to česká smečařka Andrea Kossányiová a německá blokařka Stefanie Karg.
Ostatní plejerky by měly na Hané zůstat!

Marek SONNEVEND
„Obě hráčky jsme se snažili udržet
a nabízeli jim nové smlouvy, ale ony
se rozhodly jinak, na což mají samozřejmě právo. Andrea nám opakovaně řekla, že ji hodně láká zahraniční angažmá a že jej chce už nyní
hodně zkusit. Nezabraly ani naše
argumenty ve směru snahy o maximální udržení stejného družstva,
které by mohlo navázat na úspěchy z
uplynulého ročníku. Andrea už byla
pevně rozhodnutá a my jí děkujeme
za tříleté dobré služby pro náš oddíl
i přejeme vše nejlepší do další kariéry,“ řekl Večerníku předseda správní
rady VK Agel Petr Chytil.
Vzápětí prozradil také pozadí odchodu Karg. „Stefanie pro změnu přišla
s tím, že se chce doma v Drážďanech
začít věnovat učitelské profesi, neboť
tam má domluvené pracovní místo a
ráda by tuhle šanci využila. Navíc bude
se svým přítelem, který za ní do Pros-

tějova jen občas přijel a po němž se jí
prý dost stýskalo. Ani v tomto případě
jsme se snahou o přesvědčení hráčky k
setrvání u nás nepochodili, tudíž i Stefi
nezbývá než poděkovat a popřát štěstí
do života,“ zopakoval Chytil.
Momentálně se spolu s hlavním trenérem Miroslavem Čadou a sportovním manažerem Peterem Gogou
maximálně snaží o to, aby všechny
ostatní členky A-týmu žen nadále setrvaly na Hané. „U některých je další
působení v našem klubu v podstatě
jisté, s některými hráčkami ještě
jednáme. Každopádně žádná konkrétní jména v tuhle chvíli nechci
ani nemůžu zveřejnit. K tomu přikročíme postupně na základě uzavírání jednotlivých kontraktů včetně podpisů,“ pravil Chytil.
Nic bližšího zatím neprozradil ani
o personální náhradě za Kossányiovou a Karg. „Doplnění kádru na
smečařském i blokařském postu
pochopitelně řešíme, ale rovněž zde

na kvalifikaci MS juniorek
PROSTĚJOV I v blížící se druhé samotný světový šampionát U20 by
části kvalifikace o postup na mis- znamenal velký úspěch. Vzhledem
trovství světa juniorek 2015 by ke kvalitám našeho národního týmu
volejbalový oddíl VK AGEL Pro- ovšem není ani taková senzace zdalestějov měl mít svou zástupkyni. ka jen snem.
V širší patnáctičlenné nominaci Každopádně juniorky České republireprezentace České republiky totiž ky už mají za sebou první soustředění
nechybí libero Adéla Stavinohová, v Brandýse nad Labem, kde ale Stavia pokud pronikne i do užšího dva- nohová ještě chyběla kvůli klubovým
náctičlenného výběru, absolvuje povinnostem v podobě startu na rozv polovině května kvalifikační sku- hodujícím turnaji Final Four extraligy
pinu G v Srbsku.
kadetek. Druhé soustředění proběhMladé Češky se ve městě Ruma po- ne od 7. do 10. května opět v BrandýDuo jde pryč. Stefanie Karg (vlevo) a Andrea Kossányiová už společný stupně střetnou s Tureckem (15. 5.), se a tam Adéla pochopitelně zamíří.
dvojblok v dresu VK nepředvedou, alespoň ne v příští sezóně.
domácím Srbskem (16. 5.) a Francií Dočká se i dalších utkání za nároďák
Foto: koláž Večerníku
(17. 5.). Soupeři jsou to vesměs hod- ve své kariéře? O tom rozhodne treplatí, že dokud nebudou jednání vých smluv, ovšem za náš oddíl platí, ně silní, tudíž případný postup na nér Ondřej Marek.
(son)
dotažena do konce, nelze celou věc že jsme s dosavadní prací celého rekomentovat. V každém případě to alizačního týmu naprosto spokojeni
Širší nominace juniorek ÈR na kvalifikaci MS 2015
vypadá velice slibně s naším celko- a nemáme důvod cokoliv měnit.
vým záměrem, aby úspěšný mančaft Stejný zájem pokračovat ve spolu- Nahrávačky: Marie Kurková (PVK Olymp Praha), Zuzana Ond(PVK Olymp Praha), Kateřina Val- rušková (TJ Ostrava), Anežka Sebroz nedávno skončené sezóny zůstal práci je též z druhé strany a s Mirkem ková (TJ Ostrava)
ňová (VK České Budějovice), Barboco nejvíc pohromadě a v příštím Čadou, Lubošem Petrášem, Pavlem Blokařky: Pavlína Šimáňová (PVK ra Fomenková (PVK Olymp Praha)
soutěžním ročníku zkusil navázat na Navrátilem, Honzou Müllerem Olymp Praha), Marika Tesařová Univerzálky: Lucie Nová (PVK
skvělé výkony i výsledky,“ zdůraznil i Lukášem Mičekem tak nadále po- (VK KP Brno), Gabriela Bartošo- Olymp Praha), Tereza Diatková
šéf „vékáčka“.
čítáme. Jedinou výjimkou je místo vá (PVK Olymp Praha), Justýna (VK KP Brno)
Libera: Adéla Stavinohová (VK
Téměř beze změny navíc zůstane kondičního trenéra, kde se hledá ná- Frommová (PVK Olymp Praha)
i realizační tým áčka Agelek. „Sice hrada za těhotnou Míšu Jelínkovou,“ Smečařky: Lucie Kalhousová (PVK AGEL Prostějov), Nikola Vaňková
Olymp Praha), Michaela Mlejnková (VK KP Brno)
teprve pracujeme na podepsání no- doplnil Petr Chytil.
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DRAMA VRCHOLÍ! Ligového finalistu určí až pátý zápas

OREL
PODLE

VEČERNÍKU
DAVID Š
DAV
ŠTEFFEL
Necelých třiadvacet
třiadvac minut stačilo Davidu Šteffelovi,
aby se stal nejlepš
nejlepším hráčem čtvrtého utkání semifinálové série s Vále
Válečníky z Děčína. Na palubovku se
přesto do konce poločasu zadostal až v šesté minutě,
m
jedenáct bodů a výrazně přispěl k získání
znamenal jedenác
rozhodujícího náskoku Prostějova. Dokázal se
prosadit
prosad zpod koše i ze střední vzdálenosti,
navíc přidal sedm doskoků a dva zisky.
„Můžeme
být rádi, že máme kvalitní
„Můž
čtyři pivoty, kteří jsou schopni přispět
k týmovému
vítězství. Tentokrát dal
tý
o době
do nejvíce vědět David. Přestože mu
skvěle
skvěl sekundoval další pivot Honza
Tomanec,
byl z mého pohledu nejlepší
Tom
na hřišti,“ ocenil Šteffelův výkon trenér
n Zbyněk Choleva.

RYCHLÝ VEČERNÍK
Orlùm pomohly
výkony lavièky

Kadeti získali
extraligový bronz

Prostějov (lv) - Téměř polovinu prostějovských bodů ve čtvrtém zápase proti
Děčínu obstarali hráči ze střídačky. Právě tento příspěvek Orlům pomohl k odvrácení mečbolu. Díky němu si vynutili
páté utkání. „V posledním zápase nám
hodně pomohli hráči z lavičky. Střelecky
se chytil David Šteffel, pak i Honza Tomanec. Bylo to strašně důležité, protože
hráči základních pětek se dobře znají
a nemají se čím překvapit,“ pochválil své
spoluhráče Kamil Švrdlík, který tentokrát odehrál dvaadvacet minut a téměř
celý poločas sledoval počínání svých kolegů na palubovce ze střídačky. „Tak to
v této fázi sezony chodí. Kdo se chytne,
musí hrát. Ten co je zrovna prospěšný,
musí být na palubovce,“ tvrdí reprezentační pivot.

Nymburk (lv) - Cennou medaili
získali basketbalisté Prostějova v extralize kadetů do 17 let. Po postupu přes
USK Praha se probojovali do finálového turnaje, který hostil Nymburk.
V semifinále Orli nestačili na Slezskou
Ostravu. Utkání prohráli 66:75, když
rozhodující ztrátu nabrali ve druhé
čtvrtině. V utkání o 3. místo nastoupili
proti pražské Spartě a poslední utkání
sezony zvládli. Svěřenci Petera Bálinta
byli lepší a po vítězství 59:49 získali zaslouženě bronzovou medaili.

www.vecernikpv.cz

Souboj v Děčíně se hraje už dnes a vysílá jej SlovakSport2
PROSTĚJOV, DĚČÍN Stejně
jako v přecházejících sezonách
pro Večerník čeká basketbalisty prostějovLadislav VALNÝ
ského Ariete i letos páté semifinálové utkání play off. Za nerozhodného stavu 2:2 na zápasy čeká
na Orly rozhodující duel v Děčíně. Hraje se už dnes, tj. v pondělí
4. května od 18:00 hodin opět před kamerami SlovakSport TV2.
Vítěz narazí ve finále na Nymburk, poražený si zahraje o třetí místo
s Opavou.„Není to nic neobvyklého. V této fázi soutěže jsou proti
sobě silné týmy. Na pět zápasů se hraje často,“ říká před dnešní
bitvou kapitán Prostějova Radek Nečas.
Původní zpravodajství

V rozhodující bitvě budou mít hráči Děčína na své straně bouřlivé domácí prostředí. Hosté zase přijedou povzbuzeni
posledním úspěchem v sérii a vědomím,
že už ve třetím utkání na severu Čech
sahali po vítězství. „V posledním zápase
jsme byli odvážní a každý, kdo přišel na
hřiště, odvedl dobrou práci. Doufám,
že v takovém rozpoložení odehrajeme
i rozhodující utkání,“ věří trenér Zbyněk Choleva, který cítí, kudy může vést
cesta do finále. „Nesmíme podlehnout
nasazení soupeře, ani divákům, ani rozhodčím a zkusit poprvé v sérii zvítězit
venku,“ nabádá lodivod Ariete.
V celé semifinálové sérii prozatím platí,
že můj dům-můj hrad. V prvním střetnutí vybojovali Děčínští na své palubovce desetibodovou výhru, o níž rozhodli
v závěrečné periodě. Utkání číslo 2 na
Hané bylo až na první čtvrtinu jasně
v moci Prostějova, z čehož rezonovalo
drtivé vítězství o více než třicet bodů.
Třetí zápas se pro svěřence kouče Cholevy vyvíjel parádně, vždyť ve třetí periodě se vedení Švrdlíka a spol. vyšplhalo
až na 15 bodů! Závěrečnou desetimi-

zpráva pro naše fanoušky, výhoda svého
prostředí nám ale samo o sobě utkání
nevyhraje. Je nutné podat kvalitní týmový výkon podpořený všemi hráči. Nelze
se schovávat, nelze se zbavovat zodpovědnosti, na místě je odvaha, odhodlání
a víra ve vlastní schopnosti. Páté utkání je
pro většinu mých hráčů novum, a proto
je nutné se s touto skutečností ztotožnit
a vzít to jako příležitost posunout se v kariéře dál. Bude to bitva a já jen doufám, že
si o svém postupu rozhodnou samotní
hráči na hřišti,“ nechal se slyšet na klubových stránkách Pavel Budínský.
Zatímco děčínské družině bude kvůli
výronu kotníku chybět křídelník Filip
Kroutil, kouč Choleva by snad už mohl
využít služeb Talleyho.

odehrané semifinálové zápasy v kostce:
Děčín - Prostějov 81:71
Nejvíce bodů: Stria 15, Tucker 14 - Marko 18, Švrdlík, Talley a Mrviš po 12.
Prostějov - Děčín 87:54
Nejvíce bodů: Slezák 25, Tomanec 14 - Houška a Landa po 11.
Děčín - Prostějov 67:63.
Nejvíce bodů: Vyoral 18, Houška 14 - Švrdlík 19, Marko 12.
Prostějov - Děčín 73:58.
Nejvíce bodů: Šteffel 15, Slezák 14 - Stria 13, Houška 12

SEMIFINÁLE:
5. utkání, pondělí
4. května 2015, 18.00:
BK Děčín – Ariete Prostějov.

Prostějovu nestačil ani velký náskok

opakovat nebude,“ tvrdí Šteffel BK DC
BK PV

67
63

STAV SÉRIE: 2:1

Foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV Do čtvrtého zápasu proti Děčínu naskočil pivot David
Šteffel v šesté minutě a bylo to povedené střídání. Do konce první
čtvrtiny zaznamenal nejvyšší hráč prostějovské soupisky sedm bodů, celkově jich nastřádal patnáct a byl nejlepším střelcem celého
utkání.„Body jsou fajn, ale o vítězství se rozhodovalo v obraně. Dostali
jsme jenom osmapadesát bodů, proto se nám podařilo sérii vyrovnat,“ komentoval Šteffel v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.
●● Děčín měl mečbol. Byli jste kvůli
tomu před zápasem nervózní?
„Nervozita nějaká byla, ale ne kvůli stavu série. Taková, která patří k vyřazovací
části soutěže. Z utkání jsme ale neměli
strach. Všichni jsme věřili ve vlastní síly,
v kvalitu celého týmu a šli jsme za výhrou.“
●● Jak moc pomohl k úspěchu povedený začátek duelu?
„Máme v poslední době takové vlažnější vstupy do utkání, tentokrát jsme od
začátku získávali míče v obraně a to nás
nakopávalo i v útoku. Tak by to mělo
být pokaždé.“
●● Děčín v poslední čtvrtině stáhl
svoji ztrátu na rozdíl šesti bodů. Neměl jste strach, že se může opakovat
třetí zápas, kdy jste ztratili náskok
patnácti bodů?
„Neměl. V Děčíně to byl největší výpadek

Děčín v Prostějově zklamal zejména při
střelbě z dálky. Turcer proměnil jedinou
ze dvanácti střel, Stria se trefil čtyřikrát, ale
potřeboval na to čtrnáct pokusů. Bosák
zvedl míč v osmi případech. Úspěšný
byl jednou. „Při zakončení se řadě hráčů
nedařilo. Doma se pokusíme úspěšnost
zlepšit a snad tomu bude odpovídat i výsledek,“ přeje si trenér „Válečníků“ Pavel
Budínský. Jeho svěřenci budou mít v zádech výhodu domácího prostředí
aopětvyprodanouibouřícíarénu.Orlům budou hrát do karet zkušenosti
z těžkých mačů, navíc mají šanci zavřít
Děčínu finálová stavidla v pátém mači
již potřetí za posledních devět let.
„Série s Prostějovem došla k vrcholu. To,
že hrajeme doma, je především dobrá

KAM NA

„Výpadek jako v Děčíně se

ladislav VALNÝ

nutovku ovšem opanovali Válečníci,
kteří díky heroickému výkonu strhli
v poslední minutě na svou stranu čtyřbodové vítězství. Ve čtvrtém duelu na
prostějovské palubovce Sportcentra si
domácí již během úvodní desetiminutovky zásluhou šňůry 15:0 vybudovali
čtrnáctibodový polštář a vcelku pohodlně srovnali.
Orlům se tak ve čtvrtém utkání, stejně jako před rokem, podařilo odvrátit
mečbol soupeře a v pondělí se pokusí
obrat ve vývoji série dokonat. Celý
tým si přeje, aby zpáteční cesta byla
veselá. „Uvidíme, jaký to bude zápas, ale
míč je teď na děčínské straně. Po základní
části skončil druhý, to on musí ukázat,
jestli má na finále. Pokud v obraně podáme výkon, jako ve čtvrtém zápase,
budeme úspěšní,“ je přesvědčený pivot
prostějovského Ariete Jan Tomanec, který doufá, že mu vyjde vlastní tip před začátkem semifinálových duelů. „Tvrdím,
že třikrát v Děčíně prohrát nemůžeme.
Dvakrát se to už stalo, proto teď vyhrajeme,“ neskrývá velké odhodlání podkošový hráč Orlů.

Prostějovský rozehrávač Marko se právě snaží ve čtvrtém utkání série proniknout
přes obranu Děčína. Povedlo se a dnes se hraje o vše!
Foto: Josef Popelka

v sezoně, kterému pořád nerozumím... Takový se prostě opakovat nebude!“
●● Vám osobně zápas sedl. Jak jste si
střetnutí užíval?
„Konečně jsem se cítil dobře. Od zranění kotníku na začátku play off to prostě
nebylo ono. Tentokrát to bylo v pohodě, snad to bude pokračovat.“
●● Zápas v poslední čtvrtině zlomil
osmi body v řadě Jan Tomanec. Co
jste říkal této sérii?
„Čenda se taky trošku po zranění trápil.
Teď rozhodl zápas, když dal dvě trojky
a přidal hezký nájezd. Takový zápas mu
určitě dodá sebevědomí a bude takové
výkony podávat i v dalších zápasech a to
je dobře.“
●● Jak bude vypadat pátý duel, který
určí finalistu?
„To se těžce odhaduje. Děčín je na tahu,
bude pod tlakem. My tam pojedeme
pochopitelně vyhrát. Je to otevřené, dle
mého padesát na padesát.“

DĚČÍN, PROSTĚJOV Pětatřicet
minut vedli basketbalisté Ariete
ve třetím semifinále proti Děčínu,
přesto se nakonec museli smířit
s porážkou 63:67, která severočeskému výběru přinesla finálový mečbol. Orlům k úspěchu nestačilo ani
vedení o patnáct bodů v závěru třetí
čtvrtiny. V poslední části se totiž nedokázali patřičně prosadit na útočné
polovině a promarnili nejen nadějný
náskok, ale nakonec i celé utkání...
Hráči Prostějova opět nastoupili bez
Talleyho, přesto měli lepší vstup do

utkání. Po vyrovnaném začátku odskočili domácí sestavě na rozdíl sedmi bodů,
když dokázali využít nepřesné rozehrávky Děčína. Pak sice domácí dokázali
srovnat krok, přesto po deseti minutách
vedli hosté - 21:22. V následující pasáži
Ariete dokázalo ještě lépe využít chyby
děčínských basketbalistů a postupně
navyšovali své vedení. Body na straně výběru Zbyňka Cholevy rychle přibývaly
a přinesly poločasové vedení - 31:37.
Ani po přestávce se „Válečníci“ dlouho
nemohli dostat do tempa. Vyprodaná
hala sledovala, jak se hráči Ariete blíží ke
druhému vítězství v sérii. Chvílemi si
vypracovali náskok patnácti bodů. Do
poslední části vstupovali za velmi příznivého stavu - 46:56. Poslední desetiminutovka ale přinesla nečekaný obrat. Děčín
předvedl sérii dvanácti bodů v řadě
a vyrovnal na 58:58. Ariete ještě jednou
získalo pětibodový náskok, bylo to ale

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVCE...

Pavel BUDÍNSKÝ – BK Děčín:
„Tohle utkání rozhodla skutečnost, že my jsme věřili i po té třetí čtvrtině. Řekli jsme si,
že musíme víc riskovat, hrát víc individuálně, vzít na sebe zodpovědnost, střílet třeba
i těžší střely a vytvořit tlak na doskok. Když se pivoti obalovali fauly, dohrávali jsme s
jediným podkošovým hráčem pivotem Robertem Landou a paradoxně jsme to s touto
sestavou zvládli. Ukázali jsme velkou touhu po úspěchu.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Jsme nešťastní, protože jsme pětatřicet minut vedli... Hraje se ale až do konce, což Děčín dokázal a utkání zvrátil na svou stranu. My jsme bojovali, dělali, co mohli, avšak
jakoby nám nebylo souzeno. V důležitých okamžicích, kdy jsme asi mohli soupeře
dorazit, jít ještě na vyšší rozdíl a dostat se do větší pohody, jsme udělali lacinou ztrátu
nebo jsme nedali šestky, případně otevřenou střelu a to nás nejspíš stálo vítězství. Děčín
skutečně pořád bojoval, byl na dostřel a závěr už zcela jednoznačně ovládl.“

pouze na několik okamžiků. Domácí
vyrovnali a Vyoral půl minuty před koncem dvojkou rozhodl - 65:63. A jelikož
sedm sekund před klaksonem prostějovský Švrdlík nevyužil ani jeden trestný

hod a na druhé straně byl opět Vyoral
stoprocentní, zmrtvýchvstání Děčína
bylo zpečetěno. Naopak svěřenci kouče
Cholevy dlouho nechápali, jak mohli
otaktodobřerozehranéutkánípřijít... (lv)

Tomanec zařídil poklidnou koncovku
BK PV
BK DC

73
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AKTUÁLNÍ STAV SÉRIE: 2:2
PROSTĚJOV Děčínský postupový
mečbol museli ve čtvrtém semifinálovém utkání Kooperativy NBL odvracet basketbalisté Ariete Prostějo,
což se jim po kvalitním výkonu před
zaplněnými tribunami podařilo. Ve
výborné atmosféře získali rozhodující náskok už v průběhu první čtvrtiny.
První minuty střetnutí byly vyrovnané
a ani jeden ze soupeřů se nedokázal dostat do střelecké pohody. Severočeši v závěru první části přes čtyři minuty netrefili
koš a nabrali ztrátu čtrnácti bodů, kterou
do prvního klaksónu jen snížili - 29:11.

Domácí jízdu na začátku druhé periody
na chvíli zastavily trojky Tuckera a Strii,
pak se však už opět hrálo podle prostěNA TISKOVCE...
jovských not. Dobrá obrana nepustila
hostující hráče ke snadným střelám,
a proto ani nevadilo, že hráči Ariete do
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
pauzy neproměnili ani jeden z devíti troj- „Cítíme se v domácím prostředí lépe a rychle jsme zapomněli na krutou porážku z Děčína.
kových pokusů. Přestávku si Orli užívali Velmi dobře jsme bránili, Děčín neskóroval zpod koše, spíš to ostřeloval z dálky a nepadalo mu
za příznivého stavu 35:24.
to. Nám ovšem taky ne, v prvním poločase jsme nedali ani jednu trojku. To se spravilo po přePo návratu z kabiny se už Orli prosadili i z stávce,kdyjsmepokračovalivdobréobraněapomohlanámsérietrojekvetřetíačtvrtéčtvrtině.
dálky a opět své vedení natáhli. Chvílemi Vedení deseti bodů jsme pak už drželi. Jsem rád, že jsme měli čtyři dvojciferné střelce.“
měli k dobru náskok čtrnácti bodů, na
Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
obranné polovině je však trápil přede- „Bylo to zasloužené vítězství domácích, protože my jsme od začátku do konce nebyli schopvším Vyoral. Ten pomohl svým spolu- ni srovnat skóre nebo jít do vedení. Nemyslím, že bychom měli být zklamaní z výkonu nebo
hráčům stáhnout ztrátu na osm bodů. Po z výsledku. Bylo to lepší utkání než to předchozí tady. Tentokrát nám bohužel vyhořela
třiceti minutách hráči Ariete vedli 50:42. střelba hlavně u hráčů, o které jsme se chtěli opřít hlavně na perimetru. Nedostali jsme se do
rytmu, i když jsme dřeli a bojovali. Chtěli jsme se v druhém poločase zvednout, ale Tomanec
Děčín se držel v zápase a snížil opět až na nás dvěma trojkami vrátil zpátky na zem.“
šest bodů, pak ale na palubovce zaúřadoval domácí pivot Jan Tomanec. Během til svým spoluhráčům klid do posledních takřka zcela zaplněné haly Sportcentra.
jediné minuty proměnil dvě trojky a sa- minut. Po závěrečném klaksónu si tak Více jak tisícovka diváků věřila, že své
mostatný nájezd a osmi body v řadě vrá- svěřenci kouče Cholevy mohli užít opět miláčky nevidí naposledy...
(lv)

CO ZAZNĚLO

Pondělí 4. května 2015
www.vecernikpv.cz
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ÚŽASNÉ: KADETKY VK AGEL VYHRÁLY EXTRALIGU

a po dvou stříbrech získaly vytoužený titul mistryň!
EXKLUZIVNÍ
STVÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
PROSTĚJOV Několikaletý sen
mládežnických volejbalistek Prostějova věkové kategorie do 17
let o dobytí mistrovského trůnu
se stal skutečností! Agelky po semifinálovém skolení Španielky
Řepy hrály stejně skvěle i ve finále extraligy kadetek ČR 2014/15
proti Olympu Praha a byť ztrátou třetího setu trochu znejistěly, nakonec do zlatého přístavu
bezpečně dopluly. Slastné pocity
republikového triumfu si navíc
mohly vychutnat v domácím prostředí prostějovské haly Sportcentra DDM, kde na položeném
taraflexu převzaly nejcennější
medaile i trofej pro vítězky soutěže. Stříbro bral PVK a bronz vydřely České Budějovice.

SEMIFINÁLE
EXTRALIGY KADETEK
VK AGEL Prostějov – SK Španielka Řepy 3:0 (13, 11, 18).
Rozhodčí: Novák a Dvořák. Čas:
66 minut. Diváků: 300. Sestava:
Zatloukalová, Meidlová, Kociánová, Adamčíková, Valášková, Cruz,
libero Stavinohová – Slavíková, Baláková, Weidenthalerová. Trenér:
Jaroslav Matěj.
Výsledek druhého semifinále:
PVK Olymp Praha – VK České
Budějovice 3:0 (13, 20, 20).

FINÁLE
EXTRALIGY KADETEK
VK AGEL Prostějov – PVK Olymp
Praha 3:1 (13, 15, -21, 14).
Rozhodčí: Gall a Dvořák. Čas: 93
minut. Diváků: 500. Sestava: Zatloukalová, Meidlová, Kociánová,
Adamčíková, Valášková, Cruz, libero
Stavinohová. Trenér: Jaroslav Matěj.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje: „S Olympem se dobře známe
a byli jsme na něj výborně připravení. Samotný úvod nám sice nevyšel,
ale jakmile se mančaft dostal do
tempa, už jel výtečně. Šel nám servis,
maximálně jsme dodržovali taktiku
a díky tomu fungovala jak obrana, tak
doslova famózní útok. Takhle to šlo
dva sety, než se soupeř v pozměněné
sestavě markantně zlepšil. My jsme
naopak začali víc chybovat, holky
znejistěly a utkání se snížením na 2:1
zdramatizovalo. Před čtvrtou sadou
jsme se pak zaměřili na jedinou věc:
děvčata uklidnit. Což se povedlo,
celý tým opět šlapal na sto procent a
navzdory nervozitě z nutnosti udělat
poslední krok dostal zápas pod svou
kontrolu. Rozhodlo několik ohromně vydřených balónů, které podtrhly komplexně skvělý výkon našeho
družstva. Holky můžu jedině obrovsky pochválit a poděkovat jim za
to, čeho dosáhly. Jde o vyvrcholení i
zúročení mnohaleté společné práce
všech lidí od prostějovské volejbalové mládeže z veškerých věkových kategorií. Absolutorium zaslouží úplně
každá hráčka stejně jako úplně každý
trenér či trenérka. A zapomenout
nesmím na vynikající fanoušky, kteří
nám během finále svým mohutným
povzbuzováním vytvořili opravdo-

Házenkáři Prostějova
dostali NAŘEZÁNO
HUS
PRO
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
SKC hostí první
letošní velké závody

Foto: Marek Sonnevend
vou domácí atmosféru. Osobně teď
prožívám něco krásného, moc díky
za to!“
Výsledek utkání o 3. místo v extralize kadetek ČR 2014/15:
VK České Budějovice – SK Španielka Řepy 3:2 (-22, -21, 22, 18, 13).
Ceny všem čtyřem účastníkům Final
Four předali vedoucí sekce mládeže
Českého volejbalového svazu Petr
Juda a předseda Krajského volejbalového svazu Olomouckého kraje
Jan Zatloukal.
Individuální ocenění rozhodujícího Final Four extraligy kadetek
ČR 2014/15
Nejlépe podávající hráčka: Nikola
Boušková (VK České Budějovice).
Nejlépe přihrávající hráčka: Tereza

Pluhařová (PVK Olymp Praha).
Nejlépe útočící hráčka: Pavla Meidlová (VK AGEL Prostějov).
Nejlépe blokující hráčka: Kateřina
Kociánová (VK AGEL Prostějov).
Nejvíce bodující hráčka: Pavla Meidlová (VK AGEL Prostějov).
Osobnost turnaje: Pavla Meidlová
(VK AGEL Prostějov).
Úspěch našich kadetek staví hodně vysoko i šéf prostějovského oddílu Petr
Chytil. „Opravdu moc si vážím toho,
co holky dokázaly a že ziskem mistrovského titulu napodobily své starší
klubové kolegyně z ženské kategorie.
Dosáhnout až na vrchol je v mládežnických kategoriích dost těžké, proto
chci celému našemu družstvu kadetek
včetně realizačního týmu maximálně

poděkovat za vynikající reprezentaci
klubu, města Prostějov i Olomouckého kraje,“ zdůraznil předseda správní
rady VK AGEL.
(son)
Koneèné poøadí extraligy
kadetek ÈR 2014/15
1. VK AGEL Prostějov
2. PVK Olymp Praha
3. VK České Budějovice
4. SK Španielka Řepy
5. VK Slavia VŠ Plzeň
6. VK Přerov
7. TJ Sokol Šternberk
8. TJ Lokomotiva Plzeň
9. TJ Slavia Hradec Králové
10. SG LD Brno
11. TJ Ostrava
12. TJ Sokol Frýdek-Místek

PLÍŠKOVÁ potvrdila své nasazení
a vyhrála J&T Banka Prague Open
PRAHA Po pěti letech se do České
republiky vrátil tenisový turnaj ženského světového okruhu WTA. Vítězkou J&T Banka Prague Open se
stala Karolína Plíšková, která potvrdila svoji výbornou formu. Turnajová jednička hned ve čtyřech zápasech vybojovala vítězství až ve třech
setech, když v rozhodujícím souboji
přehrála krajanku Lucii Hradeckou a
radovala se ze čtvrtého titulu.
„Nechci říkat, že tohle je nejcennější titul, ale jsem šťastná. Podařilo se mi vyhrát před domácím publikem, každý
den bylo téměř plno, z tohoto pohledu
to byl neuvěřitelný týden,“ komentovala svůj úspěch Plíšková. Třiadvacetiletá tenistka proměnila v titul třetí
letošní účast ve finále, předtím neuspěla v Sydney ani v Dubaji. Poprvé
uspěla na antuce, předtím zvítězila
na tvrdých površích loni v Soulu
a v Linci a v roce 2013 v Kuala Lumpuru. „Start do antukové sezony se
povedl. Teď mám před sebou důležitější turnaje, tak doufám, že to půjde
i tam,“ řekla. Z Prahy zamířila do Madridu, pak bude hrát turnaj v Římě

a grandslamové Roland Garros,“ prozradila další program vítězka premiérového J&T Banka Prague Open.
Světová čtrnáctka byla na okruhu
WTA poprvé v roli nasazené jedničky
a s rolí favoritky se popasovala výborně. Čtyřikrát sice musela absolvovat tři
sety, pokaždé ale dokázala dotáhnout
utkání do vítězného konce. „Na začátku turnaje jsem cítila tlak. Byl to docela
silný turnaj, neměla jsem první dvě
kola zadarmo a hrála samé vyrovnané
zápasy. Postupem času, když jsem vyhrála první i druhý třísetový zápas, mě
to trošku zocelilo. Už vím, co čekat, až
budu takhle nasazená. Jsem ráda, že
jsem se s tím poprala a ještě vyhrála,“
těšilo Plíškovou. Tři sety trvalo také
finále proti Hradecké, která dokonce
získala první set. Až pak se prosadila
favoritka „Neřekla bych, že jsem byla
lepší. Lucka hrála velmi dobře. Bylo to
o pár míčích a já jsem šťastná, že jsem
dokázala uspět,“ prohlásila tenistka,
která loni přispěla TK Agrofert k extraligovému titulu.
Jak se dařilo jejím kolegyním? Hned
v prvním kole na sebe narazily pro-

stějovské hráčka Lucie Šafářová
a Tereza Smitková. Ta se postarala
o první překvapení, když vyřadila nasazenou dvojku turnaje. „Byl to můj první venkovní antukový zápas a Terka
hrála moc dobře. Postup si zasloužila,“
uznala Šafářová. Česká naděje si svoji
výhru příliš neužila. Díky našlapanému programu musela několik hodin
po svém úspěchu absolvovat další
zápas proti Hradecké. Po velké bitvě
prohrála ve třetím setu. V rozhodující
sadě vedla 5:1, nakonec ale podlehla ve
zkrácené hře. „Na okruhu WTA se mi
tohle nikdy nepřihodilo. Maximálně
na turnaji nižší kategorie ITF, kdy jsem
musela hrát semifinále a finále těsně za
sebou. Škoda, že jsem to nedotáhla,
ale je to další zkušenost,“ pousmála se
Smitková.
V každém případě fakt, že hned šest
z osmi čtvrtfinalistek bylo z České republiky, pomůže dalšímu posunu ve
světovém žebříčku, který WTA vydá
dnes. Už včera přitom začal turnaj
v Madridu, kde z prvního kola postoupily všechny tři prostějovské hráčky Kvitová, Šafářová i Plíšková.
(lv)

Prostějov (oš, jim) – Ve dnech
6. a 7. května bude prostějovský velodrom hostit Velkou cenu Českého
svazu cyklistiky. Půjde o první ročník
mezinárodního závodu zařazeného
do kategorie UCI Class III. Po oba
dny se bude začínat ve 14 hodin
a k vidění bude atraktivní cyklistická
podívaná.
Časový rozvrh si pro sebe rovnoměrně rozdělí dráhoví sprinteři a vytrvalci. Ve středu to bude sprint mužů,
stíhací závody družstev mužů i žen
a scratch, rovněž pro muže i ženy.
Ve čtvrtek budou mít sprinteři na
programu sprint družstev, pevný
kilometr a keirin, vytrvalci pak bodovací závod. Pro ženy je ve čtvrtek
přichystaná pevná pětistovka a bodovací závod.
Předpokládaný konec závodů je plánován oba dva dny okolo 20 hodiny,
diváci tak mohou i po práci dorazit
na velodrom, o to nejlepší určitě nepřijdou. Těšit se mohou na českou
špičku včetně závodníků domácího
celku SKC TUFO Prostějov, ale také
na celou řadu zahraničních závodníků. Už teď jsou přihlášeni jezdci
z Polska, Rakouska, Maďarska, Řecka či Finska.

Nohejbalisté Sokola I
opìt bodovali
Prostějov (rb, jim) - Hned dvojutkání čekalo v pátek 1. a v sobotu 2. května na prvoligové muže Sokola I Prostějov. Nováček druhé nejvyšší domácí
soutěže nejprve na domácím kurtu
u sokolovny zvládl důležitý zápas proti týmu PKS Okna Žďár nad Sázavou
a přispal si výrazné vítězství 6:1, jen
o den později dokázal přivést remízu
5:5 z Přerova. Reportáže najdete už
nyní na www.vecernikpv.cz.
Další zápas odehraje Prostějov o svátečním víkendu 8. a 9. května venku.
A to s rezervou Čakovic a ve Zruči,
kde to bude již první odvetný zápas
druhé části soutěže.

SERIÁL
BĚŽECKÝCH
ZÁVODŮ
NÍK ČEHOVSKÉ
.2 ROČ TISÍCOVKY
ETI
DES

6.
5.
2015
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HUSTOPEČE, PROSTĚJOV Po
pěti minutách stav 0:5, po čtvrthodině osmibrankové manko, o poločase o jedenáct v mínusu a na
konci pětačtyřicáté minuty dokonce šestnáctigólová ztráta v poměru
15:31. Duel v Hustopečích prostějovským házenkářům vůbec nesedl a zpět na Hanou se tak vrátili
s výrazným debaklem, kdy nechybělo
moc k překonání čtyřiceti inkasovaných branek.
„Dostali jsme nakládačku. Prohráli jsme
zaslouženě a naprosto jednoznačně. Od
začátku jsme tahali za kratší konec, neplnili jsme úkoly, jako by nebyla žádná
předzápasová porada a soupeř to nemilosrdně trestal,“ jal se hodnocení trenér
hostů Alois Jurík. Jeho týmu nepomohl
ani oddechový čas po pěti minutách
a jen za úvodní desetiminutovku se hráči
dopustili hned devíti technických chyb.
„V obraně bylo šest jednotlivců, bylo to

bez zdvojování, kompaktnosti, dostávali jsme laciné branky a v útočné fázi to
bylo ještě horší. Nesoustředěnost, laxnost, neproměňování šancí,“ nechápal.
Připadalo mu, že hráči už mají splněno
a zápas je nezajímá, vyklidili hřiště, rezignovali a už jen čekali na konec zápasu.
Tomu odpovídala i úspěšnost střelby, za
první půli proměnili domácí jednadvacet
z šestadvaceti pokusů, což znamená
osmdesát procent, oproti tomu prostějovští házenkáři úspěšně zakončili deset z
dvaadvaceti střel, což dává přibližně pětačtyřicet procent. „Chyběla mi tam vůle,
srdíčko, bylo to šílené. Nepůsobili jsme
profesionálním dojmem, jako by přijeli
táborníci, dostali do ruky míč a šli hrát.
Nemělo to nic společného s druholigovou házenou,“ nebral si servítky. Po přestávce soupeř povolil, vystřídal, hlídal si
rozdíl a druhá třicetiminutovka tak skončila nerozhodně 16:16. „Kdybychom od
začátku nastoupili odpovědně a koncentrovaně, mohlo to vypadat jinak. Pro mé
kluky to byl zápas blbec a kalich hořkosti
jsme si vypili až do dna,“ poznamenal
Alois Jurík s tím, že mu chyběli zraněný
Jura a také Čelovský, jenž dal přednost
chatě.
(jim)
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Házenkářskou sezonu uzavře okresní derby Pavlásek si v Ostravě zahrál finále
PROSTĚJOV Poslední kolo má
o tomto víkendu na programu jihomoravskáskupinadruhéházenkářské
ligy. A z regionálního pohledu nepůjde o zcela obyčejná střetnutí - v neděli
o půl jedenácté dopoledne se totiž
v kostelecké městské sportovní hale
uskuteční střetnutí domácího celku
s nedalekým Sokolem II Prostějov.
A hostitelé mají svému soupeři co
vracet, na podzim se radoval jejich
soupeř v poměru 34:27.
„Půjde o klasické derby, které má svůj
náboj. Myslím si, že díky postavení
v tabulce i domácímu prostředí jsme
mírným favoritem, uvidíme, jak to ve

skutečnosti bude vypadat,“ podělil se
o prognózy lodivod Kostelce Jiří Grepl.
Osobně věří, že bude mít k dispozici
kompletní kádr, že se hráči dobře připraví
herně i psychicky a utkání zvládnou.
Oběma celkům půjde minimálně o prestiž, domácí by se ziskem dvou bodů
navíc mohli posunout do horní poloviny tabulky. „Chceme Prostějovu oplatit
porážku a očekávám nasazení, snad se to
odehraje v duchu fair play a ne za hranicí
únosnosti,“ přeje si. To jeho protějšek si
zejména přeje, aby Sokol II byl důstojnějším soupeřem, než tomu bylo o právě
skončeném víkendu v dohrávce čtrnáctého kola na palubovce Hustopečí. „Oče-

kávám pěkné a pohledné utkání. Všichni
se znají a věřím, že se nebude hrát zákeřně, ať klidně padne osmdesát branek.
Nechceme odevzdat kůži zadarmo, venku ale jsme poloviční. Soupeř naposledy
zdolal lídra a bude v psychické výhodě,
záleží jen na nás, jak se k tomu postavíme,“ apeluje Alois Jurík na své svěřence.
Předpokládá tak, že vyhraje ten,
kdo se dříve uklidní a nebude dělat fatální chyby. „Kolega Grepl
dal dohromady velice silný mančaft, má k dispozici kluky ze Zubří
a podařilo se mu složit solidní partii,
nemají výsledky tak na houpačce jako
my,“ představil soupeře.
(jim)

OSTRAVA Poprvé v kariéře postoupil prostějovský tenista do finále turnaje kategorie challenger.
Na ostravském podniku Prosperita Open sice na vítězství nedosáhl, když nestačil na Španěla Íñiga
Cervantese, přesto si na světovém
žebříčku ATP vylepšil své dosavadní maximum. V novém vydání
mu bude patřit 202. místo!
„Byl to vydařený týden. Podařilo se
mi porazit několik nasazených hráčů,
včetně turnajové jedničky. Podával
jsem dobré výkony. Jen škoda, že to v
posledním zápase nestačilo. Ale už postup do finále je pěkný úspěch, který

mě nakopne do dalšího pokračování
sezony,“ komentoval svůj výsledek
Pavlásek. Hráč prostějovského TK
Agrofert si postupně poradil s Riklem,
Belgičanem Authomem a ve čtvrtfinále překvapivě zdolal Pouilleho.
Francouzský tenista je přitom na 92.
místě ve světovém pořadí. „To je docela slušný skalp,“ uvedl Pavlásek. Jeho
úspěšná cesta pokračovala i v následujícím utkání s Muñozem. Dramatické
střetnutí ukončil Pavlásek ve třetí sadě
po výsledku 7:5. Až pak nestačil na dalšího španělského antukáře.
Už v prvním kole v Ostravě skončili Jaroslav Pospíšil a Dušan Lojda,

který před tím úspěšně absolvoval
kvalifikaci.
V Německu se nedařilo Jiřímu Veselému. Česká dvojka nedokázala
navázat na předchozí finálovou
účast v Bukurešti a v Mnichově hned
v úvodním zápase podlehl hladce
domácímu Kohlschreiberovi. Slušného úspěchu dosáhl naopak Lukáš
Rosol. V turnaji prohrál až ve čtvrtfinále s Britem Andym Murraym.
„Zdravotně se cítím dobře a to je
nejdůležitější. Výsledky snad přijdou. Pracujeme na nových věcech
a brzy se to už projeví,“ uvedl Rosol.
(lv)

36

Pondělí 4. května 2015
www.vecernikpv.cz

sportovní téma

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

SMŮLA SE LEPÍ NA PATY. FOTBALOVÝ TÝM 1.SK PROSTĚJOV
SE OD ZIMNÍ PŘÍPRAVY POTÝKÁ S ROZSÁHLOU MARODKOU
PROSTĚJOV Ještě v polovině kraji zálohy v pohodě,“ doplnil Sečzimní přípravy probíhalo vše kář, který naskočil na závěr utkání
podle plánu a trenér „eskáčka“ proti Zábřehu na Moravě.
pro Večerník
František Jura netušil nic zlého.
Tomáš KALÁB
Milan Machálek
Pak se ale během první půle přípravného utkání v Opavě zranil Šteigl a od té doby přibyl každý týden na marodku někdo další, která se tak vcelku rychle rozrostla do
nevídaných rozměrů. Situace o to zapeklitější, že bilance zimních
příchodů a odchodů byla mínus jeden, takže se do„áčka“ postupně zapracovávali i starší dorostenci. Zrekapitulujme tedy tyto problémy prostějovských fotbalistů podrobněji.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

Jestliže hráči absolvují zimní přípravu zaměřenou na kondici a před
startem sezóny se zraní, je to samozřejmě nepříjemné především
pro samotné plejery, ale stejně tak
vzhledem k dírám v sestavě i pro
samotné kouče. Ty začaly být před
těžkým losem prvních jarních kol
Moravskoslezské ligy pro tým Prostějov dost podstatné, neboť kromě
tří marodů (Machálek, Petržela, Šteigl) absentoval kvůli reprezentačním
povinnostem v halové kopané první
dva zápasy i Koudelka. Trenéru Jurovi zbyl tak akorát kádr na základní
sestavu, pro možnost střídání tudíž
museli vypomoci vlastní starší dorostenci, ve druhém a třetím jarním
kole dokonce fotbalisté z boskovické farmy kopající jihomoravskou
I. A třídu.
„Taková kumulace zdravotních
problémů nás potkala vůbec poprvé, takže to pro nás všechny byla
nová zkušenost,“ přiznal Večerníku trenér a generální sportovní
manažer „A“-týmu František Jura.
„Nejsme samozřejmě jediní, kteří
se ocitli v takto zapeklité situaci.
I ostatní týmy se průběžně více
či méně potýkají s marodkou.
Nepříjemné ale bylo především
načasování, a to jak pro tým, tak
samozřejmě pro samotné hráče,“
konstatoval Jura.
Přes to všechno právě nejkrizovější období „eskáčku“ herně
a v zásadě i výsledkově vyšlo.
V prvních třech kolech předváděl
Prostějov zodpovědný týmový
výkon a získal šest bodů z devíti
možných. „Mrzí samozřejmě domácí porážka od lídra tabulky, rezervy
olomoucké Sigmy, která soupeře nakopla do nedostižného trháku. Šancí
na remízový výsledek jsme měli přitom dost,“ ohlédl se za vstupem do
druhé poloviny letošního ročníku
lodivod prostějovského celku.
Je jen otázkou akademických spekulací, jak by tyto zápasy dopadly v případě možnosti poskládat optimální
sestavu. Nepřízeň osudu totiž tým
semkla a ten dostal potřebný náboj,
který mohl naopak ve standardní
situaci chybět. A jak víme, psychika
mnohdy převýší jako rozhodující
moment zápasu i fotbalovou kvalitu.
I nadšení a zodpovědnost bohužel
nevydrží na věky. Projevilo se to už
v zápase s Hulínem, kdy stále absen-

tovali kromě brankáře čtyři hráči do
pole. Tady se podle slov zkušeného
špílmachra Lukáše Zelenky objevily
i jiné faktory, především určité uspokojení z nahraných bodů. To je ale už
zase jiná fotbalová kapitola...
Podívejme se podrobněji na
jednotlivé hráče a jejich příběhy...

Lukáš Petržela

„Začátek zimní přípravy jsem normálně odehrál, v přípravném utkání proti Zlínu mi začalo bolet koleno, takže jsem tenkrát vydržel jen
necelý poločas,“ připomněl počátek
svých vlekoucích se potíží prostějovský útočník. Od té doby mu
v koleně při zátěži píchalo, proto absolvoval sérii vyšetření a téměř dva
měsíce v zápasech absentoval, byť
pravidelně trénoval. „Až na utkání
se Zábřehem jsem byl připraven na
hřiště, ale stále je potřeba koleno rehabilitovat,“ doplnil závěrem. Nutno podotknout, že jeho přítomnost
na hřišti od úvodního hvizdu byla
znát.

ÈASOVÝ PRÙBÌH JEDNOTLIVÝCH ZRANÌNÍ:
Jan Šteigl
Michael Sečkář

21.2.
6.4.

Lukáš Petržela
10.3.
28.2.

20.4.

Milan Machálek

Zdravotní problémy rychlonohého
záložníka začaly v přípravném zápase v Opavě, kde se v prvním poločase zranil a o přestávce musel střídat.
Výsledkem byl natržený vaz v levém
kotníku. „Následujícího půldruhého měsíce jsem musel mít absolutní
klid, takže trénuji poslední dva týdny. Od počátku jedu na stoprocentní zátěž, protože jsem chtěl být co
nejdřív připraven pomoci týmu na
hřišti,“ vyjádřil své přání z poslední
doby Šteigl. Na poslední čtvrthodinku tak naskočil už doma proti
Hulínu.

18.4.

Tomáš Langer
1.4.

TomášBureš

2.4.
15.2.

1.3.

Jan Šteigl
Absolvoval pražský výjezd na
Spartu i kondiční soustředění
v Ústí nad Orlicí, poté onemocněl.
Před začátkem sezóny se znovu
zapojil do tréninkového procesu
a v přípravě proti Hodonínu se
na dvacet minut vrátil do sestavy. Těsně před koncem jednoho
z následujících tréninků ale absolvoval souboj s Martinem Susem,
když šel sám do vápna, přičemž
jej vlastní stoper vzal trochu vzadu
přes lýtko, které do rána nateklo.
Diagnóza klubového lékaře byla
nemilosrdná: natržený sval. „To
je vždy dost nepříjemné, protože mi trvalo půldruhého měsíce,
než jsem se dal dohromady. Teď
se rozehrávám v týmu U19 a snad
se zpátky podívám i do našeho
´áčka´,“ doufá velký talent prostějovského fotbalu.

15.4.

Na zimním soustředění ošetřoval masér prostějovských fotbalistů Radek Kuchař
i kotník Aleše Ruse.
Foto: Tomáš Kaláb

ny díky vítězné brance v Holici, se
zatím jeho návrat do sestavy nedá
odhadnout. Zranění tak zabrzdilo
jeho další fotbalový růst.

byl opravdu překvapen, ale věřím, že
jsme pro hráče udělali vše potřebné
a většina se už vrátila do tréninkového, potažmo zápasového procesu.
Momentálně vidím největší problém
Tomáš Bureš u Tomáše Langera, který bude pravděpodobně vyžadovat radikálnější
léčbu,“ podrobil stručné analýze marodku prostějovského celku doktor
Macháček.
Když se vrátíme do oblasti „co by,
kdyby“, mohli bychom s jistou mírou pravděpodobnosti konstatovat,
Při trénincích před zápasem s rezervou že Kroupa by se na jaře střelecky
Tomáš Langer Slovácka se brankářské jedničce ozva- chytil dřív, pokud by jej na hrotu
Michal Seèkáø
lo rameno, které je právě pro gólmana
zásadní pohybový aparát. Drobné
potíže, které původně vypadaly na
maximálně dvouzápasový výpadek,
se však vlečou a dospěly k nutnosti
podrobnějších vyšetření. „Bury“ chtěl
být připraven na domácí zápas se ZáVýpadek tohoto hráče byl nejkrat- V případě tohoto hráče jsou zdra- břehem, ani ten ale nestihl a prognóza
ší, trval zhruba deset dnů a byl za- votní problémy snad největší ško- jeho zranění je stále nejasná.
příčiněn běžným onemocněním. dou, protože Langer odehrál první
Začátek jarní sezóny se mu vydařil, dva zápasy jara proti olomouckým
Zdenìk Kofroò
po odehraných třech jarních kolech týmům v dobré formě. Pak si začal
začal ale brát antibiotika, která do- stěžovat na obdobné potíže jako
bíral v týdnu před zápasem s Or- spoluhráč Machálek. Nespecifické
lovou. „To jsem už začal od středy potíže s kolenem, které se projevutrénovat. Zápas se mi ale dvakrát jí při jeho zátěži, dokážou vyřadit
nepovedl, proto jsem naskočil za hráče ze zápasového kolotoče na
´devatenáctku´ proti Havlíčkovu několik týdnů. V případě Langera,
Brodu, kde se mi hrálo na levém který měl vydařený vstup do sezó- A na závěr drobná perlička. Ani druhému brankáři se nevyhnulo zranění, byť poněkud kuriózní. Poté, co
KDO S ÈÍM NAPLNIL KLUBOVOU MARODKU
odchytal zápas na Slovácku, si dva
dny před utkáním s Hulínem nešikovně zapíchl nůž do ruky, z čehož
rezultovaly čtyři stehy na přitahovači
palce. Utkání, ke kterému byl připraven i brankář U19 Roman Konečný,
nakonec díky péči lékaře odehrál,
a jeho pobyt mezi třemi tyčemi nadále pokračuje.
Všichni výše uvedení svými potížemi zahrnuli klubového lékaře
Vladimíra Macháčka. „Z takového
množství zdravotních potíží jsem

10.4.

4.5.

doplňoval právě Machálek. Ukázalo to domácí utkání proti Zábřehu
a svými slovy tuto zřejmou skutečnost potvrdil i sám Kroupa. Ten
prostě nemůže zůstávat na hrotu osamocený bez potřebné podpory, což
systém 4-4-2 umožňuje logicky lépe.
Zápasového vytížení oproti podzimu si užívá druhý brankář Kofroň.
Mezi tyčemi rozhodně nezklamal
a žádná z branek nejde vyloženě na
jeho vrub. Spekulovat o tom, zda-li
by ve formě chytající Bureš dokázal
zabránit některým gólům, se tudíž
rovná věštění ze skleněné koule.
„Přes všechny potíže si vážím týmu,
jak se s danou situací vypořádal. Vždy
může být samozřejmě líp, ale vzhledem k náročnému losu prvních jarních
kol vím, že udělal pro úspěšný vstup
do sezóny maximum,“ cenil si přístupu
zdravých hráčů František Jura.
Závěrem lze odhadnout, že v případě optimálního stavu kádru by 1.SK
Prostějov figuroval na druhém
místě třetiligové tabulky spolu se
Zábřehem. Z hlediska pronásledování vedoucího celku tabulky Sigmy
Olomouc „B“ by se ovšem mnoho
nezměnilo, protože její náskok by
i tak byl luxusní. Pro boj o druhé
místo, které by znamenalo nejlepší umístění v novodobé historii
„eskáčka“, by ale uprostřed jarní sezóny mohly být i světlejší vyhlídky.

