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SEX ZA PÁR KAČEK?
15011910006

... a přímo
v centru města!
EXKLUZIVNĚ
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

PROSTĚJOV Na místním nádraží v Prostějově
ě se zanikající
čínají dít věci! Železničáři i živnostníci podnikající
v pronajatých prostorách nadávají jako špačci,,protoprotoečerník
že se sem houfně stěhují bezdomovci. A jak Večerník
omova
upozornil jeden ze svědků, pány bez domova
tady za pár kaček
obšťastňuje obstačtěte na straně
ně 13
rožní prostitutka!

➢

Dopravní obsluze vjezd zakázán, ale té sexuální na rampě vedle místního nádraží zřejmě povolen...
Koláž Večerníku

15021010133

Michal KADLEC

www.fokusoptik.cz

SLEVA

po − pá: 9 − 8 hodin
so: 9 − 12

Vaše česká optika!

15050610460

Akce trvá od 4. 5. 2015 do odvolání. Slevy se nesčítají.
Akce platí při zhotovení kompletních brýlí (dioptrická obruba + dioptrická skla).
Sleva neplatí v outletech FAOC Štěrboholy a Hlavní nádraží Praha.

Tel.: 582 337 199

15043010449

SKLA

NA DIOPTRICKÁ
VČETNĚ
MULTIFOKÁLNÍCH

15032400312

50 %

Pernštýnské nám. 3
796 01 Prostějov
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Nemocné ženì zatím
nikdo nepomohl...
Prostějov (mik) - Večerník v předminulém vydání upozornil na vleklé
zdravotní problémy Jaroslavy Jílkové
z Prostějova. Tato dvaašedesátiletá
Prostějovanka trpí od mládí závažnou
nemocí myasthenia gravis, která postihuje nervosvalový přenos. Jaroslava
Jílková váží 147 kilogramů a ze schodů
ze čtvrtého patra jí musí snášet hasiči.
Reportáž Večerníku měla pomoci, protože nemocná žena nutně potřebuje
speciální schodolez. „Bohužel, nikdo se
neozval, že by mi buď finančně přispěl
na toto zařízení, nebo alespoň poradil,
jak ho získat,“ konstatovala na konci
minulého týdne se slzami v očích Jaroslava Jílková. Opravdu nikdo nedokáže
nemocné ženě pomoci?

Fiala v novém hnutí
Praha (mik) - Prostějovský poslanec
Radim Fiala společně s Tomio Okamurou odešli definitivně z hnutí Úsvit.
A jak společně oznámili v úterý 5. května, zakládají nové politické seskupení
s názvem Svoboda a přímá demokracie. Nové hnutí SPD má mít podle Radima Fialy stejný program jako hnutí
Úsvit. „Na rozdíl od Úsvitu, který měl
od založení pouze devět členů, chceme teď budovat regionální členskou
základnu,“ plánují Fiala s Okamurou.
Hnutí Svoboda a přímá demokracie
má zatím tříčlenný přípravný výbor,
v jehož čele stojí Tomio Okamura. Potom, co ministerstvo vnitra zaregistruje
stanovy, se bude konat volební konference. No, rychlé převlékání kabátů...
Pro Fialu se navíc jedná po ODS již
o třetí stranu v poměrně krátkém časovém rozpětí.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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Večerníku

Modré bedny trápily
i sličné maturantky

CO NÁS POTĚŠILO…
Rybník prokoukne. Konečně
má krasický rybník někoho, kdo
se o něj bude starat. Po několika
letech, kdy byla tato přírodní nádrž
bez vody, a okolí chátralo, pověřil
magistrát, jako nový vlastník, starostí o toto krasické zákoutí Lesy
města Prostějova. Zkrátka nepřijdou ani prostějovští rybáři.

Martin Mokroš

Takovéto modré bedny v uplynulých dnech doslova
„prudily“ desítky prostějovských a stovky dalších sličných maturantek i maturantů v celé republice. Ukrývaly
totiž zkušební dokumentaci pro písemné státní maturity
z jazyka českého, cizích jazyků a matematiky. Omladina
se tak zase po roce trápila s matematickými příklady, jazykovými didaktickými testy a písemkami, přičemž výsledek mají vcelku nejistý, neboť o se o něm, až na písemku z češtiny, rozhoduje kdesi daleko, údajně nezávisle
a odborně.
A tak je možné, že jim tahle tzv.„společná část“ maturitní zkoušky pokazí celý zbytek domácí maturity ve škole,
kde je čeká ústní a praktická zkouška. My se tak ptáme:
„Je nutné vyhazovat každoročně čtvrt miliardy za něco
podobného?“

Agentura
Tak to je opravdová bomba! Finále
mistrovství světa v ledním hokeji se
bude hrát už tuto neděli 17. května na
ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově! Agentura Hóser se tuto
informaci dozvěděla zcela náhodou,
nikdo v České republice, ba i na světě,
o tom zatím nemá ani šajnu!
„Nepište nic! Nechci, aby to kdejaká
kachna, či jak se jmenujete, rozkvákala. Má to být překvapení do poslední
chvíle,“ naštvali jsme v Praze Reného
Fassela, předsedu mezinárodní hokejové federace IIHF. Právě on totiž rozhodl o tom, že JŮTŮ Aréna v Praze není

Totální neopatrnost. Jako na podnose připravil majitel firmy z Vrahovické ulice zloději peníze, které
ponechal ve své kanceláři. Tu v noci
ze středy na čtvrtek navštívil zatím
neznámý chmaták a odnesl si z ní
luxusní úlovek v podobě peněženky
s více než dvaatřiceti tisíci korunami.
ZACHYTILI JSME...

22x foto: Martin Mokroš

25

FINÁLE HOKEJOVÉHO ŠAMPIONÁTU V PROSTĚJOVĚ!
pro finálový boj způsobilá, a po krátkém hledání náhradního řešení přišel
na skvělé podmínky v Prostějově. „Mluvil jsem s vaším primátorem panem
Nakasesedělem, a slíbil mi, že do neděle
nechá na zimáku v Prostějově odstranit
poslední nedostatek, který by mohl pořadatelství finále ohrozit. A to je urychlené vybudování záchodků s automatickým splachováním,“ konstatoval
stroze pro Agenturu Hóser René Fassel.
Jak jsme dále zjistili, ve stěhování finále hokejového šampionátu má prsty
také Jaromír Jágr! „Já jsem to jenom
tak před panem Fasselem nadhodil, že
bych se rád zase do Prostějova podíval.
A on se mě hned zeptal, jestli tam mají
zimák,“ prozradila Hóserovi fenomenální česká osmašedesátka. „Když mi
můj kamarád Jarda Jágr volal, že se

zase uvidíme a dáme si po finále večeři, byl jsem radostí bez sebe,“ potvrdil
Miroslav Běloušek, majitel společnosti
TK KRÁT. Důležité ale bude, aby se
Jágr finále mistrovství světa v Prostějově
účastniljakohráč!„Večtvrtfinálerozdrtíme Rusáky, v semifinále Ameriku a do
Prostějova přijedeme hrát finále s Kanadou,“ je si naprosto jistý Jaromír Jágr.
Ze zprávy o pořadatelství finále je však
hodně vykolejený Vladimír Prušák,
jednatel Domácké správy v Prostějově,
která „zimák“ provozuje. „Cože? Co
to je za bejkárnu? Vždyť my jsme už
rozpustili led! Já si tu zprávu nejdříve
ověřím, protože věřit všechno Agentuře Hóser se nedá,“ byla první reakce
Prušáka. O hodinu později volal na
redakční telefon Hósera on sám. „Tak
je to tady, mluvil jsem včil s Vladimírem

Růžičkou, a ten mi to potvrdil. Navíc
pro celý český mančaft požaduje ubytování na hotelu Zlechov na Plumlovské
přehradě! Takže mám dvě velké starosti najednou. Do týdne znovu nechat
namrazit led a také zrekonstruovat
Zlechov. Snad to všechno stihnu,“ pravil
nešťastně Vladimír Prušák.
Podle Agentury Hóser se ale všechno
stihne a Prostějované tak budou mít
na programu další hokejový svátek.
A co víc, do neděle 17. května se odstraní střecha prostějovského zimáku, aby
se kapacita tribun mohla zvýšit na potřebných dvacet tisíc diváků!
Za Agenturu Hóser Majkl

pohledem Martina Zaorala

Babimaki & mik

V minulém čísle jsme informovali o trestním oznámení opozičního zastupitele
Františka Frömla kvůli údajné korupci
při zadání územního plánu. Koalice nyní
ovšem přechází do útoku! Padla žaloba na opozičníky ohledně zbytečného
protahování jednání zastupitelstev až
do pozdních nočních hodin!

Není tablo, jako tablo. Udělat ho můžete, ale vyhrát s ním naši soutěž O
nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku musíte. V pondělí,
kdy tato oblíbená soutěž na našich papírových i webových stránkách odstartovala, platilo toto heslo dvojnásob.

•• Úterý ••
Čím víc stran, tím víc legrace. Tímto heslem se zřejmě řídí Tomio Okamura, který vystoupil ze „svého“ Úsvitu, aby společně s prostějovským poslancem Radimem Fialou záhy založil nové hnutí. Program je prý stejný, pouze
meteorologický jev v názvu vystřídala svoboda...

•• Středa ••
Zemřel Modrý anděl. V tento den jsme si mohli připomenout třiadvacet let od
úmrtí Marlene Dietrichové. A co má nejkrásnější německá herečka společného
s Prostějovem? Skutečnou hvězdu z ní udělala role Loly ve filmu Modrý anděl.
A stejně jako tento snímek se jmenuje i známý prostějovský výtvarný ateliér.

•• Čtvrtek ••

ZASLECHLI JSME...

„TEĎ NEMŮŽU,
DÍVÁM SE
NA HOKEJ!“

Svatava

•• Sobota ••

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Student Gymnázia Jiřího Wolkera, Prostějov a syn ředitele Základní školy Jana Železného, Prostějov David Krchňavý alias Jack
Sparrow zvítězil v letošním jubilejním desátém ročníku soutěže
O krále prostějovského Majálesu.

Pondìlí 16/5 °C

Den vítězství nad Rakouskem. Je všeobecně známo, že původce druhé
světové války Adolf Hitler byl Rakušan. Právě s našimi jižními sousedy se
utkali čeští hokejisté v den, kdy jsme si připomněli sedmdesáté výročí konce
(zatím) nejkrvavějšího konfliktu v lidských dějinách. A na den vítězství jsme
opět vyhráli. Tentokrát 4:0.

•• Neděle ••

DAVID KRCHŇAVÝ

POÈASÍ v regionu

•• Pátek ••

Den matek. Kdo v neděli zapomněl své mamince koupit kytku, ten by se
měl chytit za hlavu a okamžitě upalovat do květinářství. Pokud by tak učinil
skutečně každý, kdo maminku má, pak bych se vůbec nedivil, kdyby se před
nimi začaly tvořit fronty.

ZAUJALO NÁS...

Jeden z prostějovských taxikářů
odmítl zákazníka v době, kdy
národní tým drtil Francouze

Květnové Majáles, březnové Marodes? Prostějovští studenti opět dokázali,
že si svého svátku umí užít. Pravidelnému oživení centra města by tak nepochybně prospělo, pokud by se podobná akce konala třeba dvanáctkrát do roka
a účastnily by se jí i jiné společenské skupiny. Vznikl by tak policejní Januares,
dělnický Februales či svátek všech hypochondrů Marodes.

Sláva pivu. Když zlatavý mok teče proudem, tak je vše hned veselejší, nebe
modřejší a ženy krásnější. Dámy, které se chtěly líbit, tak tentokrát nemusely
utrácet za kosmetiku. Stačilo, pokud vyrazily na prostějovský velodrom, kde
se konaly Pivní slavnosti.

Je strašné, když někdo z tohoto světa
odejde tak mladý, a ještě k tomu z vlastní vůle! Tragicky skončilo celostátní
pátrání po pohřešovaném pětadvacetiletém Radku Protivánkovi z Kostelce
na Hané. Ten doma zanechal dopis na
rozloučenou, policie ho našla po dvou
měsících mrtvého.

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

SCÉNA VEČERNÍKU

„7 dnù Veèerníku v kostce“
•• Pondělí ••

CO NÁS UDIVILO…

NOVÁ PODOBA
WEBOVÝCH STRÁNEK JE ZDE...

PROVEDLI JSME ZMĚNU!

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

60 000
ČTENÁŘŮ
MĚSÍČNĚ

ZKUSTE
TO!
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SEBEVRAHA
PŘEJEL
VLAK!
Nedostal vodku, lehl si mezi koleje…
uvěřit vlastním očím! Jestli se mi podaří
zjistit tyto pisatele, uvažuji o právních
krocích,“ svěřil Večerníku Tomáš Veselý, vedoucí prodejny smíšeného zboří
v Martinákově ulici. Hned nato popsal, co všechno se doopravdy stalo.
„Ten mladík přišel do prodejny,
a bylo na něm vidět, že už je značně
omámený. V regálu sáhl po vodce
a sdělil nám, že ji přijde zaplatit druhý
den. S lahví prošel za pokladny, což už
je krádež. Přišel jsem k němu, tu flašku
jsem mu odebral a poslal ho pryč se
slovy: ´Nejsme žádná armáda spásy´!
On skutečně z obchodu odešel, ale ani
ne za minutu za námi přiběhla paní,
že máme zavolat záchranku. Nějaký
kluk si prý lehl na koleje,“ přiblížil události předcházející tragédii.
Není jasné, zda v případě mladíka šlo
o demonstrativní čin, nebo sebevraždu plánoval. Byť se mluví o tom, že
nechal dopis na rozloučenou, v němž
snad zmiňuje jako důvod nešťastnou
lásku... „Možná chtěl právě vypít tu
vodku, aby si dodal odvahy. To jsou
ale jen domněnky. Každopádně jsem
ho nehonil a už vůbec pod vlak nestrčil,“ dodává ještě Tomáš Veselý.

PROSTĚJOV Pondělí 4. května, pár minut po poledni.
Na železničním přejezdu
pro Večerník
v ulici Pod Kosířem je slyšet
kvílení brzd osobního vlaMichal
ku. Strojvůdce totiž právě
KADLEC
v kolejišti spatřil tělo ležícího
mladíka. Pouze zásluhou jeho
bleskové reakce nepřišel dvacetiletý muž o život. S frakturami obou dolních končetin ho ale sanitka odvezla do špitálu.
A Večerník ví, co tomuto zoufalému činu předcházelo!
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

zjistili jsme
Přestože už krátce po tomto neštěstí
se na sociálních sítích vyrojily různé
spekulace, Večerník přinesl aktuální
a pravdivou zprávu. Šlo o sebevraždu,
či lépe řečeno pokus mladíka vzít si
život tímto drastickým způsobem.
„V pondělí čtvrtého května krátce po
dvanácté hodině odpoledne došlo na
železniční trati v blízkosti železničního přejezdu na ulici Pod Kosířem
v Prostějově z dosud přesně nezjištěp
ných příčin
ke střetu projíždějícího

vlaku s člověkem. Totožnost osoby
je policii známa. Mladý muž utrpěl
velmi vážná zranění a byl převezen do
nemocničního zařízení. Příčiny střetu
zjišťujeme,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Večerníku se podařilo zjistit, že
pár minut předtím, než se rozhodl
k zoufalému činu, měl krátký incident v prodejně se smíšeným zbožím jen pár desítek metrů od železničního přejezdu. „Když jsem si
přečetl,covšechnosepíšenaFacebooku,
a že jsem dokonce toho kluka do kolejiště pod vlak přinutil já, nemohl jsem

BYLI JSME
U TOHO

Jakmile mladíka s frakturami obou dolních končetin odvezla sanitka, dali se policisté do vyšetřování. Po mladém
sebevrahovi zůstaly u kolejí jen boty...
2x foto: Michal Kadlec
Podle informací Večerníku vagon osobního vlaku mladíka zachytil, který se tak
namotal na jeho zadní nápravu. „Vytahovali ho hasiči, ten kluk křičel bolestí,
ale pak s lékaři normálně komunikoval,“

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

SOUD
SI
POSVÍTIL
NA
SÍŤ
PODVODNÍKŮ
Obžalovaný byl první na ráně. Za nitky tahal někdo jiný
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Vypadá to jako
bezva finta. Od Vietnamce si pořídíte společnost, o pár dnů později na firmu s falešným daňovým
přiznáním koupíte luxusní auto,
které posléze převedete na jiného majitele. Společnost, která by
měla úvěr splácet, prodáte Rumu-

novi. A ať se policie a soudy snaží,
tenhle zamotanec rozplést. Jenže,
ouha - ono se to občas i povede!
Z podvodu byl v úterý u prostějovského soudu obžalován Michal
Šindler z Kostelce na Hané, který si
na leasing koupil Superb za osm set
tisíc korun. Přitom předložil falešné
daňové přiznání „své“ firmy, kterou
před nedávnem koupil. I z dalších
okolností případu bylo patrné, že
Šindler neměl sebemenší zájem za
vůz zaplatit. Pořídil jej na společnost, která fakticky nevyvíjela žádnou činnost, a jíž zanedlouho převedl na „bílého koně“ z Rumunska.

Vzhledem k výpisu z obchodního
rejstříku nemohl obžalovaný proti
těmto faktům nic namítat. „Vzniklý
dluh hodlám uhradit, s poškozenou
leasingovou společností jsme se už
domluvili na splátkovém kalendáři,“
prohlásil Michal Šindler, přičemž
odmítl sdělit soudu další okolnosti
případu.
Ač tomuto cjlapíkovi muselo být jasné, že se podílí na podvodu, je velice
pravděpodobné, že v ohrádce nestanul člověk, který z něj měl mít
hlavní prospěch. Michal Šindler
totiž auto následně předal dál,
jakou za službu dostal odměnu,

to však neřekl. A toho, kdo „tahal za nitky“, také nepráskl. Více
než obžalovaný se tak rozhovořil
ten, kdo od něj vůz převzal. „Auto
se mělo přepsat na mě, ale já si vůz
rozhodně nenechal. Převzal si ho
Roman D.“, prozradil Robert Majer,
který se přiznal, že na policii tohoto
muže účelově kryl. Přes hustou síť
vzájemně propojených lidí podílejících se více či méně na podvodu
se policii nakonec podařilo případ
nejen rozkrýt, ale dokonce i auto
vypátrat.
Rozsudek v této věci dosud nepadl,
jednání bylo odročeno.

řekla nám přímo na místě neštěstí jedna
ze svědkyň pokusu o sebevraždu.
Dvacetiletý muž podle dalšího našeho
zjištění pochází z dobře situované rodiny a motiv jeho činu je předmětem

vyšetřování policie. V současnosti je
mladík v péči lékařů chirurgického oddělení prostějovské nemocnice. Bližší
podrobnosti o jeho zdravotním stavu
nebyly do uzávěrky vydání známy.

HROZIVÁ HAVÁRIE!
Mladá osádka unikla smrti

PROSTĚJOV Bezmála dvě hodiny
byla minulou středu večer uzavřena
silnice z Prostějova do Určic. Došlo
zde totiž k závažné dopravní nehodě,
kdy mladá řidička škodovky totálně
nezvládla řízení a narazila do stromu.
Z jakých příčin, to zatím není jasné,
neštěstí vyšetřuje policie.
„Ve středu šestého května kolem tři čtvrtě
na sedm večer došlo na silniční komunikaci z Prostějova na Určice k závažné
dopravní nehodě. Z prvotního šetření
vyplývá, že osobní vozidlo Škoda Felicia,
které řídila jednadvacetiletá žena, a jelo
ve směru z Prostějova na Určice, ze zatím přesně nezjištěných příčin po projetí
mírné levotočivé zatáčky vyjelo mimo
komunikaci a narazilo do stromu. Po
nárazu byla škodovka odmrštěna zpět
na silnici do levého pruhu a navíc do
protisměru,“ popsala ošklivý karam-

bol Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při nárazu do stromu se mladá řidička
naštěstí jen lehce zranila, stejně jako
její o dva roky mladší spolujezdec.
„Podle lékařské zprávy utrpěla řidička
lehké zranění a byla převezena do
prostějovské nemocnice. Devatenáctiletý spolujezdec byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci k dalšímu vyšetření,“ potvrdila
mluvčí krajské policie.
Jak ještě Večerník zjistil, požití alkoholu
před jízdou u řidičky vyloučila dechová
zkouška, hmotná škoda byla vyčíslena
na patnáct tisíc korun. „Příčiny a okolnosti havárie jsou v šetření. Komunikace byla ve středu večer z důvodu
vyšetřování nehody neprůjezdná,“
dodala Urbánková.
(mik)

z Kostelce
Policisté zachránili řidičku, Mladíka
NAŠLI

NOVÁ PODOBA
WEBOVÝCH STRÁNEK JE ZDE...

AUTO poté VZPLÁLO!

WWW.VECERNIKPV.CZ
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čtěte na straně 11 ➢
Zaklíněnou mladou ženu, která včera havarovala na silnici u Laškova vytáhli z tohoto auta až policisté, kteří jí tak
doslova na poslední chvíli zachránili život. Záhy poté totiž vůz začal hořet...
2x foto: Policie ČR

MRTVÉHO

PROSTĚJOV Splnil bohužel to,
co avizoval... Od 4. února tohoto
roku bylo vyhlášeno celostátní pátrání po pětadvacetiletém Radku
Protivánkovi z Kostelce na Hané
(na snímku). Doma nechal dopis na
rozloučenou s tím, že si hodlá vzít život. Dva a půl měsíce po něm policie
marně pátrala. Teď potvrdila, že byl
v minulých dnech nalezen mrtev mladík spáchal sebevraždu.
Policie ovšem nehodlá zveřejňovat,
za jakých okolností Radek Protivánek zemřel, ani místo, kde byl
nalezen. „Pátrání po mladém muži
z Prostějovska bylo ukončeno. Na
přání rodiny, které absolutně respektujeme, nebudeme k tomuto
smutnému případu podávat žádné
informace,“ odpověděla na dotaz
Večerníku Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
(mik)
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STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Peníze zaplatila, přesto byla vláčena k soudu...

Milionové PODVODY IFP
u soudu. Pojišťovna, kterou IFP
zastupovala, totiž po této nešťastné
dámě chtěla peníze, které už jednou zaplatila! Podvodníci z IFP je
totiž pojišťovně nikdy nepředali...
Finanční ústav však přesto paní
Zdeňku zažaloval, ač by se správně
měl hojit právě na zástupcích z IFP.
Naštěstí paní Zdeňka měla všechny
doklady o tom, že požadovanou
částku na konto uhradila a tak prostějovský soud naprosto logicky
rozhodl v její prospěch. „Rozsudek
padl už přibližně před rokem. Pojišťovna se však proti němu odvolala
ke Krajskému soudu do Brna, takže
dosud není pravomocný,“ prozradila Večerníku Zdeňka Holzmanová,
která rozhodně není jedinou z podvedených.
V této souvislosti lze uvést, že obdobný případ řešil třeba i soud
v České Lípě, který rozhodl stejně jako ten prostějovský. I zde se
pojišťovna odvolala, Krajský soud
v Ústí nad Labem však její odvo-

lání zamítl a rozsudek se tak stal
pravomocný.
Zatímco lidé, kteří svěřili peníze „finančním poradcům“ z IFP
nakonec u soudu skončili, tak nikdo ze zkrachovalé společnosti
zatím souzen a odsouzen do této
doby nebyl. „Podala jsem na IFP
trestní oznámení. Po nějakém čase
jsem od policie dostala vyjádření,
že případ byl odložen,“ zmínila se
Zdeňka Holzmanová. Podobně
zřejmě zatím dopadly i další trestní
oznámení a žaloby na tuto firmu,
která jen této pojišťovně nadělala
škodu za jedenasedmdesát milionů
korun. Celková škoda však bude
nepochybně vyšší a není vyloučeno, že přesáhne magickou stovku
milionů.
Trestních oznámení, ať už jednotlivých či hromadných, směřovala na IFP dle našich informací
už celá řada. Nezbývá tedy než
doufat, že se některé z nich ujme.
(mls)

PROSTĚJOV Ostré výměny názorů
z obou stran zveřejnil Večerník během října roku 2013. Radní doslova
nemohli přijít na jméno dopravnímu
inženýru Policie ČR Prostějov Michaelu Vafkovi, který magistrátu zatrhl plány na cyklostezku pro průjezd
celými Vrahovicemi. Dokonce se nechal slyšet, že její vybudování místo
stávajícího chodníku je hloupost. Do
toho všeho ještě přibyla vyostřená
schůzka radních a dopravního inženýra s vrahovickými občany, kteří
jim vyčetli spoustu zbytečně mrtvých
cyklistů...
„Pan Vafek nám k projektu vybudovat
cyklostezku v rámci stávajícího chodníku, a to už od náměstí Padlých hrdinů až
po kostel ve Vrahovicích, poslal zamítavé
stanovisko. Přitom dopravní policie byla
už jednou proti tomu, abychom cyklostezku vedli alespoň jako součást silniční
komunikace. Postoj pana Vafka bereme
jako ránu pod pás,“ nebrala si v říjnu roku
2013 servítek náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková, která
je zodpovědná za dopravu v Prostějově.
„Z postojů odborníků jsem naštván,
a kolikrát se mi chce plakat,“ přidal na
adresu policejního dopravního inženýra
samotný primátor Miroslav Pišťák.
Pár dní nato se uskutečnila plánovaná
schůzka prostějovských radních s občany Vrahovic, kam dorazil také Michael

Pražské prezídium Policie ČR
se obává masového odchodu až
třiceti tisíc policistů ze služby.
Policisté tvrdí, že v tom případě
nebudou schopni plnit své úkoly
a bránit společnost před kriminálními živly. V Prostějově podle ředitele Policie ČR Zdeňka
Riedingera hromadný exodus
strážců zákona nehrozí.
Důvodem hrozícího ochodu desítek tisíc policistů jsou zvěsti o tom,
že vláda připravuje novou zákonnou úpravu, která zruší odchodné
a výsluhové nároky. „Jaká je situace
v celé České republice víme všichni
ze sdělovacích prostředků. Prostějov

je však na tom poměrně dobře
a žádný exodus policistů v žádném
případě nehrozí. Za poslední čtyři
roky, co jsem ve funkci ředitele,
odešlo z řad prostějovské policie
v průměru deset příslušníků ročně.
A netvrdím, že to bylo kvůli
penězům. Důvody byly různé,
většinou soukromé. Každopádně
jsme však každým rokem opět zhruba těch deset policistů přibrali, takže
s početním stavem nebyl nikdy žádný
problém. Letos, i přes známou kauzu
s údajným snížením výslužného,
se situace v Prostějově nemění. Do
poloviny roku 2005 odejdou pouze
čtyři policisté, jejich oficiální žádostí

o ukončení služebního poměru mám
na stole. To znamená, že úbytek je
úplně stejný, jako v předchozích
letech a nijak nevybočuje z průměru,“
sdělil Večerníku Zdeněk Riedinger,
ředitel Policie ČR v Prostějově.
Právě on ani v nejbližších měsících
hromadný úprk policistů do civilu
neočekává. „Naši policisté samozřejmě
sledují vývoj událostí v republice
a přiznávám, že jsou z toho trošku
nervózní. Těžko si vysvětlují to, co se
děje v ostatních okresech. Nelze však
vycházet z fám, že policisté přijdou
o nějaké peníze a tím bude ohrožena jejich existence. Osobně jsem přesvědčen
o tom, že zákon o služebním poměru,

zůstávají NEPOTRESTÁNY
PROSTĚJOV Tohle je typické!
Zatímco sto milionů korun, které rozkradli „finanční experti“
z IFP (Institut Finančního Poradenství) zatím stále nikdo pořádně neřeší, tak patnáct tisíc, které
měla Zdeňka Holzmanová poslat
pojišťovně právě přes IFP, už
u soudu skončilo... Přitom paní
Holzmanová peníze uhradila,
měla však smůlu, že tak učinila
právě přes podvodníky z IFP,
kteří pojišťovnu v té době zastupovali. A její částka, stejně jako
finance dalších tisíců lidí, zmizela neznámo kam...
Už je to více jak dva roky, co při odchodu z Úřadu práce v Prostějově
oslovil Zdeňku Holzmanovou ze
Smržic finanční poradce ze společnosti Institut Finančního Poradenství (IFP). Kromě výhodného
pojištění nabídl šedesátileté ženě
také práci. Jenže sliby - chyby. Důchodkyně nejenže práci nedostala,
nakonec ještě musela čelit žalobě

Hrany KONFLIKTU mezi městem a dopravní
policií jsou alespoň zčásti otupeny. Zatím...
Vafek s šéfem prostějovské dopravní
policie Vítězslavem Matyášem. Oba se
snažili představitele radnice i samotné
občany přesvědčit, že když cyklostezka,
tak jedině jako komunikace pro cyklisty
v rámci silnice. „Nám se ale mnohem
bezpečnější jeví odklonit cyklisty úplně
ze silnice. Vždyť stávající chodníky vedoucí od náměstí Padlých hrdinů až k
našemu kostelu jsou dostatečně široké
i pro cyklostezku,“ namítali Vrahovičtí,
načež všichni přítomní radní, včetně
vicehejtmana Olomouckého kraje
Aloise Mačáka, přikyvovali hlavami. Leč
bohužel, přes nesouhlasné stanovisko
Dopravního inspektorátu Policie ČR
Prostějov se prostě nedalo přejít... Magistrát se tak v samotném závěru roku 2013
rozhodl alespoň okamžitě opravit chodník od náměstí Padlých hrdinů po železniční přejezd ve Vrahovické ulici…
Uběhlo půldruhého roku a ostré hrany
konfliktu mezi magistrátem a dopravní policií se obrousily. Uskutečnila se
série jednání a došlo k prozatimnímu
kompromisu! „S panem Vafkem bylo
dohodnuto, že alespoň od náměstí
Padlých hrdinů po železniční přejezd
lze vybudovat cyklostezku v rámci
chodníku. My zase vyslyšeli jeho argumenty, které požadovaly maximální zajištění bezpečnosti při nájezdu cyklistů
na stezku právě v prostoru křižovatky
na náměstí Padlých hrdinů. Je pravda,

že pokud by zde zůstala klasická křižovatka, byli by cyklisté v nebezpečí. Proto se už pracuje na projektu výstavby
rondelu, ze kterého bude možné plynule a hlavně bezpečně najet s kolem
na cyklostezku,“ informovala aktuálně
Večerník první náměstkyně primátora
Alena Rašková.
Ve hvězdách ale stále zůstává pokračování cyklostezky dál do Vrahovic. „To je
ještě běh na dlouhou trať,“ dodala první
náměstkyně.
(mik)

který dnes platí, zůstane v platnosti
i nadále. Do jaké míry se změní jiný
zákon z roku 2003, jehož účinnost
byla odložena o rok, nejsem schopen

odhadnout. Každopádně si myslím, že
podléhat fámám a propadat panice je
dnes naprosto zbytečné,“ dodal Zdeněk
Riedinger.

I nadále musí cyklisté ve Vrahovické ulici jezdit po silnici. Jakmile ale na náměstí Padlých
hrdinů bude postaven rondel, budou moci
využívat opravený chodník okolo bývalého
Agrostroje.
Foto: archiv Večerníku

Napsáno Policisté jsou nervózní, hrozí odchody?
pred
ˇ
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AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Před deseti lety to šlo s českou policií skutečně nikoliv od desíti k pěti, ale rovnou
od pěti k nule. Byly rušeny elitní útvary na potírání organizovaného zločinu, tisíce
policistů nakonec skutečně odešlo do civilu, většinou do soukromé bezpečnostní
sféry. Tehdejší ministr vnitra František Bublan v tom pěkně plaval, možná i díky
jeho obavám se poslanci neodvážili v novém služebním zákoně až tak moc sáhnout na policejní finanční výsluhy. O to více překvapila větší soudržnost policistů
v Prostějově, kteří nakonec skutečně nepodlehli panice a zůstali. Uběhlo deset let,
a světe div se, prostějovská policie se potýká s jiným problémem. Strážců zákona
totiž na Prostějovsku funguje nejméně z celého kraje, což se odráží na nedostatku
hlídek státních policistů v ulicích města i na vesnicích. Nastane vůbec doba, kdy
budeme moci říci, že Policie ČR je v plné formě? Kdo ví...
(mik)
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16. 5. 20

jak šel čas Prostějovem ...

Melantrichova ulice

Chcete
dostávat
ZDARMA

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

Jmenuje se podle nakladatele. Ulice byla pojmenovaná dne 24. března 1911 podle Jiřího Melantricha z Aventina (1511-1580), českého knihaře
a nakladatele. V období nacistické okupace v letech 1940 až 1945 byla zvána
německy Melantrich-Gasse. Jedná se o místo s převážně bytovou zástavbou,
ale sídlí zde také několik právnických osob. V roce 1988 byla na Melantrichově
ulici postavena základní škola.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Tetín

a zajistěte si
naši novou
službu.

Pondělí 11. května 2015
www.vecernikpv.cz

hodin

168

s městskou policií

Pětiletý se ztratil

Stačila chvilka nepozornosti a chlapec se mamince ztratil z dohledu.
V pátek 1. května v podvečerních
hodinách zkontaktovala žena hlídku
s tím, že postrádá své dítě. Strážníci
provedli kontrolu Kolářových sadů.
Zakrátko pětiletého hocha nalezli
a předali matce. Vše dobře dopadlo.

Foto: Internet

Sklerotický potížista

Tak spěchal, až na tašku zapomněl.
Podnapilý muž obtěžoval v sobotu
2. května zákazníky v supermarketu
ve Vrahovické ulici. Před příjezdem
hlídky dotyčný místo opustil, ale
uvnitř prodejny zanechal kabelu
i s doklady. Hlídka zkontrolovala
okolí, ale muže nenalezla. Trvalé
bydliště měl muž hlášeno mimo
katastr města Prostějova. Taška tak
putovala na oddělení ztrát a nálezů
magistrátu města.

Na zaplacení neměl

Čtyřiačtyřicetiletý muž věděl, že peníze nemá, přesto navštívil pohostinství a zkonzumoval jídlo a pití v hodnotě 350 korun! Přivolané hlídce
v sobotu 2. května sdělil, že je bezdomovec a chtěl se jen řádně občerstvit.
Uhradit částku ovšem odmítl. Tímto
je podezřelý z přestupku proti majetku a bude předvolán ke správnímu
orgánu.

Plachý kříženec

V neděli 3. května dopoledne bylo
přijato sdělení na linku 156 o volně
pobíhajícím psovi na ulici Jana Zrzavého. Křížence německého ovčáka se ale v tomto čase nepodařilo
strážníkům pro plachost odchytit.
Přibližně hodinu po tomto nezdařeném odchytu byl opět nahlášen pohyb výše zmíněného psa, a to u obchodního domu Billa v Plumlovské
ulici. Tentokrát byl hlídkou polapen
a převezen na služebnu. Čip u něj
nebyl zjištěn, a jelikož si páníček pro
něj nepřišel, byl umístěn do útulku
v Čechách pod Kosířem.

Zamořila Určickou

V úterý 5. května v odpoledních hodinách spalovala žena na zahradě
rostlinný odpad. Jednalo se zejména
o větve, které nebyly zcela suché. Hustý dým se šířil po Určické ulici směrem k Brněnské. Žena byla strážníky
upozorněna na porušení vyhlášky,
kdy pálit rostlinný odpad lze pouze
čtyři měsíce v roce. Jedná se o březen,
duben a říjen, listopad. Událost bude
postoupena správnímu orgánu.

Podomní prodejci

Správný postup zvolili ve středu
6. května obyvatelé domů na ulici
Dr. Horáka. Zde se podle oznamovatele pohybovali dva pánové, kteří
obcházeli vchody a snažili se bydlící
zkontaktovat. Ti je dovnitř vůbec nepustili. Hlídka zmíněné muže v okolí
nenalezla.

Okradena u pokladny

Ve středu 6. května v odpoledních
hodinách nakupovala žena v nákupním centru ZLATÁ BRÁNA.
Po zaplacení si odložila peněženku
u pokladny a z místa se vzdálila. Po
chvilce se vrátila zpět, ale šrajtofli
už nenašla. Strážníci poškozenou
převezli na služebnu Policie ČR
k podání oznámení na neznámého
pachatele. Čtyřiatřicetiletá žena přišla o finanční hotovost, platební kartu a osobní doklady.

krimi

CHMATÁK na Žižkově náměstí ZLODĚJ ŠROTU BYL DOPADEN!
Ve sklepě se pořádně napakoval!

PROSTĚJOV Být v kůži majitele,
člověk by z ní vyletěl! Výsostně
nezvaného hosta měli v domě na
Žižkově náměstí. Z jediného sklepa ukradl čtyři poměrně drahá
jízdní kola, navíc oblečení i hotové peníze. Však mu taky hrozí až
pět let kriminálu!
„Škodu za více než sedmašedesát tisíc korun způsobil dosud neznámý
pachatel, který se v přesně nezjištěné
době od soboty druhého do pondělí
čtvrtého května vloupal do sklepa
v domě na Žižkově náměstí v Prostějově. Z něj odcizil čtyři pánská trekin-

gová jízdní kola, čtyři lankové zámky,
pánskou mikinu, dvě větrovky, dvě
peněženky s penězi a také drobné
cyklonářadí. Na cestu si pak ještě vzal
i visací zámek ze vstupních dveří do
sklepa,“ popsala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Majiteli způsobil chmaták škodu
přesně za 67 300 korun. „V případě zjištění pachatele mu za přečiny
krádeže a porušování domovní svobody, a vzhledem k výši způsobené
škody, hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi,“ dodala Urbánková.
(mik)

Ukradenou POKLADNU nechal

pohozenou na ulici
PROSTĚJOV Vůbec se s tím nepáral, a z prodejny v Plumlovské
ulici sebral rovnou celou kasu!
Policisté zloděje zatím nemají,
pohozenou pokladnu, samozřejmě prázdnou, však našli ležet
v sousední ulici...
„V noci z pondělí čtvrtého na úterý
pátého května došlo ke vloupání do
jedné z prodejen na ulici Plumlovské
v Prostějově. Zatím neznámý pachatel do prodejny vnikl po poškození
dveří a odcizil z ní pokladnu se 2 800
korunami. Pokladna, ale již prázdná,

byla později nalezena odložená na ulici Hliníky,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Zatím neznámý lapka však na majetku prodejny způsobil větší škodu,
než si nakradl. „Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena
na 13 800 korun. V případě zjištění
pachatele mu za přečin krádeže hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi,“ řekla
mluvčí krajské policie s tím, že policisté na případu intenzivně pracují
a po pachateli pátrají.
(mik)

PROSTĚJOV Když Večerník v závěru ledna tohoto roku informoval
o nebývalé zlodějně v objektu asanovaného Oděvního podniku, málokdo chtěl věřit tomu, že by se někomu
mohlo povést ukrást více než dvě
a půl tuny železa bez toho, že by byl
někým spatřen. Chmatákovi z Přerova se to ale podařilo! Teprve nyní
ho policisté vypátrali, a jak zjistili,
nejedná se o žádného nováčka…
„Policisté z obvodního oddělení v Prostějově objasnili krádež železného šrotu, ke které došlo v době od osmého
do šestadvacátého ledna tohoto roku
v jednom z objektů na ulici Za Drahou
v Prostějově. Tehdy neznámý pachatel
opakovaně vnikl do oploceného objektu v demolici a odcizil ze sutin železný

šrot,“ připomněla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté na případu pracovali a pachatele vypátrali. „Jedná se o třiatřicetiletého
muže z Přerovska, který se ke svému
skutku doznal. Dalším šetřením policisté
zjistili, že z areálu odcizil 2 645 kilogramů
železného šrotu a poškozené společnosti způsobil škodu za 13 716 korun,“
uvedla mluvčí krajské policie s tím, že
zloděj ukradený šrot prodal do sběrných
surovin. „Posléze bylo zjištěno, že se nejedná o žádného nováčka. V nedávné
minulosti byl za obdobnou majetkovou
trestnou činnost soudem odsouzen
a potrestán. Nyní mu za přečin krádeže
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ dodala
Urbánková.
(mik)

PROSTĚJOV Strážníci městské
policie důrazně varují Prostějovany,
aby nenaletěli podvodnici, která pod
smyšlenou záminkou charitativní
sbírky láká od lidí peníze. Hlídky
zhruba čtyřicetiletou ženu naháněly
po městě už ve středu 6. května...
„V dopoledních hodinách obdrželi
strážníci hlášení na linku 156 o neznámé ženě, která se pohybuje v ulicích
Prostějova a snaží se od kolemjdoucích
vylákat peněžní příspěvek s odvoláním
na neziskovou organizaci, což je značně
podezřelé, neboť takovýmto způsobem
zmíněná organizace prostředky nezískává,“ informovala Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

Jakmile hlídka začala oznámení o podvodnici prověřovat, ve Svatoplukově
ulici ji zkontaktovala další žena. „Ta
strážníkům sdělila popis podezřelé ženy,
která oslovovala všechny kolemjdoucí.
Má jít o ženu ve věku okolo čtyřiceti let,
štíhlé postavy, má hnědé vlasy střižené na
mikádo, dioptrické brýle a na sobě měla
šedočervenou šusťákovou bundu,“ popsala Adámková.
Strážníkům se ve středu tato osoba nalézt nepodařila. „Tímto upozorňujeme
občany, aby byli obezřetní a v případě
setkání s uvedenou ženou toto oznámili
na linku 156 nebo 158. O události byla
informována i Policie České republiky,“
dodala Jana Adámková.
(mik)

POZOR NA PODVODNICI

HASIČSKÉ ZÁSAHY POD DROBNOHLEDEM

KROCENÍ ČERVENÉHO KOHOUTA, ALE I HADA…

“

PROSTĚJOV V uplynulých čtrnácti
dnech vyjížděli prostějovští hasiči celkem
k bezmála třem desítkám událostí. Jak
při hodnocení vybraných případů shrnul
ředitel Územního odboru Hasičského
záchranného sboru Prostějov Jozef
Novák, nejvíce naše záchranáře zaměstStrojovna v plamenech
naly dva požáry, a to zahradního domku
v Partyzánské ulici a strojovny v průmys- Ani na prvního máje neměli hasiči klid. V pátek
1. května po třinácté hodině byl oznámen požár ve
lové zóně Prostějova.

Hořel odpad a nábytek,
který do přístřešku
nanosili bezdomovci.

Požár kvùli bezdomovcùm
V sobotu 25. dubna po druhé hodině v noci byl
oznámen požár zahradního přístřešku v Partyzánské
ulici v Prostějově. Na místo vyjeli profesionální hasiči
z Prostějova a dobrovolní hasiči z Vrahovic a Žešova. „Hasiči po příjezdu zjistili, že celý objekt je zachvácen plameny. Hořel odpad a nábytek, který do
přístřešku nanosili bezdomovci. Hasiči na likvidaci
požáru nasadili dva proudy vody. Podle oznamovatele se uvnitř budovy mohly nacházet nějaké osoby.
Hasiči proto pronikli do všech prostor objektu včetně sklepa a provedli průzkum, naštěstí s negativním
výsledkem, v domě nebyl nikdo nalezen,“ popsal
Jozef Novák s tím, že výše škody i příčina vzniku požáru jsou zatím v šetření.

strojovně soukromé firmy v Kralickém háji. „Hasiči
po příjezdu zjistili, že se jedná o požár kabelů ve strojovně chlazení. Z ní vycházel silný černý kouř. Hasiči
zajistili vypnutí elektrického proudu a provedli lokalizaci požáru pomocí tří kusů přenosných hasicích
přístrojů. K odvětrání prostoru strojovny nasadili
hasiči přetlakový ventilátor a pomocí termokamery
prověřili vedení kabeláže, kde zjistili další ohniska,“
informoval šéf prostějovských hasičů Jozef Novák. Výše škody byla v tomto případě vyčíslena na
100 tisíc korun.
Užovka ve skleníku
V úterý 5. května měli prostějovští hasiči zajímavé
zpestření své práce. „Na operační středisko byla
nahlášena potřeba odchytu hada v Dubanech.
Ten se nacházel ve skleníku na zahradě rodinné-

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.

Jozef Novák, ředitel Územního odboru HZS
Prostějov.
Foto: archiv Večerníku
ho domu. Jednalo se o užovku zhruba jeden metr
dlouhou. Had byl odchycen jedním z příslušníků
jednotky dobrovolných hasičů z Vrbátek, který ho
odnesl a vypustil do volné přírody,“ okomentoval
nevšední zásah Jozef Novák.
Hasiči na Prostějovsku v uplynulých čtrnácti
dnech vyjížděli celkem k sedmadvaceti událostem.
„Největší podíl výjezdů tvořily technické pomoci,
kterých bylo celkem jedenáct. Hasiči pak dále zasahovali u čtyř požárů, stejného počtu dopravních
nehod a také ve čtyřech případech zachraňovali
osobu nebo zvíře. Dvakrát došlo k úniku nebezpečných látek a bohužel ani toto uvedené období
se neobešlo bez dvou zbytečných výjezdů, kdy šlo
o planý poplach,“ vypočítal Jozef Novák, ředitel
prostějovských hasičů.
(mik)

po dvojici
hledaných
TOMÁŠ VESELÝ
se narodil 9. září 1989 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 6. května 2015.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 24
do 26 let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má hubenou postavu a hnědé
rovné vlasy.

HELENA SMYČKOVÁ
se narodila 10. března 1982 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 6. května
2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má střední postavu a plavé
blond dlouhé vlasy.

Nad tím člověk jenom kroutí
hlavou! Třiatřicetiletý recidivista z Přerova si během ledna udělal výlet do Prostějova
a jeho cílem se stal areál bývalého Oděvního podniku. Měl zde
celkem volnou ruku, protože
ze zbořeniště dokázal během
krátké doby a hlavně naprosto
nepozorován odvézt 2 645 kilogramů železa! Jak je možné,
že si ho někdo nevšiml?

2 645

Těžko také říct, jak takový náklad ukradeného šrotu mohl
najednou odvézt, o tom totiž
policejní zpráva nehovoří. Důležité ale je, že ho strážci zákona
vypátrali. A jelikož nejde o žádného jelimánka, ale o zkušeného a soudně trestaného zloděje,
může jít až na tři roky za mříže.
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ČERNÁ
KRONIKA
Mercedes je fuč!

Nemilé překvapení čekalo na
majitele vozidla Mercedes Benz
Sprinter, které měl zaparkované
na parkovišti u supermarketu na
Okružní ulici v Prostějově. Ve čtvrtek 7. května kolem poledne si ho
tam zaparkoval, ale večer ho tam
už nenašel. Někdo neznámý mu
ho odcizil a způsobil mu škodu za
350 000 korun. Policisté po vozidle i pachateli pátrají. V případě
zjištění pachatele mu za přečin neoprávněného užívaní cizí věci hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Foto: Internet

Peníze z firmy
V noci ze středy 6. na čtvrtek
7. května došlo ke vloupání do
jedné z firem na ulici Vrahovické
v Prostějově. Zatím neznámému
pachateli se podařilo po poškození vrat dostat do jedné z hal,
a v ní do kanceláře, odkud odcizil
peněženku s téměř 32 700 korunami. Přesná výše celkově vzniklé
škody nebyla zatím stanovena,
ta bude upřesněna po vyčíslení
škody na poškozených vratech
a dveřích kanceláře.

Zfetovaná řidička
Minulou středu 6. května krátce
před třetí hodinou odpoledne
kontrolovali policisté na ulici Za
drahou v Prostějově osobní vozidlo BMW. U osmadvacetileté
řidičky provedli dechovou zkoušku, která byla negativní, zato test
na omamné a psychotropní látky
byl pozitivní na marihuanu. Mladá žena se k požití návykové látky
doznala. Policisté jí na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další
jízdu. Nyní je podezřelá ze spáchání přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu,
který bude po zadokumentování
zaslán příslušnému správnímu
odboru k projednání.

Kolo za 50 tisíc

Ze spáchání přečinu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který se v průběhu předminulé neděle 3. května vloupal do kolárny
v domě na Jezdecké ulici v Prostějově, z níž odcizil pánské horské
jízdní kolo značky Rock Machine.
Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na 50 500 korun. V případě zjištění pachatele
mu za uvedený přečin hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Zmizely peněženky

V průběhu pondělí 4. května došlo ke vloupání do dvou šatních
skříněk v jednom z objektů na Janáčkově ulici v Prostějově. Zatím
neznámý pachatel obě skříňky
vypáčil a odcizil z nich peněženky,
ve kterých byly finanční hotovosti, platební karta, stravenky a další
věci. Jedné z poškozených způsobil škodu za 1 500 korun, druhé za
490 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

Karolína PŘIKRYLOVÁ
5. 5. 2015 51 cm 3,70 kg
Prostějov

Klára Andrea VŠETIČKOVÁ
29. 4. 2015 47 cm 2,80 kg
Prostějov

Dominika CHAPČÁKOVÁ
30. 4. 2015 52 cm 3,80 kg
Prostějov

Anna ČEPOVÁ
4. 5. 2015 50 cm 3,50 kg
Senička

Eva DOLEŽALOVÁ
4. 5. 2015 49 cm 3,05 kg
Dobromilice

David VIČAR
1. 5. 2015 48 cm 2,90 kg
Prostějov

Vítězslav Bočkarev
3. 5. 2015 52 cm 3,75 kg
Prostějov

Eliáš ZLÁMAL
4.5. 2015 54 cm 4,60 kg
Prostějov

Štěpán BASLÍK
5.5. 2015 50 cm 3,40 kg
Zdětín

GYMNÁZIUM JIŘÍHO WOLKERA

UCTILO PAMÁTKU SVÝCH ABSOLVENTŮ
Osm jmen obětí po letech konečně doplněno!

Jakub ONDROUŠEK
5. 5. 2015 51 cm 3,75 kg
Seloutky

Matěj STAŠEK
5. 5. 2015 50 cm 3,50 kg
Lutín

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

PROVEDLI JSME ZMĚNU!

ZKUSTE
TO!

PROSTĚJOV Pietní vzpomínkou u pamětní desky ve vestibulu Gymnázia Jiřího Wolkera uctili jeho ředitel Michal
Šmucr spolu s náměstkyní primátora Statutárního města
Prostějova Ivanou Hemerkovou oběti druhé světové války
z řad bývalých absolventů této prestižní prostějovské školy.
„Jsem moc rád, že rodina Schapova je konečně spolu,“ podotkl
před položením kytice k pamětní desce Michal Šmucr. Zdůraznil
tak důležitý fakt, totiž doplnění této desky o osm nových jmen,
která byla v roce 1949 jaksi opomenuta. Na tuto skutečnost
upozornil zdejší profesor Bohuslav Eliáš už v roce 1959. „Hanba
těm, kteří o tom věděli, měli pravomoc toto napravit, a přitom
tak neučinili,“ řekl později Šmucr v aule gymnázia při vzpomínce
na oběti, jejichž medailonky přečetli nynější studenti.
Ještě předtím připomenula slavnou historii školy Ivana Hemerková. „Uvědomění si tradic je důležité pro současné studenty,
aby cítili sounáležitost a hrdost na své předchůdce,“ upozornila Hemerková, která zmínila odvážné vystoupení maturantů
v roce 1953, kteří za obhajobu sochy T. G. Masaryka nebyli připuštěni ke složení zkoušek dospělosti.
Válečnou dobu a oslavy sedmdesátiletého výročí jejího konce
připomněl studentům ředitel školy. „Všech 116 amerických
obětí osvobození Československa si naši úctu nepochybně zaslouží. Nikdy bych se ale nenadál, že se dožiji doby, kdy budou
relativizovány a zpochybňovány nesrovnatelně větší oběti vojá-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Ředitel gymnázia Michal Šmucr spolu s náměstkyní primátora Ivanou Hemerkovou klade kytici květů k pamětní desce.
Foto: Tomáš Kaláb
ků Rudé armády,“ dodal s narážkou na mohutné oslavy v Plzni
a výroky některých jedinců v médiích, že sovětská armáda
k nám nepřinesla svobodu. „Tehdy šlo o holé přežití našeho
národa,“ zdůraznil Šmucr.
Závěrem upřesněme, že pamětní deska od 7. května obsahuje
dvaatřicet jmen obětí druhé světové války.
(tok)

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.

IRENKA

je kříženec středního vzrůstu ve věku zhruba pěti let. Byla
nalezena v Žešově. Je to veselá psí dáma, která rozdává úsměv a lásku na potkání. Bez problému se snese s
pejskem, na vodítku chodí pěkně a netahá. Je to klidná a
pohodová fenečka, která jistě bude skvělou parťačkou.

EDIE

je kříženec středního vzrůstu, teprve jeden až dva roky starý. Je velký pohodář vyrovnané povahy, lásku rozdává na
každém kroku. Vhodný k domečku se zahrádkou, kde bude
moci volně běhat a hlídat. S fenkou se bez problému snese,,
na vodítku chodí pěkně, netahá.

KOKINKA

je krásná představitelka plemene šarpej. Je to milá, vyrovnaná fenka, která má ráda svou pohodu a klid. Je velmi
čistotná, proto je vhodná i do bytu, svému pánovi bude
oddanou a věrnou parťačkou. Se psem většího vzrůstu se
bez problému snese, na vodítku chodí pěkně, netahá.

VILDA

je kříženec středního vzrůstu ve věku cca sedmi let. Je to
klidný přátelský pejsek, má milou a přátelskou povahu,
každý den se probudí s dobrou náladou. Vždy potřebuje
chvilku čas, než začne někomu novému důvěřovat, a ppak
je z něj velký mazel.

Pondělí 11. května 2015
www.vecernikpv.cz
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

Frontovým bojovníkům

Nákupům se nevyhnete, tedy pokud na ně čirou náhodnou nemáte sjednaného komorníka nebo
poslušného rodinného příslušníka, který by je obstaral za vás.
Troufám si tvrdit, že každý z nás
je na nákupy odborník na slovo vzatý, někdo se specializuje na slevy v kosmetice, další ví
jak profrčet narvaný obchoďák
s minimální ztrátou času, jiný to,
jak se v každé frontě dostat hned
na začátek. A asi vás nepřekvapím
hláškou, že i já mám svou nákupní
specializaci, ve které jsem, nestydím
se to přiznat, fakt dobrá.

Se zarážející pravidelností si vždy
stoupnu do fronty k pokladně, od
které se záhy ozve: „Pokladna se
zavírá, prosím, nevyskládávejte
zboží na pohyblivý pás.“ No, a pochopitelně než se přesunu k vedlejší
pokladně, už jsem až na konci řady
- paráda. A když jsem už už na řadě,
zákazník přede mnou buď nemá
zvážená rajčata, nemůže najít peněženku, zapomněl do košíku přihodit chleba, nejde mu vyťukat pin
kreditky nebo se z vybraného zboží
někde cestou vytratil kód.
Kapitolou samou pro sebe jsou
mamky s dětmi v kočárku, kterým

kočárek slouží místo nákupního
vozíku. To, že robátko žužlá čerstvý
rohlík a upíjí právě otevřeného jablkového Kubíka, pokladní taktně
přejde bez komentáře doufaje, že
maminka prozradí, zda si dobrotami posloužila z vlastních zdrojů
nebo ze zdejšího regálu. A naprostá
hitovka mezi frontovými bojovníky
jsou zákazníci typu: „Můžu vás
předběhnout? Mám jen tři věci.“
No to víte, že vás ráda pustím
a postojím si ve frontě o dalších
deset minut déle, proč ne, že?
A hybaj zpátky na konec! Teď
jsem na řadě já...

K

Už by
to měli

I
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Michal
KADLEC

„rozštípnout“!

Léta ubíhají a v Prostějově je pouze jediné kvalitní koupaliště, které splňuje ty nejpřísnější normy.
Jistě, aquapark je luxus, ve kterém
se v době největších veder vyřádí
až tři tisícovky koupáníchtivých
návštěvníků. Ale co dál, když do
plumlovské přehrady se lidé i přes
její čtvrtmiliardovou revitalizaci
i nadále bojí vlézt? Pak je tady vrahovické koupaliště, jenomže jeho
provozovatelé ho už několik let udržují jen s největším vypětím všech
sil, navíc hygienici pro jeho provoz
rok co rok udělují výjimky. Vede-

ní města už od roku 2009 plánuje
rekonstrukci dříve tolik oblíbené
„Jedničky“ za Kosteleckou ulicí,
jenomže nejprve nepřišly dotace,
pak se do plánů vmísil projekt Národního olympijského centra. Teď
zase radní přemýšlejí, že by raději
upřednostnili totální rekonstrukci
koupaliště ve Vrahovicích. Tak, co
dřív? Ano, všechno bude stát hříšné
peníze a rozhodování bude hodně
těžké. Ale čekat, že se něco opraví
nebo postaví samo, to Prostějované
prostě neskousnou. Jedině, že by
pak chodili plavat do Hloučely...

aneb
naše tablo

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Proè není zájem?!

Zase jen napùl...

Reaguji na článek, v němž Večerník
popisuje snahu města pronajmout
podzemní garáže s krytem civilní
obrany ve Francouzské ulici v Prostějově. Bydlíme tady na sídlišti už
patnáct let a pozorujeme, jak už od
odpoledních hodin jsou místní venkovní parkoviště zcela přeplněná,
řidiči nechávají odstavená auta i na
krajích komunikací, takže se tudy
dá projet jen s velkými obtížemi.
A podzemní garáže? Poloprázdné!
Tady něco nehraje, buď jsou poplatky za parkování tak vysoké, že lidé
raději parkují venku, nebo je tady
jiný problém. Přitom venkovní parkoviště na ulicích Anglická, Francouzská a Finská jsou ta, kde dochází k mnoha případům vykrádání
vozidel. Slyšel jsem ale naopak, že
současný nájemce garáží zkrachoval
jenom kvůli tomu, že o parkování
v bezpečných garážích není zájem.
Jsem tedy zvědav, zda město najde
nového zájemce, který bude garáže
provozovat. Ale nevěřím tomu.
František Ryšavý, Prostějov

Když minulý týden položili stavbaři
na rondel v Krasické ulici druhou
asfaltovou vrstvu a zarovnali veškeré
díry a nerovnosti, těšil jsem se, že už
tady bude konečně všechno v pořádku. Mýlil jsem se. Proč během těch
dvou dní nemohli udělat také vodorovné dopravní značení, aby byl rondel konečně přehledný? Zase se tady
pracuje jen napůl. Ale popravdě řečeno, ani nevěřím tomu, že až tady bude
ono bílé značení, stane se rondel přehledným a řidiči se ho přestanou bát.
Jiří Košťál, Prostějov

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

MARTYHO
O
SLOUPEK
K
Tak máme za sebou dva prodloužené květnové víkendy, které nám přinesly oslavy Svátku
práce a konce druhé světové
války. Přemýšlel jsem o tom, jak
se v našem městě ony svátky projevují, a zjistil jsem následující...
Nejdříve se na veřejných budovách
postupně objevují státní vlajky a zcela
netypicky i na budovách nestátních
a dokonce také na balkonech
některých bytů. Ale nedměte se
pýchou, to si občané nepřipomínají
ony dva svátky, ale chystají se na
mistrovství světa v hokeji, inu jiný
projev vlastenectví, pro náš národ
tak typický. Následně jsme krmeni
reklamou všech televizí, které opět,
jako na každý svátek, vytáhnou
veškerý, především pak pohádkový
brak, který mají ve svých archívech.
Na památných místech se objevují ve
zcela nejasný čas věnce, ale naštěstí
se to alespoň po akci dozvíme z novin. A na sociálních sítích se začnou
občané vyptávat, zda mají i ve svátek
otevřeny „Líčko“, „Káčko“, „Áčko“,
„Téčko“, „Béčko“, či „Pennymáčko“.
Použil jsem tak trochu konspirativní
přezdívky obchodů, abych nedělal
reklamu. A ti občané se vyptávají tak
dlouho, až se rozjede diskuze, kterou
většinou utne nějaká prodavačka
a pošle všechny do… patřičných
míst.
A já se jí upřímně nedivím. Možná
jste si toho nevšimli, ale prodavačky
a prodavači jsou také lidé a občané
tohoto státu, a myslím si, že si
zaslouží být právě ve svátek se svými rodinami, v klidu si doma něco
„pošolíchat“, třeba se i v zahrádce
porýpat, na výlet si někam vyjet,
a pak třeba v klidu večer v hospůdce
fandit našim hokejistům. Ano, jsou
povolání, která neznají odpočinek,
ale proč musí být prodavačky
ve svátek na plných směnách,
když většina občanstva si užívá
prodloužený spánek a jde třeba do
marketu až v devět, ti rozumnější až
ve všední den? Parlament již uvažuje
o svátcích obchody zavřít a já
jsem pro. Přeji prodavačkám
a prodavačům volno, souhlasíte se
mnou?
Ahoj příště.
Váš Marty.

Kam kráčíš, vesnický fotbale?

Do televize či do důchodu?
ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

hodčího kriglem, jako se to nedávno stalo v Doloplazích. Pro vesnický fotbal jako takový rozhodně
není problémem tento skandál, ale
spíš něco úplně jiného. Lidí kolem
něj totiž nezadržitelně ubývá a navíc stárnou. A to navzdory tomu, že
pro filmaře je jeho prostředí stále
atraktivnější.
aní Jiřina Jirásková řekla v televizním filmu Kožené slunce
z roku 2002 památnou, ale pravdivou větu: „Kde se nehraje fotbal,
tam chcípnul pes.“ Bohužel, takových míst, kde chcípnul pes na
Prostějovsku, stále přibývá. A tam,
kde se fotbal stále hraje, se ruší celá
řada „B” týmů. Nejsou prostě lidi.
A ti, co jsou, často nezadržitelně
stárnou. V mnoha vesnicích své fotbalové týmy staví na čtyřicátnících,
kteří sice nemají už tak rychlé nohy,
ale stále jiskru v srdci. Jenže jejich
nástupci bohužel dosud nejsou na
obzoru. Vždyť okresní přebor dorostu na Prostějovsku letos hraje

P

Strážníci, na Hlouèelu!

Vím, že o pejskařích jste už toho
napsali dost, stejně tak o jejich nevhodném chování, když své miláčky
nechávají kálet na všech možných
místech v Prostějově a exkrementy
po nich neuklízejí. Já bych ale prostřednictvím Večerníku chtěla poprosit strážníky městské policie, aby
se v tomto ohledu více zaměřili na
celý biokoridor Hloučela. Právě sem
chodí lidé venčit své psy v největším
měřítku a ze psů tady mají hrůzu děti
i dospělí občané. Psi tady běhají na
volno, a to i velká plemena. Jejich hov..
zde najdete na cestách, poblíž občerstvení a psi kálejí dokonce i do říčky.
Tato skutečnost by opravdu stála za
daleko větší pozornost strážníků.
Alena Prokopová, Prostějov
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ohoda, sluníčko, chlazená desítka, klobáska, trocha fandění, nějaké to sprosté slovo a hlavně
spousta srandy. A občas troška
humbuku, když někdo dá gól z
poloviny hřiště nebo inzultuje roz-

Chcete dostávat ZDARMA

pouhých pět týmů! Mnozí mladí si
zkrátka fotbal raději zahrají na počítači než na trávníku. A pokud sportují, tak se stále více než v minulosti
prosazují individualistické sporty.
aradoxně se tak děje v době,
kdy se vesnický fotbal dostal
do centra pozornosti celostátních
médií víc než kdykoliv předtím.
Začalo to před třinácti lety již zmíněným Koženým sluncem. Právě
tento film z prostředí, které žije jen
z „nadšenectví“ vesnických fandů,
fotrů a jejich synků i klubových
funkcionářů. Právě on odhalil, že na
tomto bitevním poli, se střídá hřiště
s hospodou i s tichou domácností,
jde často o víc než v Lize mistrů:
o kamarády, o rodinu, o smysl života.
pravdovým diváckým hitem
se před pěti lety stal seriál
Okresní přebor, který s humorem
zmapoval jednu fotbalovou sezónu
fotbalového klubu SK Houslice.
Na úspěch seriálu pak navázal i film
Okresní přebor - Poslední zápas Pe-

P
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pika Hnátka o člověku, pro něhož
je fotbal celý život. Dokonce víc než
život. V té době už vesnický fotbal
pronikl i do nejsledovanějšího televizního pořadu, kterým jsou Televizní noviny na televizi Nova, kde
se pravidelně objevoval šot některého ze zápasů nižších fotbalových
soutěží.
atím posledním televizním
počinem na toto téma je sedmidílný dokumentární seriál „Kdo
neskáče, není Čech“, jehož hlavními hrdiny jsou fotbaloví srdcaři ze
dvou klubů vesnické ligy a jejich ne
vždy stejně nadšené partnerky.
o vše potvrzuje jediné: Vesnický fotbal bude mít vždycky
svoje kouzlo. Nezbývá než doufat,
že to však nebude jen pro filmaře.
Byla by totiž obrovská škoda, kdyby se vesničtí fotbalisté dostali do
pozic hvězd z Ligy mistrů. Dalo by
se na ně týden co týden dívat v televizi, ale široko daleko by nebylo
kam na ně zajít.

Z
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žhavé novinky z celého Prostějovska na svůj
email či rovnou do mobilu?
klikněte na www.vecernikpv.cz a zajistěte si naši novou službu.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz
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ČERNÁ
KRONIKA
Vyplenil celý objekt
Ze spáchání přečinu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel, který
v noci z úterý 5. na středu 6. května
vnikl násilím do jednoho z objektů
ve Stařechovicích. Po poškození plotu a betonových sloupků se dostal do
areálu, kde se vloupal do dvou budov.
V jedné z nich navštívil dvě dílny,
odkud odcizil dva kanystry s benzínem, kalač, dřevorubecký klín, palici,
z traktoru autobaterii, a křovinořez.
Z druhé pak ukradl tablet, ráčnu a ze
zaparkovaných zemědělských strojů
zhruba tři stovky litrů nafty. Celková
škoda odcizením a poškozením byla
vyčíslena na 29 200 korun.

Vybílil prodejnu
V noci ze soboty 2. na neděli
3. května došlo ke vloupání do
jedné z prodejen s potravinami
v obci na Konicku. Zatím neznámý
pachatel z ní odcizil finanční hotovost, dále třicet kartonů cigaret
a pět litrových lahví alkoholu. Škoda odcizením byla vyčíslena na
41 000 korun, poškozením na
1 500 korun. V případě zjištění pachatele mu za přečin krádeže hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

zprávy z regionu

Hrábě a alkohol
Ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který se někdy v době od 29. dubna
do 4. května vloupal do rekreační
chaty v obci Stražisko - Růžov. Vnikl do ní po vypáčení dveří a odcizil
z ní hrábě značky Gardena a tři lahve alkoholu. Majiteli způsobil škodu za 1 100 korun.

NOVÁ PODOBA WEBOVÝCH
STRÁNEK JE ZDE...

PROVEDLI JSME ZMĚNU!
ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

60 000
ČTENÁŘŮ
MĚSÍČNĚ

ZKUSTE
TO!

aneb jsme
s vámi u toho...

KOLONA VÍTĚZSTVÍ PO 70 LETECH OPĚT OSVOBODILA PROSTĚJOVSKO
V Pivíně nemohli spustit hymnu, tak ji zazpíval starosta a všichni se přidali...
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
PROSTĚJOVSKO Celkem sedmnácti obcemi projela na
Prostějovsku během tří dní Kolona vítězství, do níž se i s technikou zapojilo celkem jedenadvacet vojáků a jedna vojanda
v dobových uniformách a se zbraněmi Rudé armády, která region
před sedmdesáti lety osvobodila. V ulicích je čekalo až nečekané
množství místních...
Kolona vítězství se na své pouti regionem řídila podle předem daného
časového plánu, který se dařilo plnit mnohem spolehlivěji než Čes-

Fotoreportáž

kým drahám jejich jízdní řády. Jako
první dorazila předminulou neděli
3. května do Biskupic, vše pak skončilo
up
y u ý ppátek 8. května v Čelčicích.
uplynulý

Kolonu tvořili nadšenci převlečení
do uniforem příslušníků 81. gardové střelecké divize a 83. samostatné
brigády námořní pěchoty, která právě tento kraj před lety osvobozovala.
Doprovodily je dvě motorky Rudé
armády a cyklohlídka. Nejvíce pozornosti pak na sebe poutalo bojové
vozidlo Wehrmachtu Steyr 1500,
který v boji ukořistili příslušníci
Rudé armády. „Koupil jsem jej od
kamaráda z Brna a zrenovoval ho.
Pravidelně s ním i s dalšími podobnými nadšenci jezdíme na čundry,
na nichž přespáváme v trampských
boudách,“ řekl Večerníku majitel vozidla Jan Lukáš z Lískovce.

Cestou účastníci zažili řadu oficiálních, ale i dojemných situací.
„Asi nejsilnějším momentem na naší
pouti bylo, když se v Pivíně cosi pokazilo a z reproduktorů se nepodařilo
spustit státní hymnu. Tamější starosta Jan Vrána to vzal na sebe a začal
zpívat. A ostatních asi padesát přítomných lidí se k němu spontánně přidalo,“ zavzpomínal Jaroslav Dvořák,
předseda pořádajícího KVH Dukla.
Po celou dobu své pouti měli vojáci
zázemí v Čelčicích, kde i jejich pouť
ve čtvrtek skončila. Zároveň se tu
konala i výstava amatérského historika Jaroslava Kouřila. „Čelčický starosta se o nás perfektně staral a my-

Zámek v Èechách p.K.
bude mít kastelána

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

➢ ze strany 3
LAŠKOV Mladá řidička, která
v neděli ráno těžce havarovala
u Laškova, měla z pekla štěstí. Těsně
po jejím nárazu do stromu totiž
souhrou okolností jeli okolo policisté, kteří se vraceli z šetření jiné
havárie. Policisté mladou a těžce
Na cestu společně s kolonou vítězství vyrazil i tento Steyr 1500, kterého Rudá armáda
ukořistila Němcům.
Foto: Martin Zaoral zraněnou ženu ze zdemolovaného
auta vytáhli těsně předtím, než
slím, že těm, kteří nás budou hostit akcí, která by se nemohla konat bez se ocitlo v plamenech. Nebýt
příští rok, nastavil laťku hodně vy- podpory navštívených obcí a Statu- jich, řidička by ve vozidle nejspíš
soko,“ uzavřel Dvořák ohlédnutí za tárního města Prostějov.
uhořela!

CIZINEC JEL JAKO ŠÍLENÝ! Na Konicku vykradli
PROSTĚJOVSKO Minulé pondělí
4. května kolem jedenácté hodiny
v noci došlo na rychlostní komunikaci ve směru z Olomouce do Prostějova v místech, kde je vozovka
zúžena a provoz sveden do pravého
jízdního pruhu, k dopravní nehodě
vozidla Škoda Octavia.
„Z provedeného šetření vyplývá, že
dvaašedesátiletý řidič cizí státní příslušnosti, který jel s vozidlem v levém
jízdním pruhu, se plně nevěnoval řízení a v místě zúžení pokračoval v tomto
v levém pruhu. Při tom poškodil tři
vodicí desky. Poté strhl řízení vpravo,
kde se nacházelo nákladní vozidlo
DAF s návěsem a došlo ke střetu. Následně řidič ještě narazil do svodidel
po pravé straně vozovky, které poškodil v délce téměř třiceti metrů,“ uvedla
k nehodě Irena Urbánková, tisková

Zatímco nabouraný náklaďák zůstal stát, zdemolované osobní vozidlo musela z místa
nehody odvézt odtahová služba.
2x foto: Policie ČR

mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Ke zranění osob naštěstí nedošlo, požití alkoholu bylo na místě vyloučeno

dechovou zkouškou. „Hmotná škoda byla vyčíslena na 325 tisíc korun
a řidiči byla uložena bloková pokuta,“
dodala mluvčí krajské policie. (mik)

DŮM I HOSPODU

KONICKO Policisté z Konice
vyšetřují od minulého úterý dva
případy krádeží. Zatím neznámí
chmatáci postupně vykradli hospodu, poté způsobili mnohem
vyšší škodu v novostavbě rodinného domu.
„V úterý pátého května přijali policisté z obvodního oddělení v Konici oznámení o dvou vloupáních, ke
kterým došlo v noci z pondělí na
úterý ve dvou obcích na Konicku.
V jedné z nich se zatím neznámý
pachatel vloupal do pohostinství,
odkud odcizil téměř sto krabiček cigaret různých značek. Způsobil tak
celkovou škodu odcizením a poškozením za téměř 9 300 korun,“ informovala o prvním vyšetřování Irena

JE JEN PRIMA!

že tak dlouho se chodí se džbánem
pro vodu, až se ucho utrhne. To
samé platí o jednačtyřicetiletém
muži, který tak dlouho vykrádal
domy, sklady a vodárny, až se mu
jeho trestná činnost stala osudnou. Policisté ho těsně po dalším
vloupání zadrželi.
„Policisté z obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou sdělili
podezření ze spáchání přečinů krádeže,
poškození cizí věci a porušování
domovní svobody jednačtyřicetiletému
muži z Prostějovska. Tohoto protiprávního jednání se měl dopustit
v měsíci dubnu letošního roku v obcích na
Němčicku,“ informovala Irena Urbánková,

ČR Olomouckého kraje.
V jedné z obcí na Němčicku se
nepolepšitelný chmaták dvakrát vloupal
do stejného skladu materiálu, v další
z obcí navštívil dům a bez povšimnutí
neponechal ani vodárnu. „Zaměřil se na
vodovodní baterie, vodovodní ventily,
elektrické kabely a další drobné věci. Poslední vloupání, k němuž došlo koncem
dubna, se mu stalo osudným. Krátce poté
byl policisty zadržen a ke všem skutkům
se doznal,“ uvedla Urbánková s tím, že
celková škoda, kterou zadržený zloděj
způsobil, byla vyčíslena na 15 700 korun.
„V případě prokázání viny a odsouzení
mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“
uzavřela mluvčí krajské policie. (mik)

ZÁVAŽNÁ HAVÁRIE mezi Laškovem a Bohuslavicemi

3x foto: Martin Zaoral

Na dálnici třískaly naštěstí jen plechy

kusů šperků za více než dvěstě dvacet
tisíc korun. Celková škoda odcizením
a poškozením byla vyčíslena na 255
tisíc korun,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. „V případě zjištění pachatele
mu za přečiny krádež, porušování
domovní svobody a poškození cizí
věci a vzhledem k výši způsobené
škody hrozí až pětiletý pobyt za
mřížemi,“ upozornila mluvčí krajské
policie.
(mik)

AŤ je jaro nebo zima s Večerníkem na webu

jakk ko
kolona
olon
na ví
vítězství
ítězzstvví dor
dorazila
razzila do
do ččelčic...
elččic...

Poslední zastávkou na pouti Kolony vítězství po regionu V obcích proběhl pietní akt u pomníků k uctění pamá- Když přijdou vojáci do hospody, tak z toho vždycky
byly Čelčice.
tek druhé světové války.
kouká pořádný malér...

Z domu na Plumlovsku ukradli POTŘETÍ A DOST! Po dalším vloupání
Němčicku byl zloděj policií dopaden
šperky za ČTVRT MILIONU! na
NĚMČICE NAD HANOU Říká se, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
PLUMLOVSKO Oči pro pláč zbyly
majiteli domu, který byl během uplynulého týdne okraden o značné
množství šperků. Zloděj šel zřejmě
najisto, odnesl si velmi tučný lup
a způsobil škodu za více než čtvrt
milionu korun!
„V přesně nezjištěné době od pondělí
čtvrtého do čtvrtka sedmého května
došlo ke vloupání do rodinného
domu v obci na Plumlovsku. Zatím
neznámý pachatel se do něj dostal
po rozbití okna a odcizil z něj několik

Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Ve druhé z obcí, kterou rovněž policisté nechtějí jmenovat, došlo ke
vloupání do novostavby rodinného
domu. „Z něj zmizela LED diodová
televize značky Samsung, míchadlo
na lepidlo, kango značky Devault,
termostat Protherm, šroubováky,
šperky a také několik desítek prodlužovacích pramenů vlasů. Majiteli
v tomto případě vznikla celková škoda odcizením a poškozením za dvaaosmdesát tisíc korun,“ uvedla Urbánková. Policisté případy prověřují pro
podezření ze spáchání přečinů krádeží, porušování domovní svobody
a poškození cizí věci.
(mik)
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Přes jednu promile
Předminulou neděli 3. května krátce před třetí hodinou ráno kontrolovali policisté na silnici nedaleko křižovatky u obcí Hrdibořice
a Biskupice řidiče osobního vozidla
Volkswagen Golf. U dvacetiletého
muže provedli dechovou zkoušku a
naměřili mu 1,07 promile alkoholu
v dechu. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky, za který mu hrozí až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Pondělí 11. května 2015
Pon
www.vecernikpv.cz

„V neděli desátého května krátce před
pátou hodinou ranní došlo na silnici
mezi obcemi Paskov, část Krakovce
a Bohuslavicemi k havárii osobního vozidla. Hlídka policistů Dopravního inspektorátu v Prostějově,
která se vracela z šetření předchozí
dopravní nehody společně s vozidlem odtahové služby, si všimla havarovaného vozidla, které narazilo
do stromu a začalo silně doutnat,“
podala Večerníku prvotní informaci
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Policisté i s řidičem odtahové služby
okamžitě u rozmláceného auta zastavili.
„Z vozidla vytáhli vážně zraněnou ženu,
které poskytli první pomoc, a to až do
příjezdu zdravotnické záchranné služby.
Od havarovaného vozidla ji naštěstí
přesunuli do bezpečné vzdálenosti,
protože krátce poté začal hořet motorový prostor vozidla. Hořící auto začal
okamžitě hasit řidič odtahového vozidla, dohašení prováděli přivolaní hasiči,“
popsala vyhrocenou situaci se šťastným
koncem mluvčí krajské policie.
„Podle prvotního šetření policisté zjistili,
že čtyřiadvacetiletá řidička s vozidlem

Fiat Multipla, která jela ve směru od
Bohuslavic, po projetí zatáčky ze zatím přesně nezjištěných příčin vyjela
mimo komunikaci a narazila do stromu.
Utrpěla těžké zranění a byla převezena
do nemocnice. Co bylo příčinou havárie,
za jakých okolností k ní došlo a stejně tak
výši vzniklé škody zjišťují vyšetřovatelé.
Požití alkoholu před jízdou vyloučila
dechová zkouška,“ konstatovala Irena
Urbánková.
V každém případě policisté a řidič
odtahové služby se mohou právem
považovat za hrdiny. Mladé ženě bez(mik)
pochyby zachránili život.

Čechy pod Kosířem (mls) - Jak chutná život na zámku v Čechách pod Kosířem již brzy zjistí jeho nový kastelán.
Ve výběrovém řízení jej hledá Olomoucký kraj, do práce by měl nastoupit
1. srpna. Starat se bude i o novou expozici „Život na zámku v době Franze
Josefa II. Silva-Taroucy”.

Na Konicku øádí
vèelí mor
Konicko (mls) - Kladky, Ludmírov
a Ospělov. To jsou tři obce v regionu,
na jejichž katastru se letos rozšířil včelí
mor. V ochranném pásmu musí včelaři neprodleně provést prohlídku včelstev a zajistit odběr vzorků včelí měli
ze všech úlů a odeslat je na Krajskou
veterinární stanici Olomouc. Pokud
tak neučiní, hrozí včelařům až padesát
tisíc, v případě firem až dva miliony korun pokuty.

V Plumlovì zavøeli
most pøes Hlouèelu
Plumlov (mls) - Od úterý 5. května
platí uzavírka mostu přes Hloučelu
v Plumlově, místní části Soběsuky.
Konkrétně se jedná o most nedaleko
plumlovské ČOV. Objízdná trasa je
vedena po místních komunikacích
a osazena značkami. Uzávěrka bude
trvat až do 26. května a jejím důvodem
je budování kanalizace.

NOVÁ PODOBA WEBOVÝCH
STRÁNEK JE ZDE...

PROVEDLI JSME ZMĚNU!
ČTENÁŘŮ
MĚSÍČNĚ

ZKUSTE
TO!

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

Jaroslav Střelák: „Prioritou je vodohospodářská infrastruktura obce“

„Situace se v tomto směru poněkud
změnila, a to i v souvislosti s revitalizací
plumlovské přehrady. Z předložených
materiálů vyplývá doporučení vybudovat v obci Krumsín novou
splaškovou kanalizaci a stávající použít
jako dešťovou. Současně by se budoval i vodovod. V první etapě by se do
obce přivedla pitná voda do vodojemu
Krumsín, ve druhé by se stavěla kanalizace a vodovod v krajské komunikaci
Křenůvky - Soběsuky, ve třetí etapě
by výstavba probíhala v komunikaci
Krumsín - Prostějovičky a v poslední
by se napojila zbývající část obce.“
Kdy by se mohlo začít a kolik
to všechno bude stát?
Jiří Možný
„Náklady odhaduje studie na sto
Při našem posledním rozhovoru milionů korun. Samostatnou stavbou
před dvěma lety jste zmínil jako by byla intenzifikace čistírny odpadních
hlavní úkol práce na přípravě výstavby vod (ČOV) Krumsín za zhruba deset
vodovodu. Jak to vypadá nyní?
milionů. Pokud vše půjde dobře a podaří

KRUMSÍN Nepřetržitě od podzimu 1998 stojí v čele Krumsína
Jaroslav Střelák. Zkušený starosta tak v závěru uplynulého roku
započal již páté volební období
v této pozici, když občané udělili
jím vedené kandidátce více než
polovinu odevzdaných hlasů, a v
devítičlenném zastupitelstvu tak
má SNK-Společně pro Krumsín
pět křesel. Starosta obce s necelými šesti stovkami obyvatel
věří, že se v dohledné době podaří zrealizovat ty nejnákladnější
projekty.

se sehnat potřebné finanční prostředky,
tak by mohly stavební práce započít na
konci tohoto volebního období. Tedy
na přelomu let 2017 a 2018. Následně
bychom mohli vyprojektovat chodníky aspoň podél hlavních komunikací
a opravit místní komunikace. Životní
prostředí v obci by se mělo zlepšit také
další výsadbou stromů. Prozatím jsme
vysadili první kaštany u kostela, nyní
musíme vytipovat další vhodné lokality.“
Do čeho dalšího byste se
chtěli v tomto roce pustit?
„Roky 2015 i 2016 budou především
o projektování a plánování. Prioritou
je bezesporu vodohospodářská infrastruktura obce, takže volných financí
už moc nezbývá. Chtěli bychom ale z
vlastních prostředků opravit střechu
nad částí obecního úřadu, i za pomoci kraje opravujeme památník
obětem první světové války. Loni

obec získala v dražbě rodinný dům a
pozemek v blízkosti školy, po asanaci
plánujeme na tomto místě vybudovat
zpevněnou plochu a především sportovní halu, která by sloužila škole i
široké veřejnosti. Odkoupili jsme i část
bývalého sokolského hřiště, se žádostí
o návrhy na jeho využití se zřejmě obrátíme i na občany. Ve spolupráci s Povodím Moravy přestěhujeme srážedlo
z přehrady k naší ČOV, plánujeme také
drobné opravy ve škole. Očekávám
také dokončení komplexních pozemkových úprav v obci.“
Začínáte již páté období v čele
obce, čím vás předešlé roky v
pozici starosty obohatily?
„Vzalo mi to sice většinu volného času,
snažím se ale angažovat v některých
spolcích či ve Svazu měst a obcí ČR.
Spousta problémů je ve všech obcích podobná a mnohdy se vracíme

k něčemu, co zde již v minulosti bylo a dobře
fungovalo. Mám na
mysli třeba takzvaný
přechodný pobyt,
který by se měl opět
pravděpodobně obnovit. Plynule navazujeme na započaté
akce, i při třetinové
obměně zastu-

“

pitelstva mezi sebou neválčíme.
nev
Věci
si otevřeně říkáme, pravidelně
prav
každý
měsíc jedná zastupite
zastupitelstvo, radíme
se na pracovních poradách,
občany informujeme
informujem přes deset
let prostřednictvím zpravodaje.
Za tuto vstřícnost a aktivní spolupráci patří všem zzastupitelům
i občanům poděko
poděkování. Děkuji
rovněž většině voličů,
v
která
mě podpořila svým
sv
hlasem
a všem, s nnimiž spolupracu
pracuji na všech
úro
úrovních.“
Foto: archiv J. Střeláka

Pokud vše půjde dobře a podaří se sehnat
potřebné finanční prostředky, tak by mohly
stavební práce započít na konci tohoto volebního
období. Tedy na přelomu let 2017 a 2018.
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PROSTĚJOV A MAJÁLES
Do víru Majáles
se vrhla i Pamela

podesáté ovládl Prostějov
Svátek studentů přinesl obrovskou účast, ale méně propracovaných nápadů
původní reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Nad tím, co zvládnou prostějovští studenti, zůstává rozum stát, oči přecházejí
a ušní bubínky zaléhají. Naplno
to opět dokázali při čtvrtečních
oslavách Majáles, u něhož byl
Večerník jako každým rokem
naživo přítomen. Celkový pohled na bujarý průvod, který po
poledni prošel středem města,
byl opět famózní a to i přesto,
že tentokrát nepřinesl tolik originálních nápadů jako v předchozích letech. Asi největším
zklamáním byli zástupci z „reálky“, kteří letos nenavázali na
úžasná vystoupení svých předchůdců. Naopak nejpříjemnějším překvapením byli „byznysmeni“ v podání studentů SŠ
designu a módy.
Tak jako v posledních deseti letech
se studenti slavící v Prostějově svůj
květnový svátek sešli v pravé poledne u lázní. Oproti tradici však ten-

Korunu pro krále Majáles Fotoreportáž

ukořistil Jack Sparrow

tokrát v čele průvodu nešli zástupci
školy, z jejichž řad vzešel loňský
král Majáles, jímž se stal Ironman
z „oděvky“. Čelní místo v průvodu
připadlo početnému zástupu studentů G.J.W., kteří představili svůj
vodní svět s Jackem Sparrowem,
piráty a všelijakou mořskou havětí.
Pestrostí masek i jejich tematickou
provázaností potvrdili svůj dlouhodobě vysoký standard. Za nimi šli
„hipíci ze Švehlovky“ s pozoruhodným květinovým vozidlem, následováni milovníky šedesátých let ze
SOU obchodního. Po nich „zdravka“, jejíž studentky zřejmě milují záporáka Jokera z Batmana, mimové
ze SOŠPO, majitelé tučných bankovních kont z „oděvky“, milovníci
Pomády z RG a ZŠ, zástupci Trivisu
a „obchodka“, která jako svého kandidáta na krále představila Michaela
Jacksona. Celý průvod pak uzavírali
studenti Art Econu, kteří se oblékli ve stylu módy osmdesátých let
a CMG v pyžamech. Poté, co veselý
had prošel městem, proběhla na nádvoří prostějovského zámku volba
krále Majáles. Na tomto místě se tak
stalo po pěti letech. Vzhledem k obrovské účasti se zde studenti tísnili
tak, že takové sardinky v plechovce
by si proti nim musely připadat jako
telegrafní sloupy na poušti.

Průvod studentů slavících Majáles se ve čtvrtek celým prostějovským
centrem táhl jako dlouhý a veselý had.
Foto: Martin Zaoral
Krále Majáles
podpoøila i Pamela

Své kandidáty na krále Majáles postupně představila sedmička škol. Odborná
porota z řad zaměstnanců prostějovské
knihovny z nich pak vybrala krále, kterým se stal kapitán Jack Sparow z Gymnázia Jiřího Wolkera. Ten zaujal nejen
díky svému charismatu, ale i početnému
doprovodu, jemuž vévodily medúzy,
které obdržely i cenu za nejlepší masku.
Další plusové body mu určitě přinesla
i scénka, která by se mohla jmenovat
„O všem, co je na moři, nad mořem,
pod mořem a kolem moře“, jejímž
vrcholem byl skok pohledné plavčice v rudých plavkách do publika na-

těsnaného na nádvoří zámku. Nad
hlavami davu si to však tato „Pamela“
příliš neužila, po asi dvou tempech šla
nekompromisně „pod hladinu“. Cenu
za nejlepší scénku si pak zaslouženě
odnesli nekompromisní „Vlci z Wall
street“ v podání studentů prostějovské
„oděvky“.
Korunu pro krále Majáles pak svému
nástupci na hlavu posadil Iron man
z téže školy. Symbolický klíč od města mu
následně předal primátor. „Hlavně žádné
plenění a znásilňování, ač vás k tomu váš
pan ředitel nepřímo naváděl,“ varoval nového krále Majáles Miroslav Pišťák, čímž
narážel na slova ředitele GJW Michala
Šmucra, který krátce před ním všem studentům popřál „Máj plný lásky“...

Ocenění
O
cen
něn
ní z M
Majáles
ajááless 2015
20015
3x foto: Martin Zaoral

Na Hloučele chce vybudovat dok
a postavit lodní flotilu
Korunu na hlavu letošního krále Majáles Jacka Spa- Odborné porotě složené ze zaměstnanců prostějovské Cenu za nejlepší masku zaslouženě dostaly medůrowa posadil jeho předchůdce Iron man z oděvky.
knihovny se nejvíce líbila scénka byznysmenů z oděvky. zy z Mořského světa Gymnázia Jiřího Wolkera.

Král Majáles David Krchňavý alias Jack Sparrow na palubu přibral i svoji
kamarádku Kristýnu Blažkovou.
Foto: Martin Zaoral

Martin Zaoral
●● Jak jste přišel na nápad, že ztvárníte zrovna téma „mořský svět“?
„Původně jsme měli asi sedm témat.
Z nich jsme si vybrali ´zločin a trest´
a chtěli jsme jít za trestance. To nám
vedení školy zatrhlo s tím, že se to
pro gymnázium nehodí. Jako druhé
v pořadí se umístilo téma ´mořský
svět´, které schválila i studentská
rada. Poté jsme se mohli naplno vrhnout do náročných příprav.“
●● Proč jste byl z řady studentů
GJW na titul krále Majáles vybrán
právě vy?

„Hraji v Divadle Point a myslím, že
jsem v Prostějově celkem známý.
Také jsem na studentské akademii
spolu s mojí kamarádkou Kristýnou Blažkovou a její kamarádkou
Anetou Urbanovou dali dohromady
taneční vystoupení, které se líbilo ze
všech nejvíc.“
●● Tak tedy pane kapitáne, převzal jste vládu nad městem. Co
byste tu chtěl změnit?
„V Prostějově se mně i mé posádce
žije celkem dobře, nic zásadního
nám tu nechybí. Pravdou je, že by tu
mohla být pestřejší nabídka klubů
a kulturních akcí, ale myslím, že na
tak malé město je jich tu celkem
dost. A kdo chce, ten se odsud rychle dostane třeba do Olomouce, které
je městem jako stvořeným pro studentský život.“
●● Máte v plánu vybudovat tu
i pořádný koráb?
„Co koráb, celou flotilu! Nejprve zásadním způsobem rozšíříme plumlovskou přehradu a posléze na Hloučele u Občerstvení u Abrahámka
vybudujeme obrovský dok a v něm
začneme stavět lodě.“ (smích)
●● Kam na nich poplujete?
„Určitě do Karibiku! Chceme si tam
všichni společně užít rozpáleného
slunce, krásných žen, skvělého rumu
a horkých rytmů.“

O úspìchu školy ètìte na stranì 24

15050510453

PROSTĚJOV Velká pirátská
výprava z Gymnázia Jiřího
Wolkera v Prostějově letos splnila svůj účel. Králem Majáles
se stal Jack Sparrow alias David
Krchňavý, syn ředitele ZŠ Jana
Železného Jana Krchňavého.
„Konečně jako krále vidím pořádného chlapa,“ komentoval
volbu poroty z řad zaměstnanců prostějovské knihovny primátor Miroslav Pišťák. Na trůn
nového krále vynesla i jeho
vodní havěť, včetně úžasných
medúz, které získaly cenu za
nejlepší masku.
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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
cen!
ělých cen
n!

Které tablo je podle vás nejpovedenìjší?
V semifinále letošní velké soutěže PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se postupně představí dle našeho názoru dvanáct nejpovedenějších
ch tabel.
el.
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 11. května 2015 od 8.00 hodin až do soboty 16. května 2015 do 12.00 hodin,
a to těmito způsoby:

1. prostřednictvím ankety na www.vecernikpv.cz (z každé IP adresy lze hlasovat jednou za dvě hodiny)
2. 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 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
ct dnů.
Konečné výsledky budou známy v pondělí 1. června 2015!

PARTNEŘI SOUTĚŽE

CO MÙŽETE ZÍSKAT?
1. místo:

výlet na hrad Šternberk pro celou třídu včetně dopravy
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
g
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

Postupují:

Výsledky 1. semifinálového kola
V průběhu uplynulého týdne jste mohli hlasovat v prvním semifinálovém kole soutěže „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku“. Z šestice kandidátů jste nejvíce hlasů nakonec poslali
studentům Gymnázia Jiřího Wolkera za jejich hravou vzpomínku
na první školní den. Za nimi skončila SOŠPO s jejich ohlédnutím za
šedesátými lety minulého století. Švehlova škola popírající přírodní
zákony skončila třetí. Tato trojice postupuje do velkého finále o zajímavé ceny, které odstartuje už příští pondělí.

1

1. 4.A Gymnázium Jiřího Wolkera, Dési nám. TGM
2. EU/MK SOŠPO, Švadlenka, Pernštýnské náměstí
3. Švehlova SŠ, Analýza potravin, Alfa, nám. E. Husserla

304 hlasů
293 hlasů
143 hlasů

Nepostupují:
4. 4.A Obchodní akademie, Tasam, Žižkovo náměstí
5. 6.N Reálné gymnázium, Zlatá brána, Dukelská brána
6. 4.A SŠ designu a módy, Micos, Žižkovo náměstí

95 hlasů
24 hlasů
11 hlasů

2

3
03. K maturitě s větrem
ve vlasech. Stylově oblečení studenti SŠ Automobilní k maturitě dojedou
v rudém kabrioletu tradiční
české značky. Dá se tak
alespoň soudit z jejich tabla, které je k vidění v Tabáku Jalex na náměstí T. G.
Masaryka.

01. Jaké si to nakreslíš, takové to máš. Poetický svět z fantazie
a křídových barev vykouzlila oktáva B z GJW. K výtvarné inspiraci mohla
studentům posloužit i vína z vinotéky Kašuba v Kravařově ulici, kam své
tablo umístili.

4

05. Agenti ze zdravky. Jistota je jistota. Se zbraní se možná až před
komisi prostřílí Agenti 007, přičemž je doprovodí pravé Bond girl ze 4.B
Střední zdravotnické školy, Prostějov. Svědčí o tom i tablo v lékárně
U černého orla na náměstí T. G. Masaryka.

02. Osvícení na reálce. Podle světců a proroků vede k zážitku osvícení
celá řada cest, po níž si však každý musí projít sám. Po svém je už před
maturitou prozkoumali studenti 4.V z reálky na tablu v prodejně Dési na
náměstí T. G. Masaryka.

5

05. Nenechají se sedřít z kůže. Studenti 4. A ze „zdravky“ zase
vědí, že vše se dá řešit s nadhledem. Jejich tablo z pekařství Rašner na
Pernštýnském náměstí hlásá, že oni nikdy nechtějí skončit jako ti, které
náročné úkoly dovedly až do... učebnic anatomie.

6

06. Všude jsou jako doma. Se svými zážitky z cest se pochlubili
studenti třídy 4.MT SOŠPO v lékárně Dr. Max ve ZLATÉ BRÁNĚ. Do
Benátek, Paříže či na Velikonoční ostrovy je vyslali zástupce Marek Moudrý
a ředitel Václav Křupka.
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rozhovor Večerníku

„ZA HVĚZDY SE NEPOVAŽUJEME, ALE ZÁVIST JSME UŽ POZNALI“
V krátké době už podruhé navštívilo Prostějov Duo Jamaha, které tvoří Alfonz a Marián Kotvanovi
V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Petra
HEŽOVÁ

za přispění
Petra Kozáka

PROSTĚJOV Slovenské
hudební seskupení známé
už nejenom divákům Šlágr
TV jako Duo Jamaha navštívilo poslední dubnové
úterý Prostějov již podruhé.
Ve Společenském domě je
kromě zástupu fanoušků
čekala báječná atmosféra,
v níž dvojice Alfonz a Marián
Kotvanovi absolvovala i následnou autogramiádu
a společné focení. To vše stále
s úsměvem na tváři. „Děláme
jednoduchou zábavu, kterou
lidi chtějí,“ říká osmadvacetiletý Marián Kotvan, mladší polovina populárního
dua. Jeho dvaapadesátiletý
otec Alfonz k tomu dodává:
„Nehrajeme ale jen pro starší generaci. Když hrajeme
na tancovačce pro mladé,
Marián dokáže dostat do varu i je.“ Jak spolu otec a syn vycházejí jako pěvečtí partneři?
Co pro ně znamenají hudební ocenění a kterého si nejvíce váží? To vše a mnohem
víc čeká čtenáře Večerníku
v exkluzivním dvojrozhovorusčlenykapelyDuoJamaha.
A co víc, už v listopadu přijedou uměli do Prostějova
znovu!
●● Kdy jste utvořili Duo Jamaha?
Marián: „Duo Jamaha jsme zpočátku nevytvořili spolu. Otec hrál už dřív
s jiným muzikantem, a teprve když mu
tento, jak se říká, vypadnul, nastoupil
jsem zkusmo já. A fungovalo to. V dnešní
sestavě hrajeme už třináctým rokem.“
●● To jste musel začít hodně mladý...
Marián: „Ano. Bylo mi šestnáct let.“
●● Otec a syn jako pěvečtí partneři,
nedělá to někdy potíže? Kdo z vás má
hlavní slovo?
Alfonz: „Je to pohodový vztah, vždycky se najde cesta k celkovému výsledku,
neboť tolerujeme názor i toho druhého.
Všechno je to o dohodě, rozumíme si
i bez toho, abych vyhrožoval, že syn dostane na zadek.“ (smích)
●● Jak jste se vůbec dostali na pěveckou dráhu?
Alfonz: „Já hraji odmalička, dřív jsem
působil v kapele s kolegou, říkali jsme si
Beňovci. Vydrželo nám to zhruba dvacet
let. Co se týká Mariána, toho jsem vedl k
hudbě už od dětství, chodil i do hudební
školy a později jsme si řekli, že bychom
mohli vystupovat spolu a tak jsme tady.“
(úsměv)
●● Co bylo pro vás v začátcích největším problémem?
Alfonz: „Za mě musím říct, že problémem nebylo nic. Hudbu miluji, tudíž
naskočit do televize Šlágr a objíždět
turné je pro mě především radost. Zpívat takovému počtu lidí je nádherný
pocit.“
●● Začínali jste asi na akcích typu svateb, narozenin a podobně, že?
Marián: „Přesně tak. Nahrávání cédéček
přišlo až mnohem později. Přál bych
vám vidět moje první klávesy. Hrůza!“
(smích)
●● Teď jste však na vrcholu a natáčíte
jedno CD i DVD za druhým, vystupujete v televizi, koncertujete... Čím si
svůj úspěch vysvětlujete?
Marián: „Víte, já to sám nechápu.
(úsměv) Neděláme prakticky nic jiného

než to, o co jsme se snažili na začátku.
Pravda, člověk se zákonitě zdokonalí, ale
podle mého názoru to naše zlepšení zase
tak velké není. Takže celé kouzlo je asi
v tom, že děláme jednoduchou zábavu,
kteroulidichtějí.
kterou lidi chtějí.“
Alfonz: „Nehrajeme ale jen pro starší
generaci. Když vystoupíme na tancovačce pro mladé, Marián dokáže dostat do
varu i je.“
●
ná to, že pro tu chvíli změ●● Znamená
ní
níte žánr?
Alfonz: „Ano,
A
no, pokud se to hodí, hrajek, disko, dance...“
me pop, rock,
o naživo vystupujete?
Jak často
Adrián:: „Většinou čtyřikrát až pětkrát
týdně.“
●● Takže muzika je už vaším hlavním zaměstnáním?
Marián: „Není. Já mám menší marketingovou firmu a otec pracuje jako kontrolor hasicích přístrojů. Hudba je sice
také naše zaměstnání, ale až druhé.

●● Kdysi jsme bývali jeden stát. Jak se
vůbec v České republice cítíte? Jako
v cizině nebo pořád doma?
Alfonz: „Pořád se tu cítíme doma.
Vždycky jsem ostatně zastával názor, že
rozdělení republiky byla chyba. Velká.
Kdyby bylo po mém, vrátil bych to tam,
kde to bylo, a obnovil Československo.
Z ekonomického hlediska bychom byli
silnější, měli bychom i lepší fotbal a ho-

naši muziku, ale ať nezachází do osobní
roviny a naše soukromí vynechá.“
●● Jistý syndrom se projevuje například při silničních kontrolách. Neodpustil vám už nějaký policista pokutu
jenproto,ževáspoznal?
jen
proto, že vás poznal?
Marián: „To ne, ale zrovna
nedávno se mi něco podobného přihodilo...
Jeli jsme přes vesnici,
a protože jsem překročil povolenou
rychlost, zastavila
nás policejní hlídka. A policajt povídá: ´Jé, já vás znám!
Koukám na vás na
Šlágru!ů Tak jsem

pretem ze ‚šlágru' společnou věc, takže
jsme si řekli, proč nevyzkoušet společné
tour.“ (úsměv)
●● Myslíte si, že je možné, aby se
v našich končinách těšila lidová hudba takové popularitě, jako je tomu
právě v Německu?
Marián:„Je
Marián:
„Je to jen otázka času. Lido
Lidová hudba je tu totiž odjakživa, byť
spousta lidí si to nechce přiznat
přiznat.
Ale vidíte to třeba v případě, že
když jsou lidi v náladě, ať už
jsou mladší nebo starší, zpívaj
zpívají
si české, nebo slovenské lidové
písničky a to je dost důležité
důležité.
Anglicky si nezpívají, když
jsou třeba v hospodě
hospodě,
nebo ve sklípku něco
vypije. Lidová hudba je
tu prostě pevně
zakořeněná
zakořeněná,
byla
vždycky byla,
je a bude
bude.

Foto: www.duojamaha.sk

„Naše cena je individuální a domlouváme ji vždy přímo
s objednavatelem. Záleží na tom, o jakou akci se jedná.
Zda je veřejná či soukromá, kde se koná, pro kolik lidí...“
Je především naším koníčkem. Hudbu
skutečně milujeme!“
●● A to všechno zvládáte?
Alfonz: „Když hrajeme hodinu nebo
dvě denně, tak se to zvládnout dá. Náročné to ale někdy bývá, to je pravda.“
●● Nechybíte svým rodinám?
Marián: „Otec určitě ano, ale já,
vzhledem k tomu, že jsem svobodný,
tento problém zatím řešit nemusím.“
(úsměv)
●● Něco jste ale zřejmě obětovat
musel...
Marián: „Máte pravdu, například volný
čas. A oželet musím i pravidelný kontakt
se svými kamarády, což s nedostatkem
volného času souvisí.“
●● Kolik času věnujete společnému
zkoušení?
Alfonz: „Momentálně máme na programu spoustu koncertů, že na nic jiného prakticky nezbývá čas. Takže zkoušíme třeba i v autě...“ (smích)
●● Jste slovenská kapela s bohatým
repertoárem písní nejen v mateřském jazyce, ale i češtině. Jak se vám
vystupuje po krajinách českých, moravských a slovenských?
Marián: „Řekl bych to asi takhle: ‚Všude
dobře, doma nejlépe'. Čechy, Morava
a Slovensko vnímáme jako jeden celek,
tady jsme doma. Máme československý
repertoár, jsme československá kapela
a cítíme se československy.“ (úsměv)
Alfonz: „Žijeme na západě Slovenska
na hranici s Moravou a nedělá nám
rozhodně žádný problém hrát i zpívat
slovensky nebo česky, protože se u nás
hrají jak české a moravské, tak slovenské
písničky.“

kej a všem bychom to pořádně natřeli.“
(smích)
●● Víte, kolik už se vám podařilo prodat CD a DVD? Alespoň odhadem?
Alfonz: „Zlatou desku jsme dostali za
čtyřicet tisíc prodaných cédéček. Dnes
to tedy může být už určitě přes padesát
tisíc kusů.“
●● Za kolik peněz si vás lze objednat?
Marián: „Naše cena je individuální a domlouváme ji vždy přímo s objednavatelem. Záleží na tom, o jakou akci se jedná.
Zda je veřejná či soukromá, kde se koná,
pro kolik lidí...“
●● Lze říct, že jste díky svému muzicírování zbohatli?
Marián: „(smích) Zbohatli jsme hlavně
o zážitky. Když vidíme, jak lidi ve velkém
chodí na naše koncerty, jak nakupují naše
cédéčka... To je něco úžasného. Třeba mi
to nebudete věřit, ale tenhle pocit pro mě
znamená víc než peníze. Odměny jsou
až druhořadé.“
●● Změnila vám popularita život?
Marián: „Myslím, že ani ne. Jsme často
v televizi a lidi nás proto poznávají, což
je příjemné, určitě jsme ale nezpychli. Za
žádné hvězdy se každopádně nepovažujeme.“
●● Úspěch vám ale skutečně upřít nelze. Setkáváte se i s odvrácenou stránkou mince a například se závistí?
Alfonz: „Bohužel ano. Předpokládat, že
tomu tak nebude a že nás všichni budou
milovat, to by asi bylo dost naivní....“
●● A co bulvár? Taky si na vás občas
smlsne?
Alfonz: „Ale ano. Zatím to však díky
bohu nebylo nic hrozného. A doufám,
že ani nic nepřijde. Ať si bulvár kritizuje

si v duchu zamnul ruce, že vyváznu bez
pokuty, ale to jsem se přepočítal. Nejenže
mi policajt napařil pokutu, ale ještě mi dal
dýchnout. Naštěstí jsem nadýchal nulu.
Muzikanti si umí vypít, ale my, když řídíme, tak nepijeme!“
●● Když si ale dáte, co máte nejraději?
Marián: „Slivku a vínko...“
●● Stáváte se terčem negativní kritiky?
Marián: „Poměrně často. Nejvíce negativní kritiky přichází prostřednictvím
internetu, kritiky z očí do očí je výrazně
méně. Negativní názory nepřejících lidí
nás ale až tak netrápí. Pak je tu ovšem ještě kritika konstruktivní, a tu už si k srdci
bereme. Dirigent jednoho orchestru mi
kupříkladu napsal, kde děláme chyby, co
děláme špatně a co se mu nelíbí. To je ale
úplně něco jiného. Kritika od člověka,
který je schopnostmi nad námi, nás nesráží, ale naopak nás posouvá dopředu.“
●● V Prostějově jste se nepředstavili sami. Proč jste si pro svoji hudební spolupráci vybrali právě Toma
Mandla?
Marián: „Manažerovi Toma Mandla se
líbila jedna moje písnička ´Ruku hore
dám´, jejíž jsem autorem hudby i textu.
Oni projevili zájem o to, aby se upravila,
přeložila pro německé publikum. Manažerovi se skladba natolik zalíbila, že ji dal
přetextovat německému textaři a požádal nás, abychom zkusili udělat i videoklip s tím, že uvidíme, jak to lidé přijmou.
No, a píseň se následně stala velkým
hitem nejen v Česku a na Slovensku, ale
pod názvem Tanz mit mir heut Nacht
i v Německu. Proto jsme si ke spolupráci
na turné vybrali právě Toma Mandla, se
kterým máme tedy jako s jediným inter-

Jak říkám, je to jen otázka času. Šlágr už
medializuje takovou tu lidovou hudbu
na takovou úroveň, že se to začíná pomalu stávat srovnatelně populární jako
lidovky v Německu. Má to alespoň tak
našlápnuté...“
●● Zmínil jste úlohu Šlágr TV, které
jste hvězdami. Jak jste se na obratovku
dostali?
Marián: „Když pan Peterka svoji televizi rozjížděl, hledal žánrové kapely
a my jsme mu zřejmě padli do oka. Nebo
spíš do ucha. Na našich webových stránkách jsme měli pár krátkých klipů a pan
Peterka z nich asi usoudil, že jsme pro
jeho televizi vhodní, načež nás pozval na

konkurz. My jsme si řekli, že za pokus nic
nedáme a jeli. A jak vidno, dobře jsme
udělali.“ (smích)
●● Lze říct, že vám televize Šlágr
v rámci zviditelnění hodně pomohla
a postrčila vpřed?
Alfonz: „Zcela nepochybně. Posunula
nás o sto procent.“
●● Divák mnohdy nabude dojmu, že
TV Šlágr je jedna velká rodina a vládne tam naprostá pohoda i klídek. Jak
je tomu doopravdy?
Marián: „Přesně takhle, jak říkáte. Ve
Šlágru panuje rodinná atmosféra a jeho
majitelé, manželé Peterkovi, se k muzikantům chovají skvěle. Snaží se vyhovět
a žádnými podnikatelskými manýry netrpí. Práce přitom mají nad hlavu. Počet
účinkujících souborů a interpretů přesahuje totiž tři stovky.“
●● I tak ale Šlágr musí čelit vlně kritiky...
Alfonz: „Ano, stejně jako my. Na druhou stranu jsou však lidé, kteří na Šlágr
nedají dopustit a život bez něj už si ani
neumí představit. (úsměv) Televize všeobecně dnes chrlí až příliš negativních věcí
a násilí - ať už ve zpravodajství nebo ve
filmech - a mnozí už toho mají dost. Na
Šlágru hraje čtyřiadvacet hodin denně
muzika, střídají se žánry a žádné stresující
záležitosti se tam neřeší. Jak jste řekl před
chvílí, čiší z něj naprostá pohoda a klid.“
●● Jste držiteli nejednoho hudebnického ocenění. Co pro vás osobně tyto
ceny znamenají? Existuje nějaká cena,
kterou byste chtěli v rámci své pěvecké kariéry získat?
Marián: „Že naše hudba a naše písničky lidi baví. Znamená to pro nás to, že
máme muziku dělat dál, posouvá nás to
dopředu. Jediné ocenění, které chceme
získat je to, aby lidé stále chodili na naše
akce, protože bez nich by to prostě a jednoduše nebylo ono. Jejich přízeň to je pro
nás jednoduše ten největší dárek a velká
podpora pro naši práci, čehož si velmi
ceníme. Doufáme, že nás budou všichni
podporovat i nadále a přízeň jim vydrží
dlouho. Jak říkám, že se lidé budou na
našich koncertech bavit, je pro nás to největší ocenění, ten největší dar...“
●● Jak jste už přitom zmínili, vaše publikum už zdaleka netvoří jen senioři.
Co vy na to?
Marián: „Všimli jsme si, že se věkový
průměr našeho publika postupně snižuje. Chodí starší i mladší posluchači a my
jsme pochopitelně moc rádi, že se naše
písničky líbí posluchačům napříč všemi
generacemi.“ (úsměv)
●● Chtěli byste něco vzkázat čtenářům Večerníku a vašim fanouškům?
Marián: „Všem fanouškům, kteří dorazili na naše prostějovské vystoupení,
bychom chtěli ještě jednou poděkovat
a říct jim, že byli prostě úžasní! Chceme
jim poděkovat za fantastickou podporu. Krásně zpívali a vytvořili úžasnou
atmosféru. Budeme se na ně těšit zase
příště a doufáme, že dorazí v minimálně
takovém počtu, jako tomu bylo na tomto
koncertě. Bylo to prostě úžasné, děkujeme moc.“ (úsměv)

vizitka

DUO JA
AMAHA
✓ pěvecké seskupení tvoří otec Alfonz (54 let)
a syn Marián (30) Kotvanovi ze západoslovenské obce Letničie
✓ na scéně jsou již osmnáct roků, proslavila je ale
až hudební stanice Šlágr TV, která pěvecké dvojici pomohla obsadit obývací pokoje leckterého příznivce lidových písniček
✓ výběr skladeb má multižánrový, de facto pro všechny věkové generace.
Repertoár tvoří nejen lidové a taneční písně, ale i domácí, zahraniční hity,
či hity vlastní tvorby
✓ už více než deset let společně vystupují i vyprodávají sály v městech
a obcích v Česku, na Moravě i na Slovensku, aktuálně i v Polsku a Německu
✓ jejich první dvě alba, která vyšla v roce 2012, získala od Československého vydavatelství Zlatou desku. Aktuálně koncertují na Slovensku,
v Česku, Polsku i Německu.
✓ zajímavost: Alfonz Kotvan původně vystupoval s kapelou Beňovci, později s kolegou založil kapelu Jamaha, do které následně zapojil
i syna Mariána - absolventa hudební školy. A na výpomoc je vždy připravená i dcera a sestra Katka, která v kapele zpívá a zpestřuje program ženským repertoárem.

Pondělí 11. května 2015
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

PROBLÉM: Opravený zámek nesnese DECIBELY!
informoval Večerník Miroslav Pišťák, primátor Statutárního Prostějova.
„Komorní akce, jako například divadelní
představení či přednáškové činnosti, budou samozřejmostí, ale hlučný koncert je
naprosto nepřijatelný. Nechceme v žádném případě omezovat kulturní aktivity
ve městě, ale prostor zámku není určen
pro činnost se sto a více decibely,“ dodal
tady povolit například koncert, který by primátor.
kvůli rezonanci navodil více decibelů,
než je únosné. Je to tedy na odpovědnosti Zrekonstruované nádvoří zámku
jednatele Domovní správy Prostějov, aby „unese“ pouze méně hlučné kulpři výběru a povolování kulturních akcí turní a společenské akce.
Foto: archiv Večerníku
na nádvoří zámku byl velmi obezřetný,“

PROSTĚJOV Nádvoří prostějovského zámku je nákladem několika milionů korun zrekonstruopro Večerník
vané a připravené pro pořádání
Michal
různých kulturních a společenKADLEC
ských akcí. Primátor však upozornil na jeden zásadní problém. Nebudou se zde smět pořádat hlučné akce kvůli rezonanci, která by mohla ohrozit statiku objektu...

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

„Při pořádání kulturních akcí na nově zrekonstruovaném nádvoří zámku se objevuje jeden velký problém. Jedná se totiž
o uzavřený prostor, a tak se jeví naprosto
nevhodné, aby se zde konalo nějaké hudební vystoupení. Nebude totiž možné

Na Plumlovské
„BLAFLO“ AUTO!

PROSTĚJOV Nepříjemné pocity prožil řidič osobního vozidla, který
uplynulou sobotu 9. května odpoledne projížděl Plumlovskou ulicí.
Za jízdy se mu totiž začalo vydatně kouřit z motoru... „Vlivem technické závady došlo k zahoření v motorové části osobního vozidla.
Hasiči byli na místě během chvilky a přibližně za dvě minuty požár
zlikvidovali. Ke zranění osob nedošlo, výše škody a přesná příčina
požáru je předmětem další práce hasičských vyšetřovatelů,“ informoval Večerník Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
(mik)

Řidič nedal pozor, na hlavní dostal ránu...
PROSTĚJOV Z brány bývalého Agrostroje vyjížděl
minulé úterý řidič se svojí Škodou Octavií. Nedal však
dostatečný pozor, a narazila do něho mladá řidička
Peugeotu. Ta utrpěla lehké zranění, lékařskou pomoc
si zavolala sama…
„V úterý pátého května kolem půl čtvrté odpoledne došlo
v křižovatce ulic Vrahovická a Třebízského v Prostějově
k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Střet nastal
v okamžiku, kdy vozidlo Škoda Octavia s pětatřicetiletým
řidičem vjelo do křižovatky z účelové komunikace
a chtělo pokračovat směrem na ulici Třebízského. Po Vrahovické směrem k uvedené křižovatce jelo v tu chvíli vozidlo Peugeot, které řídila třiadvacetiletá žena. Po nárazu bylo
vozidlo Škoda Octavia odhozeno do ulice Třebízského,“
popsala detailně havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Nehoda si vyžádala lehké zranění řidičky vozidla Peugeot,

Řidička tohoto Peugeotu, která jela po hlavní silnici a narazila do škodovky, utrpěla lehké zranění.
Foto: Policie ČR

která sama vyhledala lékařské ošetření. „Požití alkoholu
před jízdou bylo u obou řidičů vyloučeno provedenou
dechovou zkouškou. Celková hmotná škoda na vozidlech
byla vyčíslena na pětasedmdesát tisíc korun. Přesné příčiny
a okolnosti nehody jsou v šetření, stejně jako míra zavinění,“
dodala Urbánková.
(mik)

Radní „propachtovali“ rybník v Krasicích
Do nájmu ho nedostanou rybáři, ale Lesy města...
Hasiči během pár desítek vteřin požár auta v Plumlovské ulici zlikvidovali.
Foto: Linda Tomanová

NOVÁ PODOBA
WEBOVÝCH STRÁNEK JE ZDE...

ZKUSTE
TO!

PROVEDLI JSME ZMĚNU!

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Ceny mìsta již dnes

Škodovka se „rozplácla“ ve Vrahovické

PROSTĚJOV Město koupilo
v loňském roce od soukromého
majitele rybník v Krasicích. Jenomže kdo čekal, že ho pronajme
rybářům, jak je ve většině podobných případů zvykem, ten se
spletl. O vodní plochu a její okolí
v Krasicích se budou starat Lesy
města Prostějova.
O takzvané propachtování pozemku
včetně stavby rybníka požádala právě
společnost Lesy města Prostějova.
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„Tato prosperující firma ve stoprocentním vlastnictví města spravuje
v současnosti již tři rybníky a úspěšně
na nich hospodaří. I v Krasicích hodlá provozovat rybochovné zařízení,“
potvrdil Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek primátora Prostějova, který je
zodpovědný za majetek města.
Lesy města Prostějova nabízejí magistrátu za krasický rybník ročně cenu pachtu
ve výši tří korun za metr čtverečný, tedy
celkem 28 764 korun. „Jde o nabídku

pro město velmi výhodnou. Podle odborného posudku, který jsme si v souvislosti s jednáním o pronájmu krasického
rybníka nechali zpracovat, činí obvyklá
cena ročního pachtovného necelých pět
tisíc korun,“ doplnil Pospíšil.
Jak se Večerník ještě dozvěděl, prostějovským rybářům bude přesto
umožněn chov ryb, navíc město počítá s vylepšením okolí krasického
rybníka. Například s výstavbou velkého dětského hřiště.
(mik)

Prostějov (mik) - Už dnes, tedy
v pondělí 11. dubna od 10.00 hodin,
budou v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně předány Ceny města
Prostějova za rok 2014. Jak Večerník
už dříve jako první informoval, mezi
šesticí vyvolených je Olga Čermáková, Václav Mastný, Jiřina Prekopová,
Miroslav Švancara a Marie Turková.
Janu Roubalovi bude toto prestižní
ocenění uděleno in memoriam za
dlouholetou záslužnou činnost v divadelní oblasti a v oblasti pedagogiky.
Slavnostní ceremoniál je pochopitelně přístupný široké veřejnosti.
Jak rozhodnou o hokeji?

Prostějov (mik) - V úterý 12. května
po poledni se k pravidelnému jednání
sejdou prostějovští radní. Právě k tomuto zasedání se upírají naděje příznivců prvoligového hokejového mužstva
LHK Jestřábi Prostějov. Konšelé totiž
budou jednat mimo jiné o žádosti generálního manažera hokejového týmu
Jaroslava Luňáka o finanční dotaci pěti
milionů korun. „Budeme mluvit o několik variantách pomoci prostějovskému hokeji, podrobnosti ale před jednáním rady zveřejňovat nebudeme,“
stojí si stále za informačním embargem
primátor města Miroslav Pišťák.
Lesy s pøebytkem

Prostějov (mik) - Valná hromada
Lesů města Prostějova vyslovila velké uspokojení s hospodařením této
městské organizace za rok 2014. „Jde
o obrovský úspěch, neboť Lesy ukončily loňský rok s finančním přebytkem
mezi osmi až devíti sty tisíci korunami. A jak jsme se dozvěděli, aktivní
hospodaření pokračuje i v letošním
roce,“ uvedl prostějovský primátor
Miroslav Pišťák. „Nemáme ani obavy
z toho, že ceny dřeva klesají. Důležité
je, že ještě nemáme vyčerpanou desetiletou kvótu na těžbu dřeva, kterou
přísně určuje zákon. Tato organizace
navíc dokázala investovat miliony korun do rekonstrukce majetku a ještě
zbývají peníze na další výsadbu lesů,“
dodal Jiří Pospíšil.

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

Místní nádraží začínají „Radním není po chuti mluvit o problémech!“
OKUPOVAT BEZDOMOVCI
BRLOHY, ŠPÍNA I LEVNÝ SEX…
Z TITULNÍ STRANY ➢
PROSTĚJOV Velké stěhování!
Prostějovští bezdomovci si našli novou klidovou zónu, odkud je zatím
nikdo nevyhání. Opravdu ale jen
zatím! Z hlavního nádraží se postupem času houfně stěhují na místní,
pochopitelně k nelibosti železničářů i zdejších nájemců různých
provozoven. Zakládají si zde nejen
nové noční brlohy, ale podle svědků
je sem chodí obšťastňovat i levná
prostitutka!
Večerník si již před několika týdny
všiml, že bezdomovci se pomalu, ale jistě přesunují z hlavního na místní nádraží. „Na „hlaváku“ nás policajti nenechají
chvilku v klidu, odevšad nás vyhánějí.
Tady na místním je klid,“ potvrdil jeden
z mužů bez domova. A další svědectví
to jen potvrzují...
„Jedno dopoledne jsem procházel kolem pošty na místním nádraží a vedle
na rampě seděla skupinka bezdomovců. Osahávali tam postarší ženu v minisukni, dávali jí nějaké drobné a ta si je
pečlivě přepočítávala,“ svěřil se Večerníku se svým poznatkem muž, který
si nepřál zveřejnit své jméno. „Pohybuje se teď tady v posledních týdnech

spousta bezdomovců, mezi nimi jsou
i ženy. Už jich tady máme plné zuby
a uděláme všechno pro to, abychom
je odtud dostali. Dělají tady nepořádek, otravují slušné lidi a podívejte se
tady za ten kontejner, mají zde matrace, deky a polštáře. Přespává jich zde
hned několik,“ postěžoval si Večerníku
Ludvík Bittner, majitel výkupny ovoce
vedle místního nádraží. „Před rokem
jsme tady ve spolupráci s magistrátem
vyčistili celé okolí, teď tady bezdomovci zase dělají binec. Odpadky vyhazují,
kam je napadne,“ dodal rozlícený podnikatel.

Jak jsme se dále dozvěděli, celou situaci už monitoruje městská policie.
„O nové situaci a přesunu bezdomovců
na místní nádraží víme. Okrskový strážník už několikrát kontaktoval některé
problémové jedince. Je tady ale jeden
problém, muži a ženy bez trvalého přístřeší se nyní vyskytují na pozemcích
Českých drah. Jednáme s touto organizací a domlouváme se na dalších postupech,“ uvedl pro Večerník Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. (mik)
Jestliže máte své zkušenosti s bezdomovci, napište nám e-mail na
adresu redakce@vecernikpv.cz

Bezdomovci se na místním nádraží v Prostějově začínají ubytovávat, přičemž
brlohy na přespání zakládají hned vedle pošty na nákladové rampě.
Foto: Michal Kadlec

František Filouš odmítá, že by byl součástí
oučáástí obstrukcí

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Je terčem ostré
kritiky, že jednání zastupitelstva zbytečně prodlužuje často
opakovanými dotazy. František
Filouš (na snímku) z opozičního
hnutí ANO 2011 má ovšem na
věc jiný názor. Naopak on sám
si stěžuje na nepřístupnost při
jednání se členy rady města.
●● Na vaše vystupování při jednáních zastupitelstva si často stěžují
členové koalice, ale v poslední
době už i opoziční politici. Prý
svými opakovanými otázkami zasedání zbytečně prodlužujete, co
vy na to?
„V zastupitelstvu hájím zájmy občanů
bez ohledu na jejich politické postoje.
Aktuálních problémů, které se týkají
života nás všech, je v Prostějově celá
řada. Proto je nezbytné, aby se o nich
otevřeně mluvilo. Bez toho nelze
nalézt výraznou shodu na způsobu
jejich řešení. Rozumím tomu, že některým členům koalice není dvakrát
po chuti se o těchto věcech důkladně
bavit, zejména když se jedná o letité
problémy města. Naopak s partnery
v opozici tyto věci pravidelně probíráme i mimo jednání zastupitelstva.
Hledáme a předkládáme návrhy na

jejich konstruktivní řešení. Z tohoto pohledu nelze považovat žádnou
otázku za zbytečné prodlužování jednání zastupitelstva. “
●● Takže to za obstrukce nepovažujete?
„To v žádném případě! Za určitý způsob obstrukce však považuji, pokud
zastupitelům nejsou poskytovány
v elektronické podobě důležité informace pro jejich práci. Mezi ty patří například zápis z právě posledního
zasedání zastupitelstva. Obdobně je
zastupitelům zbytečně komplikován
přístup k zápisům z rady města. Příklady z jiných měst ukazují, že to jde
jinak a lépe. Třeba zápisy ze schůzí
brněnské rady města jsou volně přístupné na městském webu.“
●● Stále kritizujete skutečnost, že
opoziční zastupitelé nemají možnost být přítomni tiskovým konferencím rady města. Už vám bylo dostatečně vysvětleno, že se tyto akce
týkají pouze radních a novinářů?
„Skutečný problém nespočívá v tom,
kdo se těchto tiskovek může účastnit,
nýbrž v informacích, které na nich
nezazněly. Uvedu opět konkrétní
příklad. Ministerstvo vnitra již počátkem března 2015 informovalo město
Prostějov, že porušilo zákon o obcích
tím, jak v rámci vyřízení žádosti o stanovisko ke zřízení církevní základní
školy v Prostějově rada města zasáhla
do pravomoci zastupitelstva. Radní
však o této věci novináře neinformovali a nezařadili tuto věc ani na pro-

Foto: archiv Večerníku

gram jednání zastupitelstva! Proto
nezbylo, než trvat na projednání této
záležitosti opakovaně přímo na zastupitelstvu, i za cenu toho, že se jednání
prodlouží...“
●● Jak vy osobně se díváte na žádost vedení prvoligového hokejového mužstva o finanční podporu
ve výši pěti milionů korun?
„Jsem velkým příznivcem sportu.
Žádost o finanční podporu, zejména
pokud se jedná o tak mimořádně vysokou částku, je však třeba posuzovat
ve všech souvislostech. Dosud nemám k dispozici všechny informace,
abych vám jednoznačně odpověděl.
Nedávno schválená dotace pro hokej však musela být o půl milionu
korun snížena, jinak by byl porušen
zákon. Rada města totiž nepředložila
zastupitelům komplexní a správnou
informaci o výši dosud přidělených
podpor.“
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REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, Kralice 1.300.000 Kč
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
* RD 2+1, Zdětín
1.570.000 Kč
* Chata, Březský vrch 430.000 Kč
* Chata, Svojanov
900.000 Kč
* Pronájem obchod 12.000Kč/měs.
* Pronájem byt 3+kk 7000Kč/měs.
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, E. Beneše 759.000 Kč
* RD Otaslavice
940.000 Kč
* RD novostavba Plumlov 3,9 mil Kč
* RD Laškov
440.000 Kč
* Restaurace Myslejovice 2,3 mil Kč
* Stav. Poz. Pv 1.800m2 3,8 mil Kč
*Stav.pozemek10.532m2 BrodekuPV

Koupím půdní prostor vhodný pro Pronajmu byt 1+1 blízko centra
vybudování bytu v PV či OL. Na- V Prostějově, cena 4000,- + energie.
bídněte. Tel.: 602 775 607
Po rekonstrukci. Volný ihned. Tel.:
608 944 201. RK nevolat.
Pronajmu hezký byt 2+kk v RD.
Volný od 1.8.2015. Prostějov, Vra- V Křemenci prodám oplocený pohovická. Tel. 602 775 607
zemek (zahradu) 753m2 se studnou, s novým typovým zahradProdám cihlový byt 2+1 v OV, bal- ním domkem (dřevostavba) vel.
kon, sklep, komora, vlastní topení, 7x4 m, el. 230 V. Vlak. zast. 250m.
Tel. 723 791 416
Cena 260tis. Kč nebo dohodou.
Tel.:604 773 642.
Pronajmu garáž v garážovém dvoře na Svatoplukové ulici č. 56. Tel.: Nový RD v Dobrochově /70 m2/ na
777 010 323
pozemku o celkové výměře 1 103
m2. K nastěhování na podzim 2015.
Koupím chatu k odpočinku, nejlépe Tel. 582 388 176, 775 722 729
u lesa. 792 284 168
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově,
blízko centra. Informace na tel.:
725 549 790.

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
Koupím byt 2+1 v OV, západní
část města. 777 602 873

Pronajmu garáž na Močidýlkách
tel. 776 340 848
Hledáme ke koupi byt 2-3+1 v Prostějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310
Hledáme ke koupi větší byt 3+1,
nejlépe po rekonstrukci 774 409 430

Pronajmu zař.1+1 RK nevolat. Tel.
725 045 792
Hledám ke koupi byt v Prostějově. Pokud možno s balkonem. PRODÁVÁME ZREKONSTRUOVANÝ RD v PV, 4+1+zimní Pronajmu byt 1+kk.t.739058135
792 273 285
zahrada+garáž, Určická ul., zastaProdám větší garáž na rohu Slad- věná plocha 150m2, zahrada 220m2,
kovského a Havlíčkovi ulice. Tel.: zahradní domek. Cena 3,5 mil. Kč.
Kontakt 728 820 008, NE RK!!
732 619 482
Koupím RD i s možností úprav. Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430
773 545 092
Pronajmu 1+kk sidl. E. Bene- Pronajmu garáž v Krasicích za obše 5 500,- včetně inkasa. Tel. chodem potravin. Tel.: 608 362 727
777 702 815
Hledáme ke koupi RD nebo byt
Hledáme chatu ke koupi v okolí v PV a okolí. I k rekonstrukci. Nabídněte. T.: 605 011 310 i SMS
Prostějova! 774 101 818

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
v PÁTEK 15. kvìtna v 10.00 hodin

15043010446
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FINANCE
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjčku. Pracuji pro více věřitelů Volejte: 777 551 492

řádková inzerce, vzpomínky, pohřby
SLUŽBY

KOUPÍM

Dne 10. května 2015
jsme vzpomněli
první smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Josef VYBÍRAL
z Nivy.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a děti s rodinami.

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

Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
15012320037

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. PraTel.: 604 820 358
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
Stěhování, vyklízení. Tel.:
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle 775 132 134
až do domu, bez poplatku předem.
Tel.: 777 965 734. Pracuji pro více
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
věřitelů
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od
Stříhání psů v Prostějově
3 věřitelů. Konzultace zdarma denně
Nabízíme
stříhání, rozčesání a vyčena 739 066 462
sání srsti, depilace ušních chloupků
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, a stříhání drápků. Po tel. domluvě,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. možnost stříhání u vás doma.
Plumlovská 68 Tel. 774 492 100
Pracuji pro více věřitelů.

Když hvězdy vyjdou na nebe
a v korunách stromů utichnou ptáci,
vzpomínka jedna za druhou, s noční
tmou se vrací. Všechno, co jsme s Tebou
prožili, než osud zhas Tvou svíci,
my nemohli jsme dělat víc,
než smutné sbohem říct Ti…

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

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

Dne 13. května 2015
by se dožila 58 let
paní Vladimíra HORÁKOVÁ
z Konice.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel Jarda, dcery
Zuzana a Martina s rodinami.

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

15021020132

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

Prodám téměř nové elektrokolo
ze zdravotních důvodů za 9 300 Kč
v plné výbavě, k tomu NOVÁ BA69-letý by rád poznal příjemnou TERIE (v záruce). První nabídce.
a nekonfliktní ženu. Tel. 582 333 433 Tel. 732 621 951

KURF
KURFŰR
z Lešan
50 let společného
života.
přejí všechno nejlepší
dcera Jitka a syn Ivo
s rodinami.

OZNÁMENÍ
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.
Střední, Základní a Mateřské škola
prof. V. Vejdovského Olomouc
vyhlašuje další kola přijímacího
řízení pro žáky se zrakovým, sluchovým, tělesným či jiným zdravotním postižením. Nabízíme tříleté
učební obory Kuchař, Cukrář,
Prodavač, Masér s výučním listem.
Ubytování i stravování zajištěno,
škola je v centru Olomouce. Tel:
602543590, www.sskopecek.cz

Dne 15. května 2015
by oslavila 80. narozeniny
paní Vlasta HRUBÁ
ze Smržic.
Stále na ni vzpomíná
zarmoucená rodina.

novì v barevném provedení pouze za
tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042

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

pro další èíslo

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

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

je v PÁTEK
15. kvìtna
v 10.00 hodin

t

NOVÁ PODOBA
WEBOVÝCH STRÁNEK JE ZDE...

PROVEDLI JSME ZMĚNU!
ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

60 000
ČTENÁŘŮ
MĚSÍČNĚ

200 Kè

e-mail: inzerce
inzerce@@vecernikpv.cz

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

15031970286

15012320038

Dne 24. dubna 2015
oslavili manželé

Dne 12. května 2015
si připomeneme 13. výročí úmrtí
pana Jaroslava NOVOTNÉHO
z Prostějova
a dne 21. února 2015
by se dožil 64 let.
Prosíme všechny, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují sourozenci s rodinami.

vzpomeòte na zesnulé

SEZNÁMENÍ

GRATUACE

Dne 15. května 2015
uplynou 2 roky od úmrtí
pana Ladislava NAVRÁTILA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Ludmila, dcera
Ladislava a syn Pavel s rodinou.

Dne 13. září 2015
si připomeneme 13. výročí úmrtí
paní Zdeňky NOVOTNÉ
z Prostějova
a dne 29. července 2015
by se dožila 93 let.
Prosíme, kdo jste ji znali,
tak vzpomeňte s námi.
Děkují synové a dcery s rodinami.

PRODÁM

Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

Dne 14. května 2015
uplyne dlouhých 21 let,
kdy nás navždy opustil
pan František BUGIR.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.

Dne 16. května 2015
by oslavil 60. narozeniny
pan Bohuslav MICHÁLEK
a zároveň vzpomeneme
dne 23. června 2015
4. smutné výročí úmrtí.
Stále vzpomíná rodina.

Dopracovali pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už na nás nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstává žal, ten kdo Tě
miloval, bude celý život vzpomínat dál.

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

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

Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.

Roky uběhly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

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
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Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

Josef Kuchař 1947
Pivín Pondělí 11. května 2015
JUDr. Věra Kraváková 1926
Dagmar Hrabalová 1931 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Mostkovice Anna Kolářová 1935 Protivanov 15.00 kostel Protivanov
Radoslava Zbořilová 1935
Středa 13. května 2015
Olšany u Prostějova Jaroslav Šmehlík 1933 Bílovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Pospíšil 1960
Marie Novotná 1926 Kostelec na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Brodek u Prostějova Pátek 15. května 2015
Josef Přecechtěl 1930
Jiří Koudelka 1972 Vícov 14.00 kostel Vícov
Klenovice na Hané
Repechy
Jaroslav Janeček 1938 Protivanov Marie Sychrová 1926

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Miroslav Adamčík 1930 Čehovice
Božena Zemánková 1940 Prostějov
Drahomír Pelíšek 1925 Přemyslovice
Květoslava Zavadilová 1921
Čelechovice

Poslední rozlouèení

Pondělí 11. května 2015
Marie Lasovská 1935 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Bazarovská 1923 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Kabilková 1927 Hrubčice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Břetislav Jelen 1946 Otaslavice 14.30 kostel Otaslavice
Středa 13. května 2015
Zdeněk Ftačník 1933 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

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

Josef Barnet 1930 Prostějov

Květoslava Zapletalová 1929
Stínava
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nabídka pracovních míst
SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Centrum regenerace v Prostějově.Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.:
602 810 644.
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
STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45
let. T.: 605 427 271, 9-12 h.
www.studio365.eu
Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Nástup
možný ihned. Praxe podmínkou.
Pro info. volejte 777 870 729.
STUDIO BELLEZA přijme
kadeřnici. Info na tel. čísle
728 512 345

Přijmeme prodavače/-ku do autoservisu v Prostějově. Nástup
možný ihned. Znalost účetního programu Pohoda a praxe
v oboru výhodou. Strukturovaný životopis zasílejte na email
lukas@pneufloryk.cz.

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

Hledám opraváře k občasným
opravám a údržbě starších traktorů ZETOR, CRYSTAL. Tel.
777 302 902
Přijmeme zaměstnance profesí
zedník, tesař, montér suchých
staveb, podmínkou je výuční list
a výhodou řidičský průkaz „B“,
dobrý zdravotní stav. Jen vážní
zájemci o práci. Tel.: 605 483 602,
731 418 060.
Přijmeme servírky a pracovníky
ke grilu na letní sezonu 2015. Informace na tel. č.: 608 378 567.
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP muže na pracovní pozici vrátný. Práce je vhodná
i pro OZZ. Místo výkonu Prostějov,
podmínkou je čistý trestní rejstřík.
Informace na tel. čísle: 602 786 692.

Přijmu účt. servírku do hospody
v Prostějově (malá praxe, samostatnos ). Info. na tel. č.: 602 545 530.
15050520454

Hledám elektrikáře.774 989 007

Přijmeme pracovníka na pozici ob- Hledáme pracovníka údržby. Náchodního zástupce. Profesní životo- stup ihned. Znalost svařování CO2
pis posílejte na: info@rudolfpekar.cz, Info na tel. p. Novák 606 031 220
info tel. 582 342 095.
Zavedená restaurace v Prostějově
Zavedená firma hledá zaměstnan- přijme na DPP i HPP zaměstnance na pozici "HLAVNÍ KUCHAŘ".
ce úklidu. Tel.: 582 342 095
Požadujeme vyučení v oboru,
Stavební společnost INGREMO nebo doložitelnou praxi na pozici
s. r.o., hledá na HPP řidiče – sklad- kuchaře. Nástupní plat 20.000 Kč.
níka. ŘP sk. C, platný profesní Do stejného provozu dále přijmeprůkaz. Nástup ihned. 90 Kč – me zaměstnance na pozici "úklid
110 Kč/hod.
a pomocná síla v kuchyni". Pozice
na DPP, po zapracování možnost
Firma HANAKOV spol. s r.o. i na HPP. Bližší informace na tel.
přijme do třísměnného provozu 777 655 257.
manipulanta-obsluhu VZV. Nabízíme zázemí stabilní společnosti, závodní stravování, mzda Přijmeme mistra do zámečnické
70-90 Kč/hod. Požadujeme výroby. Tel.: 603 533 508
platné osvědčení na VZV, praxi
Hledáme personál do exkluzivv oboru, bezúhonnost.
Informacetel:582302341,životopi- ní herny v Prostějově. Nabízísy zasílejte na hanakov@hanakov.cz me zajímavou práci s možností
dalšího rozvoje. Informace tel.:
Přijmeme pracovníka na expe- 602 527 319. Životopis s fotografií
dici pekařských výrobků. Info: zasílejte na office@businessline.cz
582 342 095
Přijmu řidiče s ŘP sk C, profesák +
Přijmeme kosmetičku, manikérku, karta řidiče, jízdy tuzemsko. Tel.:
pedikérku, info. na tel. 731 115 250 605 248 001

Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme do HPP do třísměnného provozu obsluhu:
- CNC obráběcího centra
-CNC svislého soustruhu.
-konvenčního svislého soustruhu.
Požadujeme vzdělání v technických oborech, praxe výhodou. Nabízíme zázemí stabilní společnosti,
dobré platové podmínky, závodní
stravování, uchazečům s bydlištěm
mimo okres PV nabízíme příspěvek na ubytování v ubytovně. Tel:
582302341 Životopisy zasílejte na
hanakov@hanakov.cz

15043010445

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

WWW.VECERNIKPV.CZ

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

15042010399

Servisní technik/-ka
20 000 Kč
Technolog/-ka oděvní výr.20 000 Kč
Administrativní prac. od 16 000 Kč
Skladník/-ce
15 000 Kč
Účetní
15-25 000 Kč
Kuchař/-ka
od 12 000 Kč
Číšníci a servírky
75 Kč
Hospodyně
9 200 Kč
Operátor/-ka call center od 11200 Kč
Kuchař/-ka, pizzař/-ka
75-85 Kč
Zámečník/-ce
18 000 Kč
Referenti logistic. odd
20 000 Kč
Normovač/-ka
20 000 Kč
Stavbyvedoucí
18 000 Kč

NOVÁ PODOBA
WEBOVÝCH STRÁNEK JE ZDE...

PROVEDLI JSME ZMĚNU!

Kvalifikace

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
turnus. služby
turnus. služby
jednosměnný
jednosměnný
turnus. služby
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
střední odborné
ÚSV
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
ŮSO s maturitou
ŮSO s maturitou

Firma

DT-Výhybkárna
Kaja
Soufflet agro
Alika a.s.
Aleš Buráň
Ellan gastro
Jadran club
Bojar-bioprodukt
Obyvatelé.cz
Jadran club
ELV.S Morava
Souflet agro
DT-Výhybkárna
Gama stavby 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

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

60 000

28
150123020036

Provoz

Minimálně tolik pracovních
míst je momentálně
v poptávce klientů Večerníku

Chcete dostávat ZDARMA
žhavé novinky z celého Prostějovska na svůj email
či rovnou do mobilu?
klikněte na
www.vecernikpv.cz a zajistěte si naši novou službu.

ČTENÁŘŮ
MĚSÍČNĚ

ZKUSTE
TO!
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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 18/2015:

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 14. KVĚTNA 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

roh Kostelecké a Přikrylova David KARHAN, E. Beneše 18/27, Pv
Výherce získává: VSTUPENKU na koncert skupiny ČECHOMOR
v hodnotě 400 Kč.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Duo Jamaha
Lenka MIKEŠOVÁ, nám.E.Husserla 9, Pv
Výherce získává: Dvě vstupenky na koncert Tomáše Kluse v Olomouci.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

ELEKTROMATERIÁL
Ladislav HÝŽA, Blahoslavova 19, Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny
ELEKTRA LL..
SU
DO
KU

správně:

vyhrál/-a

3,5,8,5
František MUSIL, síd. Svobody 3507/8, Pv
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert v rámci
FESTIVALU DVOŘÁKOVA OLOMOUC.
správně:

15012860075

SUDOKU

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Od barviček po široký sortiment Otakar MAREK, Brněnská 36, Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment zboží od
PONOŽKY OD MARUŠKY

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15030410248

15042760433

NEJEN O ...........

Partnerem dnešního kola je KARTA ZDRAVÍ,
která věnovala POUKAZ na řadu služeb v hodnotě 400 Kč.

CENSOR, DÁRKYNĚ, DŽEZ, DŽÍP, EBOLA, ETOL, HNÁT, KIKS, KLETÍ, KOŽICHY,
KRMĚ, LENOCH, OHLAS, PÁRA, PELECHY, POBITÍ, PRÁH, PRKNA, ROLE,
SBĚR, SKRUŽE, SOUŠ, STUP, SVAL, ŠLIC, VIZE, ŽLÁBKY

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

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii?

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

15021660162

15012860074

Tentokrát jsme zabrousili do politických
vod a graficky lehce poupravili člena
sportovní komise města Prostějova...

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

TIPVečerníku

Další RESTAURANT

DAY je tady!
KDY: sobota 16. kvìtna, 13:00 hodin
KDE: Národní dùm, Prostìjov
Okrašlovací spolek města Prostějova a účastnice kurzu Okresní hospodářské komory „Od
kočárku k podnikání“ srdečně zvou na Prostějovský Restaurant Day. Uskuteční se už tuto sobotu 16. května od 13:00 hodin na zahradě nebo v prostorách Národního domu. A ještě stále
přibírá nové kulinářské talenty.
V nabídce bude celá řada specialit, těšit se můžete třeba na topinku se sekanou, pikantní fazole,
bezlepkové pečivo, muffiny z červené řepy s ořechy, kanapky, 3Ddorty, lanýže a čokoládové bonbony. V nabídce budou speciality Green Tree Food jako jsou pralinky a čokopovidláky. Chybět nebude
ani dobré pivo.
„Pokud máte třeba nějakou rodinnou specialitu, podělte se o ni a přihlaste se. Nové kuchaře či
pekaře a cukráře uvítáme,“ přidala pozvání předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
Hlásit se můžete na restaurantdaypv@seznam.cz.
Akce se koná pod záštitou Zdravého města Prostějov.

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 11. května
14:00 Bijásek – Jak vycvičit draka 2
USA, český dabing
17:30 Rychle a zběsile 7
20:00 Jimmyho tančírna
koprodukční film. drama
úterý 12. května
14:00 Bijásek – Jak vycvičit draka 2
17:30 Jimmyho tančírna
20:00 Klub rváčů
americký film
středa 13. května
17:30 Jimmyho tančírna
20:00 Klub rváčů
čtvrtek 14. května
17:30 Šílený Max: Zběsilá cesta
australské akční scifi
20:00 Šílený Max: Zběsilá cesta
pátek 15. května
15:30 Malý Pán
česká animovaná pohádka
17:30 Šílený Max: Zběsilá jízda 3D
20:00 Zabijáci
dánský krimithriller
sobota 16. května
15:30 Malý Pán
17:30 Šílený Max: Zběsilá jízda 3D
20:00 Zabijáci

neděle 17. května
15:30 Malý Pán
17:30 Šílený Max: Zběsilá jízda
20:00 Šílený Max: Zběsiláá jí
jjízda
jízd
ízd
da

Apollo 13

Kino klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
sobota 16. května
Barákova 12, Prostějov
15:00 Krtek a filmová hvězda
pátek 15. května
pásmo pohádek
20:00 LANTERNS (UK)
17:30 7 trpaslíků
+ DARKO (UK) + STRIKE OUT (CZ) německá animovaná pohádka
+ MAN IS: ASTRONAUT (CZ)
20:00 Dárce
americké sci-fi

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Nám. T.G.Masaryka 2
Aktuální výstavy
Prvorepublikové filmové plakáty
Kdy: 7. 5. - 12. 7. 2015
Blanka Bohdanová, Proměny
Vernisáž 14.5. v 17.00 hodin
Kdy: 15.5. - 12.7.
Špalíček, Uprkova 18
TADY A TEĎ!
Kdy: 10. 4 - 7. 6 2015
A JE TO!
Kdy: 10. 4 - 8. 6. 2015

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

FOTBAL:

akce v regionu...
Jezdci na skatech se spustí z Březského vrchu
Podnik Konice Downhill Skate Race vol. 2 je generálkou na
sérii MČR. Stejně jako loni se tento závod nebude počítat do
série, ale i tak si můžete užít ostré závodění. Krátká trať v Konici připomíná tobogán, když
čítá šest ostrých zatáček nahuštěných za sebou. Nepodívat se do balíků je občas tedy těžší,
než se zdá! Přijďte si zazávodit již o tomto víkendu 16. a 17. května!
V Konici bude znít to nejlepší ze ZUŠ
Tuto středu 13. května 2015 od 19:00
hodin zazní na konickém zámku
„To nejlepší ze ZUŠ“. Vystoupí žáci
a učitelé ZUŠ Konice, laureáti cen ze
soutěží MŠMT. Zazní klavír, kytara, klarinet, trubka... Vstupné dobrovolné.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

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

NOHEJBAL:
Sobota 16. května:
10.00: TJ Sokol I Prostějov - SK Nohejbal Žatec (9. kolo I. ligy mužů, dvorec
u sokolovny na Skálově náměstí).
Neděle 17. května 2015:
12.00: TJ Sokol I Prostějov – TJ Sokol
SDS EXMOST Modřice (7. kolo BOTAS dorostenecké ligy, dvorec u sokolovny na Skálově náměstí).

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
pondělí 11. května
PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
18:00 PETR VACEK – akordeon
přednáškový sál
úterý 12. května
19:00 NA MĚLČINĚ – divadlo Kalich Praha
divadelní sál
čtvrtek 14. května
18.00 ODPAD – thrillerové listování
mimo předplatné, jeviště za oponou
sobota 16. května
15:00 ZLATOVLÁSKA
pro děti a rodiče

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Tvořivá dílna – KERAMIKA – pondělí
11. května od 16 do 18 hodin.
Vycházka pro rodiny s dětmi – setkání s přírodou – sobota 16. května, sraz v 8.35 hodin
na železniční stanici Stražisko (vhodný vlak
z hl. nádraží v Prostějově jede v 8.20 hodin).
Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
SENIOR KLUB – setkání s kosmetičkou
Vlastou Coufalíkovou - úterý 12. května
v 10.00 hodin v podkrovním sále.
Čtení z tvorby Marcely PRÁZDNÉ –
verše v podání členů divadla Point – středa
13. května v 17.00 hodin v podkrovním sále.
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.
Individuální poradenství s odborníky
dle objednání – (psychologické, logopedické, péče o dítě atd.).
Křest knihy „JAK NA TO? O rodičovství, dětech a výchově.“ – středa
13. května v 16.30 hodin, s autogramiádou autorky M. Skládalové.
Probíhá zápis na příměstské letní programy pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let:
Pohádkový týden s Cipískem 20. - 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
KŘESTANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY MARKTY – setkávání
rodičů s dětmi, každé pondělí, středa
a pátek od 9.00 do 12.00 hod. Středa
15. května – Mechanismus vzdoru.
KREATIVNÍ PODVEČERY PRO ŽENY
– Fimo - pondělí 11. května od 18.00 hodin.
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 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. - 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

SEMTAMNÍK
13. 5. středa – 14:00 až 16:00 h Koncert
Jaroslava Knejpa a Milana Hradila ve stylu
folk, country a pop – rock. Festival Dny
umění nevidomých na Moravě. Nám.
T. G. M. před cukrárnou Avatarka při akci
Zdravého města Dny zdraví.
14. 5. čtvrtek – 8.00 – 11.00 hod. tvoření
z keramické hlíny v centru denních služeb
o. s. LIPKA Prostějov, Tetín č. 1. Sraz zájemců
v 7.50 před vchodem do Lipky. Sebou pracovní oděv, 10 Kč a chuť tvořit zase něco nového.
14. 5. čtvrtek - Vycházka po pamětihodnostech města Olomouce První část vycházkového seriálu „Olomoucké baroko“. Odjezd
z PV vlakem v 13.00. Odjezd z OL vlakem
v 16.30, nebo busem z Tržnice v 16.40.
RÙZNÉ……..
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
Výstava obrazů Františka Pavlici, OBRAZY – LITOGRAFIE se koná v prostorách Národního domu do 10. června 2015
Za zdravím do Beskyd! Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR, Okresní
organizace Prostějov, pořádá i letos rekondiční pobyt, kterého se mohou zúčastnit
i nečlenové SPCCH. Pobyt se uskuteční
v horském hotelu Cherry v Horní Bečvě ve
dnech 21. - 28. června. Informace a předběžné přihlášky na mobilu 739 513 405,
Mgr. V. Pařízek.

Výstava Pavla Ponížila „SPORT“ v GALERII U HANÁKA, Školní 24, Prostějov
trvá do 9. června 2015.

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky,
Výstava Markéty Hernychové a Evy WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
Novotné se koná do 7. června podpažní, servírovací stolky a polohovací
Regionální pracoviště TyfloCentra 2015 ve Špalíčku, Uprkova 18, Prostě- lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt
Olomouc v Prostějově nadále posky- jov.
po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299
tuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17, Proswww.vecernikpv.cz
tějov.

DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA
MORAVĚ - 21. ročník festivalu, koncert
nevidomých hudebníků dne 13. května
2015 od 14.00 do 16.00 hodin na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově.

TIP

k obrazovce

SOBOTA
16.5.2015
20:00 HODIN

U MĚ DOBRÝ
Film ČR (2008)
Režie: J. Hřebejk
Hrají: B. Polívka, J. Schmitzer, J. Somr,
V. Javorský, L. Vlasáková, M. Vladyka, P.
Forman
Devět let po Pelíšcích se filmový štáb v čele
s Janem Hřebejkem vrací do Košíř na místo činu. Jen o pár bloků dál, kde vznikly
památné scény jako „maršál Malinovskij“
nebo knedlíko-noková hádka, se od 14. srpna natáčí komedie U mě dobrý.
Poklid šestice zahrádkářů a rybářů, kteří obětí falešných hráčů. Přátelé v čele s Mrk- mi děvami, pašeráky, zloději, podvodníky
se schází v přístavní hospodě U Buddyho, lasem berou zákon do vlastních rukou a na i úplatnými policajty, se pokusí peníze získat
skončí ve chvíli, kdy se jeden z nich stane horkém území tržnice, které se hemží lehký- zpět... (102 min)

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

15012810072

®

SPOLEČNOST

Pondělí 11. května 2 0 1 5
Číslo 19•Ročník 19

HOKEJISTY MAJÍ

Naleznete
uvnitř

PETRA
JE
ZPÁTKY!
POSÍLIT OBRÁNCI
V Madridu slavila
velký triumf

PROTIVNÝ A MOJŽÍŠ

V URČICÍCH UCTILI
PADLÉ Z VÁLKY
●● Pietní akt u příležitosti
státního svátku

strana 23

„„BYLA
BYLA TO N
B
NAŠE
HISTORICKÁ
H
HI
ISTORICK
I
SEZONA“
●●
●
●Exkluzivní
●
Exkluzivní ro
rozhovor
sP
Petrem Chytilem
Chytile

strana 30 a 31

Berdy
ch bu
de
poprv
é ètvrt
ý!
Foto: koláž Večerníku

2x foto: Instagram P. Kvitové a www.atpworldtour.com

PROSTĚJOV Skvělé vystoupeníí majíí za sebou
b prostějovští
ě š í tenisté.
i é Zatímco
Z í
TTomáš
áš Berdych
d h
došel na turnaji v Madridu do semifinále, Adam Pavlásek si zahrál na challengeru v Římě finále
a Petra Kvitová celé klání na španělské antuce vyhrála, když poprvé v kariéře porazila i světovou
jedničku Serenu Williamsovou!
(pk)

Mužstvo nového trenéra
Kamila Pøecechtìla zaèíná
právì dnes letní pøípravu
strana

JEDNOU
VĚTOU
●● Ve čtvrtek se Společenský dům
ponoří do módy a elegance. Koná
se totiž již 14. ročník show „Prostějovská zlatá jehla“. A Večerník bude
u toho!
Čtěte na straně 23
●● Rodák z Rozstání Tomáš Hořava
odehrál celé utkání na Spartě a i přes
žlutou kartu se mohl radovat z výhry
2:0, díky níž jeho Plzeň míří za titulem
v letošním ročníku Synot ligy.
●● Mladí korfbalisté SK RG Prostějov mohou slavit, mistry republiky pro sezonu 2014/2015 se stali
minižáci i mladší žáci.

●● Zdenička Kotyzová, která měla
v lednu tohoto roku těžkou autonehodu, hlásí z Klimkovic zlepšení svého
stavu. Kdo by chtěl přispět na sbírku,
může mrknout na www.vecernikpv.cz!
●● V prostějovském archivu proběhla vernisáž výstavy Osvobození
Prostějovska v archivních dokumentech. Čtěte už v příštím čísle!
●● Brankou v nastaveném čase zajistil Pavel Dreksa Znojmu výhru 2:1
nad Pardubicemi, pro pětadvacetiletého rodáka z Hrubčic to byla první
trefa v dresu jihomoravského celku.

33

Běžci opět dobijí SERIÁL

➢

JEN O BRONZ...
●● Basketbalisté Prostějova
duel v Děčíně nezvládli

strana 34

zveme na šlágr Večerníku
- BASKETBAL

Čehovskou BĚŽECKÝCH ORLI MAJÍ O CO HRÁT
desetitisícovku
ZÁVODŮ
ČEHOVICE Druhý ročník přespolního běhu „Čehovská desetitisícovka“ se bude konat již tuto
sobotu 16. května. Stejně jako
loni se poběží na asfaltu a polních
cestách. Tímto závodem se otevře
první díl trilogie, která bude pokračovat Během okolo přehrady
a Prostějovským městským během. Exkluzivním mediálním
partnerem celého seriálu je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Start čehovského závodu je naplánovaný na 10.30 hodin. „Tratě jsou
zachovány v původní podobě, jen
ta kilometrová se poběží přes nově
opravenou náves, a to pod názvem
‚Okruh pana starosty‘. Ani závodníci na dalších tratích nebudou

ochuzeni o závěrečný finiš centrem
vesnice,“ popsal Luděk Coufal z pořádající společnosti L.A.SPORTS.
Závod pro nejmenší běžecký potěr
se uskuteční přímo na hřišti. Občerstvení pro závodníky, doprovod i diváky bude zajištěno. Běžci se už nyní
mohou hlásit na webových stránkách
www.bezeckezavody.cz prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Možné je i přihlášení na místě.
Už po doběhnutí budou moci závodníci sbírat síly na první ročník
Běhu okolo přehrady, který se bude
konat v sobotu 6. června. Posledním ze série tří závodů bude druhý
ročník Prostějovského městského běhu, který je naplánovaný na
6. září.
(mls)

NÍK ČEHOVSKÉ
Č
O
R
2. TITISÍCOVKY
E
DES

6.
5.
2015

1

●● Vítězstvím v derby nad Prostějovem si kostelečtí házenkáři zajistili
umístění v lepší polovině druhé ligy.
Více na straně 35.

O úspěších členů prostějovského TK Agrofert
se dočtete na straně 35

ORLI BUDOU HRÁT

PROSTĚJOV Žádný prostor na rozebírání
semifinálové porážky nemají basketbalisté
Prostějova. Čekají je zápasy o konečné třetí
místo v Kooperativa NBL, které můžou
stvrdit postavení Orlů v ligové tabulce po
základní části soutěže.
„Chceme tuto pozici obhájit a získat pro klub další medaili.
Sérii rozhodně nebereme na lehkou váhu. Opava na nás bude
připravená. Také touží po bronzu a čekají nás náročné duely,“
odhaduje trenér Prostějova Zbyněk Choleva před úterním zahajovacím zápasem, který se hraje v hale Sportcentra DDM od
18:00 hodin.
Oba soupeři proti sobě v úvodním duelu nastoupí již po šesté
v rozehrané sezoně. V lize je bilance vyrovnaná 2:2, v poháru
se radovali Orli, kteří doma uhájili těsné vítězství 80:77. „Právě
toto utkání a poslední ligová porážka na domácím hřišti ukazuje na sílu soupeře. Opavě sice bude chybět Sokolovský, ale
ve svém středu mají hodně dobré hráče. Vyrovnané výkony
podává Šiřina, ve velké formě je v poslední době Vlček. Kvalitní
práci tradičně odvádějí pivoti i střelci z dálky. Musíme hrát
naplno. Jedině tak získáme první bod a přiblížíme se k medaili,“
tvrdí Choleva.
(lv)

Tradiční basketbalové zpravodajství najdete na straně 34!

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 26. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 26. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 22. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 22. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO

TJ SOKOL KLENOVICE N/H
TJ MEDLOV
SOBOTA 16.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

SOKOL KONICE
FC KRALICE NA HANÉ
NEDĚLE 17.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

SK LIPOVÁ
FKM OPATOVICE
NEDĚLE 17. 5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL ČECHOVICE
FK TROUBKY
NEDĚLE 17. 5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 17.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

20

Pondělí 11. května 2015
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky

Fotbalový sumáø
MFK

Havířov

FK

1
1

Nejezchleb – Bokůvka, Koláček, Zbožínek, Pekař (86. T.
Zapletal) – Halouzka (66. Haluza), Machynek, Los, Svozil
(73. Skopalík), Kopečný – Trajer. Trenér: Petr Gottwald.

trenér U
Určic
rčic Petr
Peetr GOTTWALD
GO
OTT
TWA
ALD
D
strana 26
KAM NA DIVIZI SK.E - 17. KOLO:
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

:
:
:
:
:
:
:
:

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

KAM NA DIVIZI SK.E - 26. KOLO:
sobota 16.5.
sobota 16.5.
sobota 16.5.
sobota 16.5.
sobota 16.5.
neděle 17.5.
neděle 17.5.
neděle 17.5.

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

stříbrnou hodnotu ještě bude hájit před
SK Mexico Víceměřice. Na bronz si pak
dělají zálusk Spojené kluby Hluchov/Čehovice, TJ Otinoves i MK Brodek u Prostějova, rozhodne závěrečné dějství první
ligy za dva týdny. Naopak stoprocentní
jistotu sestupu již má SK Kobra Kobeřice,
jež nezvládla přímou bitvu o záchranu
proti SK Dřevnovice.

1. okresní liga mužù 2014/15
Třetí turnaj jara (sobota 9. května) – hřiště Dřevnovice: SK Dřevnovice – SK Kobra
Kobeřice 5:1, Kobeřice - Spojené kluby Hluchov/Čehovice 0:4, Dřevnovice – SK Chaloupka Prostějov 1:7, Hluchov/Čehovice – Chaloupka PV 3:3. Hřiště Drahany: MK
Brodek u Prostějova – SK Tomek Dobrochov 5:9, Dobrochov – SK Mexico Víceměřice
5:0 kotumačně, TJ Otinoves – Brodek u PV 7:1, Otinoves – Víceměřice 5:0 kontumačně.
96:35
64:49
45:48
46:44
48:61
46:53
29:47
25:59

36
22
19
18
18
16
12
9
(kopa,son)

NOHEJBAL - VÝSLEDKY
7. kolo: Start Praha – Radotínský SK 5:5, Zruč-Senec – Žatec 6:4, Čakovice „B“ –
Prostějov 6:2, Žďár nad Sázavou – Přerov 2:6.
8. kolo: Start Praha – Přerov 2:6, Žatec – Čakovice „B“ 6:2, Zruč-Senec – Prostějov
6:1, Radotínský SK – Žďár nad Sázavou nehlášeno.

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

Prùbìžná tabulka první ligy mužù
AC Zruč-Senec 2004
8
6
2
0
SK NOHEJBAL Žatec
8
6
1
1
TJ Spartak MSEM Přerov
8
5
2
1
TJ Sokol I Prostějov
8
2
3
3
PKS okna Žďár nad Sázavou 7
2
1
4
TJ AVIA Čakovice „B“
8
2
1
5
Radotínský SK
7
0
3
4
SK Start Praha
8
1
1
6

46:18
45:27
43:25
30:35
24:34
24:39
24:39
23:42

Rec – R. Řehák, Čižmar, Růžička (20. Bílý) – Antl,
Kořenovský, T. Sedláček, Drešr – Schön (70. T. Řehák),
Vydržel (15. Kamený) – Blaha. Trenér: Roman Jedlička.

0

MFK

0

14
13
12
7
5
5
3
3

KAM NA 1. LIGU MUŽŮ?
9. kolo, sobota 16. května: Prostějov – Žatec (10.00), Žďár nad Sázavou – Start Praha
(14.00), Přerov – Radotínský SK (14.00) Čakovice „B“ – Senec (15.00).

„Moji svěřenci bez ohledu na výsledky obou
zápasů ukázali, že mají charakter a sílu první ligu
v Prostějově udržet.“

lodivod So
Sokola
okola I Rich
Richard
hard Ben
Beneš
neš
š
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Vyškov

Poločas: 0:0
Diváků: 180.

Rozhodčí: Polák – Podaný, Sedláček. ČK: 71. Jeřábek (VY). ŽK: 7. Fládr, 43.
Kroupa, 82. Sus – 40. Lička, 45. Urbančok, 45. Jeřábek, 80. Minařík, 90. Novotný,
90. Kolár.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň – Hirsch, Sus, Zatloukal, Krejčíř – Koudelka, Fládr,
Zelenka, Pančochář (74. Sečkář) – Machálek (68. Šteigl),
Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
VYŠKOVA:

Kolár – Minařík, Haša, Němeček, Kucharčuk – Urbančok
(76. Novotný), Jeřábek, Lahodný, Studený, Vintr (78. Vrána)
– Lička.
Trenér: Miloslav Machálek.

„Na hodnocení byste měl zavolat hlavně
rozhodčímu, byla to taková one man show...“ „Utkání vyvíjelo všelijak, domácí

asistent
as
sistent konick
konického
kého tým
týmu
mu Ra
Radek
adek Ř
ŘEHÁK
EH
HÁK
K dobývali a my se velice dobře bránili.“
kouč
ko
ouč Vyškovaa Milos
Miloslav
slav M
MACHÁLEK
ACH
HÁL
LEK
K
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25. kolo - Přebor Olomouckého KFS

Dolany

5

TJ Sokol
Klenovice na Hané

0

FC

SESTAVA
KLENOVIC:

Malá kopaná: za mistrovským Dobrochovem je boj
o další medaile, jistý sestup už má Kobra Kobeřice

Prùbìžná tabulka
1. Dobrochov
12
0
1
2. Chaloupka PV
7
1
5
3. Víceměřice
6
1
6
4. Hluchov/Čehovice
5
3
5
5. Otinoves
6
0
7
6. Brodek u PV
5
1
7
7. Dřevnovice
3
3
7
8. Kobeřice
2
3
8
Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.

SESTAVA
KONICE:

1.SK
Prostějov

25. kolo - MSFL

1.SK
Prostějov

Poločas: 2:0

SK

Rozhodčí: Juřátek – Vedral, Samek
:
:
:
:
:
:
:
:

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

PROSTĚJOV S obrovskou suverenitou
prochází tým SK Tomek Dobrochov nejvyšší okresní soutěží v malé kopané mužů
ČSRS Prostějov 2014/15. V předposledním kole aktuálního ročníku deklasoval
už jistý mistr oba své „nejbližší“ pronásledovatele, čímž zvýšil náskok v čele na
propastných čtrnáct bodů! Jistou medaili
má SK Chaloupka Prostějov, ovšem její

Poločas: 1:0

Rozhodčí: Zelík – Silný, Dorušák.

„Je a není to málo. Ztratili totiž naši hlavní
konkurenti, jimž jsme se alespoň trochu přiblížili.“

úterý 12.5.
středa 13.5.
středa 13.5.
středa 13.5.
středa 13.5.
středa 13.5.
středa 13.5.
středa 13.5.

2
0

Šternberk
Sokol
Konice

Poločas: 1:0

Branka Určic: Kopečný - Skoupý
Rozhodčí: Groser – Adamec, Koláček.
SESTAVA
URČIC:

* výsledky * statistiky * tabulky

25. kolo - Přebor Olomouckého KFS

25. kolo - Divize E

TJ Sokol
Určice

17. kolo - MSFL

Polák – Vitásek, Lakomý (55. Pytela), Šlézar, T. Cetkovský –
Novák, Rozehnal, Všianský, Komárek – Borovský, Krč (55. R.
Cetkovský).
Trenér: Vladimír Krč.

„Rezignovali jsme a nyní je hlavní dát mužstvo
dohromady, abychom soutěž dohráli se ctí...“

FC
Kralice na Hané
FK
Nové Sady

2
3

Poločas: 2:1

Branky: Dostál, Neoral – Režný, Blaha, Dvorský
Rozhodčí: Vojáček – Hodáň, Konečný
SESTAVA
KRALIC:

Števula – Dočkal, Hlačík, Martinka – Novotný, Neoral, Valtr,
Lexa – Dostál, Němec, Lehký.
Trenér: Ivo Gottwald.

„Poté, co se to tak dobře vyvíjelo, jsem zklamaný.
I na vyložené šance to byl remízový zápas!“

kouč K
Kralic
ralic IIvo
vo G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
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MS DIVIZE SK.E

PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

23. kolo: Dolní Benešov - Kozlovice 4:3 (2:0),
Hranice - Slavičín 2:0 (0:0), Lískovec- Valašské
Meziřící 0:2 (0:1), Mohelnice - Vítkovice 1:4 (1:2),
Nový Jičín - Rýmařov 1:1 (0:0), Petrovice - Velké
Karlovice 2:0 (1:0).
1.Vítkovice
24 15 3 6 50:28 48
2.Mohelnice
24 13 5 6 39:20 44
3.Brumov
24 13 3 8 50:32 42
4.Slavičín
24 12 5 7 43:32 41
5.Petrovice
24 12 4 8 29:25 40
6.Přerov
24 10 7 7 37:35 37
7.Hranice
24 9 9 6 41:33 36
8.Nový Jičín
24 9 7 8 35:37 34
9.Havířov
24 8 9 7 41:39 33
10.Kozlovice
24 9 5 10 45:47 32
11.Valašské Meziřící 24 10 2 12 35:44 32
12.Rýmařov
24 8 7 9 45:41 31
13.Dolní Benešov 24 9 3 12 38:41 30
14.Lískovec
24 5 4 15 27:57 19
15.Určice
24 4 5 15 26:50 17
16.Velké Karlovice 24 2 10 12 19:39 16

25.kolo: Kralice-Nové Sady 2:3 (2:1), branky:
Dostál 2 - Blaha, Dvorský, Režný, ŠternberkKonice 2:0 (1:0), branky: Mudrák - vlastní, 1.HFK
"B"-Hněvotín 1:2 (1:1), branky: Slota - Krumpolc,
Novotný, Velké Losiny-Kojetín-Koválovice 2:1
(0:1), branky: Šinogl 2 - Galetka, ŽelatoviceŠumperk 0:1 (0:1), branka: Klemsa, MedlovMohelnice "B" 1:3 (0:1), branky: Okrouhlý
- Havlíček, Krejčí, Ryba, Dolany-Klenovice 5:0
(2:0), branky: Liška 2, Holásek, Penc, Volf, LitovelChválkovice -nehlášeno.
1. FK Nové Sady
25 20 3 2 88:24 63
2. FK SAN-JV Šumperk 25 19 4 2 47:14 61
3. Lázně Velké Losiny 25 14 6 5 52:28 48
4. FC Hněvotín
25 13 4 8 38:35 43
5. FK Kojetín-Kovalovice 25 11 5 9 47:34 38
6. FK Šternberk
25 10 4 11 39:41 34
7. TJ Medlov
24 10 4 10 32:38 34
8. FC Želatovice
25 10 3 12 39:44 33
9. TJ Tatran Litovel
25 8 7 10 44:43 31
10.FK Mohelnice B
24 9 3 12 40:46 30
11.FC Kralice na Hané 25 8 5 12 32:45 29
12.1.HFK Olomouc B 25 8 4 13 39:46 28
13.Sokol Konice
25 7 4 14 31:43 25
14.SK Chválkovice
25 6 6 13 29:43 24
15.FC Dolany
24 6 4 14 31:58 22
16.Klenovice na Hané 24 6 0 18 28:74 18

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

najdete nás na www.vecernikpv.cz

Poločas: 3:2

3

Líšeň

Diváků: 360.

Branky: 13. Hirsch, 15., 45. Kroupa – 10. Čtvrtníček, 41., 49. Šumbera.
Rozhodčí: Hájek – Petr, Pfeifer. ŽK: 67. Rus, 74. Sečkář.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň – Krejčíř, Sus, Zatloukal, Rus (73. Sečkář) – Hirsch,
Fládr, Zelenka (61. Pančochář), Koudelka – Machálek (85.
Šteigl), Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
VYŠKOVA:

Veselý – Čampa, Buchta, Drábek, Matoušek (85. Lontras)
– Halaška, Fischer, Hyčka, Šumbera – Čtvrtníček, Vejmělek.
Trenér: Josef Mazura.

klenovický
klenovick
ký lodiv
lodivod
vod Vl
Vladimír
ladim
mír K
KRČ
RČ
Č
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25. kolo - Přebor Olomouckého KFS

3

„Ten první gól byl zbytečný, vlastně
oba byly zbytečné, v podstatě všechny tři...“
trenér
tr
renér p
prostějovského
rostějovského
o „eskáč
„eskáčka“
čka“ Fr
František
rantiššek JU
JURA
URA
A
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DALŠÍ VÝSLEDKY MSFL
17. kolo: MSK Břeclav – 1. HFK Olomouc 1:1 (1:0). Branky: 3. Pospiš – 60. Kostorek. Diváci: 115 * SK Uničov – SK Spartak Hulín 0:0 (0:0). Diváci: 132 * FC Hlučín – SFC Opava
B 2:4 (1:3). Branky: 35. Badalyan, 89. Hanus – 7. Machálek, 21. Machálek, 29. Svatonský, 54.
Machálek. Diváci: 162 * HFK Třebíč – 1. FC Slovácko B 0:0 (0:0). Diváci: 100 * SK Líšeň –
FK Slavia Orlová - Lutyně 2:2 (1:1). Branky: 12. Markovič, 62. Markovič – 35. Skoupý, 84.
Lisický. Diváci: 150 * FC Fastav Zlín B – FK Sulko Zábřeh 1:1 (1:0). Branky: 19. Zavadil – 80.
Voves. Diváci: Neuvedeno * SK HS Kroměříž – SK Sigma Olomouc B 1:0 (1:0). Branka: 39.
Nevřala. Diváci: Neuvedeno.
24. kolo: 1. HFK Olomouc – FK Slavia Orlová - Lutyně 2:1 (1:1). Branky: 44. Kostorek, 90.
Kostorek – 4. Kopel. Diváci: 120 * MFK Vyškov – FK Sulko Zábřeh 2:3 (2:2). Branky: 11.
Lahodný, 24. Vintr – 22. Pospíšil, 26. Koutný (pen.), 78. Prokeš. Diváci: 321 * FC Hlučín – FC
Fastav Zlín B 1:1 (0:0). Branky: 90+2. Hanus – 70. Chwaszcz. Diváci: Neuvedeno * MSK
Břeclav – SK Uničov 1:4 (0:3). Branky: 47. Dvořák – 12. Krč, 25. Hrubý, 40. Stříž, 53. Stříž.
Diváci: 140 * SK HS Kroměříž – HFK Třebíč 1:0 (1:0). Branka: 26. Neubert. Diváci: Neuvedeno * 1. FC Slovácko B – SFC Opava B 9:2 (5:0). Branky: 16. Kalouda, 19. Hlúpik, 32. Civič,
40. Reinberk, 45. Sadílek, 70. Zajíc, 74. Jeleček, 82. Kalouda, 87. Sadílek – 49. Uvíra, 64. Kubalák.
Diváci: Neuvedeno * SK Sigma Olomouc B – SK Spartak Hulín 4:0 (3:0). Branky: 13. Plšek,
24. Rolinc, 33. Kalvach (pen.), 54. Falta. Diváci: 100

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 25. KOLE


Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

16
12
13
12
12
11
10
9
10
8
8
7
6
7
5
2

6
8
4
7
7
7
7
10
5
8
5
7
9
4
8
2

3
5
8
6
6
7
8
6
10
9
12
11
10
14
12
21

64:18
36:27
57:43
47:33
38:27
35:33
43:39
40:37
43:43
32:33
41:42
24:38
39:46
21:42
31:49
20:61

54
44
43
43
43
40
37
37
35
32
29
28
27
25
23
8

KAM NA MSFL - 26. KOLO:
sobota 16.5.
sobota 16.5.
sobota 16.5.
sobota 16.5.
neděle 17.5.
neděle 17.5.
neděle 17.5.
neděle 17.5.

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

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

:
:
:
:
:
:
:
:

Pondělí 11. května
www.vecernikpv.cz

MLÁDEŽNICKÉ TABULKY
REGIONÁLNÍCH MUŽSTEV:

Sportovní sumáø
kooperativa nbl - 5. semifinále

BK
Ariete

čtvrtiny skóre
kóó
1.
17:11
2.
21:17
3.
15:20
4.
29:15
poločas: 38:28
konečný stav: 3:2.

82
63

Děčín

Prostějov

Střelba 2b.: 39/18:40/15 Asistence:
Trojky:
9:9 Osobní chyby:
Trestné hody: 24/19:14/6 Získané míče:
Doskoky:
39:38 Ztracené míče:

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

13:15
19:25
7:6
8:12

SESTAVA
DĚČÍNA:

Vyoral 23, Stria 14, Houška 10, Bažant 9, Tucker 8, Landa 7,
Jelínek 6, Bosák 5, Hendrych 0, Kaša 0, Linhart 0.
Trenér: Pavel Budinský

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Slezák Pavel 12, Tomanec Jan 12, Nečas Radek 10, Peterka
Ondřej 10, Šteffel David 7, Švrdlík Kamil 6, Marko Roman 6, Novák
Martin 0, Mrviš Tomáš 0, Kouřil Radovan 0, Talley Dylan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

„Děčín hrál skvěle, byl prostě lepší.
Porážka mrzí, ale tohle prostě nebyl náš den...“
lodivod Ariete Zbyněk CHOLEVA
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HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 22. KOLO

TJ Sokol
Kostelec na Hané - HK
Sokol II
Prostějov

30
25

poločas.

11:10

Rozhodčí: Bujnoch – Divácký. ŽK: 3:2. Vyloučení: 4:6. Sedmičky: 5/4:7/6.
Diváků: 180. Pětiminutovky: 1:1, 4:3, 6:5, 8:7, 10:8, 11:10, 15:13, 18:17, 21:19,
24:22, 27:24, 30:25.
SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

Mayer, P. Navrátil – Přikryl 7, Smékal 9, J. Prášil, Diviš 3,
Grulich 4, Ševčík, Dostál 2, Vymětal 2, Varhalík 1, Švec 1,
Palička 1, Oščádal.
Trenér: Jiří Grepl.

SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

Hrubý, Zacpal – Kozlovský 4, Burget, T. Jurík 1, Jura, Chytil
2, Ordelt 1, Münster, Procházka 3, Bokůvka 3, Mikulka 1,
Raška, Kosina 10.
Trenér: Alois Jurík.

„Rozhodčí to nezvládli, byli nejslabším
článkem! Myslel jsem, že se to ani nedohraje.“
Lodivod Prostějova Alois JURÍK
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DALŠÍ VÝSLEDKY 22. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:
Maloměřice - Bohunice B 24:34, SK Kuřim - Napajedla 37:33, Ivančice - Sokol V. Meziříčí
32:27, Brno B - Telnice 34:30, Hustopeče - Juliánov 31:27.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 22. KOLE


Tým

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

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

21

sportovní výsledky

Z

V

R

P

Skóre

Body

22
22
22
22
22
22
21
21
22
21
21
21

16
15
13
10
10
10
10
7
8
7
7
5

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

5
5
7
9
10
11
11
9
13
13
13
14

651 : 585
606 : 539
656 : 582
666 : 644
626 : 617
592 : 600
589 : 545
610 : 613
584 : 686
643:676
547:653
523:625

33
32
28
23
22
21
20
19
17
15
15
12

ŽENY
WTA Tour-Madrid
1. kolo: Kvitová (4) - Govorcovová (Běl.)
3:6, 6:1, 6:4; Karolína Plíšková (14) - Solerová (Šp.) 6:1, 6:2; Šafářová (13) - Riskeová
(USA) 6:4, 6:2. 2. kolo: Šafářová - Pironkovová (Bulh.) 6:3, 6:1; Kvitová - Vandewegheová (USA) 6:4, 2:6, 6:3; Karolína Plíšková - Garciaová (Fr.) 2:6, 6:4, 1:6, 3. kolo:
Kvitová - Pavljučenkovová (Rus.) 6:1, 6:4;
Šafářová - Vinciová (It.) 6:4, 6:7, 6:0. Čtvrtfinále: Kvitová - Beguová (Rum.) 7:5, 6:3;
Šafářová – Kuzněčovová (Rus.) 7:5, 6:7,

* výsledky * statistiky * tabulky
MLÁDEŽNICKÉ TABULKY
REGIONÁLNÍCH MUŽSTEV:

I.A SK. „B“ MUŽI:

SPORTIKA - II.TØÍDA

Dohrávka 16.kola: Opatovice-Beňov 3:4 (1:0),
branky: Dostál 2, Šigut - Ďopan 2, Horák, Machač.
21.kolo: Ústí "A"-Náměšť 4:0 (1:0), branky: Bagár,
Orava, Škařupa, Šnejdrla, Mostkovice-Slatinice
0:2 (0:1), branky: Prucek, Veselský, OpatoviceHlubočky 4:1 (2:0), branky: Janásek 4 - Nguyen,
Beňov-Lipová 4:1 (1:1), branky: Zbořilák 2,
Hrabovský, Machač - Vybíhal, Troubky-Lipník 1:4
(1:1), branky: Petráš - Kovařík, Kubica, Lošťák,
Zelenay, Dub nad Mor.-Čechovice 1:1 (0:0),
branky: Klimeš - Šálek, Štěpánov-Bělotín 4:5 (2:3),
branky: Tuška 2, Donda, Zachar - Novosad 2, Cirkl,
Pjatkan, Wojnarovský.
1.Ústí "A"
21 21 0 0 80:16 63
32.Bělotín
20 15 0 5 52:31 45
3.Beňov
21 11 4 6 68:50 37
4.Lipová
21 12 1 8 49:43 37
5.Náměšť
21 9 4 8 41:45 31
6.Lipník
21 9 3 9 43:37 30
7.Opatovice
21 9 2 10 44:40 29
8.Čechovice 21 8 5 8 35:33 29
9.Mostkovice 21 9 1 11 28:38 28
10.Štěpánov 21 8 1 12 37:52 25
11.Slatinice
21 6 6 9 28:32 24
12.Hlubočky
20 5 2 13 28:63 17
13.Troubky
21 4 2 15 37:60 14
14.Dub nad Mor. 21 3 3 15 28:58 12

21.kolo: Sokol Určice B-Haná Prostějov 2:2 (2:1),
pk 2:3, branky: Bureš, Mlčoch - Mašík, Zbožínek,
Skalka 2011-Sokol Držovice 4:3 (3:2), branky:
Vogl 2, Labounek, Prokop - Liška, Zahradníček,
Šatný, Sokol Olšany-Sokol Zdětín 3:0 (2:0),
branky: Pospíšil 2, Antoníček, Sokol VrahoviceHorní Štěpánov 2:3, branky: Michalec, Pokorný
- Klimeš 2, Navrátil, Smržice-Sokol Brodek u PV
5:0 (2:0), branky: Klus 2, Bajer, Kalandřík, Němec,
Haná Nezamyslice-Sokol Čechovice B 2:1 (2:1),
branky: Máj 2 - Hodulák, FC Kralice B-Sokol
Přemyslovice 0:1 (0:0), branky: Tyl.
1.Haná Nezamyslice 21 16 3 2 63:18 52
2.Haná Prostějov
21 14 3 4 53:26 48
3.Horní Štěpánov
21 12 3 6 56:30 40
4.Sokol Vrahovice
21 11 5 5 56:33 40
5.Sokol Určice B
21 9 6 6 52:39 36
6.Skalka 2011
21 11 2 8 45:45 36
7.Sokol Brodek u PV 21 10 3 8 36:41 36
8.Sokol Čechovice B 21 9 3 9 44:41 32
9.Sokol Olšany
21 7 3 11 31:42 24
10.Smržice
21 7 2 12 42:64 24
11.Sokol Přemyslovice 21 6 3 12 32:47 23
12.Sokol Zdětín
21 7 2 12 45:64 23
13.Sokol Držovice
21 5 1 15 32:64 17
14.FC Kralice B
21 2 3 16 15:48 10
Kanonýři: 17 - Nakládal Petr (Sokol Čechovice B), 15
- Klimeš Libor (Horní Štěpánov), 14 - Tyl Lukáš (Sokol
Přemyslovice), Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín).

I.B SK. „A“ MUŽI:

21.kolo: Brodek u Př.-Vik.Přerov "B" 4:1 (3:0),
branky: Složil 3, Chuda - nehlášeno, RadslaviceKostelec 0:4 (0:1), branky: Lužný 2, Móri, Preisler,
Plumlov-Otinoves 3:1 (1:0), branky: Frýbort, Matula,
Varga - Hustý,Všechovice-Tovačov 2:1 (0:1), branky:
Kubica 2 - Otáhal, Vrchoslavice-Kojetín-Koválovice
"B" 1:3 (0:0), branky: Holub - Ernst, Janováč, Rybovič,
Čekyně-Pivín 2:5 (1:4), branky: Pola, Čechák Martinec 3, Svozil, Šišma, Hor. Moštěnice-Ústí "B" 2:0
(1:0), branky: Slanina, Suchánek.
1.Plumlov
21 14 4 3 59:29 46
2.Všechovice 21 14 2 5 49:26 44
3.Čekyně
21 9 5 7 52:45 32
4.Ústí "B"
21 8 6 7 52:43 30
5.Hor. Moštěnice 21 9 3 9 37:51 30
6.Kojetín "B"
21 8 5 8 34:35 29
7.Kostelec
21 8 4 9 50:43 28
8.Brodek u Př. 21 7 5 9 41:36 26
9.Vik.Přerov "B" 21 7 5 9 46:54 26
10.Pivín
21 7 5 9 31:45 26
11.Vrchoslavice 21 6 6 9 48:45 24
12.Tovačov
21 7 3 11 39:48 24
13.Otinoves
21 7 3 11 48:61 24
14.Radslavice 21 6 4 11 34:59 22
I.B SK. „B“ MUŽI:

Dohrávka 16.kola: Jesenec-Velký Týnec 2:3 (0:1),
branky: Drešr, Čížek - Kovařík, Magna, Pospíšil,
Hvozd-Haňovice 1:0 (1:0), branka: Křeček, BabiceDoloplazy 0:2 (0:1), branky: Drábek, Jurčík, Velká
Bystřice-Paseka 2:5 (0:4), branky: Kaczmarczyk,
Lošťák - Mako 3, Vojtášek 2.
21.kolo: Zvole-Nové Sady "B", Velká BystřiceBabice 3:1 (2:1), branky: Kaczmarczyk 3 - Mejzlík,
Lutín-Hvozd 4:0 (3:0), branky: Bartl 2, Rec, Skoumal,
Šumvald-Jesenec 5:0 (3:0), branky: Pecháček 2, Šenk
2, Bartoněk, Paseka-Protivanov 1:3 (0:1), branky:
Janoušek - Dvořák, Grmela, Pospíšil, Slavonín-Velký
Týnec 3:1 (1:0), branky: Alka 2, Vegaqvintana - Pospíšil,
Doloplazy-Haňovice 1:3 (0:2), branky: Drábek - Krajc,
Merten, Zavadil.
1.Lutín
21 12 4 5 53:31 40
2.Paseka
21 11 4 6 56:40 37
3.Velká Bystřice 21 11 3 7 38:45 36
4.Protivanov
21 11 2 8 45:30 35
5.Haňovice
21 10 4 7 49:31 34
6.Nové Sady "B" 20 10 3 7 63:41 33
7.Jesenec
21 9 4 8 35:37 31
8.Zvole
20 9 4 7 30:34 31
9.Babice
21 8 5 8 25:42 29
10.Doloplazy
21 8 2 11 44:41 26
11.Slavonín
21 8 1 12 37:39 25
12.Hvozd
21 5 5 11 31:46 20
13.Šumvald
21 5 5 11 22:44 20
14.Velký Týnec 21 4 4 13 39:66 16

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

6:7. Semifinále: Kvitová - S. Williamsová (1- lič (9-Chorv.) 5:7, 1:6. 2. kolo: Berdych
USA) 6:2, 6:3, finále: Kvitová - Kuzněcovová (6) - Gasquet (Fr.) 7:6, 7:5. 3. kolo:
(Rus.) 6:1, 6:2
Berdych – Tsonga (Fr.) 7:5, 6:2. Čtvrtfinále: Berdych – Isner (13-USA) 3:6,
ITF Trnava
7:6, 7:6. Semifinále: Berdych – Nadal
1. kolo: Smitková (1) – Čepelová (Slov.) (3-Šp.) 6:7, 1:6.
6:2, 6:3; Krejčíková – Schmiedlová (Slov.)
6:3, 6:4. 2. kolo: Smitková - Beygelzime- ITF challenger Řím
rová (Ukr.) 6:2, 4:6, 6:1; Krejčíková – Ka- 1. kolo: Pavlásek - Travaglia (It.) 7:5,
nová 7:5, 5:7, 4:6. Čtvrtfinále: Smitková 6:4. 2. kolo: Pavlásek - Ymer (8-Švédsko) 6:2, 6:4. Čtvrtfinále: Pavlásek –
– Ostapenková (Lot.) 6:4, 3:6, 3:6.
Brown (2-Něm) 6:3, 6:2. Semifinále:
MUŽI
Pavlásek - Cecchinato (5-It.) 7:5, 3:6,
6:4. Finále: Pavlásek - Bedene (1-Brit.)
ATP Tour-Madrid
1. kolo: Berdych volný los; Veselý – Či- 5:7, 2:6.

III. TØÍDA

21.kolo: Sokol Mostkovice B-Sokol Bedihošť 4:4 pk
2:3, Sokol Tištín-FC Dobromilice 2:1 (2:1), Sokol KladkySokol Otaslavice 0:4 (0:3), Sokol Čechy pod Kosířem-FK
Němčice 1:2 (0:2), FC Ptení-Sokol Protivanov B 1:1 (0:1),
pk 2:1, Haná Nezamyslice B-Sokol v Pivíně B 1:3, Sokol
Vícov-FK Výšovice 1:1 (0:1), pk 2:0.
1.FK Němčice
21 17 3 1 49:20 56
2.Sokol Vícov
21 10 6 5 50:23 40
3.Sokol Otaslavice
21 11 5 5 49:34 39
4.Sokol Tištín
21 11 4 6 44:33 38
5.FC Ptení
21 9 5 7 34:29 37
6.FC Dobromilice
21 10 3 8 50:42 34
7.Sokol Kladky
21 9 2 10 51:49 29
8.Sokol Protivanov B 21 8 3 10 42:48 27
9.FK Výšovice
21 6 4 11 34:34 25
10.Sokol Mostkovice B 21 5 6 10 45:49 25
11.Sokol Bedihošť
21 6 5 10 48:65 25
12.Haná Nezamyslice B 21 5 6 10 33:52 25
13.Sokol v Pivíně B
21 5 4 12 38:64 21
14.Sokol Čechy p. K. 21 6 2 13 48:73 20
Kanonýři: 21 - Štěpánek Radomír (Sokol Vicov), 16 Kaláb Michal (Sokol Otaslavice), 15 - Musil Martin (Sokol
Bedihošť), Navrátil Miloš (Sokol Kladky).
IV. TØÍDA

17.kolo: Sokol Tvorovice-Pavlovice u Koj. nehlášeno,
Sokol Brodek u PV B-Sokol Přemyslovice 4:0, Sokol
Vrahovice B-Morávia Doloplazy 5:5 pk 4:3, Sokol IvaňBiskupice 1:7, FC Kostelec na Hané B-Želeč 6:1 (2:0),
Jiskra Brodek u Konice-Sokol Plumlov B 7:1.
1.Jiskra Brodek u Konice 17 16 1 0 80:11 50
2.Sokol Plumlov B
17 11 3 3 59:23 38
3.FC Kostelec na Hané B 17 11 2 4 76:30 36
4.Pavlovice u Koj.
16 11 2 3 56:27 36
5.Sokol Brodek u PV B 17 7 3 7 47:46 26
6.Sokol Vrahovice B 17 8 1 8 43:55 26
7.Sokol Tvorovice
16 7 2 7 39:27 24
8.Biskupice
17 6 1 10 30:51 20
9.Morávia Doloplazy 17 6 2 9 32:54 20
10.Sokol Přemyslovice 17 6 1 10 23:32 19
11.Sokol Ivaň
17 2 1 14 15:66 7
12.Želeč
17 0 1 16 15:93 1
Kanonýři: 21 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u Konice),
16 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B), 15 - Trajer David
(Sokol Plumlov B).
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MS LIGA DOROSTU U-19

23. kolo: Frýdek-Místek - Znojmo 5:2 (2:2), MSK
Břeclav - Třinec 1:2, SK Líšeň - Havlíčkův Brod 3:1
(1:0), MFK Vyškov - Šumperk 8:1 (3:0), 1.SK Prostějov
- HFK Olomouc 3:0 (1:0), Hodonín - Sparta Brno 5:1,
HS Kroměříž - Vítkovice 2:3 (1:2).
1.SKH Slavia Kroměříž 22 17 3 2 56:16 54
2. 1.SK Prostějov 22 16 2 4 53:18 50
3. MFK Vyškov
22 14 1 7 63:41 43
4. MFK Frýdek-Místek 22 13 2 7 44:26 41
5. Havlíčkův Brod
22 12 1 9 51:36 37
6. 1.SC Znojmo FK 22 11 1 10 49:41 34
7. FK Fotbal Třinec 22 9 5 8 35:32 32
8.RSM Hodonín
22 9 5 8 39:37 32
9. MFK Vítkovice
21 8 6 7 37:39 30
10. SAN-JV Šumperk 22 8 3 11 31:48 27
11. SK Líšeň
21 5 5 11 30:53 20
12. 1.HFK Olomouc 22 3 4 15 20:42 13
13. FC Sparta Brno 22 2 5 15 15:54 11
14. MSK Břeclav
22 2 5 15 20:60 11
MS LIGA DOROSTU U-17

27. kolo: SK Líšeň - HS Kroměříž 2:1 (2:0), Hodonín Frýdek-Místek 2:0 (1:0), Zbrojovka Brno - Fastav Zlín 4:3
(4:0), 1.SK Prostějov - HFK Olomouc 0:1 (0:0), Karviná
- 1.FC Slovácko 3:0 (2:0), Sigma Olomouc - Třinec 3:2
(2:1), Znojmo - MFK Vyškov - nehlášeno, Baník Ostrava Vysočina Jihlava 1:1 (0:0)
1.FC Zbrojovka Brno 26 23 2 1 88:23 71
2.FC Baník Ostrava 26 20 2 4 80:24 62
3.1.FC Slovácko
26 18 1 7 90:27 55
4.SK Sigma Olomouc 26 15 4 7 73:35 49
5.FC Fastav Zlín
26 14 6 6 55:22 48
6.FC Vysočina Jihlava 25 14 5 6 52:30 47
7.MFK OKD Karviná 27 12 3 12 51:48 39
8.SKH Slavia Kroměříž 26 10 7 9 46:35 37
9.1.HFK Olomouc 26 10 5 11 46:55 35
10.Slezský FC Opava 26 9 5 12 40:52 32
11.MFK Frýdek-Místek 25 10 2 13 40:79 32
12.RSM Hodonín
25 9 1 15 34:61 28
13.FC Hlučín
26 7 6 13 33:49 27
14.1.SC Znojmo FK 26 8 3 15 30:56 27
15.FK Fotbal Třinec 25 7 5 13 33:61 26
16.1.SK Prostějov 26 6 3 17 42:77 21
17.SK Líšeň
25 4 3 18 25:98 15
18.MFK Vyškov
26 3 3 20 25:91 12
MS DIVIZE DOROSTU SK. E

25. kolo: Sulko Zábřeh - Vsetín 2:0 (0:0), Čechovice - Krnov
4:4 (2:1), Val. Meziříčí - Hranice 4:2, Jeseník - Přerov 1:0,
Havířov - Slavia Opava 8:1 (3:0), Vítkovice B - Frýdlant n.O.
2:8 (0:4), Nový Jičín - SK Uničov 1:1 (1:1).
1. SK Hranice
22 18 1 3 70:22 55
2.SK Uničov
20 17 1 2 85:31 52
3.MFK Havířov
21 14 2 5 79:40 44
4.1.FC Viktorie Přerov 21 13 4 4 59:25 43
5.FK Jeseník
22 14 1 7 70:53 43
6.FK Krnov
22 12 3 7 75:44 39
7.Valašské Meziříčí 22 11 1 10 53:53 34
8.1.BFK Frýdlant n.O. 20 8 4 8 57:51 28
9.FC Vsetín
21 8 3 10 24:42 27
10.Sokol Čechovice 22 6 3 13 31:86 21
11.FK Nový Jičín
21 6 2 13 27:45 20
12.FK Slavia Opava 21 6 0 15 32:51 18
13.FK Šumperk B 21 4 5 12 42:74 17
14.SK Sulko-Zábřeh 21 3 2 16 25:65 11
15.MFK Vítkovice B 21 2 2 17 32:79 8
KP STARŠÍ DOROST

Dohrávka 16.kola: Černovír-Velké Losiny 2:5 (2:4),
branky: Kudlička, Marta - Zrník 3, Bureš, Hegner, Zubr
Přerov-Velký Týnec 3:1 (0:1), branky: Ilík, Matulík,
Votava - Malinek.
21.kolo: Určice-Černovír 6:1 (3:1), branky: Halouzka
2, Josif 2, Šnajdr 2 - Vysoudil, Mohelnice-Kostelec 3:0
(1:0), branky: Pobucký, Svoboda, Zapletal, OpatoviceLitovel 6:0 (3:0), branky: Olšák 2, Pecha, Vašina,
Walach, Šindelek, Nemilany-Zubr Přerov 2:1 (1:0),
branky: Kolovrátník, Odehnal - Hradil, Nové SadyVelké Losiny 4:7 (1:5), branky: Antoníček, Rejman,
Takáč, vlastní - Hegner 3, Bureš, Kobza, Kubíček,
vlastní, Konice-Velký Týnec 2:9 (0:4), branky:
Polhoš 2 - Malinek 3, Coufal 2, Charvot, Grofek, Kovář,
Šíma, Chválkovice-Šternberk "A" 1:1 (0:1), branky:
Andrýsek - Hrdlička.
1.Zubr Přerov
21 18 2 1 79:24 56
2.Určice
20 16 2 2 106:35 50
3.Mohelnice
21 16 0 5 71:27 48
4.Opatovice
20 12 2 6 70:42 38
5.Velké Losiny
21 12 2 7 70:45 38
6.Černovír
21 10 5 6 51:35 35
7.Chválkovice
21 8 3 10 65:46 27
8.Velký Týnec
21 7 3 11 47:48 24
9.Nemilany
20 7 2 11 43:44 23
10.Šternberk "A"
21 6 3 12 34:69 21
11.Nové Sady
21 5 4 12 56:52 19
12.Kostelec
20 5 4 11 49:82 19
13.Konice
21 5 1 15 43:88 16
14.Litovel
21 1 1 19 12:159 4
KRAJSKÁ SOUTÌŽ SK. “A”- DOROST

Dohrávka 16.kola: Tovačov-Šternberk "B" 6:0
(2:0), branky: Hýzl 2, Fildán, Otáhal, Špalek, Štimpl,
Smržice-Hustopeče 3:0 (1:0), branky: Bajer, Grepl,
Holomek.
Dohrávka 18.kola: Kojetín-Koválovice-Šternberk
"B" 8:1 (4:0), branky: Mirvald 3, Jura 2, Palkovský,
Šafránek, Židlík - Koryťák.
21.kolo: Brodek u Př.-Náměšť 4:0 (2:0), branky:
Černík 2, Kaláb, Přikryl, Smržice-Slatinice 0:3 (0:1),
branky: Dočkal 2, Křeček, Protivanov-Tovačov
2:1 (2:1), branky: Milar, Pliska - Hýzl, ŽelatoviceNěmčice nad H. 7:0 (4:0), branky: Matlocha 3,
Jemelka, Libicher, Navrátil, Stískalek, HustopečeKojetín-Koválovice 2:3 (1:1), branky: Farník,
Macháň - Jura 2, Jura, Chomoutov-Lipník 1:5 (1:2),
branky: Ondrejka - Caletka 2, Miko 2, Kubica.
1.Lipník
21 20 0 1 95:13 60
2.Želatovice
21 16 2 3 84:29 50
3.Chomoutov
21 14 2 5 63:25 44
4.Smržice
21 14 2 5 64:35 44
5.Doloplazy
20 10 4 6 77:43 34

6.Slatinice
7.Tovačov
8.Hustopeče
9.Protivanov
10.Němčice nad H.
11.Brodek u Př.
12.Náměšť
13.Kojetín-Koválovice
14.Šternberk "B"

21
21
21
21
21
21
21
21
20

10
10
10
7
6
6
5
4
0

2
2
0
3
2
1
2
4
0

9
9
11
11
13
14
14
13
20

64:44 32
47:38 32
55:48 30
42:45 24
39:66 20
51:74 19
42:67 17
48:74 16
13:189 0

KP - STARŠÍ ŽÁCI

Dohrávka 16.kola: Kozlovice-Jeseník 1:3 (1:3),
branky: Malík - Zrník 2, Polzer, Velké LosinyŽelatovice 3:1 (2:0), branky: Klemeš, Luks, Sedláček
- Cagaš.
21.kolo: Šternberk-Černovír 0:10 (0:6),
branky: Kuchyňa 4, Malíšek 3, Blažek 2, Blažek,
Čechovice-Kozlovice 3:3 (2:2), branky: Hájek,
Růžička, Sklenář - Suchomel 2, Keňo, Velké
Losiny-Konice 2:4 (2:1), branky: Sedláček 2,
vlastní - Smrž 2, Grepl, Želatovice-Zábřeh 2:4
(0:2), branky: Cagaš, Zlámal - Tareš 3, Klimeš,
Nové Sady-Lipník 10:1 (5:1), branky: Pošusta 3,
Kubeček 2, Řezníček 2, Beran, Jedlička, Majzlík
- Šubrt, Slavonín-Mohelnice 1:1 (1:1), branky:
Nezval - Dočekal, Jeseník-Brodek u Přerova 8:0
(5:0), branky: Bašný 3, Cekuras 2, Zrník 2, Litvík.
1.Jeseník
20 17 1 2 88:14 52
2.Čechovice
20 15 4 1 97:17 49
3.Nové Sady
20 13 6 1 79:17 45
4.Černovír
20 14 1 5 98:27 43
5.Mohelnice
20 13 2 5 108:25 41
6.Konice
20 13 2 5 52:27 41
7.Kozlovice
20 9 2 9 35:48 29
8.Lipník
20 8 0 12 43:69 24
9.Zábřeh
20 6 2 12 46:52 20
10.Slavonín
20 5 2 13 22:73 17
11.Velké Losiny
20 5 2 13 26:81 17
12.Želatovice
20 3 3 14 20:93 12
13.Brodek u Přerova 20 2 2 16 13:72 8
14.Šternberk
20 2 1 17 23:135 7
KP - MLADŠÍ ŽÁCI

Dohrávka 16.kola: Kozlovice-Jeseník 4:2 (2:1),
branky: Skopal 3, Kuban - Bouchal, Dostál, Velké
Losiny-Želatovice 1:7 (0:2), branky: Hanulík - Boucník,
Braun, Cagaš, Hrbas, Olejník, Piska, Vojtěchovský.
21.kolo: Šternberk-Černovír 2:4 (1:2), branky:
Teichmann, Vrbka - Krbeček 2, Lehar, Lezna,
Čechovice-Kozlovice 1:10 (0:8), branky: Moural
- Kuban 5, Skopal 4, Hanák, Velké Losiny-Konice
1:0 (0:0), branka: Bližňák, Želatovice-Zábřeh 3:1
(2:0), branky: Braun 2, Piska - Effenberger, Nové
Sady-Lipník 6:3 (3:1), branky: Bažant 3, Hada 2,
Fojtík - Gloner 2, Štěpánek, Slavonín-Mohelnice 1:6
(0:2), branky: Cohl - Brulík 2, Bača, Kašpar, Pospíšil,
Zapletal, Jeseník-Brodek u Přerova 10:1 (5:1),
branky: Bouchal 3, Dostál 2, Tulis 2, Drastík, Latzel,
Plšek - Cetkovský.
1.Jeseník
20 16 0 4 111:37 48
2.Zábřeh
20 14 2 4 71:44 44
3.Želatovice
20 13 2 5 76:52 41
4.Mohelnice
20 13 0 7 84:38 39
5.Čechovice
20 12 3 5 80:49 39
6.Kozlovice
20 12 2 6 66:44 38
7.Černovír
20 10 1 9 79:69 31
8.Šternberk
20 9 2 9 67:64 29
9.Konice
20 6 5 9 39:62 23
10.Nové Sady
20 5 6 9 36:45 21
11.Slavonín
20 6 2 12 64:85 20
12.Lipník
20 5 2 13 59:93 17
13.Brodek u Přerova 20 4 0 16 40:119 12
14.Velké Losiny
20 1 1 18 26:97 4
OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU

15.kolo: FC Kralice-Sokol Brodek u PV 1:3, Sokol v PivíněHaná Nezamyslice 0:3,
1.Haná Nezamyslice 12 8 2 2 27:14 27
2.Sokol Brodek u PV 12 6 3 3 27:19 22
3.Sokol v Pivíně
12 4 4 4 25:25 17
4.Sokol Plumlov
12 3 3 6 24:27 15
5.FC Kralice
12 2 2 8 12:30 9
Kanonýři: 11 - Typner Jan (Sokol Brodek u PV), 8 - Soldán
Denis (Haná Nezamyslice), 7 - Blumenstein Zdeněk
(Sokol v Pivíně), Cigan Robin (Sokol Plumlov).
OKRESNÍ PØEBOR ŽÁKÙ

13.kolo: Sokol Plumlov-Sokol v Pivíně 3:0 (0:0),
branky:, Sokol Protivanov-Sokol Určice 0:11, Jiskra
Brodek u Konice-FC Kralice 0:5, Haná Prostějov-FC
Hvozd 11:0.
1.Haná Prostějov
11 11 0 0 147:2 33
2.Sokol Určice
10 8 1 1 67:14 25
3.Sokol v Pivíně
12 7 1 4 35:25 23
4.Sokol Plumlov
11 7 1 3 38:25 22
5.FC Hvozd
12 3 4 5 26:43 16
6.FC Kralice
11 5 0 6 39:43 15
7.Jiskra Brodek u Konice 12 5 0 7 35:41 15
8.FC Dobromilice
11 1 1 9 13:89 4
9.Sokol Protivanov
12 0 0 12 2:120 0
Kanonýři: 53 - Hangurbadžo Alexandr (Haná Prostějov),
26 - Vobejda Jaroslav (Sokol Určice), 18 - Zatloukal
Leopold (Haná Prostějov).
OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ

13.kolo: Jiskra Brodek u Konice-Sokol Držovice 4:3,
Sokol Pivín-Sokol Smržice nehráno, FK NěmčiceFC Kralice 28:0, FK Výšovice-FC Kostelec na Hané
nehlášeno, Sokol Čechovice B-Sokol Brodek u PV
1:2 (0:0).
1.FK Němčice
13 13 0 0 132:3 39
2.Sokol Čechovice B 13 9 2 2 59:21 30
3.FC Kostelec na Hané 12 7 4 1 65:17 26
4.Jiskra Brodek u Konice13 7 3 3 72:27 26
5.Sokol Brodek u PV 13 6 4 3 51:40 24
6.Sokol v Pivíně
12 3 3 6 18:43 13
7.Sokol Držovice
13 2 3 8 26:42 11
8.FK Výšovice
11 3 1 7 27:59 10
9.FC Kralice
12 0 2 10 17:110 3
10.Smržice
12 1 0 11 18:123 3
Kanonýři: 24 - Kromka Tomáš (FK Němčice), Vičar
Adam (Jiskra Brodek u Konice), 21 - Moural Ondřej (FK
Výšovice), 20 - Handl Marek (FK Němčice).
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Přerovská Arrhythmia ve složení čtyři violoncella a bicí zahrála rockové a metalové hity, nechyběla Nirvana, AC/DC či Metallica.
Foto: Pavla Vašková

NA VELODROMU PIVO
TEKLO PROUDEM
PROSTĚJOV Natřískaný prostějovský velodrom v areálu Za
Kosteleckou ulicí, stánků s jídlem
pro Večerník
nepočítaně, spousta dětských
Pavla
atrakcí, vynikající přehlídka kapel,
ale hlavně PIVO ve všech možVAŠKOVÁ
ných podobách. To byly hlavní
za přispění Tomáše Kalába
atributydruhéhoročníkuPivních
slavností, kterými žil v sobotu 9. května prakticky celý Prostějov.
Večerník, jakožto mediální partner akce, u toho nemohl chybět.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Vše odstartovalo
programem pro dìti

Zvolna se začal areál velodromu
zaplňovat kolem půl jedné, kdy už
byly uvnitř oválu rozmístěny všechny
stánky prodejců, kteří netrpělivě
očekávali své zákazníky. Prostor před
pódiem zaplnily rodiny s dětmi, které
pobavil svým humorem a chytlavý-

mi písničkami Pavel Novák. Očím
tatínků lahodily ladné pohyby břišních
tanečnic, zatímco dětem se líbilo vystoupení malých mažoretek.
Mezi nejvděčnější atrakce patřil bezesporu aquazorbing, adrenalinová
zábava v nafukovacích koulích
v malém bazénku. Legrace si užily nejen
děti, ale postupně i odvážnější dospělí.

Pivo prostě patří k našemu národnímu bohatství a u všech Čechů
i Moravanů se těší velké oblibě. Pokud
tedy uspořádáte akci, kde je k ochutnání přes třicet druhů tohoto lahodného moku a přidáte k tomu ještě něco
dobrého k snědku a kulturní zážitek,
o úspěch je postaráno. Důkazem toho
byly i Pivní slavnosti 2015. Návštěvníci
se počítali na tisíce a sjeli se z širokého
okolí. „Přijeli jsme s kamarády ze
Šternberka a Hranic. Překvapilo nás,
jak velká akce Pivní slavnosti jsou.
Řekl bych, že je hodna i daleko většího
města,“ hodnotil uznale Adam z Olomouce a dodal, že samozřejmě ochutnal několik vzorků piva, ale vybíral
si především menší a méně známé
pivovary. „Výborná byla Polička, ale
i Klášter nebo vaše prostějovské pivo,“
prozradil svoje favority.

CHCETE LÍSTEK ZADARMO NA...
PETRA KOLÁŘE!

O
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A
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury HIT TRADE, pro vás v rámci nového
projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na skutečně EXKLUZIVNÍ KONCERT v podání hvězdy českého showbyznysu. Do Prostějova přijede PETR KOLÁŘ a vystoupení
se uskuteční již příští SOBOTU 23. KVĚTNA 2015 ve Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že
„Kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky Večerníku šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 11. do pátku 15. května, přičemž hned PŮLTUCET Z VÁS bude moct do Společenského
domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity jako například Vyznání, Ještě že tě, lásko,
mám či Den, kdy se vrátí láska...
Co je potřeba pro to vykonat?
Opět nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
JAK SE JMENUJE NOVÉ AKUSTICKÉ KONCERTNÍ DVD A CD PETRA KOLÁØE?

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „PETR KOLÁŘ“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil
608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 15. KVĚTNA, 12.00 hodin. ŠESTICI výherců pak zveřejníme
v příštím čísle Večerníku. Vstupenky pak budou následně připraveny v redakci.

PROSTĚJOV Čarodějná noc 30.
dubna v klubu Apollo 13 patřila pořádnému hudebnímu nářezu a bubenickému kouzlení. Kromě toho,
že zahrály čtyři vynikající kapely,
předvedl také známý „bicman“ ze Seloutek Zdeněk ZeD Danyi sólové vystoupení připravované pro 3. ročník
bubenického workshopu, na kterém
spolupracuje s bubeníkem Klaudiem
Kryšpínem.
Plánovaný seminář pro hráče na bicí, který dva roky po sobě přivezl do Prostějova
Klaudius Kryšpín, bývalý člen Pražského výběru, kapely Stromboli a později
Motorbandu, se tentokrát kvůli zranění
hlavního protagonisty nemohl uskutečnit. „Protože je Klauda zraněný a nemohl
hrát, rozhodli jsme se akci pojmout jinak.
Pozvali jsme spřátelené skupiny z okolí
a uspořádali tento koncert,“ vysvětlil
vznik zajímavé akce Zdeněk Danyi, který
sám předvedl své vynikající bubenické
umění ve třech ze čtyř vystupujících kapel i při sólovém vystoupení.
Několik desítek návštěvníků si tak mohlo užít koncert konické kapely Tenebra

troloval, kolik kdo dokázal ochutnat
vzorků, ale naposledy se v publiku ruce
zvedly u čísla 15. Nikdo tedy nedokázal
Oblibu menších pivovarů potvrdil ochutnat všechna piva.
i pořadatel akce Petr Paníček: „Letos
Lidé si pochvalovali
jsme se na piva z malých a netradičních
výbìr
muziky i dìtské atrakce
pivovarů vyloženě zaměřili, k mání jich
byly skoro dvě desítky a těšila se velké „Je to letos fakt super, vyřádí se tady celá
oblibě,“ pronesl exkluzivně pro Večerník rodina. Už jsme zde byli o půl druhé
Návštěvníci mohli ochutnat například s mou tříletou dcerou, která byla nadšená
pivo Nová Paka, Dudák, Mačák, Pa- hlavně z aquazorbingu a nafukovacích
dochov, Lišák, Václav a mnoho dalších. skluzavek. No, a teď jsme se vrátili užít si
Originální lahůdkou byl i zlatavý mok to s kamarády. Těším se hlavně na kapelu
natočený přímo ze starého „embéčka“. Keks,“ pochválila všestrannost akce
Moderátor akce průběžně z pódia kon- návštěvnice Petra a zřejmě tak vyjádřila
Pivo se toèilo
i ze starého auta

Fotoreportáž

názor většiny ostatních účastníků. Publikum z pódia roztancovaly a rozezpívaly
postupně kapely Kontakt, famózní
Arrhythmia z Přerova skládající se ze
čtyř hráčů na čelo a bubeníka, vtipný
Penzistor se skvělým zpěvákem, legendární prostějovští Keks a třešnička na
dortu Turbo s téměř dvouhodinovým
koncertem. Program byl tedy tentokrát
opravdu našlapaný. „ Akce se nám skvěle
vydařila i kvůli výbornému počasí a dobrému výběru hudby,“ pochvaloval si
Petr Paníček a závěrem ještě dodal, že
příští rok se můžeme těšit dokonce na
dvoudenní program.

jakk se
se slavil
slaavil ssvátek
vááteek piva...
pivva....
2x foto: Pavla Vašková

Partička nadšených návštěvníků prezentujících města: Olomouc, Skupina Penzistor byla nejenom velmi vtipná, ale pořádně to rozbaProstějov, Hranice a Šternberk.
lila se svými hity Vepřo knedlo zelo či například Klid a nohy v teple.

Prostějovský rodák představil
knihu vlastních válečných zážitků
PROSTĚJOV Křest vzpomínkové knihy prostějovského rodáka
Rudolfa Becka „Naše příběhy za
2. světové války“ proběhl za účasti
dvou desítek posluchačů a uniformovaného doprovodu.
Možná i vy, kteří jste si válečná léta
prožili v našem městě, si budete
chtít pročíst vzpomínkovou knihu
zdejšího rodáka a pamětníka Rudolfa Becka, jenž knihu slavnostně
pokřtil v podkrovním sále prostějovské knihovny. Poslechnout si
jeho vyprávění přišlo na dvě desítky
posluchačů, kteří měli možnost si
publikaci s názvem „Naše příběhy za
2. světové války“ odnést zdarma
domů i s podpisem autora.
„Zápisky z války jsem psal přibližně
ve svých desíti či jedenácti letech.
Od té doby ležely v šuplíku s tím, že
si je možná někdy přečtou mé děti
nebo vnoučata. Pak se ale objevila
možnost zápisky vydat a tak vznikla
tato knížka,“ přiblížil detaily vzniku knihy autor Rudolf Beck, který
přinesl na ukázku olověné vojáčky,
které odléval ve válečných časech
jeho tatínek, Rudolf Beck starší,

Na křest publikace stylově dohlédl i uniformovaný doprovod z řad námořnictva
a pěchoty.
Foto: Petra Hežová

a také střepinu z bomby, která spadla
na Prostějov.
Křtu knihy se ujal ředitel knihovny
Aleš Procházka a Jaromír Vykoukal,
jenž u příležitosti výročí sedmdesáti
let od konce druhé světové války posluchačům přiblížil události vedoucí
k osvobození našeho státu od nacistického útlaku, o nemž pojednává
i zmiňovaná kniha. Jakmile se do
knihy začtete, budete mít pocit jako

byste se ocitli v Prostějově ve čtyřicátých letech a po boku malého chlapce Rudy Becka, se kterým budete
zažívat příhody na pozadí událostí
druhé světové války.
Brožurku vydala Městská knihovna
za finanční podpory Statutárního
města Prostějova, které zastupoval
náměstek Jiří Pospíšil. Pro zájemce
bude připravena k zapůjčení právě
ve zdejší knihovně.
(peh)

Podvečer „NA SPLÁVKU“ zpříjemnilo
Malé Hudební Uskupení
Zdeněk ZeD Danyi vpředvedl Apollu svoje bubenické umění. Za obrovskou sadou bicích nebyl skoro vidět.
Foto: Pavla Vašková

se skvělou zpěvačkou Gábinou Greplovou, progresivní rock v podání Joy
bandu z Lešan, metalový nářez mladé
olomoucké skupiny Notion Deep a na
závěr „šílenou show“ vynikajícího prostějovského revivalu ATD Prostějovský
výběr. Je až s podivem, kolik výborných
muzikantů i autorských kapel se v okolí
Prostějova zrodilo a určitě si zaslouží velkou pozornost.
„Do Apolla jsem dorazil zhruba
v devět hodin, vydržel jsem tam dlouho

do noci, prostě nešlo odejít. Kapely předvedly to nejlepší, co mohly, muzikanti
byli jeden lepší než druhý. Vážně paráda,“
vyjádřil jistě názor většiny návštěvníků
pětatřicetiletý Petr.
Pokud chcete podpořit i další místní kapely, hned 8. května máte další
možnost. V Apollu totiž vystoupí
mladá kapela The Feud až z Manchesteru a předskokana jí vytvoří prostějovští folk- rock´n´rolloví Chilly
Weather.

PROSTĚJOV Příjemné jarně sobotní odpoledne by
bylo hřích nestrávit někde venku. To věděli všichni
ti, kteří vyrazili do domamyslického venkovního
posezení „NA SPLÁVKU“, kde se jedlo, pilo a také
vyhrávalo Malé Hudební Uskupení.
Jak jinak využít slunečnou májovou sobotu než příjemným posezením s přáteli u něčeho dobrého k pití?
A když k tomu hraje i zdejší vyhlášená kapela, jde jednoznačně o skvělý zážitek. Známá dvojice hudebníků vystupující pod uměleckými jmény Paulí&Slavoj se před
časem dali dohromady s Harrym a příznivcům country a folk musik se nově představili jako Malé Hudební
Uskupení. Jak jim to společně hraje, jste si mohli ověřit
i uplynulou sobotu v domamyslickém venkovním posezení „NA SPLÁVKU“.

Malé Hudební Uskupení potěšilo posluchače známými songy i vlastními skladbami.
Foto: Petra Hežová

A co by to bylo za příjemný sobotní podvečer bez dobrot
z udírny? K pohodičce nechybělo prostě nic. „Je konečně hezky, tak jsme vyrazili trochu ven. Dáme si pivko, dětem klobásku
a poslechneme si písničky. Taková malá příprava na léto,“ usmívali se manželé Doleželovi. Country a folk hudební rozjezd se
vydařil a sezóna květnových venkovních akcí může začít.

Pondělí 11. května 2015
www.vecernikpv.cz

společnost

Určice zastávkou na Cestě vítězství 2015
dosavadní cestu vojenské jednotky její
velitel, štábní kapitán Roman Moravec.
Proč se kolona zastavila právě v Určicích,
vysvětlil její člen Petr Sehnálek, jinak
kurátor Muzea Komenského v Přerově.
„Shodou okolností jsem se doslechl, že
zde existuje poměrně zachovalý fotografický archiv z posledních válečných
dní, který jsem díky vstřícnosti starosty
Vlastimila Konšela měl možnost prohlédnout. Tehdy vznikla myšlenka udělat zastávku právě v této obci,“ poděkoval
Sehnálek.
Ovšem nejen proto. Osobní vazbu na
Určice má také velitel jednotky Moravec.
„Můj příbuzný, major pěchoty Moravec,
byl bratranec mého dědečka, a ten do
této obce opravdu vstoupil s 6. polním
praporem, prakticky ji osvobozoval,
i když odpor Němců už v této lokalitě nebyl zásadní. Je pro mě osobní čest, že tady
mohu po sedmdesáti letech být,“ vyznal
se Večerníku Moravec.
Při přechodu Javorníků vojensko-historická jednotka inscenovala bitevní ukázky s ustupujícími německými jednotkami u Hovězího, další den „dobývala“
Vsetín. V roce 1945 hlavní boje skončily
v podstatě v Holešově, takže v Určicích
měli možnost školáci ze školní družiny
vidět především bojovou techniku a výzbroj.
Leckoho překvapily americké nápisy na
vozidlech americké výroby, které se měly

URČICE Legendární automobily
americké výroby Jeep Willys, Dodge WC-52 nebo Chevrolet G-7117
byly minulé pondělí odpoledne k vidění na prostranství před určickou
sokolovnou. K uctění významného
jubilea sedmdesáti let od osvobození a vítězství nad nacismem totiž
připravil vojensko-historický spolek
„4. prapor úderný“ unikátní podnik připomínající podíl příslušníků
1. československého armádního sboru na osvobozování Československa
po boku Rudé armády.
Projekt symbolicky nazvaný Cesta vítězství si kladl za cíl oživit významnou úlohu
československých vojáků v závěrečné fázi
2. světové války. Největší formace československé zahraniční armády, čítající
v květnu 1945 téměř padesát tisíc příslušníků, totiž v rozmezí od 2. do 10. května
1945 osvobodila několik desítek moravských měst a vesnic, přičemž ztratila
stovku padlých a téměř dvě stě raněných.
K připomenutí těchto historických událostí uskutečnilo na pět desítek nadšenců
z různých míst České a Slovenské republiky mimořádnou výpravu po stopách
bojů čs. vojenské jednotky. „Start našeho
putování byl 1. května v Považské Bystrici
a postupovali jsme přes Bytču, Púchov a
Javorníky do Nového Hrozenkova a dál
po trase Hovězí, Vsetín, Holešov. Naposledy jsme nocovali v Přerově,“ popsal

V Určicích uctili

padlé z druhé
světové války

celý článek najdete na

www.vecernikpv.cz
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URČICE V předvečer osvobození
Určic vojsky Rudé armády a jednotkami československé Svobodovy armády uctili místní obyvatelé
oběti z řad občanů této obce. Pietní
akt se konal u pomníku obětí obou
světových válek naproti zdejší sokolovny. A Večerník byl u toho!

S Romanem Moravcem stojí před
sanitním autobusem místní pamětník
pan Somr.
Foto: Tomáš Kaláb

pohybovat na východní frontě. „Páteřní
kostrou armádního sboru byla opravdu
americká vozidla, která se používala na
různé transportní účely, Sověti je totiž
dostávali od Američanů v rámci zákona
o půjčkách a nájmu. Naši vojáci je dostávali ze sovětských skladů,“ ubezpečil Moravec, že nejde o nějakou novodobou
fabulaci. Zajímavostí je, že džípy měly stanovenou rychlost 30 MPH, což je necelá
padesátka!
A jaký byl další program této kolony, která z Určic odjela ozdobena šeříky díky vedoucí Kulturního klubu Lence Buřtové?
Přes Boskovice a Kutnou Horu se všichni dostali na Prahu, kdy byl plánovaný
příjezd 6. května navečer.
(tok)

23

Ohlédnutí za 15. ročníkem prestižní soutěže Doteky módy

MÓDNÍ SHOW PLNÁ KRÁSY, STYLU I VTIPU
PROSTĚJOV Ačkoliv je patnáctý
ročník prestižní módní soutěže za
námi, máme pro vás, jak je již na
straánkách Večerníku tradicí, avizované ohlédnutí. Pojďme se tedy
společně podívat na řádnou rekapitulaci. Vše začalo 10. dubna, kdy
se uskutečnilo samotné předkolo.
Tento rok ovšem za trochu jiných
podmínek...
Poprvé v historii se totiž předkolo
Doteků módy obešlo bez osobní
účasti soutěžících. Místo přehlídky
byly kolekce zaslány formou elektronické prezentace a fotografií, díky
čemuž měla odborná porota větší
možnost soutěžní modely pečlivě
prozkoumat a ohodnotit. Do celého klání se letos přihlásila čtyřicítka mladých tvůrců jak z České, tak
i Slovenské republiky. Soutěžící byli
z Prahy, Liberce, Jihlavy, Strážnice,
Ústí nad Orlicí, Plzně, Červeného
Kostelce, Uherského Hradiště a nemohli chybět ani zástupci z Prostějova. Ze Slovenských měst se tak přihlásili studenti z Trenčína, Púchova,
Dubnice, Žiliny či Banská Štiavnice.
Stejně jako minulý rok i letos studenti středních a vysokých škol soupeřili
v kategorii „Oděv“. Do závěrečného
večera nakonec postoupilo šestnáct
nejlepších, kteří pilně připravovali své kolekce, ale také nacvičovali
choreografie na 24. dubna, kdy se
konalo velké finále. Moderování
slavnostního galavečera, který se
konal v Městském divadle v Prostějově, se již počtvrté ujal herec
Tomáš Hanák. A jak je již jeho zvykem, diváky nenechal chladnými ani
na minutu. Neustále vtipkoval ať už
na účet modelek, diváků, nebo i sebe
samého. „Raději budu chodit jako
vagabund, v teplácích, otrhaných botách a nehodících se kombinacích,
než abych cestoval hrozných pět hodin z Prahy,“ s úsměvem popsal Tomáš Hanák například svoji náročnou
cestu z Prahy do Prostějova.
Celý program započala inspirativní přehlídka studentů pořádající Střední školy designu a módy

Při patnáctém ročníku prestižního klání se bylo opět na co dívat.
Foto: SŠDAM Prostějov

Prostějov. Následně přišla na řadu
samotná soutěž, v níž své kolekce
předvedlo všech šestnáct finalistů.
Byla zde zastoupena zimní sportovní móda, dále kolekce inspirovaná
komiksy, Egyptem, předvedeny
modely tvořené sublimační technikou, kolekce inspirované geometrií,
dámských vycházkových plášťů,
také gotickou subkulturou, britskou
metropolí, ručně vyšívané kolekce
inspirované slovenským folklórem
nebo svatební šaty budoucnosti.
Všechny byly nápadité a kvalitně
zpracované, porota tak měla nelehký úkol vybrat tři nejlepší. Odborné
ohodnocení na sebe vzali renomovaní návrháři a také zástupci oděvních firem, kteří módu prodávají.
Střetly se tak dva profesionální pohledy, o což více bylo rozhodování
poroty napínavější. Ještě než se
přistoupilo k vyhlášení samotných
vítězů, zpestřila druhou půlku galavečera módní přehlídka známé ná-

vrhářky Yvony Leitnerové. Poté již
následovalo vyhlášení vítězů.
Na třetím místě se umístila kolekce
s názvem „DISASTERS“ studentů
Vyšší odporné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní
Praha. Druhé místo patřilo studentům
ze Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti s kolekcí „LEHKOST BYTÍ“. Absolutním vítězem se
pak stala kolekce „ČERVENÁ LINIE“,
která pocházela z dílny studentek Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky
z Červeného Kostelce. Tomáš Hanák
nakonec popřál všem divákům krásný večer a rozloučil se vtipnými slovy:
„A nejezděte do Prahy.“
Nezbývá dodat, že jubilejní 15. ročník prestižní soutěže Doteky módy se
vydařil na jedničku, což potvrdila i ředitelka SŠDAM. „S průběhem celého
galavečera jsem spokojená, navíc Tomáš Hanák opět nezklamal,“ zakončila
letošní patnácté Doteky módy Ivana
Vaňková.
(akr)

ZVEME VÁS

na módní show:
hostem je zpěvák

Petr Bende
mediální partner:

15050610459

ART ECON - Střední škola, s.r.o.
zve všechny, kteří fandí módě, dne
14. května 2015 do Společenského
domu v Prostějově na módní show
Prostějovská zlatá jehla 2015.
Jde o významnou soutěž mladých
módních návrhářů středních škol
z celé České republiky i ze zahraničí,
kteří Vám představí své kreativní kolekce oděvů různých žánrů.
V rámci programu vystoupí Petr
Bende, který je nositelem titulu
Skokan roku v jednom z ročníků
Zlatého slavíka.
Akci můžete navštívit v době od 9.30
do 12.30 hod a vstup je po celou dobu
konání zdarma. Těšíme se na Vás!

24

Pondělí 11. května 2015
www.vecernikpv.cz

infoservis

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 25.05.2015 od 07:30 do 15:30
Vypnutá oblast: celá ul. Na Brachlavě, Plumlovská č. 508, Krasická
č.511, garáže za rybníkem.
Dne: 25.05.2015 od 07:30 do 09:30
Vypnutá oblast: Jednostranně: Žižkovo nám. od č. 85 (8) po 121 (1),
nám. T.G. Masaryka od č. (11) po
105 (3). Celé ulice: Uprkova, Koželuhova, Hradební, Špalíček (mimo
č. 18,20), ul. Kostelní (mimo tržnice
a fary).
Obec: Prostějov
Dne: 26.05.2015 od 07:30 do 17:30
Vypnutá oblast: ul. Bulharská č.1525, č.1, Rumunská 23, MŠ Krokova,
M.B. Keramika Mozartova, VaK,
Domovní správa Mozartova, ZŠ,MŠ
Mozartova 30, Na Hrázi č. 7-10, Rumunská 18, 20, 22, 23, 36, St. Manharda 17-19 + garáže, 24-39, Žeranovská 21-25.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 26.05.2015 od 07:30 do 15:00

Vypnutá oblast: část obce ve směru
od Labutic po č. 154 a 156 včetně
postranních ulic (mimo Preciosa).
Obec: Držovice
Dne: 27.05.2015 od 11:30 do 14:30
Vypnutá oblast: fotovoltaická elektrárna FVE 36 s.r.o
Obec: Kralice na Hané
Dne: 27.05.2015 od 07:30 do 11:00
Vypnutá oblast: RWE GasNet, s.r.o.
v Kralickém Háji.
Obec: Prostějov
Dne: 29.05.2015 od 07:30 do 11:00
Vypnutá oblast: OD TEMPO
(býv.Sandra č. 81) , ul. Západní
č. 81-93, ul.Moravská celá t.j.
s č. 1-12, 13-16, 17-22, 23-28, 30
(MŠ), garáže, kotelna.
Dne: 29.05.2015 od 07:30 do 11:00
Vypnutá oblast: Kostelecká ul. od č.
50 po č.54, 47 a fa. BORGI, 49, areál
TJ OP, koupaliště, Tenisový klub, ul.
za Velodromem č. 2, 4, 6, hotel Tenis
klub vč. kryté haly, TK PLUS s.r.o.,
celá ulice Valašská.
Dne: 29.05.2015 od 11:00 do 12:30
Vypnutá oblast: trafostanice Buderus s odb. místy Bosch Termotechnika s.r.o a United Czech Investments
s.r.o. v Kral. Háji.

Obec: Kralice na Hané
Dne: 29.05.2015 od 07:30 do 10:30
Vypnutá oblast: Lokalita novostaveb
Na výsluní. Areál ZD vč. FVE. Odběratelská trafostanice Kralice statek.
Dne: 29.05.2015 od 12:30 do 14:30
Vypnutá oblast: Solární elektrárna
Vrahovice a.s.
Obec: Smržice
Dne: 29.05.2015 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.
Obec: Držovice
Dne: 29.05.2015 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
E.ON Česká republika, s.r.o.
č.6.

Konstelace hvězd Prostějova
Prostějované budou mít v tomto týdnu spoustu pracovních starostí. Jakoby se všichni
zaměstnavatelé po svátcích domluvili a budou klást zvýšené nároky na každého jednotlivce. Není tedy divu, že každý bude mít hlavu plnou starostí a na zábavu nezbude čas.

BERANI - 20.3. až 18. 4. Trochu
vás potrápí zdraví. Kdo by to byl řekl,
že při tak vysokých teplotách vás
bude atakovat chřipka nebo angína.
Na druhé straně může mít pracovní
neschopnost i kladné stránky, konečně si alespoň odpočinete.
BÝCI - 19.4.až 19.5. Nebudete se
muset v nejbližších dnech až tak moc
snažit, úspěchy se dostaví automaticky. Jednak se po delším čase zaplní vaše peněženka, zadruhé se dají
očekávat pozitivní změny ve vašem
milostném životě...
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Nenechte si pokazit náladu urýpanými
poznámkami svých kolegů, zůstaňte
nad věcí. Možná jste se v předchozím
období dopustili chyby, kterou kolektiv neomlouvá, ale vy to určitě brzy
napravíte. Nenechte se vykolejit.
RACI - 20.6. až 21.7. Možná se až
příliš spoléháte na člověka, který vaši
důvěru nedokáže splatit. V následujících dnech byste se ale měli spolehnout především na vlastní schopnosti, budete potřebovat vlastní úsudek
před důležitým rozhodnutím.

LVI - 22.7. až 21.8. Nebojte se říct
nahlas svůj názor, stejně podobně
smýšlí i lidé ve vašem bezprostředním okolí. Dostanete se sice do křížku s nadřízeným, ale podpora vašich
kolegů bude obrovská, takže šéfa
přesvědčíte.
PANNY - 22.8. až 21.9. Čeká vás
nádherné období, v příštích sedmi
dnech si užijete krásných romantických chvil s partnerem. Jenom si dávejte pozor, abyste si ho nějak nepohněvali, což právě vy umíte. Hlavně
nekoketujte s ostatními.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Jestliže si
chcete říct o vyšší plat, máte k tomu
nyní jedinečnou příležitost. Vašemu
nadřízenému se bude tento týden
všechno dařit, tudíž bude mít skvělou náladu. Důležitou roli bude hrát
i fakt, že jste jeho oblíbenci.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Čeká vás
těžká fuška při jednáních s úřady.
Doslova na poslední chvíli jste nechali některé resty a teď už bude hodně složité to napravovat. Jediné štěstí,
že máte dost známých úředníků, kteří vám mohou výrazně pomoci.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Těžká
rána opilcova, říká se. V poslední době
to hodně přeháníte s alkoholem, takže
se nutně musíte připravit na problémy
jak doma, tak v zaměstnání. Nepodceňujte hrozící rizika, ať brzy nespláčete
na výdělkem.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Osloví vás člověk, který na vás zapůsobí svým charismem. Pozor ale, aby
se nejednalo o podvodníka, který z vás
bude chtít pouze vytáhnout peníze.
A při vaší důvěřivosti není pro nikoho
těžké vás oblbnout...
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Vy si
tento týden rozhodně vsaďte! Ještě
v životě jste neměli tolik štěstí, jako
tomu bude v následujících dnech. Měli
byste vyhrát středně vysokou částku,
která vyřeší všechny vaše problémy
a ještě vám zbude.
RYBY - 19.2. až 19.3. Netlačte se
nikam, kam nejste zváni. V poslední
době totiž nejste zrovna dvakrát oblíbení, takže spousta lidí si vaši společnost
ráda odpustí. Měli byste se hodně zamyslet nad svým chováním a pracovat
na vylepšení vztahů.

„ŠVEHLOVKA“ NA MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÉ

SOUTĚŽI ZLATÝ POHÁR LINDE 2015

Blokové čištění

v Prostějově

úterý 12. května: Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova
- Pod Kosířem - cyklostezka podél trati, Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem
- Bří. Čapků), Olympijská, Sportovní - parkoviště (Pod Košířem - Bří. Čapků), Pod Kosířem - parkoviště 1, Pod Kosířem - parkoviště 2.
středa 13. května: Rejskova, Přikrylovo nám., Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského, Parkoviště u budovy Místního nádr.,
Sladkovského cyklostezka, Olomoucká (Šafaříkova-Sladkovského) levá
strana směr z centra.
čtvrtek 14. května: Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (Pod
Kosířem - E. Valenty), Krásná, Na Výsluní, Sadová, Za Místním nádražím
(Pod Kosířem-sportovní hala), Za ul.Květnou.
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Naše RESUMÉ

V období, které stále připomíná Apríl a přechod ze sluníčka do deště ne každému
svědčí, je obzvlášť důležité dodržovat životosprávu a mít přísun vitamínů. Nejlevnější česnek nabízí Billa, cuketu a rajčat shodně Lidl, pro bílou papriku zajeďte do
Teska, mrkev seženete za nejlepší cenu v Kauflandu, kde můžete rovnou vzít i celer,
který nabízí za stejnou cenu i Lidl a Tesco. Ať vám chutná!
Průzkum proveden ve středu 6. května 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 11. DO 17. 5. 2015

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Je možné pozorovat zajímavé
útvary 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 pozorovat planety Venuši
a Jupiter. Měsíc je pozorovatelný až nad ránem a proto jeho světlo neruší pozorování vzdálených vesmírných objektů (galaxie, hvězdokupy apod.). 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.

STRÁNEK JE ZDE...

PROVEDLI JSME ZMĚNU!
ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

60 000
ČTENÁŘŮ

ZKUSTE
TO!

MĚSÍČNĚ

První studenti BIG BEN SCHOOL složili zkoušku FCE. V 15 letech!

19,90 (200g) PROSTĚJOV Prvními studenty

Cuketa 1 kg

NOVÁ PODOBA WEBOVÝCH

Zajímejte se o výsledky!

... tentokrát ze sortimentu: ZELENINA
34,90

žích, patří poděkování a uznání vedení
školy. V této soutěži dosahuje Švehlova škola dlouhodobě vynikajících výsledků, což jistě svědčí i o dobré práci
učitelů odborné výcviku a učitelů
odborných předmětů. Největší podíl
na úspěšné přípravě soutěžících v letošním roce má instruktor svařování
Jindřich Valčík.
Gratulujeme k úspěchům.
Helena Chalánková
ředitelka OHK v Prostějově

Vybíráte jazykový kurz pro své dítě?

nákupní servis
pro vás
Česnek 3 ks

Foto: archív OHK Prostějov

učební obor Opravář zemědělských
strojů. V soutěži si vůbec nevedl špatně.
V jeho kategorii se pokoušela o úspěch
třicítka soutěžících a Ondra se umístil
ve své kategorii na osmém místě. Druhým želízkem v ohni byl Jiří Božek ze
třídy 3EI, který studuje obor Instalatér. Soutěžil ve svařování plamenem
a z jednatřiceti soutěžících Jirka vybojoval čtrnáctou příčku.
Žákům, kteří se nebojí obhájit veřejně
své znalosti a dovednosti na soutě-

v historii BIG BENu, kteří úspěšně složili mezinárodní zkoušku Cambridge
FCE (First Certificate of English), se
stali 15 letí Filip Kubíček a Ondřej
Nejezchleba. Oba navštěvovali kurzy angličtiny již od mateřské školy
a své dlouholeté snažení letos zakončili
složením zkoušky FCE, navíc s nejvyšším možným hodnocením „GRADE
A”. Úspěšné složení zkoušky FCE potvrzuje znalost angličtiny na úrovni
B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V českých
poměrech odpovídá úrovni základních státnic!
V BIG BENu vyučují i 3 leté děti.
Ředitelky Zuzany Šutové jsme se
zeptali, zda je opravdu vhodné začít s výukou tak brzy?
„Každé dítě posuzujeme individuálně a rozhodně ne každé dítě je ve

3 letech připraveno zvládnout výuku
v kolektivu. Obecně platí, že obdobím největších jazykových schopností je věk mezi 2. a 8. rokem věku
dítěte, kdy je dítě „naprogramováno“ osvojit si řeč. Z hlediska rozvoje
jazykových schopností je tato etapa
neopakovatelná. Za předpokladu
použití správných metod výuky se
děti učí rychle, efektivně a s radostí.
První zkušenost s angličtinou, např.
v mateřské škole, vytváří solidní základ pro další rozvoj cizího jazyka.“
Vaši studenti dosahují skvělých
výsledků i v mezinárodním srovnání (viz tabulka). Jaký je Váš
recept?
„Podstatné jsou dvě věci: trpělivost
rodičů a to, že k nám dětí chodí už
odmala. Začínají v mateřské školce
nebo v našich kurzech pro předškoláky. Pak přechází k nám do Big
Benu. Letos jsme otevřeli 38 kurzů
pro děti ve čtrnácti úrovních, tolik
úrovní pro děti nenabízí žádná jazykovka u nás. Díky nim jsme schopni
každé dítě zařadit přesně podle jeho
znalostí tak, aby jeho výuka probíhala co nejefektivněji. Ve skupině
může být max. 10 dětí. Stavíme na
systematické, dlouhodobé přípravě,
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ÚSPĚCH pro VK AGEL - jak organizační, tak sportovní!
V
HISTORII!“
strany fanoušků
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INFORMUJE
Svářečská škola Švehlovy střední
školy polytechnické v Prostějově
má dlouholetou tradici. Již pětadvacet let připravuje žáky nejen pro praxi, ale i na soutěže. Za úspěchy žáků
v soutěžích je dobrá práce učitelů
odborného výcviku. Významnou
roli při této přípravě má spolupráce
s firmou TESYDO, s. r. o., Brno.
Žáci Švehlovy školy se každoročně zúčastňují mezinárodní soutěže svářečů
o Zlatý pohár Linde. Letošní, již devatenáctý ročník, se uskutečnil ve dnech
14. a 15. dubna 2015 ve Frýdku-Místku pod záštitou generálního partnera
Linde Gas a.s., největšího dodavatele
technických plynů v ČR. Soutěž byla
vyhlášena ve čtyřech kategoriích:
111 elektrický oblouk obalenou elektrodou, 311 plamen, 135 elektrický oblouk v ochranné atmosféře CO2, 141
elektrický oblouk metodou TIG.
Švehlovu střední školu polytechnickou
v Prostějově ve svařování elektrickým
obloukem školu reprezentoval Ondřej Staněk ze třídy 3O, který studuje

netové stránky www.vecernikpv.cz

propracované metodice a vlastních
výukových materiálech. Máme stabilní, praxí prověřený lektorský tým,
vč. rodilého mluvčího.“
Jaké konkrétní výhody přináší studentům skládání zkoušek
Cambridge?
„Motivace a mezinárodně platná
jazyková kvalifikace. Certifikáty
Cambridge platí celoživotně a jsou
uznávány tisícovkami škol, univerzit, zaměstnavatelů a vlád po celém
světě. Mladým lidem otevírají dveře
ke studiu a lepším pracovním příležitostem. Např. se zkouškou FCE
se na většině českých vysokých škol
nemusí skládat přijímací zkoušky
z angličtiny, zápočty, apod. Díky certifikátu si mohou studenti přivydělávat jako lektoři angličtiny, průvodci,
atd. Informace o zkoušce FCE složené ještě v dětském věku navíc vypadá úžasně v profesním životopisu.
Vložená investice se jim velmi brzy
vrátí.“
Jazyková škola BIG BEN
právě vypisuje jazykové kurzy
pro školní rok 2015/2016.
I vaše dítě je vítáno!
Více informací a online registrace
(pr)
na www.big-ben.cz.

ÚROVEŇ CEF INSTITUCE

ÚSPĚŠNOST CELKEM (%) Z TOHO VYZNAMENÁNÍ (%)

B1

B I G BEN SCHOOL (ČR)

100%

87,5%

B1

ČESKÁ REPUBLIKA (PRŮMĚR)

65%

17%

B1

ŠVÉDSKO (PRŮMĚR)

60%

20%

B1

JAPONSKO (PRŮMĚR)

28%

1%

B1

CELÝ SVĚT (PRŮMĚR)

68

17%
*srovnání % úspěšnosti u zkoušky PET 2013

ňovaly. Kadetky patřily už dlouho na
úplnou špičku v republice a teď své
dlouhodobé snažení korunovaly ziskem mistrovského titulu v extralize,
což je vynikající úspěch. Navíc i juniorky pokračovaly v trvalém zlepšování
a vybojovaly republikový bronz, který
má v nejvyšší kategorii před přechodem mezi ženy velkou cenu. Během
pouhých několika let jsme se intenzivní každodenní prací vysoké úrovně
dostali s naší mládeží na roveň dlouhodobě renomovaných center pražského Olympu a Brna, za což patří velké uznání i poděkování všem koučům
v čele s šéftrenérem Jaroslavem Matějem i samotným talentovaným hráčkám. Jako nesmírně pozitivní přitom
vidím, že dáváme smysluplnou náplň
volného času víc než stovce děvčat
mezi deseti a dvaceti lety věku, ani tohle není v současné době a společnosti vůbec málo. Prioritou pochopitelně
je pomoci z nich vychovat dobré lidi
a současně co nejlepší ženské volejba-

listky. Zatím v tomto ohledu míříme
podle mě správným směrem a určitě hodláme ve svém úsilí maximální
péče o mladé naděje vytrvat.“
ƔƔ Lze očekávat i v příští sezóně
srovnatelné úspěchy?
„Samozřejmě bychom za to byli moc
rádi a velice si to přejeme. Jak už jsem
prozradil dříve, rozhodli jsme se jít
právě cestou snahy o navázání na
letošní skvělé výsledky, čehož podmínkou bylo zachování přibližně stejného finančního rozpočtu. A v této
souvislosti chci nejvíce ze všeho poděkovat za podporu našim stěžejním
partnerům, bez jejichž pomoci by
taková cesta určitě nebyla možná. Jde
o společnost AGEL coby titulárního
sponzora VK Prostějov, dále Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj či
Železárny Annahütte jako další klíčové partnery oddílu a všechny ostatní
sponzory, kteří se svým příspěvkem
podílejí na úspěších prostějovského
volejbalu. Ještě jednou moc díky.“

vizitka

PETR CHYTIL
✓ narodil se 26. května 1966 v Prostějově
✓ vystudoval Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově a poté
absolvoval i vysokoškolské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (obou Fyzioterapie)
✓ po studiích vedl Fitness centrum Hotelu Atrium Praha a poté se stal
ředitelem zdravotně-regeneračního střediska v Hotelu Penta Rennaisance
Praha
✓ následně se pracovně vrátil do Prostějova, kde od roku 1995 až dosud
působí v marketingové agentuře TK PLUS (dříve TenisKomerc): vystřídal
pozice PR manažera, obchodního manažera, obchodního ředitele, nyní je
jednatelem a generálním manažerem
✓ kromě toho se stal v roce 2007 předsedou správní rady nově vzniklého Volejbalového klubu VK Prostějov, kterému šéfuje až do současnosti
* je ženatý, s manželkou Monikou mají čtyři děti Jakuba, Lucii, Sáru a Agathu, ve volném čase je rád s rodinou, sportuje hraním basketbalu či tenisu
a cestuje
✓ zajímavost: v mládí se aktivně věnoval basketbalu, hrával dorosteneckou
ligu za Prostějov, pak oblékal též dresy Slavoje Vyšehradu a ZPA Košíře

Pomůže Agelka Stavinohová týmu ČR
k postupu z kvalifikace na MS juniorek?
PROSTĚJOV Každý start české
reprezentace v jakémkoliv kolektivním sportu na světovém šampionátu je sám o sobě úspěchem.
A právě takový počin se teď rýsuje
před mladými volejbalistkami ČR
do 20 let, které čeká druhá a rozhodující fáze kvalifikace MS juniorek 2015. Postup na tento vrcholný turnaj se bude snažit vybojovat
i jedna zástupkyně VK AGEL Prostějov - libero Adéla Stavinohová.
Ačkoliv je ještě velmi mladá a věkově
stále patří do kategorie kadetek, dostala se do užší nominace národního výběru naší země U20. V závěru klubové
sezóny totiž nabrala skvělou formu a
výrazně pomohla jak k zisku bronzových medailí v extralize juniorek, tak
k dobytí mistrovského titulu v extralize kadetek. Nyní si fantastická polařka
a dobrá přihrávačka za odměnu zahraje též na mezinárodní scéně. A to proti
hodně silným soupeřům, neboť Češky narazí v kvalifikační skupině G vesměs na evropské velmoci. V srbském

městě Ruma se postupně střetnou
s Tureckem (15. května), s domácím
Srbskem (16. 5.) a s Francií, přičemž
na mistrovství konané během letošního července na Kypru projde jen vítěz. Byť je naše družstvo dost kvalitní
a má ve svém středu tak výrazné individuality jako smečařku Michaelu Mlejnkovou či nahrávačku Marii
Kurkovou, znamenala by účast při
vrcholném turnaji planety nesmírně
hodnotný počin.
„My se ale dopředu ničím nestresujeme. Jedeme to prostě zkusit tím, že
chceme odvést naše nejlepší možné
výkony. A na co to bude výsledkově
stačit, se uvidí. Každopádně je jasné,
že případný průnik na šampionát
přes Turecko, Srbsko i Francii, jež
v současném ženském volejbalu patří
mezi absolutně nejlepší celky, by byl
skutečně obrovský úspěch. Rozhodně nejsme předem poražení,“ bojovně konstatoval hlavní trenér juniorek
ČR Ondřej Marek před cestou na
Balkán.
(son)
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„Zástupci Olympu Praha, Českých Budějovic i Španielky Řepy za mnou po
slavnostním vyhlášení výsledků přišli
a děkovali za výborný turnaj, který se
podle jejich mínění zařadil k nejlepším
v historii soutěže. Za náš klub mohu říct,
že oba dny proběhly z pořadatelského
pohledu skvěle a bez jediného většího
problému, neboť jsme se na důležitý
vrchol mládežnické sezóny dobře připravili. Vyplatilo se, z celého Final Four
mám příjemný pocit,“ svěřil své dojmy
sportovní manažer VK Peter Goga. Právě on byl v čele organizátorů, kteří kromě jiného museli nachystat taraflexový
koberec a nejlepší české kadetky tak
o republikové medaile bojovaly na stejném povrchu, jako například ženy v evropské Champions League. „Český volejbalový svaz směřuje vše k tomu, aby
veškeré extraligové soutěže mládeže
vrcholily právě na taraflexu coby mezi-

národně certifikovaném povrchu. My
jím disponujeme a ČVS navíc financoval jeho instalování, tudíž nevznikla
žádná potíž. Jen jsme s tím samozřejmě
měli práci navíc, ovšem to jsme pro co
nejkvalitnější průběh turnaje moc rádi
udělali,“ ujistil Goga.
Konečný zisk zlata se stal pro všechny Prostějovany nádhernou odměnou. „Musím říct, že mě titul našich
děvčat nesmírně těší. Na práci s mládeží se totiž dlouhodobě zaměřujeme, po prvenství jsme už v minulých
letech toužili a tentokrát vše konečně
vyšlo dokonale. Holky byly největšími
favoritkami a díky perfektním výkonům v semifinále i finále dokázaly tuhle nevděčnou roli naplnit, což není vůbec jednoduché. Velký úspěch navíc
mohly oslavit v domácím prostředí se
svými nejbližšími, tím víc bylo dobytí
nejcennějšího kovu krásnější. Atmosféra byla zásluhou několika stovek
diváků v hledišti výborná a za náš
oddíl tak mohu vyhlásit maximální
spokojenost,“ zdůraznil Goga.
Opravdové pocity štěstí přitom prožívaly jak samotné hráčky, tak jejich
trenéři. Zejména hlavní kouč Agelek
do 17 let Jaroslav Matěj musel cítit
ohromné zadostiučinění za šest let intenzivní práce, jež v kooperaci se všemi
klubovými kolegy vedla k ovládnutí
kadetské kategorie po dvou předchozích stříbrech. „Ty holky si to strašně
zasloužily. Letos jsme měli hodně silné družstvo složené z řady individuálně vynikajících volejbalistek, které
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Foto: Marek Sonnevend
však dokázaly své schopnosti věnovat
ve prospěch kolektivu. A právě tohle
týmové pojetí nás nakonec dovedlo
až k titulu,“ povídal s plackou na krku
viditelně dojatý šéftrenér mládeže ve
vékáčku.
Z jeho svěřenek je potřeba zmínit
především excelentní smečařku Pavlu
Meidlovou, jež potvrdila status jednoho z největších mladých talentů
současného dívčího volejbalu v ČR.
Posbírala hned tři individuální ocenění (Nejlépe útočící hráčka, Nejvíce
bodující hráčka, Osobnost turnaje)
a svými výkony táhla celý hanácký
mančaft. Jenže v tom nezůstala zdaleka sama, když parádním způsobem
v rozhodujících střetnutích zazářily
také univerzálka Kristýna Adamčíková, libero Adéla Stavinohová, nahrávačka Lucie Zatloukalová, smečařka

PROSTĚJOV Tři reprezentační výběry žen s volejbalovými zástupkyněmi či zástupci VK AGEL Prostějov
už jsou momentálně v plném tréninkovém zatížení. Jedná se o národní
týmy Slovenska (asistent trenéra Ľubomír Petráš, statistik Lukáš Miček),
Slovinska (blokařka Sonja Borovinšek) a Běloruska (smečařka Tatsiana
Markevich), jež koncem května čeká
baráž o postup na podzimní Mistrovství Evropy 2015. Podívejme se,
s čím členové a členky našeho klubu
na soustředění svých nároďáků odjížděli.
„My v rozhodujícím dvojutkání kvalifikace narazíme na Ázerbájdžán, proti
kterému Slovensko rozhodně není favoritem, spíš právě naopak. Můžeme jedi-

ně překvapit, o což se však samozřejmě
pokusíme. Soupeř má ve svém středu
dvě hvězdné individuality, kterými jsou
Natalya Mammadova a Polina Rahimova. My proto musíme vsadit spíš na kolektivní pojetí, bojovnost a soudržnost,
abychom tuhle sílu eliminovali. Určitě se
to může povést, ale náš průnik na šampionát by se rovnal překvapení,“ rozebral
druhý kouč SR Luboš Petráš.
„Já to vidím podobně. Nás totiž čeká
hodně kvalitní Francie v čele s vynikající
Christine Bauer, kolem níž poskládala
dost silný mančaft. Třeba Maďarsko
však v základní kvalifikační skupině
dokázalo tuhle hvězdu skvěle ubránit
a Francouzky nečekaně podlehly 0:3,
takže na mistrovství nepostoupily přímo. Touhle cestou zkusíme také jít.

Holkám řeknu, že nemáme co ztratit
a z naší pozice outsidera lze jedině těžit,“
uvažovala zkušená slovinská legionářka
Sonja Borovinšek.
„Rovněž my jsme v takové roli, že větší papírové šance postoupit určitě má
Ukrajina, s níž se v baráži střetneme.
Naše naděje na úspěch ale nevidím
vůbec špatně zvlášť po tom, co jsme
s Prostějovem letos dokázaly v klubové
Champions League. Evropské poháry
jsou sice něco jiného než reprezentační
kvalifikace, ovšem inspiraci lze v našem
senzačním tažení Ligou mistryň každopádně najít. Parťačkám z nároďáku
o tom povyprávím a zkusíme se o šampionát ze všech sil poprat,“ nadhodila
běloruská opora Tatsiana Markevich.
Poslední týden května ukáže.
(son)

Hanácká volejbalová liga vyvrcholí bitvami v play off
PROSTĚJOV Od roku 1991 v Prostějově nepřetržitě běží Hanácká volejbalová liga smíšených družstev. Populární soutěž, v níž společně zápolí
obě pohlaví a která se pyšní několikasetčlennou členskou základnou
hráček i hráčů, tak má letos na programu již svůj čtyřiadvacátý ročník.
A ten právě vrcholí. Závěrečné play
off proběhne v sobotu 16. a v neděli
17. května (shodně od 8.00 hodin)
v hale RG a ZŠ Prostějov ve Studentské ulici, finálové zápasy přijdou po
oba dny na řadu od 17.00 hodin.
Aktuální ročník HVL 2014/2015 zatím proběhl naprosto standardně, když
třicet zúčastněných kolektivů odehrálo
turnajovým systémem osm kol základní
části vždy v šesti pětičlenných skupinách

dle výkonnosti. Nyní tedy přichází na
řadu vyřazovací fáze a zde bude tradičně
upřena největší pozornost na k.o. boje
elitní osmičky nejlepších mančaftů.
Tvoří ji dle nasazení od prvního do
osmého místa Čučkyni coby možná
překvapiví vítězové dlouhodobé soutěže (jde o nováčka, jehož kádr však
tvoří velmi kvalitní plejeři i plejerky),
dále obhájce titulu a obvyklý favorit TJ
Haná Metal Prostějov, tým s exotickým
názvem Juřu bolí vlasy (přejmenovaní
silní Stopaři), po další medaili toužící
Sportovní klub K2 A, trvale ambiciózní
premiant zpřed dvou let Našrot, volejbalově nebezpečný Glauber R, po herní
stránce neustále solidní Panteři a oproti
minulosti výrazně zlepšené VK Vrbátky.
Play off na dvě porážky se uskuteční

o nejbližším víkendu, rozlosování najdete níže. Dosavadní výsledky se přitom mažou a duely ve čtyřech finálních
skupinách (o 1. až 8., 9. až 15., 16. až 23.
a 24. až 30. místo) definitivně rozhodnou
o konečném pořadí letošní Hanácké volejbalové ligy. Pokud máte čas, přijďte se
na „Chorázku“ podívat, ať vidíte, jak moc
se úroveň atraktivní smíšené soutěže za
poslední roky zvedla. Navíc budou do
Síně slávy HVL uvedeny velmi zajímavé
a zpod vysoké sítě dobře známé osobnosti a ceny nejlepším družstvům osobně
předá náměstkyně primátora města Prostějov Ivana Hemerková.
Hanáckou volejbalovou ligu finančně
podporují město Prostějov a Olomoucký kraj, partnerem soutěže je i Cestovní
kancelář Vlha Prostějov.
(son)

1. Čučkyni 206, 2. TJ Haná Metal Prostějov 205, 3. Juřu bolí vlasy 202, 4. Sportovní
klub K2 A 197, 5. Našrot 195, 6. Glauber
R 184, 7. Panteři 177, 8. VK Vrbátky 158,
9. Glauber 154, 10. Lazam Vyškov 151,

11. Kosti 140, 12. Sokol Smržice 128, 13.
Debakl Team 123, 14. Reálka 116, 15.
Hematom 107, 16. Sokol I Elán 104, 17.
Premiéra 102, 18. Sexmeralda Prostějov
98, 19. Kaktusáři 86, 20. SK Čunín 83,

21. Mosambik 82, 22. Galaxie 78, 23.
Sportovní klub K2 D 61, 24. El Gibon 58,
25. Volej „93“ 53, 26. Keho! 40, 27. Tučňáci 38, 28. Raubíři 31, 29. FÉNIX 20, 30. TJ
Sokol Přemyslovice 10.
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ZKUSTE
TO!

Vendula Valášková i blokařky Sarah
Cruz s Kateřinou Kociánovou. „Holky hrály opravdu výtečně hlavně ze tří
hlavních důvodů: za prvé na to mají,
za druhé maximálně plnily taktiku
a za třetí daly do závěrečných utkání
sezóny celá svá srdce, díky velké soudržnosti bojovaly jedna za druhou.
V tomto ohledu zaslouží absolutorium kompletně celý tým včetně děvčat
z lavičky, která se dostala na hřiště jen
chvíli v semifinále. Což ale není vůbec
podstatné, neboť i tak všechny členky
mančaftu naplno žily společným cílem a dosáhly na něj právě díky tomu,
jak pevně za jeho dosažením šly. Pokud teď holky vydrží dál makat na té
nejvyšší možné úrovni jako dosud,
mají před sebou i v dospělé kategorii
velice slibnou budoucnost,“ odhadl
Matěj.
(son)

Volejbalistky Slovenska, Slovinska a Běloruska
RYCHLÝ
včetně Agelek se připravují na baráž o ME 2015 9(ÿ(51Ì.
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Pátek 15. května: Turecko – Česko (16.00 hodin)
Sobota 16. května: Srbsko – Česko (18.30 hodin)
Neděle 17. května: Francie – Česko (16.00 hodin)

NOVÁ PODOBA

PROSTĚJOV Po všech stránkách vynikajícím způsobem
zvládl pořádající oddíl VK AGEL
Prostějov druhý a rozhodující
turnaj Final Four extraligy kadetek ČR 2014/2015. V Městské
hale Sportcentra DDM se 1. a 2.
května domácí tým volejbalistek
„U17“ radoval z celkového vítězství znamenajícího premiérový
mistrovský titul v této věkové kategorii, navíc celé klání proběhlo
bezvadně i z organizačního hlediska. A Večerník byl u toho!

Skupina o 1. až 8. místo
Čtvrtfinále: Čučkyni – VK
Vrbátky, TJ Haná Metal
Prostějov – Panteři, Juřu bolí
vlasy – Glauber R, Sportovní
klub K2 A - Našrot.

Skupina o 9. až 15. místo
Čtvrtfinále: Glauber volný los, Lazam Vyškov –
Hematom, Kosti – Reálka,
Sokol Smržice – Debakl
Team.

Skupina o 16. až 23. místo
Čtvrtfinále: Sokol I Elán
– Sportovní klub K2 D, Premiéra – Galaxie, Sexmeralda
Prostějov – Mosambik, Kaktusáři – SK Čunín.

Skupina o 24. až 30. místo
Čtvrtfinále: El Gibon
volný los, Volej „93“ –
TJ Sokol Přemyslovice,
Keho! – FÉNIX, Tučňáci
- Raubíři.

Skonèil 12. roèník Poháru trojic
Prostějov (son) - Také v letošní sezóně
2014/15 proběhl mezi dětmi základních škol velmi oblíbený Pohár trojic ve
volejbalu a v přehazované. Celý uplynulý ročník soutěže se hrál v tělocvičně
ZŠ Palackého Prostějov, kde se v neděli
3. května uskutečnilo i závěrečné kolo.
„Dohromady se letos zúčastnilo
36 družstev, které bojovaly nejen
o umístění ve skupinách, ale i v celkovém pořadí. Naše hráčky po celou
sezónu vzorně reprezentovaly svůj
klub a co je podstatnější, postupně
se zlepšovaly ve svých výkonech.
I přesto však poslední den byl pro nás
trochu ve znamení smůly, protože
A-tým VK AGEL Prostějov obsadil
v konečném hodnocení čtvrté místo
těsně pod stupni vítězů. Rozhodně to
však není důvod ke smutku, naopak si
všechny holky zaslouží pochvalu. Poděkování dále patří nejen všem malým
volejbalistkám, ale i jejich trenérům
a rodičům, kteří se na této soutěži podílejí. Už teď se moc těšíme na příští, již
13. ročník Poháru trojic,“ shrnula trenérka malých Agelek Lucie Kučerová.
MÈR mladších
z½N\ÎSUR+OLQFRYNX
Prostějov (son) - I ve věkové kategorii
mladších žákyň dosáhly volejbalistky
Olympu Praha na medaili, a to stříbrné hodnoty. PVK, který letos skončil
druhý v ženách, první v juniorkách
a druhý v kadetkách, se na mistrovství republiky dívek do 13 let musel
sklonit jen před celkem SK Hlincovka coby dalším zástupcem hlavního
města ČR. Bronz vybojovaly Kralupy nad Vltavou, zatímco děvčata VK
AGEL Prostějov na šampionát těsně
nepostoupila z kvalifikace a v rámci
země obsadila 18. příčku.
Konečné pořadí MČR mladších
žákyň 2015 v Liberci: 1. SK Hlincovka, 2. PVK Olymp Praha A, 3. TJ
Kralupy nad Vltavou, 4. VK Královo Pole Brno, 5. VO TJ Lanškroun,
6.ŠSKBílovec,7.TJVKDuklaLiberec,
8. TJ Sokol Česká Třebová, 9. VK
Slavia VŠ Plzeň, 10. Volejbal Tábor,
11. TJ Baník Příbram, 12. TJ Sklo
Bohemia Světlá nad Sázavou, 13. ŠSK
Demlova Jihlava, 14. PVK Olymp
Praha B, 15. Volejbal Přerov, 16. TJ
Ostrava.
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navštivte stále více oblíbenější inter

rozhovor, volejbal
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„LETOŠNÍ
SEZÓNA
BYLA
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
Šéfa VK AGEL Prostějov Petra Chytila potěšil zvýšený zájem ze
SONNEVEND
PROSTĚJOV Je radost
hodnotit soutěžní ročník,
v němž se vám vydaří téměř
vše, na co sáhnete. A když
ještě spokojenost znásobí
vyřešená klubová budoucnost, která v nejbližší sezóně
slibuje možnost navázání na
skvělé dosažené výsledky,
odehrává se rozhovor ve
skutečně hodně příjemné
atmosféře. Předseda správní
rady VK AGEL Prostějov
Petr Chytil nejen tato fakta zohlednil v tradičním
hodnotícím interview pro
Večerník, jenž tentokrát
zaslouženě vyzněl veskrze
pozitivním tónem.
ƔƔ Otázka se na úvod přímo nabízí: má za sebou prostějovský volejbal nejlepší rok v historii?
„Ze své pozice mohu s uplynulou
sezónou 2014-2015 určitě vyjádřit
maximální spokojenost. Byla totiž
ze sportovního hlediska opravdu vynikající a pravděpodobně nejúspěšnější v naší osmileté oddílové historii
hlavně tím, jak nečekaně skvěle jsme
si vedli v extrémně nabité základní
skupině Champions League. Asi vůbec nikdo nepředpokládal, že po tak
krutém losu, který nás poslal do společnosti Dynama Kazaň, Rabity Baku
a Chemiku Police, dokážeme postoupit do play off a přitom porazíme každého z těchto tří nesmírně silných
protivníků. Na mezinárodní scéně
jsme tak předvedli něco úžasného
a pokud k tomu připočítáme zisk osmého Českého poháru i sedmého mistrovského titulu v řadě za sebou, byl
tenhle soutěžní ročník skutečně top.“
ƔƔ Jak byste se ohlédl za účinkováním v Lize mistryň?
„V úvodních dvou zápasech se sice
tým ještě sehrával, víceméně hledal
ideální formu, ale potom se neuvěřitelně semknul a začal hrát perfektní
volejbal. Což nás přivedlo k nádherným vítězstvím 3:2 doma nad Baku,
stejným poměrem na hřišti Chemiku
a 3:1 opět ve vlastní hale nad Kazaní.
V konečném součtu to znamenalo třetí místo ve skupině a senzační postup
do vyřazovacích bojů na úkor hvězd-

ropské volejbalové federace v sekci
Champions League a uvidí tam VK
AGEL Prostějov na osmé pozici ve
společnosti Kazaně, Piacenzy nebo

zápasy českých soutěží chodilo oproti
předchozí sezóně víc příznivců, kteří
si dokázali vychutnat špičkový volejbal předváděný naším družstvem.

„Když vidíte VK AGEL Prostějov
v rámci Ligy mistryň na osmé pozici
ve společnosti Kazaně, Piacenzy nebo
Cannes, je to pro náš oddíl i celé město,
kraj i republiku opravdu skvělá reklama.“
vítěz celé Ligy mistryň nás vyřadil po
výsledcích 1:3 a 0:3. Ovšem nebýt
nešťastného výronu v kotníku opory
družstva Liannes Simon jen pár dní
před úvodním střetnutím této série
doma, mohli jsme i natolik špičkového soupeře potrápit mnohem víc.
Zranění kubánskou tahounku našeho
útoku logicky limitovalo a šance ještě
znásobit senzaci dalším šokujícím postupem už nebyla reálná.“
ƔƔ Čím si vysvětlujete tři parádní
skalpy vysoce favorizovaných družstev, které vás vynesly na dělené
osmé místo v soutěži a tím v celé
klubové Evropě?
„Hlavním pilířem tohoto významného úspěchu byla skutečnost, že
se nám loni v létě podařilo sestavit
hodně silný mančaft. Z mého pohledu se jevil coby klíčový přínos německé nahrávačky Kathleen Weiss,
která vedle skvělého dirigování
a tvorby hry i velice dobře bránila
a s pomocí svých bohatých zkušeností pozvedávala útočný potenciál
všech parťaček na vyšší úroveň. Právě v ofenzivní fázi byla jednoznačnou oporou kubánská univerzálka
Liannes Simon, typická rozdílová
hráčka dělající de facto v každém
zápase nejvyšší počet bodů včetně
rozhodujících. Naopak při obraně
v poli excelovala Julie Kovářová,
jež z pozice libera výtečně řídila
celou naši defenzivu a byla podle
mě nejlepší Češkou v kolektivu.
K těmto výborným výkonům osy
družstva se přidaly neméně dobrou
hrou také další členky kádru Tatsiana Markevich, Sonja Borovinšek,
Stefanie Karg, Andrea Kossányiová
či Barbora Gambová, což v součtu
s opravdovým týmovým pojetím
založeném na vzájemné soudržnosti
přineslo pravidelně kvalitní výkony
vedoucí k super výsledkům. Když
si někdo otevře webové stránky Ev-

Cannes, je to pro náš oddíl i celé
město, kraj a republiku skvělá reklama, současně důkaz naší dobře odvedené práce.“
ƔƔ Potěšil vás kromě úspěchu
v Champions League i způsob, jakým jste letos došli k národním
trofejím?
„Rozhodně ano. Vyhrát domácí
pohár a extraligu je sice každým
rokem spíše povinnost, ale samozřejmě potěší. Tím víc, když jsme
za celou sezónu neutrpěli od českých soupeřů ani jednu porážku
a v součtu obou soutěží ztratili
pouhých pět setů, což je nejméně během jednoho ročníku
za celou klubovou existenci.
Navíc další rekord přišel v ligovém play off, kde holky ovládly
všech devět utkání včetně finálové série jasnými výsledky
3:0. Už jsem to říkal několikrát
v minulosti a budu se opakovat, ale opravdu se mi velice
líbí, jak suverénním způsobem
dokážeme dlouhodobě plnit
roli favorita na území ČR. Již
sedm let bez většího klopýtnutí, což dokazuje trvalou profesionalitu volejbalistek, které za
Prostějov vždy naplno makají.
A letošní sezóna byla obzvláště
povedená, proto chci za výbornou reprezentaci našeho oddílu
na české i mezinárodní scéně moc
poděkovat jak samotným hráčkám,
tak celému realizačnímu týmu. Všichni odvedli velmi kvalitní práci.“
ƔƔ Zaznamenal jste i zvýšený zájem
ze strany diváků o domácí duely?
„Pochopitelně jsem si všiml, že na utkání evropské Ligy mistryň bylo hlediště
v hale Sportcentra DDM Prostějov
opravdu hodně zaplněné a divácké návštěvy se minimálně blížily rekordům
z minulosti, čemuž odpovídala rovněž
výtečná atmosféra. Navíc i na běžné

Kromě toho několik desítek skalních
fandů jezdí vcelku pravidelně mančaft podporovat i na venkovní duely
a s týmem svým způsobem žijí, existuje vzájemná sounáležitost. Za veškerou
podporu fanoušků každopádně moc
děkujeme a věříme, že nám jejich přízeň zůstane i nadále zachována.“
ƔƔ Nakolik se vám zamlouvá, čeho
nejen v průběhu posledního roku
dosáhly mládežnické výběry VK?
„Myslím, že i zde může panovat velká
spokojenost. Hlavně dvě nejstarší věkové kategorie mládeže se v uplynulých letech každým
rokem zkvalit-

TREFA D
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Oběma mladým hráčkám běží dál smlouvy,
Barbora byla čerstvě povolána do reprezentace
Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Prvními známými
jmény v hráčském kádru žen VK
AGEL Prostějov pro novou sezónu
2015/16 jsou dvě Češky Barbora
Gambová a Michaela Zatloukalová.
Večerníku to exkluzivně prozradil
šéf našeho volejbalového oddílu
Petr Chytil a potvrdil hlavní trenér
Miroslav Čada.

„S oběma máme uzavřené dlouhodobé smlouvy, které normálně běží dál a počítáme s pokračujícím
čujíícím výý
konnostním rozvojem těchto dvou mladých hráček v našich klubových barvách,“ potvrdil Chytil.
ytil.. GamGam
mbová má přitom šanci poprat se o stabilní místo v základní sestavě. „Bára se dokázala rychle oklepat
klep
pat zee
dvou operací kolena a když v uplynulém ročníku dostala šanci, v podstatě nikdy nezklamala. Po
Podle
dlee
hlavního trenéra Mirka Čady by měla být schopna unést jak herní náročnost, tak psychický tlak neje
nejen
jen
n
extraligy ČR, ale i evropské Ligy mistryň. Tak uvidíme, snad jí vydrží zdraví,“ uvažoval šéf vékáčka.
ka.
Kouč navíc prozradil jednu čerstvou a velmi potěšitelnou informaci. „Na základě hodně kvalitních
ních
h
výkonů v závěru letošní sezóny včetně ligového play off byla Barbora nově povolána do reprezenzen-orld
d
tace České republiky s tím, že jí chce trenér Carlo Parisi dát šanci i v užším výběru pro letní World
Grand Prix. To je pro ni velká šance ukázat se na mezinárodní scéně a nasbírat další cenné zkušenosnos-ti proti zahraničním soupeřům. Bára si to určitě zaslouží,“ potěšila Čadu aktuální nominace Gambombo
o-vé do národního výběru ČR.
Další zlepšování očekává též od Michaely Zatloukalové. „Míša průběžně dělá velké pokroky v celk
celkoko
ovém zkvalitňování své hry a dozrává doba pro to, aby coby naše oddílová odchovankyně dostala
la v čes-kých soutěžích v rámci možností větší prostor,“ nadhodil Miroslav Čada. „Míša od útlého věku vol
volejbalejba-lově vyrostla v našem klubu, kde ji vychovali naši vlastní trenéři. Zatím do mistrovských zápasů
ů v dospělé
kategorii příliš nenastupovala, což by se ale v příští sezóně mohlo změnit. Věřím, že tuhle příležitost
tosst pořádně chytí za pačesy,“ přál si Petr Chytil pro Zatloukalovou na závěr.

INZULTACI rozhodčího

už vyšetřuje policie
PROSTĚJOV Jak Večerník exkluzivně informoval v minulém čísle,
při fotbalovém utkání IV. třídy OFS
v Doloplazech v neděli 26. dubna
došlo k inzultaci dvacetiletého rozhodčího Jana Krátkého. Otřesný
případ má v rukách už policie.
Pět minut před závěrem zápasu mezi Doloplazy a rezervním
týmem Kostelce na Hané jeden
z rozvášněných diváků hodil
skleněným půllitrem od piva po

arbitrovi a trefil ho do hlavy. Jan
Krátký byl převezen do nemocnice s tržnou ránou a otřesem mozku. „Oznámení o této události
jsme přijali v úterý pátého května
prostřednictvím zdravotnického zařízení. Veškeré okolnosti
a souvislosti tohoto případu zjišťujeme,“ potvrdila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
(mik)

Duo basketbalistek bojuje o ME
PROSTĚJOV Adéla Neubauerová
s Michaelou Krátkou jsou blízko
tomu, aby si na přelomu července
a srpna zahrály na mistrovství Evropy do 18 let ve Slovinsku. Obě
hráčky sice letos slaví teprve sedmnácté narozeniny a v širší nominaci
jsou i o rok starší basketbalistky než
toto duo TJ OP Prostějov, v jejich
prospěch ale hovoří celosezónní výkony i zkušenosti z mezinárodních
střetnutí.
„Obě byly loni ve výběru na stříbrné
Euro do šestnácti let, kde byla Adéla
vybrána do All-Star, Míša ale nakonec
kvůli zranění zad a nohy nejela. Mám z
toho radost a přeju si, ať se jim to podaří,“ usmíval se potěšený trenér prostějovského oddílu Željko Živkovič.
Do výběru kouče Petra Tremla se zatím vešlo celkem čtyřiadvacet jmen, na

Foto: Josef Popelka
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V Prostějově pokračují Gambová i Zatloukalová!

Marek SONNEVEND

která od června čekají tréninkové jednotky v Praze, Luhačovicích, Děčíně,
Jičíně, Benešově a Brně, k tomu vždy
po třech zápasech proti Německu,
Polsku, Itálie a závěrečné dvojutkání
s Ruskem.
„Očekávám kvalitní tréninkovou přípravu s výběrem nejlepších hráček
z celé republiky a získání nových zkušeností. Vzhledem k tomu, že jsem
mladší, vážím si pozvání do starší kategorie, se kterou jsem již měla možnost
trénovat,“ podotkla Neubauerová.
Vyvolená dvanáctka hráček se na Balkán vydá v úterý 28. července. O dva
dny později vstoupí české reprezentantky do kontinentálního šampionátu duelem proti Chorvatsku, následně
se utkají s Estonskem a základní skupinu „D“ zakončí 1. srpna proti Nizozemsku.
(jim)

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

MAREK SONNEVEND

Orli nezaslouží kritiku,

ale naopak UZNÁNÍ
Jeden pohled na aktuální vyřazení
prostějovských basketbalistů v semifinále Kooperativa NBL by mohl
být kritický. Ve smyslu toho, že po
pěti finálových účastech za sebou
tentokrát do titulového boje nepostoupili a nenavážou tak na dlouhou
šňůru stříbrných medailí. Což by se
dalo považovat za neúspěch. Jenže
tohle já neberu.
Druhý pohled na současný závěr
sezóny v podání mužů ARIETE je
střízlivý, podle mě objektivnější
a mému srdci mnohem bližší. Hovoří o tom, že Orli sice letos nebudou svádět (marné) bitvy s nymburským suverénem o zlato, ovšem
pořád mají velkou šanci na bronzový kov. A to se taky počítá.

Musím se totiž přiznat, že „naše
baskeťáky“ za jejich počínání v posledních několika letech hodně
uznávám, až obdivuji. Důvod? Našlo by se jich víc, leč ten hlavní spočívá ve schopnosti opakovaně se doslova prorvat mezi absolutní elitu
České republiky všem problémům
navzdory. Včetně existenčních před
necelými dvěma roky, kdy se sport
pod bezednými koši v Prostějově
nacházel vinou ekonomické krize
na samé hraně svého dalšího pokračování.
Orli přesto nenaříkali, i s omezenými finančními možnostmi dál
makali, dřeli, bojovali. A znovu do
finálové série postoupili. Stejně
jako třikrát předtím, stejně jako

loni, kdy už byla klubová situace
stabilizovaná. Přitom BK v žádné ze
svých stříbrných sezón určitě neplnil roli druhého největšího favorita,
neboť z hráčského hlediska i co do
rozpočtu pokaždé papírově patřil
nejen za dominantní Nymburk, ale
i za Pardubice a možná též Děčín.
Přesto Orli finále vždycky udělali.
A pokud se jim to nyní po dlouhých
letech hojnosti nepodařilo, určitě si
zaslouží jistou shovívavost nebo pochopení. Dosahovat neustále svého
absolutního maxima dost bolí a někdy se to zkrátka nepovede. V mých
očích je i série o třetí místo pořád
úspěchem. Placku by to však rozhodně chtělo! Byť bude mít „jen“
bronzovou hodnotu.

GLOSA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB

Venkovní dvojzápas Fandíme až za hrob
nohejbalistům nevyšel

15042910434

Marek

né Rabity, o čemž se nikomu z nás
původně ani nesnilo. V prvním kole
play off jsme pak narazili na další velkoklub Eczacibasi Istanbul a pozdější

15050610455

V rámci exkluzivního
interview pro Večerník
se ptal

sport

ČAKOVICE, ZRUČ, PROSTĚJOV „A“-tým nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov odehrál
o uplynulém víkendu další dva zápasy první ligy. Nejprve se v pátek
8. května představil v Čakovicích
proti rezervě extraligového celku,
o den později nastoupil na půdě
aktuálně vedoucího družstva druhé nejvyšší domácí soutěže. Hosté
nastoupili oslabeni o zraněného
Šlézara a navíc hrál nedoléčený
Kuba Ftačník. Přes veškerou sna-

hu se na Hanou vrátili s prázdnou
a potvrdili, že z těchto destinací se
body příliš nevozí.
Proti Čakovicím „B“ začala střetnutí
dvojice Husařík, Valenta se střídajícím Procházkou, kteří po chybách
od druhého setu prohráli 1:2. Druhá
mladá dvojka v Roba, Ftačník zahrála opět bojovně a výborně a porazila
nejlepší dvojku Čakovic 2:0, čímž
srovnala průběžný stav zápasu na
1:1.
(dokončení na straně 35)

Když se tak kolem sebe v posledních
dnech dívám, mám pocit, že se hokejového šampionátu nedočkali ani
tak ti hlavní, tedy aktéři na ledě a
jejich fanoušci, ale především nejrůznější přímo či nepřímo napojený
byznys. Ten roztáčel kola hokejové
mašinérie už pár týdnů předem
jako před dalšími významnými
událostmi či svátky, z kterých něco
„kápne“.
A jako vždy vše souvisí se vším. Člověk, který je v současné době médii
extrémně manipulovatelný, šílí
po hokeji, i kdyby se na něj doteď
v životě nepodíval. Oba stadiony,

zvlášť ten v Praze, jsou naplněny
k prasknutí, což je samozřejmě
dobře. Jenže ono to všechno doléhá
na hráče možná víc, než si to sami
dokážeme připustit. Ne nadarmo
už dávno pořadatelství šampionátu
není výhoda, spíš naopak.
To ovšem trh nechce slyšet, rozvášňuje fanoušky dál a dál a reprezentace se tak dostává pod tlak.
Došlo to dokonce tak daleko, že se
fandové v první třetině ošemetného
zápasu s Francií drželi zpátky a
stali se z nich „pouze“ diváci, aby
kluky na ledě nezbláznili, a ti plnili
trenérovy taktické pokyny. Jakmile

jsme získali dostatečný náskok, už
se z diváků stali zase fanoušci se
vším všudy.
Jestliže se majitelé haly poučili z masivních otřesů skákajícího
davu, kvůli kterému museli nechat
zpevnit konstrukci, aby se ti opravp
doví Češi nepropadli do netušených
šených
hlubin, tak prostorové parametry
ametry
dobře neodhadla Česká televize.
levize.
Její hlavní kameru totiž zpočátku
očátku
hravě překryli vstávající a jásající
ásající
fanoušci v nejvyšších řadách. Když
se diváci baví, je nutné počítat
ítat se
vším. Jen aby ta zábava neskončila
ončila
předčasně.

2x foto: archív Večerníku

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Zdatně si zatím v hokejovém zákulisí vedou představitelé prostějovských Jestřábů. Novému trenéru
Přecechtělovi již pořídili čtyři známá jména - po Čuříkovi a Novákovi
přichází zadáci Protivný a Mojžíš.
DEBAKL
Basketbalisté Prostějova utržili
v rozhodujícím klání semifinálové
série Kooperativa NBL těžkou porážku, která rozhodla o tom, že boj
o zlato poprvé okusí rival z Děčína.
To je ale škoda...
ČÍSLO VEČERNÍKU

4

Poprvé v kariéře by se měl dnes
prostějovský tenista Tomáš Berdych objevit ve světovém žebříčku
ATP mezi čtyřmi nejlepšími hráči
světa. Bravo!
VÝROK VEČERNÍKU

„DNES JE TO NA
MNĚ, TOHLE JSEM
MĚL DÁT...“
Hráč prostějovského „eskáčka“
Jan Koudelka litoval zahozené
šance v derby s Vyškovem
KOMETA VEČERNÍKU

PETRA KVITOVÁ

Prostějovská tenistka je zpátky! Po
osobní pauze se sice musela vyrovnat s částečnou nedůvěrou okolí, ale
antukový turnaj v Madridu ukázal,
že je to prostě VELKÁ HRÁČKA!
Při cestě za trofejí si připsala i skalp
světové jedničky.
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navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

Fotbal

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

www.
vecernikpv.cz
a zajistěte si
naši novou
službu.

Určice byly blízko vítězství nad Havířovem Víkend bez výhry, bodovaly jen Čechovice
URČ
HAV

1
1

URČICE, PROSTĚJOV Pouhých pět
minut základní hrací doby a následné
nastavení dělilo fotbalisty Určic od
teprve páté výhry v tomto divizním
ročníku. Výběr Petra Gottwalda se
však nakonec plného bodového zisku
nedočkal, hostující Havířov totiž dokázal v samotném závěru vyrovnat a

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

www.vecernikpv.cz

´

´

zapasove
´ˇ
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
24. kolo: Sparta Brno - 1.SK Prostějov (neděle 17.5., 10.15, Gasnárek –
Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17,
sk. „B“, jaro:
9. kolo: Frýdek-Místek - 1.SK Prostějov (sobota 16.5., 10.00, Vidlička
- MS KFS, MS KFS).
RELAX CENTRUM KRAJSKÝ
PØEBOR - dorost:
22. kolo: Kostelec na Hané - Určice
(neděle 17.5., 11.00, Januš), Šternberk - Konice (sobota 16.5., 10.00,
Dömisch).
LION SPORT KRAJSKÁ SOUTÌŽ
- dorost:
22. kolo: Němčice nad Hanou Protivanov (sobota 16.5., 10.00, Vachutka), Tovačov - Smržice (sobota
16.5., 10.00, Menšík).

dovolil tak domácím posun pouze na
hodnotu sedmnácti bodů. To znamená aktuální patnácté místo o dva body
za Lískovcem, jenž stejně jako aktuálně poslední Velké Karlovice o víkendu
prohrál.
„Je a není to málo. Ztratili totiž naši hlavní
konkurenti, jimž jsme se alespoň trochu
přiblížili. Odpoutali jsme se od posledního fleku a trochu stáhli náskok čtrnáctého
týmu, samozřejmě jsme však pomýšleli
na víc. A měli jsme na to,“ přemítal po
utkání šéf lavičky Sokola Určice.
Větší radost mu udělala úvodní pětačtyři-

cetiminutovka, tu jeho svěřenci odehráli
velice dobře. „Hráli jsme nátlakově, presovali, dostávali jsme se do šancí, přestože
hosté měli více ze hry uprostřed hřiště.
Od nich to ale bylo bez šancí i náznaků,
hrozili pouze ze standardek, rohy z levé i
pravé strany byly nebezpečné,“ popisoval
Gottwald.
Se vším se ale hráči Určic vypořádali
úspěšně a po přetaženém centru Trajera z
pravé strany se dorážkou pod břevno prosadil přibližně v polovině prvního dějství
Vít Kopečný. „I tak jsem o přestávce zvýšil
hlas a ve druhé půli jsme hráli koncentro-

vaněji a taktičtěji, nicméně Havířov má
velice kvalitní mužstvo, které chtělo hrát
a nepřišlo to jen odbránit,“ zmínil Petr
Gottwald.
Hosté se tlačili dopředu a domácím se
dařilo využívat okének pro gólové situace, nicméně koncovka domácí hráče
zklamala. „Mohli jsme rozhodnout, ale
nestalo se tak. Na konci nám už chyběly
síly a po vyrovnání jsme se strachovali o
výsledek. Míra Nejezchleb nás ale zázračnými zákroky podržel, takže bod je nakonec spravedlivý,“ hodnotil určický trenér.
Celkově považoval utkání za velice vy-

rovnané, zklamáním je pro něj ale aktuálně hra střední zálohy. „Pro diváka velice
atraktivní zápas, útoky se střídaly na obě
strany a diváci si přišli na své. Chtěli sice tři
body, těch se snad dočkáme v Hranicích,“
přeje si Petr Gottwald.
Na jeho celek nyní čeká anglický týden,
ve středu to bude souboj na půdě již zmíněných Hranic, o víkendu pak na půdě
vedoucích Vítkovic. „Zbraně neskládáme
a jsme schopni hrát vyrovnanou partii a
s kýmkoliv. Brankové šance si vytváříme,
jen nás trápí produktivita,“ věří ve zlepšení
určický kouč.
(jim)

Kralice měly blízko k bodům s Novými Sady
KRNH
NOSY
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KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
Při poločasovém odchodu do šaten
to vypadalo, že by se kralickým
fotbalistům mohlo podařit sesadit
Nové Sady z pozice lídra krajského
přeboru. Díky brankám Dostála
a Neorala totiž domácí hráči překonali
smůlu v zakončení z předchozích

střetnutí a vedli 2:1, nicméně vstup
do druhé půle jim nevyšel a favorizovaným hostům se podařil obrat.
„Poté, co se to tak dobře vyvíjelo, jsem
zklamaný. I na vyložené šance to byl
remízový zápas a jsem spokojen, že
jsme přes velkou marodku nepropadli,“
bilancoval kouč Kralic Ivo Gottwald
a připomněl vynucené absence Kamenova, Répala, Tronečka, Petržely
i vyloučeného Nečase. Ten nakonec dostal trest na tři zápasy.
Velice pozitivně tak hodnotil výkon
náhradníků, kteří dokázali účinně zas-

toupit své indisponované kolegy. „Podali
vynikající výkon a je vidět, že prodělali celou zimní přípravu včetně přáteláků. Nyní
ukázali, že jsou platnými členy kádru,“ chválil kouč Kralic.
Co tedy rozhodlo o tom, že se Kralicím
nepodařilo získat aspoň jeden bod?
„Nerad si stěžuji na rozhodčí, je to krajský
přebor a jak hráči mají určitou kvalitu, tak i
rozhodčí. Všichni se však dopouštějí chyb
a je tristní, když po jejich dvou zaváháních
dostaneme dva góly. Nikoho neviním
z úmyslu, ale byly to hrubé chyby,“ upozornil Gottwald. Nejprve se mu nelíbila

odpískaná standardní situace hned
po pár minutách, po jejímž rozehrání
z hranice vápna se hosté dostali do vedení,
poté otočený roh a z brejku inkasovaná
branka. „Podařilo se nám to otočit, když
Dostál střelou k tyči vyrovnal a pak Neoral z vápna poslal míč do šibenice. Hned
po přestávce jsme ale dostali na 2:2 a za
dalších deset minut to bylo 2:3. Útoky
se ale přelévaly na obě strany, i my jsme
měli vyložené šance, Němec však trefil
brankáře a Neoral z vápna přestřelil prázdnou bránu,“ smutnil zkušený trenér.
Hosté měli podle očekávání více ze hry,

i volbou základní sestavy a zařazením
vysokého Němce do ní ovšem Kralice
nechtěly spoléhat pouze na brejky. „Byl
to štít sbírající míče pro své spoluhráče.
Když jsme ale herně disciplinovaní
a plníme taktické pokyny, tak dokážeme
hrát vyrovnanou partii s kýmkoliv,“ liboval si a za výborný výkon uprostřed
hřiště pochválil Valtra s Neoralem.
Příštím soupeřem Kralic bude v neděli
odpoledne Konice, ta na podzim
uspěla na Hané po výsledku 4:1. Z lepší
pozice ovšem vstupují do derby hosté, ti
mají čtyři body k dobru.
(jim)

I.A třída skupina B

Lipová
Mostkovice

PROSTĚJOVSKO Výsledkově velice chudou
sobotu a neděli prožili regionální účastníci
v I.A třídě Olomouckého KFS. O jediný bodový
přírůstek na konto se postarali hráči Čechovic,
kteří sice v závěru přišli o vítězství na půdě
Dubu, podařilo se jim ale aspoň získat remízu. Ani na takový stav se totiž o den později nepodařilo dosáhnout jak Mostkovicím, tak Lipové,
oba nováčci se museli sklonit před svými soupeři. Lipová tak přepustila třetí místo Beňovu, Mostkovice opustily horní polovinu tabulky.
Čechovice

FC Beòov
SK Lipová
4:1 (1:1)

Branka Lipové: Vybíhal. Rozhodčí:
Dömisch – Oulehla, Sigmund. Sestava Lipové: Běhalík – Barák, Ohlídal,
Macourek, Žilka – Takáč, Růžička,
Vybíhal, Z. Koudelka – Přikryl (5. P.
Koudelka), Dostál. Hrající trenér: Pavel Růžička.

Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Sehráli jsme nešťastné utkání. V první půli jsme byli více než vyrovnaným
soupeřem, nedali jsme ale šance, přesto se nám brankou do šatny podařilo
srovnat. Rozhodl nástup do druhé
půle, který se nám nepodařil, udělali
jsme tři individuální chyby v obraně,
soupeř jich využil, potrestal a během

Konice bojovala ve Šternberku proti dvanácti a padla
ŠTE
KON
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loučení, to vše zkomplikovalo cestu
Konici za body na půdě Šternberku. Nakonec tak vyšla naprázdno a
po vysoké výhře Dolan nad Klenovicemi tak mají už jen bod k dobru
na předposlední pozici, jíž momentálně zaujímají Chvalkovice.
„Zranění se na nás podepsala, ale více
to ovlivnila jiná síla. Hned po pár minutách rozhodčí odpískal hodně spornou penaltu a jeho řízení bylo celkově

hodně divoké. Na hodnocení byste měl
zavolat hlavně mu, byla to taková one
man show. Měli jsme dvanáct žlutých a
jednu červenou kartu, domácí naopak
žádnou. Přitom jsme nebyli horším
mužstvem a měli jsme více šancí,“ hovořil po utkání zklamaným hlasem hrající asistent Konice Radek Řehák.
Soupeř se tak dostal velice brzy na
koně a i díky větru v zádech šel do
kabin s jednobrankovým náskokem.

„Nevím, co si o tom myslet, to by musel člověk vidět. Soupeř dával góly a
my jsme šance nevyužívali. Dvakrát
nás podržel gólman Rec při standardkách, po přestávce jsme pak s větrem
hráli my, brejkové situace jsme ale
nedohráli. Dokázali jsme vystihnout
špatnou rozehru soupeře, gól jsme ale
nedali,“ smutnil s tím, že druhá inkasovaná branka byla víceméně vlastní.
Vzhledem k situaci ve vyšších sou-

těžích to aktuálně vypadá na sestup
hned dvou celků a Konice tak potřebuje bodově zabrat. Nejbližší příležitost dostane v neděli odpoledne
v regionálním souboji proti Kralicím.
„Jako derby to neberu a musíme podobně jako proti Holici za každou
cenu vyhrát. Také by nám pomohlo,
kdyby se Určicím podařilo zachránit,“
přemítal Řehák při pohledu na aktuální tabulku krajského přeboru. (jim)

Klenovice schytaly facku a záchrana se jim vzdaluje
DOL
KLNH
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DOLANY, PROSTĚJOV Pět inkasovaných branek se svým tabulkovým
sousedem výrazně snížilo klenovické
šance na udržení se v nejvyšší krajské

soutěži. Porážka 0:5 na půdě Dolan
totiž znamená pět kol před koncem
ztrátu šesti bodů na patnácté Chvalkovice a sedmi na čtrnácté Dolany
i třináctou Konici.
„Ani se mi to nechce hodnotit. Totálně
jsme propadli a darovali jsme jim výhru.
Náš výkon neměl potřebné parametry a
výsledek hovoří za vše. Byli jsme nekoncentrovaní, nedisciplinovaní, vše bylo

špatně,“ pustil se do ohlédnutí za vysokou porážkou kouč poražených Vladimír
Krč.
Hned v samotném úvodu si dali jeho
hráči po standardní situaci vlastní gól, ve
dvacáté minutě to bylo po chybě obrany
již 0:2 a další tři zásahy přišly po přestávce.
Naopak na střílený centr Komárka těsně
nedosáhl Krč a nepodařilo se zužitkovat
ani další možnosti. „Rezignovali jsme a

Dívčí fotbalové derby vyznělo
pro zkušenější Kostelec

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Vítězná série Mostkovic po dvou
úspěšných víkendech skončila. Proti
jejímu pokračování byly fotbalistky
Kostelce na Hané, které tak i ve třetím
derby této sezony prokázaly, že jsou
na tom zatím lépe, než nováček na poli
ženské kopané. Poražené hráčky tak
vinou výhry Kohoutovic nad posledními Drnovicemi ztratily průběžnou
druhou pozici, na toto umístění ovšem
ztrácí jen bod.
„Věděli jsme, že se na nás soupeř hodně
dobře připraví a bude chtít urvat body. Vsadili jsme tak na jistotu a čekání na chyby,
to nám umožnilo velice rychle skórovat,“
hodnotil kouč vítězek Marek Jelínek.
Hned v první půli se jeho hráčky prosadily
čtyřikrát a bylo tak víceméně rozhodnuto.
„V první půli se nám podařilo navázat na
předchozí výkony a hráli jsme dobře, kombinačně. Ve druhé půli už nám začaly docházet síly a zavládlo uspokojení, takže to
přestalo být takové fotbalové,“ přibližoval.
Oproti podzimním střetnutím tak přes
vysoký brankový rozdíl pěl na Mostkovice
chválu, povšiml si totiž velkého progresu.
„V předešlých derby jsme to měli jednodušší, ale nehráli jsme tak dobře a přizpů-

sobovali jsme se jim. Tady to bylo lepší. Hra
Mostkovic je ale techničtější a rozhodly
naše zkušenosti.“ porovnal.
Nicméně po většinu zápasu se tak podle
něj hrálo na polovině hostů, kteří navíc
na rozdíl třeba od Kohoutovic dovolovali
Kostelci více útočit středem hřiště, zatímco
na krajích měli hosté rychlé hráčky. „Důležitý byl náš důraz před bránou, z něj jsme
dali první tři branky, čtvrtá byla ze standardky. Brzy po pauze jsme přidali pátou
branku a šestou dali na konci z dorážky,“
shrnul Jelínek gólové momenty.
Spoustu pozitiv našel na utkání i přes tenisový výsledek také mostkovický trenér
Jaroslav Karafiát, jenž tentokrát postrádal
Solange Soaresovou, která aktuálně pobývá v Brazílii. „Máme extrémně mladý tým,
stoperku nám hraje čtrnáctiletá holka, na
lavičce pak máme třináctiletou i jedenáctiletou. To jsou pro ně velké zkušenosti
a neskutečný zážitek,“ upozornil.
Duel podle něj rozhodl individuální výkon
na straně domácích, kvalita je zatím stále na
straně Kostelce. „Čekal jsem lepší průběh i
výsledek, nechtěli jsme však jen bránit, ale
hrát otevřeně. Sportovně musím přiznat,
že na ně nyní nemáme, hrajeme však teprve půl roku a nejde to hned. Měli jsme

jen jednu gólovku, naopak našich zaváhání
dokázal soupeř využít,“ hodnotil.
Zpočátku také pozoroval až přílišný respekt z Kostelečanek. „Chtěli jsme je potrápit v útočné fázi a věřil jsem i našemu
defenzivnímu pojetí, že jim uděláme větší
problémy směrem dozadu a nějakou
branku vstřelíme,“ přiznal společně s vírou,
že v neděli od 10 hodin proti Drnovicím
potvrdí Mostkovice roli favorita. Nejbližší
soupeř je totiž zásluhou jedenácti porážek
a skóre 4:76 zcela poslední.
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Mostkovice
6:0 (4:0)

Branky: Vykopalová 2, Řezníčková, Marková, Pitáková, Hrazdilová. Sestava Kostelce na Hané: Grygarová – Hrazdilová,
Smičková, Zapletalová, Šimková – Knápková, Hájková, Pitáková, Urbanová – Marková, Vykopalová. Střídaly: Václavková,
Zahradníčková, Řezníčková, Adamová,
Paličková. Trenér: Marek Jelínek. Sestava
Mostkovic: Mikešová – Kraváková, Koudelková, Štefková, Hasová – B. Karafiátová,
Haluzová, Holubová, Chytilová – L. Karafiátová, Domesová. Střídaly: Ošťádalová,
Ptačníková, Gorošová, Mlčochová, T. Karafiátová. Trenér: Jaroslav Karafiát. (jim)

nyní je hlavní dát mužstvo dohromady,
abychom soutěž dohráli se ctí. Takto
prostě nelze hrát fotbal na takové úrovni. Nemá to obdoby, nechce se mi ani
rozčilovat, jsem hluboce zklamaný jejich
přístupem,“ neskrýval své rozhořčení
někdejší gólman.
Už jen jedna soupeřova trefa tak schází k
tomu, aby Klenovice jako první dosáhly na hranici osmdesáti obdržených

II.B třída skupina A
PROSTĚJOVSKO Pořadí na konci „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS se každým
Otinoves
Pivín
týdnem hodně mění. Díky víkendovým
Vrchoslavice
výsledkům se do horní poloviny posunul
Kostelec na Hané a osmadvacet bodů mu
může dodat trochu větší klid, vítězství venku se dočkali i pivínští,
kteří díky tomu opustili nejhorší pozice, kam se naopak porážkou
v Plumlově propadla Otinoves. Stejně bodů jako ona mají i jedenácté Vrchoslavice. Co se naopak nezměnilo, to je dvoubodový
náskok Plumlova na prvním místě, i Všechovicím se totiž podařilo
uspět v souboji s týmem z dolních pater, když obrátily střetnutí s
Tovačovem.
Plumlov

TJ Sokol Radslavice
TJ FC Kostelec na Hané
0:4 (0:1)

Branky: Lužný 2, Preisler, Móri. Rozhodčí: Hubený – Vrána, OFS.
branek, naopak ještě dva zásahy je dělí od Sestava Kostelce na Hané: L. Menšík
dosažení teprve třicáté vstřelené branky. – Chocholáč, Baláš, Chytil, Juračka –
Móri (65. Vařeka), Langr, T. Menšík,
To značí nejhorší defenzivu i ofenzivu.
Alespoň částečně vylepšit své postavení a přiblížit se celkům před sebou
dostanou klenovičtí v sobotu o půl páté
odpoledne. To se doma představí proti
Medlovu, jemuž zejména díky domácím
výsledkům patří pozice v horní polovině
tabulky.
(jim)

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov
na svém zasedání dne 7. kvìtna 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 20. kolo bez závad, schváleny dohrávky TJ Horní Štěpánov – TJ Sokol Čechovice „B“ 2:2 a pokutové kopy 5:6, Sokol Držovice – FC Kralice na Hané „B“ 2:0,
TJ Sokol Určice „B“ – TJ Haná Nezamyslice 2:3, TJ Sokol Olšany – TJ Sokol Vrahovice 1:0. III. třída 20. kolo bez závad, schváleny dohrávky 16. kola, chybí zápis od
rozhodčího Lukáše Holinky z utkání TJ Sokol Mostkovice „B“ – TJ Sokol Tištín. IV.
třída 16. kolo bez závad, schváleny dohrávky 12. kola TJ Sokol Přemyslovice „B“ –
Sokol Plumlov „B“ 2:0 a 13. kola TJ FC Kostelec na Hané „B“ – Sokol Tvorovice 3:2.
Kontumace utkání FC Morávia Doloplazy – TJ FC Kostelec na Hané, nedohráno
z viny FC Morávia Doloplazy. Utkání se kontumuje výsledkem 3:0 a třemi body ve
prospěch TJ FC Kostelec na Hané. Dorost: 15. kolo bez závad. Starší žáci 14. kolo
bez závad, chybí zápis rozhodčího Lukáše Holinky z utkání TJ Sokol Plumlov – TJ
Sokol Protivanov. Mladší žáci 14. kolo bez závad. Žáci 7+1 9. kolo bez závad.
2. Změny termínů utkání:
III. třída TJ Sokol Bedihošť – TJ Haná Nezamyslice „B“, původní termín sobota 30.
května 2015 od 16.30 hodin, požadovaný termín neděle 31. května 2015 od 16.30 hodin. Žáci 7+1 TJ Sokol Bedihošť – TJ Sokol Přemyslovice, původní termín sobota 30.
května 2015 od 14.30 hodin, požadovaný termín neděle 31. května 2015 13.45 hodin.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, garant STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne
7. kvìtna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Jakub Škoda (TJ Sokol Olšany) – 1 SU od 3.5.2015, DŘ čl. 11/1.
Antonín Glouzar (FK Skalka 2011) – 1 SU od 2.5.2015, DŘ čl. 11/1.
Petr Držálek (Sokol Tvorovice) – 4 SU od 2.5.2015, DŘ čl. 13/3b.
2. Pokuta:
Inzultace hlavního rozhodčího divákem z Doloplaz v utkání TJ FC Kostelec
na Hané „B“ – FC Morávia Doloplazy po úderu předmětem do hlavy. DK
uděluje oddílu FC Morávia Doloplazy pokutu 1 000 korun za nedostatečnou
pořadatelskou službu dle RS čl. 23/12 a dvě nejbližší utkání musí klub odehrát mimo svoje hřiště, z důvodu jeho uzavření dle DŘ čl. 22.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

dvaceti minut rozhodl. Šance byly, ale
neměli jsme už síly. Měli jsme už problémy vytvořit sestavu a navíc si hned
po pár minutách natrhl sval Přikryl.
Děkuji hráčům, že to tak zvládli, podali velice dobrý výkon.“
TJ Sokol Dub nad Moravou
TJ Sokol Èechovice
1:1 (0:0)

Branky: Šálek z penalty – M. Klimeš.
Rozhodčí: Dorušák – Boháč, Janáček.
Sestava Čechovic: D. Klimeš – Vlach,
Zacpal, Jano, Ján – Jansa (17. Nejedlý), Kolečkář, Drmola, R. Klimeš (30.
Chmelík) – Jahl – M. Klimeš. Trenér:
Jaroslav Klimeš.
Hodnocení trenéra Čechovic Jaroslava
Klimeše:
„Čekali jsme těžké utkání, protože domácí hrají o záchranu a měli jednu z
posledních možností. Hrálo se na malém hřišti a Dub má v kádru 'chasníky',
to se projevilo. Současně navíc hrálo

naše 'béčko' a měli jsme málo hráčů,
na to jsme doplatili. Už po půlhodině
jsem měl dostřídáno, v pětapadesáté
minutě musel odstoupit Jano a deset
minut před koncem i Vlach, takže
jsme dohrávali v devíti. Kdybychom
však dali druhou branku, tak bychom
utkání dovedli k vítězství. V první půli
jsme měli tři šance a domácí hrozili
ze standardek, prakticky hned po výkopu druhé půle jsme se dostali do
vedení a měli jsme i další možnosti.
Domácí postupně zjednodušili hru,
vše cpali do brány a osm minut před
koncem z pokutového kopu srovnali,
měli i nadále tlak a my jsme to dokopali k bodu. Spokojený nejsem, život
jde ale dál.“

R. Hanák – Šlambor (80. Ordelt),
Walter, Musil – Pořízka (70. Kapounek), M. Vojtíšek – Dadák. Trenér:
Jiří Kamenov.

Hodnocení trenéra Mostkovic Jiřího
Kamenova:
„Řekli jsme si, že do utkání nastoupíme s tím, že si to užijeme. A při pohledu na tabulku jsme měli soupeře
porazit, jenže jsme k tomu přistoupili
lajdácky jako proti Troubkám. Slatinice využily v každém poločase jednu
šanci, my jsme naopak měli malý pohyb, nenabízeli jsme se, nepřistupovali jsme, nechtěli jsme se o to porvat,
nepřesně jsme přihrávali. O přestávce
jsem se hodně zlobil a byly náznaky, že
by se to mohlo zlepšit, ale naše nedůTJ Sokol Mostkovice
slednost rozhodla. Soupeř byl běhavý
SK Slatinice
a chtěl rozhodnout, hýřil pohybem.
0:2 (0:1)
Pokud takto budeme pokračovat dál,
Rozhodčí: Knop – Grečmal, Odstr- tak neuhrajeme ani bod, budeme třečil. Sestava Mostkovic: Lukáš – Vše- tí od konce a kluci si udělají ostudu.
tička (70. Křišťan), Milar, Chmelař, Mají to ve svých rukou.“
(jim)

Kostelec i Pivín si výhrami výrazně pomohly
Kostelec na Hané

ŠTERNBERK, PROSTĚJOV Dva
vynucené zásahy do sestavy v úvodní půlhodině, rychlá branka z diskutabilní penalty a velký nepoměr
udělených karet včetně jednoho vy-
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byla zasloužená červená pro domácí, poté nás vysvobodila Preislerova
branka do šatny. Radslavice hrály na
hranici únosnosti a vyplynula z toho
i druhá červená karta, domácí předváděli zbytečné zákroky za hranicí.
Ve druhé půli už jsme měli z osmdesáti procent míč na jejich polovině
a domácí se stáhli a bránili. Chodili jen do rychlých protiútoků, při
nichž nás podržel dobrými zákroky
Lukáš Menšík. Cením si nuly i toho,
že jsme dali další tři branky při útočení do plných.“
TJ Sokol Vrchoslavice
FK Slavoj Kojetín „B“
1:3 (0:0)

Branka Vrchoslavic: 60. Holub.
Rozhodčí: Konečný – Sedláček,
Grepl – Preisler, Michal Lužný.
Silný.
Trenér: Ivo Vykopal.
Sestava Vrchoslavic: Loučka – OlHodnocení trenéra Kostelce na Hané
šanský (46. Neckář), Šmíd, Zdražil
Ivo Vykopala:
(55. Holub), Spiller – Zatloukal, P.
„V první půli to bylo hodně vyrov- Horák ml., Polášek, Hradil, Chvojka
nané, hodně nám pomohly dva – P. Horák st.
momenty z jeho závěru. Nejprve to Trenér: Roman Šmíd.

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Podali jsme strašně špatný malátný výkon, první poločas byl o ničem, nedostali jsme se do žádné šance. Ve druhé půli
jsme měli lepší pohyb a střídající Holub
dal první branku, poté mohl na 2:0 zvýšit Chvojka, ale o milimetry minul tyčku.
Pak jsme udělali hrubou chybu při rozehře, inkasovali jsme z rohu a ze skrumáže, kdy dotlačili puk do brány, během
deseti minut tak bylo rozhodnuto. Ještě
za stavu 1:2 mohl Holub vyrovnat, hosté
ale odvrátili na brankové čáře a zaslouženě vyhráli. Máme řadu zraněných hráčů
a trápíme se, celkově jsme si ale vážně
nezasloužili vyhrát.“
TJ Sokol Èekynì
TJ Sokol v Pivínì
2:5 (1:4)

Branky: Pola, Čechák – Martinec 3,
J. Svozil, Šišma. Rozhodčí: Odstrčil
– P. Pospíšil, Menšík.
Sestava Pivína: Novák – Sedlák, Vláčilík, Spálovský (70. Bartoník) – Švéda, J. Svozil ml., Vrba, Šišma – Tydlač-

ka (65. Molčík), Martinec, Špaček.
Trenér: Jaroslav Svozil st.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Jeli jsme tam zkusit zabodovat a podařilo
se nám to. V týdnu se nám zranil brankář
a museli jsme nasadit Nováka z 'béčka',
ten nás ale podržel. V Čekyni je delší, ale
úzké hřiště, začali jsme tak sice dobře,
hned v šesté minutě jsme ale po dlouhém
autu inkasovali. Naštěstí jsme dobře kombinovali, přehrávali jsme domácí, Martinec dal hattrick, Svozil zvýšil z penalty.
Po přestávce jsme přidali pátou branku a
zaslouženě jsme zvítězili. Přehrávali jsme
je fotbalově i fyzicky a mrzí mě, že jsme
ještě pět čistých gólovek a tři přečíslení
laxně vyřešili a neproměnili. Celý zápas
byl v naší režii, byli jsme lepší. Měli jsme
o co hrát, zatímco oni asi ne.“
TJ Sokol Plumlov
TJ Otinoves
3:1 (1:0)

reportáž najdete na straně 28
(jim)

Jesenci se nedaří, Hvozd zvládl dohrávku
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Stále bok po boku se
drží dvanáctý Hvozd a třináctý Šumvald.
Zatímco zástupci prostějovského regionu se
podařilo uspět v pátečním duelu se silnými
Haňovicemi, tým ze severu zvládl nedělní souboj s Jesencem, jenž porážkou 0:5 potvrdil, že se mu nyní příliš nedaří.
Po domácí prohře s posledním Velkým Týncem totiž padl i s předposledním celkem. Zpět na vítěznou vlnu se naopak vrátil Protivanov, jemuž se podařilo uspět na půdě druhé Paseky a posunout se díky tomu
zpět mezi nejlepší trio„B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS.
Protivanov

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

Branky Protivanova: 17. F. Pospíšil,
77. Dvořák, 81. Grmela. Rozhodčí:
Zaoral – Pumprla, Menšík. Sestava
Protivanova: R. Vybíhal – M. Bílek,
J. Vybíhal – D. Sedlák (78. Grmela),
Nejedlý, M. Pospíšil (85. Milar), Z.
Pospíšil – F. Pospíšil (87. Mudroch),
R. Sedlák (54 T. Pospíšil). Trenér:
Josef Pospíšil.
Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Po dlouhé době to byl fotbalový zápas a ne boj. Přispěla k tomu obě muž-

stva i rozhodčí, který hráče usměrnil.
Vyhráli jsme zaslouženě, byli jsme
lepším týmem, možná se podepsalo,
že soupeř měl v nohách páteční zápas.
Nechali nás hrát a my jsme toho využili, jsem hrozně šťastný. První branku
dal po akci Dalibora Sedláka na pravé
straně do prázdné brány Fana Pospíšil,
v závěru poločasu jsme při přečíslení tří na jednoho skórovali z ofsajdu
a vzápětí jsme nevyužili další brejk.
Soupeř trefil břevno a po přestávce
nás zatlačil, v třiasedmdesáté minutě
se mu podařilo vyrovnat, ovšem po
rohovém kopu a práci ve vápně skóroval z otočky Dvořák a deset minut
před koncem i střídající Grmela.“

TJ Sokol Šumvald
SK Jesenec
5:0 (3:0)

Čížek, M. Laštůvka (5. Konečný) – P.
Tichý ml., Konečný, Kořenovský – J.
Tichý, Z. Tichý. Trenér: Petr Tichý
starší.

Rozhodčí: Jurčák – Bartůněk, Petr.
Hodnocení trenéra Jesence
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka,
Petra Tichého:
Horák, M. Laštůvka, Čížek, Zajíček –
Kořenovský, Konečný, P. Tichý ml. – J. „Vyvíjelo se to pro nás smolně. Do patTichý, Z. Tichý. Trenér: Petr Tichý nácté minuty to mohlo být 4:0, nakonec jsme ale prohráli 2:3. Kluci to nestarší.
podcenili, ale zápas s posledním nám
Hodnocení trenéra Jesence
nevyšel. Do šancí se kluci dostávali, ale
Petra Tichého:
nevyužívali je, rozhodla koncovka. O
„Úplná katastrofa. První jsme dosta- inkasovaných brankách rozhodla naše
li z rohu, když to silný vítr zatočil do nedůslednost, dva góly jsme dostali ze
brány, další čtyři branky jsme si dali standardek, které nám nevyšly. Až za
sami. Jsem rozladěn, nepadá nám to stavu 0:3 jsme snížili, bohužel jsme již
tam, třeba Peťa Tichý šel sám na bran- nevyrovnali.“
káře a nedal. Víceméně platí označení
TJ Sigma Lutín
'Charita Jesenec', nechápu, jak jsme
FC Hvozd
mohli s chvostem tabulky dostat to4:0 (3:0)
lik gólů. Možná hraje roli povědomí,
že už máme body nahrané, přístup Rozhodčí: Grygar – Sládek, Habich.
hráčů mě naštval. Musíme se omluvit Sestava Hvozdu: J. Bílý – Antl, Hladivákům, co s námi jeli takovou dálku, vinka, Mlýnský, Pírek – Kučera, Vánský, Z. Poles, F. Bílý, V. Bílý (70. D.
dostali jsme pořádnou 'šišku'.“
Grulich) – Křeček. Trenér: Rudolf
SK Jesenec
Švehla.
TJ Sokol Velký Týnec
2:3 (0:1)

Branky: Drešr, Čížek – Magna, Pospíšil, Kovařík. Rozhodčí: Molík –
Přikryl, Hubený. Sestava Jesence: K.
Laštůvka – Žouželka, Zajíček, Horák,

sestavy. Chtěli jsme uhrát co nejpřijatelnější výsledek, hlavně nás však nyní
čeká důležitý zápas s Velkou Bystřicí,
takže jsme některé kluky šetřili. Šanci
dostali kluci z lavičky a nehrotil bych
to, stejně bychom asi prohráli i tak, i
kdyby nastoupili unavení hráči.“
FC Hvozd
TJ Doubrava Haòovice
1:0 (1:0)

Branka: Křeček. Rozhodčí: Valouch
– Bartůněk, Janáček. Sestava Hvozdu: Koutný – Pírek, Hlavinka, Novotný, J. Bílý – P. Muzikant, Kvapil, Z. Poles, F. Bílý, V. Bílý (80. Antl) – Křeček.
Trenér: Rudolf Švehla.

Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„S kandidátem na postup jsme sehráli
velice dobré utkání, byl to náš nejlepší
zápas na jaře. Kluci podali velice výborný výkon, vydali se a podepsalo
se to na jejich zdravotním stavu. Měli
jsme větší šance a ještě jsme z malého
vápna trefili břevno, my jsme je do vyložených gólovek nepustili. Až sedm
minut před koncem kopali spornou
Hodnocení trenéra Hvozdu
penaltu, tu ale gólman kryl. Jejich plaRudolfa Švehly:
tonický tlak byl pouze po vápno, my
„Od začátku to bylo jednoznačně v jsme hráli dobře zezadu na brejky. Na
režii domácích, nám ale po pátečním jaře máme docela dobré výsledky a
zápase chybělo pět hráčů základní povedlo se nám to.“
(jim)
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
26. kolo: Uničov - 1.SK Prostějov
(neděle 17.5., 10.15, rozhodčí:
Drozdy – Černý, Vostrejž).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
Dohrávané 17. kolo: Hranice Určice (středa 13.5., 17.00, Páral
– Kozubík, Poláček).
26. kolo: Vítkovice - Určice (sobota 16.5., 16.30, Škrobák – Šistík,
Mankovecký).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PØEBOR:
26. kolo: Klenovice na Hané –
Medlov (sobota 16.5., 16.30,
Hodáň – Vedral, Motal), Konice
- Kralice na Hané (neděle 17.5.,
16.30, Silný – Zelík, Bartůněk).
SMOOS I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
22. kolo, neděle 17. května,
16.30: Čechovice – Troubky (P.
Pospíšil – Zaoral, Grečmal),
Lipová – Opatovice (Hampl –
Langhammer, Fojtek), Hlubočky
- Mostkovice (sobota 16.5., 16.30,
Silný – Slota, Vojtek).
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
22. kolo, neděle 17. května,
16.30: Pivín – Vrchoslavice (Koláček – M. Pospíšil, Knop), Tovačov – Plumlov (Boháč – Valouch,
Ženožička), Otinoves - Radslavice
(sobota 16.5., 16.30, Bartůněk
– Dorušák, Pitner), Kostelec na
Hané - Brodek u Přerova (sobota 16.5., 16.30, Sládek – Grygar,
Habich).
FGP STUDIO I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
22. kolo, neděle 17. května,
16.30: Protivanov – Šumvald
(Zemánek – Sládek, Molík), Jesenec – Lutín (Grygar – Habich,
Pivoňka), Hvozd - Velká Bystřice
(Vojtek – Dorušák, Kučera).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV SPORTIKA II. TØÍDA:
22. kolo, sobota 16. května,
16.30 hodin: Haná Prostějov
- Kralice na Hané „B“, Přemyslovice - Nezamyslice (neděle 17.5.,
16.30), Čechovice „B“ - Smržice,
Brodek u Prostějova - Vrahovice,
Horní Štěpánov - Olšany (neděle
17.5., 16.30), Zdětín - Skalka (neděle 17.5., 16.30), Držovice - Určice „B“.
III. TØÍDA:
22. kolo, sobota 16. května,
16.30 hodin: Bedihošť - Vícov,
Výšovice - Nezamyslice „B“ (neděle 17.5., 16.30), Pivín „B“ - Ptení,
Protivanov „B“ - Čechy pod Kosířem, Němčice nad Hanou - Kladky
(neděle 17.5., 16.30), Otaslavice Tištín, Dobromilice - Mostkovice
„B“ (neděle 17.5., 16.30).
IV. TØÍDA:
18. kolo, neděle 17. května,
16.30 hodin: Pavlovice u Kojetína - Brodek u Konice, Plumlov
„B“ - Kostelec na Hané „B“ (hřiště
Krumsín), Želeč - Ivaň, Biskupice Vrahovice „B“, Doloplazy - Brodek
u Prostějova „B“, Přemyslovice „B“
- Tvorovice.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
16. kolo, neděle 17. května:
Plumlov - Nezamyslice (10.00),
Pivín - Kralice na Hané (14.00).
OKRESNÍ PØEBOR ŽEN:
15. kolo, neděle 17. května,
10.00: Mostkovice – Drnovice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim
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VEČERNÍKU
KAREL KROUPA
KARE
Autor dvou gólů Prostějova
P
prokázal ve druhém
z domácích klání up
uplynulého týdne svou stoupající
střeleckou potenci. Každý úspěch sobotního mače
byl přitom trochu jiný.
j
Zatímco v prvním případě
prokázal dobré vy
vyhodnocení situace a přeloboval
hodně z brány stojícího
stoj
gólmana, ve druhém vedl
k úspěchu předevš
především cit na správné místo a tlak
směrem do brány.
brány Obě situace ale představily
odchovance brněn
brněnské Zbrojovky jako zkušeného
borce, kterého soup
soupeř neznechutil ani nevybíravými
zákroky, po jednom z nichž musel být ošetřován.
Kroupa dělá v pprostějovském dresu maximum
možného, za což jej skandováním odměnili i skalní
ffanoušci.
anoušci.

OKÉNKO
ZASTUPUJÍCÍHO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Martina Hirsche
„Ve středu jsme byli svědky zápasu dvou rozdílných poločasů. V prvním
Vyškov moc nechtěl hrát, hra se kouskovala množstvím faulů. Ve druhém
úplně zalezli, my získali víc prostoru a tlačili, ale chybělo nám štěstíčko. Kdybychom hráli další tři zápasy, tak gól asi nedáme... Takové zápasy bývají. My
bychom ale měli mít takovou sílu, abychom do brány míč prostě dotlačili,
na hrudi, na hlavě... Po faulu na Kofiho rozhodčí začal rozdávat karty možná
i za fauly, které tak ostré nebyly. V sobotu to byla odlišná podívaná. Pokud
bychom soupeři odskočili na rozdíl dvou branek, věřím tomu, že bychom
zápas dotáhli do vítězného konce. Nejvíc asi mrzí ten na dva dva, který byl
hodně laciný, ostatně ani první branku jsme dostat neměli. Pokud si necháme dát v domácím prostředí tři branky, nemůžeme pomýšlet na tříbodový
zisk. V sobotu chtěla obě mužstva hrát, z čehož pramenil dostatek brankových příležitostí, my jsme opět nějaké neproměnili. V závěru se ještě mohlo skóre zvrtnout na kteroukoli stranu. Říká se mi to těžce, ale byla to asi
zasloužená remíza. Měli jsme zprávy od fanoušků, že zatímco ve středu se
nudili, tak tyto brankové hody jsou aspoň malou útěchou. Měli bychom se
omluvit divákům za to, že s výjimkou Zábřehu nedokážeme doma vyhrávat,
a pozvat je na další utkání s Třebíčí, které se pokusíme zvládnout lépe.“
Martin HIRSCH
záložník 1.SK Prostějov
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ČTYŘBODOVÁ DOMÁCÍ ZTRÁTA MŮŽE
STÁT „ESKÁČKO“ CELKOVÉ DRUHÉ MÍSTO
exkluzivní
zpravodajství

PROSTĚJOV Uplynulý „anglický“ týden dokázal, že se v něm
prostějovským fotbalistům přípro Večerník
liš nedaří, byť loňský rok jakoby
výjimka potvrzovala pravidlo.
Tomáš
Po poctivě vybojované výhře
KALÁB
ve Zlíně přišly dvě domácí remízy, které místo šesti bodů znamenaly pouze body dva. Protože
i ostatní týmy z čela tabulky ve středu také klopýtly, situace na
druhém až pátém místě je nadále extrémně srovnaná a žádný
trhák se věru nekonal.
Přitom oba zápasy uplynulého týdne se lišily jako noc a den, přestože
skončily pro domácí shodně nepříliš
vítanou remízou. Zatímco středeční
duel měl s fotbalem pramálo společného a diváky, vážící cestu na stadion
po své práci zrovna nezaujal, v sobotu obě mužstva bavila návštěvníky
atraktivním ofenzivním fotbalem,
okořeněným půltuctem branek.
Dáno to bylo samozřejmě charakterem hry soupeře. Vyškov přijel s jednoznačným úmyslem bránit, co to dá,
a bezbranková remíza byla pro něj
onen toužebně vyhlížený výsledek.
Líšeň naproti tomu měla sebevědomější tým prošpikovaný borci s
prvoligovými starty, který si přijel
zahrát fotbal, někdy až příliš otevřený, což ostatně platilo na obě strany.
Nezaujatý divák musel být spokojen, fanoušek domácích zalitoval

dalších neproměněných šancí, které
v konečném součtu znamenaly mínus čtyři body.
O náboji středečního odloženého
prvního jarního kola na prostějovském stadionu SCM Za Místním
nádražím nebylo třeba pochybovat.
Jednak měli domácí co vracet soupeři za zdrcující průběh prvního vzájemného utkání, které se „eskáčku“
přece jen v závěru podařilo korigovat
na přijatelnější výsledek, nemluvě o
vazbách trenéra Vyškova Miloslava
Machálka na prostějovský fotbal. Atmosféra na trávníku tomu odpovídala a karetní mariáš hlavního sudího
toho budiž dokladem. Jestli ovšem
máte od prvních minut zápasu dojem, že dnes gól v žádném případě
nepadne, byl to právě tento případ.
V sobotu naopak góly padaly, ovšem
bohužel i do sítě prostějovské svaty-

S vytáhlým Čtvrtníčkem (č. 16), který jako hráč brněnské Zbrojovky posílil Líšeň, svádí vzdušný souboj tentokrát Aleš Rus, vlevo přihlíží Sus, vpravo Zatloukal.
Foto: Tomáš Kaláb

ně. A tak z toho byla opět jen remíza.
„Ztracené body musíme nahnat jinde,“ poznamenal trenér František
Jura se zjevnou narážkou na nadcházející duel v Uničově, spoléhajíc možná na fakt, že venku se jeho
svěřencům z velké většiny hraje na
jaře lépe než doma. Pro zachování
nadějí na celkové druhé místo se to
jeví jako holá nezbytnost, protože
za rezervou Sigmy se dá hlouček
pronásledovatelů přirovnat k pelotonu, v němž se v určitých intervalech
střídají závodníci na špici. Jestliže to
nedávno byl Zábřeh, který se nyní

propadl do „závětří“, na pár kol jej
vystřídal právě Prostějov, který nyní
přepustil místo ještě před chvílí vzadu se krčící Kroměříži, která ovšem
díky šesti bodům nyní „rozráží
vzduch“.
Kroměříž navíc v následujícím kole
hraje v Opavě s místní rezervou,
což by neměl být zásadní problém,
a Zábřeh hostí HFK Olomouc, kdy
se dá úspěch domácích rovněž očekávat. Prostějov tedy bude muset v
Uničově předvést opravdu vydařený výkon, aby se svým konkurentům najednou nedíval na záda.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PŘIJEL VYBOJOVAT REMÍZU ZA KAŽDOU CENU RYCHLÝ
PAVEL KREJČÍŘ to tušil: VYŠKOV
VEČERNÍK
1. SK Pv
„Červená karta visela ve vzduchu“
PROSTĚJOV Na jaře začal pravidelně nastupovat v základní sestavě a zažívá zase tu úspěšnější část své fotbalové kariéry. Na
hřišti je posledních několik zápasů vidět především při podpoře
útoku a standardních situacích. Jeho výkon zatím gradoval ve
středečním zápase s Vyškovem, kde se dostal ke dvěma dobrým
střeleckým příležitostem. Večerník si proto Pavla Krejčíře pozval
k diktafonu pro exkluzivní interview.

Tomáš Kaláb
●● Nejen v tomto utkání jste byl
na hřišti hodně vidět a hýřil aktivitou směrem dopředu. Čím to?
„Od prvního zápasu jsem dostal od
trenéra důvěru a cítím, že ji mám stále, což je pro mě pozitivní moment
a hnací motor. Poslední tři utkání
mi sedly, a to nejen mně, ale celému
mančaftu. Nikdy to není o jedincích.
Tým šlape a já jsem hráč, kterého
dost ovlivňuje psychika, takže ta mi
teď hraje do karet.“
●● Co bylo podle vás příčinou
bezbrankové remízy?
„První poločas z naší strany moc
ideální nebyl... Náznaky šancí jsme si
vytvořili, ale i soupeř se pokoušel o
protiútoky. Řekl bych, že na sebe narazily mančafty podobného stylu. Ve
druhé půli jsme si bohužel nevytvořili souvislý tlak, vždy trval nějaké tři,
čtyři minuty, což si myslím rozhodlo.
Pokud bychom si vytvořili souvislý
tlak aspoň čtvrt hodinky, vypracovali
si sérii rohů, tak nám to tam spadlo.“
●● Ve druhém poločase byla už
situace lepší, nepomohla ani červená karta?
„Ano, soupeř šel do deseti, čehož
jsme ale nedokázali využít, obraz naší

hry se nezměnil. Proti deseti se hrává
při defenzivním pojetí soupeře špatně, Vyškovu nezbylo než spoléhat na
brejkové situace, kterými hrozil do
posledních minut, čehož jsme si byli
vědomi. Chyběla nám přihrávka do
koncovky, nevyšla ani stoprocentní
šance, což se někdy stává.“
●● Utkání bylo hodně tvrdé, bylo
to kvůli nádechu jakéhosi derby?
„Já to ani moc nevnímal, protože
tohle bylo utkání šité na můj způsob
hry. Mokrý, těžký terén, tvrdý soupeř, hodně osobních soubojů. V prvním poločase jsme se nedokázali vyrovnat s tím, že je soupeř povětšinou
vyhrával, ve druhém poločase jsme
se zlepšili. Utkání mělo specifický
náboj, takže červená karta od nějaké
dvacáté minuty visela ve vzduchu.
A to na jedné i druhé straně. Pravda, při faulu na ´Kofiho´ měla přijít
okamžitě!“
●● Sporných situací bylo ale víc...
„Sporné situace jsem vnímal spíš z
hlediska ofsajdů. Při Karlově hlavičce ofsajd nebyl ani náhodou, což
přiznal i vyškovský stoper, stejně
míč ovšem skončil na břevně, takže
na ´kdyby´ se nehraje. Gól se nám
přes šance vstřelit nepodařilo, ztratili
jsme dva body...“

MFK Vy

0:0

PROSTĚJOV Odveta za srpnovou
porážku ve Vyškově se domácím
i přes značnou převahu nepovedla,
nevyužili totiž ani vyložené šance.
Soupeř přijel s jednoznačnou taktikou: co nejvíce domácím špílmachrům znepříjemnit hru. To se dařilo zejména v první půli, ve druhé se
„eskáčko“ dostalo do zápasu, když
ovšem neproměnil sólo ani Koudelka, skončil zápas bezbrankovou
remízou. Středeční dohrávku sedmnáctého dějství třetiligové soutěže bohužel „ozdobilo“ deset žlutých a jedna
červená karta...
Jak se dalo očekávat, trenér prostějovského celku František Jura poslal na
hřiště totožnou sestavu jako v posledních utkáních, na lavičce měl připravené ke střídání Šteigla se Sečkářem.
Jeho vyškovský protějšek a prostějovský rodák Miloslav Machálek přivezl
v podstatě juniorský tým, kde maximální věk dvaadvaceti let kazil pouze

gólman Kolár, který už většinou kryje
záda nyní zraněnému Klimešovi.
První půlhodinku se hrálo mezi šestnáctkami, pokud se dá vůbec hovořit o hře,
hostům často vycházela ofsajdová past.
Pak se střelou vedle osmělil Vintr, vzápětí vyzval ke skórování na druhé straně
Kroupa Pančocháře, jeho postup ale
zakončila křížná střela těsně míjející tyč.
Stejný osud měla sedm minut před přestávkou Hašova hlavička. Vzápětí Urbančok z nedostatku jiných možností nastřelil míč na Kofroňovu branku, zakroucený
míč ale skončil na břevně! „Dráha balónu
byla opravdu zvláštní... Říkal jsem si, že to
jde jasně mimo, a najednou z toho bylo
břevno, jen jsem koukal,“ komentoval
situaci po zápase Kofroň. Ten se vzápětí
stal obětí brutálního faulu po odehrání
míče od branky, kdy útočník Lička trefil
špičkou kopačky jeho kotník, div mu neukopl nohu. Po protestech z lavičky i hlediště se hlavní sudí uvolil udělit viníkovi
aspoň žlutou kartu, zatímco se masér
Roba s doktorem Macháčkem věnovali
v šestnáctce postiženému a u postranní
čáry se už rozcvičoval náhradní brankář Konečný. Nakonec střídání nebylo
potřeba. „Chvílemi jsem měl pocit, že

v brance vůbec nebudu třeba, a nakonec jsem to málem odnesl zraněním.
Doufám, že kotník neoteče a budu moci
v sobotu nastoupit,“ svěřil se „Kofi“.
Po změně stran byl hodně vidět Krejčíř,
který nejprve po Zelenkově nepřímém
kopu hlavičkoval mimo, dvacet minut
před koncem vyslal na Kolára jedovatou střelu. Z otočky prověřil vyškovského veterána i Sus. Rozhodnout se
mohlo po hodině hry. Koudelka dostal
přihrávku za obranu, tváří v tvář Kolárovi ovšem trefil gólmana stojícího jak
solný sloup. „Dnes je to na mně, tohle
jsem měl dát,“ litoval trpce „Koudy“.
O sedm minut později vyslal na zteč
Zelenka Machálka, jeho muška byla v
tom okamžiku ovšem totálně mimo...
Poslední dvacetiminutovku už hráli hosté
bez vyloučeného kapitána Jeřábka, který vyfasoval bez okolků druhou žlutou
kartu. Jak to tak bývá, ani této výhody
nedokázali domácí využít. A když se
na druhé straně neprosadil Minařík ani
Kucharčuk, který mohl minutu před
koncem rozhodnout, pokud by míč
z jeho kopačky nelízal břevno zvnějšku,
skončil zprvu nudný, pak kartami okořeněný zápas bez branek.
(tok)

Pozápasové hodnocení trenérù
Roman POPELKA
1.SK Prostìjov:
„Je to škoda. Podstatně hůř by se mi
hovořilo, pokud bychom předvedli
ten samý výkon jako ve Vyškově.
Tentokrát to bylo o tom, že jsme
nedali gól. Prospali jsme první poločas, který byl víc
než o fotbale o soubojích, nepřesnostech, nervozitě a
chybách z obou stran. Druhá půle byla lepší, měli jsme
jasnou převahu, která vygradovala po soupeřově vyloučení. Před brankou jsme ale byli málo důrazní.“

Miloslav MACHÁLEK
MFK Vyškov
„Pro nás je to cenný bod, protože nás
pronásledují takové problémy zdravotního rázu, které jsem já v kariéře
ještě nezažil! Dnes nám věkový průměr kazil pouze Láďa Kolár, jinak bychom se asi vlezli
pod dvacet let. Je pravda, že se utkání vyvíjelo všelijak,
spoléhali jsme trochu na brejky, ale chyběla nám kvalita.
Domácí dobývali a my jsme velice dobře bránili. Kluci
na hřišti nechali duši, za což je musím pochválit.“

Langer po operaci

Prostějov (tok) - Jak Večerník v minulém čísle avizoval, vlekoucí se problémy s kolenem Tomáše Langera se
nakonec klubový lékař rozhodl řešit
radikálně operačním zákrokem. Jak
dlouho bude trvat rekonvalescence,
není úplně predikovatelné, ale vzhledem k blížícímu se konci sezóny se
nedá příliš předpokládat jeho zapojení do zbývajících zápasů.
Starší dorostenci
stáhli náskok na èelo

Prostějov (tok) - Vynikající sérii
předvádějí v jarní sezóně starší dorostenci do 19 let. Proti olomoucké
Holici opět nezaváhali a přesvědčivě
vyhráli 3:0. Jelikož první Kroměříž
překvapivě doma přenechala všechny body Vítkovicím, činí ztráta na
první příčku pouhé čtyři body. Předposlední zápas tohoto ročníku v Kroměříži koncem května by tak mohl
mít slušný náboj.
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ZHLEDNA

„Vypadalo to fotbalově,“ těšilo
PLUMLOV
SE
PROTRÁPIL
K
VÝHŘE
NAD
OTINOVSÍ
Hosté nastoupili jen v deseti a další dva se zranili! I tak mohli bodovat... plumlovského Tomáše Matulu
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
PLUMLOV Také druhé sezónní střetnutí fotbalistů Plumlova
a Otinovsi vyznělo výsledkově
ve prospěch zkušenějšího celku.
Po podzimní venkovní výhře 6:1
si dlouholetý účastník I.A třídy
připsal domácí výhru 3:1 a udržel si průběžné první místo v„A“
skupině I.B třídy Olomouckého
KFS. Pro tyto tři body museli ale
Plumlovští absolvovat až nečekaně náročnou cestu vzhledem
k tomu, že jejich soupeř nastoupil ve slátané sestavě a úvodní
čtvrthodinu absolvoval nekompletní. Po přestávce se navíc hostům podařilo srovnat a byli blízko
i ke druhé brance, rozhodčí však
za stavu 2:1 poměrně jasnou penaltu proti domácím neodpískal.
Pak už se hrálo víceméně jen na
bránu Otinovsi.
Stav před výkopem
Favorit střetnutí byl jasně daný. Domácí
Plumlov disponoval druhou nejlepší
bilancí na vlastním trávníku se ziskem
šesti vítězství a tří nerozhodných výsledků z deseti případů, naopak Otinoves
vytěžila z půdy soupeře jen sedm bodů
za dvě výhry, jednu remízu a sedm porážek. V celkové tabulce pak před menším
okresním derby platilo, že hostitel měl
k dobru devatenáct bodů a hned deset
pozic. I hosté tak měli o co hrát, ve velice
vyrovnaném pořadí měli náskok jediného bodu na předposlední Pivín a jen
dvou na poslední Radslavice.

Vývoj zápasu
Zejména v první půli platilo, že se oba
týmy snažily i pohledné fotbalové pojetí

s podržením míče a kombinační meziPLUMLOV Úvodních pětahrou, to vše prokládané pokusy o rychlé
čtyřicet minut utkání proti
přenesení těžiště hry balony za obranu.
Otinovsi musel Tomáš Matula
Domácí byli přesnější, i tak se však hrálo
(na snímku) sledovat pouze
spíše mezi šestnáctkami, neboť v rozz lavičky, chvíle čtyřiadvacehodující fázi se hostům dařilo překazit
tiletého ofenzivního hráče
finální přihrávku, odvrátit centry a také
Plumlova přišla až po přestávzablokovat velké množství střel ze středce. A prostoru na hřišti náležitě
ní i bližší vzdálenosti. Ve druhé půli našli
využil, hned po pár minutách
plumlovští fotbalisté okamžitou odpověď na vyrovnávací branku a postupně se
si při sólovém nájezdu poradil
i vzhledem k vynucenému odchodu Ons brankářem soupeře a tato tredřeje Dostála hrálo už jen na jednu bránu. O uklidňující třetí branku se střelou na bližší tyč postaral Varga, jenž se tak mohl fa se nakonec ukázala býti tou
Konečné skóre tak při menší snaze o ex- radovat už ze svého třetího zásahu v plumlovském dresu.
Foto: Jiří Možný
2x foto: Jiří Možný vítěznou v celém střetnutí.
hibiční dohrávání akcí a větší koncentraci
●● Vy sám jste zasáhl do utkání až po
la, hodně vidět byl i autor třetí branky Ani Plumlov ale nebyl kompletní, Jiří Možný
na zakončení mohlo hodně narůst.
přestávce a záhy poté jste se však zaVarga, schopnost udržet se na míči vedle patálií s gólmany je stále mimo
Zásadní okamžiky
a dostat do šance potvrdil druhý nej- hru Ševcůj a zřejmě až do konce jara ●● Vrátili jste se doma na vítěznou psal mezi střelce. Asi vydařený start?
vlnu, může podle vás s výkonem „Holt forma. (smích) Křikl jsem si na
lepší kanonýr soutěže Hladký. Všichni i Ullmann.
V první gólovce se hned po pár desítkách hráči v poli střídali lepší okamžiky
mužstva panovat spokojenost?
Adama, který byl v ofsajdu, pustil mi
Atmosféra střetnutí
sekund ocitl hostující Hustý, jeho střelu s těmi matnějšími, když úroveň hry
„Myslím si, že my hráči i trenér může- to, a pak už nebylo co řešit. Šli jsme
po zemi na zadní tyč ale gólman vykopl trochu upadla. V pozici hvězdy se něme být spokojeni. Vypadalo to fotba- dva na brankáře, naznačil jsem mu,
a dorážka z hranice šestnáctky nebyla dů- kolika velice dobrými zákroky ukázal Jeden z dílů jednadvacátého kola „A“ lově, byly tam šance, zejména pak ve a pak už jsem se ani nemusel míče
razná. To domácí z první vážnější akce i hostující Piňos, na Moravce v bráně skupiny I.B třídy sledovala na nejnižší druhém poločase.“
dotknout, šel rovně do brány. Snažil
krajskou soutěž velice kvalitní návště- ●● Zejména zpočátku se zdálo, že jsem se to vyřešit hlavou.“
udeřili, když po přenesení hry Křupka se mohli spolehnout domácí.
va více než stovky diváků. Ovšem přes se potkaly dva týmy, které chtějí ●● Může tato výhra přinést uklidnězasekl a vybídl ke skórování ještě zkušeZajímavost duelu
ní poté, co jste začali ztrácet náskok?
tuto skutečnost i fakt, že se potkaly hrát skutečně pohledný fotbal...
nějšího Frýborta – 1:0. Do pauzy už dodva celku z prostějovského regionu, „Chtěli jsme hrát fotbal, oni možná „Snad ano. Vedli jsme již o sedm bodů
mácí zahrozili jen Žídkovou střelou po
rohu, ta však byla zblokována, na druhé Ke slovu se hlásila již druhá patnácti- které dělí víceméně jen vojenský taky, ale přijeli v deseti lidech a na a nyní je to o dva. Před týdnem nás Všestraně vyboxoval Moravec střílený centr z minutovka utkání, když mezi lavičky prostor a vzdušnou čarou přibližně lavičce měli jednoho člověka. Ne- chovice k ničemu nepustily a přehrály
pravé strany. Po pauze hosté rozehráli sig- doklusal Pavel Škvára a Otinoves tak jedenáct kilometrů, se hrálo ve velice rozumím tomu, proč první čtvrtho- nás, z naší strany to byl katastrofický
nál, když při standardce z pravé strany konečně hrála v jedenácti. Ještě do komorním prostředí, kdy se z hrdel dinu hráli v deseti, pak se jim navíc výkon. Nic se nám nedařilo, bylo to bez
přišla místo centru přihrávka vzápětí pauzy se navíc ozvalo Skoupého lýt- fanoušků ozýval jen občasný nesou- zranili dva borci a hra šla dolů. Stále náboje, bez bojovnosti, bez nápadu. Já
rychlá kolmice do vápna, s níž si Hustý ko a do hry musel ještě v první půli hlas s odmáváním či neodmáváním hlásili ofsajdy, které spíše nebyly, jsem se zranil, sledoval jsem tedy zápas
poradil podél gólmana – 1:1. Jen tři minu- jediný náhradník mužstva oděný do ofsajdu. Hlavně ve druhé půli pak pak zůstali stát a přestali hrát. Bylo z lavičky a nedalo se na to dívat. Musíme
ty nato Otinovští marně reklamovali zelených barev, brzy již sedmapade- u mnohých z nich převážila pozornost to postupem času už jen na jednu zbývajících pět zápasů vyhrát, abychom
nemuseli čekat na zaváhání.“
bránu.“
ofsajd, přestali hrát a Matula si naznače- sátiletý Josef Sekanina. A aby toho věnovaná pochoutkám z udírny.
ním položil gólmana a hokejovým blafá- nebylo málo, na marodku se ke Kokem zakončil – 2:1. Prakticky okamžitě houtovi s Doleželem přidal i Dostál
byl ve druhém vápně faulovaný Urban, se svým kolenem. K tomu navíc Papenalta se ale nekopala. Přišla tak pojistka vlinského nepustila na fotbal práce.
z kopačky Vargy, jenž zprava propálil vše „Potýkáme se s tím už od třetího
na první tyč. Poté se do rolí hlavních spa- kola. Nechci brečet, každé mužlovačů oděli Hladký s Vargou, kteří něko- stvo to má stejné, ale toto je extrém.
Jan PEŠEK - TJ Sokol Plumlov:
Tomáš HRDLOVIČ - TJ Otinoves:
likrát buď nechali tváří v tvář vyniknout A dneska další dvě zranění, Skoupý „Měli jsme hrát svou hru, kterou jsme si řekli, bohužel jsme „Měli jsme jednoho hráče na střídání, raději jsem ale deset
gólmana Piňose, nebo z pár metrů netre- a Ondra Dostál. To máte pět hráčů předvedli spíše 'pastyl' než nějaký styl. Stačilo, aby soupeř patnáct minut počkal na hráče, kterému se pokazilo auto...
a široký kádr málokdo má,“ smutně měl šikovnější útočníky a potrápil by nás daleko víc, takto Jakž takž musím kluky pochválit. Neschovávají se, chtějí
fili bránu.
konstatoval trenér poražených To- se hrát nedá. Kdyby přijel nějaký kvalitnější soupeř, do- hrát, ale nebodujeme. Plumlov je slušné mužstvo, dneska
Osobnost utkání
máš Hrdlovič, jenž věří, že minimál- stali bychom čtyřku jako s Všechovicemi. Zaplaťpánbůh jsme si ale bod odvézt mohli. Podařilo se nám vyrovnat,
ně trio Kohout, Pavlinský, Doležel máme tři body a držíme se stále na špici, pokud bychom pak chtěl rozhodčí písknout penaltový zákrok a nevím,
ale takhle hráli i v dalších zápasech, ani bychom ve vyšší proč se tak nerozhodl, když běžel z půlky. Nikdo netvrdí,
Těžký úkol. O vítěznou branku se po- bude moci využít již v neděli při zásoutěži neměli co dělat.“
že bychom to proměnili, ale ať to pískají, když to je.“
hledným zakončením postaral Matu- chranářské bitvě proti Radslavicím.

Pozápasové hodnocení trenérů

3 :1

TJ Sokol Plumlov

TJ Otinoves

21. kolo I.B třídy, skupiny „A“ O KFS
Křupka

Klváček

Urban
Schmidt

Jan

Tomáš

PEŠEK

HRDLOVIČ

Plajner
Doseděl
Dostál

Hladký

Moravec

Hustý
Piňos

Zabloudil
Skoupý

Kutný
Frýbort

Janeček

Matocha

Fabiánek
Koutný

Žídek

Škvára

Varga

Branky: 9. Frýbort, 52. Matula, 62. Varga
Střely na branku:
Rohové kopy:

8
4

Střely mimo branku:

PLUMLOV

3 :1

OTINOVES

Branky: 50. Hustý

( 1 :0)

3

Střely na branku:
Rozhodčí: Grečmal – Koláček, Zavřel

Diváků: 120

Rohové kopy:

Žluté karty: 90. Fabiánek

Žluté karty: 65. Schmidt

Střídání: 46. Matula za Frýborta, 66. Ostratický za Křupku, 81. Gryglák za Vargu

Střídání: 39. Sekanina za Skoupého

5
3

Střely mimo branku:

4
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Velodrom má šanci na NOVÉ TRIBUNY
Město kvůli dotaci pronajme areál SKC Prostějov

PROSTĚJOV Prostějovský velodrom za Kosteleckou ulicí,
který postupem let pomalu
chátrá, má obrovskou šanci na
modernizaci. A ještě k tomu
bez toho, že by magistrát musel
vynaložit jedinou korunu a zatížit tak svůj rozpočet, potažmo
všechny daňové poplatníky.
Má to ale háček. Nejdříve musí
zastupitelstvo schválit převedení nájemní smlouvy na současný cyklistický klub. Ten má
totiž slíbenou státní dotaci na
výstavbu nových tribun!
Prostějovští radní v úterý 28. dubna vyhlásili záměr pronájmu areálu
velodromu spolku SKC Prostějov.
„Když se podíváme do historie, tak
v roce 2005 byla uzavřena smlouva
o výpůjčce areálu velodromu mezi
městem a Českým občanským Klubem cyklistů Prostějov. O dva roky
později byla po dostavbě předána
nová budova velodromu do bezplatného užívání Sportovnímu klubu

Fanoušci dráhové cyklistiky v Prostějově už nebudou muset svůj oblíbený sport
sledovat z polorozpadlých tribun. SKC má možnost získat osm milionů korun na
jejich modernizaci.
Foto: Michal Kadlec

cyklistů Prostějov, který zde fakticky
vykonává činnost sportovní cyklistiky. SKC má dále uzavřenou smlouvu
s ČOKC na užívání velodromu. Teď
narovnáváme vztahy, které v průběhu
minulých let prošly určitým vývojem.
ČOKC již fakticky nefunguje, proto
plánujeme převedení nájmu velodromu na spolek SKC Prostějov,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.
„Již delší dobu jsme my i Domovní

správa zamýšleli narovnat spletenec
smluv, který ve smlouvách týkajících
se velodromu a jeho zázemí vznikl,“
zmínil předseda cyklistického oddílu Petr Šrámek a dal se do vysvětlení,
jak je tomu nyní. „SKC má v pronájmu od Domovní správy hlavní
budovu, starou část tribuny a dráhu
velodromu vlastní přímo Statutární město Prostějov. Tuto pronajala
Č.O.K.C. a my jako SKC ji máme
v podnájmu od Č.O.K.C. Tato si-

tuace i přes vstřícnost Č.O.K.C.
samozřejmě komplikovala vlastní
údržbu a provoz. A to jak nám, tak
i Domovní správě. Samozřejmě tato
situace komplikuje i získávání dotací
z jiných zdrojů. Č.O.K.C jako klub
existuje, ale neprovozuje závodní
cyklistiku,“ poukázal Šrámek.
To ale není jediný důvod, proč se
nyní tak spěchá s převodem nájemních práv. Sportovní klub cyklistů požádal o převedení nájemní smlouvy na areál velodromu
včetně zázemí také kvůli možnosti
získání státní dotace na opravu
tribun v předpokládané výši osmi
milionů korun.
„Podmínkou je doložení smlouvy o užívání nejméně na dobu patnácti let. Byli
jsme informováni o tom, že cyklistický
svaz má zájem v příštím roce pověřit
prostějovský klub pořádáním mistrovství Evropy juniorů a mužů do třiadvaceti let. V rámci přípravy na tuto akci budou prostějovští cyklisté žádat o dotaci
na opravu tribuny,“ prozradil náměstek
Pospíšil s tím, že vedení magistrátu vítá
příležitost významné mezinárodní

sportovní akce v Prostějově.
A právě pro pořadatelství kontinentálního šampionátu je nutností výše
popsaná modernizace. „Je třeba především generální oprava povrchu dráhy
velodromu a vylepšení zázemí pro
rozhodčí i organizační tým,“ upozornil
Šrámek s tím, že prezidium Českého
svazu cyklistiky odsouhlasilo a vypracovalo celkem tři žádosti o dotace.
„První na pořádání samotného evropského šampionátu, jehož náklady se
pohybují v řádu čtyř až pěti milionů
korun. Druhá žádost je pro dotaci na
opravu povrchu dráhy, třetí pak na rekonstrukci střední části tribuny, nikoliv druhého křídla tribuny. V případě
získání dotací a následného pořádání
zmíněného mistrovství Evropy, by tato
stará část tribuny byla zřejmě překryta
montovanou sedací tribunou. Opravu
střední části tribuny bychom samozřejmě uvítali i s ohledem na závody,
které již pořádáme, neboť zbylé nezrekonstruované části tribuny jsou nedůstojné těmto velkým mezinárodním
akcím,“ informoval šéf SKC TUFO
Prostějov.
(mik, jim)

Na Hané pobývala Raftaři zcela ovládli primátorovy závody
boxerská reprezentace

CETKOVSKÁ DRUHÁ,
MRÁČKOVÁ TŘETÍ
KYJOV Předposlední dubnovou neděli a den po závodu „Na kole
regionem Kyjovského Slovácka“ připravili pořadatelé z týmu CK
Dacom Pharma Kyjov klasické kritérium – Memoriál Jakuba Mrnky.
Tento závod není součástí Českého poháru na silnici FORCE Cupu,
ale náleží do série Českého poháru mládeže a žen a ke Kyjovu již
neodmyslitelně patří. Z početné prostějovské výpravy se nejvíce dařilo
mládežníkům. A speciálně děvčatům. Druhé místo obsadila kadetka Ema
Cetkovská, mezi juniorkami se třetím místem zaskvěla Kristýna Mráčková.
Za zmínku stojí i páté místo Tomáše Bárty mezi kadety a deváté staršího
žáka Lukáše Kolaříka. Z prvního týmu SKC TUFO Prostějov se nejvíce
dařilo Wojciechovi Pszczolarskému, který obsadil solidní devátou příčku.
(oš, jim)
Výsledkový servis najdete na www.vecernikpv.cz

Prostějovské posádky kralovaly i v prostředí Krkonošského národního parku
a ukázaly, kdo je v Česku jedničkou.
2x foto: Jan Homolka

se připravují na mistrovství světa a musí
tento závod vynechat, není možné absolvovat dva vrcholné závody krátce
po sobě. Rozhodli jsme se neobsadit
ani muže, posílíme jimi masters, kde
obhajujeme všech pět titulů,“ nastínil

Netopil plány do nejbližších týdnů
a poděkoval za podporu všem partnerům. Zejména pak Statutárnímu
městu Prostějov, Olomouckému kraji
a firmám Tomi-Remont, Alika, Gala.
(zn, jim)

Cibulka s Praskačovou
pátí v Ostravě
Ostrava, Prostějov (jim) – Ve druhé
polovině dubna se v ostravském padesátimetrovém bazénu uskutečnilo
druhé kolo Českého poháru, jímž byla
Velká cena Ostravy 2015. Závodu se
zúčastnilo celkem sedm plavců TJ
Prostějov, tři z nich skončili do osmého
místa. Jakub Cibulka si na 50 metrů
motýlek vyplaval sedmou příčku výkonem 26,70 sekundy, což na dvojnásobné trati vylepšil časem 58,75 sekundy
na pátou pozici. Naprosto stejně si
na 100 metrů motýlek vedla rovněž
Kateřina Praskačová, když dohmátla
v čase 1:06,78. Do finále prošla ještě
Kateřina Kadlecová, která zvládla 50
metrů volný způsob za 28,15 sekundy,
což jí stačilo na šesté místo.

Ve Vyškově vylovili
plavci devatenáct medailí
Prostějov (jim) – Konec dubna patřil ve vyškovském bazénu tradičnímu
mítinku Velká cena města Vyškova.
Zúčastnilo se i hned šestadvacet
prostějovských plavců od žactva po
dorostence, kteří se vrátili s téměř dvěma desítkami cenných kovů. Nejvíce
medailí z výpravy TJ Prostějov vyplavali Lukáš Řehořek, který získal čtyři
první místa v prsařské dvoustovce,
stovce i dvoustovce polohový závod
i dvě stě metrů znak, a Filip Švec, jenž
vyhrál sto metrů prsa a byl druhý na
dvojnásobné trati i polohové stovce
a dvoustovce. Na nejvyšší stupínek se
ještě postavila Gabriela Dosoudilová
na znakařské stovce, ta navíc přidala
rovněž jeden bronz na dvě stě metrů volný způsob. Dvě stříbra a dva
bronzy vybojovala Kateřina Polcrová,
bohatou sbírku dále doplnili svými
výkony dvakrát druhý Adam Cimrmann a jednou třetí Eva Marciánová,
Markéta Nováková a Alice Snídalová.
Těsně pod stupni na nepopulárním
čtvrtém místě skončili Robert Volek,
Adéla Mazalová a Lucie Řehořková.

Nejmladší žáci
soupeřili s Olomoucí
Prostějov (jim) - Prostějovský bazén
patřil na úplném konci dubna jarnímu
mezioddílovému přeboru nejmladšího žactva, konkrétně vzájemnému
měření sil mezi prostějovskou a olomouckou drobotinou. Na startu se
představilo téměř osm desítek nadějí
prostějovského plavání a nejlépe si
vedli Ondřej Hrubý (jednou první a
dvakrát druhý), Barbora Dobešová
(třikrát první), Monika Nováková
(dvakrát první a jednou třetí), Kristýna Piňosová (dvakrát první a jednou
druhá). Pro medaile se na stupně vítězů vydali ještě Jan Černý, Matyáš Gregor, Martin Kučera, Ondřej Poslušný,
František Pytlík, Adam Rýdl, Karel
Vlk, Albert Žilka, Barbora Dofková,
Lenka Halámková, Veronika Kozičková, Veronika Loebe, Adéla Macáková, Bára Opavská, René Šolcová.

Kolařík ovládl

motolskou dráhu

15012210018

A s nadějemi do čtrnácti let je zatím
spokojen, svědčí o tom i výsledky na
nedávném turnaji v Německu, odkud
se jeho svěřenci vrátili se čtyřmi zlatými,
dvěma stříbrnými a čtyřmi bronzovými medailemi, přičemž tam cestovalo
celkem dvanáct sportovců. „Širší výběr
na letošní a příští rok jsme si udělali na
nedávném mistrovství České republiky
žáků a kadetů, teď budeme mít sparingy, a pak v polovině června jedeme do
Ruska. To je vrchol této kategorie. Bude
to tam těžké, loni se nám ale podařilo
uspět. Snad nás tam letos pojede aspoň
pět,“ věří Duda.
(jim)

15012210019

PROSTĚJOV Počátkem dubna
se v Prostějově uskutečnilo soustředění českého národního týmu
boxerů, konkrétně žákovské kategorie. Přibližně patnáctka talentů
absolvovala fyzické testy a zvládla
další díl přípravy na červnový evropský šampionát v Rusku.
„V Prostějově máme úplně ideální
podmínky, je tu vše pod jednou střechou. Tedy tělocvična, ubytování,
hřiště. Jezdíme i jinam, tady to ale
mám nejblíže,“ ohlížel se za velikonoční akcí trenér žákovské reprezentace Pavel Duda.

ŠPINDLERŮV MLÝN, PROSTĚJOV Vítězstvím posádek mužů, žen,
masters a juniorek v čtyřčlenných
raftech a stejně tak prvenstvím sestav
oddílu Tomi-Remont Prostějov v šestičlenných raftech skončily nedávné
závody Českého poháru ve Špindlerově Mlýně nesoucí název O pohár
primátora města Prostějova. Současně se navíc jednalo o nominační
závody na mistrovství světa, které se
uskuteční za rok, Českou republiku
tak budou zastupovat právě krotitelé
divoké vody z rovinaté Hané.
„Závod se uskutečnil na jedné z nejnáročnějších tratí, která se vůbec
jezdí, jednalo se o sjezd na úseku
zvaném Labská soutěska. I proto
v neděli nestartovaly žádné juniorky,
trať pro ně byla příliš obtížná,“ představil
náročné prostředí šéf prostějovského
oddílu a mnohonásobný držitel nejcennějších kovů z evropských i světových
šampionátů Zbyněk Netopil.
Posádky Tomi-Remont tak potvrdily svou pozici domácích jedniček
a vítězně uzavřely sjezdovou část sezony, která se odehrává na přírodní
vodě. „Teď už nás ve zbytku sezony
čekají umělé kanály, kde se soutěží
ve slalomu a ve sprintu, výjimkou
jsou jen Čertovy proudy na Lipnu
v srpnu,“ podotkl Netopil.
A pro členy kategorie masters, juniory a juniorky bude vrcholem blížící
se mistrovství Evropy, na ně odjíždějí
Prostějováci v úterý 19. května. „Ženy

RYCHLÝ
VEČERNÍK

PRAHA, PROSTĚJOV Poslední dubnové
dny patřily v závětří motolské haly prvnímu dílu letošního ročníku Českého poháru
v dráhové cyklistice. Na startu nechyběli ani
zástupci SKC TUFO Prostějov, kteří se prosadili jak ve sprinterských disciplinách, tak
v omniu.
Nejprve byla na programu klání sprinterů, výsledky se ale počítaly rovněž do omnia. Mezi
žáky zvítězil Lukáš Kolařík, v kategorii žákyň
a kadetek obsadily druhé a třetí místo Natálie Valůchová s Emou Cetkovskou, v juniorech se dařilo Danielu Chytilovi, jenž si vyjel druhé místo.
Sobotní stíhací omnium mezi žáky ovládl Lukáš
Kolařík, mezi kadetkami byla tentokrát druhá
Ema Cetkovská, v juniorech stejně jako v úvodní
den připadlo druhé místo Danielu Chytilovi.
Závěr celého klání obstaralo bodovací omnium. Mezi žáky do třetice zvítězil Lukáš Kolařík,
Ema Cetkovská si v kadetkách vyjela třetí místo,
mezi juniorkami byla rovněž třetí Eva Planičková
a v juniorech taktéž bronzový Daniel Chytil.
(oš, jim)

Pondělí 11. května 2015
www.vecernikpv.cz

fotbal, lední hokej

33

Za Uničov střílí branky Hokejisté startují přípravu,
většinou exprostějovský Krč
PROSTĚJOV O další body do tabulky svedou prostějovští fotbalisté
ostrý souboj na hřišti Uničova. Ten
má na jaře docela slušnou střeleckou bilanci, když v devíti utkáních
zatížil konto soupeřů devatenácti
brankami, z nichž rovnou desítku
nastřílel v „eskáčku“ dobře známý
Aleš Krč. Jeho nejlepší počinek byl
domácí hattrick proti Kroměříži.
Oproti střelecké bilanci není ta bodová
zase až tak skvělá, když Uničov zatím

tři zápasy vyhrál, čtyřikrát remizoval a
dvakrát odešel ze hřiště poražen. Zvlášť
vstup do jarní sezóny se svěřencům
trenéra Navrátila příliš nevyvedl, z prvních čtyř utkání si odnesli pouze dva
body. „Chytli se“ až na rezervě Opavy.
Pravdou je, že výhry si připsali povětšinou v utkáních s papírově slabšími
soupeři, což ale není tak snadné, jak
dobře vědí v Prostějově. Po Třebíči
naposled porazili na jižní Moravě
Břeclav 4:1, za což se zasloužila se-

stava Uvízl – Řehák, Vejvoda, Heinz,
Hrubý, Jeřábek (73. Kasal), Stříž, Nuc
(65. Konečný), Koutek, Krč (82.
Schvarz), Juřátek.
Z prostějovského tábora zní celkem
unisono, že ztracené body doma chtějí získat venku, takže se dá očekávat
atraktivní zápas se snahou o bodový
zisk z obou stran. V dresu hostí by se
o to měla snažit v zásadě stejná sestava,
návrat Bureše mezi tři tyče zůstává stále
otazníkem.
(tok)

sehrají OSM PŘÁTELÁKŮ
PROSTĚJOV Již dnes, tedy v pondělí 11. května, se poprvé sejde nově se rodící prostějovský kádr pro nadcházející prvoligovou sezonu. Premiérové tréninkové jednotky
od svého návratu zpět na trenérskou lavičku „áčka“ se tak
ujme nový kouč Jestřábů Kamil Přecechtěl.
„Přes léto bych chtěl mít k dispozici minimálně patnáct
lidí. První tři dny budou volnější, takové seznamovací, pak
teprve začneme zostra. Neplánujeme žádné soustředění
a vše se uskuteční buď přímo v Prostějově, nebo v jeho
okolí. První týden to bude jednofázové, pak se už budeme
připravovat vícefázově,“ představil nejbližší program Kamil
Přecechtěl.
Suchá příprava bude trvat celkem osm týdnů a skončí ve
čtvrtek 2. července, o další necelé tři týdny později by se
prostějovský kouč rád přesunul se svými svěřenci na led.
Podle představeného seznamu přípravných utkání se fa-

doposud známý jízdní øád jestøábù:
úterý 11. srpna, 18:00 Prostějov - Třebíč
čtvrtek 13. srpna, 17:30 Třebíč – Prostějov
pátek 14. srpna, 18:00 Prostějov – Přerov
úterý 18. srpna, 18:00 Prostějov – Havířov
čtvrtek 20. srpna, 18:00 Havířov – Prostějov
úterý 25. srpna, 18:00 Přerov – Prostějov
úterý 1. září, 18:00 Šumperk – Prostějov
čtvrtek 3. září, 18:00 Prostějov – Šumperk
noušci mohou přibližně od poloviny srpna těšit na dvojutkání s Třebíčí, Havířovem, Šumperkem i nováčkem
soutěže z Přerova. První derby nanečisto se uskuteční v pátek 14. srpna v Prostějově, odveta pak v úterý 25. srpna na
půdě soupeře. Ve hře je navíc ještě střetnutí se slovenskou
Skalicí, tedy účastníkem tamější extraligy.
(jim)

Dvě trojice po sobě jdoucích
Jestřábi loví posily: V hledáčku
GÓLŮ VÍTĚZE NEURČILY vedle Protivného i MOJŽÍŠ
3:3

PROSTĚJOV Opět tři branky nasázeli prostějovští střelci svému soupeři
z brněnské periferie. Zatímco ale na
podzim uhájil gólman Bureš čisté
konto, tentokrát defenziva úplně
nezafungovala a umožnila soupeři
vstřelit stejný počet branek. Ostatně kdo se opozdil o čtvrthodinky, s
údivem zaznamenal při příchodu do
hlediště stav 2:1 pro domácí! Další
porce branek na přelomu poločasů
dala výsledku sobotního utkání čtyřiadvacátého kola MSFL konečnou
podobu.
V prostějovském dresu se po nějaké
době objevil v základní sestavě na levé
straně Rus, což přimělo Krejčíře přesunout se na opačnou lajnu a Hirsche do
záložní řady. Na lavičce zůstal tentokrát
Pančochář. Zkušený trenér hostujícího celku Josef Mazura přivezl několik
borců z širšího kádru Zbrojovky, ať už
šlo o Hyčku, Šumberu či Čtvrtníčka. O

kvalitách Líšně tedy nebylo zapotřebí
pochybovat.
Samotné utkání začalo velmi svižně a
skóre se tentokrát otevřelo velmi brzy.
Nenaplnila se ještě desátá minuta, když
Šumbera rozehrál nepřímý volný kop a
po hlavičkovém přistrčení umístil míč
hlavou poprvé do brány Čtvrtníček
- 0:1. Vzápětí rozehrál z vlastní poloviny míč Zatloukal na Kroupu, který jej
sklepl pro Koudelku a Machálka, jehož
křížnou střelu usměrnil pod břevno naprosto nekompromisně Hirsch - 1:1. A
to ještě nebylo všechno. Jen o chvíli později dostal přihrávku za obranu Kroupa
a z pravé strany mazácky přeloboval
hodně vpředu postaveného Veselého
- 2:1. Hra se poté poněkud zklidnila a
vzruch do ochozů přinesly dva pokusy
Fládra, jehož první střelu vyrazil Veselý
na roh a druhá z přímého kopu šla těsně
mimo branku. Chvíli před uplynutím
půlhodiny hry se do dvou dobrých šancí dostal Koudelka. Nejprve se na levé
straně překřížil s Kroupou, který mu nahrál před branku, „Koudy“ ovšem míč
nezvedl dostatečně mimo dosah Veselého. Poté po jeho slalomu mezi soupe-

řovými zadáky míč prostor branky vůbec nezasáhl. Na druhé straně se vytáhl
Kofroň při Šumberově střele z přímého
kopu. Pět minut před přestávkou rychlý
útok po pravé straně s centrem do vápna
nepokryli ani Krejčíř, ani Kofroň a Šumbera dotlačil míč do branky - 2:2. V poslední minutě první půle pak Hirschův
centr zprava Veselý podcenil a Kroupa
pohotově dostal domácí opět do vedení – 3:2.
To mělo „eskáčko“ nasměrovat k vítězné jízdě druhým poločasem, jenže v
jeho úvodu Veselý kryl přízemní nepříliš
důraznou střelu Machálka a o dvě minuty později našel centr zprava nejlépe
postaveného Šumberu, který přidal také
svou druhou branku. I s dalším jeho pokusem, tentokrát už deset minut před
koncem, měl Kofroň práci a vyrazil jej
na roh.
V samotném závěru se mohlo skóre
ještě měnit na obou stranách. Nejprve z
dobré pozice Buchta pálil pánubohu do
oken, na druhé straně obrana hostí zblokovala Šteiglovu střelu. A tak byla remíza
spravedlivým vyjádřením střelecké efektivity obou týmů.
(tok)

Pozápasové hodnocení trenérù
František JURA
1.SK Prostìjov:
„Ten první gól byl zbytečný, vlastně
oba byly zbytečné, v podstatě všechny tři... Výsledek jsme ale otočili a za
stavu 2:1 mohli a měli přidat další dvě branky. To mohlo zásadně nasměrovat další průběh utkání. Podali jsme
slušný výkon, mužstvo chtělo hrát a vyhrát, bohužel
jsme opět neproměnili šance. Chtěli jsme šest bodů,
máme dva, takže z tohoto pohledu jsme zklamaní.“

Josef MAZURA
SK Líšeò
„Pro obě obrany to byl den otevřených dveří. Mrzí zejména třetí gól,
když gólman podcenil situaci, ale na
druhé straně jsem spokojen s výkonem svých hráčů,
kteří zápas ´odjezdili´ a v závěru mohli dokonce strhnout vítězství na svou stranu, pokud by Buchta trefil
bránu. Pro nás je samozřejmě každý bod dobrý, takže
jsem spokojen.“

„SOUPEŘ BYL HODNĚ RYCHLÝ,“
viděl největší přednost Líšně ALEŠ RUS
PROSTĚJOV Aleš Rus nastoupil na jaře v základní sestavě pouze
na Slovácku, s Hulínem a v Orlové, kde byl po necelé půlhodince
střídán. Proti Líšni dostal opět od trenéra důvěru, kterou se snažil
zúročit aktivní hrou i směrem dopředu. Jak se mu proti rychlému
soupeři hrálo, povyprávěl Večerníku v pozápasovém rozhovoru.

Tomáš Kaláb
●● Nejprve z trochu jiného soudku.
Ten nový sestřih je letní image?
„Tak trochu ano. Toho předchozího
´kohouta´ jsem měl tak tři, čtyři roky,
tak mě kolega trenér nahecoval, že to
má taky, tak jsem do toho šel“. (smích)
●● Po nějaké době jste nastoupil v
základní sestavě, jak jste se na hřišti
cítil?
„Jsem samozřejmě rád, že jsem se po
určité pauze do základu dostal. Hrát od
začátku je mnohem lepší, než naskakovat do zápasu v nějaké osmdesáté minutě. Na druhou stranu byla absence
herní praxe cítit, protože po sedmdesáti

minutách jsem už nemohl.“
●● Asi nebylo úplně jednoduché
držet krok s některými zkušenými
borci soupeře?
„Jsem rád, že jsem absolvoval zrovna
tento zápas proti některým hráčům
ze širšího kádru Zbrojovky, z tohoto
pohledu šlo o další výbornou zkušenost. Byli hodně rychlí a měli vynikající
přechod do útoku, zato v obraně se jim
objevila nějaká okénka. Ofenziva jim
ale šlapala.“
●● Ono se dnes vůbec dozadu hrálo
poměrně otevřeně...
„Říkali jsme si, že nechceme dostat gól
a nakonec jsme dostali tři. Z taktického
hlediska to jistě není ideální, ale zase

bych řekl, že lepší remíza 3:3 než 0:0.
Diváci, kteří si našli cestu na stadion,
mohli být s předvedenou hrou spokojeni.“
●● Dají se ty obdržené góly považovat za laciné?
„První gól padl ze standardní situace,
což se musí pohlídat. Z tohoto pohledu to je laciné, i když v tomto případě
jsem si nebyl jist, jestli nebyl Čtvrtníček
v ofsajdu. Druhý a třetí gól byly podobné, soupeř vyvezl v rychlosti míč a my
byli všude pozdě, nestíhali jsme.“
●● Příště vás čeká Uničov, kterému
se na jaře také docela daří. Jaké vidíte
šance?
„To je pravda, dávají poměrně dost
branek. Venku se nám ale daří lépe, a
když se dobře připravíme a k zápasu
přistoupíme odpovědně, měli bychom
to zvládnout. Doufám, že především z
naší strany předvedeme atraktivní fotbal.“

zjistili jsme
PROSTĚJOV Předpoklady se naplnily a útočníci Jakub Čuřík s Martinem Novákem se skutečně staly novými akvizicemi v jestřábím kádru.
Oficiálně potvrzen ze strany vedení
klubu je i příchod zkušeného obránce Tomáše Protivného, na cestě do
Prostějova je údajně i další bek Pavel
Mojžíš. Naopak Ondřej Kocián už
tady po dvou sezonách pokračovat
nebude.
Devětadvacetiletý sparťanský odchovanec Protivný sehrál v dresech Sparty
a Komety Brno více než stovku extraligových střetnutí, mimo to patřil také
na soupisku jihlavské juniorky, Nymburku, Olomouce, Berounu, Benátek nad Jizerou, Hodonína, Znojma,
Havlíčkova Brdou, Mladé Boleslavi
a naposledy polského Jastrzebie.
„Chtěl jsem vyzkoušet něco jiného.
A jsem rád, že jsem z Polska odešel.

BRANČÍK

DOŠEL

Měli jsme mladý tým a vyhráli jsme
základní část a nakonec skončili druzí.
Jednalo se o skvělý úspěch na náš tým.
Čekal jsem nabídku z Polska a třeba
i jiného týmu, na druhou stranu jsem
chtěl být blíž, kvůli rodině,“ pohovořil
pro web Jestřábů o svém přesunu na
Hanou.
Velký hokejový cestovatel tak má na
kontě i přes tři stovky prvoligových
střetnutí a více než padesát duelů
v polské nejvyšší soutěži, nyní se 186
centimetrů vysoký zadák po roční
přestávce vrací zpět do českých soutěží.
„Má bohaté zkušenosti z extraligy
i první ligy, navíc je to hráč s dobrými
fyzickými parametry, které budeme
v sezóně potřebovat. Navíc se jedná
o obránce zkušeného i věkem, který
by měl přinést i potřebný klid do naší
hry,“ představil novou tvář pro webové stránky klubu generální manažer
Jestřábů Jaroslav Luňák.
Protivného novým spoluhráčem
v prostějovské sestavě by se měl stát

i již sedmatřicetiletý Pavel Mojžíš,
tedy zlínský odchovanec a starší bratr
nedávného českého reprezentanta.
Produktivní bek již v Prostějově krátce působil v ročníku 2001/2002, kdy
ve dvou zápasech stihl jednu asistenci
a čtyři záporné body. Dále prošel rovněž Znojmem, Třebíčí, Havířovem,
Českými Budějovicemi, Kladnem,
Vítkovicemi, Olomoucí, Kometou
Brno a poslední čtyři roky strávil
v Polsku.
U našich severních sousedů patřil
k tomu nejlepšímu, co mohly zadní
řady nabídnout. Nejprve strávil dvě
sezony s Sanoku, kde si udržoval průměr téměř bodu na zápas, další dva
ročníky odehrál v GKS Tychy. Sezonu
20147/2015 tak zakončil ziskem tamějšího titulu, pohárovým triumfem
i kralováním bilanci +/- s hodnotou
čtyřiačtyřiceti kladných bodů. O rok'
dříve pak nasázel nejvíce a přidal
i nejvíce asistencí mezi obránci. Vedle
toho v minulosti s Kladnem vyhrál
první ligu.
(jim)

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

v Americe

až do finále

PROSTĚJOV V základní části Western States Hockey League byl David Brančík nejproduktivnějším ze
všech obránců, když v jednačtyřiceti duelech nastřádal devětačtyřicet
bodů za šestnáct branek a třiatřicet
asistencí, dalších šest za bilanci 3+3
přidal v následných vyřazovacích
bojích. I díky přičinění dvacetiletého rodáka z Prostějova tak jeho El
Paso Rhinos vyhrálo středozápadní divizi, taktéž celou konferenci
a v následných vyřazovacích bojích dokráčelo až těsně pod vrchol.
Nyní se někdejší hráč Prostějova,
Olomouce a Lake Tahoe Blue vrátil
zpět domů na Hanou a letní přípravu absolvuje po dohodě s oddílem
po boku Jestřábů. (jim)
Na právě skončenou sezonu podle
svých slov určitě nikdy nezapomene,
uplynulé měsíce ho velice obohatily.
„Prala se ve mně velká spousta věcí,
zažil jsem pár pádů, zklamání, spousta
věcí uvnitř mě trápila, ale nikdy jsem
to nevzdal a bojoval. Na mně, Jirkovi
Peštukovi a pár dalších hráčích byl postavený tým, takže jsme to nesměli dát
najevo,“ poodhalil.
VÍCE NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ!
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SK Liš
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basketbal

Orly čeká těžký soupeř. V cestě za bronzem stojí Opava

OREL
PODLE

VEČERNÍKU
JAN TOMANEC
Už ve čtvr
ččtvrtém zápase proti Děčínu prostějovský
pivot nazna
naznačil, že se po zranění kotníku vrací do
formy. Ve chvíli,
chv kdy to jeho tým potřeboval, sám
dramatické koncovky, když dvě
odvrátil hrozbu
hr
potvrdil následným úspěšným nájeztrojky p
dem pod
p koš. O vítězství se poctivě pral také
utkání. Během necelých
v rozhodujícím
roz
dvaceti minut zaznamenal dvanáct bodů
dvace
a sedm doskočených míčů, přidal i dvě asistence. Navrch získal dva míče a také díky jeho
příspěvku se Orli drželi ve hře až do poslední
příspěv
čtvrtiny. Ani prostějovský podkošový hráč ale
čtvrtiny
nakonec trpkou porážku nedokázal odvrátit....
nakone

4 DÙVODY, proè nejsou orli ve finále...
aneb chybìl kousek, rozhodovaly drobnosti
O velkých věcech rozhodují maličkosti, což se potvrdilo také v semifinálové sérii basketbalové ligy. Mozaiku z drobných střípků tentokrát lépe poskládali hráči Děčína, kteří Orlům oplatili dvě semifinálové porážky v posledních letech. O vyřazení Prostějova rozhodlo
několik drobností...

Série o třetí místo začíná již zítra v Prostějově
PROSTĚJOV Na vyřazení
v semifinále musí rychle zapro Večerník pomenout basketbalisté
Ladislav VALNÝ
Prostějova, které čeká série
o třetí místo proti Opavě. Na rozebírání posledního zápasu
není čas. Ve hře je bronzová medaile a i ta má pro tým velký
význam. Vždyť v předcházejících deseti letech Orli ještě ani
jednou neskončili bez cenného kovu a budou se snažit tuto
skvělou sérii co nejvíce prodloužit.
Původní zpravodajství

„Na sérii se musíme maximálně soustředit. Opava je těžký soupeř, který nás
dokonce dokázal porazit na vlastní palubovce. Má k dispozici celou řadu kvalitních hráčů a šikovné střelce. Bude to
náročné. Osobně se zápasy o třetí místo
příliš nesouhlasím, je to takové zvláštní
prodloužení sezony. Ale když už se taková série hraje, chceme v ní úspěch a
získat medaili,“ konstatoval pro Večerník
Zbyněk Choleva, kouč Ariete Prostějov.
Opava ve třech semifinálových zápasech prohrála s Nymburkem
a mohla se na poslední zápasy soutěžního ročníku pořádně připravit. Orli

o finále bojovali do posledního možného střetnutí, a to je stálo hodně energie.
„Nějaké síly nám snad ještě zůstaly. Naštěstí už ale nebudeme muset daleko
cestovat, přesuny do Děčína byly hodně
náročné,“ pousmál se Choleva.
Slezané po několika horších sezonách
v minulém ročníku získali bronzovou
medaili a tento úspěch se pokusí zopakovat také letos. V play off nejdříve
vyřadili Pardubice a díky tomu si vybojovali právo hrát opět o medaili. „Pokud
předvedeme stejnou bojovnost a energii
jako ve třetím semifinálovém zápase
v Nymburce v boji o třetí místo, uvidí-

Zklamání a smutek se na střídačce Orlů ke konci rozhodujícího utkání dal doslova
krájet...
Foto: www.bkdecin.cz

me, co z toho vzejde. Bohužel nám už
nepomůže Ladislav Sokolovský. Je to
škoda, budou chybět jeho zkušenosti.
Navíc se dostával do výborné formy,“
lituje absenci velké opory kouč Opavy
a exprostějovský hráč Petr Czudek.
Zápasy o třetí místo začínají v úterý
12. května v 18 hodin v Prostějově,
odveta je na programu v pátek 15.

května od 15:50 hodin v Opavě.
Nezvyklý začátek vychází z požadavků
České televize. Protože se hraje na dva
vítězné zápasy, případný rozhodující
duel by se hrál v úterý 19. května v Prostějově. „Pokud k tomu dojde, bude se
hrát opět od osmnácti hodin,“ uvedl
generální manažer Ariete Prostějov Petr
Fridrich.

Ztráty v dlouhodobé èásti

Dlouhodobé výpadky se Orlům v průběhu základní části vyhýbaly, přesto některé zbytečné ztráty odsunuly tým na třetí příčku před play off. Mezi tyto neduhy
patřily domácí ztráty s Děčínem a Opavou, především ale dvě porážky na palubovce USK Praha, který v lize obsadil až předposlední místo. Jedna z nich byla
v prodloužení, které se hrálo díky chybnému rozhodnutí rozhodčích.
Velké zmìny v sestavì

Po minulé sezóně klub opustila řada opor. Pandulu, Bohačíka, Kohouta nebo
Prášila nahradili noví hráči, Švrdlík se vrátil z Turecka až na konci základní
části. Výrazně obměněný tým podával převážně dobré výkony, přesto v některých okamžicích bylo cítit, že potřebuje více času na dokonalé sehrání. Na to,
aby se hráči přihrávkami našli poslepu, bylo osm měsíců málo.
Zranìní Dylana Talleyho

V základní části byl Talley nejlepším střelcem Prostějova s průměrem přes sedmnáct bodů. V březnu se ale zranil, do vyřazovací části nastoupil až po měsíční pauze a nebylo to v optimální formě. Představil se ve čtyřech zápasech, ve kterých dal
dohromady pouze čtyřiatřicet bodů. V tom posledním dokonce nedal ani jeden.
Dìèínský fantom Vyoral
Hned tři zápasy proti Prostějovu v průběhu sezony ovládl děčínský rozehrávač
Tomáš Vyoral. Poprvé to bylo ještě v základní části na palubovce Orlů. K dalším výhrám táhl své spoluhráče v semifinále. Byl to on, který se postaral o obrat ve třetím utkání série a dirigoval tým i v rozhodujícím zápase. Dal 23 bodů,
což je jeho rekord v sezoně.

Chcete
dostávat
ZDARMA

žhavé novinky
z celého
Prostějovska
na svůj email
či rovnou do
mobilu?
klikněte na

PROSTĚJOV Výhoda domácího
prostředí v případném rozhodujícím
utkání se v plném světle ukázala v semifinálovésériimezitýmyArieteProstějov a BK Děčín. Severočeši, kteří
skončili po základní části na druhém
místě, toho dokázali patřičně využít.
Orli sice sahali především ve třetím
utkání po úspěchu na půdě soupeře,
nakonec přesto museli „Válečníkům“
pogratulovat k postupu. „Rozhodl
náš výpadek na konci třetího zápasu. Ztratili jsme vyhraný zápas.
Nebýt toho, hráli bychom o titul,“

shodli se hráči v prostějovské kabině.
Pod vlastními koši svěřenci kouče Cholevy dominovali. První utkání před domácími fanoušky vyhráli rozdílem třídy
o třiatřicet bodů a děčínský mečbol odvrátili po přesvědčivém vítězství 73:58.
„Doma si víc věříme, ale to platí prakticky o každém týmu v soutěži. V hale,
kde každý den trénujete, máte všechno
víc zažité,“ připomíná basketbalové zákonitosti rozehrávač Prostějova Roman
Marko.
„Válečníci“ byli díky nasazení od začátku
série vepředu a basketbalisté Ariete mu-

seli dvakrát dotahovat průběžnou ztrátu.
Nejprve se jim podařilo vyrovnat na 1:1,
pak v hale Sportcentra DDM odvrátili
mečbol. Na třetí porážku na severu Čech
už ale odpovědět nemohli. „Strašně nám
pomohlo domácí prostředí. Kdo viděl,
co se dělo v hale třeba ve třetím utkání
tak pochopí, jak moc důležité to pro nás
je. Sám jsem ten zápas odehrál úplně na
křeč. Venku i v hale bylo poprvé v sezoně
horko a já si chvílemi říkal, jestli to dám.
Najednou jsem ale ucítil tu energii z publika. Bylo to něco neskutečného,“ vyznal
se děčínský pivot Pavel Houška.

O vítězi rozhodla také prostorová
orientace na palubovce a znalost vlastních košů. Oběma týmům výrazně
pomáhali střelci z dálky, trojky ale sázeli především před vlastními tribunami.
„Z tréninku máte vlastí koše zažité.
Nezdá se to, ale každý je jiný a to se
v zápasech projeví,“ uvedl Pavel Slezák,
prostějovský snajpr.
Potvrzují to také statistiky z posledních
dvou zápasů. Děčín dal ve čtvrtém zápase pouze čtyři trojky, v domácí hale
už ale proměnil devět pokusů. I díky
tomu postoupil do finále.
(lv)

Vyoral ukončil sen o šestém finále v řadě..
BK DC
BK PV

82
63

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 3:2
DĚČÍN, PROSTĚJOV Až rozho-

www.vecernikpv.cz dující pátý duel semifinálové série

a zajistěte si
naši novou
službu.

SEMIFINÁLE ROZHODLA ZNALOST DOMÁCÍ PALUBOVKY

mezi Prostějovem a Děčínem určil
druhého finalistu Kooperativy NBL.
V pondělním utkání nedokázali basketbalisté Ariete odolat soustředěnému
náporu „Válečníků“, kteří si tak poprvé
v klubové historii zahrají o český titul.
Prostějov na severu Čech nakonec
utrpěl debakl, když prohrál vysoko
63:82 a po dlouhých pěti letech bude
chybět v ligové řežio
řeži o zlato...

Už první minuty naznačily, že to hosté
nebudou mít snadné. Vedli sice po
trojce Marka, pak ale Stria vyrovnal
a Houška otočil skóre. Od té doby
Děčín vedl a Orli marně dotahovali
ztrátu několika bodů. Peterkovi se sice
poradilo snížit na rozdíl tří bodů, závěr
desetiminutovky už ale opět patřil
děčínským basketbalistům, kteří si
krátkou pauzu užívali za stavu 17:11.
Také vstup do další pasáže vyšel lépe
svěřencům Pavla Budínského. Na koš
Bažanta sice odpověděl Tomanec,
v 15. minutě body Houšky vymazal opět
Peterka, přesto domácí drželi vedení,
které ještě v závěru poločasu pojistil Stria
a Houška, jehož úspěšné trestné hody
znamenaly dvouciferné vedení. Do kabiny odcházeli basketbalisté Prostějova

s mankem deseti bodů - 38:28.
Vychýlenou střeleckou mušku se Orli
pokusili srovnat v kabině a do druhé
půle vstoupili odhodlaní výsledek otočit.
NA TISKOVCE...
Stíhací jízdu zahájil trojkou Nečas, další
důležité body přidal Švrdlík, a pak si vzal
Pavel BUDÍNSKÝ – BK Děčín:
slovo Slezák. Nejprve úspěšnou tro- „Díky Prostějovu za celou sérii. Jsem hrdý na to, že můžu trénovat takový tým a takojkou snížil na rozdíl bodu a další přesnou vé hráče. Utkání rozhodl skvělým výkonem Tomáš Vyoral. Asi se narodil na šťastné
Smekám před všemi, ale to, že si dvaadvacetiletý kluk vzal osud tak důležité
střelou z dálky otočil skóre na 46:44 planetě.
bitvy do svých rukou, bylo neuvěřitelné. Teď se musíme připravit na další zápasy.
pro Prostějov. Konec čtvrtiny už ale Chceme přispět ke kvalitě finálové série.“
patřil Vyoralovi. Jeho trojka z poloviny
hřiště současně s klaksonem přinesla
Zbyněk CHOLEVA – Ariete Prostějov:
Děčínu vedení 53:48 a symbolicky „Děčín hrál skvěle, byl lepší, nebál se střílet a dokázal přidat i potřebný důraz na dopředznamenala konec prostějovských skoku. Nám se naopak v těchto činnostech nedařilo. Z naší strany to nebylo povedené utkání. Chyběla nám agresivita a odvaha, kterou opět utlumilo bouřlivé prostředí.
nadějí.
nás Vyoralova trojka v závěru třetí čtvrtiny. I bez ní ale soupeř vyhrál zaslouV poslední části už hosté nenašli síly Zlomila
ženě. Porážka mrzí, ale tohle prostě nebyl náš den...“
na obrat. Nepřesné střely a chyby
v obraně domácí sestavě usnadnily za druhým a svého spoluhráče dokázal k vysoké porážce Prostějova. Ariete
cestu do finále. Vyoral sázel jeden koš v závěru podpořit i Tucker, který přispěl ztratilo sérii 2:3 na zápasy.
(lv)

CO ZAZNĚLO

„Když získáme medaili, bude to úspěšná sezona,“

říká trenér Choleva

PR
PROSTĚJOV
Na atmosféru finálové série musí zapomenout basketbalis
listé Prostějova a s nimi také trenér Zbyněk Choleva. Ten už přemýšlí
o zápasech proti Opavě a uznává, že na Orly čeká velice nepříjemný
p
protivník. „Slezané budou skutečně velmi těžký soupeř. Navíc teď měli dostatek času na odpočinek. Prostředí u nich je také velmi bouřlivé.
M
Malou výhodou je, že začínáme doma,“ říká před startem série o 3. místo
ve
exkluzivním rozhovoru pro Večerník kormidelník Orlů.

lladislav VALNÝ

Foto: Josef Popelka

●● Jak se týmu podařilo zapomenout na
sem
semifinálovou porážku?
„By
„Byli jsme hodně zklamaní, ale teď je třeba
při
připravit se na boj o medaili. Věřím, že se nám
top
to podaří a naplníme naše předsezónní cíle.“
●● Co rozhodlo o tom, že se do finále probojoval Děčín?
bo

„Velkou roli hrála výhoda domácího prostředí. O tu se hrálo v základní části a soupeř byl úspěšnější. Dalším faktorem bylo
zranění Talleyho. V sezoně nám hodně
pomohl, po zranění to nebylo až tak dobré.
V posledním utkání bylo vidět, že nebyl ve
své kůži. Ale zkusit jsme museli všechno.
To, že to nevyšlo, je jiná věc.“
●● Jaký vliv měla na porážku velká ob-

měna kádru před začátkem ligového
ročníku?
„Změnám odpovídaly také naše ambice.
Cílem byl postup do semifinále a to jsme
splnili,což se každému nepodařilo. Stačí se podívat na Pardubice. Postavily tým, aby mužstvo hrálo o titul a skončily ve čtvrtfinále...“
●● Bude série s Opavou rozhodovat
o tom, zda se probíhající sezona bude na
jejím konci hodnotit jako úspěšná?
„Zjednodušeně to tak může být. Podařilo se
nám vyhrát Český pohár. Po dlouhodobé části ligy jsme skončili na třetí pozici a teď hrajeme o bronz. Pokud medaili získáme, bude to
z mého pohledu rozhodně povedená sezona.“
●● Takže stačí dvakrát porazit Opavu…
„To ano, ale snadné to nebude. Opava je nepříjemná, hraje rychle a je hladová po další
medaili. Věřím, že na tom budeme stejně a na
palubovce to ukážeme.“

KAM
PŘÍŠTĚ:
Finále play off:

1. utkání, středa
13. května 2015, 18.00:
ČEZ Basketball Nymburk – BK Děčín.
2. utkání, sobota
16 května 2015, 18.00:
BK Děčín – ČEZ Basketball Nymburk.
O 3. místo:

1. utkání, úterý 12. května 2015, 18.00:
Ariete Prostějov – BK Opava.
2. utkání, pátek
15. května 2015, 18.00:
BK Opava – Ariete Prostějov.

Pondělí 11. května 2015
www.vecernikpv.cz
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KOSTELEC OPLATIL PROSTĚJOVU PORÁŽKU A JE PÁTÝ
Vypjaté derby sledovala zaplněná hala, až příliš byli vidět oba rozhodčí
PŮVODNÍÍ
ÁŽ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
KOSTELEC NA HANÉ Úvodní
regionální derby této házenkářské sezony skončilo jasným
triumfem Prostějova, jenž na
vlastní půdě předčil svého soupeře v poměru 34:27, jarní odveta naopak vyzněla o pět branek lépe ve prospěch Kostelce
na Hané. I díky tomuto výsledku
tak regionální souboj vyzněl při
pohledu na konečnou tabulku
druhé ligy lépe pro kostelecké
házenkáře, kterým se na poslední chvíli podařilo vměstnat
do lepší poloviny pořadí.

Hostující Sokol II se jedinkrát v celém duelu dostal do vedení, to když v
šesté minutě upravil Jiří Kosina na 2:1.
Ihned poté však domácí třemi trefami v řadě z rukou Smékala a dvakrát
Přikryla obrátili na 4:2 a následovala
přetahovaná o každou branku až do
konce poločasu, kdy Tomáš Jurík snížil na 11:10 z domácího pohledu. Na
počátku druhé půle se domácím úspěšně podařil ubránit zbytek oslabení, několika zákroky se zaskvěl Mayer a vedlo to
k navýšení vedení na 13:10. Opakovalo
se však to stejné co v první půli, na kostelecké přesné pokusy přicházely okamžité
odpovědi z hostující strany.
Postupem času o sobě dávala stále více
vědět dvojice arbitrů, která se obsadila do
hlavní role. Vedlo to ke spoustě nepřesností a následných kompenzací, čímž
pouze přilévali dalších emocí do již tak
vyhecovaného utkání. Během osmi minut uprostřed druhé půle zapískali hned

pět sedmiček pro hosty, z nichž se Kosina čtyřikrát nemýlil, jednou ho vychytal
druhý gólman Kostelce Pavel Navrátil.
I tak se ale domácím stále dařilo udržovat vedení či alespoň nerozhodný
stav, okamžitě po dotažení ze strany
soupeře totiž následoval jejich další
úder. Další z podstatných momentů
pak následoval čtvrthodiny před koncem, když Procházka trefil z trháku
pouze břevno. Na opačné straně se
za stavu 21:20 nepískala sedmička po
faulu na Diviše a naopak Procházka po
přihrávce přes celé hřiště vyrovnal, následně domácí opět vedli a kostelecký
Vymětal dostal nejprve dvě minuty a
následně červenou kartu za protesty.
Odpovědí bylo i téměř okamžité vyloučení dua Kosina, Raška.
Závěr od stavu 23:22 vzal do svých rukou mladý Pavel Přikryl, postaral se v
posledních sedmi minutách o čtyři ze
sedmi branek kosteleckého družstva. To

„Vždy od sebe OČEKÁVÁM VÍC,“
přiznal talentovaný Kristián Bokůvka
KOSTELEC NA HANÉ Téměř
celou jarní část druhé ligy mužů
scházel v prostějovské sestavě Kristián Bokůvka (na snímku). Zatímco
v první polovině ročníku odehrála spojka ročníku narození 1997
všechna utkání druhé ligy staršího
dorostu a devět střetnutí mezi muži,
v tomto kalendářním roce to byly
jen čtyři duely mezi mládežníky
a závěrečné tři mezi dospělými.

Jiří Možný
●● Před pár týdny jste se vrátil na
palubovku, jak jste si užil derby?
„Bylo to parádní, taková atmosféra
by mohla být stále. Jsem spokojený
s tím, že jsem se dostal do sestavy
a mohl jsem hrát. Chvíli jsem přestal
hrát, měl jsem stopku, pak mě trápilo

koleno. Návrat jsem měl v plánu až po
sezoně, ale chybělo mi to.“
●● Celý zápas jste pouze dotahovali, co chybělo k obratu?
„Nedokázali jsme se utrhnout, to byla
škoda a to rozhodlo. Asi jsme tak moc nepracovali v obraně a naopak soupeř měl
dobrou obranu. Byla tvrdší i aktivnější.“
●● A udělal vám radost i vlastní
výkon?
„Jsem trochu spokojen, ale trápí
mě, že jsem párkrát zkazil nahrávku. Vždy od sebe očekávám víc.“
●● Sezona právě skončila, máte
už nyní představu, jaká pro vás
bude nadcházející?
„Mám vyřízeno hostování v Brně,
chtěl bych se tam dostat a snad se
mi podaří proniknout i do extraligy. Jdu tam na přestup do staršího

to to lítá trošku víc, což vyhovuje
mojí hře. Proto jsem mohla hrát
agresivně a to byla moje výhoda,“
uvedla po vítězství Kvitová. Česká tenisová jednička přitom po
svém návratu na kurty byla opatrná
a nemyslela si, že bude hned na začátku antukové sezony úspěšná. Hned
v druhém turnaji na tomto povrchu
přesto celý podnik vyhrála. „Snažím
se být pozitivní, mít pozitivní energii
- a to tam je. To je důležité. To mi
chybělo před pauzou. A když jsem se
vracela, tak jsem se toho bála, jestli mi
to nezůstalo v hlavě. Jsem ráda, že už
to tam tolik není,“ popisuje své pocity
světová čtyřka.
V Madridu na pětadvacátý pokus česká hráčka dokázala porazit Williamso-

„Berïa“ poskoèí na
žebøíèku do první ètyøky
Nejlepší český tenista si drží kvalitní formu, což dokázal také ve Španělsku, kde
postupně porazil francouzskou dvojici
Gasquet, Tsonga a Američana Isnera.
Nestačil až v semifinále na domácího
Nadala. Berdych úvodní sadu dotáhl až
do zkrácené hry, v níž ovšem dominoval španělský hráč. V dalším průběhu se

rozehrál k nejlepšímu výkonu v sezoně
a prostějovského hráče vyřadil. „Rafael
hrál po zisku setu skvěle. Nenašel jsem
na jeho hru žádnou zbraň, uznal Berdych, který v průběhu sezony posedmé
postoupil minimálně do semifinále,
prvního titulu v novém roce se však
zatím nedočkal. I tak se ale dnes poprvé
v kariéře uvidí ve světovém žebříčku
ATP na čtvrtém místě.

Pavlásek na titul nedosáhl
Dvacetiletý Adam Pavlásek si týden po
finále v Ostravě zahrál o titul i na challengeru v Římě, ale premiérové trofeje
se znovu nedočkal. V průběhu turnaje
dokázal vyřadit hned tři nasazené tenisty, ve finále se ale radoval nejvýše nasazený Aljaž Bedene. Brit narozený ve Slovinsku zvítězil na italské antuce a vyhrál
desátý challenger v kariéře. Poražený
finalista se přesto mohl po utkání rado-

30
25

už se na palubovce neobjevoval zraněný
Kozlovský a náskok domácích postupně
narůstal až na výsledných 30:25. Kulaté
skóre zajistil v předposlední minutě Marek Dostál. Již minutu před koncem tak
vyprovázel oba týmy potlesk zaplněného hlediště a oblíbený popěvek Vysoký
jalovec.

klikni na

www.vecernikpv.cz

Kostelecká obrana byla tentokrát pro hráče Prostějova jen obtížně prostupná a výsledkem byla výhra domácích.
Foto: Jiří Možný

Pozápasové hodnocení trenérù
Jiøí GREPL - TJ Sokol Kostelec na Hané-HK:
„Očekával jsem, že to nebude jednoduché utkání. Tušil
jsem, že to bude ostré, navíc kluci věděli, že máme šanci
skončit pátí, a navíc chtěli porazit doma Prostějov. Na začátku jsme soupeře rozhodili vysunutou obranou, dokud
naši kluci měli síly, tak obrana fungovala velice dobře. Již
v první půli jsme mohli jít do pěkného náskoku, druhá
půlka byla vyrovnaná do té doby, kdy nám soupeř stačil
fyzicky. Závěr už byl v naší režii. Když si promítnu problémy, s nimiž jsme se na počátku sezony potýkali, tak páté
místo je pro Kostelec velký úspěch.“

Alois JURÍK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Rozhodčí to nezvládli, byli nejslabším článkem. O poločase jsem si myslel, že se to ani nedohraje, bylo to hodně přemotivované. Kostelec byl hladovější a vyhrál, my jsme mu
to v posledních patnácti minutách umožnili. Pětačtyřicet
minut jsme plnili obranné úkoly, v závěru jsme to nezvládli.
Kdybychom se dostali do vedení, tak by to vypadalo jinak.
Chtěli jsme uhrát horní šestku, nevyšlo to. Projevil se takový luxus, jako byly ztráty doma s Bohunicemi, Kuřimí,
Telnicí. Osmé místo vypadá jako neúspěch, ale když to pořešíme s chladnou hlavou, tak na víc nebylo.“

usmíval se kostelecký pivot Karel Diviš
Foto: Jiří Možný
dorostu, a co jsem se bavil s trenéry, tak šance skutečně je. Přes léto
chci makat na sobě, aby to vyšlo.“
●● A stíhal byste nastupovat i
za Prostějov?
„Jen tehdy, pokud by se nekřížily zápasy. Brno by pro mě
bylo prvořadé, mám tam navíc
i školu.“

vou, které navíc dovolila pouze pět her.
„Serena byla favoritkou. Věděla jsem
to, ale nechtěla jsem tam jít a hrát jen
pro radost, nějak si to zbytečně moc
užívat. Chtěla jsem vyhrát a odehrát
další dobré zápasy, aby turnaj ještě neskončil. Přesně to se mi splnilo,“ uvedla
Kvitová.
Svoji velkou jízdu zakončila ve finále,
kdy naprosto jednoznačně vymazala
z kurtu Kuzněcovovou. „V posledním
utkání jsem hrála opravdu hodně slušně. Vyplatila se agresivní hra, ta mě přivedla k úspěchu,“ prohlásila madridská
vítězka, která ale na velké oslavy neměla příliš času. „Letíme do Říma na další
turnaj. Je těžké si vítězství nějak užít.
Ale mám radost a těším se na další zápasy,“ uzavřela Kvitová.
(lv)

SKVĚLÉ VÝKONY PROSTĚJOVSKÝCH TENISTŮ
MADRID, ŘÍM Na jihu Evropy
na sebe výrazně upozornili tenisté
z Prostějova. Na silně obsazeném
turnaji v Madridu Tomáš Berdych
postoupil až do semifinále, Adam
Pavlásek navázal na finálovou účast
v Ostravě na challengeru v Říme, kde
si podruhé v řadě zahrál o celkové
vítězství. Dvě hráčky TK Agrofert se
představily na podniku ITF v Trnavě,
do závěrečných kol ale nepostoupily.

FOTOGALERIE

„Potřebovali jsme vyhrát a podařilo se to,“

„Kvitka“ poprvé v životě porazila Serenu!
MADRID, PROSTĚJOV Druhý
titul v letošní sezoně získala prostějovská tenistka Petra Kvitová.
Ve španělském Madridu porazila všechny své soupeřky, včetně
světové jedničky a získala celkově
šestnáctý triumf na okruhu WTA.
Na začátku turnaje se sice trápila
a papírově slabší soupeřky porazila
až ve třech setech, od třetího kola
ale neprohrála jedinou sadu. Vůbec
poprvé v kariéře porazila Serenu
Williamsovou a ve finále si snadno
poradila také s Ruskou Světlanou
Kuzněcovovou.
„Podmínky v Madridu jsou trošku
jiné než na normálních antukových
turnajích. Kurty jsou rychlejší, je
to ve vyšší nadmořské výšce, a pro-
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vat, protože poprvé v kariéře postoupil
do druhé světové stovky. Nové vydání
žebříčku ATP Pavláska zaregistruje na
175. místě na světě.

Smitková skonèila
v Trnavì ve ètvrtfinále
Pozici nejvýše nasazené hráčky nedokázala na turnaji ITF v Trnavě potvrdit
Tereza Smitková, která na antukovém
podniku odehrála pouze tři zápasy.
V tom posledním nestačila na Lotyšku
Ostapenkovou. Prostějovská hráčka ale
hrála se zdravotními problémy. Její výkon výrazně limitoval zánět ve stehně.
„Prakticky nemohla chodit a hned po
servisu se snažila výměny ukončit. Prala
se s tím statečně,“ uvedl trenér Smitkové
Jaroslav Balaš. Ve druhém kole se s Trnavou rozloučila Barbora Krejčíková,
která podlehla ve třísetové bitvě Rusce
Kanové.
(lv)

KOSTELEC NA HANÉ Před jedním desetiletím patřil Karel Diviš (na snímku) do sestavy, která
v Kostelci zažila na vlastní kůži interligové časy, během této sezony
se vrátil zpět na místo činu a i díky
jeho přičinění se Kostelci podařilo umístit v horní polovině druhé
ligy a stal se lepším z regionálního
dua. „Je to už dlouhá doba. Bylo
to krásné, partie i celá soutěž super,“ zavzpomínal zkušený pivot
na mezinárodní časy a spokojen
byl i s tím, jak se podařilo zvládnout souboj s Prostějovem.

Jiří Možný
S celou sezonou se vám podařilo rozloučit vítězně, jak
jste si užil derby?
„Bylo to takové tvrdší utkání, ale dotáhli jsme ho do vítězného konce, to
je super. Kluci to perfektně odbojovali a před plnou návštěvou se hraje
vždy perfektně.“

Nesvazovalo vás to trochu?
„Ano, byli jsme vyhecovaní
a některé fauly byly za hranicí, ale to
je derby a tak to je.“
Prakticky od začátku jste
vedli, jak tohle bylo důležité?
„Chtěli jsme to urvat na tři čtyři
branky, abychom se uklidnili. Celou
dobu se to ale tahalo, až ke konci se
nám to podařilo a pak to bylo super.
Uklidnili jsme se a vyhráli jsme, to je
důležité.“
Jednu chvíli jste museli čelit
velkému množství sedmiček, které spíše nebyly...
„No, nebyly. Zrovna já jsem tam měl
dva zákroky zepředu, nedíval jsem se
za sebe, jestli jsem byl v brankovišti,
myslím si ale, že to sedmička nebyla,
maximálně devítka. Prostě to rozhodčí foukl, tak to je.“
Bylo obtížné zvládat vypjatější chvíle s chladnou hlavou?
„To ano. Derby je vždy obtížnější
zvládnout, emoce tam jsou. Potře-

Foto: Jiří Možný
bovali jsme vyhrát, abychom jim
vrátili prohru z Prostějova, a podařilo se to.“
V čem jste byli lepší?
„Perfektně zahrály spojky,
stejně tak Pavel Přikryl na křídle,
odehráli jsme to prostě dobře kolektivně.“
A jak jste spokojen sám se
sebou?
„Jsem rád, že mě trenér vždy aspoň
na chvíli postaví. Jsem vděčný za to,
že mohu klukům pomoci.“

VENKOVNÍ DVOJZÁPAS
NOHEJBALISTŮM NEVYŠEL
(dokončení ze strany 25)
Do první trojky postavil trenér Beneš
sestavu Wiesner, Valenta, Ftačník, kteří
zejména po chybách na útoku prohráli.
Ve druhé trojce se trio Botlo, Husařík
a Roba opět nedokázalo prosadit a domácímu celku stačily na výhru pouze dva
sety.
Vložená dvojice a singl tentokrát vyšly
pouze na padesát procent, neboť vložená
dvojka v sestavě Wiesner, Klaudy po vyrovnaném boji vyhrála a snížila na 3:2, ale
Tomáš Roba téměř tradičnímu soupeři
Kučerovi podlehl.
A obrácené trojky definitivně rozhodly.
Nejprve trio vedené Wiesnerem prohrálo ve dvou setech a situaci nezachránila
ani sestava Prostějova vedená Husaříkem. Celkově tedy TJ Avia Čakovice B
– Sokol I Prostějov 6:2 a druhá porážka
Sokola I Prostějov v letošním ročníku
první ligy.
O den později ve Zruči nastoupilo družstvo TJ Sokola I Prostějov ve stejném složení jako v pátečním zápase. A s touhou
ukázat i tam kvalitní nohejbal.
V první dvojce se představili Procházka
s Husaříkem a střídajícím Valentou, kteří

po chybách zejména na příjmu podání
a útoku prohráli. Druhá dvojka Prostějova v sestavě Roba, Ftačník nenašla na
soupeře účinnou obranu ani útok a po
mnoha výhrách v řadě nakonec prohráli
a soupeř zvýšil vedení na 2:0. Do první
trojky postavil trenér Beneš osvědčenou
údernou sílu Wiesner, Valenta, Ftačník,
kteří po chybách vždy v závěrech setů
podlehli a stejně tak se nevedlo ani druhé
sestavě Prostějova v sestavě Botlo, Husařík, Klaudy a Matkulčík, kteří prohráli
rovněž ve dvou setech. Na ukazateli skóre
tak platil stav již 4:0 pro Zruč-Senec.
Vložená dvojka v sestavě Klaudy,
Wiesner po solidním výkonu vyhrála
s přehledem ve dvou setech a Prostějov
tak získal první bod. V singlu měl Roba
velmi těžkého soupeře v domácím Smolovi. Nehrál špatně, ale podlehl vždy
v závěrech setů. No, a rozhodla hned
první obrácená trojka, ta domácí vyhrála
nad sestavou Husaříka a Zruč-Senec –
Sokol I Prostějov tedy 6:1. Nicméně i tak
po odehrání osmi kol soutěže drží stále
Prostějov pozici v první čtveřici, která se
po skončení základní části utká v play-off
o postup do extraligy.

„Pokud hodnotím oba dva zápasy, potom
musím konstatovat, že moji svěřenci bez
ohledu na výsledky zápasů ukázali, že mají
v této sezoně skutečně velmi kvalitní kádr
a že i přes výpadek v tomto týdnu mohou
první ligu v Prostějově udržet. Opět mě
uspokojila velmi dobrá hra mladé dvojice
Roba, Ftačník, ostatní hráči hráli oba zápasy se střídavými úspěchy. Oproti zápasu
v Přerově zlepšil svůj výkon Klaudy,“ ohlédl se za dvojitým vystoupením trenér Sokola I Richard Beneš.
Další zápas odehraje nováček soutěže
v sobotu 16. května od deseti hodin,
konkrétně se v domácím prostředí na
dvorci u sokolovny utká s kandidátem
na postup do extraligy NK Nohejbalem Žatec. „Srdečně zveme do hlediště
všechny příznivce, k vidění bude prvotřídní nohejbal, Žatec má v kádru
dva současné reprezentanty bratry Víty
a několik výborných extraligových hráčů. Přesto se hráči domácího celku chtějí
svynikajícímsoupeřempopratamyslíina
zisk bodu. Vstup je zdarma a lístky budou
v průběhu zápasu slosovány,“ těší se Beneš na velkou a hlasitou podporu z hlediště.
(jim)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Basketbalistky zvládly návrat do ligové soutěže a rády by ještě výš

TJ Sokol Manver Pečky
BK Brandýs nad Labem
Basket Slovanka Parker-Hannifin
OSK Olomouc
Basket Poděbrady
SBŠ Ostrava „B“
TJ OP Prostějov
Gemini Zlín
BK Příbor
BK Pelhřimov

1.
2.
3.
4.

TJ OP Prostějov
Gemini Zlín
BK Příbor
BK Pelhřimov
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1450:998
1218:1067
1062:911
1152:1061
1094:1108
1121:1278
1095:1115
1010:1129
1073:1251
772:1129
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23
18

Koneèná tabulka play out „B“ skupin 2. ligy:
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1458:1465
1432:1448
1447:1620
1019:1497
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68 – Ivana
Melková

65
–

Autorky nejvíce bodù TJ OP
Poznámka: Započítány hráčky,
které odehrály alespoň sedm utkání.

325 – Renata Fialová

100 – Markéta Urbancová

101 – Jana Kozáková
256 – Veronika Švécarová
129 – Michaela Krátká
222 – Martina Kalábová

věří, že stávající kádr zůstane pohromadě,
odchody z kádru zatím hlášené nemá.
Hlavní starostí je tak nyní zajistit dostatečné množství financí na poklidné odehrání příští sezony. Druhým
přáním pak ke sportovnímu středisku pro děti do patnácti let připojit
i centrum mládeže, které funguje
u kluků pod hlavičkou Orlů. Jednou
z podmínek je ale prvoligová příslušnost, tedy postup TJ OP Prostějov
o další patro výš.
„ Přineslo by nám to příspěvky od
svazu, lépe by se nám pracovalo

Zdroj: www.cbf.cz

a soutěže by se tu v pohodě hrály. Předpokládám, že se teď zvýší konkurence
v družstvu, tím pádem bychom určitě patřili k lepším týmům druhé ligy.
A v play off už je všechno možné. To
je jiná soutěž, a kdo to chce víc, ten se
tam dostane,“ připouští Željko Živkovič i myšlenky na průnik do druhé nejvyšší české soutěže.
O tom, jak se podaří tomuto snu přiblížit, napoví vedle letní přípravy zejména
podzimní střetnutí a pak bitvy v prvních
měsících roku 2016. Večerník je bude
i nadále sledovat. A co vy?
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Koneèná tabulka „B“ skupiny 2. ligy po základní èásti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sestava Željko Živkoviče dvanáctkrát vyhrála a zaznamenala stejný počet proher.
V moravské skupině tak obsadila sedmé místo.
Foto: TJ OP Prostějov
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Brandýsem, Slovankou a Poděbrady sice
znamenaly zkrocení přílišné euforie, stále však Prostějovanky patřily do lepšího
středu a vyřazovací část byla na dosah.
O všem se rozhodovalo až o posledním
soutěžním víkendu, když až nečekaně
zabrala Ostrava „B“. Ta dokázala zdolat
silný Brandýs nejen doma, ale i na jeho

soutěže, po dvou zdoláních Pelhřimova a těsné výhře ve Zlíně sice prohrál
v Pelhřimově, to už ale měl k dispozici
dostatečný náskok na čele, takže nemrzela ani závěrečná porážka se Zlínem, díky
níž se soupeř dotáhl na jediný bod. „Bylo
to něco jiného než oblastní soutěž, ale
třeba Kalábová už hrála první ligu v Olomouci a mladé holky prošly extraligou
juniorek a kadetek, zápasy s nejlepšími
mladými hráčkami v republice jim dávají hodně. Adaptovaly se celkem rychle
a v soutěži patřily k tahounům našeho
družstva a nejlepším hráčkám celé soutěže. Můj obdiv jim patřil po každém
zápase, holky hrály, bojovaly za svůj tým
a dost dobře reprezentovaly město,“ nešetřil chválou jinak náročný trenér.
Ukázalo se, že o kvalitu ligy se starají zejména talentované mladé hráčky nastupující v reprezentačních výběrech a dále
pak zkušené stálice, které již víceméně
dohrávají aktivní kariéru. „Mezi přeborem a druhou ligou je rozdíl. V nižší soutěži stačí scházení se dvakrát týdně, aby se
udělala žízeň, druhá liga už má nějakou
úroveň, i organizace zápasů, vše je v rámci
možností dobré. Třeba týmy kolem Prahy těžily z hráček, které už zkoušely hrát
národní ligu, byly schopny v zápasech
prodat své zkušenosti,“ povšiml si rodák
z Černé Hory.
Při zápasových víkendech měly hráčky
dva tři společné tréninky s mládežnicemi, které se připravovaly čtyřikrát až pětkrát týdně. Vedle pracovních a školních
povinností se ale hlavní starostí stala zranění. I proto se Živkovič těší na novou sezonu, kdy ročník 1998 přejde z kadetek
do juniorek a jako vedlejší soutěž se pro
něj nabízí druhá liga žen. Utkání kadetek
a dospělých totiž kolidovala. A stejně tak

38 –

Jednomu ze dvou zástupců Olomouckého kraje v „B“ skupině druhé ligy se podařilo využít příznivého vylosování a po
dvou výhrách nad Pelhřimovem společně s jedním zdoláním Příboru a Ostravy
„B“ se dokonce „oděvářky“ vyšvihly do
čela tabulky. Porážky s členkami elitního
kvinteta po základní části, tedy Pečkami,

půdě. To znamenalo, že Prostějov potřeboval ukořistit o výhru víc než celek
z pomezí Moravy a Slezska. Proti Zlínu
uspěl, doma však na Olomouc nevyzrál
a porážka o pět bodů znamenala nakonec úspěšné boje v play out s trojicí Zlín,
Příbor, Pelhřimov.
„Jsem spokojen. Sami jsme nevěděli,
do čeho jdeme. Jen to, že to asi budeme
hrát v sedmi osmi lidech, nakonec jsme
několik zápasů absolvovali i v šesti. Vždy
byla některá ze zkušenějších hráček zraněná, takže to nakonec odtáhly hlavně
tři juniorky Švécarová, Fialová a Salajová s pár odchovankyněmi Prostějova,
tedy kapitánkou Kalábovou, Melkovou
a dalšími,“ pustil se do hodnocení zkušený a úspěšný kouč Željko Živkovič. Těsný nepostup do vyřazovacího pavouku
ho pochopitelně mrzel, smolných či zbytečných porážek napočítal hned několik.
„Doma jsme také prohráli pár hratelných
zápasů a nakonec jsme končili duelem
s Olomoucí. Celý zápas se to tahalo, bylo
to vyrovnané, až v koncovce jsme to
prohráli. Rozhodoval jeden dobrý útok
nebo jedna dobrá obrana,“ uvědomoval
si lodivod prostějovských basketbalistek.
Zejména si však všímal pozitiv. „Sezóna
dopadla dobře a jsem rád, že soutěž
máme zajištěnou i na příští rok. Holky
si zaslouží velký obdiv. Většinu zápasů
jsme odehráli v opravdu úzké rotaci.
Když nás bylo devět deset a mohli jsme
používat i kadetky, hned byly zápasy
o něčem jiném a většinu jsme vyhráli,“
upozornil na fyzickou náročnost pro
základní pětici a jen omezené možnosti
střídání.
V následných šesti duelech play out se
Prostějov nedostal do situace, kdy by
se musel obávat pádu zpět do oblastní
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PROSTĚJOV Historie ženské
košíkové v Prostějově sahá až do
počátků třicátých let uplynulého
pro Večerník
století, kdy tehdejší družstvo pod
Jiří MOŽNÝ
hlavičkou Sokola I odehrálo první zápasy a turnaje, než po čtyřech letech v roce 1935 mizí ze scény.
Vzestup nastal až v padesátých letech postupem do druhé národní
ligy, aby opět následoval v roce 1960 konec činnosti. Sedmdesátá
léta znamenala comeback do krajského přeboru, avšak o další dekádu později se ženský basketbal v Prostějově opět nehrál. Další
rozmach tak přišel až v uplynulých letech, což korunoval loňský
postup „áčka“ TJ OP z oblastního přeboru do druhé ligy. A v ní se
týmu vedenému Željko Živkovičem a Ivanem Pospíšilem podařilo
udržet, nováček třetí nejvyšší soutěže navíc až do posledních chvil
atakoval postupové pozice do play off.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

