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KRVAVÁ ŘEŽBA U CIKÁNŮ!
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„Bez komentáře...,“ tají zatím policie
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PROSTĚJOV Na ubytovně pro sociálně slabé občany v Olomoucké ulici došlo ve středu pozdě večer ke krvavému incidentu! Dva Romové se v jednom z pokojů pustili do muže, který
byl přitom u nich na zprvu přátelské návštěvě. Ta se ovšem proměnila v krvavou lázeň, která zaměstnala všechny složky IZS... Jeden z účastníků incidentu dopadl hodně zle, když jej
s těžkým zraněním sanitka odvezla do nemocnice. To vše za přísného dozoru policistů. Večerník byl celému incidentu na blízku. čtěte na straně 5 ➢ 2x foto: Michal Kadlec
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Pokuta i pro právníky!
Prostějov (mik) - Je to prostě pro každého! Středeční soudní jednání ohledně žaloby Prioru na město a společnost
Manthellan mělo napůl úsměvnou
anapůltrpkoudohru. VHavlíčkověulici a okolí totiž probíhalo blokové čištění
města, což samozřejmě obnášelo zákaz
parkování. A co čert nechtěl, strážníci
tady měli žně! Za stěrače zhruba osmi
vozidel umístili oznámení o spáchání
přestupku. Mezi hříšníky nerespektující zákaz zastavení byli právníci Prioru,
Manthellanu, prostějovští zastupitelé
a bohužel i redaktor Večerníku! „Je to
pro každého, předpisy musí dodržovat
všichni,“ usmál se při naší zmínce velitel
Městské policie Prostějov Jan Nagy.

„Šťára“ na cizince
Prostějov (mik) - Minulou středu
13. května od pěti hodin odpoledne
do půl desáté večer vlétli na cizince
pracující či podnikající v Prostějově příslušníci cizinecké policie,
strážníci, státní policisté, hygienici
i pracovníci živnostenského úřadu.
Jednalo se o největší razii za poslední měsíce. „V průběhu součinnostní
akce bylo zkontrolováno 124 osob,
z toho osmatřicet cizinců. Byl zjištěn jeden přestupek, jehož řešení je
v kompetenci pracovníků Živnostenského úřadu v Prostějově,“ informovala Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Slavnosti bez výtržností
Prostějov (mik) - Původně z této
akce měli strážníci obavy, o to větší
a příjemnější bylo jejich překvapení.
„Pivní slavnosti konané na prostějovském velodromu v sobotu devátého května se obešly bez jediného
incidentu, výtržnosti či následného
vandalského činu. Návštěvníci akce
byli trošičku hlučnější, ale i jejich
návrat domů proběhl ve slušnosti,“
uvedl pro Večerník Jan Nagy, velitel
Městské ppolicie Prostějov.
j

Povedený „tatínek“

FOTO
USNUL
VEÈERNÍKU

CO NÁS POTĚŠILO…
Fandilo se i na „zimáku“. Hokejová mánie zasáhla také celý Prostějov. Tažení Jaromíra Jágra a celého národního týmu za medailí na
mistrovství světa v Praze sledovaly
i desetitisíce Prostějovanů. Fandilo
se doma u televize, v hospodách,
u velkoplošné obrazovky ve Víceúčelové hale-ZS i přímo v redakci
Večerníku.

Martin Zaoral

Každý, kdo s tím má nějakou zkušenost, dobře ví, že rodičovství je
makačka. A pořádná. Člověk starající
se o jednoho či více potomků někdy
doslova usíná ve stoje. Nebo v sedě.
Jen málokdy se však podaří načapat
„tatínka“, kterak dříme u kočárku přímo na ulici. I muž, kterého jsme zachytili „inflagranti“ nedaleko bývalého
areálu Oděvního podniku Prostějov,
byl zmožen právě kvůli tomu, co leželo v útrobách jeho kočárku. V tomto
případě se však nejednalo o batole,
ale dvoulitrovku červeného vína. Inu,
každý z nás má své priority...

Agentura
To jim dlouho nevydrželo! V polovině
roku 2006 si Držovice vydobyly svoji
samostatnost, trhly se od Prostějova
a místní lidé začali žít svůj slastný život v obci, kde zítra již znamená včera.
Jenomže jak se Agentura Hóser dozvěděla, žádné koště nemete tak dlouho
a kvalitně, aby se nezadrhlo. Už více
jak měsíc totiž v Držovicích trvají přípravy na nové referendum o návrat
do otroctví pod bič statných otrokářů
z prostějovské radnice!
„Bohužel musím konstatovat, že to
tak prostě je. Skupinka držovických
občanů se rozhodla, že uspořádá nové

CO NÁS UDIVILO…

Obsah kočárku natolik zmohl tohoto „tatínka“ na začátku Průmyslové ulice
v Prostějově, až ze vší té „námahy“ sladce usnul.
Foto: Martin Zaoral

DRŽOVICE SE CHTĚJÍ ZASE SPOJIT S PROSTĚJOVEM!
velké hlasování, protože se chce vrátit zpátky do područí Prostějova. Já
jsem kategoricky proti tomu, a udělám
vše, abych návrat před první červenec
2006 překazila. I kdybych se řetězem
měla přivázat k rondelu u benzínky
v Olomoucké ulici,“ oznámila Agentuře Hóser starostka Držovic Blanka
Vícekolečková. Opoziční zastupitelé
Držovic se však těší na opětné spojení s Prostějovem. „Bylo nám líp, a líp
určitě bude zas. Obzvláště když jsme
se dozvěděli, že v případě připojení
k Prostějovu nám primátor nechá do
Držovic zavést tramvajovou dopravu
a navíc nám bude každý rok posílat
patnáct milionů korun na naše hokejové mužstvo. Hokejový Club Držovice totiž hodlá do pěti let postoupit
až do extraligy,“ ozval se opoziční za-

stupitel a majitel držovické dopravní
společnosti Jaroslav Teplý.
Jeho slova víceméně Agentuře Hóser
potvrdil prostějovský primátor. „Děláme v těchto dnech všechno pro to,
abychom Držovice přitáhli zpátky
k Prostějovu. Potřebujeme totiž nutně, aby město mělo více než padesát
tisíc obyvatel. V tom případě by nám
Evropská unie posílala až dvojnásobné dotace, což se vyplatí. Jistě, připojení pouze Držovic nás nevytrhne, ale
poměrně úspěšná jednání jsme zahájili i se Smržicemi a Mostkovicemi,“
šokoval Hósera Miroslav Nakaseseděl,
primátor Prostějova.
Pokud by se k Prostějovu připojily
i Mostkovice, znamenalo by to, že
radnici by z části připadla i starost
o plumlovskou přehradu. „Konečně

bychom ji mohli vyčistit. Navíc plánujeme propojení přehrady s krasickým
i drozdovickým rybníkem pomocí
plavebního kanálu. To by na rozvoj
turismu mělo obrovský vliv,“ zasnila se
náměstkyně prostějovského primátora Ivana Hemeráková.
Ale vraťme se v rychlosti ještě k Držovicím. Návrat zlobivého souseda bude
hodně těžký! „Vyhlásila jsem mobilizaci a zakládáme domobranu. Se zbraní
v ruce budeme hájit naši samostatnost,“
stálo v doporučeném dopise Agentuře
Hóser, pod který se podepsala starostka
Držovic Blanka Vícekolečková.
Za Agenturu Hóser Majkl

Babimaki & mls

Město z módy. Dělníci se pustili do bourání vstupní budovy Oděvního podniku. Mizí tak poslední a již notně omšelý pomník někdejšího symbolu města, díky kterému Prostějov získal přezdívku město módy. Jaký nový přívlastek
dostane, teď není jisté. Nápis na radnici hlásá, že by mělo být městem shody,
ale to po loňských komunálních volbách asi taky hned tak nehrozí..

ZAUJALO NÁS...

TOMÁŠ BERDYCH
Navzdory čtvrtfinálové porážce
od Rogera Federera na turnaji
v Římě se prostějovský tenista poprvé v kariéře posunul na čtvrté
místo světového žebříčku ATP,
což Večerník avizoval již v minulém vydání.
ZASLECHLI JSME...

•• Úterý ••

„SNAD SE NA MĚ
TÁTA DÍVAL
Z NEBE!“

Jestřábi za všechny prachy. Radní se na svém jednání shodli na podpoře
vyšší jak tří milionů korun, která zamíří směrem k prostějovským hokejistům. Početní fanoušci nejpopulárnějšího sportu ve městě se tak mohou těšit
na to, že i díky těmto penězům uvidí v příští sezóně hráče, jejichž měsíční plat
dosahuje dle kuloárních zpráv až čtyřicet tisíc korun.

Mladý prostějovský dopravák
Martin Jeneš, syn nedávno
zesnulého kriminalisty,
zachránil život řidičce

•• Středa ••
Cizinec je našinec. Policisté se pustili do kontroly na prostějovských ubytovnách, kde prolustrovali celkem osmatřicet cizinců a oproti zvěstem či předpkladům odhalili jediný přestupek. Jestli si u nás ten nepořádek neděláme spíš sami...?

•• Čtvrtek ••
Není jehla jako jehla. Pokud něco ušijete horkou jehlou, pak to obvykle
k ničemu není. Jiná věc je, pokud mladí návrháři šijí jehlou zlatou. V takovém
případě se dočkáte modelů, které se předhánějí v kreativitě, extravaganci i eleganci. Přesvědčit se o tom mohli všichni, kteří zavítali do Společenského domu
k dalšímu ročníku módní show.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 19/0 °C
Nataša

•• Pátek ••
V Konici zatnuli největší sekeru v republice. V některých hospodách vám
nalejí na „sekeru“, v některých už ale ne. Pokud by někde byli ještě tak velkorysí a nechávali vás pít na sekeru, kterou nyní ukázali v Konici, pak byste
zřejmě nikdy nevystřízlivěli...

•• Sobota ••
Stadion opět žil hokejem. Sport té nejvyšší úrovně si mohli lidé vychutnat
i lidé na prostějovském zimáku. Nebylo to však při zápase Jestřábů, ale při
sledování semifinálového utkání mezi českým týmem a Kanadou.
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22/8 °C
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•• Neděle ••
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Přesně tolik lidí je nyní aktuálně na
Prostějovsku bez práce. Je to však
nejméně nezaměstnaných ze všech
okresů Olomouckého kraje. Přitom během dubna si v Prostějově našlo práci
547 osob. Pochopitelně těch, kterým se
chce makat....

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

SCÉNA VEČERNÍKU

pohledem Martina Zaorala

Z prkýnek až na prkno. Jedinečné závody ve sjezdu z kopce dolů na skateboardech se po celý víkend konaly v zákrutách Březského vrchu v Konici.
Při pohledu na závodníky řítící se z kopce dolů, přepadl nejednoho diváka
pocit, že tihle šílenci z malého „prkýnka“ na čtyřech pidikolečkách poputují
rovnou na prkno podstatně větší...

Podvodníci na Okružní. Palec dolů
patří nepochybně trojici snědých
Slováků, kteří před supermarketem
Kaufland zkoušeli napálit některé
Prostějovany. Hodinky zakoupené
za pár desítek korun na tržnici v Brně
nabízeli za pětistovku! Bohužel, pár
jedinců jim naletělo, další je „práskli“
strážníkům...
ZACHYTILI JSME...

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

rubriky
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Sobota

V pátek 22. května od 16.00 hodin se v Prostějově bude konat druhý Zombie Walk. I zombie přitom mívají hlad a občas si chtějí svoji stravu skládající se převážně z mozků a krve
něčím zpestřit...

19/8 °C

Vladimír

Nedìle 18/10 °C
Jana
Zdroj: meteocentrum.cz
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SEBEVRAH z kolejí je psychicky na dně!

3

Na „Tylovce“ mají pocit,

MATKA: „NEVÍM, PROČ TO UDĚLAL!“ že jim za okny přistálo UFO
zjistili jsme
PROSTĚJOV, SMRŽICE Dvacetiletý muž, který se v pondělí
4. května před polednem pokusil vzít si život na železničním
přejezdu v ulici Pod Kosířem, je
stále v péči lékařů. Jeho maminka, známá zubařka ze Smržic,
exkluzivně Večerníku prozradila,
že její syn je na tom nyní velmi
špatně psychicky. Důvod jeho
zoufalého činu nezná prý ani ona
sama...
Jak už jsme informovali,
nešťastný mladík nejprve neuspěl
v obchodě na Martinákově ulici
se „žádostí“ vzít si láhev vodky s
tím, že ji zaplatí druhý den, načež
si lehl do kolejiště před rozjetý
vlak. Od té chvíle se okamžitě
spustila vlna „zaručených zpráv“.
Spekuluje se o jeho duševních
problémech, ale také o nešťastné
lásce. Nic z toho se ovšem plně
nepotvrdilo. „Ani já jako rodič
opravdu nevím, proč to udělal.

NA VÁŠ NÁMĚT

Mladého muže se podařilo zachránit i díky rychlému příjezdu hasičů a lékařů.
Foto: Michal Kadlec

Nesvěřil se mi a vůbec o tom
ani nechce mluvit. Je na tom teď
hodně psychicky špatně, prosím,
nechte nás na pokoji,“ zareagovala na žádost Večerníku matka
mladíka Petra Melicherová.
Přes veškerou snahu se nám
nepodařilo zjistit, kde je mladík
nyní hospitalizován. Mluvčí
prostějovské i olomoucké nemocnice totiž nyní záhadně tvrdí,
že sebevraha nepřijali. „Co se
týká rozsahu jeho zranění poté,

co si lehl do kolejiště a přejel
ho osobní vlak, utrpěl ztrátové
poranění části dolních končetin
a přišel také o dva prsty na ruce,“
sdělil Večerníku Radomír Gurka,
ředitel prostějovské záchranky.
Případ pokusu o sebevraždu není
uzavřen ani po policejní stránce.
„Vyšetřujeme všechny okolnosti,“ potvrdila Irena Urbánková,
tisková
mluvčí
Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
(mik)

Nové lampy byly na Tylovce postaveny kvůli bezpečnosti chodců. Vzhledem k
tomu, že jsou v těsné blízkosti obytných domů, neobejde se to i bez nežádoucích
vedlejších účinků.
Foto: Martin Zaoral

světel dosud není definitivně určená. Situace by se tak měla změnit.
„Lampy odstraňovat určitě nebudeme. Chceme však najít kompromis,
aby svítily tak, že sice zajistí bezpečnost na přechodě, ale zároveň

budou co nejméně obtěžovat obyvatele přilehlých bytů. Myslím, že
do konce května se vše podaří vyřešit,“ ujistil Antonín Zajíček, šéf
odboru a investic prostějovského
magistrátu.
(mls)

ZACHRÁNCE ŽIVOTA
ocenili policejní šéfové

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!
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PROSTĚJOV Přesně na této straně informoval Večerník v minulém čísle o závažné dopravní nehodě u Laškova, po které sehráli tu
nejvýznamnější roli zachránců řidičky dva policisté Dopravního
inspektorátu Prostějov s pracovníkem odtahové služby. Společně
vytáhli mladou ženu z nabouraného auta pár vteřin před jeho explozí! Zaslouženě si tak trojice hrdinů převzala ocenění od šéfa prostějovské policie Pavla Nováka i krajského ředitele Policie ČR Libora
Krejčiříka.
(mik)

Rákosníčkovo hřiště otevřou
už 1. srpna, přijede Nesvadba!

mu,“ prozradil uvolněný radní Jaroslav Šlambor. Revitalizaci zeleně na
Husově náměstí provádí už teď firma
z Lipníku nad Bečvou, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení s cenou 1 276 585 korun.
„Termín dokončení celkové obnovy
zeleně na Husově náměstí je stanoven na třicátého září tohoto roku.
Ještě předtím ale bude dokončeno
EXKLUZIVNÍ
Rákosníčkovo hřiště, které nákladem
ROZHOVOR
půldruhého milionu korun vybuduje
na Husově náměstí společnost Lidl.
pro Večerník
Předpokládáme, že slavnostní otevřeMichal
ní proběhne prvního srpna,“ přidala
Ivana Hemerková, náměstkyně pri- PROSTĚJOV Byl jedním z troji- KADLEC
mátora Prostějova.
(mik) ce, které čtyřiadvacetiletá řidič- na zem. V tu chvíli jsme si ale všimli, že
ka může děkovat za svůj život. z motoru vozidla, které navíc bylo poPětadvacetiletý prostějovský háněno na plyn, se začíná nebezpečně
policista Martin Jeneš předmi- kouřit. Rychle jsme ženu sebrali a těžce
zraněnou ji odnesli dál. V tom auto zanulou neděli 10. května v pět čalo hořet...“
hodin ráno vůbec nepřemýš- ●● Jak na tom žena v tu chvíli byla?
lel, jaké nebezpečí mu a jeho „Jevila sice známky života a nestěžovala si
dvěma kolegům hrozí, když na bolest, ale byla celá bílá. Viditelně byla
zaklíněnou ženu vytahovali v obrovském šoku. Zatímco pan Ondruš
z havarovaného vozidla. Život hasil hořící auto, s kolegou Dobešem
někdy píše dojemné scénáře. jsme řidičce poskytli první pomoc, přiHrdina z dopravní policie je to- kryli dekou a čekali na příjezd sanitky.“
tiž synem nedávno zesnulého ●● Neměl jste po příjezdu na místo
dlouholetého kriminalisty to- nehody strach přiblížit se k autu, které mohlo co nevidět vzplanout?
tožného jména! Je tak zřejmé, „V takových chvílích o podobných věže následující exkluzivní rozho- cech vůbec nepřemýšlíte. Prostě jsme
vor Večerníku se nesl v hodně tam šli, záchrana života je vždy na prvemočním duchu...
ním místě. Nepředstírám ale, že po akci
●● Martine, když jste přijížděli to pro nás všechny tři byla obrovská úlek hrozné nehodě u Laškova, co vám va. Obzvláště pak, když mladá žena asi
v tu chvíli blesklo hlavou?
po patnácti minutách začala s námi ko„Že je problém. Velký problém!“
munikovat. V tu chvíli si člověk řekne,
●● Věděli jste od začátku, že je v autě že to stálo za to nebezpečí. Bylo ovšem
zaklíněnářidičkaponárazudostromu? velké štěstí, že jsme okolo nehody jeli
„To ne. Vraceli jsme se kolem Laškova zrovna my. Jak jsme si totiž posléze
od jiné havárie u Bohuslavic. Spatřili všimli, další auto tudy projíždělo až po
jsme nabourané auto, které doutnalo. půl hodině. Nebýt té náhody, že jsme se
Kolega Honza Dobeš s pracovníkem tudy vraceli z první nedělní nehody, tak
odtahovky Pavlem Odrušem běželi by ta žena v autě uhořela!“
hned k vraku, já jsem vysílačkou uvě- ●● Jaké máte pocity ze záchrany židomil kolegy na služebně a přivolal vota nyní, pár dnů po události?
záchranku s hasiči. Pak jsem letěl k autu „S Honzou Dobešem máme určitě potaky. Řidičku jsme dostali ven a položili cit dobře odvedené práce. Ta by měla

Dopravní policisty Martina Jeneše, Jana Dobeše a pracovníka odtahové služby
Pavla Ondruše ocenil za jejich hrdinství a bleskurychlou záchranu života vedoucí
Územního odboru Policie ČR Prostějov Pavel Novák.
Foto: Policie ČR

Syn nedávno zesnulého kriminalisty pomohl mladé řidičce

„Snad se táta na mě v tu chvíli díval
z nebe, třeba je teď na mě pyšný!“
EXKLUZIVNĚ

150514110473

PROSTĚJOV
Rákosníčkovo
dětské hřiště na Husově náměstí,
které si Prostějované vybojovali
díky masivnímu posílání hlasů do
soutěže organizované obchodním
řetězcem Lidl, bude slavnostně
otevřeno už na začátku srpna letošního roku! A zlatým hřebem
bude vystoupení dětského oblíbence Michala Nesvadby.
Večerník se o této zprávě dozvěděl
v souvislosti s úplně jinou událostí.
„Město obdrželo dotaci na revitalizaci zeleně na Husově náměstí ve výši
674 tisíc korun. Tvoří ji prostředky
ze Státního fondu životního prostředí
a evropského Operačního progra-

PROSTĚJOV Jako slepice v drůbežárně si v těchto nocích připadají někteří obyvatelé Tylovy ulice. Nedávno nainstalovaná LED
světla u přechodů totiž ozařují
nejen zebry, ale bílým světlem
září i do oken některých bytů.
Magistrát o problému ví a intenzitu světel chce v co nejbližší
době upravit.
„V noci to vypadá jako by za okny
byl bílý den. Nebo tam přistálo
UFO! Bílé světlo nám svítí přímo
do oken tak, že je to hodně nepříjemné i přes zatažené žaluzie,“ popsal Večerníku situaci v průběhu
uplynulého týdne jeden z našich
čtenářů, který bydlí v přízemním
bytě poblíž nového přechodu.
Podobných LED lamp ozařujících
přechody je přitom po Prostějově
celá řada, nikdy však nejsou v tak
těsné blízkosti obytných domů,
jako je tomu právě v Tylově ulici.
Jak se nám podařilo zjistit, intenzita

každopádně naplňovat
ono policejní heslo pomáhat a chránit. Občas
mě mrzí, když poslouchám některé lidi, že
nepomáháme a nechráníme, ale jenom je perzekvujeme a rozdáváme
pokuty. Tak to určitě není,
s tím nemůžu souhlasit.
Ale jinak musím říct, že
mám obrovskou radost,
že se záchrana povedla.
Teď už zbývá jen doufat,
že ta paní se brzy uzdraví.“
●● Dovolte poslední
otázku, hodně citlivou.
Před třemi týdny vám Mladý dopravní policista Martin Jeneš věří, že při
zemřel otec, dlouhole- záchraně života mladé ženy se na něho z nebe
2x foto: Michal Kadlec
tý policista kriminální díval jeho otec.
služby. A vy jste teď někomu zachrá- žím na smutek nemyslet. Ta návaznost
nil život. To je tak trošku na román z tady ale skutečně je a zřejmě to tak mělo
červené knihovny, ne?
být. Odešel mi otec, který byl také ještě
„Někomu to tak možná bude připadat. mladý, a jiný mladý život byl zachráněn.
Možná se v tu chvíli na mě táta díval Mrzí mě taky, že táta neviděl to ocenění,
z nebe! Pořád je to pro mě hrozně bo- které jsem dostal. Myslím, že by mě polestné, ale když jsem v práci, tak se sna- plácal po rameni a byl pyšný.“

oèima šéfa prostìjovské policie
ie
e
„Jsem na oba kluky z dopravního inspektorátu velmi pyšný. Udělali totiž přesně to, k čemu jsou zavázáni nejenom služební přísahou, ale také
z elementární lidské slušnosti a snaze pomáhat druhým lidem. Oba dva
policisté mi řekli, že by to udělal každý. Ne vždy je to ale pravda. Jsou
i případy, kdy řidiči projedou okolo závažné nehody naprosto bez povšimnutí,
natož aby zastavili a poskytli pomoc zraněným. Jsem přesvědčen, že praporčík
Jan Dobeš, nadstrážmistr Martin Jeneš a Pavel Ondruš řidičce jednoznačně zachránili život, navíc opravdu v posledním okamžiku. Co se týká Martina Jeneše,
jeho příběh nabírá i jiný rozměr z hlediska toho, že mu nedávno zemřel tatínek,
výborný a dlouholetý kriminalista. Je dvojnásob škoda, že se tohoto synova statečného činu nedožil.“
Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov
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pohled
pohle
hled
ed zpátky

STARÉHO
STÍNY
MINULOSTI
PŘÍPADU
Do měsíce už z OP VE STARÉ NEMOCNICI SE USÍDLIL „VARAN“
nezůstane vůbec nic Hlavní budova chátrá, jiné se opravují...
PO STOPÁCH

Hlavní budova Oděvního podniku už jde k zemi.

zjistili jsme
PROSTĚJOV Přišlo to jako
blesk. Přesně před rokem Večerník jako první médium v České
republice zveřejnil informaci, že
areál zkrachovalého Oděvního
podniku Prostějov vyletí do vzduchu. Po odstřelu už zůstala stát
pouze vstupní budova podniku.
A i ta by měla do měsíce zmizet!
Jak Večerník předpověděl, tak se
i stalo. K odstřelu OP došlo na konci loňského června. Úklid po něm
však trvá dodnes. Nicméně nebude

Foto: Martin Zaoral

trvat dlouho a brzy tu bude jen holá
pláň připravená pro další využití.
„V současnosti se blížíme k závěrečné fázi revitalizačního procesu, který by měl zhruba do měsíce skončit. První zájemci o koupi pozemků
se už dnes objevují,“ prozradil nám
Ondřej Batta, jednatel společnosti
Astria Group, které areál Oděvního
podniku patří.
Přestože v době před odstřelem
radní naznačovali, že by pozemky
využily pro rozšíření průmyslové zóny, před nedávnem vedení
magistrátu konstatovalo, že se bude
soustředit spíše na plochu kolem
Brněnské ulice.
(mls)

PROSTĚJOV Rozbitá okna, rozmlácené zbytky sanitárního zařízení, pozůstatky rehabilitačních pomůcek, posprejované zdi či dveře
s nápisem „laboratoř“ vedoucí do
odporné špeluňky s kaluží oleje na
podlaze. Tak to v současnosti vypadá ve zchátralé hlavní budově „staré
nemocnice“ v Lidické ulici. Naopak
jiný pavilon, který v současnosti
prochází opravou, se již brzy stane
skutečným rájem na zemi.
Každý, kdo si ještě pamatuje lepší časy
„staré nemocnice“, by nad současným stavem její hlavní budovy zaplakal. Krásná funkcionalistická stavba
s dostatkem světla i prostoru se už několik dlouhých let nachází v naprosto
žalostném stavu. Místo pacientů ji už
dnes navštěvují jen vandalové, narkomani a sprejeři. Jeden z obzvláště
aktivních očividně vystupuje pod přezdívkou „Varan“. Jméno tohoto ještěra
snad tisíckrát nastříkal či napsal v celé
řadě místností rozlehlé budovy. Opravy se hlavní objekt staré nemocnice
zřejmě hned tak nedočká. Stál by totiž
příliš mnoho. „Rekonstrukce této budovy bude značně finančně náročná,
v současné době není k dispozici
žádný dotační program, který by se
na spolufinancování této budovy po-

dílel,“ reagovala na dotaz Večerníku
Kamila Navrátilová, tisková mluvčí
Krajského úřadu Olomouckého kraje,
pod nějž objekt spadá.
V areálu vzniká zelená
oáza s meditaèní zahradou
V současné době probíhá v areálu rekonstrukce jiného menšího pavilonu, která by
měla skončit už koncem tohoto měsíce.
Dosud přišla na zhruba čtyřicet milionů
korun a kapacita zařízení bude celkem
devětadvacet trvale ubytovaných osob.
Sloužit má například pacientům s Alzheimerovou chorobou či duševně nemocným ženám. „Projekt ovšem ještě není
finančně ukončen,“ upřesnila Navrátilová.
„Velmi důležitým elementem fungování
celé stavby bude její propojení s chráněnýmiprostoryparku,kterébudouvyčleněny
jen pro klienty domova. Bude se jednat
odvaparky-jižnípropojenýterasoupřímo
s interiérem a severní, který bude zahrnovat i budovu upravenou na letní čítárnu
a meditační zahradu,” popsala tisková
mluvčí olomouckého hejtmanství.

Tag (podpis autora graffiti) „Varan“ se v nesčetných kopiích objevuje na futrech,
stěnách i rozbitých okenních výplních po celém objektu bývalé nemocnice v Lidické ulici.
Foto: Martin Zaoral

Oprava pavilonu 13H CSS v areálu staré prostějovské nemocnice zatím přišla na
čtyřicet milionů korun, skončit by měla koncem května.
Foto: Martin Zaoral

služeb Prostějov, které nabízí denní
stacionář pro osoby s mentálním a
kombinovaným postižením ve věku
18 - 64 let, pečovatelskou službu, domov pro seniory a domov se zvláštním
režimem pro ženy od 19 let s chronicCo bude s parkem?
kým duševním onemocněním, které
nemohou žít samy ve své domácnosti.
V celém areálu staré nemocnice v sou- Kromě toho zde působí také Základní
časnosti funguje Centrum sociálních škola a Dětský domov Prostějov.

Součástí areálu staré nemocnice je totiž i jedinečný park, který však zůstal
v některých částech dosti zanedbaný.
Naopak v okolí budov, kde nyní funguje centrum sociálních služeb, došlo
k jeho úpravě. „V současnosti se plánuje revitalizace zeleně v okolí dětského
domova, včetně přístupových komunikací,“ dodala Kamila Navrátilová.
(mls)

Napsáno Zimní stadion je totálně rozbourán!
pred
ˇ

Střední škola, základní škola
a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.
Tetín 1, Prostějov 796 01
tel.582 360 007

rekonstrukci potřeboval náš zimák
už jako sůl,“ konstatuje Vlastimil
Uchytil, místostarosta Prostějova.
„V současné době ještě intenzivně
jednáme o dořešení majetkoprávních
vztahů pod a před halou, kde by mělo
vzniknout velké parkoviště. Měli bychom se také vrátit k myšlence komplexního zázemí pro hokejisty a oslovit například majitele Motelu Gól,
s nímž bychom rádi chtěli zahájit
jednání o spolupráci či případném
výkupu. Přáním je také vybudovat
moderní šatny, které jsou nutným
doplňkem. Prioritou bude ale nový
světelný most nad ledovou plochou,
jeho obnova by měla stát okolo
osmi milionů korun,“ nastínil plány

Uchytil. A jakou mají fanoušci hokeje V těchto dnech probíhají v hale různé Jestřábi postup do první hokejové
šanci, že se toho v nejbližších letech demontáže a bourací práce. Plocha, ligy, momentálně připomíná místo
dočkají? „Naděje vždy umírá posled- na které v dubnu slavili hokejoví po výbuchu.
ní. Nemohu mluvit za všechny radní
a zastupitele, ale věřím, že se najde vůle
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
tyto investice podpořit a vybudovat
tak v Prostějově postupně důstojnou Víceúčelová hala-ZS, to je prostě neodmyslitelná dominanta Prostějova. Kdepak
i moderní halu,“ uvedl místosta- stoletá radnice, pro každého hokejového fanouška je tím pravým svatostánkem
rosta Prostějova. „Nejdůležitějším právě „zimák“. Jediným problémem tohoto hnízda je však to, že i přes veškeré
nákladné rekonstrukce stále patří k nejstarším v České republice a modernizaz druhého dílu rekonstrukce zim- ci by už potřeboval nejenom interiér, ale i střecha. Ostatně, v šuplíku jednatele
ního stadionu během léta roku 2005 Domovní správy, Prostějov Vladimíra Průši leží vypracovaný projekt na totální
je rozvod chladicího zařízení pod modernizaci objektu. A jak dlouho se na něj bude prášit? Než hokejoví Jestřábi
avizovanou novou ledovou plochou. postoupí do extraligy! Alespoň tak zněl úkol pro architekty a zpracovatele těsně
A o tom, že to bylo potřeba, není rad- poté, co vloni generální manažer „A“-mužstva LHK Jestřábi Jaroslav Luňák slíno pochybovat. Vždyť dřívější trubky bil zastupitelům boj o nejvyšší hokejovou soutěž. V každém případě rekonstrukci
byly už osmnáct let staré,“ podotkl propagovalo v předvolební kampani i hnutí PéVéčko a jelikož se dostalo k moci, je
Ivo Horák, ředitel Víceúčelové haly- tu pořád šance, že bychom mohli v budoucnu chodit přece jen do moderní arény
jedenadvacátého století. Ale na pořadu dne to bohužel zatím není...
(mik)
zimního stadionu v Prostějově.

VEÈERNÍK

Škola poskytuje široké spektrum vzdělávacích možností pro žáky se zdravotním postižením
• pro všechny věkové skupiny (od mateřské školy až po střední školu s perspektivou budoucího životního uplatnění)
• pro všechny stupně závažnosti zdravotního postižení (od intelektové normy až po těžké kombinované postižení)
• vzdělávání je poskytováno kvalifikovanými speciálními pedagogy
• vzdělávání probíhá s úzkou provázaností se všemi dalšími složkami komplexní péče podle potřeb každého žáka:
ve spolupráci s OS LIPKA - klinická logopedie, léčebná rehabilitace, pediatry, neurology, PPP, SPC, ortopedy apod.

jak šel čas Prostějovem ...

Tetín
Sídlil tu chudobinec. Ulice Tetín byla pojmenovaná dne 13. června 1902 podle Tety, bájné Krokovy dcery. V letech 1940 až 1945 se nazývala
německy Tetin-Gasse. Na adrese Tetín č. 3 sídlil
chudobinec, starobinec a sirotčinec (Masarykův sociální dům), později oddělení okresní nemocnice,
dětský domov a okresní péče o mládež. V domě č.
12 sídlil známý prostějovský historik prof. Vojtěch
Janoušek a jeho syn, výtvarník Dušan Janoušek.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Kostelecká ulice

15051410776
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Prostějovská Víceúčelová halazimní stadion, je totálně rozbourána. Konkrétně jeho plocha
a přilehlé okolí. V prostorách
„zimáku“ se v těchto dnech kope,
bourá a uklízí. Vše směřuje k jedinému - stánek čeká další díl rekonstrukce, který se týká nové ledové
plochy včetně jejího technického zázemí, jako jsou mantinely,
střídačky, trestné lavice i box pro
časoměřiče.
Novou podobu by hala měla dostat
někdy na přelomu července a srpna.
„Máme zájem na tom, abychom majetek města udržovali a zlepšovali.
Vloni jsme nechali vyměnit skleněné
výplně bočních stěn haly, ale i další

DO SCHRÁNKY!
V případě
zájmu
o předplatn nás
kontaktujte
na tel.
608 723 851
e-mail:
predplatne@
vecernikpv.cz

JEN ZA
850 KÈ
NA 12 MÌSÍCÙ!
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Prostějovský BITKAŘ z Varny ODHALEN! Opilec kašlal na zákaz,
zjistili jsme

MARTIN ZAORAL
OLOMOUC, PROSTĚJOV
Koncem dubna zveřejnila policie video a fotografie útočníka,
který před olomouckým
klubem Varna napadl dva
muže, jímž mimo jiného vyrazil zuby. K útoku už přitom
došlo v únoru letošního roku.
I tak díky zveřejnění v médiích,
mezi nimiž byl i Večerník, se
kriminalistům podařilo odhalit jeho totožnost. Zřejmě se
jedná o muže, který bitky sám
vyhledává a diskotékové kluby
si často plete s ringem...

hodin

168

s městskou policií

Zraněná poštolka

V pondělí 11. května ráno před devátou hodinou nahlásil muž nalezení
zraněné poštolky na ulici Fanderlíkova. Strážníci dravce umístili na služebně a po zkontaktování pracovníka Českého svazu ochránců přírody
Iris zajistili jeho převoz.

Foto: MP Prostějov

Nachytali zloděje

Zloděje zlákal třímetrový svod
z mědi, měl ale smůlu. Strážníci ho
v pátek 8. května spatřili v okamžiku,
kdy přelézal plot z dvorního traktu
a v ruce držel měděný svod. Hlídka
podezřelého devětadvacetiletého
muže vzápětí zadržela. Pro podezření ze spáchání trestného činu byli na
místo přivoláni policisté, kteří si případ převzali. Celá událost se odehrála několik minut po půlnoci.

klubů neznámá. Podle našich informací jím mohl být mladík, který se
skrývá za přezdívkou Majkl Knight.
Podle jejich popisu se mělo jednat
o tvrdého bitkaře, který rád provokuje a nechodí pro nějakou tu
ránu daleko.
„Díky medializaci výzvy se nám
podařilo ztotožnit muže, ke
kterému s ohledem na probíhající
úkony policejního prověřování
v této chvíli nelze sdělit jakoukoliv bližší informaci,“ reagovala
Útočník z Varny se nápadně podobá mladíkovi z Prostějova, který na v průběhu uplynulého týdne na
Facebooku vystupuje pod přezdívkou Majkl Knight. Ani po ztotožnění náš dotaz Marie Štrbáková, tisková
identity pachatele Policie ČR variantu, že jde o stejné osoby, nepotvr- mluvčí Krajského ředitelství Policie
dila ani nevyvrátila.
Foto: Policie ČR a Facebook ČR Olomouckého kraje.
Muže, na kterého mnohé indicie
Nedlouho po zveřejnění výzvy kra- Redakci Večerníku se tehdy ukazovaly, se redakci Večerníku
jské policie se objevila informace, podařilo zjistit, že jeho totožnost doposud nepodařilo přes veškerou
že muž pochází z Prostějovska. není návštěvníkům diskotékových snahu kontaktovat.

Už se ví, kdo je Majkl Knight?

ROMOVÉ ZE SLOVENSKA

Svědomitá nálezkyně

Žena prostřednictvím tísňové linky 156 nahlásila v neděli 10. května
nalezení klíčů od osobního vozidla,
které stálo před domem na sídlišti
Svobody. Hlídka klíče převzala. Druhý den se na služebnu pro ně dostavil
majitel vozu.

Rozmlátil výlohu

V úterý 12. května po dvaadvacáté
hodině při průjezdu ulice Šerhovní
uslyšela hlídka ránu a řinčení skla.
Na základě svědků byl strážníky následně zadržen podezřelý mladistvý,
pohybující se v blízkosti křižovatky
ulice Vápenice a Havlíčkova. Poté na
místo dorazili policisté, kteří si mladíka převzali k dalšímu šetření.

PROSTĚJOV To snad není možné!
Strážníci městské policie nachytali
ve Sladkovského ulici totálně
opilého řidiče. Přivolaní policisté
šoférovi zakázali další jízdu a jeho
vůz odstavili na parkovišti. Chlápek
silně ovlivněný alkoholem se však
nepochopitelně za nějaký čas k vozidlu vrátil a ujel! Strážníci ho ale znovu dohonili...
„V úterý jedenáctého května v podvečer
si hlídka všimla jedoucího vozidla
Ford Mondeo, jehož řidič bezdůvodně
kličkoval po silnici ve Sladkovského ulici. Muž dokonce najel na pravou krajnici takovým způsobem, že lemoval pravý
obrubník vozovky, a místy se i kolem
vozidla o něj otřel. Dechovou zkoušku
i odběr krve dotyčný strážníkům odmítl. Přivolaní policisté řidiči vyslovili zákaz jízdy a celá věc byla sepsána
v oznámení ke správnímu orgánu,“

PRODÁVALI LIDEM ŠMEJDY! Zloděj peněženky
PROSTĚJOV Na povedené snědé
podvodníky narazili v uplynulých
dnech strážníci městské policie. Občané je na tísňové lince upozornili, že
osádka vozidla nabízí před Kauflandem v Okružní ulici pochybné zboží,
které volně prodává. Zásah strážců
veřejného pořádku byl bleskurychlý.
„Na základě telefonického sdělení
hlídkavyjíždělavpátekosméhokvětna k obchodnímu domu v Okružní
ulici, kde se pohyboval devatenáctiletý mladík, který se snažil prodat kolemjdoucím zboží. Tímto jednáním
porušil tržní řád města, a proto mu
byly věci odebrány. Jednalo se o tři
kusy hodinek a dva parfémy. Prodejce s bydlištěm na Slovensku přiznal,
že zboží zakoupil na tržnici v Brně, a

to za několik desítek korun. Nyní se
ho snažil prodat za částky podstatně
vyšší, dle zjištění od dvou do pěti set
korun,“ popsala událost Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
„Jsme rádi, že nám lidé oznamují
tyto nešvary. Podomní i pouliční prodej je v Prostějově zakázán.
V tomto případě občané Slovenska
byli zadrženi. V samotném řízení je
s cizinci všeobecně problém, neboť
ve většině takových případů správní
orgán věc odloží. Proto jsme také
využili zákonného práva a odebrali
jim věci, které nabízeli. Blokovou
pokutu totiž odmítali zaplatit,“ dodal
k případu velitel Městské policie Prostějov Jan Nagy.
(mik)

Podvodníkům ze Slovenska strážníci před Kauflandem pochybné
zboží zabavili.
Foto: MP Prostějov

PROSTĚJOV Policisté z obvodního oddělení Prostějov 1 objasnili krádež, ke které došlo koncem dubna v Prostějově. Tehdy
neznámý pachatel odcizil z kanceláře firmy sídlící na ulici Hliníky v
Prostějově peněženku s hotovostí
a dalšími věcmi.
„V peněžence bylo deset tisíc korun, dále osobní doklad, stravenky
a platební karta. Majitelce pachatel
způsobil škodu za téměř jedenáct
tisíc korun. Policisté na základě operativního šetření případ objasnili

a zjistili, kdo peněženku odcizil.
Podezřelým je devatenáctiletý muž
z Prostějovska,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Při vyšetřování navíc policisté zjistili, že v nedávné minulosti
byl mladík za obdobnou trestnou
činnost soudem odsouzen a potrestán. „Nyní mu za přečiny krádeže
a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“
dodala Urbánková.
(mik)

PROSTĚJOVSKO Prostějovští policisté přijali oznámení o krádeži, ke
které došlo v noci ze čtvrtka 14. na
pátek 15. května v objektu bývalého
statku v malé obci na Prostějovsku.
„Zatím neznámý pachatel se vloupal
do jedné z hal, odkud odcizil různé
pracovní nářadí za více než 190 000
korun. Jednalo se o několik pil - ať už
motorových či okružních, příslušenství

k motorovým pilám, bourací a vrtací
kladivo, tlakový čistič Kärcher, řezačky
na dlažbu, kanystry, svářecí kukly
a další věci. Pachatel poškodil také
vnitřní prostory vozidla Renault Kango,
které posprejoval, " prozradila Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. V případě zjištění mu hrozí až
pětiletý pobyt za mřížemi.
(mik)

Na ubytovně v Olomoucké ulici TEKLA KREV
Dva Romové napadli hosta, důvod je obestřen tajemstvím

➢Z TITULNÍ STRANY
PROSTĚJOV Příjezd tří služebních
aut plně obsazených policisty, dvou
sanitek a posléze i hasičů k ubytovně
v Olomoucké ulici nevěstil ve středu
pozdě večer nic dobrého. Skutečnost byla možná ještě horší, než se
z původního telefonátu na linku 158
zdálo. „Rvou se zde cikáni, jeden člověk je zraněný a já taky,“ oznamoval
správce ubytovny pro sociálně slabé
občany! Večerník byl hodinu před
půlnocí u toho, ostatně ke krvavému
incidentu došlo jen pár desítek metrů
od redakce. „Případ je ve vyšetřování
a nebudeme k němu v tuto chvíli podávat žádné informace,“ sdělila nám
o den později tajuplně Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Co přesně se za zdmi objektu, z něhož
se pomalu stává „dům hrůzy“, událo?
A šlo snad o víc, než-li o běžnou rvačku mezi chlapy? Večerník se vydal po
stopách...
Jak jsme předeslali, incident se snažil
urovnat správce ubytovny, z dobrého
úmyslu však vyvázl s rozbitým obličejem.
„Dva Romové, kteří jsou zde normálně
ubytovaní, napadli třetího muže, jenž byl
u nich na návštěvě. Proč se porvali? To

informovala Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov. Po
tomto zákroku se však strážníci zanedlouho s tímto řidičem setkali znovu. „Pomocí městského kamerového systému
bylo zjištěno, že tento muž, kterému byl
jeho vůz odstaven ve Sladkovského ulici, se ke svému vozu vrátil a má tendenci
znovu odjet. Na místo byla vyslána autohlídka, která řidiče pronásledovala.
Ten se snažil strážníkům nejprve ujet,
ale po chvíli si své počínání rozmyslel
a na ulici Pod Kosířem zastavil. Přes
operační středisko byla na místo opět
přivolána hlídka Policie ČR, která si celý
případ převzala i s prvotní událostí. Na
žádost policistů byl strážníky na vůz nasazen technický prostředek k zabránění
odjezdu,“ poznamenala dále Adámková
s tím, že takzvaná botička byla sundána
až v okamžiku, kdy byl zajištěn odvoz
tohoto vozu způsobilou osobou. (mik)

ČERNÁ

VYPÁTRÁN KRONIKA

Zloději na statku

Nakopal do auta!

Auto mu zavazelo v cestě, tak do
něho kopnul. Takto vysvětlil své
počínání v sobotu 9. května v nočních hodinách podnapilý padesátiletý muž. K celé události došlo před
půlnocí, kdy řidič osobního vozidla
při vyjíždění z ulice Polské do ulice
Plumlovské zastavil. V tomto okamžiku šel zmíněný chodec po Plumlovské směrem k čerpací stanici. Nemínil čekat, a tak kopnul do levých
předních dveří, čímž došlo k jejich
promáčknutí. K činu se doznal a uvedl, že mu auto stálo v cestě. Uhradit
vzniklou škodu ovšem odmítl. Pro
podezření z přestupku byla událost
postoupena správnímu orgánu, kde
řidič má možnost uplatnit v řízení
nárok na náhradu škody.

www.vecernikpv.cz

nasedl do auta a UJEL...

Ve středu před půlnocí se k ubytovně v Olomoucké ulici sjely snad všechny policejní hlídky. Těžce zraněného
pacienta odvážela sanitka.
2x foto: Michal Kadlec
fakt nevím. Jak se ale do něho pustili, sna- Do druhé sanitky mířil za doprovodu čího Fakultní nemocnice v Olomouci.
žil jsem se je roztrhnout a při tom jsem policistů jeden z útočníků. Ten měl ve Právě na něho jsme se totiž obrátili s dotazem ohledně zdravotního stavu napadostal taky do držky,“ svěřil se Večerníku tváři krvavé oděrky.
správce ubytovny v Olomoucké ulici, Večerník se přímo na místě snažil zjis- deného muže. Večerník totiž zřetelně
který si nepřál zveřejnit své jméno. „Ne- tit, proč k divoké bitce přímo na uby- slyšel lékaře prostějovské záchranky, že
vím, jestli ho ti dva dobili jenom pěstmi. tovně došlo, ale policisté, lékaři i hasi- pacienta odvážejí do právě „fakultky“
Doufám, že to nebylo s nožem. Ale krve či jakoby drželi bobříka mlčení. To v Olomouci. „Toho těžce zraněného
je tam na chodbě dost. Zavolal jsem oka- pokračovalo i v následujících dnech. muže nakonec nejprve sanitka přivezla
mžitě policajty, byli zde za pár minut,“ „Mohu potvrdit, že ve středu zhruba ve k nám, ale vzhledem k povaze těžkého
pokračoval muž starající se o chod uby- 22.30 hodin došlo k vámi popisované- zranění byl ihned transportován do Famu incidentu. Probíhá však vyšetřování kultní nemocnice v Olomouci,“ zamítovny.
Ještě hodinu před půlnocí byla zhruba případu a my zatím k němu nebudeme chala kartami Radka Miloševská, mluvčí
desítka policistů uvnitř ubytovny. Me- sdělovat žádné informace,“ odpověděla prostějovského špitálu. „Ne, u nás fakt
zitím přijela druhá sanitka a k údivu při- na písemný dotaz tisková mluvčí krajské není,“ trval si na svém Havrlant.
Ptáme se: kam ho tedy odvezli, do
hlížejících i velké hasičské auto s plnou policie Irena Urbánková.
osádkou. „Zavolali nás jako technickou Ještě větší tajemno do případu vnesli Prahy na Bulovku?
pomoc. Asi kvůli vynášení raněných,“ mluvčí olomoucké a prostějovské ne- Z toho všeho je tedy prozatím patrné, že
podotkl jeden z hasičů. Brzy nato sku- mocnice. „Žádného těžce zraněného se asi všichni rozhodli okolnosti krvavé
tečně lékaři ze záchranky za vydatné po- pacienta z rvačky k nám ve středu v noci řežby v prostějovské ubytovně tutlat. Vemoci právě hasičů vynášeli z ubytovny z Prostějova nepřivezli,“ udivil Večerník černík však bude i nadále zjišťovat veške(mik)
na nosítkách bezvládné tělo oběti rvačky. výrok Egona Havrlanta, tiskového mluv- ré podrobnosti.

Totálně zfetovaný
Minulý pátek 15. května ve večerních hodinách přistihli prostějovští policisté čtyřiadvacetiletého
řidiče vozidla Škoda Fabia pod
vlivem drog. Kontrolovali ho policisté dopravního inspektorátu
na ulici Konečné v Prostějově na
sjezdu z rychlostní komunikace
krátce před desátou hodinou večer.
Alkohol u něho vyloučili dechovou
zkouškou, zato test na omamné
a psychotropní látky byl pozitivní
na pervitin i marihuanu. Řidiči byl
na místě zadržen řidičský průkaz
a zakázána další jízda.

A další jel
zdrogovaný…
Policisté z obvodního oddělení
Prostějov 1 kontrolovali v pátek
15. května po půl dvanácté v noci
osmadvacetiletého řidiče vozidla
Renault Megane, a to v Plumlovské
ulici. Požití alkoholu před jízdou
bylo u něj vyloučeno dechovou
zkouškou, přesto se policistům jeho
chování nezdálo. Provedli proto test
na omamné a psychotropní látky,
který byl pozitivní na amphetamin
a methamphetamin. Řidiči na místě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu.

Neplatí na děti
Ze spáchání přečinu zanedbání
povinné výživy je podezřelý čtyřicetiletý muž z Prostějovska, který
od srpna roku 2014 nepřispívá na
výživu již zletilého syna a nezletilé
dcery, ačkoliv mu tato povinnost
vyplývá ze zákona. Rozhodnutím
soudu má přispívat částkou 4 300
korun měsíčně k rukám matky.
K dnešnímu dnu tak dluží 38 700
korun. V případě prokázání viny
a odsouzení mu za uvedený přečin
hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
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168 Zedník si koupil firmu za 3,5 milionu korun ČERNÁ
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NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

SOUDU
STŘEDU!

s městskou policií

Rotvajler
bez páníčka

Nezvládal přitom vést účetnictví ani sám sobě...

exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Foto: MP Prostějov

Ve večerních hodinách ve středu 13.
května vyjížděla hlídka na základě
telefonického oznámení k odchytu psa, který se zdržoval před obchodním domem na ulici Okružní.
Rotvajlera strážníci odchytli a převezli na služebnu. Pes měl na krku
obojek. Na druhý den si majitel psa
vyzvedl. Pro spáchání přestupku
podle zákona na ochranu zvířat proti týrání byla muži udělena bloková
pokuta. Ta se může vyšplhat až na
částku 1 000 korun.

Značka na zemi
Dopravní značka ležela na zemi,
ale poškozená nebyla. Prostřednictvím linky 156 nahlásil v pondělí
11. května muž shozenou dopravní
značku v prostorách tržnice. Strážníci na místě zjistili, že poničená
není, jen ji někdo odšrouboval.
Značka tedy byla zpět usazena a připevněna šrouby.

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Na některých
soudních kauzách není až tak
interesantní, z čeho je obžalovaný viněn. Často bývá nejzajímavější pozadí celého případu. To
určitě platí i pro kauzu Michaela
Rehoviče. Dvaapadesátiletý muž
byl obžalován z toho, že nezajistil řádné vedení daní. Zajímavé
přitom je, jak se tento romský
zedník vůbec dostal k podnikání.
Daňové přiznání se každoročně podává nejpozději koncem března. Mi-

chael Rehovič, který fungoval jako
OSVČ, na to šel jinak. Za rok 2009
podal přiznání téměř s půlročním
zpožděním, za rok 2010 dokonce
až v říjnu. Uvedená čísla přitom
evidentně nesouhlasila. „Měl jsem
v té době spoustu práce, jako zedník jsem od rána do večera pracoval na zateplování domu na
Šárce. Účetnictví jsem v té době
neřešil,“ prohlásil u soudu „podnikatel“, který už delší dobu nepracuje
a bydlí, kde se dá.
Přitom v roce 2012 převzal od Iva
F. z Prostějova společnost Dupla
CZ, za kterou měl zaplatit 3,5 milionu korun. Právě pro tuto firmu
zabývající se tehdy prodejem zvířat, měl Rehovič dle žalovaného
účetnictví nejvíce zakázek. Soudce
Petra Vrtěla zajímalo, co obžalovaného nakonec vedlo ke koupi

této společnosti. „Zdála se mi docela dobrá,“ odpověděl lakonicky
Rehovič, který si prý na její koupi
půjčil. Nebyl si však jist, zda vůbec
s někým sepsal smlouvu o půjčce.
Rehovičova obhájkyně pak upozornila, že její klient měl na základě smlouvy najatou účetní, která
účetnictví zpracovávala.
Rozsudek v této věci dosud nepadl, odročen byl zejména vzhledem
k dalším dosud pravomocně neuzavřeným trestním kauzám, v nichž
Michael Rehovič rovněž figuruje.
Michael Rehovič je obžalovaný hned
v několika trestních kauzách. Na první pohled je patrné, že to není úplný
raubíř, na druhou stranu jeho inteligence očividně nestačila na to, aby
byl schopen vést větší firmu.
Foto: Martin Zaoral

Za trička neplatil

Předminulou neděli 10. května byl
v jednom z prostějovských supermarketů přistižen při krádeži
šestatřicetiletý muž. Poškodil papírovou krabici tabletu opatřenou
bezpečnostními prvky a do sportovní tašky si schoval pět značkových triček, které přenesl přes pokladnu, aniž by je zaplatil. Následně
byl zadržen ostrahou prodejny
a předán přivolaným policistům.
Odcizené zboží dobrovolně vydal,
a to bylo vráceno zpátky na prodejnu. Celková škoda, kterou způsobil, byla vyčíslena na 1 792 korun.
Při prověřování policisté zjistili,
že muž byl v nedávné minulosti za
obdobnou majetkovou trestnou
činnost soudem odsouzen a potrestán. Nyní mu za přečin krádeže
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

zákonem. A že se kvůli plánované
výstavbě Galerie Prostějov mění
územní plán? To je přece běžné
i v ostatních městech, že se mění kvůli
významné investici,“ uvedl Kotrys.
Soudce Josef Růžička vynese
konečný verdikt již tuto středu
20. května. Jeho samotného ale
překvapila neúčast zástupců vedení
prostějovského
magistrátu
při
soudním jednání. „Přemýšlel jsem
o tom, že se jednání u Okresního
soudu Prostějov zúčastním. Nakonec
jsem ale požádal právního zástupce
magistrátu, aby mě omluvil.
Každopádně jde o záležitost, která
nás enormně zajímá, jak dopadne.
Máme ale dostatečně kvalifikovaného
právníka, aby u soudu za město
Prostějov vystupoval,“ sdělil Večerníku
prostějovský primátor Miroslav
Pišťák. Jak dodal, do doby, než bude
vynesen rozsudek, se k celé záležitosti
nebude, stejně jako další členové rady
města, konkrétněji vyjadřovat.

Cyklisté bez televize

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!
www.vecernikpv.cz/predplatne
Jak jednoduché... stačí kliknout na

POUZE ZA 850 Kč

V noci z úterý 12. na středu 13. května došlo ke vloupání do budovy
Sportovního klubu cyklistů v Prostějově. Zatím neznámý pachatel vnikl do budovy, ve které vypáčil dveře
jedné z místností, odkud odcizil televizor značky Samsung. Škoda byla
vyčíslena na sedm tisíc korun. V případě zjištění pachatele mu za přečin
krádeže hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.
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Policejní případy pod drobnohledem
„Ubránili“ radnici, rozprášili bezdomovce na nádraží
PROSTĚJOV Také v minulých
dnech měli strážníci prostějovské městské policie poměrně
hodně práce, přestože jejich
velitel Jan Nagy připomíná, že
počet přestupků stále nedosahuje úrovně předešlých let.
Za posledních deset dní řešili strážníci hodně problémů
s bezdomovci, zejména jejich
popíjení alkoholických nápojů
na veřejnosti. Ale„ubránili“ také
radnici před zlodějem…
„Plechaø“ nemìl šanci
Tento případ už zmiňujeme na jiném místě Večerníku, velitel městské
policie ale k němu přidal chválu na
své podřízené. Strážníci totiž lapili
přímo při činu zloděje, který chtěl
předminulý pátek očesat měděné
plechy z prostějovské radnice! „Dvojice strážníků si povšimla pohybu na

staveništi při rekonstrukci radnice
a zadržela pachatele, který se chystal
k odvozu drahých měděných plechů.
Byla to dobrá práce, a čím více a lépe
budeme směřovat hlídkovou činnost
do rizikových prostor, tím více můžeme
předcházet trestné činnosti,“ řekl Jan
Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
Stále pijí na veøejnosti
Od 8. května tohoto roku nabyla
účinnosti vyhláška města, ve které
se rozšiřuje počet míst v Prostějově,
kde se nesmí pít alkohol na veřejnosti
a dokonce ani držet láhev s alkoholem. První dny ovšem ukazují, že
mnohým „známým firmám“ je toto
nařízení úplně ukradené. „Snažíme
se všechna nově určená veřejná místa
důsledně kontrolovat a musím říct,
že jenom od pondělí 11. května jsme
přistihli zhruba desítku bezdomovců,
kteří popíjeli alkohol, například
u Zlaté brány, v Kolářových sadech,

na Vojáčkově náměstí, u drozdovického rybníka a dalších místech. Tyto
případy jsme řešili jako přestupky,“
uvedl Jan Nagy.
Místní nádraží „vyèištìno“
Večerník v minulém čísle přinesl
reportáž o problému s bezdomovci, kteří
se z hlavního nádraží pomalu stěhují
na místní. Stížnostmi nešetřili zejména
zdejší podnikatelé, protože před jejich
pronajatými provozovnami lidé bez
přístřeší nocovali a přes den obtěžovali
kolemjdoucí občany. Reportáž zabrala,
strážníci městské policie si na celý
problém posvítili. „Ten problém sice
nebyl tak velký, jak jsem osobně ve čtyři
hodiny ráno zjistil, nicméně pravdou
je, že dva spící bezdomovci tady byli

“

zjištěni. Strážníci je vykázali z místa
a okrskový strážník ve spolupráci s magistrátem nechal menší noční brloh vyklidit. Jednalo se o pár matrací, nějaké
deky a pytle,“ informoval Večerník Jan
Nagy. Jak vzápětí dodal, strážníci další
tři dny během minulého týdne poctivě
mapovali situaci na místním nádraží.
„Dvěma bezdomovcům bylo důrazně
domluveno a podle našeho zjištění je
teď na místním nádraží i v jeho okolí klid
a pořádek,“ potvrdil Jan Nagy.
Veřejný pořádek v Prostějově hodnotí
šéf strážníků stále pozitivně, podle jeho
slov ani uplynulé období nevybočovalo
z průměru. „V poslední době jsme se
zaměřili důrazněji i na kontrolu jiných
věcí, než jsme doposud byli zvyklí.
Vyšla totiž nová vyhláška města, novelizovány byly i některé zákony. A co je

Sám jsem ve čtyři hodiny ráno
kontroloval bezdomovce na místním nádraží!

BOHUSLAV KOUDELKA

se narodil 23. července 1998 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10.
května 2015. Jeho zdánlivé stáří je 16
let, měří 160 centimetrů, má hubenou
postavu, zelené oči a hnědé vlasy. Má
jizvu na levém předloktí.

se narodil 11. dubna 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 24. dubna
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 50 do 52 let a měří mezi 175 až 178
centimetry. Další údaje k popisu hledaného nejsou známy.

NIKOLA HEBELKOVÁ

SANTINO HORVÁTH

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

se narodil 4. června 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. května
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 17 do 18 let, měří mezi 178 až 182
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé ryšavé vlasy.

PROSTĚJOV Tak tomu se říká čára
přes rozpočet! Nečekané vícenáklady si totiž vyžádá rekonstrukce věže
a fasády prostějovské radnice. A nejenom to. Veškeré práce na stoleté
matičce sice měly být původně
dokončeny do konce tohoto roku,
vše se ale teď protáhne až do pololetí
roku 2016. Průzkum totiž prokázal,
že stav obvodových konstrukcí
a pláště je v daleko horším technickém stavu, než předpokládal původní
restaurátorský záměr...
„Byly zjištěny hnilobné procesy na
nosných prvcích střešních konstrukcí,
které byly zakryty pod oplechováním
nebo v nosných konstrukcích obvodových zdí. Do budovy prokazatelně

NA VÁŠ NÁMĚT
PROSTĚJOV Od té doby, co linka
32 zajíždí k Tesku, nabírá pořádnou
„sekeru“. A obyvatelé města se začínají
bouřit. „Jezdím s ní skoro každý den
a letos ještě ani jednou nepřijela na
čas. Třeba minulý pátek jsem na ni
u lázní čekal osmnáct minut,“ svěřil
se v redakci osmaosmdesátiletý
důchodce, který Večerník na situaci
upozornil. Zajímalo nás tedy, kdy se
podaří sladit realitu s jízdním řádem.
Výrazné zdržení autobusu způsobuje
zejména fakt, že linka 32 musí na své
trase překonat křižovatku mezi ulicemi
Edvarda Valenty a Olomoucká. „Vyjet
přitom z E. Valenty na Olomouckou je
při současném provozu docela problém
i pro osobáky, natožpak pro autobusy.
O častých zdrženích na této lince víme,
a právě to je jejich hlavní důvod,“ reagoval

myslet. Záštitu převzal jako vždy projekt
Zdravé město Prostějov.
Další událost pod názvem „Střevotour“
byla viditelná na první pohled u Zlaté

Pouze devatenáct let je chmatákovi, kterého dopadli policisté.
Jak Večerník informoval, povedená straka se koncem dubna
vloupala do kanceláře firmy
v ulici Hliníky, odkud čmajznula
peněženku s finanční hotovostí,
stravenkami a platební kartou.
Majitelce způsobila škodu za
11 000 korun.

19
Mluvčí krajské policie podotkla, že
zloděje se podařilo vypátrat díky
výborné operativní činnosti strážců zákona. Otázkou druhou však
je, jak majitelka firmy mohla tak
ledabyle nechat svoji šrajtofli bez
dohledu ve volně přístupné kanceláři. Co naplat, působit preventivně na některé občany je jako hrách
na stěnu házet…

brány. Zde zájemci z řad veřejnosti
mohli zhlédnout velký 3D model
tlustého střeva a dozvědět se informace o rakovině tlustého střeva, jak jí
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skytla zkopírované snímky z let 1907
až 1914, které řemeslníci vložili do
kupole radniční věže. „Zároveň už teď
můžeme zveřejnit i dopis, který sem
vložil klempířský mistr Josef Doležel
společně s dalšími řemeslníky, jež do
roku 1914 pracovali na výstavbě naší
radnice. Ani my dnes nechceme zůstat pozadu a pro budoucí generace
určitě do makovice taky něco přidáme. Zejména fotografie současného
Prostějova, aby lidé třeba za dalších
sto let mohli porovnávat. Určitě se
sem vejdou i současné mince a také
Radniční listy,“ dodala náměstkyně
primátora.
(mik)
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Anketaaneb
ptali jsme se v ulicích

NAVŠTĚVUJETE
LETNÍ ZAHRÁDKY?
ANO
-FGWF÷NCNKdUQWFTW\KqXTQEGEJ[DW"0QXÚRTč\MWOQFJCNKNPCX÷åKRTQUV÷LQXUMÆTCF
PKEGXGNOKX¾åPÆ\¾XCF[P÷MVGTÆWåUVQNGVUVCTÆ ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
vnikala voda po celou dobu její existence, tedy už po dostavbě radnice
v roce 1914,“ sdělil novinářům na tiskové konferenci po jednání rady města
primátor Prostějova Miroslav Pišťák.
Tím však neočekávané následky nekvalitní práce při stavbě radnice nekončí.
Průzkum odhalil poruchy stavebních
konstrukcí, které byly způsobeny

použitím nevhodných materiálů
a technickým řešením původní stavby.
„Mimo špatný stav čelní fasády byly
zjištěny další problémy ve střešní konstrukci nad zasedací místností ve dvoře
radnice, ve které není vstupní otvor
a nebylo tak možné zjistit aktuální stav
bez rozkrytí střešní konstrukce. Dále je
nutné provést odvětrání hřebene, aby

bylo zamezeno kondenzaci vody ve
střešních konstrukcích,“ popsal další
závady primátor.
Jak Večerník zjistil, magistrát tak
bude muset nečekaně sáhnout do
městské pokladny pro další zhruba
tři miliony korun, které budou nutné na odstranění zjištěných závad.
(mik)
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Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
Foto: Michal Kadlec

MICHAL LEIDEMANN

PRŮŠVIH, do radnice ZATÉKÁ! A to už od roku 1914...

na stížnosti Jiří Hloch ze společnosti FTL,
která MHD v Prostějově provozuje.
Uvedená křižovatka by v budoucnosti
měla projít úpravou, ta je však zatím
v nedohlednu. Otázkou tedy zůstává,
proč se neupraví alespoň časy v jízdním
řádu. „Od šestadvacátého června bude
platit nový jízdní řád MHD, ve kterém
tato zdržení zohledníme. V této souvislosti rovněž přemýšlíme o zrušení zastávky Tesco a jejím přesunutí k prvnímu
vstupu do OC Arkáda. Autobus by
nezajížděl tak daleko a nějaký čas by se
tím ušetřil. Abychom zjistili, kde si lidé
zastávku přejí, vypsali jsme anketu, která
je dostupná v Radničních listech a na
webových stránkách města,“ vyjádřil se
Hloch s tím, že úprava časů či případný
přesun zastávky nebude jedinou
změnou nového jízdního řádu. Další inovací by měl být i nový spoj, který bude
zajíždět do prostějovské průmyslové
zóny.
(mls)
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řipomínat několika
nové, to musíte připomínat
lidem a vlastně je to učit. A nejde
pouze o alkohol naa veřejnosti. Denně
lujeme pejskaře.
například kontrolujeme
y, tady už delší čas
Co se týká dopravy,
zaznamenáváme ažž dvacetiprocentní
pokles přestupků. Tento fakt ovšem
koresponduje s tím,, že v poslední
době daleko častěji a více dbáme
ého pořádku.
na kontrolu veřejného
ýt na ulici
Strážník musí být
čan ho tam
vidět, protože občan
prostě chce. Neníí opravdu
prioritou městské policie
ky na
jenom dávat botičky
odauta,“ uzavřel své hodenocení Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov.
(mik)

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

Pouze sedm dní bude stačit soudci
Josefu Růžičkovi k tomu, aby celou
kauzu posoudil a vyhlásil rozsudek.
On sám ovšem nepochybuje, že se
poražená strana odvolá a případ se
tak může protáhnout na několik let.

Pondělí 18. května 2015
www.vecernikpv.cz

předcházet a hlavně jak nepodceňovat
preventivní programy. Poslední akce
byla také tradiční. Ve středu 13. května
totiž proběhl již 19. ročník takzvaného
„Květinkového dne“, který se oficiálně
jmenuje ČESKÝ DEN PROTI
RAKOVINĚ. Studenti Střední zdravotnické školy Prostějov ve spolupráci se
sdružením DIANA-ONKO, prodávali
žluté kvítky za dvacetikorunu.
Prodejcům počasí relativně přálo
a podle informací Večerníku se prodalo 618 květinek, což dělá minimálně
přes dvanáct tisíc korun. „Někteří však
dávali ´padesátikačky´ a jedna paní
dala tisícovku, načež si vzala jen deset
květinek,“ prozradila Večerníku jedna
ze sympatických prodejkyň. Výtěžek
poputuje na podporu boje s rakovi(mm, pk)
nou děložního čípku.
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JANA GÁBOROVÁ
KRUMSÍN
„Na letní zahrádky chodíme často
a rádi. Je fajn, že se člověk má v létě, kde
usadit do stínu a přitom si může dát
něco k pití nebo i k jídlu. Tato zařízení
navštěvujeme hlavně u nás v Krumsíně.
Rádi ale také chodíme na Plumlov
nebo i k Vrbičkám. U vody je to velice
příjemné a je tam i prostor pro děti, což
je celkem potřeba a mnoho lidí tuto
možnost ocení.“ (úsměv)

ANO, ALE...
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„Navštěvuji, ale musím říci, že je to
tu bída s nouzí... Nenajde se téměř
žádná zahrádka na úrovni. A když už
je nějaká pěkná, tak jídlo za nic nestojí
a obsluha už vůbec ne, což je podle mě
v Prostějově velký problém. Zahrádek
je tu konec konců dost, ale ne příliš
valného servisu. Většinou si tedy dám
něco k pití, ale jídlo si raději nechám
ujít. Hlavně tu ale chybí slušné zahrádky, kam by rodiče mohli vzít i děti.
Kromě toho se mi nelíbí, že sedíte
s dětmi na letní zahrádce a vedle vás
jsou bezohlední kuřáci...“
Ptala se Aneta Křížová

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

Å(OHNWURQLFNiHYLGHQFHWUæHEEXGH
KŐHEtÿNHPGRUDNYHSURæLYQRVWQtN\´
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Ve vrcholném
orgánu města je Jana
Halvadžievová (na snímku)
z ČSSD absolutním nováčkem.
Přesto byla zvolena do kontrolního výboru zastupitelstva
a její parketou je podpora živnostníků v Prostějově. Podle jejího názoru se v Prostějově daří
podnikatelům se zahraniční
účastí, horší časy ale prý čekají
na obyčejné živnostníky a malé obchodníky po očekávaném
zavedení elektronických evidencí tržeb...
ƔƔ Už jste se „zabydlela“ v kontrolním výboru prostějovského zastupitelstva?
„Ano, od svého ustanovení jsme se
sešli už čtyřikrát. Na posledním jednání zastupitelstva byl pak zvolen
poslední jedenáctý člen z řad opozice.
Kontrolní výbor je tedy kompletní
a jeho vedení je v rukou opozice.
V květnu se začaly rozbíhat první
kontroly, které jsme si na předchozích
zasedáních výboru schválili a ještě
tento měsíc se už dozvíme první
výsledky.“
ƔƔ Jak na vás působí současná atmosféra v zastupitelstvu? Není až
příliš drsná?
„Jsem v zastupitelstvu nováček, a tak
nemůžu srovnávat. Ale je pravdou,
že chování některých opozičních
zastupitelů se na atmosféře určitě
odrazilo. Diskuse v některých mo-

mentech nebyla důstojná tohoto
orgánu samosprávy a často zbytečně
nabývala až zlobně vyhrocené
podoby. Myslím, že kdyby všem
šlo jen o dobrou věc pro město
a občany, jistě by k takovým, někdy
až nepřátelským vystoupením, nemuselo vůbec docházet...“
ƔƔ Sama delší čas působíte v podnikatelském prostředí. Jaké jsou
podle vás v Prostějově podmínky
pro živnostníky?
„V Prostějově se na podnikatelské
prostředí významně podepsal pád
Oděvního podniku i ekonomická
krize. Dobře si ale vedou firmy
převážně se zahraniční spoluúčastí
v průmyslové zóně v Kralickém
háji, které zaměstnávají stovky lidí
a zahraniční investoři i nadále mají
zájem v Prostějově podnikat. Město
se snaží jim v tomto záměru pomáhat
a vytvářet jim co nejlepší podmínky.
A tím tak snižovat nezaměstnanost
v našem městě.“
ƔƔ Večerník si všiml, že v centru
města se právě živnostníkům moc
nedaří, hodně prodejen je už prázdných a hledají se noví nájemci.
Čím to podle vás je?
„A počkejte, kolik obchůdků ještě
skončí, až ministr financí zavede elektronickou evidenci tržeb! Souvisí to
s tím, že stát dlouhodobě nepodporuje drobné živnostníky a zmíněný EET
je ze strany státu jen dalším hřebíčkem
do rakve českého živnostníka,
kterému to přinese jen další finanční
náklady, přílišnou byrokracii a další
kontroly. Proč se neptáme například
Německa, že nic takového nemá?
Napříč republikou se nese hlas drobných obchodníků a živnostníků, že
zavedením elektronické evidence
tržeb končí...“

,CPC*CNXCFåKGXQX¾ (QVQ/KEJCN-CFNGE

ƔƔ Hodně se v poslední době diskutuje o další finanční podpoře
prostějovským hokejistům. Vy
sama budete hlasovat pro další dotaci do hokeje?
„Budu hlasovat pro! Hokej je finančně
náročný sport. A pokud chce být
naše město na určité úrovni, tak vedle
mnoha jiných kriterií se hodnotí i jeho
podpora sportu. A hokej k Prostějovu
vždycky patřil. A podpořím i ostatní
sporty v Prostějově, třeba proto, aby
i naši další sportovci mohli být
úspěšní a tím nalákali další mládež do
sportovních oddílů. Úspěchy přece
inspirují. A v neposlední řadě to městu
přinese i nová pracovní místa.“
ƔƔ Jak myslíte, že skončí trestní
oznámení opozičního zastupitele
Františka Frömla ohledně zadání
Územního plánu Prostějova, které
podal na neznámého pachatele?
„Jednoduše, dle mého názoru musí
být odloženo. K žádnému stíhání totiž
není důvod.“
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RYCHLÝ
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Prostějov (mik) - Na jaře letošního
roku se zatím podařilo v Prostějově vysadit 328 kusů nových stromů. „Masivní výsadba pokračuje
v Plumlovské ulici, kde před Penny
marketem a před domem na ulici
E. Králíka se vysadilo sedm lip, šest
magnolií, pět kaštanů a po jednom
kusu červeného buku a paulovnie.
U nedalekých garáží je sedmnáct
nových lip a sídliště Hloučela se doplnilo také o nové stromy. V létě tu
přibudou i jehličnany, které oddělí
dětské hřiště,“ vypočítala novou výsadbu náměstkyně primátora Ivana
Hemerková. Kolem oválu v Kolářových sadech bylo dále vysazeno
osmnáct stromů, ve Vrahovicích na
hřbitově tři magnolie, jedna smuteční bříza a okrasná višeň. V Čechovicích před základní školou správce
zeleně vysadil tři šeříky na kmínku.

=UXvLOLGYDIRQG\
Prostějov (mik) - Prostějovští radní
se rozhodli zrušit dva nepoužívané
trvalé fondy. „Důvod tohoto rozhodnutí je naprosto jednoduchý. Fondy
strategického rozvoje, Národního
domu či městských bytů jsou už
pouze formální a nevyužíváme je.
K veškerým investicím totiž využíváme trvalý peněžní fond rezerv a rozvoje města,“ vysvětlil prostějovský
primátor Miroslav Pišťák.

9\KO½vNDVHQHOÉEÉ
PLQLVWHUVWYX
Prostějov (mik) - Aktualizovaná
vyhláška města o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném
prostranství je podle právního rozboru ministerstva vnitra v souladu
se zákonem, rozpor byl ale shledán
v bodě, který platí již od roku 2009.
Důvodem změny stanoviska je rozhodnutí Ústavního soudu České
republiky z loňského roku. „Rozpor
byl nalezen v ustanovení o tom, že
zákaz požívání alkoholických nápojů
se nevztahuje na veřejná prostranství, kde se koná akce pořádaná, spolupořádaná nebo povolená městem
Prostějovem,“ uvedl Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějov. „Musíme respektovat změnu
judikatury. Magistrát připraví návrh
odstranění zjištěného rozporu v souladu s metodickým doporučením
ministerstva vnitra,“ nastínil řešení
primátor.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Fofr, který čekal
jen málokdo. Okresní soud
v Prostějově začal ve středu
13. května řešit žalobu
společnosti Prior na neplatnost
smluv mezi prostějovským
magistrátem a společností
Manthellan směřujících
k plánované výstavbě obřího
nákupního centra u Špalíčku.
Kdo ale čekal, že kauza se
v první fázi sporu protáhne, ten
byl mile (či nemile) překvapen.
Předseda senátu Josef Růžička
k údivu všech přítomných
po dvouhodinovém jednání
požádal o závěrečné řeči
právních zástupců všech tří
stran! A už ve středu 20. května
vynese rozsudek...
Hned v úvodu soudního jednání
se Josef Růžička zeptal zástupců
Prioru, Statutárního města Prostějova
a společnosti Manthellan, zda
spor nechtějí řešit mimosoudní
cestou. „Tuto kauzu sleduje celá
prostějovská veřejnost, voliči jednotlivých politických stran, a není
žádným tajemstvím, že soudní spor
se může protáhnout až do příštích
komunálních voleb. Bude to stát

MĚSTO A MANTHELLAN. VERDIKT
UŽ TUTO
BYLI JSME
U TOHO
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čas a peníze daňových poplatníků.
Já osobně nehodlám nic zdržovat,
ale dají se očekávat, ať už rozhodnu
jakkoliv, série odvolání k vyšším
instancím,“ podotkl Josef Růžička,
načež se mu dostalo od všech tří
advokátů zamítavých odpovědí.
„Dohoda jinou formou není možná,“
zkonstatovala Milada Blumaierová,
právní zástupkyně společnosti Prior.
„Já z tohoto soudního sporu radost
nemám, ale věci zašly až příliš daleko,“
pronesl advokát města Tomáš Kotrys.
Společnost Prior považuje smlouvy
mezi městem a společností
Manthellan za protizákonné
a později dokonce za účelově
zmanipulované tak, aby byly šité
na míru zájmům Manthellanu.
Žalobou se snaží dosáhnout

absolutní neplatnosti těchto smluv
o smlouvách budoucích, včetně
všech jejích dodatků. „Prostějov po
skončení výběrového řízení zásadně
změnil záměr využití pozemků a Prior
byl ve výběrovém řízení znevýhodněn.
Magistrát kvůli výstavbě Galerie
Prostějov musel změnit i územní plán
a Manthellan může lokalitu využít
ryze komerčně. Přitom už nemusí
splnit podmínku postavit kulturní
zařízení pro pět set lidí,“ zdůvodnila
žalobu Prioru Milada Blumaierová.
„Celý proces včetně výběrového řízení
je v rozporu se zákonem o obcích.
Původní záměr a podmínky konkurzu
byly změněny takovým způsobem,
že znevýhodnily všechny další jeho
účastníky,“ dodala právní zástupkyně
Prioru.

OManthellan
CO VEa výstavba
SPORU
JDE?
Galerie Prostějov. Příběh, o kterém by se už dal
napsat celý román. Tato společnost
vyhrála výběrové řízení na koupi lukrativního pozemku v centru městas
tím, že zde postaví obrovské obchodní centrum. Někteří aktivisté, opoziční zastupitelé a nyní dokonce i společnost Prior rozporují celý další průběh
jednání mezi Manthellanem a Magistrátem Statutárního města Prostějova.
Zejména vadí to, že postupně byly
upravovány detaily výstavby tak, aby
vyhovovaly Manthellanu, což má být
porušením zadávacích podmínek výběrového řízení. Navíc Manthellanu
byla „odpuštěna“ povinnost zachovat
kulturní sál...

publicistika

MÍSTNÍ NÁDRAŽÍ ČEKÁ
NA VLAK PLNÝ PENĚZ
GLOSA VEČERNÍKU
MARTIN ZAORAL
Byl to vždy svět sám pro sebe. Místní
nádraží vzniklo jako výchozí stanice
Moravské západní dráhy z Prostějova do Chornic. Provoz na ní byl
zahájen již v roce 1889, tedy ještě za
Rakouska-Uherska, kdy blahobytní
přednostové železničních stanic nosili vysoké klobouky a široké pláště.
Když přicházíte k budově místního
nádraží nyní, nemůžete se zbavit
dojmu, že nějaký takový přednosta
tu na vás odněkud vybafne.
Za těch více jak 135 let, co na místním nádraží staví vlaky, se tu toho
mnoho nezměnilo. Lidé přichá-

zejí a odjíždějí, prostředí však
zůstává stejné. Kdyby američtí
filmaři hledali kulisy pro dobový
horor z přelomu devatenáctého
a dvacátého století, kde se hlavní
hrdince stane něco opravdu hodně
ošklivého, pak je místní nádraží tím
ideálním prostředím...
Ještě před takovými dvaceti lety by se
hodilo i pro natáčení romantického
filmu. Teď už ne. Filmaři by si ho za
tímto účelem museli opravit sami.
Nikdo jiný to za ně neudělá. České
dráhy sice jakési plány měly, ale ty
zhatil aktivista, který si zřejmě mys-

LEVNĚJI A AŽ
DO SCHRÁNKY!

lel, že opravou by nádraží ztratilo na
hodnotě a zdivo padající ze stěny je
prostě sexy. Nyní, když je cesta volná, České dráhy už na svou snahu
opravit budovu dávno rezignovaly
a hledí se ho zbavit. Světýlkem na konci tunelu je iniciativa
krajského
hejtmanství, které vehementně usiluje
o zlepšení stávajícího stavu.
Ale co s ním tedy bude dál? V každém případě dokud tu nezastaví
speciální nákladní vlak s pořádným
balíkem peněz, bude nádraží chátrat
i v budoucnosti.
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

ORIGINÁLNÍ DÁREK
Jen co je rozbalený poslední vánoční dárek, je třeba začít s šetřením na
dárky k narozeninám pro rodinu
a přátele, prostě pro ty milé osůbky,
které dělají náš život trochu snesitelnější. Takže to máme dárky pro
mamku a taťku, dvakrát babička,
jednou dědeček, kamarádi v počtu
čtyři a víc, no, je toho hromada.
Jako malá jsem každého z nich obdarovala vlastnoručně vyvedeným
obrázkem a bylo hotovo. Dnes už
si říkám, že by moje malůvka včelky Máji nebo princezny už nikoho
kdovíjak nenadchla, i když - co já
vím, že… Pak ale stojím před problémem, co tedy koupit? Pojďme
si hned teď na rovinu říct, že na

Jak jednoduché... stačí kliknout na

to, abych své milované obdarovala
nejnovějším typem Volva, metrovou plazmovou televizí ani luxusním zahraničním zájezdem, vážně
nemám.
Ovlivněná kuchařskými show, ve
kterých je jasně prokázáno, že vařit
může v podstatě každý, kdo udrží
v ruce vařečku, jsem se rozhodla nadělit kamarádce k nadcházejícím
narozeninám originalitu v podobě vlastnoručně hněteného dortu.
Věrna heslu ‚co můžeš udělat dnes,
nechej až na poslední chvíli,‘ jsem
s kuchtěním začala jen několik
málo hodin před odjezdem na
narozeninovou oslavu, ale s vytyčeným úkolem jsem se pocho-

pitelně poprala se ctí. Několik
ingrediencí mi sice chybělo, ale
nevadí, nahradila jsem je jinými.
Výsledek mě nadchnul - dort držel tvar a kamarádka vypadala
potěšeně, alespoň do chvíle, kdy
dort slavnostně ochutnala. No,
musela jsem s pravdou ven, namísto kávového extraktu jsem
přilila asi půl litru kofoly - káva
je tam tak jako tak. Vůně dortu
byla zajímavá, chuť byla intenzivní, stejně jako následky, které
si kamarádka a ostatní, kteří můj
dort otestovali, vychutnali na záchodě. Napříště radši zůstanu
u klasiky - dárek v podobě peněz
v obálce...

www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

SMETANOVY SADY: LISTNÁČŮM SE DAŘÍ, JEHLIČNANY ALE HYNOU! V P R O

PROSTĚJOV Vloni zrekonstruované Smetanovy sady jsou zřejmě
jako zakleté pro nově vysazené
jehličnaté stromy! Již na podzim
2014 Večerník upozornil na zhruba
desítku uschlých smrčků i okrasných borovic, které zahradníci záhy
nechali vytrhat a zasadili rovnou
nové. Jenomže teď usychají další
jehličnany znovu!
„Ukazuje se to, co tvrdím už několik
let. Jehličnany na Hanou prostě nepatří,“ ulevila si po upozornění Večerníku
na další úhyn stromků ve Smetanových sadech Ivana Hemerková, náměstkyně primátora pro životní prostředí. „Chtěla bych ovšem upozornit,
že firma, která má výsadbu zeleně
v tomto parku na starosti, má ve
smlouvě s městem celkem osmiletou
lhůtu udržitelnosti. To znamená, že v
průběhu této doby každý strom, který z nějakého důvodu uhyne, musí
okamžitě nahradit novým,“ uvedla
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náměstkyně primátora, která si
však nedokáže vysvětlit, proč nově
vysazeným listnáčům ve Smetanových sadech, včetně javorové aleje,
se nebývale daří, zatímco jehličnany
usychají. „Těžko říct, čím to je. Možná
výsadbou špatného kultivaru, který

již nebyl života schopný. To se prostě
stává, že se vybere špatný strom. I když
popravdě řečeno, těch uhynulých jehličnanů bylo v tomto parku už oprav-

du hodně. Každopádně ale zahradnic- PROSTĚJOV Lovci senzací netěšte
ká firma zajistí novou výsadbu na své se, nebudeme zde hovořit o ničem
náklady,“ ujistila Hemerková.
ve stylu bulváru, naopak chceme
upozornit na to, že v uplynulých
5R]ERUSÕG\RNDPzLWÈ
dnech proběhly v Prostějově hned tři
Večerník se zeptal na názor člověka události, jejichž cílem bylo upozornit
povolaného, ktzerý se k této proble- na zákeřné choroby, případně změřit
matice ochotně vyjádřil a o dalším lidem nejrůznější tělesné hodnoty
postupu má jasno. „V první řadě, a to a podpořit tak všeobecně boj za
okamžitě, bych nechal provést kvali- zdravý životní styl.
fikovaný rozbor půdy. Pokud ve Sme- První akce se uskutečnila v Národním
tanových sadech jehličnany hynou, domě a jednalo se o tradiční Jarní dny
je v půdě něco, co jim vadí. Smrčky, zdraví, během kterých si lidé po celý upborovice, modříny a další lesní stro- lynulý týden mohli nechat změřit chomy mají rády kyselou půdu, takže do lesterol, Body mass index, krevní tlak,
běžné zeminy je rozhodně nelze vysa- zkontrolovat kvalitu svého zraku a dále
zovat,“ prozradil Večerníku Petr Uvízl, ochutnat zdravé potraviny i značkovou
majitel firmy Realizace zahrad se síd- bio kávu. Akce byla jako vždy houfně
lem ve Vrahovicích. Jedním dechem navštívena a mnoha lidem pomohla se
však odmítá názor, že by jehličnany do nad svým zdravím alespoň kapku zacentra města nepatřily. „Právě naopak,
z hlediska okrasy jsou v zimě jedinými
stromy, které s výjimkou modřínů zůstávají zelené,“ konstatuje Uvízl.(mik)
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PROSTĚJOV Stařičký a polorozpadlý most přes říčku Hloučelu
u bývalého pivovaru ve Vrahovicích se bude konečně opravovat.
Část už letos, zbytek musí počkat
do příštího roku. Celkově magistrát investuje do této rekonstrukce
přes čtyři a půl milionu korun. A
jak se Večerník dozvěděl, měla by
přes něj vést v budoucnu i tolik
očekávaná cyklostezka.
Prostějovští radní na svém úterním
zasedání schválili vypracování projektové dokumentace na novostavbu
lávky pro pěší a cyklisty ve Vrahovické ulici. „Tento projekt je vyvolán i
požadavkem Dopravního inspektorátu Policie ČR Prostějov v souvislosti
s možností vybudovat na této straně
ulice cyklostezku. Kvůli ní počítáme i
s rondelem na náměstí Padlých hrdinů tak, aby na stezku pro cyklisty byl
zajištěn bezpečný nájezd,“ uvedl Miroslav Pišťák, primátor Statutárního

To ale pochopitelně okamžitě odmítli
právník města a stejně tak zástupce
společnosti Manthellan. „Postup
společnosti Prior lze do určité míry
chápat jako pomstu neúspěšného
účastníka výběrového řízení. Je
s podivem, že tuto žalobu vznáší
až čtyři a půl roku po ukončení
konkurzu, až do této doby nevznesla
žádné námitky. Jde čistě o tvrdý
byznys, Prior provozující Zlatou
bránu má strach z konkurence, která
mu vyroste v těsné blízkosti,“ míní
advokát Rostislav Pekař, právník
společnosti Manthellan.
Právní zástupce prostějovského
magistrátu Tomáš Kotrys navrhoval
v závěrečné řeči zamítnout žalobu
ve všech jejích bodech. „Město
Prostějov postupovalo v souladu se
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města Prostějova. Jak dodal, samotný alizace nového mostu včetně přeložek
projekt bude stát 145 tisíc korun.
inženýrských sítí je vyčíslena na čtyři
Podle předpokládaných technických a půl milionu korun. V rozpočtu měsparametrů bude lávka dlouhá osm- ta pro tento rok jsou na předmětnou
náct metrů a široká tři metry, součástí akci vyčleněny finanční prostředky ve
stavby budou přeložky vodovodu výši půldruhého milionu,“ dodal Piša plynovodu. „Předpokládaná cena re- ťák.
(mik)

PROSTĚJOV Výstavba rondelu
u zámku na Přikrylově náměstí nabrala pořádných obrátek. Je totiž
potvrzeno, že do stávající klasické
křižovatky se zakousnou bagry již
na začátku blížících se letních prázdnin. A do jejich konce má být hotovo! Jak ale radní přiznali, během července a srpna se dají očekávat menší
dopravní komplikace na vnitřním
okruhu města.
„V úterý dvanáctého května jsme na
radě města schválili smlouvu o postupu
při této investiční akci, na které se bude
společně podílet prostějovský magistrát
s Olomouckým krajem. Jestliže výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhne
bez problémů, výstavba této kruhové
křižovatky začne hned prvního července,“ potvrdil na tiskové konferenci Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města
Prostějova. „Z rozpočtu Olomouckého

kraje bude financována samotná výstavba okružní křižovatky s komunikacemi
pro motorová vozidla. Město uhradí
nemotoristické komunikace, přeložky
veřejného osvětlení a sadové úpravy na
středovém ostrůvku,“ dodal Pišťák.
S realizací rondelu na Přikrylově náměstí se počítá v průběhu letošních
letních prázdnin. Předpokládané
náklady činí devět milionů korun,
předběžný podíl města jsou zhruba
čtyři miliony. „Odbor dopravy magistrátu připravuje už systém objízdných
tras a nevylučujeme, že k určitým dopravním komplikacím v souvislosti
s uzavírkou Přikrylova náměstí může
dojít. I z těchto důvodů ale byly pro
výstavbu rondelu zvoleny prázdninové měsíce, kdy intenzita dopravy je
v Prostějově velmi nízká,“ uzavřel toto
téma první muž prostějovské radnice.
(mik)

QDSOQÊ
PROSTĚJOV Poklady nalezené
v makovici radniční věže při její
rekonstrukci budou brzy vystaveny pro veřejnost. Současní konšelé
však hodlají do měděné kupole na
samém vrcholu radnice před jejím
opětovným nasazením také něco
„přihodit“ pro budoucí generace.
„Všechny dopisy, staré fotografie, mince a další poklady nalezené v makovici
jsou už vyčištěny a připraveny k veřejné výstavě. Ta proběhne v červnu tohoto roku a o jejím datu budeme včas
informovat,“ uvedla Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov. Večerníku po-

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Nechal bych to
na velodromu
Jsem už dlouho v důchodu, takže si žádný rok nenechám ujít Den s integrovaným záchranným systémem v Prostějově. Poslední tři roky se tato akce konala
na náměstí, letos ale kvůli rekonstrukci
byl jako náhradní alternativa zvolen velodrom. A musím říct, že mně osobně
se toto místo velice líbí a je podle mého
názoru mnohem vhodnější pro tuto
akci než náměstí. Je zde více místa, při
jednotlivých ukázkách se nemusí brát
ohled na procházející lidi nebo projíždějící cyklisty. Nechal bych Den s IZS na
velodromu, o úspěchu svědčí i daleko
Jen nìmé divadlo...
Hodně mě nadzvednul článek vyšší návštěvnost než vloni na náměstí.
Jiří Hovorka, Prostějov
o rozhodnutí radních, že na nádvoří
zámku se nedají pořádat hlučnější
Snad se doèkáme!
kulturní akce kvůli decibelům, které by mohly poškodit statiku nově Jestliže rybník v Krasicích přebírají Lesy
zrekonstruované historické budovy. města Prostějova, tak se snad konečně
Marně jsem se tedy asi domníval, že dočkáme jeho opravy. Břehy se zde propři rekonstrukci, která stála sto pade- padají a zapotřebí by bylo určitě obnovit
sát milionů korun, se právě na static- i zeleň okolo této vodní plochy. Jenom
ké zabezpečení zámku kladl největší proboha ať oprava nedopadne stejně
důraz. Nu což, snad alespoň němé hrozně jako v případě drozdovického
rybníka, kterou dělníci odflákli!
divadlo se zde bude moci hrát...
Jindřich Kozubský, Prostějov
Jan Kovařík, Prostějov

LÍBACÍ POHLEDY aneb O RŮZNÝCH DRUZÍCH POLIBKŮ...
ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Žebrají pøed poštou
Jsem ráda, že Večerník si konečně začal všímat bezdomovců, kteří se stále
ve větším počtu srocují před místním
nádražím a otravují slušné lidi. Chodím sem tak dvakrát týdně na poštu.
Poslední dobou stojí před dveřmi dva
nebo tři bezdomovci a žebrají po lidech
peníze. Netvrdím, že nějak vyhrožují, ale jde z nich mnohdy strach. Je to
pro obyčejné a slušné lidi nepříjemné,
obzvláště když si na poště vyzvedávají
důchod a mají strach o své peníze.
Věra Novotná, Prostějov

tohoto typu, že se v našem městě
v mnoha případech jednalo o reklamní firemní akce, někdy i o zoufalý pokus jak na sebe seznamkově
upozornit nějaké to opačné pohlaví. Došlo i na líbání se zvířátkem,
případně cizím děťátkem, což je
v reklamě ten nejvíce profláknutý
pokus, jak někoho na něco nachytat.
ruhý polibek zdevastoval
spoustě letošních místních
maturantů didaktický test z češtiny.
Nepoznali totiž autora nejslavnějšího polibku v bibli Jidáše Iškariotského. Stoprocentní úspěšnost
snad měli jen na církevním gymnáziu a snad se nenechali zmást ani
tím, že Jidáš byl schován v ukázce
z populárního britského seriálu
„Jistě, pane ministře“. Ne nadarmo se pak na sociální síti objevilo
motto: „Jidáš zradil nejdříve Ježíše, a pak maturitní ročník 2015“.
Vtipné, leč smutné a hlavně další
důkaz toho, že všeobecné humanitní vzdělání nám odchází a zabíjíme
ho dalším i dalším prosazováním
matematiky a technického školství.
peciální sadu polibků tvoří ty,
které probíhají po každém vstřeleném gólu na hokejovém mistrovství světa. Zde jsem učinil velmi
zajímavé zjištění, že naše fanynky
jsou při úspěších českého týmu

D

Přiznejme si otevřeně, tohle téma se ke květnu přímo nabízí.
Kdo zde ale dnes čeká nějaké
to erotické dusno, tak má tedy
smůlu, možná ho trocha bude, ale mluvit budeme hlavně
o polibcích úplně jiných...

T

en první prvomájový pod třešní
snad možná erotično navozuje,
ale měl jsem letos pocit, když se na
mne z internetu vyvalily fotografie

S

náchylnější k líbání, objímání a i jiným podobně příjemným aktivitám.
Bohužel, děje se to pouze při hokeji
a tak třeba atleti, tenisté a další sportovci mohou vyhrávat, jak chtějí, ale
hokej je prostě hokej.
ritánie nedávno zažila parlamentní volby a výhra konzervativců myslím znamená další
polibek smrti již tak vratké Evropské unii. Že vím, o čem mluvím,
ukážu na příkladu jednoho našeho
Prostějovana, jehož syn dlouhodobě žije v Anglii. Nedávno jej
definitivně opustilo jeho v Česku
koupené auto. Inu, šel na anglický
úřad auto odhlásit a jako člen EU
si myslel, jak vše proběhne hladce. Ovšem nestačil se divit. Výsledkem jeho aktivity bylo velké
zklamání, když mu úředník oznámil, nechť si přes konzulát vyřídí
papíry o odhlášení, a pak mu je
donese anebo nejlépe, ať zajede do
Prostějova, zde auto odhlásí a koupí si nové, ale hlavně ať ho moc
neobtěžuje. Námitka, že přece oba
státy jsou v EU a vše by mělo jít
centrálně, úředník odvětil, že zde
je pán na „OSTROVECH“ a Evropská unie ho nezajímá. Myslím
si, že jako příklad, co si Britové
myslí o EU, to stačí a myslím,
že slíbené referendum o setrvání

B

v něm se blíží. A pak možná dojde
na polibek na rozloučenou...
slavili jsme také sedmdesát
let od konce války a na oslavách jsme mohli vidět, jak se líbají
přeživší veteráni bojů. Myslím si,
že toto jsou polibky hodné úcty.
Tito lidé vybojovali mír a stále
nám mohou připomínat, před čím
se máme uchránit do budoucna.
A domnívám se, že oslava konce
války neměla být použita k jiným
účelům. Protiputinovské demonstrace a vyjadřování odporu se
prostě měly konat jinde a ne při
uctívání památky padlých či při
vyjadřování úcty k válečným veteránům. Za zcela úchylné pak
považuji pomalovávání válečných
památníků.
íbání jsem de facto také i tak
nějak nahodile probral s naší
náměstkyní primátora za PéVéčko,
když jsem se jí otázal, zda v květnu
oddává, neboť jistě znáte onu pověru „Svatba v máji, do roka máry“.
Odpověděla, že samozřejmě, a tak
jsem se tedy uklidnil, že Prostějované na pověry už dávno nevěří.
tímto optimistickým konstatováním dnes končím, jo,
a kdo mne bude v příštích dnech
prudit, tak mi může také políbit však vy víte co...
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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

Mikuláš URBÁNEK
9. 5. 2015 53 cm 3,90 kg
Přemyslovice

Sára SKUTKOVÁ
11. 5. 2015 50 cm 3,10 kg
Prostějov

Jiří BÁBEK
10. 5. 2015 50 cm 3,30 kg
Seloutky

Laura GRIGAROVÁ
12. 5. 2015 50 cm 3,45 kg
Prostějov

Justina LANGOVÁ
12. 5. 2015 48 cm 2,60 kg
Stařechovice

Petr ŠPIČKA
9. 5. 2015 51 cm 3,70 kg
Olomouc

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

Jana ZATLOUKALOVÁ
10. 5. 2015 50 cm 3,15 kg
Slavkov u Brna

„

Davídek trpí dětskou
mozkovou obrnou.
Nejí, nepije, neotáčí se, nechytá po věcech, nesedí. Je
krmen hadičkou zavedenou
do žaludku. Má epileptické
záchvaty, které se nám nedaří farmakologicky zvládat. Je to ale náš chlapeček - bojovník...

“

rodiče Zdeňka Staňková
a Martin Vítkovi

TĚŽCE NEMOCNÝ TŘINÁCTIMĚSÍČNÍ DAVÍDEK POTŘEBUJE POMOC
Posílejte víčka, které můžete nosit i do Večerníku!
PTENÍ, PROSTĚJOV Davídek
Vítek ze Ptení je krásný chlapeček,
který se narodil s porodní váhou
3 800 gramů. Při porodu však utrpěl
těžkou asfyxii, z důvodu nedostatku
přísunu kyslíku do hlavičky trpí
dětskou mozkovou obrnou spastického typu. Od začátku, co přišel na svět
a bojoval týdny o život, se s potížemi
pere ze všech sil a je opravdu statečný.
Zaplatil ale těžkou a nejcennější daň daň zdraví. Měl těžký příchod na svět
a jeho dětství není a ani nebude jako u
ostatních dětí, bohužel ani vyhlídky
pro něj nejsou moc příznivé...
„Davídek má dnes třináct měsíců, nejí,
nepije, neotáčí se, nesedí, a je krmen
sondou voperovanou přímo do žaludku.
Má epileptické záchvaty, se kterými
jedeme příští týden opět do nemocnice
v Praze,“ popisuje současný zdravotní stav
svého syna Zdeňka Staňková. Společně
s přítelem Martinem dělají pochopitelně
všechno možné, co je v jejich silách, aby
svému synkovi pomohli. A pomoci
jim může i veřejnost, na kterou se oba
manželé prostřednictvím Večerníku

obracejí. „Davídkovu léčbu, která je
finančně velice náročná, a musí se opakovat několikrát za rok, bychom chtěli
zaplatit sběrem umělohmotných víček
od nápojů v PET lahvích. Léčba našeho
Davídka je efektivní a pomohla by
našeho syna v rámci jeho možností rozpohybovat,“ upíná se k naději obětavá
maminka ze Ptení. „Davídkův příběh
s fotkami jsme sdíleli na sociálních sítích,
kde se strhla neskutečná solidarita.
Každou chvíli mi volali lidé z celé republiky, že mají doma nějaká víčka a že by
je chtěli Davídkovi poslat poštou, že
mu chtějí aspoň takto malinko pomoci.
Kontaktovali nás lidé z různých míst,
jako je Frýdek-Místek, Jablonec nad Nisou, Sokolov, Praha, ale i další. Strhla se
neskutečná vlna pomoci, kterou jsme
s tatínkem ani v nejmenším nečekali,“
přiznává se slzami v očích Zdeňka
Staňková.
Se sběrem víček a jeho organizací
pomáhá rodina, přátelé a známí. „Za
normálních okolností se o takové akce
stará nadace, která má větší možnosti a
čas se o svozy i sběry starat. S ní jsme již

v kontaktu, ale teď to zatím děláme sami
a ohlas pomoci je opravdu neskutečný.
Za jedno kilo víček dostane ve sběrně
náš syn kolem šesti korun. Do jednoho
kila se vleze zhruba pět set víček. Požádali
jsme školy, školky, firmy v nejbližším
okolí, okolních obcích. A všichni nám,
až kupodivu, v dnešní zlé a nepřejícné
době, vyšli vstříc,“ popisuje s povděkem
Zdeňka Staňková s tím, že víčka se sbírají
dlouho, někdy i roky, ale pořád je lepší se
snažit a synovy důsledky onemocnění
snad co nevíce zmírnit, než nedělat
nic. „Každou chvíli jsme s Davídkem
někde hospitalizovaní, právě jsme se

vrátili z Fakultní nemocnice v Olomouci,
kde syn podstoupil operaci žaludku
a další chirurgický zákrok na chodidlech.
Vše naštěstí probíhá dobře a bez komplikací díky profesionálnímu přístupu
personálu dětské kliniky,“ děkuje na dálku
lékařům Davídkova maminka. „Chceme
poděkovat obvodní lékařce v Prostějově
MUDr. Barotové a také manželům Michaele a Petrovi Doleželovým i Kamile
Černé za maximální nasazení, organizaci
a pevné odhodlání pomoci v čase, kdy
jsme rodiče časově díky nepřetržité
péči vytíženi,“ dodává na závěr Zdeňka
Staňková.
(mik, pk)

NA VÍČKA ČEKÁME TAKÉ V REDAKCI
Nejenom rodiče těžce nemocného Davídka, ale i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník žádá veřejnost o pomoc. Víčka je možné nosit do salónu
Styl v Partyzánské ulici číslo 10 v Prostějově a také přímo
k nám do redakce v Olomoucké ulici.
„Zasběr víčekpředem všem mocděkujeme!Mámeobrovskouradostztoho,
že ne všem je osud našeho Davídka lhostejný a snaží se aspoň takto malinko
pomoci,“ vzkazují dojatí rodiče Zdeňka Staňková a Martin Vítek ze Ptení.
„Pro toho, kdo donese vyšší počet víček, máme připravenou i drobnou odměnu. Budeme moc rádi, pokud všichni Prostějované maximálně pomohou dobré věci,“ přidává další motivaci Petr Kozák, šéfredaktor Večerníku.

Víčka pro Davídka
U maminky v bříšku jsem byl zcela zdravé miminko. Když přišel
konečně čas vykouknout na „svět venku“, odjela se mnou maminka
s tatínkem do nemocnice, aby mi tam z bříška pomohli. Moc jsem se
těšil, až konečně uvidím obličeje těch dvou, mně tak známých hlasů… Celou dobu slýchávám slovo Davídek? Tak mi asi budou říkat,
až se jim poprvé ukážu…

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.

NERA

je představitelka plemene německý ovčák, středně velkého vzrůstu ve věku cca pěti roků. Je klidná, vyrovnaná
fenka s přátelskou povahou, vhodná pro výcvik a hlídání,
bude jí dobře v domečku se zahrádkou, kde bude moci
volně běhat a hlídat.

TINO

je kříženec jezevčíka, malého vzrůstu, stáří zhruba dva roky.
Je velmi kontaktní a milý pejsek, který je vděčný za každý
kontakt s člověkem. Má přátelskou a vyrovnanou povahu.
Bez problému se snese s fenkou a po seznámení i pejskem.
Na vodítku chodí pěkně, netahá, vhodný k dětem.

SIMBA

je představitelka plemene německý ovčák, velkého
vzrůstu ve věku cca tři až čtyři roky. Je pohodová, přátelská fenka, která rozdává úsměv na každém kroku.
Vhodná do domečku se zahrádkou, kde bude moci volně
běhat a hlídat. Bude skvělou a oddanou parťačkou.

WOLF

je kříženec velkého vzrůstu ve věku cca dvou let. Je přátelský, temperamentní pes, který je vhodný na výcvik a různé
psí sporty. Zná základní povely - sedni a lehni. Šťastný bude
v domečku se zahrádkou, kde bude moci hlídat. Na vodítku
umí, trošku tahá. Bez problému se snese s fenkou.

Pondělí 18. května 2015
www.vecernikpv.cz
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V KONICI ODHALILI NEJVĚTŠÍ SEKERU V ČR
Kolos stojící před zámkem váží 610 kilogramů

v Pelhřimově,“ konstatoval po měření
komisař Agentury Dobrý den Michal
Jurečka, který sekeru oficiálně zapsal
do České knihy rekordů. „Myslím, že
se nám bude hodit. Pokud hospodaříte s penězi, občas je třeba zatnout sekeru pěkně hluboko,“ vtipkoval v pátek konický starosta František Novák.
Sekera vznikla díky nadšení kastelána
konického zámku Pavla Šína, který

na tento projekt dokázal natáhnout
nejen spřízněné duše, ale i řadu šikovných rukou včetně rodinné dílny
kovářů Stawaritschů z Kostelce na
Hané, kteří sekeru ukuli. „Jedná se
o univerzální tesařskou sekeru, kterou jsem vytvořil dle vlastní fantazie.
S prací jsme začali na prosincových
vánočních trzích a dodělat ji v termínu byla celkem makačka. Jsem teď
hodně unavený, ale snad ta námaha za
to stála,“ svěřil se Večerníku Pavel Šín,
díky němuž se konický zámek rovněž
může pyšnit největší českou sbírkou
seker, která nyní čítá přesně 515 kusů.
Až se tedy do přehrady vrhnou první
letní plavci, budou mít břehy uklizené. Bohužel se nedá příliš předpokládat, že takové zůstanou i na podzim.
Už nyní je jisté jedno: kdo přehradu
uklízel, ten tu dozajista nepořádek dělat nebude...

domního prodeje se netýká celorepublikových veřejných sbírek. Obce by si
také měly dát pozor, kde upozornění na
PROSTĚJOVSKO Navštíví vás svá nařízení umístí. Své o tom ví v Lešadoma prodejce nabízející změny nech, kde podomní prodej zakázali již
dodavatelů energií, nejrůznější v roce 2013. Loni v září na značku oznafinanční produkty či další služby čující začátek obce ve směru od Ohrozia zboží? Pak mu neotvírejte a naopak mi umístili cedulku informující o tomto
y zákazu. Tu však museli po upozornění
kontaktujte obecní úřad či strážníky.
stra Odboru dopraTakový člověk se totiž ve
ze strany
y
l
většině případů dovy prostějovského
e
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ám
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kazu podomního
odstranit.
„Předpon
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prodeje v obci!
že odstraìním... kládáme,
n
r
o
z
o
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něn bylo požadováno
Obdobné nařízení v
nění
su
ad
ab sem mohla být
regionu platí například
proto, aby
vě NěmNěm
v Konici, Plumlově,
umístěna další zznačka ´Pozor hrčicích nad Hanou, Kostelci na Hané boly´ tak, jak tomu je na příjezdu ve
i jasné většině obcí regionu. Od prvního směru od Kostelce na Hané a Zdětína,“
května letošního roku pak začne platit podotknul s úsměvem starosta Lešan
také v Olšanech u Prostějova. „V přípa- Stanislav Faltýnek, který tím upozordě porušení tohoto nařízení může být nil na nevyhovující stav silnic v obci.
firmě uložena pokuta až do výše dvou Dočasně odstraněná cedule poputuje
set tisíc korun, v případě konkrétního v Lešanech na sloup veřejného osvětlečlověka až třicet tisíc korun,“ uvedl sta- ní, který je na rozdíl od dopravní značky
rosta Milan Elfmark s tím, že zákaz po- ve vlastnictví obce.
(mls)

PROSTĚJOVSKO Musel jet jako
šílenec! Mladík v luxusním Nissanu uplynulý čtvrtek těžce havaroval na rychlostní komunikaci ve
směru z Olomouce do Prostějova.
Podle všeho předjížděl pomaleji
jedoucí náklaďák, přičemž mu
díky vysoké rychlosti byla komunikace „malá“...
„Ve čtvrtek čtrnáctého května krátce před třináctou hodinou došlo na
rychlostní komunikaci R/46 k havárii osobního vozidla. Z provedeného
šetření policisté zjistili, že sedmadvacetiletý řidič vozidla Nissan, který jel
od Olomouce na Prostějov, při předjíždění neustanoveného nákladního
vozidla pravděpodobně nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze komunikace, s vozidlem dostal smyk a narazil
do středových svodidel. Od nich
byl odražen do pravého silničního
příkopu,“ popsala havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

původní reportáž z Konice
pro Večerník

Martin ZAORAL

V Konici mají skutečný unikát. Lidé tu od nynějška najdou
největší sekeru v České republice, která vznikla díky zápalu
kastelána zdejšího zámku Pavla Šína a party lidí kolem něj.
Uplynulý pátek byla oficiálně zapsána do České knihy rekordů a Večerník byl tomuto mimořádně svátečnímu aktu naživo
přítomen.
Sekera před zámkem v Konici vyniká
nejen svojí velikostí, ale na první pohled i krásou. „Její délka je šest metrů
a šest centimetrů, šířka 215 milimetrů, železná část váží 310 kilogramů,
toporo vyrobené z jasanového dřeva
300 kilogramů. Je tedy jednoznačně
největší v České republice a bude
hlavní ozdobou letošního festivalu
kuriozit, který v červnu proběhne

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

Kastelán konického zámku Pavel Šín (vlevo) s komisařem Agentury Dobrý den Michalem Jurečkou společně
změřili sekeru. Díky tomu bylo oficiálně potvrzeno, že větší v České republice nenajdete. Foto: Martin Zaoral

V Olšanech zakázali NÁRAZ DO SVODIDEL VEČERNÍK
RYCHLÝ
podomní prodej HO VYMRŠTIL DO PŘÍKOPU
zjistili jsme

Kolik berou
zastupitelé v Konici?
Konice (mls) - Být neuvolněným
zastupitelem není po finanční
stránce žádné velké terno. Rada
města Konice nedávno schválila
měsíční odměny zastupitelům.
Řadový zastupitel bude brát 540
korun, člen rady 1 480 a předseda
finančního a kontrolního výboru
1 300 Kč měsíčně. U členů zastupitelstva, kteří jsou současně členy
rady nebo předsedy výborů zastupitelstva se odměny sčítají.

Vlaky do Dzbele
mají výluku
Mladý řidič tohoto luxusního vozidla nezvládl na dálnici předjíždění a od
svodidel se odrazil do příkopu.
Foto: Policie ČR
Při nehodě nebyl nikdo zraněn, požití alkoholu u řidiče vyloučila dechová zkouška. „Došlo ke hmotné
škodě na vozidle a svodidlech, která

byla vyčíslena celkem na stojedenapadesát tisíc korun. Řidiči byla uložena bloková pokuta,“ dodala mluvčí
krajské policie.
(mik)

Exkluzivní rozhovor s prvním náměstkem krajského hejtmana

Alois Mačák: „Na rozdíl od jiných měst naše město vzkvétá“
PROSTĚJOV První náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a člen Rady města
Prostějova Alois Mačák
(na snímku), působí ve
veřejném životě od roku
1989, kdy se angažoval
v Občanském fóru a v polistopadových odborech.
Zkušený politik je od roku
1994 členem Zastupitelstva
města Prostějova za ČSSD.
Přes deset roků vykonával
funkci místostarosty města
Prostějova. V roce 2004 byl
zvolen do Zastupitelstva
Olomouckého kraje, o čtyři
roky později se stal náměstkem hejtmana pro oblast
dopravy a od roku 2012 zastává postavení prvního náměstka krajského hejtmanství. Současně i nadále působí jako prostějovský radní.
Večerník jej požádal o zodpovězení několika otázek
týkajících se dopravní problematiky.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Petr

KOZÁK
•• V jakém stavu převáděl v roce
2001 stát na kraj silnice II. a III.
třídy včetně mostů?
„Stát tuto infrastrukturu převáděl ve
velmi špatném technickém stavu.
Jednorázově bychom potřebovali
zhruba dvacet pět miliard korun,
aby silniční infrastruktura měla
standard jedenadvacátého století.
V současnosti je v majetku kraje přes
tři tisíce kilometrů silnic a 1 109
mostů.“
•• Jaké finanční prostředky
plánuje Olomoucký kraj v roce
2015 investovat do svých silnic II.
a III. třídy včetně mostů?
„Tento rok hodláme v rámci obnovy
této infrastruktury uvolnit zhruba
jednu a půl miliardy korun, což je
vůbec nejvíc v historii kraje. K tomu
využijeme jak finanční prostředky
z rozpočtu kraje, tak i z regionálního operačního programu a Státního fondu dopravní infrastruktury.

V současné době máme k realizaci
připraveno přes šedesát projektů,
které jsou zaměřeny především na
rekonstrukce silnic a mostů. K těmto
investičním akcím přibudou také
opravy, které má v plánu Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Správa železniční
dopravní cesty. Po letech hubených
a nesmyslných škrtů stát opět začal
investovat. Z tohoto důvodu bude
docházet k určitým omezením
v dopravě. Proto jsme již počátkem
roku ustavili pracovní skupinu, která
koordinuje všechny plánované akce
tak, aby byly negativní dopady na
plynulost dopravy co nejmenší.“
•• Kraj také zřídil pro lepší informovanost účastníků silničního
provozu informační systém
k uzavírkám, můžete k tomu sdělit
bližší informace?
„Od března postupně zveřejňujeme
všechny letošní plánované opravy
silnic na webových stránkách kraje
www.kr-olomoucky.cz/uzavirkysilnic. Informace jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o termíny
uzavírek i objízdných tras. Dovolím
si využít nabízející se možnosti
a požádat všechny účastníky
silničního provozu při těchto uzavírkách o vstřícnost a shovívavost.“

•• Které investiční akce bude Olomoucký kraj realizovat v našem
městě v letošním roce?
„V letošním roce je k realizaci
připravena například přestavba
okružní křižovatky na Přikrylově
náměstí u zámku nebo výstavba
parkoviště uvnitř areálu nemocnice
s kapacitou 149 míst, z toho osm
pro imobilní občany. Tyto investiční
akce jsou v součinnosti se Statutárním městem Prostějov včetně
financování. Jsem moc rád, že spolupráce Olomouckého kraje s vedením
našeho města, nejen v dopravní
problematice, je na velmi dobré
úrovni. Je více než potěšitelné, že naše
město na rozdíl od jiných vzkvétá, je
dlouhodobě ve výborné ekonomické
kondici a bez koruny dluhů.“
•• Jak se vyvíjí jednání ohledně
místního a hlavního nádraží
v Prostějově?
„Mám dohodnuto s generálním
ředitelem Správy železniční dopravní cesty Pavlem Surým, že
jakmile bude schválen majetkový
převod z Českých drah na tuto státní
organizaci, začneme postupně realizovat rekonstrukci zmíněných
nádraží. Otázkou však zůstává,
v jakém technickém stavu je budova

Prostějov (jim) - Od dnešní sedmé hodiny ranní až do páteční
páté hodiny odpolední nepojedou
vlaky hodin na železniční trati číslo
271 v úseku Ptení - Dzbel. Všechny
spoje budou v této době nahrazeny
autobusovou dopravou. Zastávky
náhradní dopravy jsou umístěny
na Ptenském Dvorku před nádražní budovou, na Stražisko na hlavní
silnici u odbočky k zastávce, v Čuníně na hlavní silnici u autobusové
zastávka „Konice,Čunín“, v Křemenci na hlavní silnici u autobusové zastávky „Konice, Křemenec“,
v Konici před nádražní budovou,
v Jesenci na hlavní silnici u obecního úřadu a ve Dzbelu před nádražní budovou.

Chataøi z Balkánu
vodovod mít budou

Foto: archiv PV Večerníku
místního nádraží. Je nepřijatelné, že
tento převod trvá již několik roků,
zřejmě i z důvodu častých výměn
ministrů dopravy. České dráhy nejen
v Prostějově přestaly do nádraží
investovat a Správa železniční dopravní cesty doposud nemůže.
K této důležité problematice máme
v červnu další jednání. Uvidíme,
zda-li poslední stanovený termín tohoto majetkového převodu, který je
plánován na červenec tohoto roku,
se konečně uskuteční.“

Plumlov (mls) - Město Plumlov připravuje zpracování změny regulačního plánu v chatové
oblasti Plumlov-Balkán. Ta by
měla umožnit v této oblasti vybudovat vodovod. Jeho stavbu
si lidé budou hradit z vlastních
peněz. V oblasti je čtyřiapadedát
nemovitostí, asi pět rodin tu má
trvalý pobyt. Všichni se na konci
loňského roku ocitli bez vody, jelikož nevydrželo potrubí vystavěné
v sedmdesátých letech a dosud
nezkolaudované.

V Protivanovì
zateplí školu
Protivanov (mls) - Výběrové řízení na opravu místní školy a školky
zahájili nedávno v Protivanově.
Současně se v obci bude modernizovat i místní školka.
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Vykradli dům v Kostelci

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

KRONIKA

Minulou sobotu 16. května ve večerních hodinách došlo ke vloupání do
jednoho z rodinných domů v Kostelci na Hané. Zatím neznámý pachatel
se do domu dostal po rozbití okna
a odcizil dva mobilní telefony, příruční tašku s osobními doklady, tři
notebooky, webkameru, cestovní
kufr s dámskou kosmetikou, bižuterií a dalšími drobnými věcmi. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na 34 300 korun.
V případě zjištění pachatele mu za
přečiny krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Nadýchal 2,8 promile

V pondělí 11. května kolem půl páté
odpoledne byl v Němčicích nad
Hanou kontrolován policisty devětatřicetiletý řidič vozidla Škoda Forman. Dechová zkouška byla v jeho
případě pozitivní s hodnotou 2,8
promile alkoholu v dechu. Na místě
mu policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za
který mu, v případě prokázání viny
a odsouzení, hrozí až roční pobyt za
mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.

Šel po cigaretách

V noci ze čtvrtka 7. na pátek
8. května došlo ke vloupání do
prodejny potravin v malé obci
na Konicku. Zatím neznámý pachatel vnikl do obchodu poté, co
poškodil visací zámky na mřížích
a odcizil z něho zhruba pětašedesát krabiček cigaret různých značek a poškodil pět sáčků pepře.
Majiteli způsobil škodu za deset
tisíc korun.

A zase ten alkohol!

1505060458

Předminulý čtvrtek 7. května
kolem deváté hodiny večer kontrolovali policisté v Přemyslovicích řidiče vozidla Škoda Felicia.
U šedesátiletého muže provedli
dechovou zkoušku a naměřili mu
přes jednu promili 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.

aneb jsme
s vámi u toho...

Na skatu se dá jet rychlostí více než 130 kilometrů v hodině

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
KONICE V Konici vytryskly gejzíry skutečného adrenalinu. Ultrarychlí jezdci na skatech si to rozdali v zákrutech
Březského vrchu, přičemž ti nejrychlejší sjeli celý kopec za
méně než minutu. V některých místech se řítili rychlostí až
65 kilometrů v hodině, ostré zatáčky přitom „řezali“ rychleji,
než by to zvládl člověk v osobním autě. V Konici se po celý
uplynulý víkend konal druhý ročník závodů ve sjezdu na
„dlouhém prkně“ a Večerník byl u toho.

Fotoreportáž

Jen u málokterých závodů je riziko zranění tak vysoké, jako právě u
downhill skateboardingu. „Bez pádů
to prostě nejde. Jezdci mají kombinézy a helmy, ale i tak jsme tu loni
měli otevřenou zlomeninu kotníku.
Často trpí také zápěstí. Ale to k našemu sportu prostě patří. Každý, kdo
se spustí z vrchu, musí počítat s tím,
že může spadnout. Ale těch zranění
není tolik, kolik by si normální člověk
představoval. Všichni závodníci jsou
zkušení, dobře ví, co dělají,“ prohlásil pro Večerník jeden z organizátorů
Martin Herman.

Loni měly závody v Konici premiéru a letos se sem jezdci rádi vrátili.
A navíc přibyli další. „Je tu asi stovka
jezdců, což je o dvacet víc než loni.
Důvod je jasný. Našli jsme zde ideální
podmínky a všichni od vedení města
či místních hasičů nám tu skutečně
vycházejí vstříc,“ vysvětlil Herman,
jehož kamarád Čechoameričan Mischo Erban na skatu vytvořil světový
rychlostní rekord, který činí 130,8
kilometrů v hodině.
Podobných setkání je přitom po celé
republice pouze pět. „Tohle je úvodní
závod sezóny, všechny to moc baví.

jjak
ak ssee u ko
konice
onicee „skejtovalo“...
„skkejttovaalo““...
3x foto: Martin Zaoral

Při závodech vyrostlo stanové městečko, sjeli se V zákrutech silnice z Konice na Březsko našli zá- Úkolem organizátorů v čele s Martinem Hermanem
sem milovníci adrenalinu nejen z celé České repub- vodníci technickou trať, která nemá v tuzemsku (na snímku v čele) je zajistit jezdcům mimo jiné i
liky, ale i Polska, Rakouska i Německa.
obdoby.
maximální bezpečnost.

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKO,
OLOMOUC
Redakce Večerníku obdržela dopis
rozhořčené matky dvanáctileté žákyně
gymnázia. Podle jejích slov se minimálně dvakrát do týdne nedostane její
dcera do autobusu, který sváží školáky
z vesnice do Prostějova. Příměstské linky jsou údajně tak přeplněné, že hned
několik dětí musí zůstat stát bezradně
na zastávkách a buď jít do Prostějova
pěšky, nebo rychle volat rodiče o pomoc. Zástupci dopravní společnosti
FTL i krajského úřadu ale všechny problémy odmítají...
„Snad každé malé dítě se těší, až bude
samostatné a nezávislé na rodičích.
BYLI JSME
U TOHO
A ten sen se může dětem z vesnic splnit
hned po nástupu do šesté třídy. Tedy
Jezdec na skatu musí s pádem počítat a nesmí se bát ani rychlosti, ani pokud mají to ´štěstí´ a jsou přijati na osbolesti.
Foto: Martin Zaoral mileté gymnázium do Prostějova. Naše
dcera to štěstí měla a já celé loňské léto poTrať je extrémně technická. Před ča- a trať, ale samozřejmě i párty, která k slouchala, jestli jsem ji už vyřídila průkazku
sem ji objevil můj kamarád, který po tomu všemu jednoznačně patří. Tak- na autobus. Vidina toho, že ráno nasedne
celé republice rozváží pivo. On sám že už teď je jasné, že příští rok nás tu jako velká holka na autobus směr gympl,
byla velmi silná,“ začala ve svém dopise
říkal, že něco takového se jinde ne- máte zase!“ uzavřel.
vidí. Společně jsme to zkusili a musel Dodejme, že Večerník nemá zprájsem mu dát za pravdu,“ odpověděl vu o tom, že by se někomu z účastnám Martin Herman na otázku, jak níků přihodilo nějaké vážnější
organizátoři silnici na Březský vrch zranění. Jak celé klání dopadlo, naobjevili. „Je to tady úžasné. Nejen lidi jdete na www.vecernikpv.cz!

Seloutky: Chtěl se vyhnout, Opilý řidič u Rakůvky

napálil to rovnou do stromu! metal s autem SALTA
SELOUTKY Na neodpustitelnou
chybu řidiče doplatil jiný šofér. Ten
první nedal na křižovatce u Seloutek
přednost, druhý ve snaze se mu vyhnout to napálil přímo do stromu!
Naštěstí bez následků na svém zdraví.
„V pondělí jedenáctého května kolem
půl sedmé ráno došlo na komunikaci ze
Seloutek na Prostějov k dopravní nehodě
dvou osobních vozidel. Z provedeného
šetření bylo zjištěno, že šestadvacetiletý
řidič vozidla značky Peugeot, který jel od
Seloutek, nedal v křižovatce ve směru
na Prostějov přednost v jízdě zprava po
hlavní komunikaci jedoucímu vozidlu
Renault Chamade, které řídil pětačtyřicetiletý muž,“ popsala výrazné pochybení
šoféra Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „Na vzniklou situaci, ve
snaze zabránit střetu, zareagoval řidič vozidla Renault Chamade tak, že začal brz-

RAKŮVKA Předminulou neděli
10. května kolem třetí hodiny ráno
došlo na silnici ve směru z Rakůvky
na Bohuslavice k dopravní nehodě
osobního vozidla Škoda Felicia se
tříčlennou osádkou. Tříčlenná osádka utrpěla zranění, řidič byl navíc
opilý!

„Z prvotního šetření vyplývá, že třiadvacetiletý řidič ze zatím přesně nezjištěných příčin dostal s vozidlem smyk,
narazil do příkopu a s vozidlem se přetočil přes střechu. Podle lékaře utrpěl řidič
a jeho dva spolujezdci ve věku 24 a 39 let
lehké zranění a všichni tři byli převezeni
do Fakultní nemocnice Olomouc na

Nevinný řidič měl štěstí, že náraz do stromu přežil bez jakéhokoliv zranění.
Foto: Policie ČR
dit. Dostal smyk, sjel do pravého příkopu
a narazil do stromu. Ke střetu mezi vozidly nedošlo,“ informovala o následných
událostech mluvčí krajské policie.
Alkohol u obou řidičů vyloučila dechová

zkouška, při nehodě nebyl nikdo zraněn.
Hmotná škoda byla vyčíslena na 21 000
korun. „Šestadvacetiletému řidiči Peugeotu byla uložena bloková pokuta,“ dodala Urbánková.
(mik)

NAŠE KAUZA

Řidič této škodovky zásluhou své opilosti zranil při havárii sebe i dva spolujezdce.
Foto: Policie ČR

další vyšetření,“ sdělila Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté posléze zjistili, že k nehodě
nedošlo pouze čirou neopatrností.
„U řidiče byla provedena dechová
zkouška, která byla pozitivní s hodnotou přes 0,6 promile alkoholu v dechu.
Dobrovolně se podrobil lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Hmotná škoda byla vyčíslena na dvacet tisíc
korun,“ poskytla další informace Irena
Urbánková s tím, že příčiny a okolnosti
nehody zjišťují policisté Dopravního
inspektorátu Prostějov.
(mik)
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PTENÍ ČEKAJÍ
VELKÉ UZAVÍRKY

PRÝ VYHAZUJE DĚTI Z AUTOBUSU!
ŠÍLENCI NA PRKNECH SE SPUSTILI Z BŘEZSKÉHO VRCHU ŘIDIČ
„Jak dokáže FTL zbořit dětský sen...,“ zlobí se maminka

A znovu: také opilý!

Minulé úterý 12. května kolem
půl jedenácté dopoledne kontrolovali policisté z obvodního oddělení Prostějov 2 v Určicích řidiče
vozidla Škoda Felicia. Pětapadesátiletého muže podrobili dechové zkoušce a naměřili mu přes
dvě promile alkoholu v dechu.
Řidič se dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Také jemu pochopitelně hrozí až roční vězení nebo
peněžitý trest.

Pondělí 18. května 2015
Pon
www.vecernikpv.cz

žena, která si nepřála zveřejnit své jméno.
Redakce Večerníku má však celou identitu
k dispozici. „Tolik očekávané autobusové
září bylo tady. Radost dcery mírně pokazil
fakt, že je rodičem dopravena z vesnice do
Prostějova a tudíž je autobusový zážitek
zkrácen na polovinu. A navíc společnost
FTL tomu chtěla, že již po třetím měsíci
je dceřin sen o její autobusové svobodě
zbořen. Místo něho nastala obava, zda se
ráno vejde do vysněného autobusu, nebo,
jak se teď již stává pravidelností, bude opět z
autobusu vyhozena řidičem se slovy, že už
tam pro ni není místo,“ poukazuje matka
na skutečnost, že busy vezoucí děti z obce
nedaleko města do prostějovských škol bývají často zaplněné až prasknutí a mnohé
děti zůstanou na zastávce na pospas času,
který jim zbývá do prvního zvonění. „Asi
bych jako svědomitá matka měla těmto řidičům ‚poděkovat‘, a nesmím opomenout
jejich zaměstnavatele, že umožní mé dceři
se jednou až dvakrát do týdne po ránu
dlouze projít do školy. Přesto mé srdce
nejásá, když slyším smutný hlas v telefonu,
že holku opět vyhodili, jde tak pěšky a má
obavu, aby stihla školu,“ dodává v dopise
žena z obce na Prostějovsku.

Večerník během uplynulého týdne zjišťoval, jak je možné, že dopravní společnost FTL nedokáže zajistit své služby
pro všechny cestující a v případě přetíženosti autobusů nedokáže navýšit kapacitu příměstských linek. „Za dopravní
obslužnost plně zodpovídá koordinátor
Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje. Společnost FTL
nemůže navýšit počet autobusů bez souhlasu kraje. Denně pochopitelně konzultuji s jednotlivými řidiči, jaká je situace
s počtem cestujících, ale ještě jsem od
nich neslyšel, že by někoho z autobusu
vyhodili. Pokud se tak stalo, nebo má-li
někdo požadavek na zvýšení počtu autobusů, musí kontaktovat Olomoucký
kraj,“ sdělil Večerníku Jiří Hloch, ředitel
divize autobusové dopravy společnosti
FTL Prostějov.
„Žádné problémy s kapacitou vozidel
přepravující žáky nebyly zjištěny, ani
nám nebyly nahlášeny. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje pravidelně vyhodnocuje jak obsazenosti vlaků, tak autobusů,
místním šetřením i z údajů od dopravců.
Pokud by někde v území docházelo

Na dálnici někdo ztratil barel,
řidička do něho VRAZILA!

PROSTĚJOVSKO Nepříjemné chvíle zažila minulé úterý 12. května
kolem půl jedenácté v noci řidička
škodovky na rychlostní komunikaci
ve směru od Prostějova na Vyškov.
Do cesty se jí dostal prázdný barel,
který někomu vypadl z korby
auta... Srážka se naštěstí obešla bez
zranění.
„Z prvotního šetření bylo zjištěno, že
dosud neznámému řidiči s neustanoveným vozidlem během jízdy spadl
prázdný plastový barel v kovovém
koši a zůstal uprostřed jízdních pruhů.
Řidička vozidla Škoda Octavia, která
jela stejným směrem, se již nestačila
Řidička „škodovky“ se ve tmě nedokázala
barelu vyhnout a narazila do něj,“ popvyhnout barelu, který někdo na dálnici vytratil.
sala kuriózní havárii Irena Urbánková,
2x foto: Policie ČR
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. Al- „Hmotná škoda byla vyčíslena na pektorátu Prostějov a zjišťují její okolkohol u řidičky vyloučila dechová jedenaosmdesát tisíc korun. Nehodu nosti. Po vozidle a řidiči samozřejmě
zkouška, ke zranění osob nedošlo. nadále šetří policisté Dopravního ins- pátrají,“ přidala Urbánková.
(mik)

k přeplňování spojů, určitě bychom tento stav zjistili nebo se o něm dozvěděli
přímo od cestujících či prostřednictvím
dopravce, případně obce, ovšem nikoliv
prostřednictvím médií. Domníváme se
z podstaty a znalosti ve věci, že informace, které Večerník obdržel, se nezakládají
na reálné situaci,“ odpověděl nám Tomáš Nedbal, vedoucí odboru dopravy
a dopravních systémů Olomouckého
kraje.
Ovšem matka dvanáctileté dívky si trvá
na svém. „Budeme se muset doma rozhodnout, jestli dcera bude ráno vstávat
o hodinku dřív, čímž předejde přeplněným autobusům. Ale možná nám pak
v zimě při čekání umrzne před školou.
Nebo si naopak přispí a my ji budeme vozit na výchozí zastávku dané autobusové
linky, to aby měla jistotu, že ji autobus sveze.
Existuje snad i třetí varianta?,“ ptá se žena
z obce na Prostějovsku.
(mik)

A jaké máte zážitky s dopravou
autobusy do Prostějova vy?
Napište nám na
redakce@vecernikpv.cz!

Foto: Martin Zaoral
PTENÍ Obyvatelé Ptení a řidiči se
musí připravit na další várku komplikací souvisejících s výstavbou kanalizace. Od června budou opět uzavřeny silnice do Vícova a následně i do
Zdětína. Starosta obce všechny prosí
o trpělivost, kanalizace by měla být
hotová v polovině prázdnin.
„Vše jde podle plánu. Pouze se protáhla
uzavírka ve směru na Holubice, která by
měla skončit čtyřiadvacátého května. To
už tudy řidiči budou moci jet po novém
asfaltu, který se právě pokládá,“ informoval Večerník starosta Ptení Jiří Porteš,
který ubezpečil, že bude dodržen i termín 30. června, do kdy by měla skončit
uzavírka silnice ve směru na Suchdol.
„Snad tu dokonce skončíme i dřív,“ zadoufal Porteš, který však všechny řidiče
upozornil, že budou uzavřeny dvě hlavní
silnice ve směru do obce.
„Od začátku června půjde o směr na
Zdětín a dva týdny nato bude zavřena
cesta do Vícova. Nikdy to však nebude
zároveň. Podrobnější informace však
v tuto chvíli nemám,“ doplnil ptenský
starosta, který zároveň poprosil všechny
obyvatele obce i řidiče o trpělivost. „Věřím, že od začátku srpna bude již kanalizace uvedena do zkušebního provozu,“
uzavřel Jiří Porteš s tím, že po dokončení
kanalizace bude ještě třeba vyasfaltovat
silnice.
(mls)

došlo na naši adresu...

V KRALICÍCH PROŽILI
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN V ROCE
První máj už tradičně patří zamilovaným bez rozdílu věku. Ale už
méně se ví, že druhá neděle v květnu
patří lidem milujícím, tedy komu jinému než našim maminkám. Všechny
maminky si svůj svátek určitě zaslouží.
V neděli 10. května se o tom mohli
přesvědčit všichni, kteří dorazili
na oslavu Dne maminek do Kralic
na Hané. Přinesl nejen plný kostel
věřících, ale i slavnostní pohoštění
apopovídánísiseznámými,kterénásledovalo v prostorách před kostelem.
To se stalo restauračním místem
k posezení u stolů plných dobrot
a občerstvení. Nechyběly ani květiny,

hanácké vdolečky, cukroví, párečky
a další dobroty. Opravdu vše, co si
tento svátek zaslouží.
Velké uznání patří organizátorům
pod vedením pánů Rašky a Svozila, kteří vše připravili za přispění
mnoha dobrovolníků a dobrovolnic. I v mém pokročilém věku to
byla první takto důstojná oslava
Dne maminek. Bylo to upřímné
vyjádření díků všem ženám, které
tvoří ty nejsilnější hodnoty. Zrození,
život, výchova a s tím spojené starosti i bolesti. Kdo je tedy víc než
naše milované maminky?“
Arnošt Lejsal, Kralice na Hané

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

„U nás si nehrajeme na politiku,“ vidí recept na úspěch Čech pod Kosířem Milan Kiebel
ČECHY POD KOSÍŘEM V malebné obci pod nejvyšším vrcholem Hané
pracuje v zastupitelstvu už od prvních svobodných komunálních voleb
v roce 1990. Jak ale sám říká, pohled na obecní záležitosti je z hlediska
řadového zastupitele a starosty značně odlišný. Milan Kiebel vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor strojírenství a jeho první štací
byla Sigma Lutín. Od roku 1994 pracoval v prostějovské Mechanice na
pozici projektanta výplní stavebních otvorů. V roce 2010 usedl do křesla
starosty a svoji pozici loni obhájil. Je ženatý a má dospělého syna a dceru, která studuje na vysoké škole.
lečnou řeč se zastupiteli, zvolit dlouhodoEXKLUZIVNÍ
bou strategii rozvoje obce a potom trpělivě
pracovat na jejím uskutečňování. Za nejROZHOVOR
větší přínos tedy prozatím pokládám fakt,
pro Večerník
že si u nás nehrajeme na politiku. Máme
Tomáš KALÁB
své plány a cíle, které se snažíme postupně
Co považujete za největší úspěchy realizovat. Víme, co chceme a kam by měla
za tuto dobu?
naše obec směřovat. Za uplynulé čtyři roky
„Ve funkci starosty jsem začal již druhé se nám podařilo postavit v podstatě novou
volební období, což ale znamená, že jsem ČOV, provést komplexní revitalizaci centra
v podstatě pořád nováčkem. (úsměv) Za obce a generální opravu bývalé továrny, ve
jedno volební období se toho totiž moc které se nachází obecní hasičské muzeum.
stihnout nedá. Nejprve musíte nalézt spo- Zbudovali jsme i dětské hřiště v mateřské

škole a hasičskou zbrojnici s přilehlým volnočasovým areálem pro hasiče, turisty či
širokou veřejnost.“
Čechy pod Kosířem jsou vzorem
pro ostatní svou hlavní třídou s
novými budovami. Jaký je na to recept?
„Jak jsem již zmínil v předchozí odpovědi, jsem v podstatě nováčkem a netroufal
bych si nikomu radit. Snad je to tím, že
máme dlouhodobý plán rozvoje obce, který se snažíme postupně realizovat. A pak
v našem zastupitelstvu panuje klidná pracovní atmosféra, navíc se nám daří sehnat
peníze na realizaci našich záměrů. A snad
je to i tím, že se snažíme naslouchat hlasu a
potřebám našich občanů. Asi tak od všeho
trochu.“ (úsměv)
S jakými předsevzetími jste přijal
opětovnou kandidaturu do zastupitelstva a poté na úřad starosty?
„Již v prvním volebním období jsem přijímal kandidaturu na post starosty s velkým

“

Foto: Tomáš Kaláb

Post starosty
asi není funkce,
je to spíš poslání...

respektem k této funkci a pocitem zodpovědnosti. Teď si uvědomuji, že ona to asi
ani není funkce, je to spíš poslání. Měli jsme
jako zastupitelstvo určité představy a plány.

Ty se nedají realizovat za čtyři roky. Proto
jsem byl rád, že jsem od občanů a následně
od zastupitelů dostal důvěru vést naši obec
i další čtyři roky. Zůstala před námi spousta
nedokončené práce.“
Na co se hodláte zaměřit v tomto
volebním období?
„Z naší obce se, ať chceme či nechceme,
stává kulturní a společenské centrum celého regionu. Máme u nás hasičské muzeum, muzeum kočárů, zámek s rozsáhlým
parkem a na vrcholu Kosíře stojí od roku
2013 nová rozhledna. To všechno k nám
láká neuvěřitelné množství turistů. Odhadem je jich tak třicet tisíc ročně. Ti pochopitelně přijedou auty, která ovšem nemají kde zaparkovat. Vesnice je tak víkend
co víkend doslova ucpaná automobily
a zájezdovými autobusy. Obec již někdy
v roce 2008, v době zpracovávání nového
územního plánu, rozhodla vybudovat na
vjezdu do obce záchytné parkoviště pro

asi sto osobních automobilů. Ale až v letošním roce nastala vhodná konstelace, kdy
by se to mohlo podařit. Máme připravený
pozemek, zpracovaný projekt, požádali
jsme o dotaci, do konce června chceme
mít vybranou realizační firmu a vydáno
stavební povolení. Pokud vše klapne, bude
parkoviště do konce letošního roku hotovo. Tím se do naší obce vrátí tolik potřebný
klid nezbytný pro spokojený život našich
občanů, o které nám jde především. V dalších letech chceme provést rekonstrukci
inženýrských sítí v budově základní školy
včetně nového sociálního zařízení a nové
zateplené fasády. Postupně chceme opravit naše místní komunikace a chodníky
ve zbylých částech obce. Problém máme
s absolutní absencí stavebních míst pro výstavbu rodinných domů. Jak vidíte, plánů
máme dost...“
Celou verzi rozhovoru najdete
na www.vecernikpv.cz
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rozhovor Večerníku

„HLAVNÍ ROLI V TRHÁKU STATEČNÉ SRDCE MI VYFOUKL MEL GIBSON...“
Majitel podmanivého hlasu Petr Kolář přijíždí opět do Prostějova. A už tuto sobotu!

aktuálního turné mohou vaši fanoušci v Prostějově těšit?
„Pro mě je každý koncert něco nového,
a tak i ten v Prostějově bude bezesporu
jedinečný... Především proto, že uvidím
zase nové tváře a setkám se i se starými
Petra
známými, kteří na mém vystoupení
HEŽOVÁ
nebudou poprvé. S kapelou budeme
●● Když se řekne Prostějov, vybaví se hrát jak mé písničky, které můžou povám nějaká vzpomínka?
sluchači znát z rádií, tak ale i ty méně
„Tak především se mi vybaví krásné známé songy z mých třech sólových
V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

„Pokud mám být upřímný, tak je to asi
nezapomenutelné setkání a spolupráce
s velikánem české pop music, skladatelem Karlem Svobodou. S ním jsem měl
žnost pracovat na různých projektech
možnost
ně hitu Ještě že tě, lásko, mám,
včetně
kterýý v podstatě odstartoval
mojii sólovou kariéru...“
●● S kým byste se rád objevillna
na pódiu, ale zatím se
m nepoštěstilo?
vám
ch interpretů, s který„Těch
zazpí
píva
vat,t,
mi bych si chtěl zazpívat,
si víc... (úsměv)
(úsměv
ěv) Alee
je asi
ud si mám vvybrat
ybbrat
pokud
noho, tak by too byl
byl
jednoho,
id Coverdale,
David
kterýý začínal se
pinou Deep
skupinou
ple. Zpívá
Purple.
nes a vydádodnes
vá desky se svojí
elou Whitesnake.“
kapelou

„Nepřemýšlel jsem o tom, že bych se
mých dlouhých vlasů vzdal. Pokud budou pevný a zdravý, tak není důvod ke
stříhání. Ale nikdy neříkej nikdy." (smích)
●● Svou vizáží byste se hodil i do
nějakého velkorozpočtového
trháku, neuvažoval jste o herecké dráze? A pokud ano,
jjakou
ja
kou roli byste si chtěl vyzkoušet?

PEETR
R KO
OLÁRˇ

Foto: internet
Dlouh
hé
●● Dlouhé
u
vlasyy jsou
dm
myslitellneodmyslitelučástí vaší im
mag
age.
e. JJak
ak
nou souč
součástí
image.
boko by musel příp
padhluboko
případábn
bnou
o t do
ný zájemce hrá
hrábnout
sy, abyste se jich
h vzda
al?
kapsy,
vzdal?

✓ narodil se 20. června 1967 v Českých Budějovicích
✓ je rozvedený, s bývalou manželkou má tři děti
✓ byl součástí skupin Arakain, Sarah, Precedens, až poté začal se sólovou kariérou
✓ účinkoval v populárních českých muzikálech jako Romeo a Julie,
Dracula, Tři mušketýři, Hamlet, Klíč králů, Krysař, Johanka z Arku či
Vlasy
✓ mezi jeho hitovky patří: Ještě že tě, lásko, mám, Přísahám, Modlitba
za usmíření atd. Jeho písně se pravidelně umisťují na horních příčkách
hudebních žebříčků
✓ na kontě má bezpočet hudebních ocenění a je držitelem celkem pěti
stříbrných Slavíků
✓ zajímavost: když se provalila jeho nevěra, napsal manželce jako
omluvu píseň, která se stala okamžitě hitem. Bohužel nepomohla, svazek se rozpadl. Nedávno Petrovou kariérou otřásla drogová aféra...

15050610456

„T
Tak
ak to je určitě
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jjeden
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den z mý
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ých tajných
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ní roli v mém
oblíbe
ob
b ném
é filmu Statečoblíbeném
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Gibson...
(smích)

15051210465

desek, které jsem zatím vydal. No,
a dále se diváci v Prostějově můžou těšit
na to, že jim přivezu desku, kterou jsem
vydal teď v lednu. Je to dvojalbum CD
a DVD záznamu z akustického koncertu na Žofíně.“
●● Který moment považujete ve své
kariéře za ten nejzásadnější?

známku toho, že práci, kterou dělám,
dělám dobře. A to je pro mě důležité mít nějakou odezvu od těch, kteří moji
hudbu poslouchají...“
●● Máte tři děti, myslíte si, že se
s některým z nich potkáte profesně
na pódiu?
„To ukáže až čas...“ (úsměv)
●● Co byste vůbec poradil mladým
začínajícím zpěvákům, kteří ve vás
vidí svůj vzor?
„Pokud to, co chtějí dělat myslí vážně, tak ať si jdou pevně za svým cílem
a hlavně nezapomínají na to, že je to dar,
takže všechny úspěchy které přicházejí,
ať malé nebo velké, berou s pokorou.“
●● Vzkázal byste něco vašim fanouškům, kteří se chystají na váš
prostějovský koncert?
„Ať dorazí na koncert s dobrou náladou, protože bych byl moc rád, kdyby
si to diváci užili, uvolnili se a zapomněli
na starosti všedního dne. O to jde totiž
především...“ (úsměv)

vizitka

kdyy
„Nepřemýšlel jsem o tom, že bych se někdy
dou
mých dlouhých vlasů vzdal. Pokud budou
ání.
pevný a zdravý, tak není důvod ke stříhání.
y...“
Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy...“
město, kde jsem měl možnost za posledních patnáct let hned několikrát
koncertovat. A jelikož mám kladný
vztah ke sportu, především k tenisu, tak
jsem si i párkrát zahrál na zdejších slavných kurtech, kam jsem byl pozvaný i
jako host k několika turnajům.“ (úsměv)
●● Prozradíte, na co se v rámci vašeho

●● Jak se vám zamlouvá vaše role
v muzikálu Romeo a Julie?
„Pátera jsem v žádném muzikálu ještě
nehrál, tak to pro mě bude novinka
a především vvýzva. V muzikálu mě
čeká pár zásadních
zásad
a krásných písniček, tak se na to moc těším.“
●● Je vůbec možné pro zpěváka
vašeho formá
formátu mít kromě zpěvu
i nějaký koníče
koníček? A pokud ano, prozradíte nám ja
jaký?
„Především hu
hudba, která je mojí prací,
tak je zároveň i mým koníčkem, tudíž
ve svém volném čase se věnuju opět jí.
Rád si vezmu kytaru
k
a jen tak si vybrnkávám melodie
melodie. Jinak rád hraju tenis,
bowling, kulečn
kulečník a v zimě miluju hory
a snowboarding.
snowboarding“
●● Jste držitelem
držit
nejednoho pěveckého ocen
ocenění. Kterého si vážíte
nejvíc a proč?
„Vážím si každého
každé ocenění, ať už je to
od odborné kr
kritiky, nebo od fanoušků. Veškeré
Veškeré tak
takové ocenění beru jako

15051110461

PROSTĚJOV Vynikající zpěvák, pětinásobný stříbrný Český
Slavík, interpret řady velkých hitů a úspěšná muzikálová
hvězda. To vše je sedmačtyřicetiletý Petr Kolář, který se chystá
již tuto sobotu do Prostějova, kam v rámci svého exkluzivního
TOUR 2015 přijede i se svou kapelou. Jedinečná show začne
ve Společenském domě ve dvacet hodin a kdo ještě nemá vstupenky za nejnižší cenu ze všech koncertů v České republice,
neměl by váhat - zážitek bude zcela jistě stát za to... V rámci
ochutnávky si Večerník, který je exkluzivním mediálním partnerem prostějovského vystoupení Petra Koláře, pochopitelně
nemohlnechatujítpříležitostpěveckoulegendutrochuvyzpovídat. V následujícím rozhovoru se dočtete nejen o tom, co se
Petrovi vybaví, když se řekne Prostějov, či po čem tajně touží,
ale i co vzkazuje svým zdejším fanouškům...

Pondělí 18. května 2015
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HLASUJTE O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU

VELKÉ FINÁLE JE TADY, HLASUJTE VŠICHNI!!!
Které tablo je podle vás nejpovedenější? Začínáme od nuly!
V dnešním vydání Večerníku vám přinášíme šest maturitních tabel, která se pouze díky vašim hlasům probojovala až do velkého finále
ále
e
říd
dy
naší již tradiční soutěže„O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“ pro rok 2015. Stovky hlasů, které od vás jednotlivé třídy
v průběhu semifinále dostaly, se ve velkém finále nepočítají. Všechny tak před jeho začátkem stojí na stejné startovní čáře.
Je tedy jen na vás, nakolik podpoříte své favority!

Hlasovat ve velkém finále můžete

od pondělí 18. května od 8.00 hodin až do pátku 29. května 2015 do 15.00 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 NOVÉ adrese TABLAFINALE@VECERNIKPV.CZ
poznámka: z jedné emailové adresy bude za jeden den hlasování připočten pouze jeden hlas!

3. na telefonním čísle 582 333 433. I zde každý jednotlivec může poslat pouze jeden
ede
en h
hlas
la
as denně.
Konečné výsledky budou známy v pondělí 1. června 2015!

Na co se autoři vítězných tabel mohou těšit?
šit?
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 Pizzerie Hradební pivnice

Postupují:

Výsledky 2. semifinálového kola
V průběhu uplynulého týdne jste mohli hlasovat v druhém semifinálovém kole. Z šestice kandidátů jste nejvíce hlasů nakonec
poslali studentům oktávy B z Gymnázia Jiřího Wolkera, kteří si
z křídových barev vytvořili svůj vlastní poetický svět. Těsně za
nimi se zejména díky hlasům poslaným emailem umístili studenti ze Střední odborné školy podnikání a obchodu se svými
zážitky z cest. Třetí postupové místo získali osvícení studenti
z reálky.

Oktáva B - Gymnázium Jiřího Wolkera

383 hlasů

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. EU/MK - SOŠPO

293 hlasů

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

PARTNEŘI SOUTĚŽE

1. Oktáva B, G.J.W., Kašuba, Kravařova ulice
2. 4. MT, SOŠPO, lékárna Dr. Max, ZLATÁ BRÁNA
3. 4. V, RG a ZŠ města PV, Dési, nám. TGM

383 hlasů
372 hlasů
274 hlasů

Nepostupují:
1. 4. B, SŠ zdravotnická, lékárna U černého orla, nám. TGM
2. SŠ automobilní, Tabák Jalex, náměstí TGM
3. 4. A, SŠ Zdravotnická, PEKAŘSTVÍ Rašner, Pernštýnské nám.

4. MT - SOŠPO

372 hlasů

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.

4.V - RG a ZŠ města Pv

274 hlasů

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.

231 hlasů
74 hlasů
27 hlasů

4. A - Gymnázium Jiřího Wolkera

304 hlasů

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

Analýza potravin - Švehlova SŠ

143 hlasů

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

Pondělí 18. května 2015
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce

FINANCE

SOUKROMÁ INZERCE

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

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

SOUKROMÁ INZERCE
Hledáme ke koupi byt 2+1
v Prostějově. PhDr. Srnová, tel. :
608 233 608

Pronajmu byt 1+1 blízko centra
v Prostějově, cena 4000 Kč + ener- Hledám ke koupi byt v Prostěgie. Po rekonstrukci. Volný ihned. jově. Pokud možno s balkonem.
792 273 285
Tel.: 608 944 201. RK nevolat.

Pronajmu zahradu za Kosteleckou
ulicí asi 1000m2. Tel.: 732 669 005
Pronajmu prostorný 1+1 poblíž
centra PV, s balkonem, 5 500 Kč +
inkaso. Volný v červnu, kauce nutná. Tel.: 603 503 366
Prodám zděný družstevní byt
3+1 v Bulharské ulici, 2. poschodí, balkon, nová elektřina, původní stav, cena 990 000 Kč. Tel.:
774 900 184

* 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

Prodám chatu v Lutotíně - 10
km od Prostějova, zděnou, teplá
a studená voda. Velikost pozemku
620 m2, po úpravách možnost trvalého bydlení. Cena 980 000 Kč.
Pronajmu garáž v Krasicích za ob- Při rychlém jednání sleva.
chodem potravin. Tel.: 608 362 727 Bez RK. Tel.: 608 216 404

Hledáme ke koupi větší byt 3+1,
nejlépe po rekonstrukci 774 409 430
Hledáme ke koupi dům se zahradou, sklepem v Prostějově,
nebo blízké okolí Prostějova.
Stav nerozhoduje. Advokáta
zaplatím. Tel.: 774 414 525.
Pronajmu garáž na Močidýlkách
tel.: 776 340 848

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

zahradní domek. Cena 3,5 mil. Kč.
Kontakt 728 820 008, NE RK!!

pro další èíslo je
v PÁTEK 22. kvìtna
v 10.00 hodin

Prodám garáž 20 m2, uzavřený dvůr
na ul. B. Šmerala. Tel.: 723 039 347
Koupíme byt 3+1 v okolí Prostějova. Tel.: 774 739 539

Hledáme ke koupi RD nebo byt
Koupím RD i s možností úprav. v PV a okolí. I k rekonstrukci. Nabídněte. Tel.: 605 011 310 i SMS
773 545 092
Pronajmu 1+kk, Sídl. E. Beneše 5 Nový RD v Dobrochově /70 m2/ na
500 Kč vč. inkasa. Tel.: 777 702 815 pozemkuocelkovévýměře1103m2.
K nastěhování na podzim 2015.
Hledáme chatu ke koupi v okolí Tel.: 582 388 176, 775 722 729
Prostějova! 774 101 818
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově,
Koupím půdní prostor vhodný pro blízko centra. Informace na tel.:
vybudování bytu v PV či OL. Na- 725 549 790.
bídněte. Tel.: 602 775 607
Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoto- Hané. Cena 6 500 Kč včetně inkasa.
Kauce nutná. Tel.: 602 751 535
vosti. 774 409 430

15012320037

Pro naše klienty hledáme

Prodám garáž 20 m2, uzavřený dvůr Vyplatíme všechny vaše EXEKUna ul. B. Šmerala. Tel.: 723 039 347 CE a poskytneme vám jednu půjčku. Pracuji pro více věřitelů VolejHledáme ke koupi byt 2-3+1 v Pro- te: 777 551 492
stějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. OPTIMCREDIT
s.r.o. Volejte777 551 492
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem.
Tel.: 777 965 734. Pracuji pro více
věřitelů
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od
3 věřitelů. Konzultace zdarma denně
na 739 066 462
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.

15012320038

$75,80 SĜt]HPt +ODYiþNRYRQiP3URVWČMRY

Stavební firma hledá pozemek pro Pronajmu hezký byt 2+kk v RD.
výstavbuRD.PVaokolí,739322895. Volný od 1.8.2015. Prostějov, Vrahovická. Tel.: 602 775 607
REALITNÍ KANCELÁŘ
Prodám cihlový byt 2+1 v OV, balVNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), kon, sklep, komora, vlastní topení,
Tel.: 723 791 416
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Koupím chatu k odpočinku, nejlépe
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, Kralice 1.300.000 Kč u lesa. 792 284 168
* 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 2+1 6500Kč/měs.
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, E.Beneše 1.560.000 Kč
* RD Otaslavice
960.000 Kč
*RDnovostavbaPlumlov 3.990.000Kč
* RD Laškov
440.000 Kč PRODÁVÁME ZREKONSTRU* Chata Mostkovice 1. 900.000 Kč OVANÝ RD v PV, 4+1+zimní
* Stav.poz. PV 1.800m2 3,8 mil Kč zahrada+garáž, Určická ul., zasta* Stav.poz. 10.532 m2 Brodek u PV
věná plocha 150m2, zahrada 220m2,

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

15030670256
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řádková inzerce, vzpomínky, pohřby

SLUŽBY

PRODÁM

KOUPÍM

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

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

Prodám téměř nové elektrokolo
ze zdravotních důvodů za 9 300 Kč
v plné výbavě, k tomu NOVÁ BAProvádíme dokonalé stroj. čištění TERIE (v záruce). První nabídce.
sed. souprav a koberců. M. Revay Tel.: 732 621 951
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
Prodám nové dámské kolo
www. revay.cz
zn.Lada Velamos, cena dohodou.
Tel.: 776 618 409
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Stěhování, vyklízení.
775 132 134

15031970286

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
Tel.:

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

Stříhání psů v Prostějově
Nabízíme stříhání, rozčesání a vyčesání srsti, depilace ušních chloupků
a stříhání drápků. Po tel. domluvě,
možnost stříhání u vás doma.
Plumlovská 68 Tel.: 774 492 100
Stěhování vyklízení za pomocí zákazníka, odvoz – dovoz Iveco Maxi.
Ceny dohodou. Tel.: 776 768 342.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.

Dne 22. května 2015
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Ivo CHYTILA
za Smržic.
Za tichou vzpomínku děkuje
zarmoucená rodina.
Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich.

Dne 23. května 2015
vzpomeneme smutné
5. výročí úmrtí
pana Karola PUDILA
z Prostějova.
Vzpomíná manželka Lída,
syn a dcera s rodinou.

Časem se všechno změní
i pláč ustane, v srdci však bolest
a vzpomínka na Tebe zůstane.
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Měl jsi nás rád, my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musel odejít.
Přijď k nám alespoň ve snu,
když nemůžeš v bdění,
Ať máme lepší sen, než probuzení.

by se dožil
pan Jaroslav KŘUPKA
z Prostějova 73 let
a dne 7. června 2015
si připomeneme 4. výročí úmrtí.
Prosíme, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka a syn Jiří
s rodinou a dcera Renata s rodinou.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale
láska a vzpomínky v srdci žijí dál.

Dnes, tj 18. května 2015
vzpomínáme smutné 9. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Václav BÁŠA
z Plumlova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Dcery Jindra a Vlasta
s rodinami.
Dík za to, čím jsi nám v životě
byl, za každý den, který jsi s námi
žil. Tvůj odchod stále bolí, na
Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 19. května 2015
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana Pavla ZNOJILA
ze Smržic.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka, synové
Pavel a Jiří s rodinami, syn Tomáš
a vnoučata Filip, Ema a Pavlík.

Koupím ledničku, vířivou pračku
Romo, WC, pisoáry, okna, dveře,
vařič. Tel.: 608 539 783

Dne 23. května 2015
vzpomeneme 5. smutné výročí
úmrtí mého manžela
pana Ladislava VÍTKA
z Ohrozimi.
S úctou a láskou stále vzpomíná
manželka Růžena s rodinou.
Děkuji všem, co vzpomenou s námi.

Stříhání a úprava psů. Telefon
Prostějov 606 166 853
Maminky neumírají,
maminky jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí.

Provádíme veškeré stavební práce. P.
Vančura tel.: 774 627 358

15012920079

Antény Jiříček nabízí až 46 tv programů bez poplatku. Mob.: 776 340 848
www.anteny.kvalitne.cz

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
pro další èíslo
je v PÁTEK 22. kvìtna
v 10.00 hodin

Dne 21. května 2015
si připomeneme 5. výročí úmrtí paní
Milady NOVÁKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkují synové Stanislav
s Věrou a Pavel s rodinou

Dne 23. května 2015
tomu bude 7 let,
co nás navždy opustil manžel
a tatínek
pan MUDr. Ivan PAPOUŠEK.
Děkujeme za vzpomínku.

Dne 18. května 2015
uplynuly 3. smutné roky
od úmrtí milovaného manžela,
tatínka a dědečka
pana Jana KOŽUŠKANIČE
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
Marcela, dcera Martina,
syn Pavel a vnoučata Jan, Patrik,
Karolína a Natálie.

Ruku už Ti nepodáme, abychom
Ti mohli přát, jen kytičku na hrob
dáme a budeme vzpomínat.

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

Dne 15. května 2015
jsme si připomenuli
6. výročí úmrtí
pana Jaroslava ŠTĚPANÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují Zdena a Pavel.

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

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

Dagmar Hrabalová 1931 Prostějov
Anna Kolářová 1935 Protivanov
Jaroslav Šmehlík 1933
Bílovice
Marie Novotná 1926
Kostelec na Hané
Hana Zatloukalová 1958
Prostějov

Adolf Rosenberger 1940 Prostějov
Ludmila Machtová 1951 Bedihošť
Vladimír Hutera 1932 Tvorovice
Jiří Koudelka 1972
Vícov
Bohuslav Plhal 1921
Kobeřice
Josef Horna 1934
Prostějov
Josef Králík 1928
Vyškov

Kdo žije v srdcích svých milých ,
není mrtev, je jen vzdálen.
Dne 24. května 2015
uplynou 3 roky od umrtí
pana Miroslava PÍCHALA
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkuje manželka Oldřiška,
synové Mirek, Aleš a Tomáš žijící
v Chicagu. Za tichou
vzpomínku rovněž děkuje
sestra Libuše s rodinou.

Dne 8. května 2015
jsme si připomenuli
1. smutné výročí úmrtí
paní Jany SEDLÁČKOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Manžel a synové

Roky utekly jak voda, zdá se to být
jako dnes, v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.
Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžem dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat.

Pondělí 18. května 2015
Marie Páleníková 1921 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Buriánková 1925 Držovice
11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 20. května 2015
Bc. Petr Šupina 1984 Čehovice
14.00 kostel Čehovice

Dne 22. května 2015
vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí, co nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček
pan Jiří INDRÁK
z Prostějova.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit, budiž Ti, drahý
tatínku, za všechno vřelý dík.

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Marie Lasovská 1935
Prostějov
Květoslava Bazarovská 1923
Prostějov
Vlasta Kabilková 1927 Hrubčice
Břetislav Jelen 1946
Otaslavice

Poslední rozlouèení

Středa 20. května 2015
Ing. Evžen Müller 1936 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Miroslava Nedělníková 1931 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Ftačník 1933

Prostějov Ladislav Stavěl 1924

Hrubčice

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

Petr Švec 1959 Prostějov
Jana Krátká 1924 Hrubčice

Poslední rozlouèení

Středa 20. května 2015
Danuše Zoubková 1954 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 22. května 2015
František Drábek 1924 Hrubčice 14.00 kostel Hrubčice

Dne 20. května 2015
vzpomeneme 12. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička,
paní Josefa VLACHOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Dcery a vnuci
s rodinami a pravnučka Veronika.

www.
vecernikpv.cz

Dne 18. května 2015
by se dožil 75 roků
pan Květoslav GYBAS
z Klenovic na Hané
a 16. září 2015
uplyne 20 roků, kdy
od nás navždy odešel.
Vzpomíná celá velká rodina.
Vzpomeňte s námi, kdo jste
ho měli rádi. Děkujeme.

Dne 19. května 2015
vzpomeneme první smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav DOSTÁL
z Otaslavic.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka, dcera,
syn s rodinou, vnoučata Anetka,
Andrejka a Ediček.
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soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst

Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do třísměnného provozu
manipulanta-obsluhu VZV. Nabízíme zázemí stabilní společnosti, závodní stravování, mzda
70-90 Kč/hod. Požadujeme platné osvědčení na VZV, praxi
v oboru, bezúhonnost.
Informacetel:582302341,životopisy zasílejte na hanakov@hanakov.cz
Hledám elektrikáře.774 989 007
Centrum regenerace v Prostějově.Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.:
602 810 644.
Hledáme účetní, účetní kancelář pro
zpracování účetnictví domu. V podílovém spoluvlastnictví. Informace
na tel.: 603 204 749, 777 344 507
Stavební společnost INGREMO
s. r.o., hledá na HPP řidiče – skladníka. ŘP sk. C, platný profesní průkaz.
Nástup ihned. 90 Kč – 110 Kč/hod.

Přijmeme řidiče autobusu. Tel.:
603 215 275

Hledáme pracovníka údržby. Ná- Zavedená restaurace v Prostějově
stup ihned. Znalost svařování CO2 přijme na DPP i HPP zaměstnance
Info na tel. p. Novák 606 031 220
na pozici "HLAVNÍ KUCHAŘ". Požadujeme vyučení v oboru, nebo doHledám opraváře k občasným opra- ložitelnou praxi na pozici kuchaře.
vám a údržbě starších traktorů ZE- Nástupní plat 20.000 Kč. Do stejnéTOR, CRYSTAL. Tel.: 777 302 902 ho provozu dále přijmeme zaměstnance na pozici "úklid a pomocná
H&D, a.s. přijme modeláře pro síla v kuchyni". Pozice na DPP, po
tvorbu střihů pánské i dámské kon- zapracování možnost i na HPP. Bližfekce – nejlépe na smlouvu o dílo ší informace na tel.: 777 655 257.
(i mladodůchodce). Pracovní doba
dle vlastního rozvrhu. Nabídky Přijmeme prodavače/-ku do autozasílejte na central@hdas.cz nebo servisu v Prostějově. Nástup možný
Olomoucká 37, 796 01 Prostějov. ihned. Znalost účetního programu
Tel.: 582 305 603
Pohoda a praxe v oboru výhodou.
Strukturovaný životopis zasílejte
Přijmeme zaměstnance profesí
na email lukas@pneufloryk.cz.
zedník, tesař, montér suchých
staveb, podmínkou je výuční list
a výhodou řidičský průkaz „B“, Úklidová firma hledá zaměstnance
dobrý zdravotní stav. Jen vážní na úklid administrativních prostor
zájemci o práci. Tel.: 605 483 602, vProstějově,DRŽOVICÍCH(směr
Smržice za benzinkou) 1x týdně
731 418 060.
v pátek od 9 hod – 3,5 hodiny za
Hledáme personál do exkluzivní 70 Kč/hod, vhodné pro důchodce
herny v Prostějově. Nabízíme zají- nebo MD na DoP. Nástup možný
mavou práci s možností dalšího roz- ihned, volejte 604 210 790.
voje. Informace tel.: 602 527 319.
Životopis s fotografií zasílejte na Přijmu řidiče s ŘP sk C, profesák
office@businessline.cz
+ karta řidiče, jízdy tuzemsko. Tel.:
605 248 001

Hledáme brigádníky/-ce, důchodce Přijmu účt. servírku do hospody
i studenty. Lehká manuální práce. Tel. v Prostějově (malá praxe, samostat582 330 341
nos). Info. na tel. č.: 602 545 530.

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

Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Nástup
možný ihned. Praxe podmínkou.
Pro info. volejte 777 870 729.

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme na úklid kancelářských
prostor, na brigádu, ženu ve starobním důchodu. Místo výkonu
Prostějov, pracovní doba 14.00
- 18.00 hodin. Informace na tel.
čísle: 602 786 692.

Přijmeme servírky a pracovníky
ke grilu na letní sezonu 2015. Informace na tel. č.: 608 378 567.

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
Stabilní společnost poskytující
spotřebitelské úvěry 5 - 50 tis. hledá
obchodního zástupce. Dobré fin.
ohodnocení, týdenní provize. Podmínkou ŽL a osobní automobil.
Zájemci volejte na tel.: 773 989 821.
Přijmeme mistra do zámečnické
výroby. Tel.: 603 533 508

15051410775

15051460771

Personální agentura, Kravařova 9,
Prostějov, nabízí tyto pracovní pozice:
- manipulant ve výrobě, skládání hotových potravinářských výrobků v Pv
- 1 pracovnici na úklid v Pv
- pomocné pracovníky na stavbu

Přijmeme kosmetičku, manikérku,
pedikérku, info. na tel. :731 115 250

LEVNĚJI A
AŽ DO SCHRÁNKY!
Jak jednoduché...
...stačí kliknout na

15051110463

www.vecernikpv.cz/
predplatne

POUZE ZA 850 Kč

Nezaměstnanost v kraji VÝRAZNĚ POKLESLA
V Prostějově našlo práci během dubna dalších 547 lidí

50
150123020036

OLOMOUCKÝ KRAJ V dubnu celkový počet uchazečů o zaměstnání
v Olomouckém kraji oproti minulému měsíci znatelně klesl, a to o 3 368
osob na celkový počet 34 274 lidí
bez práce. Počet hlášených volných
pracovních míst naopak výrazně
vzrostl, přesně o 17 procent na 5 346
apodílnezaměstnanýchosobsesnížil
o 0,8 procentního bodu na aktuálních 7,7 procenta.
K 30. dubnu tohoto roku evidoval
Úřad práce ČR, krajská pobočka
v Olomouci, celkem 34 274 uchazečů o zaměstnání. „Jedná se o nejnižší hodnotu nezaměstnanosti od
června roku 2012 a nejnižší dubnový údaj od roku 2009. Ve srovnání se
stejným obdobím roku 2014 je nynější
počet nezaměstnaných nižší o 7 128
osob,“ pochvaluje si optimistická statistická čísla Jaroslav Mikšaník, vedoucí
referátu trhu práce Úřadu práce ČR,
krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu dubna bylo nově zaevidováno 2 918 uchazečů o zaměstnání,
z toho 151 osob, které přišly do evidence
úřadu z důvodu ukončení svého samostatného podnikání na živnostenský list.
„Z evidence během dubna odešlo celkem 6 286 uchazečů. Bylo to o 1 181
osob více než v předchozím měsíci, ale
o 91 osob méně než před rokem,“ přidává další údaje Mikšaník.
Meziměsíční vývoj nezaměstnanosti
v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl podobný, ve všech došlo
k poklesu nezaměstnanosti. Celkový
počet nezaměstnaných se nejvíce snížil v okrese Olomouc (o 930 osob),
k největšímu relativnímu poklesu nezaměstnanosti došlo pak v okrese Jeseník
(o 15 %). V celém Olomouckém kraji
se celkový počet nezaměstnaných meziměsíčně snížil o 9 %. „Co se týká pří-

Za jednotnou cenu
- pouhou padesátikorunu vám Večerník zveřejní
poptávku vašeho
pracovního místa!
Nabídka platí pouze
od 18. do 22. května 2015!

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Zdroj: Úřad práce - Krajská pobočka v Olomouci
mo Prostějova, tady bylo k 30. dubnu
bez práce 6 655 lidí. Oproti předcházejícímu měsíci zde ale došlo k poklesu
nezaměstnaných o 547 osob. Firmy a
další podnikatelské subjekty nabízejí
855 volných pracovních míst a podíl
nezaměstnaných osob činí na Prostě-

jovsku 5,5 procenta, což je nejmenší
hodnota v Olomouckém kraji,“ uvedl
Jaroslav Mikšaník. Jak ještě dodal, i nadále v Olomouckém kraji platí ze strany
zaměstnavatelů největší zájem o dělnické profese, například o soustružníky,
zámečníky a svářeče.
(red)

Plat (Kè)

Provoz

Číšníci a servírky
11 000 Kč turnus.služby
Žehlíř/-ka
od 11 000 Kč jednosměnný
Pracovník/-ce expedice 76-81 Kč/hod dvousměnný
Pomocná síla v kuchyni 9 200 Kč
dvousměnný
Číšník/servírka v kavárně 80 Kč/hod pružná prac.doba
Tesaři
20 000 Kč jednosměnný
Mechanici,
od 15 000 Kč jednosměnný
opraváři zem. strojů
Mechanici,
od 15 000 Kč dvousměnný
údržbáři ve výrobě
Manipulační
od 10 000 Kč jednosměnný
dělníci ve výrobě
Montéři točivých strojů 16 000 Kč jednosměnný
Účetní
od 5 500 Kč jednosměnný
Dispečer/-ka
od 20 000 Kč jednosměnný
Brašnář/-ka
12 000 Kč jednosměnný
Strojníci ,
od 11 500 Kč třísměnný
obsluha bal.. strojů
Pomocní dělníci
70 Kč/hod jednosměnný
ve stavebnictví

Kvalifikace

Firma

základní + praktická
základní + praktická
základní + praktická
základní + praktická
střední odborné
střední odborné
střední odborné

Mačkalstav
Vespa
Žolíková práce
Chmelovi .
Jelínek lahůdky z Hané
Konstrukta-stavby
Zeměd. družstvo Vícov

střední odborné

Alika

střední odborné

Narure.

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

Aqua-styl
MŠ Němčice n. Hané
Lasius Group
Gala a.s.
Cukrovar Vrbátky

základní + praktická

Konstrukta-stavby

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
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 19/2015:

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 21. KVĚTNA 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Újezd 9a, Pv
Libor NAKLÁDAL, Ptení 256
Výherce získává: VSTUPENKU na koncert skupiny ČECHOMOR
v hodnotě 400 Kč.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Pavel Smetana
Ivana JANĚKOVÁ, B. Šmerala 11, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ na občerstvení v hodnotě 500 Kč od firmy BRUTUS.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

BUDOUCNOSTI
Miloš KRATOCHVÍL, Seloutky 33
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na řadu služeb
od KARTA ZDRAVÍ.
SU
DO
KU

správně:

vyhrál/-a

8,2,1,8
Jana VOTAVOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert v rámci
FESTIVALU DVOŘÁKOVA OLOMOUC.
správně:

15012860075

SUDOKU

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Velký výběr nejen obuvi
Jaromír PŘIKRYL, Okružní 75, Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment zboží
od ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB VELEBOVÁ.

Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
Dnes můžete zápolit o MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ do v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.
studia CONTOURS V HODNOTĚ 900 Kč.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15051260468

15012860074

KULTURA . .........

Partnerem dnešního kola je MK Livotel,
který věnuje DVĚ VSTUPENKY na HANÁCKÉ
BENÁTKY

ÁCHAT, ALDA, ALPY, ANOA, AZYL, DŽBER, CHABR, LÉZT, NIPA, NOŽE,
ODDYCH, ODÉR, PODÉL, PRSO, PŘESYP, ŘADA, ŘEŠITEL, SKARAB, SLIB,
ŠABLONA, TEÁTR, TEPLO, TOFU, UPRCHLÍK, UZDA, VLACH, ZÁDUCH

Partnerem dnešního kola jsou PONOŽKY
OD MARUŠKY, které věnují POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na sortiment zboží.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii?

15012860074

Tentokrát jsme zabrousili do sportu
a graficky lehce poupravili nového
trenéra prostějovských hokejistů

15051460474

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment zboží od DAREXSHOPU.

Prostřednictvím Večerníku obdrží PĚT výherců po DVOU VSTUPENKÁCH na VELKOU
CENU MOHELNICE. NEZAPOMEŇTE UVÉST
NA SEBE TELEFONNÍ KONTAKT.
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zveme vás...

TIPVečerníku

ČESKÝ SLAVÍK PETR KOLÁŘ

27. kolo

sobota

S KAPELOU MÍŘÍ DO PROSTĚJOVA!
KKDY: SOBOTA 23. KVÌTNA, 20:00 hodin
KDE: Spoleèenský dùm, Komenského ul., Pv
Držitel pěti „stříbrných slavíků“ Petr Kolář opět v Prostějově! Blíží se hudební událost, kterou si za žádnou
cenu nesmíte nechat ujít, pokud se jen trochu počítáte
mezi fanoušky majitele božského hlasu, který ocenil
i mistr Karel Gott. Český popový a rockový zpěvák
i zkušený muzikálový herec k nám zavítá v rámci své
speciální show, na níž pochopitelně zazní spousta známých hitů. A na co se můžete tuto sobotu večer ve Společenském domě těšit?
Na návštěvníky čeká nespočetné množství skladeb z průběhu
celé kariéry Petra Koláře, které mají šťávu. Vždyť, kdo by neznal jeho hity jako Vyznání, Ještě že tě, lásko, mám nebo Den,
kdy se vrátí láska? „Petr Kolář má připravenou velkolepou
show, na kterou se můžete už teď těšit. Pochopitelně nebudou
chybět nejznámější hitovky ani novinky,“ slibují pořadatelé
z prostějovské umělecké agentury HitTrade. „Petr se do Prostějova moc těší, naposledy když tu vystupoval, byla zde menší
sněhová kalamita, proto doufá, že tentokrát proběhne jeho
vystoupení ve stejně skvělé atmosféře a bez sněhu,“ doplnil
s úsměvem Petr Zlámal z agentury HitTrade.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner
akce, samozřejmě nebude v sále „Kaska“ chybět a pro své
čtenáře jsme připravili i exkluzivní soutěž o vstupenky.
Jména výherců najdete na straně 24 dnešního vydání.
Ti z vás, kdo neměli tolik štěstí, si mohou lístek zakoupit ještě
v předprodeji, přičemž ceny jsou nejnižší v celé České republice! „Začíná se již na 260 korunách a například do první řady
se lze dostat za 370 Kč. Lístky budou k dispozici do poslední
chvíle v předprodejích a na místě, v případě velkého zájmu
příznivců Petra Koláře zpřístupníme i balkon tak, aby se na
všechny dostalo,“ slibují ústy Petra Zlámala pořadatelé.

TIP

k obrazovce

FANTOMAS
SE ZLOBÍ
Komedie Francie (1965)
Foto: Facebook - oficiální stránka Petra Koláře
Vstupenky je možné zakoupit v různých cenových kategoriích:
1. až 5. řadu máte možnost zakoupit za 370 Kč, 6. až 11. řadu
zakoupíte za 320 Kč, 12. až 17. řadu za 290 Kč, 18. až 22. řadu
za 260 Kč.
Předprodejní místa: Klenoty Eva (vstupenky 1. až 11.
řada), Hudebniny Tyl (12. až 17. řada), Restaurace Koliba (18. až 22. řada).
Exkluzivní rozhovor se zpěvákem si můžete přečíst na
straně 12 dnešního vydání!

Režie: A. Hunebelle
Hrají: L. de Funés, J. Marais, M. Demongeotová, O. de Funés
Ačkoli o sobě nedal Fantomas celý rok slyšet,
ozve se právě v okamžiku, kdy je komisař
Juve za jeho zničení pasován na rytíře Čestné legie. Z dobře střeženého vědeckého komplexu unese významného vědce, profesora
Marchanda. Novinář Fandor napíše o jeho
návratu velký článek, zuřící komisař Juve ho
však z televizních obrazovek označí za lháře.
Vzápětí je studio přepadeno Fantomasem,
který šokovaným divákům oznámí, že unesl

NEDĚLE
24.5.2015
14:15 HODIN

několik vědců, s jejichž pomocí hodlá sestrojit
zbraň, která by mu umožnila ovládnout svět.
Marchandův kolega, starý profesor Lefére, na
tiskové konferenci představí svůj přístroj, s jehož pomocí lze ovládat lidskou vůli. Je jasné,
že tento vynález, který dělá z lidí poslušné
roboty, se stane dalším Fantomasovým cílem.
Fandor si vyrobí masku, ve které je k nerozeznání podobný Leférovi, a získá od profesora souhlas k tomu, aby ho mohl zastupovat
na konferenci v Římě, kde se ho Fantomas s
největší pravděpodobností pokusí unést. Na
konferenci cestuje také Juve a plno tajných
policistů v civilu. Fantomasův plán zmocnit
se profesora i jeho vynálezu se však díky Fandorovi zdaří jen částečně. A možná by nevyšel

vůbec, kdyby nebylo Juva, který sice ví, že Fandor i Fantomas mají masku profesora, místo
Fantomase však začne pronásledovat Fandora. Skutečný Fantomas tak může uprchnout
a ještě unést Helenu i jejího malého bratra.
Zdá se, že svět je skutečně ohrožen a lidé se
stanou bezmocnými loutkami v rukou záhadného zločince Fantomase.

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 18. května
17:30 Ladíme 2
americká komedie
20:00 Ladíme 2
úterý 19. května
17:30 Ladíme 2
20:00 Holub seděl na větvi
a rozmýšlel o životě
švédská filmová tragikomedie
středa 20. května
17:30 Holub seděl na větvi
a rozmýšlel o životě
20:00 Ladíme 2
čtvrtek 21. května
17:30 Život je život
česká filmová komedie
20:00 Život je život
pátek 22. května
17:30 Život je život
20:00 Poltergeist
americký horror
sobota 23. května
17:30 Život je život
20:00 Poltergeist
neděle 24. května
17:30 Život je život
česká filmová komedie
20:00 Život je život

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 20. května
15:00 Fair play – bio senior
český film
sobota 23. května
15:00 Za kamarády z TV 7
pásmo pohádek
17:30 Fotograf
česká tragikomedie
20:00 Fotograf

Kulturní klub
b

DUHA

pondělí 18. května
17:00 IVA UTÍNKOVÁ „Ve službách
poezie“
vernisáž výstavy proběhne za účasti autorky
úterý 19. května
9:00 a 10:15 Kocourek Modroočko
Divadlo Špílberg Brno
středa 20. května
9:00 a 10:15 Kocourek Modroočko
Divadlo Špílberg Brno
čtvrtek 21. května
9:20 a 10:30 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
kulturní program zajišťuje ZŠ Palackého.
9:30 Akademie třetího věku
MÝM OSUDEM JE PRAGA

Prostìjovské dny
y
hudby 2015
Základní umělecká škola Vladimíra
Ambruse a Městské divadlo v Prostějově pořádají 23. ročník festivalu
úterý 19. května
18:00 KONCERT UČITELŮ
ZUŠ Vladimíra Ambruse
sál ZUŠ
19:00 KONCERT PĚVECKÝCH
SBORŮ VLASTIMILA,
ORLICE, EXAUDI
přednáškový sál MD

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
středa 20. května
19:00 TRAMVAJ DO STANICE
TOUHA
Divadlo pod Palmovkou Praha

DIVADLO POINT
www.divadlopoint.cz
čtvrtek 21. května
19:00 E=MC2, LÁSKO MOJE
komedie o velké lásce

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Nám. T.G.Masaryka 2
Aktuální výstavy
Prvorepublikové filmové plakáty
Kdy: 7. 5. - 12. 7. 2015
Blanka Bohdanová, Proměny
Kdy: 15.5. - 12.7. 2015
MUZEJNÍ NOC
čtvrtek 21. 5., 19:00 hodin
Noční putování za muzejními podklady
Špalíček, Uprkova 18
TADY A TEĎ!
Kdy: 10. 4. - 7. 6. 2015
A JE TO!
Kdy: 10. 4. - 8. 6. 2015

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 22. května
20:00 DEPECHE MODE
REVIVAL BAND
sobota 23. května
20:00 BIG TWO´S NIGHTS 2015
METALLICA revival

najdete nás na www.vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
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.
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
SEMTAMNÍK
Návštěva solné jeskyně v ul. Budovcova - pondělí 18. května od 11:00. Sraz
účastníků v prostorách jeskyně, či dle dohody v kanceláři SONS a společný přesun.
Cena vstupu pro nečeleny 70,- Kč, členové
SONS 40,- Kč.
Rehabilitační cvičení pro posílení kondice a zraku – pondělí 18. května od 14:30
do 15:30. Klubovna SONS.
Návštěva prostějovské Botanické zahrady – středa 20. května od 14:00.
Odborně nás provede, o rostlinách popovídá a zodpoví i nejrůznější dotazy
paní Anežka Šrámková. Sraz účastníků
v 13:50 před vchodem na Lidické ul. č. 2.
Pletení z pedigu v klubovně SONS –
čtvrtek 21. května od 13:00 do 16:00
hodin.

Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY MARKÉTY – setkávání
rodičů s dětmi. Každé pondělí, středu
a pátek od 9:00 do 12:00. Nabízí rodičovské inspirace, přednášky, hernu pro
děti a tvůrčí a pohybové činnosti.
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – kroužek pro předškoláky, zaměřený na rozvoj
jemné a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností. Probíhá každou
středu od 17:00 do 18:30 hodin.
POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI
A JEJICH MAMINKY každé pondělí
od 9:00 - 11:30 hod. - protažení, rozvoj
hrubé motoriky zábavnou formou s písničkami
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

Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
EXKURZE NEJEN PRO PEDAGOGY
Vnímáme přírodu Prostějovska – naučná
stezka Plumlovskem – sobota 23. května,
sraz v 8:45 na autobusové zastávce Plumlov
přehrada (U Valáška), odjezd vhodného autobusu z Prostějova v 8:25 (stanoviště č. 11).
Vycházka okolím Boskovicka – neděle 24.
května v 9:00, sraz ve Velenově u prodejny Jednoty, doprava nutná vlastními auty. Vycházka
za historickými a přírodními zajímavostmi.

Výstava keramických forem z 18. až
20. století - sobota 23. května od 16:00 hodin v 1. patře plumlovského zámku – vernisáž
nové výstavy nazvané „V čem pekly buchty
naše prababičky“. Do konce sezony se stane součástí prohlídky zámeckého okruhu.

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU,
Hacarova 2, Protějov
zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka – pevná, pojízdná, podpažní,
servírovací stolky a polohovací lůžka (meMìstská knihovna Prostìjov
chanická, elektrická). Kontakt po telefonu
Skálovo nám.6, Prostějov
Pět jazyků lásky pro lepší vztahy v rodině pí. V. Zapletalová 776 054 299.
– čtvrtek 21. května v 17:00, podkrovní sál.
Přednáška přerovské psycholožky Mgr. Pe- Výstava obrazů Františka Pavlici, OBRAZY – LITOGRAFIE se koná v prostorách
try Kolaříkové.
Národního domu do 10. června 2015.
RÙZNÉ……..
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pro- Výstava Markéty Hernychové a Evy Nostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení votné se koná do 7. června 2015 ve Špalíčkompenzační pomůcky, např. polohovací ku, Uprkova 18, Prostějov.
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz po- Výstava Pavla Ponížila „SPORT“ v GAmůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 LERII U HANÁKA, Školní 24, Prostějov
trvá do 9. června 2015.
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

akce v regionu...
Smržické vandr po nových trasách
Tuto sobotu
23. května se bude konat jedenáctý ročník
oblíbené turistické akce Smržické vandr. Půjde o turistický a dálkový pochod a cykloturistickou jízdu po nových trasách. Registrace
vzdálenějších bude probíhat již od pátku 22.
května v kulturním domě ve Smržicích. Start
je naplánovaný na sobotu 23. května od 7.00
hodin. Na startu dostane každý účastník
program akce s plánkem trasy. Pro pěší budou připraveny čtyři trasy od 11 do 50 km.
Pro cyklisty na horských kolech tři trasy dlouhé 28, 48 a 62 kilometrů. Pro jezdce na
silničních kolech pak pět tras od 8 až po 96 kilometrů. Z Prostějova do Smržic se můžete
dostat jak pěšky, tak i vandrovním autobusem, který bude z hlavního nádraží vyjíždět
v 7.45, 8.45 a 9.30 hodin.
Odpoledne s písničkou v Konici
Ve čtvrtek 21. května 2015 od 15:00 do
19:00 hodin se na zámku v Konici bude
konat „Sedmnácté odpoledne s písničkou“. Po celé odpoledne vás bude provázet TREX z Brodku u Konice. Vstupné
činí 30 Kč. Akce se pořádá ve spolupráci s
SPCCH Konice. Přijďte s námi strávit pohodové odpoledne.
V Určicích budou
vyprodávat dámské kabelky
Kulturní klub Určice pořádá v úterý
19. května od 8:00 do 12 :00 a od 13:00
do 17:00 hodin v přísálí nové radnice
výprodej dámských kabelek. K mání
budou také cestovní tašky, kožené pásky,
peněženky a punčocháče.
www.vecernikpv.cz

Jak to vypadalo v Němčicích
za 2. světové války?
Město Němčice nad Hanou zve na „Besedu s autory výstavy Němčice a jejich okolí
za 2. světové války“, která se bude konat ve
středu 20. května 2015 od 17:00 hodin ve
foyer Kina OKO Němčice nad Hanou.
Historie pečení na zámku v Plumlově
Spolek pro Plumlovský zámek, Klub historický a státovědný v Prostějově i Město Plumlov zvou na vernisáž dlouhodobé výstavy v 1. patře plumlovského
zámku, která se bude konat v sobotu
23. května 2015 v 16.00. Na výstavě uvidíte v čem pekly buchty naše prababičky. Obsahovat bude keramické formy
na pečení z osmnáctého až dvacátého
století ze soukromých sbírek.

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

AKCE STOLETÍ

SPORT

KULTURA
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EX

EXKLUZIVNĚ

KONDIČNÍ
VE VŘESOVICÍCH!
TRENÉRKA

MANDALY OD
NAŠICH ČTENÁŘEK

VOLEJBALISTEK

●● Tradiční servis pro ženy
obsahuje plno dalších rad

JE TĚHOTNÁ!
Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Na rozhodujícím
finálovém utkání UNIQA extraligy žen 2014/2015 osobně nechyběla kondiční trenérka
prostějovských volejbalistek Michaela Jelínková. A každý
z přítomných mohl na vlastní oči jasně vidět, že je v očekávání radostné události a již zanedlouho se stane maminkou!
Večerník samozřejmě pátral po podrobnostech a také po
skutečnosti, co to znamená pro VK AGEL?

Čtěte něa
stran
37

K
Kondiční
trenérka
pprostějovských vollejbalistek bude brzy
maminkou. Jestli to
m
vvšak bude volejballistka, to Večerníku
nneprozradila...
Foto: Marek Sonnevend
F

strana 27

KDO SE STAL
NOVÝM JESTŘÁBEM?
●● Hokejisté Prostějova
zahájili letní přípravu

strany 34 a 35

Kvitová ukončila spolupráci
s kondičním trenérem Stoberem

È
íkù,
než je obèanù obce...
strana

JEDNOU
VĚTOU

24

PROSTĚJOV Od turnaje v Madridu
už není v týmu Petry Kvitové kondiční
trenér Alex Stober, kterého nejlepší
česká tenistka angažovala na konci
minulé sezony. K ukončení spolupráce
došlo po vzájemné dohodě. „Po pauze
jsem chtěla dělat věci trošku jinak.
V této části sezony se chci soustředit

hlavně na tenis jako takový,“ prohlásila
Kvitová na začátku podniku v Římě.
Německý odborník v minulosti
připravoval Li Na nebo Peta Samprase. S
Kvitovou ale neuspěl. Během vzájemné
spolupráce tenistka zhubla, současně ale
zažila únavovou krizi a měsíc odpočívala.
Po návratu společně s trenérem Davi-

PROSTĚJOVANŮM

●● Ve Společenském domě proběhl
čtrnáctý ročník „Prostějovské Zlaté
jehly“, jejímž hostem byl i zpěvák Petr
Bende.
Čtěte na straně 25

●● Na prostějovském radnici byly
předány Ceny města Prostějova.
Představení letošních laureátů najdete
na straně 25.
●● Také dorostenci SKRG Prostějov
se stali českými šampiony, v extraligovém finále porazili mladí korfbalisté
Znojmo 29:11 a obhájili loňský titul.
●● Příběh Zdeničky Kotyzové, která
má po těžké autonehodě, píše další pokračování. Ptáte se, jaké?
Nalistujte stranu 26 a pomozte!

V ČEHOVICÍCH SE
BĚŽELA DESÍTKA
●● Druhý ročník klání
přilákal 111 nadšenců

strana 39

zveme na šlágr Večerníku - BASKETBAL

Rozhodující boj o bronz je tady!
RESTAURANT DAY
PROSTĚJOV Poslední utkání sezony čeká prostějovské basketbalPROSTĚ CHUTNÁ!
isty zítra, tj. v úterý 19. května od

●● Po pěti havířovských sezonách odchází kmenový gólman Třince Lukáš
Daneček, jenž v minulosti mimo jiné
odchytal i dvacet utkání za Prostějov.
Nyní bude hájit branku druholigového
Frýdku-Místku.

●● Robert Reichel s Dominikem
Haškem rozhodli o tom, že se Vitáskův
Liberec střetne v příštím ročníku Ligy
mistrů se Skellefteou a Nitrou, na Spartu Praha Petra Kumstáta čeká Ženeva
a Hamar, Svozilovy Vítkovice prověří
Mannheim a běloruské Grodno.

dem Kotyzou probrala varianty, jak se
bude připravovat v dalších měsících
a rozhodla se pro změnu v realizačním
týmu. „Nejsem typ, který potřebuje tolik trénovat. Potřebuji prostor pro regeneraci a odpočinek,“ prohlásila Kvitová
a s kondičním koučem se definitivně
rozešla.
(lv)

BYLI JSME
U TOHO
Den, kdy se každý může stát restauratérem,
využilo několik desítek kuchařských a cukrářských mágů z blízka i daleka.
Foto: Petra Hežová

Čtěte něa
stran
Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s účastnicemi kurzu„Od kočárku
25

18:00 hodin. V duelu proti Opavě
se pokusí získat jedenáctou medaili v řadě. Pokud se jim to podaří,
obsadí v Kooperativa NBL třetí
místo. „Chceme ligový ročník zakončit vítězstvím,“ burcuje kouč
Orlů Zbyněk Choleva.
V dosavadním průběhu série oba týmy dokázaly využít výhodu
domácího prostředí, které výrazně ovlivnilo průběh každého
utkání. „Vlastní hala nahrává každému ligovému týmu a to se
opět potvrdilo. Doma si každý hráč víc věří. V Opavě hráče hnala
dopředu plná hala, a to se hodně podepsalo pod konečný výsledek,“ poznamenal Choleva. Kouč Prostějova věří, že v podobném duchu bude probíhat i poslední utkání sezony. Současně si
uvědomuje také skutečnost, že Orli půjdou do zápasu v roli favorita. „Bylo to tak i v prvním zápase a ten jsme zvládli. V Opavě
to nevyšlo, ale teď je zase řada na nás. Budeme muset hodně
dobře bránit a současně potřebujeme, aby se dařilo našim
střelcům. Když to vyjde, bude medaile naše,“ tvrdí trenér Ariete
Prostějov.
(lv)

Tradiční basketbalové zpravodajství
najdete na straně 38 dnešního vydání

k podnikání“ pod záštitou Zdravého města znovu uspořádali Restaurant Day
v prostějovském stylu se spoustou dobrot. Co dodat? Snad jen MŇAM!

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

TBALEM

DIVIZE „E“ – 27. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 27. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 27. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 23. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 23. KOLO

TJ SOKOL URČICE
FK KOZLOVICE
NEDĚLE 24.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

FC KRALICE NA HANÉ
FC HNĚVOTÍN
NEDĚLE 24.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

SOKOL KONICE
FK NOVÉ SADY
NEDĚLE 24.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL MOSTKOVICE
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 24.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

TJ SOKOL PLUMLOV
FK SLAVOJ KOJETÍN „B“
SOBOTA 23. 5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

15022710221

®

MILUJE
M
VEČER E
NÍK
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Pondělí 18. května 2015
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky

Fotbalový sumáø

17. kolo - Divize E

26. kolo - MSFL

SK
Uničov

0

1.SK
Prostějov

0

* výsledky * statistiky * tabulky

SK
Hranice
TJ Sokol
Určice

Poločas: 0:0
Diváků: 249.

SESTAVA
URČIC:

SESTAVA
UNIČOVA:

Uvízl - Heinz, Řehák, Vejvoda, Koutek - Juřátek, Nuc - Stříž
(86. Kasal), Hrubý, Jeřábek (68. Vasiljev) - Krč.
Trenér: Jiří Navrátil.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň - Hirsch, Sus, Zatloukal, Rus (75. Sečkář) - Koudelka,
Fládr, Zelenka, Pančochář – Machálek (46. Šteigl), Kroupa.
Trenér: František Jura.

„Jeden bod je samozřejmě málo.
Musíme se zvednout a začít vyhrávat.“
kouč
k
ouč p
prostějovského
rostějovskéh
ho tým
týmu
mu Fra
František
antišeek JU
JURA
URA
A
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DALŠÍ VÝSLEDKY MSFL
26. kolo: SK Líšeň – FC Hlučín 4:2 (1:0). Branky: 10. Hyčka, 50. Fischer, 61. Halaška, 69.
Halaška – 49. Málek, 73. Málek. Diváci: 151 * FK Slavia Orlová - Lutyně – SK Sigma Olomouc B 2:3 (2:0). Branky: 17. Kopel, 36. Cverna – 62. Ševčík, 63. Hladík, 89. Falta. Diváci:
30 * SFC Opava B – SK HS Kroměříž 2:5 (2:2). Branky: 18. Svatonský, 40. Maléř – 24. Žák,
35. Neubert, 47. Žák, 51. Strašák, 78. Neubert. Diváci: Neuvedeno * FC Fastav Zlín B – MFK
Vyškov 0:1 (0:0). Branka: 57. Novotný. Diváci: Neuvedeno * FK Sulko Zábřeh – 1. HFK
Olomouc 0:1 (0:0). Branka: 65. Soukup. Diváci: Neuvedeno.

Tým

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

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
17:00
10:15
10:15

Z

V

R

P

Skóre

Body

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
13
14
12
12
11
9
10
10
9
8
8
7
7
5
2

6
8
4
8
7
7
11
7
5
5
8
7
9
5
9
2

3
5
8
6
7
8
6
9
11
12
10
11
10
14
12
22

67:20
41:29
59:44
47:33
38:28
37:37
40:37
43:40
44:45
42:42
34:36
25:38
43:48
21:42
31:49
22:66

57
47
46
44
43
40
38
37
35
32
32
31
30
26
24
8

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

:
:
:
:
:
:
:
:

26. kolo - Přebor Olomouckého KFS

Sokol

Konice

0

FC
Kralice na Hané

0

Rozhodčí: Silný – Sedláček, Bartůněk
SESTAVA
KONICE:

SESTAVA
KRALIC:

SPORTIKA - II.TØÍDA

22. kolo: Haná Prostějov-FC Kralice B 5:0 (3:0),
branky: Zatloukal 2, Kaprál, Kolář, Trnavský, Sokol
Přemyslovice-Haná Nezamyslice 1:3 (1:1),
branky: Barna - Fialka, Horák, Mariánek, Sokol
Čechovice B-Smržice 1:4 (1:2), branky: Hodulák Klus 2, Kotlár, Martinek, Sokol Brodek u PV-Sokol
Vrahovice 5:3, branky: Soldán 2, Hangurbadžo,
Krejčí, Zatloukal - Studený 3, Horní Štěpánov-Sokol
Olšany 7:0, branky: Klimeš 2, Matuška 2, Němec 2,
Žondra, Sokol Zdětín-Skalka 2011 3:4 (3:2), branky:
Holinka, Keluc, Zdráhal - Vogl 2, Mlčoch, Novák,
Sokol Držovice-Sokol Určice B 6:1, branky: Liška
4, Hradečný, Zahradníček - Hochman.
1.Haná Nezamyslice 22 17 3 2 66:19 55
2.Haná Prostějov
22 15 3 4 58:26 51
3.Horní Štěpánov
22 13 3 6 63:30 43
4.Sokol Vrahovice 22 11 5 6 59:38 40
5.Skalka 2011
22 12 2 8 49:48 39
6.Sokol Brodek u PV 22 11 3 8 41:44 39
7.Sokol Určice B
22 9 6 7 53:45 36
8.Sokol Čechovice B 22 9 3 10 45:45 32
9.Smržice
22 8 2 12 46:65 27
10.Sokol Olšany
22 7 3 12 31:49 24
11.Sokol Přemyslovice 22 6 3 13 33:50 23
12.Sokol Zdětín
22 7 2 13 48:68 23
13.Sokol Držovice 22 6 1 15 38:65 20
14.FC Kralice B
22 2 3 17 15:53 10
Kanonýři: 17 - Klimeš Libor (Horní Štěpánov), Nakládal
Petr (Sokol Čechovice B), 15 - Studený Jan (Sokol
Vrahovice), Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín), 14 - Tyl Lukáš
(Sokol Přemyslovice).

I.B SK. „A“ MUŽI:

„Ve středu to nešlo, pak byl na nás vidět hlad.“
trenér Určic P
Petr
etr G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
strana 30
26. kolo - Divize E

FC

0

Vítkovice
TJ Sokol
Určice

Poločas: 0:0

2

Branky Určic: Trajer, Los. Rozhodčí: Škrobák – Šistík, Mankovecký.
SESTAVA
URČIC:

Nejezchleb – Koláček, Hloch, Zbožínek, Pekař (46.
Skopalík) – T. Zapletal, Machynek, Kopečný (83. Pavel)
– Svozil, Los – Trajer (79. Bokůvka).
Trenér: Petr Gottwald.

22.kolo: Vik.Přerov "B"-Hor. Moštěnice 3:0 (0:0),
branky: Hrabal, Pavelka, Zaoral, Ústí "B"-Čekyně
2:1 (2:0), branky: Jakubka, Ševčík - Panák, PivínVrchoslavice 4:4 (1:3), branky: Svozil 2, Martinec,
Žondra - Konupka 2, Horák, Zatloukal, KojetínKoválovice "B"-Všechovice 3:2 (2:1), branky:
Ernst, Krčmář, Rybovič - Kuchař 2, TovačovPlumlov 3:3 (1:2), branky: Rumplík, Smrčka, Zajíc
- Hladký, Varga, Zabloudil, Otinoves-Radslavice,
Kostelec-Brodek u Př. 1:2 (1:0), branky: Vařeka
- Složil 2.
1.Plumlov
22 14 5 3 62:32 47
2.Všechovice 22 14 2 6 51:29 44
3.Ústí "B"
22 9 6 7 54:44 33
4.Čekyně
22 9 5 8 53:47 32
5.Kojetín "B"
22 9 5 8 37:37 32
6.Hor. Moštěnice 22 9 3 10 37:54 30
7.Brodek u Př. 22 8 5 9 43:37 29
8.Vik.Přerov "B" 22 8 5 9 49:54 29
9.Kostelec
22 8 4 10 51:45 28
10.Pivín
22 7 6 9 35:49 27
11.Vrchoslavice 22 6 7 9 52:49 25
12.Tovačov
22 7 4 11 42:51 25
13.Otinoves 21 7 3 11 48:61 24
14.Radslavice 21 6 4 11 34:59 22
I.B SK. „B“ MUŽI:

KAM NA MSFL - 26. KOLO:
sobota 23.5.
sobota 23.5.
sobota 23.5.
sobota 23.5.
sobota 23.5.
sobota 23.5.
neděle 24.5.
neděle 24.5.

0

Nejezchleb – Koláček, Hloch, Zbožínek, Pekař (70.
Zelina) – Bokůvka (46. T. Zapletal), Machynek, Kopečný
– Svozil, Skopalík (70. Pavel) – Los.
Trenér: Petr Gottwald.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 26. KOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Poločas: 2:0

Branky: Vorontsov, Chrastina, Lee, Ferenc
Rozhodčí: Páral – Kozubík, Poláček.

Rozhodčí: Drozdy - Černý, Vostrejž.
Žluté karty: 36. Heinz (U).



4

I.A SK. „B“ MUŽI:

22.kolo: Náměšť-Štěpánov 4:0 (1:0), branky:
Fišara 2, Kvapil, Zajíček, Bělotín-Dub nad Mor.
6:2 (2:0), branky: Hanák 2, Smékal 2, Novosad,
Wojnarovský - Hrabal, Rychlý, Čechovice-Troubky
3:1 (1:0), branky: Klimeš 2, Drmola - Němčák,
Lipník-Beňov -Nehlášeno, Lipová-Opatovice 0:1
(0:0), branky: Klvaňa, Hlubočky-Mostkovice 5:0
(3:0), branky: Nguyen 4, Stloukal, Slatinice-Ústí
"A" 0:6 (0:4), branky: Šnejdrla 3, Pokorný, Vyka,
Škařupa.
1.Ústí "A"
22 22 0 0 86:16 66
2.Bělotín
21 16 0 5 58:33 48
3.Beňov
21 11 4 6 68:50 37
4.Lipová
22 12 1 9 49:44 37
5.Náměšť
22 10 4 8 45:45 34
6.Opatovice
22 10 2 10 45:40 32
7.Čechovice 22 9 5 8 38:34 32
8.Lipník
21 9 3 9 43:37 30
9.Mostkovice 22 9 1 12 28:43 28
10.Štěpánov 22 8 1 13 37:56 25
11.Slatinice
22 6 6 10 28:38 24
12.Hlubočky
21 6 2 13 33:63 20
13.Troubky
22 4 2 16 38:63 14
14.Dub nad Mor. 22 3 3 16 30:64 12

Rec – R. Řehák, Čižmar, Bílý – Antl, T. Sedláček, Kořenovský
– Schön, Kamený – Blaha.
Trenér: Roman Jedlička.

Števula – Dočkal, Martinka, Hlačík – Petržela, Répal,
Valtr, Troneček (60. Němec) – Dostál, Lehký.
Trenér: Ivo Gottwald.

KAM NA DIVIZI SK.E - 27. KOLO:
sobota 23.5.
sobota 23.5.
sobota 23.5.
sobota 23.5.
sobota 23.5.
neděle 24.5.
neděle 24.5.
neděle 24.5.

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

:
:
:
:
:
:
:
:

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

MS DIVIZE SK.E

PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

Dohrávané 17. kolo: Lískovec - Mohelnice 0:2, V.
Karlovice - Kozlovice 3:0 (3:0), Rýmařov - Vítkovice 1:0
(1:0), Val. Meziříčí - Havířov 1:3 (0:0), Slavičín - Brumov
2:1 (2:1), Hranice - Určice 4:0 (2:0), Nový Jičín - Dolní
Benešov 3:2 (0:2), Petrovice - Přerov 3:1 (1:1).
26. kolo: Přerov - Hranice 2:2 (0:1), Rýmařov Petrovice 4:0 (1:0), Valašské Meziřící - Nový Jičín
1:1 (1:0), Velké Karlovice - Dolní Benešov 1:0 (0:0),
Vítkovice - Určice 0:2 (0:0),Havířov - Brumov 2:0
(1:0), Kozlovice - Mohelnice 4:5 (2:0).
1.Mohelnice
26 15 5 6 46:24 50
2.Vítkovice
26 15 3 8 50:31 48
3.Slavičín
26 14 5 7 49:33 47
4.Petrovice
26 13 4 9 32:30 43
5.Brumov
26 13 3 10 51:36 42
6.Hranice
26 10 10 6 47:35 40
7.Havířov
26 10 9 7 46:40 39
8.Přerov
26 10 8 8 40:40 38
9.Nový Jičín
26 10 8 8 39:40 38
10.Rýmařov
26 10 7 9 50:41 37
11.Valašské Meziřící 26 10 3 13 37:48 33
12.Kozlovice
26 9 5 12 49:55 32
13.Dolní Benešov 26 9 3 14 40:45 30
14.Velké Karlovice 26 4 10 12 23:39 22
15.Určice
26 5 5 16 28:54 20
16.Lískovec
26 5 4 17 27:63 19

26.kolo: Nové Sady-Litovel 3:1 (2:1), branky: Dvorský,
Navrátil, Škoda - Dokoupil, Chválkovice-Dolany 0:2
(0:1), branky: Volf, Čapek, Klenovice-Medlov 0:6
(0:2), Mohelnice "B"-Želatovice 2:0 (0:0), branky:
Horák, Kloss, Šumperk-Velké Losiny 1:1 (0:0), branky:
Skopal - Uvízl, Kojetín-Koválovice-1.HFK "B" 2:3
(1:2), branky: Galetka, Vaněk - Krumpolc 2, Blažkovský,
Hněvotín-Šternberk 5:2 (2:1), branky: Novotný 3,
Lošťák 2 - Jurečka, Zifčák, Konice-Kralice 0:0.
1. Nové Sady 26 21 3 2 91:25 66
2. Šumperk
26 19 5 2 48:15 62
3. Velké Losiny 26 14 7 5 53:29 49
4. Hněvotín
26 14 4 8 43:37 46
5. Kojetín
26 11 5 10 49:37 38
6. Medlov
26 11 4 11 39:41 37
7. Mohelnice "B" 26 11 3 12 45:47 36
8. Šternberk
26 10 4 12 41:46 34
9. Želatovice
26 10 3 13 39:46 33
10. Litovel
26 8 7 11 45:46 31
11. 1.HFK "B"
26 9 4 13 42:48 31
12. Kralice
26 8 6 12 32:45 30
13. Dolany
26 8 4 14 38:58 28
14. Konice
26 7 5 14 31:43 26
15. Chválkovice 26 6 6 14 29:45 24
16. Klenovice 26 6 0 20 28:85 18

22. kolo: Sokol Bedihošť-Sokol Vícov 3:1, FK VýšoviceHaná Nezamyslice B 2:0, Sokol v Pivíně B-FC Ptení 1:0,
Sokol Protivanov B-Sokol Čechy pod Kosířem 2:4 (1:2),
FK Němčice-Sokol Kladky 2:0, Sokol Otaslavice-Sokol
Tištín 2:3, FC Dobromilice-Sokol Mostkovice B 7:2.
1.FK Němčice
22 18 3 1 51:20 59
2.Sokol Tištín
22 12 4 6 47:35 41
3.Sokol Vícov
22 10 6 6 51:26 40
4.Sokol Otaslavice 22 11 5 6 51:37 39
5.FC Dobromilice
22 11 3 8 57:44 37
6.FC Ptení
22 9 5 8 34:30 37
7.Sokol Kladky
22 9 2 11 51:51 29
8.FK Výšovice
22 7 4 11 36:34 28
9.Sokol Bedihošť
22 7 5 10 51:66 28
10.Sokol Protivanov B 22 8 3 11 44:52 27
11.Sokol Mostkovice B 22 5 6 11 47:56 25
12.H. Nezamyslice B 22 5 6 11 33:54 25
13.Sokol v Pivíně B 22 6 4 12 39:64 24
14.Sokol Čechy p. K. 22 7 2 13 52:75 23
Kanonýři: 21 - Štěpánek Radomír (Sokol Vicov), 18 Navrátil Miloš (Sokol Kladky), 16 - Kaláb Michal (Sokol
Otaslavice), Musil Martin (Sokol Bedihošť).
IV. TØÍDA

18.kolo: Pavlovice u Koj.-Jiskra Brodek u Konice 1:1
pk 1:2, Sokol Plumlov B-FC Kostelec na Hané B 0:11,
Želeč-Sokol Ivaň 2:1, Biskupice-Sokol Vrahovice B
10:0, Morávia Doloplazy-Sokol Brodek u PV B, Sokol
Přemyslovice-Sokol Tvorovice 4:1.
1. Brodek u Konice 18 16 2 0 81:12 52
2.Pavlovice u Koj. 18 12 3 3 60:30 40
3.FC Kostelec n/H B 18 12 2 4 87:30 39
4.Sokol Plumlov B 18 11 3 4 59:34 38
5.Sokol Brodek u PV B 17 7 3 7 47:46 26
6.Sokol Vrahovice B 18 8 1 9 43:65 26
7.Sokol Tvorovice 18 7 2 9 42:34 24
8.Biskupice
18 7 1 10 40:51 23
9.Sokol Přemyslovice 18 7 1 10 27:33 22
10.Morávia Doloplazy 17 6 2 9 32:54 20
11.Sokol Ivaň
18 2 1 15 16:68 7
12.Želeč
18 1 1 16 17:94 4
Kanonýři: 21 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u Konice),
16 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B), 15 - Trajer David
(Sokol Plumlov B).

JUDISTICKÝ MEMORIÁL

zaznamenal rekordní účast

26. kolo - Přebor Olomouckého KFS

TJ Sokol
Klenovice na Hané
TJ

Medlov

0
6

Poločas: 0:2

Branky: Novák 2, Klos, Kasal, Müller, Muzikant.
Rozhodčí: Hodáň – Vedral, Motal.
SESTAVA

Polák – Smékal, Všianský, T. Cetkovský, Liška – R. Cet-

„Uhráli jsme výsledek, pro který jsme si
KLENOVIC:
kovský (25. Jaroš), Novák, Rozehnal, Pytela – Borovský,
Přikryl.
Trenér: Vladimír Krč.
sem jeli. Zápas se vyvíjel remízově
a nikdo si nezasloužil vyhrát ani prohrát.“
trenér
trené
ér Kralicc Ivo G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D „Je to bída, děs, hrůza, absolutní chaos a rozklad.
strana 30 Trápí nás zranění, ztráty formy i motivace.“
trenérr Kleno
Klenovic
ovic Vl
Vladimír
ladim
mír K
KRČ
RČ
Č
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najdete nás na www.vecernikpv.cz

22. kolo: Nové Sady "B"-Doloplazy 2:2 (1:1),
branky: Andrýsek, Urbánek, vlastní - Drábek,
Haňovice-Slavonín 1:2 (0:2), branky: Grossmann
- Alka, Semjon, Velký Týnec-Paseka 5:1 (2:0),
branky: Pospíšil 3, Hrudník, Magna - Martinák,
Protivanov-Šumvald 3:0 (2:0), branky: Grmela, F.
Pospíšil, Milar, Jesenec-Lutín 1:1 (0:0), branky: P.
Tichý - nehlášeno, Hvozd-Velká Bystřice 3:1 (2:0),
branky: , Babice-Zvole 0:3 (0:1), branky: Daříček,
Nejedlý, Ospálek.
1.Lutín
22 12 5 5 54:32 41
2.Protivanov 22 12 2 8 48:30 38
3.Paseka
22 11 4 7 57:45 37
4.Zvole
22 11 4 7 36:34 37
5.Velká Bystřice 22 11 3 8 39:48 36
6.Nové Sady "B" 22 10 4 8 65:46 34
7.Haňovice
22 10 4 8 50:33 34
8.Jesenec
22 9 5 8 36:38 32
9.Babice
22 8 5 9 25:45 29
10.Slavonín
22 9 1 12 39:40 28
11.Doloplazy 22 8 3 11 46:43 27
12.Hvozd
22 6 5 11 34:47 23
13.Šumvald
22 5 5 12 22:47 20
14.Velký Týnec 22 5 4 13 44:67 19

III. TØÍDA

Prostějovská sestava získala hned čtrnáct individuálních medailí, k tomu i dva
týmové poháry.
Foto: Zdeněk Gottwald
PROSTĚJOV Poslední dubnovou
neděli se ve sportovní hale Sportcentra DDM Prostějov uskutečnila
Velká cena Zdeňka Ludvíka. Memoriál jedné z nejvýraznějších postav českého juda byl velmi úspěšný
a potvrdil meziročně rostoucí trend
v počtu závodníků i jejich kvalitě.
Turnaj přišel osobně zahájit primátor Statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák společně s náměstkyní Ivanou Hemerkovou, po slavnostním úvodu se moderování ujal
ředitel závodu Zdeněk Gottwald.
V tomto roce se Velké ceny zúčastnilo
celkem dvě stě čtrnáct judistů z dvaadvaceti oddílů, od nejmladších benjamínků až po starší žáky, což je o téměř
pětinu více než loni.
Tým Sokola I Prostějov výrazně uspěl
především díky výborným výsledkům

svých benjamínků. V družstvech získal
dva poháry za dvě druhá místa ve věkových kategoriích U9 a U11, k tomu
přibylo celkem čtrnáct individuálních
medailí.
O zlaté se postarali Jakub Vejmola
v U11 a David Zaoral v U9), čtyři stříbrné přidali Deniska Holubářová s Petrem
Mejzlíkem v U9, Matyáš Kryštof mezi
U11 a Matyáš Roubík v kategorii U13.
Bronzových medailí bylo hned osm
a získali je Adam Kovář, Alex Srpek, Barunka Vítková, Jarda Vozihnoj a Michal
Mejzlík v kategorii do devíti let, v U11 je
napodobili Adélka Ježková a Erik Pospíšil. Také ostatní Prostějované, kteří se neprobojovali až na stupně vítězů, alespoň
získali cenné zkušenosti. A na jejich soutěžním projevu je s rostoucím počtem
zápasů vidět velké zlepšení a příslib do
budoucna.
(zg, jim)

Pondělí 18. května
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky
MLÁDEŽNICKÉ TABULKY
REGIONÁLNÍCH MUŽSTEV:

Sportovní sumáø
Ariete

Prostějov
BK

Opava

Střelba 2b.: 48/25:42/22 Asistence:
Trojky:
9:6 Osobní chyby:
Trestné hody: 24/17:2/2 Získané míče:
Doskoky:
47:31 Ztracené míče:

94
64
22:21
11:25
9:6
12:11

čtvrtiny skóre
kóó
1.
25:18
2.
17:15
3.
21:23
4.
31:8
poločas: 42:33
stav serie: 1:0.
Rozhodčí:
Dolinek,
Vondráček, Kurz
Diváci: 600.

Švrdlík Kamil 23, Marko Roman 22, Tomanec Jan 9, Talley Dylan 9, Slezák Pavel 8, Kouřil Radovan 7, Nečas Radek 4, Šteffel
David 4, Mrviš Tomáš 4, Sehnal Marek 2, Peterka Ondřej 2,
Novák Martin 0.
Trenér: Petr Czudek

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Blažek 17, Gniadek 16, Cvek 8, Klečka 7, Šiřina 7, Kramný 5, Dokoupil 2, Vlček 2, Lyčka 0, Kvapil 0

SESTAVA
OPAVY:

* výsledky * statistiky * tabulky

KONEČNÁ TABULKA JIHOMORAVSKÉ SKUPINY DRUHÉ LIGY:

kooperativa nbl o bronz - 1. zápas



Tým

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

TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
Házená Legata Hustopeče
TJ Fatra Slavia Napajedla
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
TJ Sokol Brno Juliánov
SHC Maloměřice
TJ Sokol II Prostějov
SK Kuřim
Handball KP Brno „B“
TJ Sokol Telnice
TJ Tatran Bohunice „B“

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

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

16
15
13
10
11
10
10
7
8
8
6
6

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

5
5
7
9
11
10
11
10
13
13
12
14

651:585
606:539
656:582
666:644
619:570
625:616
592:600
635:643
583:685
677:706
555:603
557:649

33
32
28
23
22
22
21
19
17
17
16
14

(11)
(10)
(6)
(1)
(0)
(0)
(-1)
(-3)
(-5)
(-5)
(-6)
(-8)

VÝSLEDKY 9. KOLA:

BK
Ariete

Opava

Prostějov

Střelba 2b.: 32/21:49/22 Asistence:
Trojky:
12:3 Osobní chyby:
Trestné hody: 13/12:32/21 Získané míče:
Doskoky:
29:37 Ztracené míče:
SESTAVA
OPAVY:
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

90
74
17:10
27:19
6:10
14:12



Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

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

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

9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
6
2
3
2
2
0

1
2
2
3
1
2
1
4

1
1
1
4
5
5
6
5

51:31
50:24
49:27
34:41
30:43
31:45
29:44
31:50

15
14
14
7
7
6
5
4

KAM NA 1. LIGU MUŽŮ?

kooperativa nbl o bronz - 2. zápas
čtvrtiny skóre
kóó
1.
21:22
2.
25:16
3.
23:19
4.
21:17
poločas: 46:38
stav serie: 1:1.

10. kolo, sobota 23. května, 14.00: Žatec – Žďár nad Sázavou, Start Praha – Prostějov,
Radotínský SK – Čakovice „B“, Senec – Přerov.

Talley Dylan 19, Slezák Pavel 16, Švrdlík Kamil 14, Šteffel David 8,
Nečas Radek 6, Marko Roman 4, Peterka Ondřej 4, Kouřil Radovan
3, Sehnal Marek 0, Novák Martin 0, Mrviš Tomáš 0, Tomanec Jan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

„Fanoušci v nás zažehli jiskru, která nás
probudila a výkon byl opravdu špičkový“
trenér Opavy Petr CZUDEK
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DALŠÍ VÝSLEDKY PLAY-OFF
Finále:
Nymburk - Děčín 69:64 (16:16, 35:32, 48:46). Nejvíce bodů: Simmons 16, Washington a Benda po 12,
Welsch 7 - Bosák 14, Jelínek a Landa po 11, Vyoral 10. Fauly: 15:18. Trestné hody: 8/7 - 7/4. Trojky: 6:8.
Doskoky: 34:28. Stav série: 1:0.

ATP Tour - muži
Řím - dvouhra
1. kolo: Berdych volný los; Veselý - Gulbis (Lot.) 7:6, 2:6, 6:3. 2. kolo: Berdych
(6) - Donati (It.) 6:2, 6:4; Veselý - Nišikori (5-Jap.) 6:7, 5:7. 3. kolo: Berdych
- Fognini (It.) 6:3, 3:6, 7:6. Čtvrtfinále:
Berdych - Federer (2-Švýc.) 3:6, 3:6.

WTA Tour - ženy
Řím - dvouhra
1. kolo: Šafářová (12) - A. K. Schmiedlová (SR) 7:6, 6:7, 6:4; Karolína Plíšková (11) - Bacsinszká (Švýc.) 4:6, 0:6.

2. kolo: Kvitová (4) - Knappová (It.)
6:3, 4:6, 7:6; Šafářová - Dulgheruová
(Rum.) 6:1, 4:6, 6:7. 3. kolo: Kvitová
- Jankovičová (16-Srb.) 6:3, 6:2. Čtvrtfinále: Kvitová - Suárezová (10-Šp.)
3:6, 2:6.
Řím - čtyřhra
1. kolo:Mattek-Sands, Šafářová (USA,
ČR) – Jans, Klep (Pol., Slovinsko) 6:4,
6:3. 2. kolo: Mattek-Sands, Šafářová - Hantuchová, Stosur (Slovensko,
Austr.) 6:3, 7:6. Čtvrtfinále: Mattek-Sands, Šafářová - Babos, Mladenovic
(Maď., Franc.) bez boje B/M.

VEÈERNÍK V NOVÉM
I SE SPORTEM

Malá kopaná: druhou ligu vyhrál Laškov
a postoupil do nejvyšší okresní soutěže
PROSTĚJOV Závěrečným turnajem v sobotu vyvrcholil aktuální ročník
2. okresní ligy mužů v malé kopané ČUS Prostějovska. Ve Vrbátkách se definitivně
rozhodlo o prvenství týmu 1.FC Laškov, který hladce zdolal Zavadilku 4:1 a díky
tomu postoupil do první ligy s minimálním jednobodovým náskokem na druhé
FK Vrbátky. Konečné třetí místo obsadila navzdory poslední porážce FC Zavadilka Prostějov.
Představitel výkonného výboru malé kopané Prostějov Pavel Kočíb poděkoval všem
zúčastněným za vzorné vystupování po celý finálový turnaj a Obecnímu úřadu Vrbátky za vytvoření výborných podmínek v místním sportovním areálu. Poháry, medaile
a další ceny předali Pavel Kočíb, revizorka výkonného výboru OS ČUS Prostějovska,
z.s. Jiřina Kučerová a místostarosta obce Vrbátky Pavel Novotný. Za vítězný kolektiv Laškova převzal trofej jako první vedoucí mužstva a zároveň starosta obce Ladislav Jedlička.
(kopa,son)

2. okresní liga mužù 2014/15
Čtvrtý turnaj jara (sobota 16. května) – hřiště Vrbátky: FC Juniors Hluchov – Béci 2:3,
MK Medvědi Prostějov – KMK Katastrofa Prostějov 1:2, FK Vrbátky – TTCE Graphic
Prostějov 6:1, 1.FC Laškov – FC Zavadilka Prostějov 4:1. Rozhodčí Bedřich Lizna.
Koneèná tabulka
1. Laškov
10
4
0
2. Vrbátky
9
3
1
3. Zavadilka PV
7
1
6
4. Medvědi PV
7
0
7
5. Béci
6
0
8
6. Katastrofa PV
5
2
7
7. Graphic PV
3
1
10
8. J. Hluchov
2
1
11
Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.

55:20
68:30
38:41
32:33
28:42
25:27
22:48
25:52

34
33
22
21
18
17
10
7

KP - STARŠÍ ŽÁCI

22.kolo: Černovír-Jeseník 7:1 (4:0), branky:
Kuchyňa 2, Blažek, Hrstka, Juřena, Vrba, Šiška
- Zrník, Brodek u Přerova-Slavonín 2:2 (1:1),
branky: Kocian 2 - Ambruz, Kohut, MohelniceNové Sady 1:3 (1:0), branky: Horáček - Bittner
2, Pošusta, Lipník-Želatovice 8:0 (4:0), branky:
Školoudík 5, Kubeša 2, Ketko, Zábřeh-Velké
Losiny 5:2 (1:1), branky: Tareš 2, Appl, Huf,
Nízký - Hangurbadžo, Skalák, Konice-Čechovice
0:7 (0:3), branky: vlastní - Baroš 2, Batěk, Frohn,
Růžička, Valdez, Kozlovice-Šternberk 7:0 (1:0),
branky: Kozák 2, Suchomel 2, Keňo, Malík, Mohapl.
1.Čechovice
21 16 4 1 104:17 52
2.Jeseník
21 17 1 3 89:21 52
3.Nové Sady
21 14 6 1 82:18 48
4.Černovír
21 15 1 5 105:28 46
5.Mohelnice
21 13 2 6 109:28 41
6.Konice
21 13 2 6 52:34 41
7.Kozlovice
21 10 2 9 42:48 32
8.Lipník
21 9 0 12 51:69 27
9.Zábřeh
21 7 2 12 51:54 23
10.Slavonín
21 5 3 13 24:75 18
11.Velké Losiny
21 5 2 14 28:86 17
12.Želatovice
21 3 3 15 20:101 12
13.Brodek u Přerova 21 2 3 16 15:74 9
14.Šternberk
21 2 1 18 23:142 7

27. kolo: Frýdek-Místek - 1.SK Prostějov 5:1 (1:0), FC
Hlučín - SK Líšeň 1:1 (1:0), HS Kroměříž - Hodonín 6:1
(3:0), HFK Olomouc - Znojmo 1:1 (1:0), Třinec - Baník
Ostrava Neuvedeno, Fastav Zlín - SFC Opava 2:2 (1:1),
1.FC Slovácko - Sigma Olomouc 0:3 (0:0), Vysočina
Jihlava - Zbrojovka Brno 0:1 (0:0).
1.FC Zbrojovka Brno 28 25 2 1 885:753 77
2.FC Baník Ostrava 27 21 2 4 811:795 65
3.1.FC Slovácko
27 18 1 8 1090:30 55
4.SK Sigma Olomouc 29 17 4 8 78:43 55
5.FC Vysočina Jihlava 28 15 5 8 60:33 50
6.FC Fastav Zlín
28 14 7 7 58:27 49
7.SK HS Kroměříž 27 11 7 9 52:36 40
8.MFK OKD Karviná 27 12 3 12 51:48 39
9.1.HFK Olomouc 28 11 6 11 49:56 39
10.MFK Frýdek-Místek 27 11 2 14 45:82 35
11.Slezský FC Opava 28 9 6 13 42:58 33
12.RSM Hodonín
27 9 2 16 35:67 29
13.FC Hlučín
27 7 7 13 34:50 28
14.1.SC Znojmo FK 28 8 4 16 31:58 28
15.FK Fotbal Třinec 25 7 5 13 33:104126
16.1.SK Prostějov 27 6 3 18 43:82 21
17.SK Líšeň
27 4 5 18 26:99 17
18.MFK Vyškov
27 4 3 20 26:91 15
MS DIVIZE DOROSTU SK. E

Rozhodčí:
Vyklický,
Matějek, Baloun
Diváci: 950.

Klečka 17, Gniadek 14, Šířina 13, Cvek 12, Dokoupil 11, Blažek
10, Kramný 9, Vlček 4, Lyčka 0, Kvapil 0.
Trenér: Petr Czudek

MS LIGA DOROSTU U-19

24. kolo: Znojmo - HS Kroměříž 0:1 (0:0), Vítkovice
- Hodonín 6:3 (4:1), Sparta Brno - 1.SK Prostějov 1:5
(0:1), HFK Olomouc - MFK Vyškov 2:1 (1:1), Šumperk
- SK Líšeň 0:3, Havlíčkův Brod - MSK Břeclav 1:3
(0:2), Třinec - Frýdek-Místek 0:4 (0:3).
1.SK HS Kroměříž
23 18 3 2 57:16 57
2.1.SK Prostějov
23 17 2 4 58:19 53
3.MFK Frýdek-Místek 23 14 2 7 48:26 44
4.MFK Vyškov
23 14 1 8 64:43 43
5.FC Havlíčkův Brod 23 12 1 10 52:39 37
6.1.SC Znojmo FK
23 11 1 11 49:42 34
7.MFK Vítkovice
22 9 6 7 43:42 33
8.RSM Hodonín
23 9 5 9 42:43 32
9.FK Fotbal Třinec
23 9 5 9 35:36 32
10.FK SAN-JV Šumperk 23 8 3 12 31:51 27
11.SK Líšeň
22 6 5 11 33:53 23
12.1.HFK Olomouc 23 4 4 15 22:43 16
13.MSK Břeclav
23 3 5 15 23:61 14
14.FC Sparta Brno
23 2 5 16 16:59 11
MS LIGA DOROSTU U-17

Prostějov – Žatec 4:6, Žďár nad Sázavou – Start Praha 2:6, Přerov – Radotínský SK 6:2, Čakovice
„B“ – Senec 6:4.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PRVNÍ LIGY MUŽŮ

„Byli jsme v pozici favorita, potřebovali
jsme vyhrát a tým utkání parádně zvládl.“
lodivod Ariete Zbyněk CHOLEVA
strana 38
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26. kolo: Frýdlant nO - Sulko Zábřeh 3: 3 (3: 1), SK Uničov
- Vítkovice B 3: 1 (2: 0), Slavia Opava - Nový Jičín 0: 1,
Přerov - Havířov 4: 1, Hranice - Jeseník 2: 0 (0: 0), Krnov
- Val. Meziříčí 3: 2 (1: 1), Vsetín - Šumperk B 2: 3 (1: 2).
1.SK Uničov
22 19 1 2 90:32 58
2.SK Hranice
23 19 1 3 72:22 58
3.1.FC Viktorie Přerov 22 14 4 4 63:26 46
4.MFK Havířov
22 14 2 6 80:44 44
5.FK Jeseník
23 14 1 8 70:55 43
6.FK Krnov
23 13 3 7 78:46 42
7.Valašské Meziříčí 23 11 1 11 55:56 34
8.1.BFK Frýdlant nO 21 8 5 8 60:54 29
9.FC Vsetín
23 8 3 12 26:47 27
10.FK Nový Jičín
22 7 2 13 28:45 23
11.Sokol Čechovice 22 6 3 13 31:86 21
12.FK SAN-JV Šumperk B22 5 5 12 45:76 20
13.FK Slavia Opava 22 6 0 16 32:52 18
14.SK Sulko-Zábřeh 22 3 3 16 28:68 12
15.MFK Vítkovice B 22 2 2 18 33:82 8
KP STARŠÍ DOROST

22.kolo: Černovír-Chválkovice 1:0 (0:0), branky:
Vaněčka, Šternberk "A"-Konice 15:0 (3:0), branky:
Koryťák 3, Škoda 3, Sklenář 2, Čikl 2, Holčík, Kořenek,
Krmela, Vinkler, Zuština, Velký Týnec-Nové Sady 4:1
(2:0), branky: Charvot 2, Coufal, Pazdera - Takáč, Velké
Losiny-Nemilany 6:1 (1:1), branky: Bureš 2, Bureš,
Hegner, Hošek, Pur - Hořava, Zubr Přerov-Opatovice 6:2
(3:2), branky: Hradilík 2, Matulík 2, Skopal 2 - Walach 2,
Litovel-Mohelnice 2:10 (2:3), branky: Šmoldas, Štýbnar Svoboda 3, Coufal 2, Pobucký 2, Karas, Najman, Srdýnko,
Kostelec-Určice 4:7 (0:2), branky: Navrátil, Parák, Picek,
Simandl - Zapletal 3, Halouzka 2, Krajíček, Šnajdr.
1.Zubr Přerov
22 19 2 1 85:26 59
2.Určice
21 17 2 2 113:39 53
3.Mohelnice
22 17 0 5 81:29 51
4.Velké Losiny
22 13 2 7 76:46 41
5.Opatovice
21 12 2 7 72:48 38
6.Černovír
22 11 5 6 52:35 38
7.Chválkovice
22 8 3 11 65:47 27
8.Velký Týnec
22 8 3 11 51:49 27
9.Šternberk "A"
22 7 3 12 49:69 24
10.Nemilany
21 7 2 12 44:50 23
11.Nové Sady
22 5 4 13 57:56 19
12.Kostelec
21 5 4 12 53:89 19
13.Konice
22 5 1 16 43:103 16
14.Litovel
22 1 1 20 14:169 4
KRAJSKÁ SOUTÌŽ SK. “A”- DOROST

Vítězný tým druhé ligy 1. FC Laškov v plné parádě.

Foto: Karel Kučera

PŘIHLÁŠKY DO NOVÉ SEZÓNY
Komise malých sportů při OS ČUS Prostějovska z.s. upozorňuje zájemce
o přihlášení se do okresních soutěží malé kopané 2015/16, že se mohou
přihlásit na sekretariátu OS ČUS Prostějovska z.s. (Česká ulice 15, Prostějov). Přihlášku a hráčskou soupisku si lze stáhnout z webových stránek malé
kopané www.malakopanapv.websnadno.cz. Startovné: 3000 korun muži
a 1500 Kč žáci pro kluby organizované v ČUS, 3200 korun muži a 1700 Kč
žáci pro oddíly bez členství v ČUS. Navíc: vratná kauce 600 korun za každý
mužský tým. Přihlášku a soupisku je možné zaslat též elektronicky na mailové adresy: kucerovajirina@email.cz nebo pavel.kocib@email.cz. Startovné je potřeba zaplatit přímo v sekretariátu OS ČUS Prostějovska z.s., kde
bude obratem vystaven doklad o zaplacení. Startovné za žákovský celek uhradí každý účastník až dodatečně v případě vytvoření okresní soutěže žáků.

22.kolo: Náměšť-Doloplazy 1:0 (1:0), branky: Chorý,
Šternberk "B"-Chomoutov 0:7 (0:3), branky: Rigo 2,
Švach 2, Beneš, Pírek, Vybíral, Lipník-Hustopeče 2:1
(1:1), branky: Bureš, Marek - Kolář, Kojetín-KováloviceŽelatovice 3:9 (2:3), branky: Jura 3 - Matlocha 6, Libicher
2, Bartók, Němčice nad H.-Protivanov 7:1 (4:0), branky:
Chlud 2, Vejvoda 2, Horák, Jordán, Porupka - Sekanina,
Tovačov-Smržice 6:3 (3:1), branky: Šemreo 2, Špalek
2, Hýzl, Otáhal - Gottvald, Holomek, Kalandřík, SlatiniceBrodek u Př. 4:7 (1:6), branky: Kurfürst, Křeček, Slezák,
Škobrtal - Kaláb 4, Horák, Horáček, Černík
1.Lipník
22 21 0 1 97:14 63
2.Želatovice
22 17 2 3 93:32 53
3.Chomoutov
22 15 2 5 70:25 47
4.Smržice
22 14 2 6 67:41 44
5.Doloplazy
22 11 4 7 80:44 37
6.Tovačov
22 11 2 9 53:41 35
7.Slatinice
22 10 2 10 68:51 32
8.Hustopeče
22 10 0 12 56:50 30
9.Protivanov
22 7 3 12 43:52 24
10.Němčice nad H. 22 7 2 13 46:67 23
11.Brodek u Př.
22 7 1 14 58:78 22
12.Náměšť
22 6 2 14 43:67 20
13.Kojetín-Koválovice 22 4 4 14 51:83 16
14.Šternberk "B"
22 0 0 22 13:199 0

KP - MLADŠÍ ŽÁCI

22.kolo: Černovír-Jeseník 2:5 (2:4), branky: Lehar,
Lezna - Tulis 2, Dostál, Krézek, Latzel, Brodek u
Přerova-Slavonín 0:3 (0:1), branky: Kenša, Rozložník,
Stavěl, Mohelnice-Nové Sady 0:1 (0:0), branky:
Bažant, Lipník-Želatovice 1:10 (0:2), branky: Stoklásek
- Braun 4, Boucník 2, Fencl, Lysák, Picka, Zbořil, ZábřehVelké Losiny 3:0 (1:0), branky: Kreutz, Nízký, Smyčka,
Konice-Čechovice 0:3 (0:0), branky: Handl, Kováč,
Robeš, Kozlovice-Šternberk 10:1 (4:0), branky:
Skopal 4, Polášková 3, Bartůněk, Kolařík, Kuban Teichmann.
1.Jeseník
21 17 0 4 116:39 51
2.Zábřeh
21 15 2 4 74:44 47
3.Želatovice
21 14 2 5 86:53 44
4.Čechovice
21 13 3 5 83:49 42
5.Kozlovice
21 13 2 6 76:45 41
6.Mohelnice
21 13 0 8 84:39 39
7.Černovír
21 10 1 10 81:74 31
8.Šternberk
21 9 2 10 68:74 29
9.Nové Sady
21 6 6 9 37:45 24
10.Slavonín
21 7 2 12 67:85 23
11.Konice
21 6 5 10 39:65 23
12.Lipník
21 5 2 14 60:103 17
13.Brodek u Přerova 21 4 0 17 40:122 12
14.Velké Losiny
21 1 1 19 26:100 4
OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU

16.kolo: Sokol Plumlov-Haná Nezamyslice 3:2 (1:0),
Sokol v Pivíně-FC Kralice 4:1.
1.Haná Nezamyslice 13 8 2 3 29:17 27
2.Sokol Brodek u PV 12 6 3 3 27:19 22
3.Sokol v Pivíně
13 5 4 4 29:26 20
4.Sokol Plumlov
13 4 3 6 27:29 18
5.FC Kralice
13 2 2 9 13:34 9
Kanonýři: 12 - Typner Jan (Sokol Brodek u PV), 8 - Soldán
Denis (Haná Nezamyslice), 7 - Blumenstein Zdeněk
(Sokol v Pivíně), Cigan Robin (Sokol Plumlov).
OKRESNÍ PØEBOR ŽÁKÙ

14.kolo: Sokol v Pivíně-Haná Prostějov 0:4, FC
Dobromilice-Jiskra Brodek u Konice 3:3 pk 0:1, FC
Kralice-Sokol Protivanov 8:2, Sokol Určice-Sokol
Plumlov 0:0 (0:0), pk 2:0.
1.Haná Prostějov
12 12 0 0 151:2 36
2.Sokol Určice
11 8 2 1 67:14 27
3.Sokol Plumlov
12 7 2 3 38:25 23
4.Sokol v Pivíně
13 7 1 5 35:29 23
5.FC Kralice
12 6 0 6 47:45 18
6.Jiskra Brodek u Konice 13 5 1 7 38:44 17
7.FC Hvozd
12 3 4 5 26:43 16
8.FC Dobromilice
12 1 2 9 16:92 5
9.Sokol Protivanov
13 0 0 13 4:128 0
Kanonýři: 57 - Hangurbadžo Alexandr (Haná Prostějov),
26 - Vobejda Jaroslav (Sokol Určice), 18 - Zatloukal
Leopold (Haná Prostějov).
OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ

14.kolo: Sokol Držovice-Sokol Čechovice B 0:3 (0:3),
Sokol Brodek u PV-FK Výšovice 2:0, FC Kostelec
na Hané-FK Němčice 1:3 (1:0), FC Kralice-Sokol v
Pivíně 4:3 (1:0), Smržice-Jiskra Brodek u Konice 1:11
(0:5).
1.FK Němčice
14 14 0 0 135:4 42
2.Sokol Čechovice B 14 10 2 2 62:21 33
3.Jiskra Brodek u Konice14 8 3 3 83:28 29
4.Sokol Brodek u PV 14 7 4 3 53:40 27
5.FC Kostelec na Hané 13 7 4 2 66:20 26
6.Sokol v Pivíně
13 3 3 7 21:47 13
7.Sokol Držovice
14 2 3 9 26:45 11
8.FK Výšovice
12 3 1 8 27:61 10
9.FC Kralice
13 1 2 10 21:113 6
10.Smržice
13 1 0 12 19:134 3
Kanonýři: 30 - Vičar Adam (Jiskra Brodek u Konice),
29 - Kromka Tomáš (FK Němčice), 25 - Handl Marek
(FK Němčice).
OKRESNÍ PØEBOR ŽÁKÙ 7+1

10.kolo: Sokol Brodek u PV-Sokol Bedihošť 3:0.
1.Sokol Brodek u PV 10 9 0 1 60:10 27
2.Sokol Bedihošť
10 4 0 6 25:40 12
3.Sokol Klenovice
9 4 0 5 22:42 12
4.Sokol Přemyslovice 9 2 0 7 22:37 6
Kanonýři: 21 - Rakáš Patrik (Sokol Brodek u PV), 14
- Šmíd Pavel (Sokol Bedihošť), 12 - Oščádal Michal
(Sokol Přemyslovice).

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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kultura v Prostějově a okolí...

Návštěvnost překonala

počet obyvatel obce

MÁJ VE VŘESOVICÍCH
ZPESTŘIL ČECHOMOR

Jen málokdy se stane, aby na akci dorazilo víc lidí, než žije ve
městě či obci, kde se koná. Tento husarský kousek se podařil ve
Vřesovicích, které mají 531 stálých obyvatel. Na sobotní koncert
kapely Čechomor do místního zámeckého parku přitom dorazilo ještě o čtyřiatřicet lidí více... Mezi návštěvníky nechyběl ani
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který mediálním partnerem akce.
Nositele řady hudebních cen Anděl pozvali místní nadšenci, kteří
se ve Vřesovicích starají o to, aby
to v obci skutečně žilo. „Jejich hud-

NÍ
PŮVODNÍ
ÁŽ
REPORTÁŽ
Z Vřesovic
pro Večerník

Martin
ZAORAL

bu prostě milujeme. A chtěli jsme
si zkusit, jestli organizaci podobně
velkého koncertu dáme,“ vysvětlila
Magda Kořínková, šéfka kulturního
spolku Máj, který ve Vřesovicích
už pětadvacet let pořádá oblíbenou
Dožatou, stavění a kácení máje či
retro plesy. „Vše děláme dobrovolně
a o svém volném čase. Koncert Čechomoru je ovšem za celé čtvrtstoletí
naší nepochybně největší akcí,“ přidala Kořínková, která si koncert stej-

ně jako stovky posluchačů náramně
užívala. A to navzdory pochopitelné
únavě, která se po zápřahu s přípravou „monstr koncertu“, dostavovala.
Díky tomu si však mohly stovky lidí
naživo ve Vřesovicích vychutnat jak
největší hity Čechomoru jako třeba
Velické zvony, či méně známé skladby, mezi něž patřila třeba píseň Nevěra, která muže nabádá „nezavírejte
dívenky do komory, utečou stejně
potvory“. „Podobně velkou akci si asi
pro příště rozmyslíme. Po pravdě řečeno ani nevím, koho jiného bychom
k nám pozvali. Čechomoři jsou pro
nás prostě nej. Ale až se z toho všeho
otřepeme, tak nás určitě zase něco napadne,“ uzavřela sympatická Magda
Kořínková.

Z VERNISÁŽE

HANÁK SPORTUJE!

Vyučený hodinář a kapelník Čechomoru František Černý se muzice věnuje už od 15 let.

Fotoreportáž

PROSTĚJOV Zatímco v přízemním baru ve Školní ulici lidé sledovali zápas českého týmu na hokejovém mistrovství světa, nahoře
v Galerii u Hanáka stylově probíhala vernisáž výstavy Pavla Ponížila
nazvána prostě SPORT. Večerník
byl předminulý čtvrtek u toho!
Fotograf Pavel Ponížil je pravidelným
návštěvníkům galerie známý už ze své
první výstavy, na které představil portréty

pohledných žen a dívek. Po upravených
modelkách napnul svoji pozornost na
zpocené sportovce. Výběr z několika tisíc
vesměs reportážních fotografií pak představil veřejnosti. Na snímcích zachytil
nejrůznější druhy sportů od tradičních
(gymnastika) až po spíše raritní, mezi
něž patří závody malých motorek.
„Moc rád fotím i společenský tanec
a to jako vzpomínku na mládí, kdy
jsem se tímto sportem závodně zabý-

Foto: Luboš Čížek

val,“ sdělil Pavel Ponížil, který sám pravidelně hraje squash nebo badminton.
Jeho děti pak patří mezi absolutní špičku ve sportovní gymnastice, a to nejen
u nás. „Výstava je pěkná, ale nechápu,
jak to ten Pavel dokáže všechno zvládnout objet,“ prohlásil jeden ze čtvrtečních návštěvníků.
Fotky Pavla Ponížila budou v Galerii
u Hanáka k vidění až do 9. června.
(mls)

KDO VYHRÁL VSTUPENKY NA...
PETRA KOLÁŘE!

O

ARM

ZAD

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, která do Prostějova přijede už tuto sobotu.
Vystoupení Petra Koláře se uskuteční ve Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „Kasko“
bude zcela jistě praskat ve švech, měli jste díky Večerníku šanci být u toho ZADARMO! Stačilo 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...
Do slosování pak byli zařazení ti, kteří věděli, že NOVÉ AKUSTICKÉ KONCERTNÍ DVD A CD PETRA KOLÁŘE SE JMENUJE „NA ŽOFÍNĚ“. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal a v losovacím osudí se
sešlo hned 455 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali následující šťastný půltucet: Alena BRADÍKOVÁ, Klopotovice * Libuše BUKVOVÁ, Šárka
38, Prostějov * Lubomír DANĚK, V. Špály 10, Prostějov * Alena NAVRÁTILOVÁ, Přemyslovice 281 * Soňa KLÍČOVÁ, Pivín 85 * Lenka KUDLÁČKOVÁ, Kostelecká 365, Prostějov.
Vstupenky si můžete vyzvednout přímo v redakci Večerníku a to od úterý 19. května.

jak vysto
oupil čeech
hom
mor ve vřeso
oviccích
h....
2x foto: Martin Zaoral

Do areálu zámecké zahrady ve Vřesovicích si zaplatilo vstup Čechomoři přijeli na pozvání místního kulturního spolku Máj,
celkem 565 fanoušků dobré muziky.
který už asi deset let vede Magda Kořínková.

Osvobození Prostějovska v archivních dokumentech
PROSTĚJOV Předminulé úterý
5.květnaproběhlavsáleStátního
okresního archivu v Prostějově
vernisáž výstavy Osvobození
Prostějovska v archivních dokumentech, kterou jeho pracovníci
připravili k 70. výročí ukončení
druhé světové války.

Hana Bartková

Pavel Ponížil (v modrobílé košili) dorazil i se svojí dcerou Dominikou, která je úspěšnou gymnastkou.

Foto: Martin Zaoral

Ředitelka archivu Dagmar Roháčková
připomněla v úvodním slově, že téma
druhé světové války je i ústředním tématem letošního Mezinárodního roku archivů, který se koná 9. června. S koncepcí, obsahem a pojetím výstavy seznámil
přítomné její kurátor Oldřich Václavík. „
Při přípravě výstavy jsme využili zkušenosti při zpracování podobných témat
v publikacích, využili jsme samozřejmě
dobové fotografie, ukázky z kronik, vy-

hlášky, plakáty a tisk,“ přiblížil práci na
samotné výstavě Václavík.
Na jednotlivých panelech tak mohou
přítomní vidět závěrečné boje války
v Prostějově, Konici, Kostelci na Hané,
Němčicích nad Hanou a Plumlově.
Připomenuta je i vícovská tragédie
z 29. dubna 1945, kdy němečtí vojáci odvedli deset občanů jako rukojmí za partyzány zastřelené německé vojáky. Tito byli
po mučení zastřeleni v polích na katastru
obce Suchý. Další výstavní panely zachycují násilné vysídlení obcí Drahanska
z důvodů rozšíření vojenského prostoru (z našeho okresu se toto týkalo obcí
Drahany, Bousín, Otinoves, Rozstání,
Niva, Baldovec) a životní příběh Viléma
Sachera (1907-1987), prostějovského
rodáka, generálporučíka, účastníka bojů
na západní a východní frontě, velitele
3. československé dělostřelecké brigády,
s níž prošel přes Ukrajinu a Slovensko na

Foto: Hana Bártková

Moravu. Vilém Sacher je také autorem
vzpomínkových próz Pod rozstříleným
praporem, Krvavé Velikonoce a Válka
skončila na Hané.

Proměny Blanky Bohdanové
ocenily desítky Prostějovanů
PROSTĚJOV Ve výstavních prostorách prostějovského
muzea se ve čtvrtek 14. května sešli příznivci umění na vernisáži výstavy obrazů herečky a malířky Blanky Bohdanové s názvem „Proměny“. A Večerník u toho pochopitelně
nemohl chybět.
Nejen ti z vás, kteří znají herečku Blanku Bohdanovou z divadelních inscenací, filmů a bezpočtu televizních pohádek jako
Paví král či Jak si zasloužit princeznu a podobně, ocení i její výtvarnické práce, které nám v těchto dnech nabízí k nahlédnutí
prostějovské muzeum. V hlavní budově na T. G. Masaryka se
ve výstavních sálech můžete pokochat působivými olejomalbami, pastely a grafikami herečky i malířky Blanky Bohdanové,
držitelky letošní ceny Thálie za činoherní mistrovství.
„Myslím, že nejsem sám, kdo o výtvarném talentu paní Bohdanové neměl ani tušení, o to mileji jsem překvapen, když vidím
tato nádherná díla,“ přiznal Jiří Hastík, který se ujal úvodního
slova vernisáže. Na zahájení výstavy obrazů známé herečky,
která letos oslavila pětaosmdesát let, se sešly desítky jejich obdivovatelů. Sama herečka ale s ohledem na své zdraví poslala jako
zástup svoji snachu, spisovatelku Zuzanu Maléřovou, která své
tchýni věnovala i pasáž v knize.
„Blanka Bohdanová hledá inspiraci zejména v přírodě, a jak
sama říká - někdy jí k tomu stačí pohled z okna. A přestože maluje především vážná témata týkající se přírody kolem nás, její
obrazy nejsou depresivní,“ přiblížila Zuzana Maléřová. „Jako

Vernisáž uvedla autorčina snacha Zuzana Maléřová četbou
ze své knihy, v níž pětaosmdesátileté umělkyni vzdala hold.
Foto: Petra Hežová

herečku paní Bohdanovou zbožňuji. Na pódiu dává publiku
samasebeanejinakjetomuivjejíchobrazech.Jedenjehezčínež
druhý, chytnou za srdce,“ hodnotí vystavená díla paní Jaroslava.
A protože výstava nese název Proměny, u jejího zahájení snad
ani nemohl chybět stejnojmenný prostějovský pěvecký sbor,
který účastníkům vernisáž zpříjemnil několika písněmi. Blanka
Bohdanová je členkou Unie výtvarných umělců a vystavuje
nejen doma, ale účastnila se i zahraničních výstav. Její díla si můžete prohlédnout ve výstavních prostorách zdejšího muzea do
12. července.
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ZLATÁ JEHLA UŠILA SNOVÉ MODELY CENY MĚSTA PROSTĚJOVA
Fantazie studentů se letos utrhla ze řetězu
ZA ROK 2014 BYLY PŘEDÁNY
původní reportáž
rtáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Dokážete si představit, že by se zhmotnil váš
nejdivočejší sen? Že se toho
trochu bojíte, ale zároveň jste
zvědaví, jak by to ve skutečnosti vypadalo? Něco podobného
se podařilo desítkám mladých
módních návrhářů, kteří své sny
představili uplynulý čtvrtek přímo na pódiu Společenském domu. Právě zde se konal čtrnáctý
ročník Prostějovské zlaté jehly.
Přítomným divákům se postupně
představilo dvaadvacet módních
kolekcí, které soutěžily v celkem
čtyřech kategoriích. Iluze prostoru,
Čárový kód či Unisex - už samotné
názvy kategorií naznačovaly, že to
letos bude pěkná divočina. Například hlavní předpoklad pro zařazení
oděvů do kategorie Unisex tvořila
myšlenka, že vše, co mohou nosit
ženy, mohou nosit i muži a naopak.
To ovšem nebylo nic proti kategorii
nazvané Pocta návrháři McQueenovi. Všichni studenti ve svých

návrzích jasně ukázali, proč se tomuto expertovi, který před pěti lety
spáchal sebevraždu, říkalo „chuligán
britské módy“.
„Modely na ‚zlaté jehle‘ byly důkazem, že studenti dokáží zrealizovat
úžasné nápady, ať už jde o ty umělecké, ve kterých se mohou naplno
vyřádit, nebo ty, kde je kladen větší
důraz na nositelnost a praktičnost,”
komentovala předvedené modely
Ilona Raková, ředitelka pořádající
školy ART ECON, jejíž studenti
se utkali se zástupci dalších celkem
osmi škol.
Škola ART ECON představila
v soutěži celkem pět kolekcí, nej-

BYLI JSME
U TOHO

Některé oděvy vypadaly, jako kdyby se zrodily z hodně divokého snu. Tato
kolekce čerpala inspiraci u „chuligána britské módy“ Alexandra McQueena.
Foto: Martin Zaoral

14. roèník Prostìjovské zlaté jehly
KATEGORIE
VÍTĚZOVÉ
• Iluze prostoru Rudé moře - SŠ Scénického výtvarnictví Bratislava
• Unisex
Kdo s koho? SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb
Frýdek-Místek
• Pocta návrháři McQueenovi SPŠ Svidník
• Čárový kód
Realita v šifře-Lucia Krosnerová, SPŠ Svidník
• Cena diváků:
Přerůst - ART ECON SŠ, Prostějov
• Hlavní cena poroty: Naše - SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec
výrazněji se mezi nimi prosadila ta
pojmenovaná Přerůst, která získala Cenu diváků. „S návrhem na tuto
kolekci přišla Míša Mazalová z Horního Štěpánova, která u nás studuje ve
třetím ročníku. Je to skutečně velice

Fotoreportáž

PROSTĚJOV V obřadní síni prostějovské radnice byly v pondělí 11. května
předány představiteli magistrátu Ceny města Prostějova za rok 2014. Jak Večerník už před časem jako první informoval, toto prestižní ocenění získala
šestice laureátů z celkem sedmnácti navrhovaných osobností.
(red)

kreativní studentka, nelze se divit, že
byl vybraný právě její návrh. Sama by
však jeho realizaci nezvládla. Do jeho
výroby se pod vedením pedagogů
zapojil celý tým studentů,” přiblížila
Ilona Raková fakt, že cesta od snu

k realitě není ani v návrhářství vůbec
snadná.
Velkou cenu z Prostějovské zlaté jehly si ovšem zasloužil snad každý, kdo
svoji představu dokázal dotáhnout
až do finální podoby. „Myslím, že letošní ročník ukázal, jak jsme se zase
posunuli o kousek dál. A za všechny,
co se na přípravě soutěže podíleli,
jsem ráda, že máme od našich hostů
samé příjemné reakce. Všichni přislíbili, že se k nám za rok opět rádi vrátí,” uzavřela čtrnáctý ročník prestižní
módní show Ilona Raková. Exkluzivním hostem byl zpěvák Petr Bende,
s nímž má Večerník připraven do
příštího vydání zajímavý rozhovor.

jaká
ja
aká byla
bylaa letošní
leetoššní zzlatá
lattá je
jehla...
ehlla....
3x foto: Martin Zaoral
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Šaty z kategorie Unisex, která se řídila heslem Na pódium přilétl i tento motýlek, který by se Závěrečná kolekce z kategorie Pocta návrháři
„co mohou nosit muži, mohou nosit i ženy a vyjímal i v leckterém šantánu.
McQueenovi vypadala, jako kdyby modelky na
naopak“...
sobě měly šaty z cukrové pěny.

ZOMBIE WALK

se koná už tento pátek!
PROSTĚJOV Koncem loňského
října se v Prostějově konal historicky první ZOMBIE WALK. Na
úspěšnou akci chtějí organizátoři
navázat už tento pátek. A Večerník
je opět mediálním partnerem této
mimořádné události, která á za cíl
oživit centrum města...
Druhý ročník prostějovského „Zombie walku“ se koná v pátek 22. května,
sraz je naplánovaný na 16.00 hodin
do Kolářových sadů, kde je start i cíl.
Trasa pochodu měří 3,2 kilometru.
„Ačkoliv existuje mnoho stvoření, za
které se dá převléci, bylo by skvělé,
kdyby se každý účastník pokusil
vypadat jako zombie. Upíři, vlkodlaci, čerti, démoni a smrtky jsou
ideální na tradiční průvody masek.
V každém případě se snažte vypadat
co nejmrtvolněji,“ doporučuje jedna
z organizátorek Veronika Juračková.
A dojde opět k přepadení, na akci
totiž opět vystoupí armáda nasazená
k obraně nouzového shromaždiště.
Při průvodu by se nikdo neměl smát,
mluvit a jít „normálně“...
(red)

Milovníci jídla si přišli v sobotu na své...
původní
reportáž
pro Večerník

FOTOGALERIE
klikni na
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Petra
HEŽOVÁ
PROSTĚJOV Milovníci dobrého jídla si najisto užili sobotní pochoutkové
hody na zahrádce Národního domu.
Okrašlovací spolek města Prostějova
ve spolupráci s účastnicemi kurzu Od
kočárku k podnikání totiž uspořádal
další Restaurant Day, jehož cílem je
pochlubit se s vlastním kulinářským
uměním a setkat se s lidmi s podobně
chutnými zájmy.
To se v případě prostějovské akce splnilo
bezezbytku, protože na zahrádce Národního domu bylo plno. Před gurmány
z širokého i blízkého okolí se svými laskominami blýskli kuchařští mágové s dortíky, koláčky, chlebíčky, uzeným masíčkem
i fazolemi v rajčatové omáčce. Lahůdky
sladké, slané i cereální nebo zeleninové,
prostě nechybělo nic, co mohlo potěšit
chuťové buňky přítomných strávníků.
Své kuchařské umění předvedla i jedna

ního způsobu obchodování a domácí
produkce vyrazili s piknikovou dekou
do parků či jiných příjemných veřejných
prostranství a pod širým nebem zdravě,
chutně a hlavně ekologicky šetrně posnídají. „Fair trade snídani pořádná knihovna už počtvrté, letos se k ní přidaly i Kavárna ve Špalíčku, Zdravá výživa Rosinka
a Harmonie zdraví. Loni tu bylo plno
a i tentokrát máme přihlášenou přibližně stovku zájemců,“ přiblížila spo-

Držitelé Ceny mìsta Prostìjova 2014

Olga Čermáková
Studovala na Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov v době, kdy začaly snahy
o odstranění sochy T. G. Masaryka, které vyvrcholily jejím zničením. Mezi
obyvatelstvem došlo k velkému pobouření a proběhla spontánní demonstrace, jejíž duchovním iniciátorem byla právě Olga Čermáková. Byla vyloučena ze studia a odešla pracovat do zahradnictví. Po sametové revoluci
v roce 1989 byla kooptována do pléna zastupitelstva a v roce 1993 vznikla
iniciativa pro znovupostavení sochy T. G. Masaryka na náměstí, kdy Olga
Čermáková se aktivně zúčastnila dvou benefičních vystoupení i samotného
odhalení sochy v roce 1998. Dnes řídí pěvecký sbor Exaudi, který působí na
půdě Českobratrské církve evangelické, a jenž navázal spolupráci s pěveckým sborem v německém Erfurtu.

Jiřina Prekopová
Dětská psycholožka i autorka populárně naučné literatury z oblasti dětské
psychologie a výchovy, která se proslavila po celém světě. Vystudovala psychologii, filosofii a pedagogiku, ale z důvodu protikomunistických názorů
nesměla ve svém oboru pracovat. V roce 1970 se svým manželem opustila
vlast a otevřela si úspěšnou praxi v německém Stuttgartu, kde se věnovala
práci s problémovými dětmi. Při práci s autistickými dětmi vyvinula doktorka Jiřina Prekopová metodu pevného objetí, která se nyní vyučuje po celém
světě. Napsala řadu odborných článků a knih z oblasti dětské psychologie
a výchovy přeložených do sedmnácti jazyků.

Jan Roubal
in memoriam
Vystudoval bohemistiku, historii a polonistiku. V letech 1973 až 1990 působil jako vedoucí literárně dramatického oboru Lidové školy umění V.
Ambrose v Prostějově, v letech 1984 až 1990 ve stejném oboru i na LŠU
Žerotín v Olomouci. Působil jako pedagog na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci na katedře divadelních, filmových a mediálních studií. Na JAMU v Brně působil jako odborný asistent v ateliérech činoherního
herectví a dramatické výchovy a od roku 2007 v ateliéru Divadlo a výchovy
a v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu. Byl vynikajícím znalcem německého i polského divadla a teatrologie, zejména jejich současných tendencí. Překládal teatrologické texty z polštiny a němčiny. Rozvinul spolupráci s předními teatrology obou zemí a průběžně seznamoval české prostředí
s progresivními metodologickými přístupy a tendencemi. Jan Roubal zemřel uprostřed příprav na profesorský titul.

Marie Turková

Na své si přišli i milovníci sushi, které bylo vynikající a navíc tu bylo k dispozici
v bezpočtu variantách.
Foto: Petra Hežová

z organizátorek, předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová, která
si otevřela stánek s originální smaženou
pochoutkou dle receptu své maminky sekanou na chlebu. „Na Restaurant Day
jsem se připravila se vším všudy - mám
tu v zásobě sedm kilo vepřového masa,
takže doufám, že bude lidem chutnat
a nebudu muset jíst sekanou ještě další
dva týdny,“ konstatovala Milada Sokolová, kterou nadchla návštěvnost akce.
Věděla, že maso domů zpátky určitě

nepoveze... Díky luxusním lahůdkám
a slunečnému počasí byl totiž zájem naprosto ojedinělý. „Asi je na mně vidět, že
se jídlu nebráním, takže tuhle akci jsem
si nemohl nechat ujít,“ smál se například
pan Vladimír, který se na Restaurant Day
přišel nabaštit i s dětmi.
Pokud vám tahle gurmánská akce
unikla, nezbývá než si počkat na další.
Nejbližší termín bude už v létě a pravidelní čtenáři vědí, že Večerník vás na něj
rozhodně nezapomene upozornit...

z nevládní organizace NaZemi.
Společného snídaňového happeningu se letos i díky báječnému počasí
zúčastnilo více než pět desítek strávníků. Všichni strávníci si mohli bez
obav vychutnat nejen snídani, ale
i hřejivé jarní paprsky, díky nimž se snídaně v trávě a pod širým nebem stala
luxusním zážitkem. „Jsme na této akci
podruhé. Poprvé nám pršelo a snídali
jsme uvnitř knihovny, ale také se nám

Vzděláváním handicapovaných dětí se zabývá od roku 1978. Zasadila se
o zřízení vyrovnávacích a dyslektických tříd v Prostějově, o zřízení elokované třídy tehdejší pomocné školy v Prostějově a o vybudování chráněné
dílny, kde tehdy našly uplatnění děti ze zvláštní a pomocné školy. Od roku
1990 se Marie Turková zabývala myšlenkou zřídit speciální školu pro děti
s více vadami v Prostějově. Přes všechny neúspěchy a jednání se podařilo
v roce 1993 zahájit provoz prvních čtyř tříd nestátního zdravotnického zařízení a stacionáře. V roce 1998 se zrekonstruovala za velké podpory města
Prostějova budova na ulici Tetín. Nyní se zde vzdělávají žáci se specifickými
vzdělávacími potřebami, a to v kombinaci s postižením. Od roku 2006 pracuje škola pod názvem Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota
pod vedením Marie Turkové.

Miroslav Švancara

Cena města Prostějova za rok 2014 mu byla udělena za pořádání deseti ročníků Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové v Prostějově. To navštívilo za tuto dobu více než 400 tisíc lidí. Miroslav Švancara přivedl do Prostějova ke spolupráci na výběru sochařů vynikající umělce, jako
např. Vladimíra Preclíka, Borise Jirků, Bohumila Teplého, Tomáše Medka,
Miroslavu Špačkovou, Blahoslava Adamíka či Jiřího Hastíka. Zájem o účast
na tomto sympoziu totiž projevilo více jak 1 300 umělců ze 42 zemí všech
to líbilo. Ale takhle venku v přírodě je to světadílů.
samozřejmě o něčem jiném. Dětem se tu
Václav Mastný
moc líbí. Snídali bychom tak častěji, ale
nemáme bohužel zahradu,“ usmívala se Patří k předním prostějovským odborníkům v oblasti investiční výstavby.
Jana Svítková, která na akci dorazila spolu Jeho práce pro město začala již v době existence státní příspěvkové organizace Stavoinvesta Brno, a to zejména při přípravě a realizaci revitalizace
s manželem a dětmi.
Lidé, kteří zavítali na piknikový happe- a modernizace bytového fondu města. I později po založení firmy Stavoinning, mohli ochutnat jednohubky ze vest Prostějov, jejímž byl Václav Mastný jednatelem, spolupráce s městem
žitného chleba se slunečnicovou pašti- k oboustranné spokojenosti pokračovala. V době, kdy probíhala soutěž na
kou, kávu z Kolumbie, špaldový hrnkový vítěze urbanistického řešení židovských uliček, byl jmenován tajemníkem
perník s javorovým sirupem, fair trade čaj komise pro vyhodnocení nabídek a posléze byl vyslán do Izraele k navázání
kontaktů s komunitou bývalých prostějovských občanů.
nebo kakao.

V
PROSTĚJOVĚ SE UŽ POČTVRTÉ SNÍDALO FÉROVĚ
PROSTĚJOV Druhá květnová sobo- zbytkem světa, kdy příznivci alternativ- lupořadatelka Gabriela Štěpánková
ta je na celém světě zasvěcena podpoře fair trade. Jde o způsob obchodu,
výroby a zpracování potravin, tedy
o příležitost uživit se vlastní prací za
důstojných podmínek v rozvojových
zemích. Prostějov se tak stavil po bok
více než stovky českých měst, kde se
každoročně snídá férově.
Už čtvrtým rokem se v Prostějově snídalo ‚na férovku‘ v parku u knihovny.
V sobotu 9. května se tak stalo spolu se

Pětice laureátů si minulé pondělí převzala Ceny města Prostějova za rok 2014. Jan
Roubal byl oceněn in memoriam.
Foto: Magistrát města Prostějova
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ZDENIČKA SE VRACÍ DOMŮ, NEMÁ ALE KAM. POMOZTE!

INFORMUJE

SETKÁNÍ KLUBU PERSONALISTŮ
V pondělí 1. června se v Národním domě od 13:00 hodin uskuteční Setkání klubu personalistů,
které pořádá OHK v Prostějově.
Hlavním tématem je firemní kultura a

Foto: archív Z. Kotyzové
KLIMKOVICE,
PROSTĚJOV
Příběh Zdeničky Kotyzové, která
se s pomocí své rodiny a nejbližších
pere s následky osudové autonehody, již z Večerníku dobře znáte. Jak
vešlo ve známost, nyní je mladá
dívka na rehabilitačním pobytu
v Klimkovicích, vrátit by se měla
v příštích dnech. Její maminka je
ale ve velmi těžké situaci. Nemá
totiž byt uzpůsoben k péči o stále
ještě nemohoucí dceru. Protože
město žádný volný bezbariérový
nemá, obrací se s žádostí o pomoc
právě na vás, čtenáře Večerníku!
„Byla jsem za náměstkyní Alenou
Raškovou, ta mi ale sdělila, že volný
bezbariérový byt v současné době
magistrát opravdu nemá. Řešením
není ani umístění Zdeničky v některém ústavu, protože jednak by to
pro ni byl obrovský psychický šok, za
druhé bychom se jí nemohli věnovat
tak, aby dělala další pokroky,“ nechala

se slyšet Zdena Kotyzová starší. Její
nájemní byt není pro takto složitý
život přizpůsobený a ona by většinu
potřebných úkonů musela provádět
tak, že Zdeničku přenese v náručí.
„Není to jen o hygieně, vozík prostě
normálními dveřmi neprojede. Nedostanu se s ním ani do koupelny, ani
do ložnice,“ přidala. Nyní tedy stojí
před těžkou otázkou, co dál...
Touto cestou se rozhodla oslovit
všechny, kdo by měli možnost nabídnout bezbariérové ubytování. „Pokud byste měli možnost, nebo znali
někoho, kdo bezbariérový byt nabízí
k pronájmu, dejte prosím vědět. Nemusí to být ani v Prostějově, budeme
dojíždět. Bohužel nemám finanční
prostředky na to, abych byt koupila
a nechala upravit,“ poprosila čtenáře
Večerníku Zdena Kotyzová starší.
A není to bohužel jediný problém,
se kterým se potýká. Vysiluje ji i boj
s pojišťovnou o hrazení dalšího

pobytu, vůbec nejhorší je ale úřední šiml. „Abychom měli nárok na
nejrůznější rehabilitační pomůcky
a věci jako podložky do vany či podobně, musí Zdenku prohlédnout
neurolog, načež vydat potvrzení, že
tyto věci vzhledem ke své nemoci
potřebuje. Jenže to v Klimkovicích
nikdo neudělá, nemají zde potřebou dokumentaci. Vyšetření budeme muset podstoupit až po návratu
domů. Takže přijedeme a nebudeme mít vůbec nic. Tedy kromě věcí,
které se podařilo zakoupit díky sbírce,“ posteskla si.
(red)
Redakce Večerníku tímto prosí
všechny, komu na Zdeničce záleží
– pokud máte možnost nabídnout
podobný byt, nebo víte o někom,
kdo by byl ochoten a schopen pomoci, dejte vědět. Holt, když nepomohou státní a městské instituce, snad, jako už po několikáté,
pomohou dobří lidé...

NA RADNICI OCENILI VETERÁNY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
PROSTĚJOV Občanské sdružení
Červené barety uspořádalo v úterý
12. května v reprezentačních prostorách obřadní síně prostějovské radnice
slavnostní akt, při kterém si zúčastnění
připomněli sedmdesát let od ukončení
2. světové války v Evropě. Byli pozváni
váleční veteráni, příslušníci východní
či západní fronty, zahraničních vojsk,
domácího odboje, stejně tak i lidé, kteří byli perzekvováni ve vězeních a koncentračních táborech.
(mm)

Konstelace hvězd Prostějova
Nejvíce starostí budou mít Prostějované tento týden naštěstí jen s oblečením, při častých změnách počasí bude totiž těžké se ráno rozhodovat, co
si vzít na sebe. S otevřením aquaparku zatím nepočítejte, vykoupejte se
doma ve vaně...

BERANI - 20.3. až 18.4. Dáváte si
sami sobě až příliš zabrat. Tolik úkolů,
které jste si na začátku tohoto týdne
vytýčili, prostě nemůžete stihnout splnit. Co kdybyste slevili ze svých nároků
a ve volnějším čase se raději věnovali
vlastní rodině?
BÝCI - 19.4. až 19.5. Jste až příliš
prchliví a také v těchto dnech vás budou dráždit i úplné prkotiny. Hoďte se
co nejrychleji do klidu, nemáte proč
být v neustálém stresu. Uklidnění vám
přinese hlavně víkend, kdy se dozvíte
spoustu dobrých zpráv.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Zkuste v
těchto dnech myslet na charitu, nějaký
ten peníz byste mohli věnovat potřebným věcem. Naopak odmítejte žádosti
o půjčky, mohli byste přijít na buben.
V práci pozor na špatnou náladu nadřízeného.
RACI - 20.6. až 21.7. Každopádně
byste měli začít sportovat, sedavé zaměstnání vám absolutně nejde k duhu.
Pokud nemáte dostatek vůle, požádejte kolegy, zda by si s vámi nešli zaběhat
nebo zahrát tenis. Určitě u mnohých
uspějete.

LVI- 22.7. až 21.8. Pokud ještě nemáte naplánovanou dovolenou, je
absolutně nejvyšší čas! Nenechávejte všechno na poslední chvíli, nebo
ostrouháte jako vloni! Letos si ale vyberte vzhledem k financím rekreaci v
tuzemsku.
PANNY - 22.8. až 21.9. Celkem lehce
se můžete tento týden dostat do křížku
s kolegy v práci a zlobu pak přenést
doma na členy rodiny. Pokud se v zaměstnání hodláte mermomocí hádat,
pak raději nechoďte domů. Válčili byste na dvou frontách...
VÁHY - 22.9. až 21.10. Dostanete
lákavou obchodní nabídku, která v
případě úspěchu může rapidně změnit
váš dosavadní život. V žádném případě
ale neriskujte, jestliže se rozhodnete
investovat, tak jedině po konzultaci s
odborníky.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Nerozčilujte
se zbytečně, když to není absolutně
zapotřebí. V těchto dnech se vás sice
bude snažit několik lidí vykolejit, vy ale
zachovejte klid a zhluboka dýchejte.
Jste člověk na svém místě, takže si lehce
zajistíte respekt.

Slavnosti se účastnil i čtyřiadevadesátiletý Jan Přidal z Vřesovic a poslední
žijící členka 2. čs. paradesantní brigády
Božena Ivanová. Foto: Michal Mucha

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Vás
v nejbližší době čekají menší potíže s
potomky, kteří se začnou trochu flákat
a školní povinnosti budou u nich až na
druhém místě. Pokud přísně nezakročíte hned, situace se vám nebezpečně
vymkne z rukou.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Nebojte se uskutečnit ďábelský plán,
který jste vymysleli už kdysi dávno.
Dosud vám chyběla odvaha, ale právě
nejbližší dny budou nakloněny natolik, že by se vám mělo vše podařit. Tak
rychle do toho!
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Neprovokujte zbytečně svého partnera
koketováním s jinou osobou, a ještě k
tomu v jeho přítomnosti. Pokud vám
ve vztahu něco neklape, řešte to přímo
a všechno si koukejte vyříkat. Hlavně
pozor na nevěru.
RYBY - 19.2. až 19.3. Vaše roztržitost
se vám v těchto dnech může hodně vymstít. Obzvláště za volantem svého vozidla si dávejte pozor, policejní hlídky
vám neodpustí ani ten nejmenší přestupek. Při nákupu si hlídejte šrajtofli,
nedávejte ji z ruky!

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: MLÉČNÉ VÝROBKY...

celou reportáž najdete na www.vecernikpv.cz

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: 2. 6. 2015 od 07:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: levá strana
ul. Kostelecká od č. 9, 11, 13, 15
(bytové domy) po č. 45 (KOOS) za
ul. U Stadionu, včetně celého areálu
č. 23 (Moragro a.s.), č. 33, 35, 37,
39, kotelny DS, obchodu, stavebnin
Stavospol, areálu firem za stavebninami, pravá strana ul. Kostelecká od
č. 16 po č. 28, dále část ul. J. B. Pecky
- část za pekárnou vč. Metalšrotu,
dále č. 28 na ul. Krapkova - Elektro,
celá ul. Palečkova, část ul. Pod Kosířem od křižovatky s ul. Palečkova vč.
č. 25 po ul. Hanačka vč. MŠ.
Obec: Prostějov
Dne: 3. 6. 2015 od 7:30 do 11:00

pobytů. Těšíme se na setkání s vámi.
Nezapomeňte se registrovat na
emailu: ohkpv@ohkpv.cz
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

ý

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

představení projektu Firma pro zdraví. Bude přítomna i ředitelka Úřadu
práce s aktuálními informacemi o
trhu práce a zástupce Lázní Slatinice
se zajímavými nabídkami ozdravných

hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Zlechovská, Kosířská, Hloučelní, Na
vyhlídce, Na okraji. K. Svolinského č.
3 a 5, ul. Zahradní autoservis, Plumlovská oboustranně od ul. J. Lady po
ul. Zlechovskou, ul. J. Lady od č. 1 po
restauraci Zámeček vč.
Dne: 3. 6. 2015 od 11:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ulice Krasická s bytovými domy 47, 49, 51,
53, 53a a celá ul. Brodecká.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 3. 6. 2015 od 07:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce:
jednostranně ve směru od č. 25 po
č. 3 včetně budovy ZŠ (mimo MŠ).
Obec: Hluchov
Dne: 4. 6. 2015 od 07:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
ve směru od Kostelce po č. 106 vč.
bočních ulic s č. 71, 68 a s č. 125.
Obec: Čehovice
Dne: 5. 6. 2015 od 07:30 do 13:30

hodin. Vypnutá oblast: oboustranně od č. 162 a 189 až po č. 193 a 195,
dále od č. 124 a 36 po 116 a 41. Od
č. 46 a 175 po konec obce směr ZD.
Jednostranně od č. 116 po č. 26.
Obec: Prostějov
Dne: 5. 6. 2015 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice J.
Zrzavého od č. 1 - č. 20 vč. kotelny
DS, Kpt. O. Jaroše č. 23 - 33 vč. garáží, Mathonova č. 1104 (Araban gold
s.r.o), K. Svolinského 9.
Dne: 5. 6. 2015 od 11:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice
Polská, Ruská, Dělnická, nám. Práce, E. Králíka, A. Slavíčka vč. kotelny a obchodního centra, V. Špály 1
a areál kotelny, Svolinského č. 7 a
7a (obchod), jednostranně ul. Melantrichova ul. od č. 1 po č. 71, jednostranně ul. Plumlovská od č. 60
po obchodní centrum Penny včetně. E.ON Česká republika, s.r.o.
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Fantasia 106g

Naše RESUMÉ

Bez zdravé výživy se holt prostě neobejdeme. Proto je minimálně čas od času, ne-li
každé ráno, dát si něco dobrého a současně pro organismus výživného. Oblíbený
pokrm Müller Riso koupíte nejlevněji v Bille, mléčnou krupici od Kunína v Albertu, kde rovnou můžete vzít i Müller mix a Pierot. Za nejvýhodnější cenu mají
termix v Bille a Tesku, Fantasii pak hned na třech místech.
Ať vám chutná!
Průzkum proveden ve středu 13. května 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

Blokové čištění v Prostějově ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
úterý 19. května: E. Valenty, Veleslavínská, sídl.E.Beneše kom.+parkoviště 2 u ul. Veleslavínské, sídl.Beneše
kom.+parkoviště 3 u kotelny, sídl.Beneše kom.+parkoviště 4 u Promedica, E. Valenty - zálivka - parkoviště, Olomoucká
komunikace +chodník (sídliště Beneše levá strana-včetně kruhového objezdu), Cyklostezka (sídliště Beneše- po kruhový objezd), Vítěslava Nezvala nezpevněná plocha
středa 20. května: sídl. E. Beneše - vnitroblok, sídl. E. Beneše - vnitroblok - parkoviště 1 za El.Spáčil, Sladkovského - E.
Valenty - chodník, Olomoucká (Barákova II-Vrlova), Za Místním nádražím (Havlíčkova -sportovní hala), Olomoucká
-Havlíčkova,(Za Místním nádr.), Olomoucká -Havlíčkova parkoviště,(Za Místním nádr.), Barákova II (Olomoucká Kotkova), Kotkova, Tovačovského, V. Outraty (Olomoucká-Kotkova), Sladkovského parkoviště,výkupny ovoce,u pošty a budovy nádraží.
čtvrtek 21. května: nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, Neumannovo nám., Vrlova, Kotěrova, Kotěrova - parkoviště, Vencovského, Barákova II (Kotkova - nám.Odboje), V. Outraty (Kotkova-Arbesovo nám.), Arbesovo nám.,
Zborov, Olomoucká pravá strana (Vrlova - Říční)

OD 18. 5. DO 24. 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, Jupiter a v závěru večera též Saturn. Měsíc je těsně po novu a začne být pozorovatelný v pátek. Pozorovatelna se připravuje stavební úpravy a proto nabízíme poslední příležitost pozorování objektů hlubokého
vesmíru velkým dalekohledem D400. 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.
Výstavu Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku
všech pozorování.

netové stránky www.vecernikpv.cz

ROSTĚJOVĚ“
německém Chemnitzu
mi tehdy v Šumperku
na peníze, s čímž jsem
asil. D va měsíce jsem
doma , pak dostal
í dku do Německa
šel to zkusit...“
„Měl. Kdysi jsem dostal nabídku
z Ústí nad Labem, když hrálo v první
lize, ale byl bych tam ve třetí čtvrté
lajně, zatímco v Prostějově jsem věděl, že budu hrát první, maximálně
druhou pětku. Sice jsem měl malé
peníze, tam bych asi dostal dvojnásobek, ale zůstal jsem, protože jsem
chtěl hrát. Pak mě zastavilo zranění,
to byla smůla.“
ƔƔ Láká vás představa obléknout
na sebe v závěru kariéry znovu
prostějovský dres?
„Určitě bych to plánoval. V srdci jsem si říkal, že kdybych končil
s hokejem, tak v Prostějově. Zatím to
ale není v plánu a chtěl bych hrát tak
dlouho, jak jen to půjde. Je to moje
práce i hobby, dělám to, co mě baví.“
ƔƔ Jste ještě jedním z mála obojživelníků a nyní opět hrajete fotbal za Držovice. Jak oba sporty
stíháte?
„Vždy mi to čas umožňuje až po
hokejové sezoně, takže hraji pouze
fotbalovou jarní část. Mám v Držovicích kamarády, dotáhl mě k tomu
hlavně Peťa Zahradníček. Potřeboval jsem trénovat a samotného mě
to nebavilo, tak jsem začal s nimi
chodit na tréninky, potom mi řekli,
jestli nechci i začít hrát. Tak jsem začal.“ (úsměv)
ƔƔ Jaké je vaše fotbalové umění?
„Kluci se mi smáli, že oni hrají na
amatérské úrovni celý život,
já jen tak přijdu z hokeje a hraju jakoby nic.
(smích) Fotbalu

jsem se nikdy nevěnoval, začal jsem
s hokejem v přípravce, potom jsem
asi dva roky hrál tenis a v páté třídě
se opět vrátil k hokeji. V něm mi
hodně pomohl Jarda Beck, který mě
v juniorce naučil velkému hokeji.“
ƔƔ Kdy se přesouváte zpět do Německa?
„Vždy v září, protože tam není společná letní příprava. Oni mají jen čtrnáctidenní kempy, to já mám tady. Takže
mívám jen smlouvu na osm měsíců
a letní přípravu jsem trávil tady,
když tu byl trenérem pan Zachar.
Vždy jsme se nějak domluvili a vyšli
si vstříc. Uvidíme, jak to bude letos,
kdy mužstvo převzal pan Přecechtěl.
I pod ním jsem už působil, tak to
snad nebude problém.“ (úsměv)
ƔƔ A sledoval jste výkony Prostějova v první lize?
„Měli velké ambice, ale mladý tým.
Nevýhodou bylo, že zde byla spousta hráčů na hostování a střídavé starty, takže v týmu nebylo to správné
jádro, které by do toho dalo srdíčko.
Navíc se tu vystřídalo čtyřicet padesát hráčů, to je strašně moc...“
ƔƔ Jak vnímáte nynější žádost Jestřábů o další dotaci?
„Hodně známých se mě na to ptá...
Faktem je, že bez podpory města
tu ale hokej nebude, protože jde
o finančně hodně náročný sport
a potřebuje nejen sponzory, ale
i přízeň orgánů. A když dá v současné době magistrát peníze, tak se mu
skoro všechny vrátí přes domovní
správu za pronájem ledu...“

(QVQCTEJÊX/8[OC\CNC

Hokejisté absolvovali

seznamovací týden
PROSTĚJOV Minulé pondělí
11. května začala členům jestřábího „A“-mužstva letní příprava na
nadcházející prvoligový ročník.
Novému hlavnímu kouči Kamilu Přecechtělovi se v úvodní den
hlásilo celkem čtrnáct hráčů, premiéru na nových postech si odbyli
kustodi Lukás Duba s Michalem
Černým. Úvodní z celkem osmi
týdnů drilu na suchu se nesl ve
volnějším duchu, ode dneška už
ale začne přituhovat.
Vše začalo ranní informativní schůzkou na zimním stadionu, poté se
všichni přesunuli do fotbalového
areálu Za Místním nádražím, kde
se uskutečnila první tréninková jednotka. Ta byla ve znamení lehkého

nabírání síly a fotbálku. Koncem
pracovního týdne se podařilo položit mezi mantinely prostějovského
„ledového paláce“ palubovku, takže
hokejisté mají za sebou i úvodní halové tréninky. Nyní už začnou naplno a vícefázově, každý týden na ně
bude čekat celkem osm dávek.
„Myslím si, že přípravu absolvujeme v počtu osmnácti až dvaceti hráčů. Máme vytipovaný kádr
šesti obránců a devíti útočníků
jakožto základ. Z toho devadesát procent hráčů je hotových
a ten zbytek by měl také klapnout,
takže si myslím, že mužstvo bude
takto kompletní,“ těší se Přecechtěl
na zdařile zvládnutý dril, jenž se pak
pozitivně projeví na ledě.
(jim)

Pondělí 18. května 2015
www.vecernikpv.cz
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Připravuje se smlouva o reklamě...

PROSTĚJOV Prvoligové mužstvo
LHK Jestřábi Prostějov zahájilo už
letní přípravu na novou sezónu, fanoušky ledního hokeje ale výsostně
zajímá i jiná věc, zda město vyhoví žádosti generálního manažera
týmu Jaroslava Luňáka o další finanční injekci. A Večerník už ví, jak
jednání rady města o další dotaci do
hokeje dopadlo!
Přestože žádost o finanční pomoc ve
výši pěti milionů korun nebyla oficiálně na programu jednání rady města
konaného v úterý 12. května, konšelé
o ní jednali až v samotném závěru
zasedání v bodu „různé“. „Panuje všeobecná shoda, aby magistrát hokej
podpořil. Domluvili jsme se na tom,
že mužstvu LHK Jestřábi Prostějov
poskytneme z rozpočtu města částku
tří milionů korun. A protože se bude
jednat o smlouvu o reklamě, připočítá
se k této částce 600 tisíc korun, kterou
klub odvede státu jako DPH,“ seznámil Večerník s výsledkem jednání Jiří
Pospíšil, náměstek primátora Statu-

tárního města Prostějova. Jak dodal,
v těchto dnech se už smluvní artikl
připravuje, k doporučení by mělo dojít na příští radě města 26. května a vše
má schválit zastupitelstvo, které je na
programu v pondělí 8. června.
Prostějovští radní tak z částky požadované Jaroslavem Luňákem ukrojili dva
miliony korun. „Měl jsem s kolegou
Aloisem Mačákem s panem Luňákem
jednání, na kterém došlo k vyjasnění stanovisek obou stran, a dohodli jsme se na
kompromisu. Pan Luňák souhlasil s naším postupem,“ prozradil Jiří Pospíšil.
Menší pochybnosti o způsobu podpory města směrem k hokeji ale
zůstávají. Je normální, aby si magistrát zadával reklamu na svém vlastním majetku a peníze za to vyplácelo soukromému subjektu? „Nejde
jen o nějakou jednorázovou záležitost
ve Víceúčelové hale-zimním stadionu,
smlouva bude zahrnovat i prezentaci
v rámci celého klubu. A navíc hokejisté ponesou reklamy například na dresech, Prostějov tak bude prezentován

po celé republice v rámci první hokejové ligy,“ vysvětlil náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.
Večerník během minulého týdne
zjišťoval, zda magistrát, stejně jako
nyní hokejovým Jestřábům, pomůže mimořádně i dalším sportovním
oddílům. „Samozřejmě jsme o této
možnosti už diskutovali, dokonce se
už objevily některé konkrétní žádosti.
Další finanční podpora i ostatním organizacím, a to nejen sportovním, se
intenzivně zvažuje. Těžko ale říct, kdy
padnou konkrétní rozhodnutí,“ uvedl
pro Večerník Pavel Smetana, prostějovský radní a předseda sportovní komise rady města.
„Vedení klubu s městem o finální formě spolupráce stále jedná. A mohu
potvrdit, že určitá shoda již existuje.
Momentálně se čeká na návrh smlouvy o reklamě, více se k celé záležitosti
nechceme vyjadřovat,“ zareagoval
na dotaz Večerníku Jaroslav Luňák,
generální manažer prostějovských
Jestřábů.
(mik, pk)
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Lakosil jde z Nitry
do Skotska
Nitra (jim) - V sezoně 2005/2006 odchytal někdejší reprezentant do dvaceti
let Vlastimil Lakosil pětadvacet střetnutí za prostějovské Jestřáby a vykazoval
tehdy úspěšnost nad dvaadevadesát
procent. Následující roky strávil gólman,
který působil v Prostějově již v dresu
BHS před dvaceti lety, na Slovensku,
v Německu, krátce v české extralize i první lize i v dalekém Kazachstánu. A nyní
si pětatřicetiletý brankář vyzkouší další
ligu. Po ukončení spolupráce se slovenskou Nitrou má namířeno na Britské
ostrovy, konkrétně do skotského klubu
Dundee CCS Stars. Vítěz Kontinentálního poháru s Martinem, vicemistr
Kazachstánu s Arianem Kokshetau či
gólman s nejvyšší procentuální úspěšností zásahů v play off 2001/2002 ještě
v barvách Třince se tak může těšit na nejvyšší tamější soutěž a souboje proti Belfastu, Braeheadu, Cardiffu, Coventry,
Edinburghu, Fife, Hullu, Nottinghamu
a Sheffieldu.

DALŠÍ POSILOU ŠLAHAŘ,

KOMPLETNÍ HRÁÈSKÉ STATISTIKY JESTØÁBÙ
V SEZONÌ 2014/2015

zůstává i další KVARTETO

Brankáøi:

PROSTĚJOV Po útočnících Jakubu Čuříkovi s Martinem Novákem
a dvojici obránců Tomáš Protivný
- Pavel Mojžíš se pátou novou tváří
v rodícím jestřábím kolektivu stal
Jakub Šlahař. Čtyřiadvacetiletý zlínský odchovanec přichází zkvalitnit
ofenzivu, v Havířově stihl v poslední
sezoně třináct branek. Vedení prostějovského klubu také po zadákovi
Patriku Husákovi potvrdilo setrvání
brankářské trojky Lukáše Vydržela
i tria útočných tahounů Václava Meidla, Lukáše Krejčíka a René Kajaby.
Nejnovější akvizice Jestřábů Šlahař se
stala dorosteneckým i juniorským šampionem se Zlínem, mezitím odehrál
devatenáct utkání v kanadském Val-d‘Or
Foreurs, který ho do QMJHL draftoval v roce 2009 ze třiašedesáté pozice.
V mužské kategorii dostal mladý centr
třiadvacetkrát příležitost ve zlínském
„áčku“ a odvděčil se jednou extraligovou
brankou, do první ligy naskočil v dresu
Olomouce, Třebíče a poslední dva roky
Havířova. Ve druhé nejvyšší domácí
soutěži odehrál včetně play off celkem
155 střetnutí, které mu vynesly více než
osmdesát kanadských bodů. Ty další
už bude přidávat na Hané. „Myslím si,
že jsem chytrý útočník. Rád nahrávám
a často mi udělá větší radost, když spoluhráči připravím gólovou šanci, než když
sám gól dám,“ charakterizoval sám sebe
pro web Jestřábů někdejší spoluhráč Antonína Honejska.
I nadále bude v mužstvu pokračovat jeden z mála odchovanců Lukáš
Vydržel. Čtyřiadvacetiletý gólman strávil většinu posledních sezon formou
střídavých startů v Moravské Třebové
a Valašském Meziříčí, na svém kontě už
má ale i dva prvoligové duely. Udržet
se podařilo taktéž Václava Meidla,
urostlý forvard po svém příchodu z Ústí
nad Labem pozvedl útočnou sílu mančaftu a před svým zraněním stihl v dresu
s Jestřábem na prsou sedmatřicet utkání
s bilancí osmi branek a dvaceti přihrávek.
To z něj udělalo nejproduktivnějšího
člena kádru po základní části. Brzy devětadvacetiletý místní rodák tak po letech
cestování a působení ve Zlíně, Třinci,
Havířově, kanadské OHL, Znojmě, Olomouci, Kometě Brno, Havlíčkově Brodě
a naposledy již zmíněném Ústí zůstane

Juraj Šimboch
Ondřej Kocián
Lukáš Vydržel
Tomáš Halász
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Obránci:

Foto: internet
doma. „Pro mě je to velká výzva. Beru to
osobně, protože jsem Prostějovák a zaleží mi na tom, jak hrajeme. Za sebe můžu
říct, že chci pomoct týmu tak, aby se neopakovala taková sezona jako loni. Aby byli
všichni fanoušci včetně vedení spokojeni
z předvedené hry a výsledků,“ pohovořil
pro oddílový web.
Zatím poslední potvrzenou akvizicí
je Lukáš Krejčík. Odchovanec Nymburku, jenž prošel mládeží Mladé Boleslavi a posledních pět sezon strávil převážně v Benátkách nad Jizerou, kam ho
posílali liberečtí Bílí Tygři, tak může navázat na úspěšný konec uplynulé sezony,
kdy se stal jedním z tahounů Jestřábů na
cestě za záchranou. Po čtyřech bodech
v šestnácti duelech základní části, se totiž
v dresu Prostějova zaskvěl hned třemi
brankami a šesti přihrávkami v následném play out.
„S Prostějovem jsem byl v kontaktu
hned od konce sezony a jednání bylo
rychlé. Líbilo se mi tu, tedy až na ty výsledky. Všichni máme velkou motivaci
to odčinit a pohybovat se mnohem
výš v tabulce. Osobně se chci zlepšit
ve všem, minulá sezóna nebyla dobrá.
A jako tým hrát o sto procent líp,“ zmínil
na jestřábích stránkách čtyřiadvacetiletý
útočník, jenž se těší na své premiérové
derby proti Přerovu i duely s Českými
Budějovicemi a pražskou Slavií.
Zatím posledním z těch, u nichž je jisté,
že budou u Jestřábů pokračovat, se stal
v neděli odpoledne René Kajaba. Ten se
po svém loňském příchodu ze Vsetína
stal díky jedenácti zásahům nejlepším
střelcem mužstva. Mimo první a druhé
ligy dospělých má za sebou třiadvacetileté křídlo představení v dorostenecké
a juniorské extralize.
(jim)

5<&+/ë9(ÿ(51Ì.
Mostu se ujal Øeháèek
Most (jim) - Na pozici hlavního kouče hokejistů Mostu střídá Václava Baďoučka Josef
Řeháček. Osmapadesátiletý trenér už před lety v klubu chvíli působil a jeho cílem je připravit co nejvíce hráčů pro extraligový Litvínov a také postup do prvoligového play off.
Asistentem kouče bude Lukáš Bednařík, bývalý hráč například Karlových Varů.

David Roupec
Patrik Husák
Robert Jedlička
Robin Malý
Jakub Matyáš
David Skřivánek
Karol Korím
Ján Niko
Jan Kolibár
Jakub Řezáč
Jaroslav Hertl
Adam Hawlík
Ladislav Havlík
Lukáš Doudera
Filip Švaříček
Jan Látal
Marek Kaluža
Aleš Knesl
Lukáš Kužel
Lubomír Vosátko
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Útoèníci:
Václav Meidl
Marek Indra
René Kajaba
Vladimír Stejskal
Lukáš Luňák
Matouš Venkrbec
Lukáš Duba
Zdeněk Kubica
Tomáš Franek
Michal Černý
Denis Kindl
Viktor Coufal
David Cienciala
Jaroslav Moučka
Radim Matuš
Radek Meidl
Lubomír Kovařík
Lukáš Krejčík
Tomáš Sršeň
Martin Belay
Valerij Kňazev
Tomáš Káňa
Frank Kučera
Patrik Kuchta
Aleš Padělek
Šimon Mašek
Jiří Ferebauer
Luděk Kuncek
Dominik Matula
Robin Medek
Patrik Poulíček
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Poznámka: U hráčů za jménem následují počet zápasů, branek, asistencí,
kanadských bodů, bilance +/- a trestné minuty. U brankářů počet zápasů,
odchytaných minut, střel, obdržených gólů, zásahů, průměru inkasovaných
branek, úspěšnosti zásahů a čistých kont.
Zdroj: www.hokej.cz
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navštivte stále více oblíbenější inter

rozhovor, lední hokej

„KDYBYCH
KONČIL
S
HOKEJEM,
TAK
V
P
Útočník Michal Vymazal se chystá na již
sedmou sezonu v
PROSTĚJOV Coby devatenáctiletý mladíček zažil
nezapomenutelnou cestu
prostějovských juniorů až do
Jiří
extraligového finále a už tehMOŽNÝ
dy postupně nakukoval do
„áčka“ žlutomodré síly. O rok později pomáhal na ledě zpátky
vybojovat první ligu mužů už jako jeho plnohodnotný člen nově
založeného týmu Jestřábů. To vše se událo před více než deseti
lety, od té doby oblékl Michal Vymazal kromě Prostějova pouze
dresy Šumperku a německého Chemnitzu. Právě na východě
Německa blízko českých hranic našel v posledních sezonách
svůj druhý domov a tamější družstvo táhne v bitvách čtvrté,
resp. třetí ligy, v níž si držel průměr bodu a půl na zápas. Ve sto
třinácti duelech nastřádal sto sedmdesát bodů, o patro níž stihl
v pětadvaceti duelech třicet branek a třiapadesát nahrávek, což
znamená tři a třetinu bodu na jedno střetnutí. Není tak divu, že
mu vedení klubu nabídlo kontrakt i pro nadcházející ročník.
Letní přestávku si pak „Vymazka“ krátí mimo jiné jako fotbalista
Držovic, s nimiž bojuje o záchranu v Přeboru OFS Prostějov.
Čas si našel také na exkluzivní rozhovor pro Večerník...
V rámci exkluzivního
interview pro
Večerník se ptal

hraje kombinační technický hokej
s nahrávkami do prázdné brány,
v Německu se učí, že když jedete dva
na jednoho, tak máte spíše střílet.
A preferuje se kanadský styl do těla.
A tak právě když má někdo technické
problémy, tak hraje více do těla.“
ƔƔ Co vás vůbec do Německa zaválo?
„Byl jsem tehdy v Šumperku,
s nímž jsme postoupili do první ligy.
V letní přípravě jsem se však zranil,
zlomil si ruku, takže jsem půl roku
nehrál. Potom se na led sice vrátil,
ale Šumperk byl poslední, panovala
tam špatná atmosféra a svezlo se to
i na mě. Chtěli mi sáhnout na
peníze, s čímž jsem nesouhlasil, tak jsem říkal,
že raději podepíšu
smlouvu
jinde...
Dva měsíce jsem
zůstal doma, pak

vizitka

MICHAL VYMAZAL
✓ Narozen 13. října 1984 v Olomouci
✓ Kariéra: Olomouc, Prostějov, Vsetín, Havířov, Šumperk, Chemnitz
✓ největší úspěchy: juniorské extraligové stříbro v dresu HC Prostějov
(2003/2004), postup do první ligy mužů s LHK Jestřábi Prostějov
(2004/2005) a Šumperkem (2008/2009), postup do třetí německé ligy
s týmem Chemnitzu (2009/2010)
✓ zajímavost: po skončení hokejové sezony pravidelně nazouvá kopačky
a hraje okresní přebor za TJ Sokol Držovice.

„Chtěli
sáhnout
nesouhl
zůstal
nab í
a

to prodali. To v Německu ne. Také jsou
tam negativní lidé, ale
ne tolik. Je ale pravda,
že tady chodí na hokej více lidí, v České
republice je to sport
číslo jedna. V Německu je na prvním
místě fotbal, za ním
basketbal s házenou
a pak teprve hokej.“
ƔƔ Jste v klubu jediným Čechem?
„Tento rok jsem tam byl
s Kanaďanem, ale loni s Honzou Heřmanem a předloni se Slovákem Lukášem Komárkem. V naší
soutěži mohou být v týmu jen dva
cizinci, takže zbytek tvořili Němci.
Když chci, tak mohu jít k našemu
hlavnímu sponzorovi do práce. Jinak máme posilovnu i jídlo zdarma,
takže si děláme pohodu s klukama.“
(úsměv)
ƔƔ Dělala vám němčina zpočátku
problémy?
„Když jsem přišel do Německa,
tak jsem neuměl vůbec nic. Někdo
mi poradil, ať se na první schůzku
naučím jen 'Das ist zu wenig', což
znamená 'To je málo'. (smích) Jinak
jsem neuměl vůbec nic. Ale bylo
dobře, že jsem uměl trochu anglicky a trenér byl Kanaďan, tak jsme
se spolu bavili právě tímto jazykem.
Pak tam byl i jeden Čech, který mi
hodně pomáhal.“
ƔƔ Jak to v Saské Kamenici vypadá? Je cítit, že se jedná o bývalou
NDR?
„Ano. Všichni mladí jdou pro peníze na západ... Je to ale velké město, ƔƔ Kolik na vás chodí diváků?
nácti eurech. V play off ale bývá i koasi dvěstěosmdesát tisíc lidí, takže je „Kolem osmi set až tisícovky. Jsou tam lem dvou tisíc lidí a loni dokonce padl
tam pořád co dělat.“
ale drahé lístky, začínají na deseti dva- rekord haly čtyři tisíce dvě stě lidí.“

ƔƔ A v Německu pobýváte celou sezonu, nebo jezdíte občas
i domů?
„Když jsem tam neměl rodinu, tak
jsem často jezdil sem. Teď tam ale
se mnou odešla i přítelkyně, našla si
tam práci, tak jsme spolu. Vracíme
se tak jen na Vánoce a pak samozřejmě po sezóně na léto.“
ƔƔ Chtěl byste tam zůstat třeba
i po skončení kariéry?
„No, teď jsem nad tím přemýšlel...
Německo je strašně sociální stát,
kde se dá vydělat hodně peněz
mimo hokej, takže by to bylo z tohoto pohledu určitě lepší. Ale jsem
Čech a ´Prostějovák´, takže bych
chtěl žít tady, i když budu mít situaci
asi složitější. Takže to vidím, že bych
měl vydělat nějaké peníze a pak se
vrátit.“ (smích)
ƔƔ Je tomu už poměrně dlouho,
co jste hrál za Prostějov. Co si z té
doby vybavujete?
„Hlavně ty kladné věci.
(úsměv) Když jsem nastupoval za juniory, tak
muži sice zrovna
padali, ale my

servis pro ženy

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS
původní zpravodajství
dajství z Prostějova

Máte málo energie nebo potřebujete

pro Večerník Aneta
neta KŘÍŽOVÁ

zvýšit sebedůvěru či pomoc od bolestí?

Milé čtenářky a milí čtenáři,
áři,
těší mě, že jste si i po kratší
ratší pauzičce našli
chvíli času na servis pro ženy. Srdečně vás
u něj všechny vítám. Pohodlně se tedy
nku vody a třeusaďte, přibližte si sklenku
ojďme se spoba i menší zákusek a pojďme
sem si pro vás
lečně podívat na to, co jsem
ci
opět připravila. V rámci
dalšího cvičení se tentokrát se zaměříme na
oblast zad a prokrvení hlavy, dále pak na protažení trupu
a uvolnění dýchacích cest. Poté si řekneme, jakou blahodárnou energii mají stromy, a v neposlední řadě se podíváme na
vaše mandaly, které do redakce zaslaly naše čtenářky, za což
děkujeme.
Příjemné a ničím nerušené
čtení vám přeje vaše Aneta Křížová

Motto na tento týden:

„To, s čím se nesrovnáme sami v sobě,
potkáme jako osud.
“

Carl Gustav Jung

MANDALY OD
NAŠICH ČTENÁŘEK
V únoru naše Večernice prostřednictvím této strany seznámila
čtenáře a čtenářky s mandalami.
Zároveň vás vyzvala, pokud tvoříte právě mandaly, abyste nám své
výtvory zaslali, a my je následně
na této straně s potěšením uveřejníme... A stalo se! Dnes se tedy
dostáváme k prvnímu dějství zveřejnění vašich mandal.
V článku o mandalách jsme si pověděli, že existují různé způsoby a metody, jež nám pomohou zpracovat

emoce, najít vnitřní rovnováhu, získat energii či třeba navázat kontakt
s vyššími bytostmi světla. Mandaly,
nádherné ornamenty s ohromnou
silou, jsou právě jednou z nich.
Své o tom ví Lenka Stejskalová, která
mandaly nejen kreslí, ale tvoří z nich
i drobné předměty, jako například
držáky na kabelky, zrcátka, přívěsky,
lékovky, kalendáře a jiné. Kromě mandal výtvarně ztvárňuje i léčivé zrcadlové obrazy. Kresbu předem neplánuje,
ale nechává se vést svou intuicí...

jsme došli až do
extraligového finále
a stali se vicemistry. Pak
jsem dostal příležitost ve třetí nejvyšší lize, hrál pravidelně,
byla zde euforie. Dařilo se nám, nastupoval v lajně s Říhou a Fojtíkem,
byla tu dobrá parta, která nakonec
slavila postup. Když jsme vyhrávali, tak chodilo obrovské množství
fanoušků, každý ve městě vás plácal
po ramenou.“
ƔƔ Neměl jste trochu i díky tomuto vyšší ambice?

Již za časů
č dávných bohů a kultur si
lidé uměli
um od mnoha bolestí, nemocí, potíží
pot a strastí pomoci prostřednictvím různých metod. Stejně tak si
uměli přivolat své tajné přání a tužby
nebo se
s naladit na vyšší vibrace či se
odpoji
odpojit od těla. To nejsou žádné čáry
máry, ale prastaré praktiky, od kterých jjsme se my, nynější „moderní
a rozumní“
roz
lidé, naprosto vzdálili.
K
Ke všemu výše uvedenému lidé
zza dávných a dávných časů poží li různé prostředky. Ať už se jedužívali
nalo o byliny, drahé kameny či stromy
atd. Již mnohokrát jsem vás informovala o různých léčivých bylinách ale
i drahých kamenech. Tentokrát se
budeme věnovat právě blahodárné
energii ze stromů...
Určitě jste na vlastní kůži sami pocítili,
jaké mají stromy účinky, jen jste si toho
možná nevšimli nebo jste to nevnímali
či to dokonce brali jako samozřejmost.
Procházky parkem či lesem jsou právě
tak příjemné kvůli tomu, jak na nás stromy blahodárně působí. Umějí totiž z nás
vytáhnout různé neduhy či pohladit na
duši, a nejen to. Možná jste o Vánocích
zaznamenali, že je vám poblíž vašeho
vánočního stromku lépe ať už psychicky,
nebo i fyzicky. Ano, i stromek umístěný
v obýváku umí ledasco, ale o tom až před
Vánocemi.
Některé stromy byly a stále jsou využívány i k různým rituálním obřadům, zkrátka mají plno síly, ale i moci. Stačí se jen
naučit stromy vnímat, cítit jejich energii
na požádání a s vděčností přijímat. Nikoliv jim ubližovat. Pak mohou pomoci
i nám. Jejich mocná síla by se však neměla brát na lehkou váhu či ji nějak snižovat,
stromy to cítí a mohou takovou negativní energii odčinit. Dokonce mezi sebou
i komunikují, a dle zkoumání univerzity
v Seattlu lze zaznamenat i při hromadném kácení, kdy lze pomocí měřicích
přístrojů zaznamenat jejich rozrušení až
v rozmezí tří set metrů.
Stromy je třeba brát jako živou bytost.
Při přistoupení k němu v duchu vyslovíme své přání o nabytí síly a zdraví, jakou
strom má. Některé literatury uvádějí, že
je vhodné obejmout jej oběma rukama,
špičky bot by se měly dotýkat kmene,
pak položit i hlavu, zavřít oči a zhluboka

dýchat. Po chvíli energie stromu začne
zasahovat do naší aury a působí tam, kde
potřebujeme. Efektivní doplnění energie
trvá kolem patnácti až dvaceti minut. Jiné
literatury uvádějí, že je vhodné si před
strom stoupnout naboso, nohy si polít
čistou, studenou vodou, a pak kmen
stromu obejmout. Nohy se polévají kvůli
tomu, aby se docílilo nejlepšího energetického propojení. Na závěr bychom
měli stromu vždy poděkovat za pomoc
a jeho sílu, můžeme ho i pohladit nebo
políbit.
Stromy bychom měli vybírat zdravé,
bez suchých větví a puklin. Při přijímání
jejich energie bychom na sobě neměli
mít žádné šperky, sponky, které narušují

energetické pole. Tělo si ze stromu vezme tolik energie, kolik potřebuje. Kdo
nemá možnost osobně navštívit nějaký
strom, může si pořídit větve či v některých esoterických prodejnách zakoupit
valounek vybraného stromu do ruky.
A kdo by nevěřil v blahodárnou energii
stromů, tak existuje i řada výzkumů, které dokazují pozitivní vliv na člověka. Časopis Medium uvedl, že ruské výzkumy
prokázaly, jak větve sibiřské jedle umístěné poblíž nemocného snižují množství mikrobů až o polovinu. Jalovcové
a borovicové větve zase prý urychlovaly
rekonvalescenci zvláště u pacientů s nemocnými plícemi a přinášely i úlevu při
migrénách.

PØÍLIV ENERGIE STROMÙ
Akát: optimismus, dobrá nálada, doplnění aktivity, naplnění energií, ulevuje
od stresu
Borovice: léčí dýchací cesty, posiluje
plíce, podporuje duševní rovnováhu
a radost, odčerpává smutek
Bříza: očišťuje od nemocí, napomáhá
rozvíjení intuice, napojuje na vyšší jemné vibrace
Buk: čistí mysl, pomáhá při učení, léčí
bolesti hlavy a nespavost, napomáhá
mít pozitivní přístup ke světu, pomáhá
realizovat přání
Dub: dodává sebedůvěru, jistotu, rozhodnost, podporuje kreativitu a tvořivost, dodává sílu
Habr: harmonizuje, dodává duševní
sílu, přitahuje peníze, zvyšuje psychické
schopnosti
Hrušeň: detoxikuje a čistí organismus,
léčí játra, ledviny, dnu, revmatické onemocnění a poruchy potence
Jabloň: dodává energii a chuť do života,
posiluje organismus, podporuje plodnost, symbolizuje ženskost a dlouhověkost
Jasan: působí proti depresivním náladám, uvolňuje psychické bloky, posiluje
vůli, přitahuje prosperitu
Jedle: zbavuje ostychu, zvyšuje
sebedůvěru, dodává optimismus,
vitalitu, dlouhodobě nemocným
pomáhá navracet zdraví, přitahuje
duchovní bytosti, chrání před přepracováním
Javor: léčí otoky, horečky, nespavost,
zklidňuje děti, pomáhá proti strachu

Kaštan: napravuje pošramocenou
duši, léčí klouby, bolesti žil, růst vlasů,
podporuje vyrovnanost, veselí a radost
Lípa: léčí a posiluje srdce, učí nás přijímat svět takový, jaký je, vnáší světlo do
milostných potíží, učí nás odpouštět
Modřín: zvyšuje využití vlastního
nadání, posiluje optimistický přístup
k životu, dodává sebevědomí
Olše: pradávný strom mystiků a mágů,
pomáhá od bolestí, prohlubuje meditaci, aktivizuje mimosmyslové vnímání
Ořešák: léčí mysl, spojuje s vyšším Já,
přináší trpělivost, pomáhá zvládat nové
začátky, zvyšuje plodnost
Smrk: posiluje nervovou soustavu,
dává životní sílu, pomáhá na bolesti zad
a páteře, zbavuje negativních myšlenek
Švestka: léčí partnerské vztahy, vypuzuje
zlého ducha, chrání srdce, přináší sílu
Topol: strom šamanů, zbavuje úzkosti
a strachu, podporuje komunikaci, léčí
pokožku a pátou čakru
Třešeň: omlazuje, snižuje únavu, zmírňuje fyzickou a duševní bolest, kultivuje
energie ženy
Túje: příznivě ovlivňuje činnost lymfatického systému, pomáhá proti nachlazení, pomáhá při onkologických
onemocněních
Vrba: léčí zažívací a trávicí potíže, podporuje léčitelské a věštecké schopnosti,
očišťuje auru, posiluje pocity vlastní
zodpovědnosti. Pozor, vrba ale může
navozovat i negativní a slabomyslné
pocity (u lidí s nízkým sebevědomím se
strachy, úzkostmi a obavami)
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1¾SOÿ
2x foto: archiv Lenky Stejskalové
Další naši čtenářkou, která se věnuje kresbě mandal, je Libuše Marková, která mandaly kreslí již sedm
let. Vedle této činnosti navíc skládá

básničky pro předškolní děti, které
ilustruje obrázky. Mandaly používá
k léčení, harmonizaci a hlavně jí dělají radost.
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PRO TĚLO
I DUŠI - 7. DÍL

V dnešním, již sedmém dějství
se budeme společně věnovat
různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. Zaměříme se na oblast
zad, prokrvení hlavy, zlepšení
pohyblivosti ramenních kloubů,
dále pak na protažení postranních
svalů trupu, zvýšení pohyblivosti
kyčelních kloubů a zároveň na
uvolnění celých dýchacích cest.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, blokádám a dalším
nešvarům, je potřeba pravidelný
pohyb. Pokud však již k nějakému
narušení v oblasti zad a páteře
dojde, je potřeba se problematické
partii pravidelně věnovat.
Nejdříve se pomalu posadíme
na levý bok, následně postupně
lehneme na celý levý bok, nohy jsou
natažené, leží na sobě a levou rukou
máme podepřenou hlavu (viz foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají doširoka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

1.

2.

Nyní s nádechem pokrčíme
pravou nohu, chytneme ji za
palec a pomalu nohu propínáme
vzhůru do unožení. Pokud nemůžete
nohu propnout, uchopte ji za kotník
nebolýtkoapomalukolenopropínejte.
Jakmile máme koleno propnuté,
zadržíme dech a krátce vydržíme.
S výdechem nohu pokrčíme a položímenadruhounohu.Cvičeníjevhodné
provádět třikrát na každou stranu.
Cvik zvyšuje pohyblivost kyčelních
kloubů, protahuje postranní svaly
trupu a posiluje paže. Také povzbuzuje
činnost ledvin a pomáhá při potížích
s dutinami a podporuje celkové
uvolnění dýchacích cest. Kromě toho
zklidňuje a harmonizuje tělo i mysl.

3.

V tomto cviku se postavíme
do stoje rozkročného. S nádechem vzpažíme a s výdechem
se předkloníme tak, aby záda byla
pokud možno rovná (viz foto). Pak se
vyvěsíme směrem dolů, to znamená, že
záda zcela uvolníme a ruce jsou volně
položeny nad zemí. Poté se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají
doširoka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

Nyní se silným výdechem
a hmitem trup tlačíme mezi nohy
i ruce se snažíme umístit co nejdále.
S rychlejším nádechem se pak vrátíme
zpět do rovného předklonu. Posléze
znovu trup hmitem tlačíme mezi nohy
a ruce se snažíme natáhnout co nejdále.
Toto cvičení opakujeme desetkrát
za sebou, nejlépe třikrát denně. Cvik
je vhodný pro zlepšení pohyblivosti
páteře, ramenních a kyčelních
kloubů, také protahuje svaly na zadní
straně nohou a posiluje zádové svaly.
Neprovádíme jej při vysokém tlaku,
závratím či výhřezu meziobratlových
plotének.
Závěrem si za odměnu zatleskáme
a budu se na vás těšit zase příště.
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PRACUJETE S MANDALAMI?
KRESLÍTE MANDALY?
Pokud ano, budeme rádi, když nám váš výtvor i s popisem zašlete na
e-mailovou adresu vecernik@pv.cz či svoji mandalu zanesete přímo
do naší redakce. Vaše mandaly budeme postupně na této straně zveřejňovat. Těšíme se na spolupráci.
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ƔƔ Nedávno tu Petr Pohl hovořil
o německé extralize, jak to funguje v tamější nižší soutěži?
„Organizačně úplně stejně. První
pětka je profesionální, ostatní poloprofesionální, takže se u toho dá
stíhat i práce a přivydělat si. Trénuje se tam ve večerních hodinách a
stylem bych to porovnal s druhou
českou ligou, tedy tou, co hrál Prostějov před postupem.“
ƔƔ A do které formace patříte vy?
„Do první. V Německu musí cizinec
předvádět výkony, jinak bude vyměněn za jiného cizince. Jsem tam
spokojen. Už jsem tam šestým
rokem a teď pojedu řešit
smlouvu na další sezonu.“
ƔƔ Přibližte, jaký se
tam tedy hraje hokej?
„Zatímco v České republice se

přišla nabídka do Německa, šel jsem
to tedy zkusit. Nejprve jsem tam dohrál sezonu a jelikož se mi v klubu
i ve městě zalíbilo, zůstal jsem tam.
Našel jsem v Chemnitzu zcela jiné
prostředí...“
ƔƔ V čem například?
„Tady mi přijde, že když prohrajeme
dva tři zápasy, tak už dokázali pískat a říkat, že jsme

Pondělí 18. května 2015
www.vecernikpv.cz

Další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 4/2015 - Recepty
z kynutého těsta, který je právě k dispozici na stáncích tisku.
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tenis, atletika

UNICREDIT CZECH OPEN NABÍDNE
EXHIBICI ČESKO-SLOVENSKÝCH HVĚZD
Kvalifikace startujeuž příští
MINULÝCH ROČNÍKŮ víkend, vstup opět volný

VÍTĚZOVÉ

PROSTĚJOV Také v letošním roce se mají tenisoví
příznivci určitě na co těšit.
V prostějovském areálu již
finišují přípravy na dvaadvacátý ročník nejkvalitnějšího
a nejprestižnějšího mezinárodního tenisového turnaje mužů,
který se koná na území České republiky - UniCredit Czech Open,
jenž je i letos zařazen do kategorie ATP Challenger. Pořadatelé
se opět snaží přivést na Hanou
domácí špičku a také kvalitní
antukáře ze zahraničí. Letos se

bude o vítězství bojovat od 1. do
6. června, tedy opět ve druhém
týdnu grandslamové Paříže.
Kvalifikace ovšem odstartuje už
o příštím víkendu.
„Z pohledu světového žebříčku
opět fanoušci uvidí kvalitní zápasy,
do Prostějova přijede celá řada
tenistů z první světové stovky. Naší
ambicí zůstává získat pro náš turnaj
co největší počet těch nejlepších
domácích hráčů,“ prohlásila pro
Večerník
Petra
Černošková,
ředitelka UniCredit Czech Open.
Zmíněná kvalifikace bude probíhat
v tenisovém areálu Za Kosteleckou ulicí dva dny před oficiálním
startem hlavní soutěže a prostor
v ní dostanou především zástupci
českého tenisu. „Pro naše naděje
máme připravené volné karty. Jde
nám o to, aby měly možnost získat
body do žebříčku ATP a přitom
nemusely cestovat do zahraničí. Už
v minulých letech se nám to vyplatilo,“ potvrzuje Černošková.
Divoké karty má vedení turnaje
pochopitelně k dispozici také
do hlavní soutěže. A opět budou určeny také zejména českým
hráčům. „Chceme, aby se v akci
představil poslední vítěz Jiří Veselý
a další kartu pravděpodobně
dostane Lukáš Rosol,“ nastínila
šéfka UniCredit Czech Open.
„Samozřejmě opět budeme muset sledovat vývoj na grandslamu

v Paříži. Může se stát, že některý
z vytipovaných hráčů postoupí na
Roland Garros do čtvrtfinále a pak
bychom jednali s dalšími hráči,“
doplnila Petra Černošková.
Součástí dvaadvacátého ročníku
bude tenisová exhibice bývalých
tenistů a podle vedení turnaje to
bude atraktivní podívaná. „Jména
zatím neprozradíme, ale na kurtu
se ve čtyřhře představí bývalé velké
česko-slovenské hvězdy,“ navnazuje fanoušky první žena blížícího se
turnaje.

Obraz Tomáše Bíma
znovu motivem UCO
Malíř Tomáš Bím k Prostějovu
patří, jeho obraz se stal hlavním
doprovodným motivem turnaje
UniCredit Czech Open 2015.
Loni tomu bylo přitom už dvacet let, co prostějovský klub začal
s Bímem spolupracovat, v roce
1994 dostal v současné době jeden
z nejprodávanějších malířů nabídku, aby jeho litografie výtvarně
provázely prostějovský tenisový
Centrotex Challenger. Stejné to
bylo i před dvěma roky, i tehdy
Bímův obraz provázel prezentaci
největšího českého turnaje.
Zápasy prostějovského turnaje
budou každý den začínat v 11:00
hodin, diváci budou mít opět do
areálu volný vstup.
(lv, pk)
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Jiří Veselý
Radek Štěpánek
Florian Mayer
Jurij Ščukin
Jan Hájek
Jan Hájek
Augustin Calleri
Sergio Roitman
Jan Hájek
Jarko Nieminen
Radek Štěpánek
Radek Štěpánek
Guillermo Coria
Bohdan Ulihrach
Andreas Vinciguerra
Richard Fromberg
Richard Fromberg
Bohdan Ulihrach
Andrej Česnokov
Andrea Gaudenzi
Karol Kučera

HVĚZDNÁ ZLATÁ TRETRA:
PŘIJEDE BOLT, NOVĚ TAKÉ POWELL

I PRVNÍ MUŽ EVROPSKÉ ATLETIKY
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Špičkové obsazení bude mít 54.
ročník atletického mítinku Zlatá
tretra, který proběhne již příští
26. května na Městském stadionu
v Ostravě-Vítkovicích. Posedmé
se během závodů na tartanu
představí Usain Bolt, který poběží
dvoustovku. Pořadatelům potvrdil svoji účast také Asafa Powell, nejrychlejší sprinter probíhající sezony. Ten se představí na
nejkratší trati. Slavnostní zahájení
největšího atletického podniku
v tuzemsku, za jehož pořádáním
stojí i prostějovská marketingová
společnost TK PLUS, vypukne
v 17:30 hodin, závěr je naplánován
na osmou hodinu večerní.
Jamajská star si vítkovický podnik
vybral pro svůj první letošní start
v Evropě. „Rád se do Ostravy vracím.
Je to hlavně kvůli skvělým divákům
a nádherné atmosféře. Slyšel jsem, že
stadion už je plně zrekonstruován,
a o to víc jsem zvědav. Plánuji
zaběhnout co nejlepší čas,“ vzkázal
fanouškům Bolt, který dorazí po
třech letech. Pro světového rekordmana půjde o jediný start v první
části sezony. Dvoustovku v Ostravě
poběží potřetí v životě a bude atakovat svůj vlastní rekord 19,83 sekundy
z roku 2008. „Bylo by krásné, kdyby
tento výkon vylepšil,“ uvedl Alfons
Juck, sportovní manažer Tretry.
Favoritem stovky bude Asafa Powell,
jehož start byl potvrzen v uplynulém
týdnu, byl v Ostravě prvním atletem,
který zvládl sprinterskou trať pod
deset sekund. A o něco podobného
se pokusí také letos. „V posledním období jsem trénoval tvrdě

a intenzivně, což začíná přinášet
dobré výkony. Ostrava pro mě byla
vždycky speciálním městem a věřím,
že nabídnu čas pod deset sekund,“
tvrdí sprinter. Powellovi se rýsuje
i účast hodně solidních soupeřů.
Jedním z nich bude Brit Richard
Kilty, který letos v Praze získal evropský titul na šedesátce.
Skvělou podívanou nabídne oštěp,
kde se představí mistr světa Vítězslav
Veselý, Petr Frydrych a Jakub Vadlejch. Zástupci české oštěpařské školy
narazí na silné soupeře. V sektoru
bude olympijský vítěz 2012 Keshorn
Walcott z Trinidadu a Tobaga, mistr
světa 2007 Tero Pitkämäki z Finska,
vítěz Diamantové ligy 2014 Thomas Rohler z Německa, lídr světových
tabulek 2014 Ihab Abdelrahman
z Egypta a vítěz Afrických her
a Afrického šampionátu Julius Yego
z Keni.
Běh žen na 400 metrů překážek
se ponese ve znamení duelu dvou
českých hvězd: vracející se mistryně
světa 2013 Zuzany Hejnové
a vicemistryně Evropy 2012 Denisy
Rosolové. V deseti přímých soubojích v této disciplíně byla lepší Rosolová jen jednou, na mistrovství
Evropy 2012.
Závody bude v hledišti sledovat
nový prezident evropské atletiky
Nor Svein-Arne Hansen. Bývalý
ředitel Bislett Games v Oslu přijede

do Vítkovic a bude to jeho první
oficiální cesta v nové funkci.
„Myslím, že nás čeká další výjimečný
ročník. Ve startovní listině je řada
skvělých jmen a po evropském
halovém šampionátu v Praze půjde
o druhou významnou událost
královny sportů konající se v České
republice a za naší asistence, což
nás pochopitelně moc těší,“ konstatoval před blížícím se podnikem
Miroslav Černošek, majitel České
sportovní a spolumajitel TK PLUS.
Připomeňme, že loni byla Zlatá tretra vyhlášená nejlepším mítinkem
v rámci IAAF World Challenge.
(lv, pk)

HVĚZDY LETOŠNÍ
ZLATÉ TRETRY
Usain Bolt
Asafa Powell
Bohdan Bondarenko
David Rudisha
Asbel Kiprop
Pavel Maslák
Vítězslav Veselý
Jakub Holuša
Barbora Špotáková
Keshorn Walcott
Tero Pitkamäki
Zuzana Hejnová
Denisa Rosolová
Eilidh Childová
Anežka Drahotová
Anita Wlodarczyková
Krisztián Pars
Pawel Fajdek
Christine Obergfollová
Maria Abakumovová

Pondělí 18. května 2015
www.vecernikpv.cz
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JURAJ ŠIMBOCH: „ZATÍM CHCI ODPOČÍVAT...“

EXKLUZIVNĚ

Oblíbený brankář Jestřábů v Prostějově zřejmě nezůstane
NITRA, PROSTĚJOV Stačilo jen pár měsíců Jiří Možný
mýšlel, v těchto
a z Juraje Šimbocha se stal jeden z největších ob- „Zatím jsou to jen spekulace. Dosud jsem nad tím nepřemýšlel,
dnech si vybírám dovolenou po dlouhé sezoně. Snažím see vychutnávat si
líbenců prostějovského publika. Třiadvacetiletý ji a oddychnout si,“ reagoval exkluzivně pro Večerník účastník
astník světového
šampionátu dvacítek z přelomu let 2011 a 2012 na informace,
mace, že by se mohl
gólman celkově odchytal za Jestřáby pětačtyři- hokejově vrátit právě do Nitry. Nyní si chce Juraj Šimboch zejména
ejména odpočinout,
nabral dostatek sil před letní přípravou, kterou zahájí koncem
oncem května. „O incet ostrých utkání a měl velkou zásluhu na tom, aby
dividuálním plánu nepřemýšlím, jsem zvyklý připravovat see s týmem, i když jako
že se záchrana první ligy skutečně podařila. brankáři máme tréninky upravené podle sebe,“ poznamenal.l. To mimo jiné znamená, že už by chtěl mít v nejbližší době jasno.
Kam povedou další kroky nitranského odcho- A kdyby by mezi Jestřáby nepokračoval, bude na své poslední
ední angažmá vzFoto: Josef Popelka
pomínat hlavně v dobrém. „Rok v Prostějově jsem si velmi užil a cítil jsem se tu
vance, to je zatím nejisté a rozhodne se až nyní výborně, diváci byli skvělí. Odchytal jsem velkou část sezony a určitě mě působení
posunulo o krok dál,“ je přesvědčen slovenský gólman. Osobně věřil, že se podaří atakovat nejlepší desítku a proniknout
po skončení mistrovství světa. Záleží na plánech vdoProstějově
vyřazovacích bojů, to ale nakonec nevyšlo. „Přišel jsem do Prostějova nabírat zkušenosti a chytat. Upřímně jsem si přál play off,
aktuálního extraligového vicemistra z Třince, nezachytili jsme ale úvod sezony. Pak přišla změna ve složení týmu, ale ostatní celky už měly značný náskok. Trápili jsme se celý rok
s koncovkou, dávali jsme málo gólů a hodně jich dostávali,“ ohlížel se Šimboch.
jenž vlastní práva na někdejšího mládežnické- V několika případech se dokonce objevil v roli dvojky na střídačce Ocelářů a nechce se tak vzdávat možnosti, že by našel uplatnění
i v české extralize. „Všechno bude záviset na rozhodnutí Třince, jestli od nich dostanu potřebnou důvěru, nebo mají jiné plány. Mám za
ho reprezentanta Slovenska...
sebou další sezonu zkušeností, tvrdě na sobě pracuji a připravuji se každý den. Nechám se překvapit,“ pousmál se na závěr rozhovoru.

Řím: Kvitová i Berdych ČADA ODLETĚL

skončili ve čtvrtfinále na Kubu lovit posilu!

ŘÍM, PROSTĚJOV Mezi nejlepší
osmičku postoupili na silně obsazeném podniku v Římě Petra Kvitová a Tomáš Berdych. Prvotřídní
tenisté prostějovského TK Agrofert tak potvrdili, že patří do užší
světové špičky. Berdych se dokonce poprvé v kariéře dnes už
skutečně objeví na čtvrtém místě
žebříčku ATP.
V prvním kole měla česká jednička
volný los, v dalším průběhu turnaje
si poradil s italským duem Donati
a Fognini. Berdych prohrál až s Federerem, který potvrdil skvělou formu z posledních týdnů. Na začátku
zápasu sice český hráč získal podání
svého soupeře, vedení ale neudržel.
V obou setech přišel dvakrát
o vlastní servis a prohrál po necelých
sedmdesáti minutách. „Roger odehrál velmi dobrý zápas. Dokázal
využívat své šance. Hrál zkrátka
dobře. Takové dny prostě jsou,“ uvedl Tomáš Berdych, který teprve
podruhé v sezoně nepostoupil na turnaji alespoň do semifinále. Přesto se
poprvé v životě posune ve světovém

žebříčku ATP na čtvrté místo. „Sezona zatím probíhá výborně a výsledky
se dostavují,“ usmál se při informaci,
že se posune mezi TOP 4.
Petra Kvitová nedokázala navázat na
triumf v Madridu. Sice porazila domácí
Knappovou a Srbku Jankovičovou, ve
čtvrtfinále ale nestačila na Suárezovou,
přičemž se Španělkou prohrála čtvrté
utkání v řadě. „Nebylo to z mé strany
úplně ideální. Na druhou stranu jsem
v Římě odehrála tři zápasy a to není
zase tak špatné,“ komentovala své vystoupení Kvitová.
Dalším prostějovským hráčům
se v italském hlavním městě tolik nedařilo. Veselý po vítězství nad
Gulbisem nestačil na Nišikoriho,
když neproměnil tři setboly. „Měl
jsem pár šancí a bojoval až do konce.
Příště to vyjde,“ hodnotil Veselý.
Lucie Šafářová na začátku přehrála
Slovenku Schmiedlovou, ve 2. kole
pak nestačila na Rumunku Dulgheruovou. Hned na začátku se s podnikem rozloučila Karolína Plíšková
po porážce se Švýcarkou Bacsinszkou.
(lv)
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SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Přesně před
rokem vyrazil hlavní trenér
žen VK AGEL Miroslav Čada na
Kubu, aby se tam porozhlédnul
po možném posílení kádru. Sice
se zpožděním, ale přece jen tahle jeho cesta přinesla své ovoce, když v létě do prostějovského klubu přišla vynikající hráčka
Liannes Simon. Teď se zkušený
stratég vydal na „Ostrov svobody“ opět se stejným cílem: kvalitně doplnit soupisku.

Marek Sonnevend

„Na Kubu letím v neděli sedmnáctého
května a strávím tam jeden týden. Budu
jednat s vedením tamní volejbalové federace, s hráčskými agenty i se samotnými
volejbalistkami a uvidím, co z toho vzejde. Asi se nedá očekávat, že okamžitě
uspěju a hned někoho podepíšu. Spíš
se pokusím vše připravit tak, aby vznik-

la šance pozdějšího příchodu některé
dobré hráčky do Prostějova. Jako loni
v případě Simon,“ prozradil exkluzivně
Večerníku Čada před svým odletem na
druhý konec světa.
Přímo v akci žádnou plejerku neuvidí, neboť i v Havaně a okolí je teď po
sezóně. „To však vůbec nevadí, spíš právě naopak. Aspoň bude víc času na většinou složitá jednání, kdy člověk nesmí
ve specifickém kubánském prostředí nic
uspěchat a být maximálně trpělivý. Určitě nemůžu dopředu slíbit, že s jistotou zařídím angažování nové posily, a už vůbec
ne kalibru Simon. Každopádně jsme si
ve vedení oddílu po loňských zkušenostech řekli, že to zkusíme. A třeba se kádr
doplnit podaří,“ odtušil Čada.
Kouè v
Připomeňme, že Liannes Simon
olejba
do „vékáčka“ dorazila až koncem
listek
zkusí v
Agelu
srpna 2014 a navíc po tříleté záe støed
ní Am
pasové pauze ve všech oficiálních získat d
erice
alší hr
soutěžích. Přesto se stala z útočného
áèský
klenot
hlediska jasně nejlepší volejbalistkou
české UNIQA extraligy a skvělými výkony zářila také v evropské Champions Najde nyní Miroslav Čada na Kubě
League, kde Agelkám coby hlavní opora podobně exkluzivní hráčský klepomohla k senzačnímu poražení tří vel- not? Nebo alespoň ženu kvalitativkých favoritů i k nečekanému postupu ně blížící se této mezinárodní top
kategorii?
do play off.

VŠICHNI JEZDÍ NA KUBU

NOHEJBALISTÉ ZDATNÝM NOVÁČKEM

KDO CHCE DOPROVODIT NĚMČICE?

Před pár dny dorazil na největší z ostrovů
Velkých Antil francouzský prezident Francois Hollande, na podzim se tam chystá hlava
katolické církve papež František a již nyní se
tam vydal i hlavní kouč prostějovských volejbalistek Miroslav Čada. Ten na rozdíl od výše
jmenovaných pravděpodobně nemá v plánu
navštívit nynějšího prezidenta Raula Castra
ani jeho staršího bratra Fidela, čistě na dovolenou se tam ale také nechystá. Předešlé sezony
ukázaly, že jeho výlety do Karibiku nebyly
marné, stačí jen připomenout výkony univerzálky Liannes Simon, která patřila k hlavním
tahounkám hanáckého výběru na cestě
k domácím trofejím a na dlouhé a úspěšné
túře evropskou Ligou mistryň. Na Kubu ale
stojí vydat se i v pozici turisty, jednoho z mých
bývalých spolužáků zaujal tento ostrov natolik, že tam po promocích odcestoval, oženil se
tam a usadil. A podle pravidelných příspěvků
i zveřejňovaných fotek to nevypadá, že by se
mu tam nelíbilo.

V jarním druholigovém play off se
prostějovským nohejbalistům nepodařilo
vyzrát na Čakovice „B“ a do druhé nejvyšší
domácí soutěže mužů se dostali až dodatečně,
první polovina základní části ovšem prokázala, že nejsou jen do počtu. Vedoucí trojice
se jim sice výrazně vzdálila a je mimo jejich
dosah, hned na úvod však dokázali bodovat
proti aktuálně třetímu Senci, k remíze neměli
daleko ani nyní proti Žatci. Pět kol před
rozdělením tabulky na týmy bojující o postup
do extraligy a na ty, jejichž cílem je udržet se
v první lize, figurují na čtvrtém místě, které by
je zařadilo do té úspěšnější skupiny. Mládež
Sokola I Prostějov již řadu let patří mezi to
nejlepší v České republice a pravidelně vozí
medaile z domácích šampionátů, bylo tak
jen otázkou času, kdy se to výrazněji projeví
i mezi dospělými. Výrazným impulzem byl
právě posun z druhé ligy a všichni fanoušci se
mohou těšit na to, že by budoucnost mohla
být ještě lepší.

Čtyři kola před koncem je nejdramatičtější
situace ze všech okresních soutěží ve III.
třídě. O návratu Němčic zpět do okresního
přeboru je již rozhodnuto, otázkou ale je,
jak dopadne bitva o druhé místo a kdo také
opustí tuto skupinu směrem dolů. Pravdou
je, že druhé místo nemusí být postupové, to
za předpokladu, že se některému z regionálních celků nepodaří zachránit v I.B třídě. Zde
je nejohroženější Hvozd, jenž na dvanáctém
místě disponuje třiadvaceti body, rozhodující však bude, kolik celků bude do okresních
přeborů padat. Jistotu mají poslední celkyy
a Vikýřovice v „C“ skupině, pokud by jich byloo
více, na řadě by byl právě horší z dua Šumvald,,
Hvozd. Zajímavé tak bude sledovat soubojj
pětice Tištín, Vícov, Otaslavice, Dobromilicee
a Ptení, které dělí jen čtyři body. O víkenduu
to vypadalo, že se týmům z čela moc nechce,,
bodoval jen tehdy čtvrtý Tištín a šesté Dobro-milice. Nastala tak velká rošáda a další můžee
přinést již tento víkend.

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

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Fotbalistům Určic se podařilo uspět
na půdě divizního lídra a díky třem
bodům z Vítkovic zvýšili své šance
na záchranu čtvrté nejvyšší soutěže.
Po druhém jarním vítězství ztrácí
dva body na čtrnácté místo.
DEBAKL
Basketbalisté Prostějova se po úterním hladkém vítězství už už viděli
na bronzovém stupínku letošního
ročníku nejvyšší soutěže, avšak krutá
prohra v Opavě je vrátila na zem. Vše
rozhodne zítřek.
ČÍSLO VEČERNÍKU

5

Hned kvintet nových hráčů přibyl
v uplynulém týdnu na soupisku
prvoligového týmu prostějovských hokejistů. Jestřáby posílí
novic Šlahař, zůstává kvarteto Vydržel, Meidl, Krejčík a Kajaba.
VÝROK VEČERNÍKU

„O ČAS MI NEJDE,
HOKEJ ZAČÍNÁ AŽ
ZA ČTYŘI HODINY“
Jedna z běžkyň měla o motivaci
při sobotní Čehovské desetitisícovce
postaráno. Jak si Večerník ověřil,
zvládla to na jedničku...
KOMETA VEČERNÍKU

MARTIN LIŠKA

Zimní posila Držovic táhne
svými brankami tým vstříc záchraně v okresním
přeboru. Někdejší
přeboru
hráč K
Kralic, Konice
či Lipové,
L
jenž
si vyzkoušel
i Rakousko,
poslal hned
p
ččtyřikrát míč
do sítě Urd
ččic „B“ a měl
velký podíl na
vel
výhře 6:1.
výh
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Fotbal

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Jesenec se pøejmenoval

Jesenec (jim) - Třetím regionálním
zástupcem v „B“ skupině I.B třídy už
není vedle Protivanova a Hvozdu SK
Jesenec, ale od uplynulého víkendu
SK Jesenec-Dzbel, z.s. Změnu názvu
schválila únorová valná hromada oddílu a nyní ji schválila také Fotbalová
asociace České republiky (FAČR),
načež ji vzala na vědomí Sportovně-technická komise Olomouckého
krajského fotbalového svazu.
„Vzali jsme v potaz, že hrajeme na
území obce Dzbel a že obě obce nám
pomáhají a finančně přispívají. Uvažovali jsme o tom již dříve, ale až po
změně občanského zákoníku jsme
to dotáhli. Odeslali jsme to na spolkový rejstřík na krajský soud v Brně
a mimo fotbal už jsme vystupovali
pod novým jménem, nyní to platí
všeobecně,“ informoval Večerník
předseda klubu Milan Prucek. Nyní
ještě Jesenečtí požádali krajský fotbalový svaz o výjimku, aby nemuseli na
pár týdnů měnit registrační průkazy,
ty totiž nebudou od příští sezony díky
Fotbalové (r)evoluci potřeba.
Okresní žáci
skonèili poslední

Kostelec na Hané (jim) - Na podzim v Jeseníku a následně na jaře
v Kostelci na Hané se v žákovských
kategoriích střetly výběry pěti okresních fotbalových svazů (OFS) Olomouckého kraje o Pohár předsedy
Olomouckého krajského fotbalového svazu. A prostějovským reprezentantům se v souboji U11 ani U12
nedařilo, v obou případech vyšli
z konfrontace s Olomouckem, Přerovskem, Šumperskem a Jesenickem
nejhůře ze všech.
V kategorii U12 určené pro hráče
ročníku 2003 a mladší získal OFS
Prostějov na podzim dva body za
remízy 0:0 se Šumperkem a 1:1
s Olomoucí, naopak na počátku
května podlehl při celkovém skóre 2:12 všem čtyřem soupeřům
a v součtu disponoval poměrem branek 3:18, když jedinými střelci se stali
jednogóloví Jan Franc, Jakub Laurenčík a Dalibor Doležel. Vítězem se stal
díky podzimnímu náskoku Přerov,
jarní stíhací jízda vynesla třetí místo
Jeseníku, druhý skončil Šumperk.
Duely mladých fotbalistů narozených v roce 2004 a později vyzněla
nejlépe pro Olomouc. Ta na podzim
i na jaře podlehla jen Šumperku, jenž
neudržel vedení z poloviny soutěže
a skončil celkově druhý. Třetí místo
připadlo Přerovu, čtvrté Jeseníku
a pátý Prostějov nedokázal ani jednou bodovat a jeho výsledné skóre
mělo podobu 12:44. O branky se
postarali třikrát Tomáš Lechner
s Lukášem Voglem a Zdeňkem Zbořilem, jednou Martin Kopřiva, Jan
Svozil a Roman Zemánek.

´
´
zapasove
´ˇ

menicko
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:

Dohrávané 16. kolo: Čechovice Havířov (středa 20.5., 14.45, Horák
- Ol KFS, Ol KFS).
27. kolo: Čechovice - Vsetín (sobota 23.5., 12.15, Dokoupil - Dubravský, Dmisch).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:

17. kolo: Pivín - Brodek u Prostějova (neděle 24.5., 14.00), Kralice
na Hané - Plumlov (neděle 24.5.,
13.30).
OKRESNÍ PØEBOR ŽEN:

16. kolo, sobota 23. května, 16.30:
Ráječko - Kostelec na Hané, Mostkovice - Kohoutovice (neděle 24.5.,
10.00).

Určice schytaly v Hranicích krutou lekci... ... aby ZASKOČILY vedoucí VÍTKOVICE

4
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HRA
URČ

HRANICE, PROSTĚJOV Těžce naloženo
dostali ve vloženém středečním kole
moravskoslezské divize „E“ fotbalisté
Určic. Jediný zástupce Prostějovska ve
čtvrté nejvyšší soutěži zajížděl v malém
krajském derby na půdu nedalekých
Hranic s cílem poprat se o další body
a přiblížit čtrnáctému Lískovci, místo toho
mu však domácí na cestu zpět přibalili
čtveřici gólových zákusků. A další nemilá
zpráva přišla z Velkých Karlovic, tamější
nováček čtvrté nejvyšší soutěže dokázal
zdolat Kozlovice v poměru 3:0 a poslal
Určice zpět na poslední pozici.
„Po celý zápas jsme byli horší, zaostávali jsme
v osobních soubojích, rychlosti, práci s míčem,
přechodu do útoku. Školili nás a propadávali
jsme. Na našeho brankáře tak byl velký tlak,“
ohlížel se hlavní lodivod poražených Petr
Gottwald. O tom, že se body dělit nebudou

a všechny zůstanou u lépe postaveného celku
tabulky, rozhodl již závěr prvního poločasu.
To se nejprve po centru prosadil Alexandr
Vorontsov, uklidnění přidal gólem do šatny
Tomáš Chrastina. Ještě předtím navíc domácí
nastřelili břevno a na opačné straně se ve dvou
slibných možnostech neprosadil Tomáš Los.
„Obě branky padly v rychlém sledu. Nejprve
po brejkové situaci, kdy jsme špatně dostupovali střed hřiště, poté z jasného ofsajdu,
který asistent trochu podcenil. Měli jsme na
srovnání a poté snížení, ale naše střelecká impotence byla velká,“ upozornil Gottwald.
Stav 2:0 platil i téměř celou druhou půli.
Hraničtí pečlivě strážili veškeré snahy soupeře
o dramatizaci a v poslední pětiminutovce pak
skóre zvýraznili až do čtyřbrankového rozdílu.
Nejprve se prosadil střídající Min Kyu Lee, po
něm se mezi střelce zapsal i zkušený Jan Ferenc.
„Druhý poločas se už nesl v poklidném
tempu. Snažili jsme se hrát, dostali jsme ale
v úplném závěru po teči, a pak doklepnutím
do prázdné brány. Byla to kolektivní beznaděj.
Možná byla znát únava z neděle, ale nasazení
neodpovídalo ani tréninku,“ smutnil Petr
Gottwald.
(jim)
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VÍTKOVICE, PROSTĚJOV Podruhé od
svého příchodu na určickou lavičku si
mohl trenér Petr Gottwald užít, jak chutná divizní vítězství. Poprvé se tak stalo
hned při jeho premiéře proti Lískovci,
podruhé pak v sobotu odpoledne. A to se
událo prvotřídní překvapení, v té chvíli
poslední celek tabulky dokázal naplno
bodovat na půdě vedoucího mužstva
severomoravské skupiny čtvrté nejvyšší
domácí soutěže!
„Byl na nás vidět větší hlad po vítězství
a chuť urvat body. Kdo by si to pomyslel,
v tom je ale fotbal krásný. Měli jsme větší motivaci i odhodlání ukázat se,“ užíval si střetnutí
a výsledku kouč vítězů Petr Gottwald. První
poločas byl pro Určice i trochu šťastný, gólman
Nejezchleb vychytal všechny domácí pokusy,
v jednom případě vytěsnil míč alespoň na tyč.
„Ustáli jsme jejich tlak a do druhého poločasu

jsme si věřili. Konečně se nám probrali i Trajer s Losem a právě oni dva skórovali,“ usmíval
se lodivod. Nejprve se zhruba dvacet minut
před koncem prosadila zimní posila, která při
brejku udělala kličku gólmanovi a zakončila
do prázdné brány, poté v poslední minutě
přišla pojistka,“ liboval si Gottwald.
Do základní sestavy zařadil místo Bokůvky
Tomáše Zapletala a vrátil se mu i již zmíněný
Trajer. Hned o přestávce ale musel ze hry
zraněný Pekař, jehož nahradil Skopalík. „Do
utkání jsme šli s taktikou počkat si, co na
nás budou praktikovat, jestli kombinační
hru, nebo nákopy. A jsem navýsost spokojen, tři body jsme si zasloužili už doma.
Snad to není jen vlaštovka, budeme v tom
pokračovat a odlepíme se od patnáctého
místa,“ přeje si určický trenér.
Nyní přivítají Určice na domácím trávníku
Kozlovice a cílem je zopakovat tento výkon
a získat tři body. „Stěžejní bude zvládnout
tento souboj a hned poté Velké Karlovice.
Tam se rozhodne, kdo zůstane předposlední.
Na tyto dva zápasy se musíme maximálně
připravit, odvést stoprocentní výkon
a uspět,“ burcuje Petr Gottwald.
(jim)
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Čechovice vyhrály, Mostkovice dostaly latu
ce. Čekalo nás další utkání s mužstvem
dole a nutně jsme potřebovali bodovat.
Jen za první poločas jsme si vytvořili tři
Lipová
loženky, většinu jsme ale nedali. Snažili
Mostkovice
jsme se hrát po zemi, žádné nakopáváPROSTĚJOVSKO Také čtyři kola před konČechovice
ní. Gólem do šatny nám zařídil vedení
cem „B“ skupiny I.A třídy Olomouckého
Richard Klimeš, po pauze zvýšil DrmoKFS platí, že vedoucí Ústí neztratilo ani bod.
la. Po snížení jsme ale vypadli z tempa
Jasný vítěz soutěže si poradil výsledkem 6:0
a začali se bát o výsledek. Až čtvrt hodiTJ Sokol Èechovice
se Slatinicemi, jen o branku méně utržily
ny před koncem přidal Klimeš třetí gól
FK Troubky
a do šance jsme je už nepustili. S výsledMostkovice na půdě Hluboček, jimž tak hodně pomohly k záchra3:1 (1:0)
kem jsem spokojen, jinak to moc dobré
ně. Neúspěšně dopadla i Lipová, ta v neděli odpoledne padla po
Branky
Čechovic:
R.
Klimeš
2,
Drmola.
nebylo. Kluci jsou nervózní, chybí jim
jediné brance s hostujícími Opatovicemi. Bodovat se tak podařilo
Rozhodčí:
P.
Pospíšil
–
Zaoral,
Halenlehkost. To je však úděl mladých hráčů
jen Čechovicím, které nezaváhaly doma protiTroubkám a přikovaka. Sestava Čechovic: Zelinka – Vlach, a musí se vyhrát.“
ly nedávného účastníka krajského přeboru k předposlední pozici.
Jano, Zacpal, Frys – Drmola, Kolečkář, R.
FK Hluboèky
bíhal, Z. Koudelka – Dostál, Petržela. Klimeš – Jahl (80. Chmelík) – M. Klimeš
SK Lipová
TJ Sokol Mostkovice
FKM Opatovice-Všechovice
(40. Haluza), Nejedlý (64. A. Pospíšil).
Hrající trenér: Pavel Růžička.
5:0
0:1 (0:0)
Trenér: Jaroslav Klimeš.
Rozhodčí: Vyroubal – Kološ, Štětka.
Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Branky: Nguyen 4, Stloukal. Rozhodčí:
Hodnocení trenéra Čechovic
Sestava Lipové: Běhalík – Takáč, OhlíPavla Růžičky:
Habich – Slota, Vojtek. Sestava MostJaroslava Klimeše:
dal (80. Macourek), Spáčil, Žilka – P. „Utkání by spíše slušela remíza, Hlubočkovic: Lukáš – Všetička, P. Zapletal, MiKoudelka, Růžička (65. Dvořák), Vy- ky se ale prosadily nechytatelnou střelou „Je to stále stejné, neproměňujeme šan- lar, Cigr, R. Hanák – Dadák, M. Vojtíšek,

I.A třída skupina B

zpoza šestnáctky a my jsme naše možnosti
nevyužili. Šancí bylo poskrovnu na obou
stranách, hrálo se spíše mezi šestnáctkami.
Herně se nám moc nedařilo, hosté jen bránili a spoléhali se na brejky. My jsme chodili
do plných a nedokázali jsme se prosadit. Po
obdržené brance jsme vrhli všechny síly do
útoku, skórovat se nám však nepodařilo.“

Musil, Šlambor – Chmelař. Trenér: Jiří
Kamenov.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Chybělo mi celkem osm lidí a jeli jsme
tam v jedenácti, někteří byli v práci, jiní
se na to prostě vykašlali. Navíc se nám
hned ve čtrnácté minutě zranil brankář,
to mě mrzí ze všeho nejvíc. Většinu zápasu jsme odehráli v deseti, a to i přesto,
že nastoupili Petr Zapletal a kapitán 'béčka' Dan Cigr. Do brány musel Chmelař
a dali jsme si dva opravdové vlastňáky,
naopak sami jsme neskórovali, i když
jsme šli sami na brankáře. Hráčům musím poděkovat, bojovali, nevzdali se,
předvedli pár pohledných akcí. Hlubočky jsou zaslouženě na spodku tabulky,
kdybychom hráli s Ústím, tak bychom si
koledovali o desítku. Čekají nás důležité
zápasy s Lipovou a Čechovicemi, na ně
je potřeba se dobře připravit.“
(jim)

Zvítězila
jen
Otinoves,
a
to
navíc
bez
boje
DERBY: V Konici gól nepadl, Kralicím to stačilo
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KONICE, PROSTĚJOV O bod
blíže k záchraně jsou po víkendu
fotbalisté Konice. Předposlední Chválkovice totiž padly doma s Dolany
a konickému Sokolu se podařilo
uhrát bezbrankovou remízu s Kralicemi. Vzhledem k obtížnému losu,
kdy na ní nyní postupně čekají Nové

Sady, Hněvotín, Kojetín a na závěr
Šumperk, je to ale pro domácí málo.
Naopak hosté byli spokojeni, pro
bod si přijeli a také si ho odvezli.
„Jsem zklamaný, měli jsme vyhrát
1:0. Měli jsme dvě stoprocentní
šance, ale Kamený sám na brankáře
neuspěl a Filip Drešr netrefil prázdnou bránu, takže jsme gól opět nedali. Oni měli snad jen jednu střelu
na bránu a spoléhali se na nákopy
a standardky,“ nehovořilo se vesele
hrajícímu asistentovi domácího
celku Radku Řehákovi.

To hlavní kouč Kralic Ivo Gottwald
byl mnohem spokojenější. „Uhráli
jsme výsledek, pro který jsme si sem
jeli. Zápas se vyvíjel remízově a nikdo si nezasloužil vyhrát ani prohrát.
Šancí moc nebylo, oni neměli ani
jednu vyloženou a my taky ne,“ neshodoval se s názorem o šestadvacet
let mladšího kolegy.
Hra se podle něj přelévala z jedné
strany na druhou a útočné výpady
dokázaly obrany účinně likvidovat. „Bylo tam jen pár střel z dálky
a boku, nestojí to ale za řeč. Cestou

Za Klenovice hrál skoro i řidič. Dostaly nařezáno
KLH
MED
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KLENOVICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Od porážky k porážce kráčejí v jarní části krajského přeboru
fotbalisté Klenovic. Nováček soutěže nedokázal v tomto kalendářním
roku získat ani jeden bod a potvrdil
to i v sobotu odpoledne doma proti Medlovu. To prohrál podeváté v
řadě, navíc spíše tenisovým výsledkem 0:6. Domácí se tak ještě pevněji přikovali k poslední příčce, od
druhé poloviny března navíc mají
souhrnné skóre 6:40.
„Půlka mužstva se na to vykašlala a nakonec jsme dohrávali jen s deseti hráči.
A to ještě vedoucí 'A'-týmu oprášil registračku a nastoupil místo zraněné-

ho Radka Cetkovského. Téměř jsme
nasadili i řidiče autobusu...,“ pouštěl se
do hodnocení viditelně rozladěný kouč
Klenovic Vladimír Krč.
Jeho hráči dlouho drželi bezbrankový
stav, změna stavu přišla až po vynuceném střídání zhruba čtvrthodinu před
pauzou, když se z pokutového kopu
prosadil Muzikant. V závěru první půle
ještě odkulhal ze hřiště smolař na úrazy Tomáš Novák, mladý záložník totiž
musel ještě coby mládežník absolvovat plastiku jednoho kolene a loni na
podzim podstoupil to stejné i na druhé
noze. A aby toho nebylo málo, gólem
do šatny zvýšil na 2:0 Müller.
Začali jsme aktivně a dlouho to byla
vyrovnaná partie, pak se nám ale ve
vápně obtočil útočník a druhý gól
jsme dostali po závaru. Ve druhé půli
jsme se stmelili, hráli jsme zezadu
a dlouho jsme to drželi, nemohli jsme
ale střídat a Medlov toho využil,“ upo-

zornil Krč na skutečnost, že hned třikrát se hosté prosadili až v posledních
deseti minutách, zatímco Tomáš Cetkovský pouze orazítkoval břevno.
Za poslední tři kola mají Klenovice poměr branek 2:16 a stejně jako
o týden dříve proti Dolanům se jim
nepodařilo skórovat ani jednou jedinkrát. „Je to bída, děs, hrůza, absolutní chaos a rozklad. Trápí nás zranění, ztráty formy i motivace. Kluci sice
bojovali i v deseti jako Jánošíci, ale ti,
co nepřišli, by se měli zamyslet, jestli
po nich dále bude sháňka. Už minule se nám zranili Tomášové Lakomý
a Krč, nevím, s čím soutěž dohrajeme...,“ přemítal Vladimír Krč.
O premiérové letošní body se Klenovičtí pokusí v neděli od 16:30
hodin v Želatovicích. Hosté mají
se třemi body nejhorší venkovní bilanci, naopak domácí na svém hřišti
již sedmkrát zvítězili.
(jim)

Mostkovičanky potvrdily roli favoritek
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MOSTKOVICE, PROSTĚJOV Herně nepříliš povedené utkání,
výsledkově ale zdařilou neděli
mají za sebou fotbalistky Mostkovic. Tým Jaroslava Karafiáta
sice proti posledním Drnovicím
neudržel čisté konto a jednou inkasoval, potvrdil však, že usiluje
o druhé místo v tabulce. Po dvanácti
kolech má s bilancí šesti výher, jedné remízy a pěti porážek na kontě již
devatenáct bodů a i nadále svádí boj
bok po boku s Kohoutovicemi.
„Holky neměly svůj den. Nešlo nám
to, ale důležité je, že i když se nedaří,
tak jsme dokázali dát tři branky a zvítězit. Spokojen jsem ale jen s vítězstvím, šancí jsme měli hodně, vázlo

nám ale zakončení,“ přiznal kouč vítězek. V první půli měly domácí hráčky
výraznější převahu a vytěžily z toho
dvoubrankové vedení, po pauze už to
tak fotbalové nebylo a oba celky přidaly po jedné přesné střele.
„Byli jsme citelně oslabeni ve středu
hřiště a bylo to znát. Chyběly nám
Soares, jež je doma v Brazílii, i kapitánka Haluzová, která jela do Prahy
na hokej. To jsou dvě holky, které hrají
bez střídání, určují tempo hry, tvoří
šance, přinášejí jistotu,“ upozornil na
význam této dvojice s tím, že Haluzová nastoupí již příště a Soares také
ještě možná stihne konec sezony.
Speciálně na tohoto soupeře změnil
tradiční rozestavení 4-4-2 na ofenzivnější variantu 3-4-3, aby dostal hostující obranu pod výraznější tlak. „Zpočátku se nám to dařilo, neproměňovali
jsme ale šance. Po přestávce už se nám
ale nedařilo na klíčových pozicích,
holky trochu odpadly fyzicky. Útoč-

nice nedostávaly balony, jako jediná
odehrála vynikající zápas Bára Karafiátová,“ sdělil Jaroslav Karafiát s tím,
že jeho týmu dělala největší problémy
jedna útočnice s divizními parametry.
Za týden se Mostkovičanky představí opět doma, v neděli 24. května od
10 hodin přivítají v přímém souboji
o druhé místo kohoutovický Tatran.
Ve druhém střetnutí nejbližšího kola
se Kostelec vydá do Ráječka.
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Drnovice
3:1 (2:0)

Branky Mostkovic: Holubová,
Ptačníková, Domesová. Sestava
Mostkovic: Mikešová – Kraváková,
Koudelková, Štefková – Jančíková,
B. Karafiátová, Ptačníková, Holubová
– Ošťádalová, L. Karafiátová, Domesová. Střídaly: Hasová, Hejcmanová,
Gorošová, T. Karafiátová, Mlčochová.
Trenér: Jaroslav Karafiát.
(jim)

zpátky jsem si musel koupit kapky
do očí, abych těch devadesát minut
hry vypláchl. Nechtěli jsme je v tabulce pustit k sobě a podařilo se nám
to,“ radoval se.
Hostům tak stačilo spoléhat na
pečlivou obranu a odměnou jim byla
čtvrtá vychytaná nula v jarní části
krajského přeboru. „Betonovali jsme,
pečlivě jsme bránili a čekali jsme, jestli
nás soupeř něčím překvapí. S ničím
ale nepřišel a my taky ne,“ hodnotil.
To Radek Řehák byl spokojen
s prvním poločasem, ten druhý už

mu tolik radosti neudělal. „Dařila
se nám kombinace, šlo to ale lépe
dohrát. Byli jsme silnější na míči,
hra nebyla špatná. Důležité je, že
to stále máme ve vlastních rukách,
jsme třetí od konce a nemusíme se
na nikoho spoléhat. Na gól se ale
moc nadřeme, proto je to pro nás tak
těžké až do konce,“ upozornil.
V dalším kole přivítá Konice v neděli
odpoledne opět doma vedoucí
Nové Sady, Kraličtí se o den dříve
taktéž na vlastním pažitu představí
proti Hněvotínu.
(jim)

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!
Jak jednoduché... stačí kliknout na
www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 13. kvìtna 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 21. kolo bez závad. III. třída 21. kolo bez závad, schváleny dohrávky
16. kola TJ Sokol Mostkovice – TJ Haná Nezamyslice B 0:0, 4:3 na penalty, TJ
Sokol Kladky –TJ Sokol Čechy pod Kosířem 3:1 a dohrávku 20. kola TJ Sokol
Mostkovice „B“ – TJ Sokol Tištín 5:0. IV. třída 17. kolo bez závad. Dorost: 15.
kolo bez závad. Starší žáci 13. kolo bez závad, dodatečně schváleno utkání 12.
kola TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Protivanov 6:0. Mladší žáci 13. kolo bez závad, až na utkání FK Výšovice – TJ FC Kostelec na Hané, TJ Sokol v Pivíně – TJ
Smržice – hosté se k utkání nedostavili. Žáci 7+1 9. kolo bez závad.
2. Změny termínů utkání:
III. třída FC Výšovice – TJ Sokol Tištín, původní termín neděle 14. června
2015 od 16.30 hodin, požadovaný termín sobota 13. června 2015 od 16.30
hodin. IV. třída TJ Biskupice – FC Morávia Doloplazy, původní termín neděle 14. června 2015 od 16.30 hodin, požadovaný termín sobota 13. června
2015 od 16.30 hodin. Mladší žáci TJ Sokol Čechovice „B“ – FK Němčice
nad Hanou, původní termín sobota 30. května 2015 od 10.00 hodin, požadovaný termín neděle 31. května 2015 14.00 hodin. Žáci 7+1 TJ Sokol Přemyslovice – TJ Sokol Klenovice na Hané, původní termín neděle 17. května
2015 od 10.00 hodin, požadovaný termín sobota 6. června 2015 10.00 hodin.
Žáci 7+1 TJ Sokol Přemyslovice – TJ Sokol Brodek u Prostějova, původní
termín neděle 24. května 2015 od 10.00 hodin, požadovaný termín neděle
14. června 2015 10.00 hodin.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, garant STK
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 14. kvìtna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Richard Hudeček (TJ Sokol Brodek u Prostějova) – 2 SU od 11.5.2015,
DŘ čl. 12/2c.
Jakub Jozek (FC Morávia Doloplazy) – 4 SU od 10.5.2015, DŘ čl. 11/2b.
Petr Řezáč (Sokol Tvorovice) – 1 SU od 10.5.2015, DŘ čl. 11/1.
2. Žádost o změnu zbytku trestu:
Lukáš Volf (TJ Sokol Zdětín) – žádosti se částečně vyhovuje, trest se mění na
podmíněný na 1 SU od 18.5.2015 do 17.8.2015.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

II.B třída skupina A
Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKO O bod více mají k dobru
čtyři kola před koncem „A“ skupiny I.B třídy
Pivín
Olomouckého KFS hráči Plumlova. Ti sice
Vrchoslavice
nedokázali v Tovačově udržet náskok 3:1
a pouze remizovali, druhé Všechovice
ovšem bodovat nedokázaly. Nerozhodně skončilo i derby mezi
Pivínem a Vrchoslavicemi, a to dokonce divoce 4:4. Kostelec vyšel doma naprázdno a zvítězila tak jen TJ Otinoves, k níž nepřijely
poslední Radslavice
Plumlov

Otinoves

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

Branky Plumlova: Zabloudil, Varga, Hladký. Rozhodčí: Boháč – Valouch, Ženožička. Sestava Plumlova: Moravec – Plajner, Fabiánek
(60. Žídek), Kutný, Klváček – Varga, Zabloudil, Matula, Křupka (85.
Simandl) – Frýbort (70. Ostratický), Hladký. Trenér: Jan Pešek.

předvádět, co jsme chtěli, jednoduchý
přímočarý fotbal v pohybu, díky čemuž
jsme obrátili na 2:1. Vydařil se nám
i začátek druhé půle a v padesáté minutě
zvýšil Hladký na 3:1, půl hodiny před
koncem však musel střídat Fabiánek
a museli jsme překopat obrannou čtyřku. Začaly nám docházet síly, nebyli
jsme schopni udržet balon a soupeř nás
začal postupně přehrávat. Výsledkem
bylo srovnání na 3:3, ale mužstvo v naší
pozici by si nemělo dovolit ztratit takto
rozehraný zápas. Místo navýšení náskoku musíme stále každý zápas vyhrát.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„Prvních třicet minut jsme hráli špatně,
TJ Sokol v Pivínì
nebyli jsme schopni předvádět kloudný
TJ Sokol Vrchoslavice
fotbal. Bylo tam plno nepřesností a zby4:4 (1:3)
tečně jsme hráli vrchem, takže se soupeř
dostal do vedení. Pak jsme teprve začali Branky: J. Svozil 2, Martinec,

Žondra – Konupka 2, Polášek, vlastní. Rozhodčí: Zavřel – M. Pospíšil,
Knop. ČK: Spiller (V). Sestava Pivína: V. Svozil – Sedlák, Vláčilík, Spálovský – Švéda, J. Svozil ml., Vrba,
Šišma (46. Tydlačka) – Makoš (75.
Žondra), Martinec, Špaček. Trenér:
Jaroslav Svozil st. Sestava Vrchoslavic: Loučka – Spiller, Šmíd, Zatloukal, Chvojka – Polášek, Lacina (80.
Matoušek), P. Horák st., P. Horák
ml. – Konupka, Holub (65. Olšanský). Trenér: Roman Šmíd.

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Dali jsme šest gólů, z toho ale dva
vlastní. Nemám chuť to moc hodnotit, z první půle jsem byl hodně
zklamaný, takto se o záchranu nehraje. Přístup hráčů mě hodně mrzí,
vyvodím z toho závěry. Fungovaly
tu jiné věci než fotbal, jsem z toho
dost smutný. Po pěkné kombinaci,
kdy jsme si nepohlídali Konupku,
nám dali první branku, pak jsme vyrovnali, ale hrubými individuálními
chybami jsme dovolili stav 1:3. Po
přestávce jsme se rychle dostali do
hry a srovnali jsme z přímáku, jenže
volný Konupka nám dal na 3:4, v závěru vyrovnal hlavou Žondra. To se
už hrálo na jednu bránu. Nejslabším
článkem utkání byl rozhodčí, na ne-

odpískané penalty jsme vyhráli 2:1. stava Kostelce na Hané: L. Menšík
Remízu beru jako porážku a prohráli – Chocholáč, Baláš, Chytil, Jurečjsme si to sami.“
ka – Vařeka, Langr (80. Zatlukal),
T. Menšík, Grepl – Preisler, Lužný
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
(70. Móri). Trenér: Ivo Vykopal.
Romana Šmída:
„Na jednu stranu jsem spokojen, Hodnocení trenéra Kostelce na Hané
protože jsme v naší složité situaci
Ivo Vykopala:
dokázali získat bod a můžeme být za „Udělali jsme několik chyb v obraněj rádi, na druhou stranu jsme ved- ně i v útoku, a kdyby měl Brodek
li 1:0, 3:1 i 4:3, a když nevyhrajete zkušenější družstvo, tak by nás povenku na čtyři branky, je to ztráta. trestal víc. Naši hráči si neplnili, co
Mohlo to ale dopadnout jakkoliv. měli. Všechno ví, všude byli, hrají
Měli jsme stejně jako na podzim si, co chtějí, a pak to tak vypadá, že
problém vůbec složit mužstvo, trá- máme výsledky nahoru dolů jako
pí nás zranění a mnozí dohrávali na houpačce. Vyškolilo nás mužstvo
se sebezapřením, Holub má navíc s věkovým průměrem kolem dvaceti
nově dvě zlomená žebra, s nimiž let, bohužel nejsou ve formě ti, co by
ještě dvacet minut hrál, navíc dostal měli jít příkladem a být hnacím močervenou Spiller. Celkově to byl ne- torem. Z toho vše pramení. Hosté si
záživný fotbal, který se asi nemohl šli více za vítězstvím.“
nikomu líbit. Snažili jsme se hrát po
TJ Otinoves
zemi, chyběl nám ale pohyb, řada
TJ
Sokol
Radslavice
kluků totiž byla po nemoci či se zranehráno
něním. Vypadalo to spíše jako fotbal
Hodnocení trenéra Otinovsi
starých pánů. Už bychom ale opět
Tomáše Hrdloviče:
potřebovali bodovat naplno a odtrh„Hosté nepřijeli. Hodinu a půl před
nout se od spodku tabulky.“
utkáním nám oznámili, že se nesešli.
TJ FC Kostelec na Hané
Měli jsme vše nachystané, trávník
FK Brodek u Pøerova
zastřižený, hřiště nalajnované. V po1:2 (1:0)
klidu jsme sledovali hokej, dali jsme
Branky: Vařeka – Složil 2. Roz- si guláš a až vypršela čekací lhůta,
hodčí: Sládek – Grygar, Šmíd. Se- tak jsme se vydali domů.“
(jim)

●● více informací ●● více ohlasů ●● více fotografií, videí
najdete nás také na www.vecernikpv.cz

Hvozd uspěl a pomohl mu i Protivanov
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B
Protivanov

PROSTĚJOVSKO Co si před zápasem umanuli, toho také dosáhli. Cílem fotbalistů
Hvozdu nebylo ve 22. kole „B“ skupin I.B třídy Olomouckého KFS nic jiného než plně
bodovat doma s Velkou Bystřicí a velký krok
k tomu učinili již v první půli. Pomoc dorazila i ze strany Protivanova,
ten dokázal doma zdolat předposlední Šumvald a sám se posunul
na druhé místo tabulky. Na vedoucí Lutín nově ztrácí jen tři body, lídr
tabulky, totiž ubojoval alespoň remízu na hřišti Jesence. Napínavé
boje tak pokračují na čele i chvostu tabulky, nahoře jsou nejlepší čtyři
celky ve čtyřech bodech, dole po další výhře Velkého Týnce poslední
tři mužstva ve čtyřech bodech.
SK Protivanov
SK Šumvald
3:0 (2:0)

jedlý), M. Pospíšil, Z. Pospíšil (49. T. Pospíšil) – Grmela (20. R. Sedlák), F. Pospíšil (80. Milar). Trenér: Josef Pospíšil.

Branky: Grmela, F. Pospíšil, Milar.
Rozhodčí: Zemánek – Sládek, Molík. Hodnocení trenéra Protivanova Josefa
Pospíšila:
Sestava Protivanova: R. Vybíhal – M.
Bílek, J. Vybíhal, Dvořák, M. Sedlák – D. „Těší mě, že jsme konečně pomohSedlák (78. Mudroch), Kropáč (69. Ne- li regionálnímu týmu a nepodrazili

jsme Hvozdu nohy. Takže jsem dvojnásobně rád. Měl jsem všechny hráče
a soupeř přijel jen v jedenácti lidech.
Hned v první minutě se nám podařila nádherná akce, kdy jsme šli tři na
čtyři, a Grmela nás poslal do vedení.
Následovala přetahovaná o to, kdo
bude ovládat hru, nic podstatného se
ale nedělo. Bohužel se nám zranil autor první branky a musel hned brzy
střídat, ještě do přestávky jsme přidali
druhý gól po ose Fana Pospíšil, Marek
Pospíšil, Milan Sedlák, Fana Pospíšil,
tomu se proti Šumvaldu daří, když mu
na podzim dal pět gólů. Druhý poločas už byl zcela v naší režii, měli jsme
šance a hosté hrozili jen ze standardek,
kdy jednou dokonce trefili tyčku. Skóre uzavřel střídající Ondrej Milar.“
SK Jesenec-Dzbel
TJ Sigma Lutín
1:1 (0:0)

Branka Jesence: P. Tichý ml. Rozhodčí: Grygar – Habich, Pivoňka.
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka, Zajíček, Konečný, J. Tichý, Horák – Koře-

novský, Čížek, Drešr – P. Tichý ml., Z. – Dorušák, Kučera. Sestava Hvozdu:
Tichý (80. K. Laštůvka). Trenér: Petr Koutný – Pírek, Hlavinka, Mlýnský,
Tichý starší.
J. Bílý (48. Antl) – P. Muzikant (70.
D. Grulich), Z. Poles, F. Bílý, Vánský,
Hodnocení trenéra Jesence
V. Bílý (86. L. Poles) – Křeček (75. K.
Petra Tichého:
Procházka). Trenér: Rudolf Švehla.
„Dopadlo to pro nás dost smolně.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Hned v páté minutě jsme nedali peRudolfa Švehly:
naltu, pak Jirka Tichý neproměnil
tutovku. Lutín mě zklamal, jako lídr „Absolvovali jsme další důležitý zápas
tabulky se více soustředil na mluvení. a zvládli jsme ho. Zásadní okamžik naByli jsme nebezpečnější, oni vyprodu- stal ve třicáté minutě, kdy za stavu 1:0
kovali v první půli jen jednu střelu na pro nás srazil hostující gólman Vojtu
bránu. Byla to ale spíše taktická bitva Bílého, jenž mu udělal kličku. Násleuprostřed hřiště. Čtvrt hodiny před dovala červená karta a pokutový kop,
koncem jsme se ze standardky dostali z něhož jsme přidali druhou branku.
do vedení, jen pět minut nato jsme ale Po přestávce jsme zvýšili na 3:0, choani my neuhlídali standardku. Projevi- dili jsme do otevřené obrany a duel už
lo se, že jsme měli jen jedenáct hráčů jsme pak dotáhli do vítězného konce.
a náhradního brankáře, v závěru nám Kluci odevzdali dobrý výkon, snažili
se, bojovali, takto se hraje o záchranu.
již docházely síly.“
Máme ale stále jen tříbodový náskok
FC Hvozd
na Šumvald a horší vzájemný zápas
SK Velká Bystøice
s nimi, navíc opět zvítězil i Velký Tý3:1 (2:0)
nec. Spodek se hodně vyrovnává a vše
Branky Hvozdu: Křeček, Hlavinka rozhodnou teprve poslední zápasy.“
z penalty, F. Bílý. Rozhodčí: Vojtek
(jim)
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
27. kolo: 1.SK Prostějov - Líšeň
(sobota 23.5., 16.30, Záloha Dresler, Richtár).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
27. kolo: Určice - Kozlovice (neděle
24.5., 16.30, Jílek - Křenek, Pfeifer).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PØEBOR:
27. kolo, neděle 24. května, 16.30:
Konice - Nové Sady (Štětka - Kulička,
Svozil), Kralice na Hané - Hněvotín
(sobota 23.5., 16.30, Polanský - Hodáň, Bartůněk), Želatovice - Klenovice
na Hané (Konečný - Jelínek, Vedral).
SMOOS I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
23. kolo, neděle 24. května, 16.30:
Mostkovice - Lipová (Dokoupil Molík, Sládek), Beňov - Čechovice
(Knop - Oulehla, Vrána).
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
23. kolo, neděle 24. května, 16.30:
Kostelec na Hané - Přerov „B“ (Kreif - Jílek, Straka), Brodek u Přerova
- Otinoves (Kološ - Habich Hampl), Plumlov - Kojetín „B“ (sobota
23.5., 16.30, Šteier - Šmíd, Habich), Všechovice - Pivín (Bartůněk
- Sedláček, OFS), Vrchoslavice - Ústí
„B“ (Vojtek- Krpec, Machala).
FGP STUDIO I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:

23. kolo, neděle 24. května, 16.30:
Zvole - Hvozd (sobota 23.5., 16.30, Chládek - Grygar, Hetmánek), Velká Bystřice
- Jesenec (Pitner - Vachutka, OFS), Lutín
- Protivanov (Fojtek - Majer, Milar).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:

25. kolo: 1.SK Prostějov - Vítkovice
(sobota 23.5., 10.15, Klíma - Oulehla, Sugmund).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U17, sk. „B“:

10. kolo: Hodonín - 1.SK Prostějov
(sobota 23.5., 10.15, Gasnárek - Jm
KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U16, sk. „B“, jaro:

10. kolo: Hodonín - 1.SK Prostějov
(neděle 24.5., 12.15, Jm KFS - Gasnárek, Jm KFS).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PØEBOR - dorost:

23. kolo: Konice - Chválkovice (sobota 23.5., 10.00, Kopecký), Kostelec na Hané - Černovír (sobota
23.5., 11.00, Milar), Určice - Litovel
(neděle 24.5., 10.00, Vachutka).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:

23. kolo: Smržice - Němčice nad
Hanou (sobota 23.5., 10.45, Lasovský), Protivanov - Kojetín (neděle
24.5., 11.00, Lizna).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- SPORTIKA II. TØÍDA:

23. kolo, sobota 23. května, 16.30
hodin: Držovice - Haná Prostějov,
Určice „B“ - Zdětín, Skalka - Horní Štěpánov (hřiště Klenovice na
Hané), Olšany - Brodek u Prostějova,
Vrahovice - Čechovice „B“, Smržice Přemyslovice (neděle 24.5., 16.30),
Nezamyslice - Kralice na Hané „B“.
III. TØÍDA:

23. kolo, neděle 24. května, 16.30
hodin: Dobromilice - Bedihošť,
Mostkovice „B“ - Otaslavice (sobota 23.5., 16.30), Tištín - Němčice
nad Hanou, Kladky - Protivanov
„B“, Čechy pod Kosířem - Pivín „B“,
Ptení - Výšovice, Nezamyslice „B“ Vícov.
IV. TØÍDA:

19. kolo, neděle 24. května, 16.30
hodin: Přemyslovice „B“ - Pavlovice
u Kojetína, Tvorovice - Doloplazy
(sobota 23.5., 16.30), Brodek u Prostějova „B“ - Biskupice, Vrahovice
„B“ - Želeč, Ivaň - Plumlov „B“ (sobota 23.5., 16.30), Kostelec na Hané
„B“ - Brodek u Konice (sobota 23.5.,
16.30.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)
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fotbal

HRÁČ

REMÍZOVÁ SÉRIE „ESKÁČKA“ POKRAČUJE

PODLE

VEČERNÍKU

exkluzivní
zpravodajství

Zdenìk FLÁDR
Zd
Nedávný juniorský
jun
talent prostějovského fotbalu
je vlas
vlastně prvním z výrazných odchovanců
mládežnických týmů, který si našel pemlá
vné místo v základní sestavě „áčka“.
Ve středu zálohy má asi tu nejlepší
šk
školu, co může mít - Lukáše Zelenku...
Zd
Zdeněk má dobrou kopací techniku
ze středních vzdáleností, rozehrává
čas
často standardní situace a i v neděli
byl na trávníku Uničova od úspěchu
pouze pověstný kousíček. Ze dvou dobrých
příleži
příležitostí však ani jedna v síti neskončila.
Také p
proto skončilo další utkání Prostějova
pouze remízou.

OKÉNKO
ZASTUPUJÍCÍHO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Martina Hirsche
„Potkaly se dva herně podobné týmy. Šlo o vyrovnané utkání, které se přelévalo z jedné strany na druhou, slibné akce byly tedy k vidění na obou stranách, takže zápas mohl skončit jakkoliv. My jsme se potýkali se stále stejným
problémem jako v minulých zápasech, že jsme nedokázali míč dotlačit do
brány. Šance jsme na to měli, neříkám, že nějaké stoprocentní, ale i standardní situace se naskytly, v nich nám chybělo možná trochu štěstíčka. Prostě tu
finální a předfinální fázi musíme řešit líp, tady se rozhodují zápasy. Krče jsme
si pohlídali, protože to je rozdílový hráč. Sus na něj hrál výborně, neprohrál
jediný hlavičkový souboj, trochu jsme těžili ze znalosti Aleše z prostějovského dresu, tak jsme se snažili mu zápas znepříjemnit. Třebíč musíme převálcovat, z obou zbývajících domácích zápasů vytěžit šest bodů prostě musíme.
Celou sezónu se pohybujeme na čele tabulky, tak by byla velká škoda si to
v závěru pokazit.“
Martin HIRSCH
záložník 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Langer se už na
trávník nedostane
Uničov (tok) - Velmi nepravděpodobný je dle vlastních slov start Tomáše Langera ve zbývajících zápasech
sezóny. Po operaci kolena jel prostějovský záložník obtěžkán berlemi
s výpravou do Uničova, aby povzbudil spoluhráče aspoň touto formou.

Náhradníci do akce
Uničov (tok) - Relativně příznivý
los posledních kol tohoto ročníku
umožní trenéru Františku Jurovi
dávat větší prostor na hřišti hráčům,
kteří●●
se z nejrůznějších (především
zdravotních) důvodů nedostávali
v průběhu jara do zápasového kolotoče. Už v Uničově střídal na celý poločas Šteigl, který měl některé dobré
momenty před Uvízlovou brankou.
A příležitost pro méně vytížené hráče se očekává i v dalších případech.

Dorostenci
deklasovali Spartu
Prostějov (tok) - Starší dorostenci 1.SK Prostějov ´U19 si udržují
čtyřbodové manko na vedoucí tým
Moravskoslezské dorostenecké ligy
Kroměříž. V Brně totiž díky kanonádě ve druhém poločase, kdy nastříleli
soupeři čtyři branky, rozdrtili místní
Spartu. V příštím kole je čekají doma
Vítkovice.

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

1.SK
PROSTÌJOV

Fotbalisté Prostějova klesli v tabulce MSFL na čtvrté místo
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
UNIČOV, PROSTĚJOV
Z Uničova si prostějovští fotbalisté přivezli bod.Toto konstatování by v zásadě nebylo špatné,
z venku je každý zisk cenný. To
by ovšem tato remíza nesměla
následovat po dvou domácích
plichtách z předchozího týdne,
které znamenaly pro Jurovu
družinu ztrátu hned čtyř bodů.
Proto ve vzduchu viselo očekávání, že se v Uničově podaří
určitá kompenzace, zvlášť když
soupeř na podzim Prostějov
bodově „vykradl“. Utkání chudé na brankové příležitosti ale
jinak než bez branek ani skončit
nemohlo...
Přestože prostějovská výprava doufala,
že bude schopna navázat na povedený

výkon ze Zlína, na vítězství tentokrát
bílomodří nedosáhli. Zajímavé bylo, že
oba týmy volily pro utkání v zásadě podobnou taktiku, totiž eliminovat nejnebezpečnější hráče soupeře. Zatímco na
domácí straně to byl bezesporu nejlepší
střelec Aleš Krč, kterého v Prostějově
dobře znají, Uničov si naopak pohlídal
Kroupu a Zelenku.
Jak výsledek napovídá, naordinované
úkoly splnily obě defenzivy bezezbytku. „Hráli jsme jiný systém a pořád
u mě stáli soupeřovi obránci,“ odvětil po
skončení duelu uničovský střelec Aleš
Krč na dotaz, proč se tentokrát výrazněji neprosadil. „Bylo to hodně taktické
utkání, ale řekl bych, že bod byl zasloužený pro obě strany,“ byl exprostějovský
forvard spokojen s dělbou bodů. Vytáhlý útočník je samozřejmě rád, že se letos
střelecky pořádně chytil. „Na podzim
to tam nepadalo, takže jsem rád, že na
jaře je situace mnohem lepší. Obecně se
nám daří víc ve venkovních zápasech,“
dodal Krč, který podle svých slov ještě
nemá jasno o angažmá na příští sezónu.
Pro Prostějov výše zmíněná série remíz znamená sestup tabulkou z druhého na čtvrté místo průběžného
pořadí, na druhou Kroměříž aktuálně ztrácí tři body. „Dá se říci, že na závěr

Před prostějovským kanonýrem Kroupou (zcela vlevo) stačila míč
z rohu odvrátit domácí obrana. A jelikož se neprosadili ani jeho spoluhráči a protihráči, skončilo včerejší hanácké derby v Uničově bez branek.
Foto: Tomáš Kaláb
sezóny máme příznivý los, který musíme
využít,“ připomíná kapitán Martin Hirsch s odkazem na domácí utkání proti
Třebíči a Břeclavi i venkovní duel s rezervou Opavy. „Eskáčko“ se tak střetne s trojicí nejhorších celků MSFL. A to je v boji
o druhou příčku tabulky šance, která by
se neměla promarnit.
Horácký fotbalový klub je tím prvním
na řadě. Třebíč se zatím v jarní části trápí, když získal pouhé dva body a propadl se z deváté příčky po konci podzimní
části až na čtrnáctou! Navíc má HFK
neuvěřitelně tristní střeleckou bilanci.
Z deseti jarních utkání vstřelili Horáci
pouze jediný gól, na druhé straně dvacet
obdrželi, což svědčí o dlouhodobě špat-

né formě týmu. Nic na tom nezměnilo
ani utkání posledního kola s Břeclaví,
sousedem v tabulce. Sestava Doležal
- P. Chalupa, Havránek, Igbinoba, Anatomi - Chlup, Komínek, M. Chalupa,
Dobrovolný - Florián (68. Oladiti),
Johnson (30. Oura, 87. Rybníček)
uhrála pouze bezbrankovou remízu.
„Důležitý by měl být bezpochyby první
vstřelený gól, abychom se dostali do potřebné herní pohody. Byl bych rád, kdyby nám v tom pomohli i věrní fanoušci,“
vzkázal před soubojem 24. kola MSFL
František Jura.
Hrát se bude tuto sobotu 23. května
od 16:30 hodin na stadionu SCM Za
Místním nádražím.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Taktická bitva s minimem brankových příležitostí
1.SK Pv
SK Un

0:0

UNIČOV Jestliže se po posledním
venkovním zápase Prostějov vytáhl na druhou příčku, nyní klesl
na čtvrtou pozici. Divácky nepříliš
atraktivní utkání přineslo taktický
souboj mezi šestnáctkami, před
oběma gólmany se pořádný „průvan“ vytvořit nepodařilo ani jednomu celku. O vítr přitom v Uničově
rozhodně nebyla nouze. Nakopávaným balónům to zrovna nesvědčilo,
kombinaci středem hřiště se ovšem
na zhuštěném prostoru také dařit
nemohlo. A tak si oba gólmani, Uvízl i Kofroň, udrželi čisté konto.
Trenér „eskáčka“ František Jura pozměnil sestavu oproti domácím utkáním na jediném postu, když na lavičce
tentokrát zůstal Krejčíř, na levém beku

pokračoval Rus, na pravém Hirsch,
v záloze se do základu vrátil Pančochář.
Na domácí straně v červených dresech
vyběhla obvyklá sestava s exprostějovským Krčem na hrotu.
V první desetiminutovce se za hostující obranou dvakrát objevil domácí Jeřábek, jeden pokus ale skončil
vedle branky, ke druhému se střelec
ani nedostal, blíž k míči měl Kofroň.
Na druhé straně vyzkoušel po deseti
minutách pozornost Uvízla Koudelka. Možná největší branková příležitost se pro prostějovské barvy rýsovala po necelých dvaceti minutách,
když Fládr zakončil razantní průnik
domácí obranou povedenou střelou
k tyči, kterou Uvízl vytáhl na roh.
Po něm z dobré pozice hlavičkoval
mimo Machálek. Deset minut před
přestávkou zaúřadoval Fládr znovu, když i jeho střelu pod břevno
z přímého kopu opět vyškrábl Uvízl
konečky prstů na roh. Těsně před

Pozápasové hodnocení trenérù
Jiøí NAVRÁTIL
- SK Unièov:
„S favoritem, kterým Prostějov před zápasem bezesporu byl, jsme nechtěli prohrát. Tomu jsme samozřejmě podřídili
taktiku, vyplnili jsme střed hřiště a nenechali hrát Zelenku
a Kroupu, což jsou jejich největší zbraně. Účel to splnilo, do
šance jsme je nepustili. Prostějov byl trochu jistější na míči,
ale na šance to bylo jedna jedna, takže to bylo remízové
utkání. S bodem jsme spokojeni., s kvalitním soupeřem má
svoji hodnotu. Ve zbytku sezóny bychom chtěli odehrát co
nejkvaltinější duely, vyšší ambice nemáme.“
přestávkou si ještě na druhé straně
Kofroň pohlídal Jeřábkův centr zleva, jinak se už nestalo nic.
Do druhého poločasu poslal Jura místo Machálka Šteigla, který se po pěti
minutách dostal do dobré střelecké
pozice poté, co se neprosadil po rohu
Zatloukal. Rána mladého odchovance

František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„Jeden bod je málo. Domácí nechtěli
prohrát, snažili se hrát na brejky, což
jsme očekávali. Po zisku balónu jsme
se příliš komplikovaně dostávali dopředu, bylo tam hodně přihrávek, hodně doteků, ale hlavní potíž byla v tom,
že jsme vůbec neotáčeli hru. Když šel jeden z našich do
pěti hráčů a nevyšlo mu to, další tam šel vzápětí znovu,
místo aby přehrál míč na volnou stranu. Tři body ze třech
zápasů je samozřejmě špatně, ale máme před sebou ještě
čtyři utkání, musíme se zvednout a konečně vyhrát.“

ale směřovala mimo prostor ohraničený třemi tyčemi. Po necelé hodince
hry si vysloužil ovace hlasitých prostějovských fanoušků Kofroň, který likvidoval Střížovu střelu k tyči. O deset
minut později hlavičkoval po Jeřábkově centru vedle tyče Hrubý. Na druhé
straně Koudelkova zblokovaná střela

zapadla přesně do náruče domácího
gólmana. V samém závěru si Kofroň
pohlídal akci Koutka s Krčem, na druhé straně domácí beci zabránili průnikové přihrávce Koudelky na Kroupu. Hvizd hlavního sudího po chvíli
pečetil výsledek, který se shodoval se
stavem při výkopu.
(tok)

„CHTĚLO TO GÓL,“ zalitoval po dvou
výživných střelách Zdeněk Fládr
UNIČOV „Každý zápas jednu
nebezpečnou střelu ze středpro Večerník
ní vzdálenosti.“ Tohoto praviTomáš KALÁB
dla se držel v podzimní části
Zdeněk Fládr. Teď na jaře si ale prostějovský záložník s rozbuškou v kopačce střelný prach poněkud šetří, byť v Uničově ale
dokázal, že kopací techniku má nadále skvělou. Škoda, že ani
jedna ze dvou„jedovek“ nenašla cestu do sítě... Nejen o tom se
nesl exkluzivní rozhovor Večerníku.
exkluzivní rozhovor
ovor

●● V prvním poločase jste měl dvě
dobré střelecké příležitosti, jak jste je
viděl ze svého pohledu?
„V prvním případě se přede mnou rozestoupila obrana, tak jsem šel co nejblíže a zamířil k tyči, gólman se tam ale

posunul a vyrazil míč na roh. V případě
té standardky to chtělo asi víc zatočit k
tyči, balón šel přímo doprostřed brány,
kam gólman ještě pod břevno dosáhl.
Chtělo to gól...“
●● V čem spatřovat příčinu faktu, že

jste se v Uničově gólově neprosadili?
„Chyběl nám větší důraz v soupeřově
šestnáctce. Ani jeden ze soupeřů si nevypracoval vyložené brankové příležitosti, hrálo se víceméně pouze mezi
šestnáctkami. Z tohoto pohledu typické remízové utkání. Obě obrany si navíc
pohlídaly nebezpečné hráče soupeře.“
●● Nebyl recept na soupeřovu obranu spíše křídelní hra?
„Je pravda, že nás k tomu trenér nabádal
a máme se snažit hrát víc po stranách,
tentokrát jsme to ale zase hodně zkoušeli spíše středem.“
●●Mrzí tři remízy za sebou?
„Remíza venku je vždy plusový bod,
takže tento výsledek samotný bych jako

ětší ztrátu bych
špatný nebral. Jako největší
v této souvislosti viděl domácí remízu
s Vyškovem. Líšni jsmee tři góly dali,
rovali chyb
bohužel jsme se nevyvarovali
dozadu.“
●● Podaří se tuto sériii zlomit doma s Třebíčí?
ně
„Dá se očekávat, že stejně
jako ostatní týmy při-jedou a budou úporně
bránit. Zase budeme
útočit do plných. Na
podobné týmy je nejlepším receptem brzkýý
první gól, takže doufá-hle
me, že nám to tam rychle
spadne.“ (úsměv)

Foto: Josef Popelka
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Jiří
MOŽNÝ
OTASLAVICE Bitva o druhé místo ve III. třídě OFS Prostějov, které
bude při záchraně všech regionálních účastníků v I.B třídě postupové, slibuje velké drama až
do posledního kola. A pomohly tomu i víkendové výsledky,
kdy dosud druhý Vícov prohrál
v Bedihošti a přepustil své místo do té doby čtvrtému Tištínu.
Jeho hráči totiž dokázali vyhrát
na půdě třetích Otaslavic, takže čtyři víkendy před koncem
dělí tuto trojici pouze dva body. Otaslavičtí se sice dostali po
dvaceti minutách do vedení,
o náskok ale brzy přišli a nakonec počtvrté v ročníku na
domácí půdě nebodovali. To
Tištínští dokázali už popáté v aktuální sezoně zazářit venku.
Stav pøed výkopem
Lepší výchozí pozici měly Otaslavice.
Nejenže v jejich prospěch hrálo domácí
prostředí, ale také jeden bod k dobru
a zkušenosti z předešlého dlouhého
působení v okresním přeboru. Jenže
celkový pohled na bilanci vstřelených
i obdržených branek a domácích zisků
Otaslavic v poměru venkovních Tištína
vycházel celkem shodně. A byli to hosté,
kteří nakonec prokázali, že na podzim při
vzájemném souboji nevyhráli 2:0 jen tak
náhodou. V odvetě dokázali vstřelit ještě
o jednu branku víc a odměnou jim bylo
překonání čtyřicetibodového mezníku.

Vývoj zápasu
Hráči obou mužstev začali bez velkého
vyčkávání a pěkně zostra. Od samého

přímé reportyy
zpravodajstvíí
hlasy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

TIŠTÍN
VYLOUPIL
OTASLAVICE
A
JE
DRUHÝ
Oba týmy začaly kvůli hokeji hned po obědě, hostům vyšel obrat
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„Vždy hraju špatně, nemůžu se
chválit,“ usmíval se David Bosák

OTASLAVICE Již čtrnáctkrát se
v pomalu končícím ročníku III.
třídy OFS Prostějov zapsal mezi
střelce David Bosák (na snímku).
Tištínský kanonýr se naposledy
prosadil na půdě Otaslavic, právě střela brzy čtyřiadvacetiletého útočníka z hranice šestnáctky znamenala obrat z 0:1 na 2:1.
A vydobytý náskok již hosté
neztratili, takže i díky svému
nejlepšímu zakončovateli
Po tomto rohovém kopu zachránil hosty na brankové čáře stojící Pavel
mohou i nadále pomýšlet na
Hýsek, i díky jeho hlavičce za stavu 1:1 se tak nakonec všechny body
stěhovaly do Tištína.
Foto: Jiří Možný návrat do okresního přeboru,
v němž Tištín působil naposlepětí se zničehonic ocitl sám tváří v tvář A cílem všech bylo střetnutí co nejdříve dy v sezoně 2005/2006.

počátku tak bylo před oběma bránami
poměrně rušno. Kombinační hra však
byla úspěšná jen zčásti a střídaly se při ní
přesné přihrávky s neúspěšně realizovanými představami, vítanou změnu tak při
nezdařilé mezihře nabízely dlouhé pasy
za obranu. S nimi si povětšinou defenzivní hráči obou jedenáctek vcelku snadno
poradili, ale na druhou stranu byl to i společně s nákopy při standardkách recept,
který přinesl góly. První půle ještě byla
poměrně vyrovnaná, po změně stran ale
dlouhé minuty patřily zcela jasně Tištínu,
jenž z toho vytěžil dvě branky i tyčku.
V posledních dvaceti minutách se opět
více snažili také domácí a odměnou jim
bylo alespoň snížení. Víc už jim ale Tištín Koutskému Kaláb a svou taktéž druhou
nedovolil.
brankou v utkání snížil opět na rozdíl jediné trefy - 2:3. Poté ještě Rušilovu střelu
Zásadní okamžiky hostující gólman vyškrábl a v poslední
minutě nabíhající Kaláb jen lízl centr, naPo úvodních nepřesných zakončeních se čež míč zamířil mimo.
jako první mezi střelce zapsal Michal KaOsobnost utkání
láb. Domácí kapitán využil přímého kopu
z půlící čáry, udělal si ve vápně dostatek
prostoru a díky nedůrazu soupeře zamířil Na každé straně se objevil jeden dvougópřesně - 1:0. Hned o pět minut později lový střelec, více důvodů k radosti měl ale
však bylo srovnáno, když se prosadil Kra- devatenáctiletý Jakub Kratochvíl z Tištítochvíl – 1:1. Následně otaslavický Kaplá- na. Nejprve po nákopu z hloubi vlastní
nek vypálil jen kousek nad, při dalším půle se asi i díky sluníčku nepodařilo dobrejku si zase dali míč na paty a Kaláb pak mácím bekům vysoký míč odvrátit, takže
zpoza vápna střílel nepřesně, načež si Kratochvíl mohl v poklidu zpracovat
Ruszóův pokus ze střední vzdálenosti míč a krokem postupovat na gólmana,
úspěšným skokem k levé tyči vytěsnil podél nějž vyrovnal. Poté si zpracoval při
Koutský. Po něm hlavičkoval právě Ruszó přečíslení balon na pravém okraji šestpřesně do levé šibenice, gólmana ale za- náctky, uvolnil se přes obránce a po zemi
stoupil na čáře číhající Hýsek. Pauza po- propálil vše na první tyč. Dík těmto dvěměr sil převrátila a na svatyni Otaslavic se ma zásahům tak již načal druhou desítku
valil jeden tištínský útok za druhým. Stře- tref a přiblížil se na tři branky svému kolelu Bosáka ještě Sika vyrazil, těžký volej govi z útoku Davidu Bosákovi, jenž se
stejného hráče mířil mimo, navštívenka prosadil jen jednou.
již sedmačtyřicetiletého Otčenáška skonZajímavost duelu
čila na tyči, Bosákův úprk mezi dvěma
beky opět zastavil opět pozorný brankář.
Teprve na jeho skákavou střelu k levé tyči V sobotu o čtvrt na čtyři odpoledne naSika nedosáhl a bylo to 1:2. Domácí od- stoupili čeští hokejisté k semifinálovému
pověděli povedenou narážečkou a Liško- souboji proti Kanadě, což znamenalo
vou střelou pod břevno, kterou ovšem přeložení okresního mače hned na druKoutský vytěsnil. Gólem skončil až brejk hou hodinu odpolední. A začalo se ještě
na druhé straně, který zakončil svojí dru- o dvacet minut dříve, takže když se zahou sobotní trefou Kratochvíl – 1:3. Vzá- čali diváci trousit do hlediště, už se hrálo.

odehrát a pak vidět téměř celý hokejový
souboj, takže i poločasová přestávka byla
po souhlasu všech zúčastněných pouze
pětiminutová, aby mohl být hned patnáct minut po patnácté konec.

Atmosféra støetnutí
Nebe bez mráčků, téměř letní sluníčko
a bezvětří vybízelo k relaxu a hození
všech starostí za hlavu. Čekání na hokej si vyplnilo sledováním přímého
souboje o čelo tabulky jen pár desítek
fanoušků, ti domácí se mohli kochat
především počasím, ti hostující i vítězstvím. Nejednalo se o žádný vyhrocený
souboj, ale v poklidu odehrané utkání,
kdy nebylo nutné řešit žádnou kontroverzní situaci, takže nálada na hřišti
i mimo něj nijak nevybočovala.

Foto: Jiří Možný

●● Loni vám postup těsně unikl,
věříte, že to letos vyjde?
„Před rokem jsme vše ztratili ve
Výšovicích. Teď se tam buď dostaneme, nebo zůstaneme na třetím
čtvrtém místě. Je to buď, anebo.
Jdeme do toho naplno a chceme
druhé místo urvat.“
●● Jaká tedy očekáváte poslední
čtyři kola?
„Nejtěžší to asi bude příští týden,
to nás čekají Němčice. Jim už o nic
nepůjde, budou se mi ale možná
chtít pomstít za to, že jsem je nechal
ve štychu. (smích) Pro okresní přebor by se ale asi muselo přivést pár
posil.“

Pozápasové hodnocení trenérù
František HON - TJ Sokol Otaslavice:
„Není moc co hodnotit. Zápas se nám nevydařil a musíme
se stydět! Spokojen mohu být jen s úvodem a závěrem.
Zpočátku to vypadalo podle mých představ, pak nám ale
vázla kombinace, nedařilo se nám napadání, hra bez míče,
záloha nám nepracovala. Byla málo pohyblivá, takže pak
docházelo k přetížení obrany. Přitom jsou to zkušení hráči,
kteří by měli hru usměrnit. Ale nestalo se tak. Máme ale
dobré rozlosování a ještě není nic prohrané. Šance stále žije.“

2 :3

TJ Sokol Otaslavice

●● Podařilo se vám naplno bodovat na půdě třetích Otaslavic,
není to i trochu nadplán?
„Pokaždé si jezdíme pro vítězství.
(smích) Sice jsme prohrávali, hraje
se ale až do poslední minuty. Podařilo se nám zabrat a dát nejprve
jeden gól a pak i další.“
●● Čím si vysvětlujete tak hladký
obrat z 0:1 na 3:1?
„Domácí asi přestali hrát. (úsměv)
Chybičky jsou tam vždycky, ale nabíhali jsme si za obránce, dostávali
přihrávky a z množství šancí pak
dokázali aspoň některé využít.“
●● A co byste řekl ke svému výkonu?
„Vždy hraju špatně, nemůžu se
chválit. (smích) Spokojenost ale
může panovat.“

Zdenìk OULEHLA - TJ Sokol Tištín:
„Máme hodně velkou marodku a na střídačce jsme měli
jen jednoho hráče, který se ale nechtěl převléct... V obraně
se splnilo, co jsme si řekli, vyvarovali jsme se zbytečných
chyb a za stavu 3:1 jsem už věřil, že to nějak dokopeme.
Chci pochválit celé mužstvo za přístup ke hře, podařilo se
nám více držet míč na svých kopačkách. Po loňské zkušenosti, kdy nám říkali, že bude postupovat jen jeden, a nakonec postupovali dva, se budeme o druhé místo prát.“

TJ Sokol Tištín

22. kolo III. třídy OFS Prostějov
Hrazdíra

Kaplánek

Hanák
Hýsek

František

Zdeněk

HON

OULEHLA ST.

Koudela
Z. Oulehla ml.

Kaláb

Kratochvíl

Sika

Otčenášek
Koutský

Ruszó
Hladík

Bosák
Štvrtecký

Frehar

Slavík

M. Hon
Cetkovský

Vlachynský

Stančík

Rušil

Branky: 20. a 75. Kaláb
Střely na branku:
Rohové kopy:

OTASLAVICE

8
5

Střely mimo branku:

9

2 :3

TIŠTÍN

Branky: 25. a 70. Kratochvíl, 60. Bosák

( 1 :1)

Střely na branku:
Rozhodčí: Zatloukal – Začal, Otáhal

Diváků: 45

Rohové kopy:

8
4

Střely mimo branku:

Žluté karty: -

Žluté karty: 75. Kratochvíl

Střídání: 46. Liška za Rušila, 61. Skalický za Vlachynského

Střídání: 46. Dort za Kratochvíla, 71. Jelen za Matyáše, 79. Mrázek za Tomka

9
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RYCHLÝ
Prostějovští cyklisté se doma neztratili VEČERNÍK
PROSTĚJOV Premiérový ročník
Velké ceny Českého svazu cyklistiky je minulostí. Závodníci hned
sedmi zemí, tedy České republiky,
Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Finska a Gruzie, bojovali na
prostějovském velodromu po dva
dny o UCI body do žebříčků UCI
a v rámci mítinku třetí kategorie se
představili nejen vytrvalci z řad dráhařů, ale také sprinteři a ženy. Pořádající oddíl SKC TUFO Prostějov
sestavil program závodů z atraktivních disciplín a bylo se i díky výkonům místních borců na co dívat.
Středeční blok zahájil sprint, v němž dominovali závodníci Dukly Brno. Ve finále
si poměrem dva ku jedné poradil Tomáš
Bábek s týmovým kolegou Adamem
Ptáčníkem. O třetí místo se utkali Jiří Janošek s maďarským závodníkem Sándorem Szalontayem a úspěšnější byl mladý
závodník brněnské Dukly.
Následoval stíhací závod družstev, kde
zvítězil polský národní tým. Domá-

cího jezdce Wojciecha Pszczolarského doplnilo trio Jeziorski, Teklinski,
Nowak a za sebou nechali druhou
Duklu Praha, třetí SKC TUFO Prostějov ve složení Petr Lechner, Jakub Filip,
Luděk Lichnovský a z týmu PUSKINAK.CZ Ondřej Vendolský.
Celý den pak završil scratch. V tom
ženském zvítězila Jarmila Machačová
z Dukly Praha před druhou Verenou
Eberhardt z Rakouska a třetí další
„Duklářku“ Annou Drdovou, přičemž
šesté místo připadlo prostějovské juniorce Kristýně Mráčkové. Mužský scratch nabídl strhující podívanou, aktivní
závod plný nástupů.
Rozhodujícím okamžikem se stalo,
když polský internacionál domácího
týmu SKC TUFO Prostějov Wojciech
Pszczolarski společně s Denisem Rugovacem z Dukly Praha nadělili ostatním
závodníkům „rundu“. O tu se pokusilo
více cyklistů, avšak jezdci v barvách Dukly a SKC nenechali nic náhodě, pořádně
za to vzali a komplikace nepřipustili.

O vítězství se tak rozhodovalo pouze
mezi prostějovským a pražským závodníkem, v cíli byl nakonec úspěšnější Pszczolarski. Druhé místo obsadil Rugovac
a třetí pak bral Jan Dostál z týmu PUSKINAK.CZ. Jako šestý protnul cílovou pásku Luděk Lichnovský, duu Petr Lechner,
Jakub Filip připadlo třinácté a čtrnácté
místo.
Druhý den zahájil sprint družstev, nejrychlejší byl smíšený tým ve složení Bábek, Ptáčník, Szalontay. V atraktivním
keirinu se nejvíce dařilo závodníkovi
Dukly Brno a odchovanci prostějovské
cyklistiky Robinu Wagnerovi, který si
ve finále poradil s týmovými kolegy
Bábkem a Janoškem a vylepšil tak druhé místo z týmového sprintu a páté ze
sprintu jednotlivců.
V ženské pevné pětistovce byla nejrychlejší Natálie Šrůtková z Dukly Brno,
druhá se umístila Jarmila Machačová
z Dukly Praha a třetí pak svěřenkyně
trenéra Jiřího Mikšíka Verena Eberhardt z Rakouska. Ženy se ještě utkaly

Sedm èechovických
medailí z Nového Jièína

Polský jezdec ve službách Prostějova Wojciech Pszczolarski (na snímku s trenérem
Michalem Mráčkem). slavil „doma“ hned dvojnásobný triumf. Foto: Ondřej Šrámek

v bodovacím závodě, kde nejvíce bodů
posbírala zkušená Machačová. Druhá
se umístila Eberhardt, třetí pak Drdová.
V pevném kilometru byl nejrychlejší
Bábek, a sice před oddílovými kolegy
Wagnerem a Janoškem. Čtvrteční pro-

Obchodní a mediální partneři SKC TUFO
O Prostějov
ostějo

hlavní mediální
partner

gram vyvrcholil bodovacím závodem,
ve kterém posbírali nejvíce bodů polští
závodníci Mateusz Nowak a Adrian
Teklinski z týmu Kolls BDC. Vynikající
výkon předvedl někdejší člen místního
sportovního centra mládeže Ondřej
Vendolský. Závodník stáje PUSKINAK.CZ skončil třetí se ztrátou pouhého jednoho bodu za druhým Teklinským.
Z prostějovských závodníků se nejvíce
dařilo opět Pszczolarskému, který po
statečném výkonu bral šesté místo. Za
zmínku ještě stojí výkony prostějovských juniorů, kteří v bodovacím závodě startovali. Především pak vystoupení
Daniela Chytila, který získal jeden bod
a v závěru ještě pomáhal Pszczolarskému. To vše za pestrého komentování
Svatopluka Buchty a lékařského dohledu Vladimíra Macháčka. Poděkování
pořadatelů také mířilo směrem ke všem
partnerům oddílu.
(oš, jim)

BÁRTA DOJEL OSMNÁCTÝ NA ZÁVODU MÍRU
JEVÍČKO, PROSTĚJOV Druhý
květnový víkend se v Jevíčku uskutečnil již devětatřicátý ročník prestižního Závodu míru nejmladších. Stáj
SKC TUFO Prostějov měla ve startovní listině pouze jediného zástupce,
Tomáš Bárta si počínal více než
zdatně. V silné konkurenci celkem sto
šestašedesátizávodníkůdvanáctizemí,
kdy k tradičně nejsilnějším národním
výběrům patřily reprezentace Slovinska, Srbska, Polska, Rakouska, Švédska
či Dánska, se prostějovský závodník hned po úvodní etapě usadil na
šestnáctém místě a celkově dokončil
coby osmnáctý.
Ve druhé etapě obsadil Bárta výborné
dvanácté místo a ve třetí se při spurtu
hlavního pole dokonce vměstnal

na úplný konec nejlepší desítky. Do
poslední, tedy páté etapy, kterou
byla časovka jednotlivců na patnáct
a půl kilometru, odstartoval Bárta
z průběžné dvanácté pozice. Jízda
proti chronometru mu však vůbec
nesedla, obsadil až čtyřiačtyřicáté
místo se ztrátou téměř dvou minut
na vítěze. V celkové klasifikaci se tak
o šest míst propadl. Osmnácté místo
v tak silné konkurenci je však výborným výsledkem a příslibem do dalších
let. Z vítězství v závodě se radoval Nik
Čemažar ze Slovinska, druhé místo
obsadil Srb Andrija Joksimovič, jako
třetí dokončil Matúš Štoček ze Slovenska. Nejlepším z českých cyklistů
byl na čtvrtém místě David Zadák
z Cykloteamu Ostrov.
(oš, jim)

Nový
o Jičín, Prostějov
j (vs, jjim)
- Zápasníci Čechovic se v sobotu
9. května zúčastnili Memoriálu Miroslava Rešla ve volném stylu. Do
Nového Jičína se sjelo celkem sto
ppadesát sportovců
p
z osmnácti oddílů
České republiky a Slovenska, mezi
nimiž se zástupci Prostějovska vůbec
neztratili.
V kategorii přípravek „B“ obsadili Ivo
Mynařík
y
ve váze do 25 kilogramů
g
a Šimon Polena ve váze do 31 kilogramů druhá místa, stejně úspěšný
byl i Matěj Vrba v přípravce „A“ do
43 kilogramů. Zbylý čtyřlístek zápasníků bral tento turnaj jako přípravu
na mistrovství republiky ve volném
stylu, které se co nevidět uskuteční
v Praze. Alois Kejík zvítězil v kategorii
mladších žáků do 44 kilogramů, Vsevolod Sakal skončil třetí mezi žáky
do 59 kilogramů a v kategorii mužů
do 86 kilogramů se ve finále potkali
Tomáš Kaut s Michalem Bukvou.
Šťastnější byl nakonec Tomáš.
Z Nového Jičína odvezlo sedm borců
Wrestlingu Čechovice sedm medailí,
stříbrné
konkrétně dvě zlaté, čtyři st
stříbrné
a jednu bronzovou.

Plavci vylovili v Brnì
šest cenných kovù
Brno, Prostějov (jim) –První
– První květnový víkend se v brněnské padesátce za Lužánkami sešla na žákovském
mítinku Májové
j Brno 2015 kvalitní
konkurence čítající plavce z České
republiky, Slovenska, Maďarska
i Ruska. Na start se postavilo rovněž
sedm prostějovských plavců, kteří
mohou být na své výkony náležitě
hrdi.
Lukáš Řehořek zvítězil v disciplíně
200 metrů prsa výkonem 2:39,66.
K tomu ještě přidal stříbro na 100
metrů znak za čas 1:07,56 a bronz na
200 metrů znak, pro nějž si doplaval
za 2:28,46. Zlatou medaili si vybojovala také Eva Marciánová, která suverénně zvítězila v disciplíně 50 metrů znak časem 33,27 sekundy. Dvě
bronzové medaile si vyplaval
yp
Filipp
Švec. Nejprve na 50 metrů prsa za
34,82 sekundy a následně i na dvojnásobné trati 100 metrů prsa díky
výkony 1:16,03. Výborně plavala
také Markéta Nováková, ta si spolu s
Marciánovou a Řehořkem zaplavala
limity pro SCM. Mezinárodního
klání se z řad TJ Prostějov zúčastnily také Markéta Nováková, Monika
Otřísalová, Dominika Smékalová
a Klára Vysloužilová.

15051260470

GYMNASTICKÝ VÍKEND v Prostějově
PROSTĚJOV Druhý dubnový víkend patřil v Prostějově sportovní gymnastice. Konaly se hned dvě
soutěže. Prostějovský oddíl gymnastiky již pojedenácté uspořádal soutěž smíšených dvojic o Cenu
města Prostějova, na tuto sobotní akci navázal o den
později jednatřicetiletý ročník klání „Gymnastická
mimina“.
Sobotního klání se v soutěži juniorek ujaly reprezentace
Dominika Ponížilová, Darina Dvorská a mimo závod
i Eva Mičková. Dominika si vybojovala s velkým náskokem první místo, Darina skončila na krásné třetí pozici.
Paralelně se závodem juniorek se konal závod juniorů,
kde prostějovský oddíl reprezentoval pouze Daniel Ponížil. Ten s téměř pětibodovým náskokem získal obdobně jako Dominika první místo.
Do nedělního finále si pak šest nejlepších žen vybíralo
z šesti nejlepších mužů. Finálový závod smíšených dvojic jednoznačně ovládl sourozenecký pár Dominika
a Daniel Ponížilovi, kteří o necelých deset bodů zvítězili
nad druhým párem, kde prostějovskou gymnastku Darinu Dvorskou doprovázel Martin Ďásek ze Sokola Zlín.
Hlavní trenér prostějovské gymnastiky Miloslav Musil
byl s výsledkem spokojen. Na druhou stranu vyjádřil svoji lítost k účasti, kdy tentokrát scházeli závodníci
z Brna a z Prahy.
V neděli naopak tělocvična doslova praskala ve švech,
stovka gymnastů a gymnastek do devíti let se zúčastnila závodu „Gymnastická mimina“. Prostějovský oddíl
reprezentovaly dívky v kategorii 2008 a mladší, jmeno- Klání O cenu města Prostějova ovládli domácí Dominika
vitě Tereza Hucalo, Eliška Skřepská, Izabela Kovalská, a Daniel Ponížilovi.
Foto: Pavel Ponížil
Zuzana Coufalová, Izabela Nicod a Anežka Koláčková. V kategorii ročníku 2006 a 2007 závodily Vendula la Cibulcová a Barbora Trunečková. V kategorii hochů
Pivoňková a Nela Borská, které se společně podělily se zúčastnili Adam Nosek, Jakub Mezuliánek, Lukáš
(jim)
o deváté a desáté místo, dále Karolína Hepnarová, Niko- Ondroušek a Štěpán Ptáček.
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RYCHLÝ
Solange Soares s VK AGEL opět PRODLOUŽILA SMLOUVU! VEČERNÍK

Hráčská ikona prostějovského volejbalu bude na Hané
pokračovat už devátým rokem, asi pořád jako kapitánka

litelně patří,“ řekl na konto zkušené čtyřiatřicetileté
exkluzivní zpravodajství
plejerky hlavní trenér žen VK Miroslav Čada.
pro Večerník
Nejen proto ji do družstva znovu chtěl také pro
příští sezónu 2015/2016. „Soli sice poslední doMarek SONNEVEND
bou už tolik nehraje a většinou spíš jen střídá,
PROSTĚJOV Od vzniku volejbalového přesto však po svém příchodu na hřiště vždycky
oddílu VK Prostějov před osmi lety zatím dokáže mančaftu nějak pomoct. Je totiž vzorem

nikdy v kádru ženského A-týmu nechyběla jedna stejná hráčka. Ano, jak všichni
znalci sportu pod vysokou sítí vědí (a možná nejen oni), jde o brazilskou univerzálku
se slovenským pasem Solange Soares.
A sympatická žena zlstává s Agelkami
i nadále, neboť v prostějovském klubu
podepsala novou roční smlouvu!
„Soli je po všech stránkách absolutní profesionálka, bez níž si náš tým snad ani nejde představit. Samozřejmě trochu přeháním, ale ona si během těch
osmi roků skutečně vybudovala jak v prostějovském, tak v celém českém volejbalu natolik zásadní
pozici, že prostě do vékáčka i do národních soutěží,
potažmo evropské Champions League neodmys-

zjistili jsme
ve smyslu toho být v jakémkoliv okamžiku stoprocentně nachystaná, na trénincích v přípravě
dennodenně odvádí vynikající práci,“ zmínil Čada.
Vzápětí vyzdvihl její další obrovský přínos.
„Každý ví, že s jedinou kratší přestávkou dělá
v Prostějově celých osm let kapitánku. K tomu
Soli předurčují její vůdčí schopnosti, charakterová ryzost, velká touha po stále nových
úspěších a především ohromně cenná vlastnost
obětovat vše ve prospěch kolektivu. Umění spojovat členky týmu dohromady a vést je za spo-

lečným cílem má prostě v sobě, právě za tohle si
jí vážím i cením nejvíce,“ zdůraznil kouč.
Další setrvání Soares ve službách sedminásobných
a úřadujících mistryň ČR schvaluje též předseda
správní rady VK AGEL. „Složení hráčské soupisky
má ve své kompetenci trenér Mirek Čada, a pokud
on Solange v kádru chce, jistě má k tomu pádné
důvody. Já dlouhodobě vnímám její velkou důležitost z týmového hlediska, kapitánkou není tolik
roků za sebou určitě náhodou. Navíc ji mají hodně
rádi naši fanoušci, pro které se postupně stala jakýmsi zosobněním prostějovského volejbalového
týmu,“ konstatoval na její adresu Petr Chytil.
Kromě hráčské role Soares v minulosti již
trenérsky působila u zdejší mládeže a téhle
náplni se nyní bude věnovat ještě intenzivněji.
„Předběžně jsme se domluvili na tom, že by mohla
dostat na starost některou mládežnickou kategorii,
nejspíš žákovskou. Tuhle dohodu ještě upřesníme,
každopádně do budoucna naznačuje jedno: naše
vzájemná spolupráce může v případě zájmu obou
stran dál úspěšně pokračovat,“ doplnil šéf prostějovského volejbalového klubu.

Šternberská kapitánka
p
jde na mateøskou

Populární "Soli" bude i v příští sezóně rozdávat míče v prostějovském dresu.
Foto: archív Večerníku

ČADA V CURYCHU SLEDOVAL ANKETU VOLEJBALISTÉ ROKU ČR

DVA ZÁPASY MS KLUBŮ

PROSTĚJOV Letošní sezóna ženského oddílového volejbalu na mezinárodní úrovni vyvrcholila Mistrovstvím světa klubů 2015 v Curychu.
Atraktivní turnaj osobně navštívil
i hlavní trenér žen VK AGEL Miroslav Čada, jenž mohl na vlastní oči
sledovat vítěznou dominanci Eczacibasi Istanbul. Tedy družstva, které
před nedávnem ovládlo evropskou
Champions League a na své pouti za
triumfem vyřadilo v prvním kole play
off prostějovský tým.
Nyní turecký gigant řádil na oddílovém
šampionátu planety, jehož se zúčastnily
mistryně jednotlivých světadílů doplněné o premiantky CEV Cupu a domácí výběr Volera. V zajímavé konkurenci
kralovalo nesmírně silné Eczacibasi,
druhé místo obsadilo ruské Dynamo

Krasnodar a třetí skončil pořádající
Curych, tudíž starý kontinent prokázal
svou současnou kvalitativní převahu
nad zbytkem světa.
„Já jsem ve Švýcarsku pobýval na desetidenní dovolené společně s bratrem
Rostislavem, který v této zemi jako
hokejový trenér strávil mnoho let.
A protože se zde zrovna v době mého
pobytu konalo klubové mistrovství, nedalo mi to, abych se do Curychu alespoň
na chvíli nevypravil. Zhlédl jsem dvě
utkání Volero - Rio de Janeiro a Kobe Krasnodar a musím říct, že to byl opravdu vynikající volejbal. Člověk vidí naživo
to absolutně nejlepší v ženské kategorii,
což se vždycky může hodit. Každopádně jsem si odnesl hezký zážitek i spoustu
cenných poznatků,“ prozradil exkluzivně
Večerníku kouč Agelek Miroslav Čada.

Koneèné poøadí MS klubù ve volejbalu žen 2015

1. Eczacibasi VitrA Istanbul, 2. Dynamo Krasnodar, 3. Volero Curych, 4. Rexona
Ades Rio de Janeiro, 5.-6. Mirador Santo Domingo, 5.-6. Hisamitsu Springs Kobe

REPREZENTAČNÍ OKÉNKO: ČEŠKY ZAČALY

PŘÍPRAVU NA WORLD GRAND PRIX,
DALŠÍ AGELKY MAJÍ TĚSNĚ PŘED BARÁŽÍ O ME
PROSTĚJOV Uplynulou sobotu
16. května odstartovala v Brně příprava volejbalistek České republiky
na dvě letošní vrcholné mezinárodní
akce. Přesné složení národního týmu
pro tohle úvodní soustředění se ladilo
do poslední chvíle, ovšem neměly zde
chybět současné ani bývalé hráčky
VK Prostějov.
V širší nominaci výběru ČR pro rok
2015 totiž figurují aktuální členky „vékáčka“ Julie Kovářová, Barbora Gambová, Eva Lakomá i Andrea Kossányiová
a také někdejš í Agelky Šárka Melichárková, Nikol Sajdová a Pavla Vincourová.
Tedy čtyři plus tři jména.
Ještě před začátkem tréninkového kempu pak hlavní trenér žen Česka Carlo
Parisi oznámil užší nominaci pro letní
World Grand Prix 2015. Na soupisce
jsou: nahrávačky Pavla Vincourová
(Pallavolo Scandicci), Lucie Smutná
(Volley Soverato) a Marie Kurková
(Olymp Praha), blokařky Barbora Purchartová (HT Charleroi), Nikol Sajdová (SC Postupim), Veronika Trnková
(Olymp Praha) a Veronika Závodná
(Sokol Frýdek-Místek), smečařky či
univerzálky Helena Havelková (Busto
Arsizio), Tereza Vanžurová (Pallavolo Scandicci), Michala Kvapilová (SC
Postupim), Andrea Kossányiová (ještě
VK AGEL Prostějov - na odchodu),
Barbora Gambová (VK AGEL Prostějov), Eva Hodanová (Olymp Praha),

Michaela Mlejnková (Olymp Praha)
a Marie Toufarová (KP Brno), libera
Veronika Dostálová (Olymp Praha)
a Šárka Melichárková (SG Brno).
Další prostějovské plejerky mají už bezprostředně před sebou baráž o postup
na Mistrovství Evropy 2015. Jak jsme
před nedávnem informovali, z kádru
našeho klubu čekají tyto maximálně vypjaté boje běloruskou smečařku Tatsianu
Markevich, slovinskou blokařku Sonju
Borovinšek a dvojici členů realizačního
týmu Slovenska, asistenta trenéra Ľubomíra Petráše i statistika Lukáše Mičeka.
Přesný rozpis barážových zápasů ME žen
2015 je následující: Ázerbájdžán – Slovensko sobota 23. května od 15.00 hodin
v Baku a Slovensko – Ázerbájdžán sobota 30. května od 18.00 hodin v Levicích,
Francie – Slovinsko sobota 23. května
od 16.00 hodin v Niortu a Slovinsko –
Francie pátek 29. května od 17.00 hodin
v Mariboru, Ukrajina – Bělorusko sobota 23. května od 18.00 hodin v Brestu
a Bělorusko – Ukrajina neděle 24. května
od 18.00 hodin v Brestu (nejde o chybu,
oba duely se skutečně hrají na běloruském území).
Zajímavostí je, že v přípravě na rozhodující utkání o účast na letošním kontinentálním šampionátu se v Levicích hned
třikrát přátelsky střetly celky Slovenska a
Běloruska, tudíž šlo o setkání členů VK
AGEL Petráš + Miček versus Markevich.
(son)

OVLÁDLI VE SVÝCH KATEGORIÍCH

TRENÉR AGELEK A HRÁČKA VK LIANNES SIMON
BRNO, PROSTĚJOV Galavečer
českého volejbalu v Městském
divadle Brno odtajnil v sobotu
16. května laureáty dalšího ročníku
ankety Volejbalisté ČR, tentokrát
za sezónu 2014/15. A ocenění se
během slavnostního vyhlášení dočkali hned dva zástupci oddílu VK
AGEL Prostějov.
Nejlepším „Trenérem družstva žen“ se
již poněkolikáté ve své úspěšné kariéře
stal kouč vékáčka Miroslav Čada. „Taková ocenění nikdy nezevšední. Proto
si jej znovu velice vážím, zvlášť když
přišlo po tak vynikajícím soutěžním
ročníku, v němž jsme kromě suve-

rénní obhajoby mistrovského titulu
i Českého poháru dokázali senzačně
prorazit také v evropské Champions
League,“ okomentoval svůj anketní
triumf Čada.
Na pódium pak vystoupil ještě jednou,
neboť přebíral cenu za nepřítomnou
Agelku Liannes Simon, která se stala
„Nejlepší hráčkou české extraligy“.
„Vítězství v této kategorii si určitě
zasloužila. V útoku byla naprosto
dominantní hráčkou soutěže a navíc
celou sezónu poctivě pracovala na
odstraňování své slabiny v obraně.
Natolik ofenzivně úderná volejbalistka
zřejmě v naší lize dosud nepůsobila,“

pochválil Simon její klubový lodivod.
Další nominovaní zástupci VK AGEL
(Julie Kovářová, Kristýna Adamčíková a mládežnice) už na prvenství
v dalších kategoriích nedosáhli. Nejlepšími volejbalisty republiky se stali
mezi muži David Konečný a v ženách
Helena Havelková, kompletní přehled
všech vítězů i nominovaných najdete
níže. Mimořádnou cenu za celoživotní
práci získal světově uznávaný volejbalový pedagog, autor mnoha vědeckých
prací, čestný člen Českého volejbalového svazu a historicky třetí Čech ve
světové volejbalové síni slávy Miloslav
Ejem.
(son)

ANKETA VOLEJBALISTÉ ROKU ÈR 2014/2015
vítìz

Volejbalista roku:
Volejbalistka roku:
Nejlepší hráč české extraligy:
Nejlepší hráčka české extraligy:
Trenér družstva mužů:
Trenér družstva žen:
Beachvolejbalový pár:

David Konečný
Helena Havelková
Donovan Džavoronok
Liannes Simon
Michal Nekola
Miroslav Čada
Kristýna Kolocová - Markéta Sluková

Trenér družstva chlapců:
Trenér družstva dívek:
Mládežnický oddíl chlapců:
Mládežnický oddíl dívek:
Rozhodčí:

Jiří Zach
Ondřej Marek
ČZU Praha
PVK Olymp Praha
Martin Hudík

další nominovaní

Martin Kryštof, Jan Štokr
Aneta Havlíčková, Michala Kvapilová
Filip Habr, Radek Mach.
Julie Kovářová, Michaela Mlejnková.
Jan Svoboda, Zdeněk Šmejkal
Stanislav Mitáč, Zdeněk Pommer ml.
Kristýna Adamčíková - Kateřina Valková,
MartinaBonnerová-BarboraHermannová.
Jindřich Licek, Jaroslav Linhart
Eliška Gavalcová, Aleš Novák
Volejbal Brno, VK Ostrava
VK AGEL Prostějov, Baník Příbram
Milan Labašta, Kamil Renčín

Michaelu Jelínkovou nahradí u týmu

VK AGEL odborník ze Slovenska
➢ ze strany 21

PROSTĚJOV Ohledně podrobností o svém prvním potomkovi
je někdejší nahrávačka a v uplynulých dvou sezonách kondiční
trenérka VK AGEL Prostějov velmi tajnůstkářská. „Nejsem žádná
celebrita, proto bych si tyhle informace zatím radši nechala pro
sebe. Termín porodu ani pohlaví děťátka ještě určitě neprozradím. Každopádně už se nám to
rychle blíží a hlavní je jediná věc:
zdraví. Moc děkuju všem za podporu a až se to narodí, určitě se
vše dozvíte,“ svěřila se exkluzivně
Večerníku Michaela Jelínková.
„My jsme s Míšou během sezóny

samozřejmě byli v pravidelném kontaktu, proto máme informaci o jejím
blížícím se mateřství už delší dobu.
A pochopitelně jsme další obsazení postu kondičního trenéra začali
s předstihem řešit, neboť s Míšou
pro příští soutěžní ročník logicky
nemůžeme počítat,“ přidal Miroslav
Čada, hlavní kouč ženského výběru
„vékáčka“.
Momentálně má rozjednanou
kvalitní náhradu. „Jsem předběžně domluvený s jedním výborným
a všeobecně uznávaným odborníkem ze Slovenska, jehož jméno
však zatím nechci prozrazovat. Naši
vzájemnou spolupráci totiž ještě budeme v nejbližších týdnech dolaďovat a teprve poté můžeme zveřejnit,
o koho přesně jde. Věřím, že se na

všem dohodneme k oboustranné
spokojenosti,“ zadoufal lodivod VK
Agel.
Zmíněný kondičák ze země někdejších federálních partnerů ČR by
měl být adekvátním zastoupením
Jelínkové. „Musím ale říct, že s prací
Michaely Jelínkové za uplynulé dva
roky jsme byli maximálně spokojeni.
Pro vedení fyzické přípravy prokázala velký talent i cit, zvlášť ve volejbalovém prostředí je její přínos coby
nedávné aktivní hráčky ohromný.
Proto nás mrzí, že o ni přicházíme,
zároveň jí však samozřejmě přejeme rodinnou radost a gratulujeme
k nadcházejícímu mateřství. Hlavně
pak Míše moc děkujeme za všechno,
co pro prostějovský volejbal udělala,“ zdůraznil Miroslav Čada.

Prostějov (son) - Roli neoficiální olomoucké farmyy jjiž několik let pplní TJ
Sokol Šternberk. Ženský výběr tohoto
volejbalového oddílu obsadil v české
nejvyšší soutěži 2014/15 osmoupříčku
poté, co ve čtvrtfinále play off dost drsně
narazil na mistrovský VK AGEL.
„Před sezónou i během ní jsme zažili
dvě citelné obměny hráčského kádru
a s ohledem na to můžeme uplynulý
ročník hodnotit pozitivně. Překonali
jsme některé krizové momenty, bezpečně postoupili do vyřazovacích
bojů. Jen škoda, že nám těsně nevyšlo předstižení sedmého Přerova
a tím jsme se ve čtvrtfinále nevyhnuli
suverénnímu Prostějovu,“ zhodnotil
kouč Martin Hroch, který šternberské
volejbalistky povede i nadále. Naopak
s kariérou definitivně končí dosavadní
kapitánka Eliška Ticháčková odcházející na druhou mateřskou dovolenou.
„Další změny na soupisce se teprve
časem vyjasní. Každopádně jsme jakousi farmou Olomouce a tím pádem
půjdeme dál cestou rozvíjení talentu
mladých nadějí,“ naznačil Hroch.
Frýdek i Ostravu èekají zmìny
Prostějov (son) - Mají ze sebou jednu
z historicky nejlepších sezón v klubové historii, ovšem výhled do té příští
už tak moc slibný není. V UNIQA
extralize bronzové volejbalistky TJ
Sokol Frýdek-Místek i čtvrté ženy TJ
Ostrava totiž v létě asi potká odchod
několika hráčských opor.
„Všem našim cizinkám končí smlouvy a momentálně to vypadá, že
kromě slovenské smečařkyy Andreyy
Štrbové odejdou. Což by znamenalo,
že přijdeme o nahrávačku Katarinu
Dudovou a univerzálku Paulu Kubovou rovněž ze Slovenska, o bulharskou blokařku Kristinu Yordanskou
i polskou dvojici, libero Marta Kedzia
a blokařka Agata Turbak. Ještě uvidíme, jak všechno dopadne, každopádně bychom rádi dali dohromady
kvalitativně srovnatelný kádr s tím
letošním. Byť to bude hodně těžké,“
připustil předseda frýdecko-místeckého oddílu Jiří Zaoral.
„My chceme být v příštím ročníku
ještě lepší, proto bych byl nejradši, aby
z týmu nikdo neodešel a ještě se nám
povedlo přivést dobrou smečařku,“
přál si kouč ostravského TJ Zdeněk
Pommer. Realita je však taková, že
studovat do USA zamíří právě ze
smečařského postu Zuzana Ondrušková a jedna z ústředních tahounek
na bloku Iva Nachmilnerová zvažuje
dát přednost zaměstnání lékařky před
další volejbalovou kariérou. Navíc je
možný odchod i jiných plejerek z nečekaně úspěšného kolektivu. „Snad ne
a výbornou partu udržíme pospolu,“
zadoufal Pommer.
MÈR starších žákyò pro Brno
Prostějov (son) - Tři dny se v Olomouci hrálo volejbalové Mistrovství
republiky starších žákyň 2015. Líté
boje děvčat věkové kategorie U15
nakonec ovládl zlatý tým Králova
Pole Brno, který ve finále porazil
stříbrný Baník Příbram 2:0 (22,
15). Bronz získal celek Olympu
Praha díky vítězství v duelu o třetí
příčku proti Světlé nad Sázavou 2:0
(13, 20). Olymp přitom umístěním
na bedně dovršil unikátně úspěšnou
sezónu, v níž získal cenné kovy ve
všech věkových kategoriích něžného
pohlaví od žen přes juniorky, kadetky
a starší žačky až po mladší žákyně.
Konečné p
pořadí MČR
starších žákyň
y 2015 ve volejbalu:
j
1. Královo Pole Brno, 2. TJ Baník Příbram, 3. PVK Olymp Praha A, 4. Sklo
Bohemia Světlá nad Sázavou, 5. PVK
Olymp
y p Praha B, 6. Vavřinec Kladno,
7. VK Slavia VŠ Plzeň, 8. TJ Lokomotiva Plzeň, 9. TJ Lokomotiva Trutnov,
10. TJ Sokol Česká Třebová, 11. SK
Hlincovka, 12. TJ Ostrava, 13. SK UP
Olomouc, 14. VK Znojmo-Přímětice,
15. VSC Zlín, 16. TJ Kralupy nad Vltavou. Družstvo VK AGEL Prostějov
na šampionát těsně nepostoupilo
z kvalifikace a v rámci země obsadilo
17. pozici.
(son)
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DRŽITELE BRONZOVÉ MEDAILE URČÍ AŽ TŘETÍ UTKÁNÍ

OREL

exkluzivní zpravodajství

P DLE
PODLE

VEČERNÍKU
KAMIL Š
K
ŠVRDLÍK
Í
Sedmat
Sedmatřicet
bodů ve dvou zápasech nasázel basketbalistům Opavy pivot Ariete
Prostějov. K tomu v sérii o bronzové
Pr
medaile odvedl také kus práce na
m
doskoku a v obraně a společně se svýd
mi spoluhráči se pere o třetí příčku
m
v končící ligové sezoně. Především na
domácí palubovce byl Švrdlík k ned
zzastavení a výrazně pomohl k zisku
prvního bodu v sérii. „Hraje s chutí,
p
nevyhne se žádnému souboji. Jeho
n
nasazení pomáhá celému týmu,“
n
uznává trenér prostějovských Orlů
Zbyněk Choleva. Zajímavé statistiky si přivezl i z Opavy, kde ale
ani jeho výkon a vítězství nestačily.
Přesto tři bloky patřily k atraktivním zážitkům z utkání na hostující
palubovce.
p

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Louèení s hráèi
bude hned v úterý
Prostějov (lv) - Bezprostředně
po úterním utkání proti Opavě
proběhne tradiční loučení s basketbalovou sezonou, kde se hráči
naposledy v probíhajícím ročníku Kooperativa NBL pozdraví se
svými fanoušky. Basketbaloví příznivci budou mít možnost vyfotit
se společně s týmem Ariete Prostějov, vedení klubu připravuje pro
své fandy také malé občerstvení
v areálu Sportcentra DDM.
„Je to pokaždé příjemná akce
a všichni věříme, že to bude stejné
také tentokrát. Současně doufám,
že budeme mít dobrou náladu,
protože před setkáním Opavu
porazíme a společně s diváky oslavíme zisk další medaile,“ přeje si
předseda Ariete Prostějov Ivan Pospíšil. „Setkání bereme jako malé
poděkování za přízeň v průběhu
celé sezony. Myslím si, že jsme občanům našeho města nabídli hodně pěkných zážitků, a proto bych
si přál, aby přišli povzbudit naše
hráče i v posledním zápase sezony,“
zve fanoušky Pospíšil.
O víkendu zaèala
oblíbená liga 3x3
Praha (lv) - Pod české nebe se vrátila nejvyšší soutěž v basketbalu 3x3
Chance 3x3 Tour. Díky velkému zájmu o turnaje, na nichž je možnost
získat na území ČR nejvíce bodů do
světového žebříčku, došlo k rozšíření
podniku o jeden kvalifikační turnaj.
Kolotoč turnajů se roztočil ve Zlíně.
Na první podnik navazují v týdenních intervalech České Budějovice, Ostrava, Hradec Králové, Brno
a celý ročník vyvrcholí 20. a 21. června
v Praze na náměstí Republiky. Z loňské sestavy vypadl turnaj v Ústí nad
Labem, ale na nejlepší český basketbal 3x3 se mohou naopak těšit v Ostravě a Hradci Králové. Vítěz kvalifikačního turnaje si odnáší 10 000 Kč,
druhý tým 5 000 Kč a třetí 3 000 Kč.
Více informací naleznou basketbaloví fanoušci na www.cbf.cz.

KAM NA BASKETBAL:

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Na domácí palubovce
zakončí sezonu basketbalisté Ariete
Prostějov. A proti Opavě nepůjde rozhodně o žádný přátelák. Ve hře je ligová
medaile v Kooperativa NBL. Získá ji vítěz
rozhodujícího utkání série o 3. místo, která je zatím vyrovnaná 1:1 na zápasy. První
duel vyhrál zcela jasně Prostějov, druhý
souboj ovládla Opava a nyní tedy dojde
k definitivnímu rozuzlení tajenky třetího
medailisty. Rozloučení se sezonou začíná
v Městské hale Sportcentra DDM zítra,
tj. v úterý 19. května od 18:00 hodin.
„Toužíme po medaili a jsem přesvědčený o tom, že
naši snahu na palubovce potvrdíme. Chceme zakončit sezonu vítězstvím a získat medaili. Pokud se
to podaří, bude to pro náš tým další úspěšný ligový
ročník, a to je náš společný cíl,“ burcuje své svěřence před závěrečným utkáním sezony kouč Zbyněk
Choleva.

Opava ovšem v domácím prostředí ukázala, že má
chuť obsadit po roce opět třetí příčku. Slezané se
dokázali otřepat po těžké porážce v prvním utkání
série a před vlastními fanoušky odvrátili prostějovský mečbol. A na Hanou přijedou s cílem vyloupit
orlí hnízdo. „V posledním utkání už nebude důležité, kde se hraje. Rozhodovat bude hlava. Doufám,
že to zvládneme a pojedeme domů v dobré náladě,“
říká odhodlaně kouč Opavy Petr Czudek.
V předcházejících pěti letech basketbalisté
Ariete pokaždé hráli ligové finále. Tentokrát
do zápasů o titul nepostoupili, přesto sérii
o bronzovou medaili neberou na lehkou váhu.
Motivace jim rozhodně nechybí. „To zklamání po vypadnutí v semifinále několik dnů trvalo.
Už je to ale pryč a teď se soustředíme jen na sérii
o bronz. Je zbytečné patlat se v minulosti a jediný
způsob, jak si zvednout náladu, je vyhrát aspoň
závěrečný zápas a vybojovat medaili,“ popisuje
náladu v kabině prostějovský rozehrávač Roman
Marko.
Větší zkušenost se zápasy o třetí místo má Opava.
Loni v souboji poražených finalistů dokázala porazit zklamané Pardubice, které nenašly sílu odevzdat
v „sérii útěchy“ maximální výkon.
„Doufám, že něčemu takovému se vyhneme

Zda nakonec budou Orli v sezóně výš než Opava a
získají bronzové medaile rozhodne poslední utkání.
Foto: www.orliprostejov.cz

a vezmeme si z toho ponaučení. Opava měla loni
motivaci možná o něco větší než Pardubice, ale ani
nám nechybí a o bronz se popereme. Je důležité po
takové sezoně skončit s medailí na krku,“ říká odhodlaně Marko. „věřím, že nás fanoušci podpoří
a přijdou se rozloučit. Potřebujeme je!“

Finále play off:
3. utkání, středa 20. května 2015,
20.05: ČEZ Basketball Nymburk –
BK Děčín.
Případné 4. utkání, sobota 23. května 2015, 17.25: BK Děčín – ČEZ
Basketball Nymburk.
O 3. místo:
3. utkání, úterý 19. května
2015, 18.00: Ariete Prostějov –
BK Opava.

Sérii o bronz odstartovala demolice Slezanů
BK OP
BK PV
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AKTUÁLNÍ STAV SÉRIE: 1:0
PROSTĚJOV Po týdenní přestávce vstoupili basketbalisté Ariete
Prostějov do série o třetí místo
v Kooperativa NBL proti Opavě. S tímto soupeřem v základní
části na domácí palubovce prohráli, a proto si byli vědomi, že je
čeká těžký oříšek. Nakonec tomu
bylo vcelku naopak. Až na začátek první čtvrtiny totiž byli Orli
v úterním klání pořád ve vedení
a po mohutném náporu v poslední části úvodní prověrku bitvy

o bronz vyhráli 94:64, čímž pro
sebe získali první bod.
Vstup do střetnutí však svěřencům kouče Cholevy příliš nevyšel. Opava trefila
dvě trojky a dostala se do vedení 10:3.
Následovala ale série deseti bodů v řadě
a ta průběžný výsledek otočila. Při zakončení se dařilo především Škrdlíkovi,
který dokázal využít přesné přihrávky
svých spoluhráčů a dával snadné koše.
Slezané se nemohli prosadit z velké
vzdálenosti a po deseti minutách proto
Hanáci vedli 25:18.
Ve druhé části se na chvíli domácí střelci odmlčeli a v průběhu tří minut dali
pouze dva body. Opava toho přesto
nedokázala využít a pouze snížila svoji
ztrátu na rozdíl koše. V tomto okamžiku proměnili domácí tři trestné hody,
Slezák přidal důležitou trojku a Prostě-

jov svému soupeři opět odskočil. V závěrečných minutách několikrát Orli
promarnili možnost získat dvouciferný náskok a v poločase vedli 42:33.
Po návratu na palubovku domácí
dlouho trápil opavský pivot Blažek.
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
Během tohoto úseku zaznamenal patnáct bodů a držel naději svého týmu „Byli jsme v pozici favorita, potřebovali jsme vyhrát. Těší mě, jak se tým s touto situací
na úspěch. Třetí čtvrtinu díky tomu vypořádal. Opava je rychlá a s tím jsme měli problémy. Hlavě ve druhém poločase se
nám podařila zlepšit střelba a doskok a to nám hodně pomohlo. V obraně to bylo slušOrli těsně prohráli (21:23). Minutu né až na třetí čtvrtinu, kdy nám dal Blažek patnáct bodů. Celkově tým utkání zvládl
před koncem vedli pouze 60:56, pak a doufám, že to tak bude i v dalších zápasech a ukážeme, že bronzovou medaili chceme.“
ale přidali tři body a do poslední části
Petr VALEČEK - asistent trenéra BK Opava:
vstupovali za příznivého stavu 63:56.
„Povedl se nám jenom začátek, pak se ale všechno obrátilo. Po celý zápas jsme zaoNa začátku závěrečné desetiminutov- stávali na doskoku, chyběla nám agresivita. Házeli jsme jen dvě šestky a to je málo.
ky rozhodl o vítězství rozehrávač Mar- Navíc se nám nedařilo při střelbě, trápili jsme se. V menší rotaci ale problém nebyl.
ko, když proměnil dvě trojky v řadě Jsme zvyklí hrát v osmi lidech. Spíš ve výkonu domácího Marka - ten zápas rozhodl.
Když to jeho tým potřeboval, byl neomylný.“
a nastartoval své spoluhráče. Opava
se snažila vrátit do zápasu střelami dokázali zakončit své útočné akce sekundy a přidávali koš za košem. Poz dálky, které ovšem míjely obroučku. a skóre rychle narůstalo. Domácí vydr- slední střela střídajícího Sehnala určila
Na druhé straně Orli bez problémů želi v nastaveném kurzu až do poslední konečný rozdíl třiceti bodů.
(lv)

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVCE...

DVANÁCT TROJEK OPAVY SE POSTARALO O PRODLOUŽENÍ SÉRIE
BK OP 90
CO ZAZNĚLO NA TISKOVCE...
BK PV 74
AKTUÁLNÍ STAV SÉRIE: 1:1
OPAVA Především horším výkonem pod vlastním košem přišli prostějovští Orli v pátek na půdě Opavy o mečbol. V sérii o 3. místo totiž
nezvládli ubránit domácí střelce,
kteří proměnili hned dvanáct trojkových pokusů. K tomu nedokázali
potrestat ani čtrnáct ztrát Slezanů.
Na neoblíbené palubovce prohráli 74:90, když vyrovnanou partii
udrželi pouze do patnácté minuty
utkání.

V prvních minutách hosté marně ostřelovali domácí koš a během čtyři minut
dali jediný bod. Opava toho ale příliš
nevyužila a vedla pouze 5:1. Pak si však
Orli seřídili mířidla a v 5. minutě se poprvé dostali do vedení (8:7). Od stavu
10:11 pak přidali šest bodů v řadě a šli
do malého trháku. Na ten ovšem odpověděla dvojice Klečka, Šiřina. Skóre se
přelévalo ze strany na stranu a po deseti
minutách vedli hráči Ariete 22:21.
Zkraje druhé čtvrtiny se soupeři opět
přetahovali ve vedení a hrálo se systémem koš za koš. Až v 15. minutě domácí
přitlačili a v průběhu jediné minuty odskočili na rozdíl sedmi bodů. Orli dokázali odpovědět a v závěru poločasu snížili
své manko na dva body. Poslední minuta však prostějovským basketbalistům

nevyšla. Čtyřmi body se prosadil Vlček
a v poločase hosté prohrávali 38:46.
Hned po návratu na palubovku Klečka
zvýšil opavský náskok na deset bodů,
a i když vzápětí Švrdlík a Talley dali
pět bodů v řadě, vzali si ve 24. minutě
Petr CZUDEK – BK Opava:
dvouciferné vedení zpět. Slezané do- „Byli jsme pod tlakem, ale to se nedá nic dělat. Fanoušci v nás zažehli jiskru, která nás
kázali trestat okénka v hostující obra- probudila, a výkon byl opravdu špičkový. Povedl se nám vstup do druhého poločasu,
ně, chvílemi vedli až o čtrnáct bodů. který rozhodl o výsledku. Půjčovali jsme si míče, byl to z naší strany skvělý kolektivní
V několika případech se Orli dokázali výkon. Osobně jsem rád, že jsme uspěli, protože pro Láďu Sokolovského to bylo loučepřiblížit na šestibodový rozdíl, přesto ní s domácí palubovkou a byla to povedená rozlučka.“
po třiceti minutách prohrávali 57:69.
Zbyněk CHOLEVA – Ariete Prostějov:
Hráči trenéra Petra Czudka i v po- „Tentokrát jsme byli hodně špatní v obraně, kde jsme nedokázali pokrýt nájezdy Klečslední desetiminutovce ukazovali, jak ky a Vlačka i střelce a dostali spoustu trojek. Opava měla lepší střelbu. Špatně jsme kotouží po vyrovnání série a především munikovali, nebylo to on nás povedené vystoupení. Soupeř podal týmový výkon a byl
v útoku se překonávali. Po trojce Gni- nebezpečný ze všech pozic. Když jsme se chtěli nadechnout, zchladil nás trojkou. My
jsme se k pořádné střele z dálky nedostali.“
adka už ve 34. minutě vedli 75:60
a mířili za dalším úspěchem na domácí si již bez problémů hlídali bezpečný prostějovských basketbalistů a jasnou
palubovce. V závěrečné pětiminutovce náskok, využívali menší koncentrace výhrou srovnali stav série.
(lv)

„ZKUŠENOST DOBRÁ. TEDY AŽ NA TEN VÝSLEDEK...“
Rok v Belgii komentuje pro Večerník Jaromír Bohačík

PROSTĚJOV První zahraniční
angažmá má za sebou Jaromír
pro Večerník Bohačík, který do belgického
Ladislav VALNÝ
Leuvenu odešel po několika
sezonách v Prostějově. Důrazný křídelník se vrátil s rozporuplnými
pocity. Jeho tým v nejvyšší soutěži vyhrál pouze čtyři zápasy a skončil beznadějně poslední, na druhou stranu získal zahraniční zkušenost, která se mu může v další kariéře hodit.„Otestoval jsem si, jaké
je to hrát v cizině. Byl jsem v neznámém prostředí, taky jsem si musel vylepšit angličtinu. Nelituji,“ hodnotí v exkluzivním interview pro
Večerník Jaromír Bohačík uplynulou sezonu v belgické lize.
exkluzivní rozhovor

●● Týmu se nedařilo. Jak vedení klubu hodnotilo sezonu?
„Hodně razantně. Z týmu zůstal jediný
hráč, všechno se vyměnilo. Dobré na
sezoně bylo to, že se v belgické lize nesestupuje...(pousměje se)
●● Byl jste z výsledků hodně otrávený?
„Vlastně to bylo nakonec až úsměvné.
Snad čtrnáct zápasů jsme prohráli maximálně o čtyři body. S trochou nadsázky
se dá říct, že z pohledu celkového skóre
skončili v kladných číslech.“ (úsměv)

●● Měli jste tak špatný tým, nebo
kde byl problém?
„V kabině jsme si sedli. Z tohoto pohledu
žádná potíž nebyla. Trávili jsme spolu
dost času i mimo halu. Výsledky ale byly
špatné, těžko říct jeden důvod proč... Nešlo to, a jak to bývá člověk pak propadá
skepsi, vše se daří tak nějak míň...“.
●● Jaká vůbec je belgická liga?
„Především kluby ze špice tabulky jsou
kvalitní. Soupisky odpovídají tomu,
že hrají evropské poháry. A taky mají
výborné zázemí. Některé týmy mají

vlastní haly. Takové zmenšeniny hokejové haly v Praze. A bývají plné. Zápasy
proto mají dobrou atmosféru.“
●● Vrátíte se do Prostějova nebo
chcete pokračovat v kariéře v zahraničí?
„To teď nemůžu říct, všechno je otevřené. Někdo už se ozval, ale nic není
rozhodnuté. Pokud bych ale šel do
zahraničí, bude to do týmu, o kterém
budu mít maximum informací. To
je také zkušenost, kterou jsem získal
v Belgii.“

Foto: archív Večerníku

Pondělí 18. května 2015
www.vecernikpv.cz
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Běžci pozor! ČEHOVSKÁ DESETITISÍCOVKA roste do nebe
Druhýý ročník přinesl vyšší účast i video se záběry z vrtulníku
Ale i na Prostějovsku máme skvělé akce
exkluzivní reportáž
výsledkový servis
podobného typu. Účastní se jich sice
pro Večerník

Martin
ZAORAL
ČEHOVICE Každý začátek je
těžký. Ale pokud je i úspěšný,
pak může být skvělým odrazovým můstkem pro něco,
na co se nabalí spousta lidí
i radosti. Právě tyto skutečnosti
maximálně platí pro amatérský běžecký závod „Čehovská
desetitisícovka“, která v sobotu napsala svůj druhý ročník.
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník coby mediální partner u toho nemohl chybět.
Běh pro radost se u nás stal skutečným
fenoménem, který snad jinde na světě
nemá obdoby. Svědčí o tom třeba tisíce
účastníků olomouckého půlmaratonu.

řádově méně běžců, nicméně všichni na
nich mohou ocenit neopakovatelnou,
přátelskou až spikleneckou atmosféru,
stejně jako krásnou trať vedoucí rozkvetlou přírodou. To je určitě i případ
Čehovské desetitisícovky, přespolního
běhu na deset kilometrů, který se konal
uplynulou sobotu.
Na jeho start se opět postavili běžci všech
věkových i výkonnostních kategorií.
Pro ty nejmenší byl připraven okruh na
travnatém hřišti, větší děti pak mohly
změřit síly na kilometrovém „okruhu
starosty“, který si společně s nimi zaběhl
i první muž obce Milan Smékal. Hlavní
závod pak byl odstartován před jedenáctou hodinou. „Dřív jsem aktivně běhala,
ale měla jsem dlouholetou pauzu. Teď
si těch deset kilometrů zaběhnu jen tak,
snad to zvládnu. O čas mi vůbec nejde,
hokej začíná za čtyři hodiny, tak doufám,
že to do té doby stihnu,“ vtipkovala před
startem jedna z běžkyň patřící do kategorie, pro niž se vžilo označení ´hobíci´.

Muži:

1. Jiří Matoušek
2. Pavel Dvořák
3. Petr Kučera
4. Štěpán Marek
5. Jan Lachnit

34:48 min.
35:19 min.
35:28 min.
37:09 min.
37:20 min.

(1979)
(1972)
(1976)
(1976)
(1975)

4
43:40 min.
48:39 min.
49:50 min.
51:13 min.
51:21 min.

Ženy:

1. Alena Kriklová
2. Petra Růžičková
3. Radka Chmelařová
4. Ivana Nováková
5. Renata Kaňová

Boj o druhé místo
boxeři nevzdávají
PROSTĚJOV Vysoké domácí vítězství 14:2
nad Big Boardem Praha znamená, že družstvo BC DTJ Prostějov stále ještě může snít
otom,žeobhájípozicinejlepšíhočeskéhocelku
v dlouhodobé kolektivní soutěži. Vítěz posledních dvou extraligových ročníků totiž stáhl
ztrátu na svého soka na pouhý jeden bod a rozhodne až samotný závěr mezinárodní interligy.
„Je to satisfakce za předešlá utkání, jinak bychom
byli s přehledem druzí. Čekal jsem, že to bude vyrovnanější, ale věřil jsem ve výhru. Jejich porážka
nakonec byla drtivá, samotný rozdíl až takový nebyl. Byli jsme ovšem lepší a moc nechápu hostující
pofňukávání, přijde mi to zbytečné. Stejně tak byly
otočené zápasy Bezvody a Táborského u nich i některé doma s Nitrou,“ podotkl k stesku pražského
realizačního týmu hlavní trenér Prostějova Petr
Novotný.
Uznal, že Miloš Bártl si zřejmě zasloužil zdolat na
body Miroslava Šerbana, stejně tak ale upozornil,
že v boxu hraje velkou roli to, jaké kdo má jméno.
A i proto byl comeback mnohonásobného mistra
republiky vítězný. „Jejich borec byl dvě kola lepší,
ale to je úděl mladých boxerů. Musí si své postavení vydobýt. Ale Míra také podal na to, jak dlouho
nebyl v ringu, maximální výkon. Soupeř byl vynikající, až jsem to ani nečekal, ale zkušenosti byly na
Mírově straně,“ ohlížel se za napínavým duelem ve
velterové váze do 69 kilogramů.

(1992)
(1982)
(1975)
(1972)
(1982)

A prostějovští fanoušci se mohou těšit
na kmenového člena BC DTJ Prostějov
i v dalším kole, jeho návrat totiž není pouze jednorázový, byť se udál neplánovaně brzy. „Robertu Bilíkovi se bohužel zatočila hlava, spadl, a už se
podrobil operacím zlomenin. Tento rok už ho asi
neuvidíme, snad se ale úspěšně zotaví. Míra to ale
bere zodpovědně, připravuje se naplno a bude opět
velkou oporou,“ těší se Novotný na další souboje.
Vydařenou domácí rozlučku by ale při pohledu na
skóre nenarušil ani opačný verdikt arbitrů. „Nikdo
nepředpokládal, že to bude až tak jasné, mohlo to
skončit 12:4. V těžké váze to hodně ovlivnilo veřejné napomínání Davida Hoška, jinak by asi duel
vyzněl pro něj. Takto ale vyhrál po právu Tomáš
Vaněček,“ přemítal Novotný.
Příjemným zážitkem pro někdejšího úspěšného
boxera bylo sledovat hned na úvod Filipa Baráka,
jenž vysokou výhru načal zdoláním Erika Hulieva
3:0 na body. „Zadařilo se mu. Byl v klidu a v pohodě si šel za vítězstvím,“ chválil.
Závěrečné střetnutí celé sezony 2014/2015
čeká na prostějovské boxery v Dubnici a na
řadu přijde o posledním květnovém víkendu.
Pokud získají o bod více než Praha proti Nitře
a polským Gliwicím, bude z toho výsledné stříbro. A na západní Slovensko se budou moci se
sportovci vydat i fanoušci, klub totiž již tradič(jim)
ně připravuje autobusový zájezd.

Na start Čehovské desetitisícovky se v sobotu postavilo celkem 111 běžců, dalších třináct dětí společně se starostou obce a ředitelkou místní školky běželo kilometrový okruh.
Foto: Martin Zaoral

Na startu však byli i běžci s mnohem
většími ambicemi, vždyť Čehovská
desetitisícovka je součástí Velké ceny
vytrvalců Olomouckého kraje. Ve
srovnání s loňským ročníkem byl
patrný posun nejen v počtu běžců,
ale i v organizaci. „Naším hlavním cílem je, aby se u nás závodníkům líbilo,
a my je vždy dokázali něčím příjemným
překvapit. Letos jsme mimo jiné závody
snímali i kamerou umístěnou na vrtulníku, výsledné video v dohledné době

umístíme na naše webové stránky a na
server vecernikpv.cz. A příště chceme
být ještě lepší,“ nechal se slyšet Luděk
Coufal z pořádajícího L. A. Sports.
Že organizátoři skutečně umí,
o tom se budou moci všichni příznivci pohybu na čerstvém vzduchu
přesvědčit už v sobotu 6. června,
kdy se bude konat premiérový Běh
kolem plumlovské přehrady. A také
jeho propagaci si vzal Večerník na
starost...

HÁZENKÁŘI KOSTELCE PÁTÍ, PROSTĚJOV SKONČIL OSMÝ
PROSTĚJOV Posledním kolem se
předminulý víkend uzavřely nižší domácí házenkářské soutěže včetně druhé
ligy mužů, skupiny Jižní Morava, v níž
v posledních sezonách tradičně zápolí
celky Kostelce na Hané a Prostějova.
Stejně jako před rokem tahali i letos
za delší konec hráči Kostelce, někdejší
účastník extraligových i interligových
bitev se vítězným derby posunul až na
pátou pozici pouhý bod od čtvrtých
Napajedel. To Prostějovu patří až osmé
místo, navíc jen tři body od předposlední Telnice.
Už s předstihem si prvenství zajistilo Velké
Meziříčí a nic na tom nezměnily ani závěrečné dvě porážky od Kostelce ani druhých
Ivančic, které se tak nakonec dotáhly na

jediný bod. Právo postupu do první ligy
tak má vítěz z Vysočiny, naopak zpět z vyšší
soutěže padá předloňský suverén Bohunice „A“ a sestup zřejmě nemine ani loňského vítěze z Olomouce.
Jisté je nyní také jméno prvního sestupujícího do kraje, tím se stává „béčko“
Bohunic, které navzdory jarnímu zlepšení získalo jen čtrnáct bodů a skončilo
poslední. Dolů by šlo ale i v případě vyššího umístění, neboť je závislé na úspěších
„A“-mužstva.
O definitivním složení jednotlivých skupin
se podle svazového sekretáře Stanislava
Svobody rozhodne až v červnu po uzavření přihlášek do soutěžního ročníku
2015/2016. Do té doby tak není jasné, jestli sestupuje i jedenáctá Telnice či dokonce

desáté Brno „B“, jestli se změní rozložení
celků mezi severo a jihomoravskou ani to,
kdo do druhé ligy naopak postoupí. Jednotlivé krajské soutěže totiž vyvrcholí mezi
koncem května a polovinou června.
Na Olomoucku a Zlínsku se zatím ve
dvou bodech perou Droždín, Litovel „B“,
Uničov a Holešov, v Jihomoravském kraji
a na Vysočině se rozhoduje mezi Havlíčkovým Brodem, Novými Bránicemi
a Sokolnicemi. A hráči obou regionálních
týmů mezitím nastoupili volnější, spíše
odpočinkový režim.
Hodnocení sezóny vám Večerník přinese
v tradičním ohlédnutí, které připravujeme
do jednoho z červnových čísel.
(jim)
Konečnou tabulku jihomoravské
skupiny druhé ligy najdete na straně 23

Nohejbalisté prohráli až po boji

PROSTĚJOV Druhý nejlepší celek první ligy
a favorit na postup do extraligy NK Nohejbal
Žatec zavítal v sobotu odpoledne na Hanou,
aby se na antukovém kurtu u sokolovny utkal
v domácím Sokolem I Prostějov. Hostující
celek nastoupil kompletní i s reprezentantem
Ondrou Vítem a dalšími hráči, kteří již mají
zkušenosti z nejvyšší soutěže družstev, zatímco
domácím stále chyběli zraněný Šlézar a z pracovních důvodů také kvalitní nahrávač a polař
Botlo. I tak sehrál prvoligový nováček výborný
zápas a sahal po bodech.
„Moji svěřenci v tomto zápase opět dokázali, že
mají plným právem prvoligovou příslušnost. V samotném zápase si sáhli na dno svých sil, dělali vše,
co bylo v jejich silách, mnohdy zbytečně chybovali,
což je stálo nakonec alespoň bod. Našimi nejlepšími
hráči byli vynikající technik Klaudy, celá jeho trojice
s dalšími hráči Omelkou a Husaříkem a velký bojovník a talent Ftačník, který dokazoval ostatním hráčům, jak se má v zápase první ligy bojovat,“ vyzdvihoval pro Večerník trenér domácích Richard Beneš.
V první dvojce nastoupili za Prostějov Valenta
s Husaříkem a střídajícím Matkulčíkem, kteří po
velkých chybách na útoku zejména v prvním setu

prohráli 0:2. Druhá mladá dvojka Roba, Ftačník
bojovala výborně, ale taktéž po chybách v útoku
smolně prohrála dvakrát 9:10.
Za stavu 0:2 postavil kouč Beneš do první trojky
sestavu Wiesner, Valenta, Ftačník, kteří po chybách
na útoku i v obraně na svého soupeře nestačili, takže
to bylo již 3:0 pro hosty. Ve druhé trojce se prostějovští v sestavě Omelka, Husařík a Klaudy vypjali za
povzbuzování hlediště k vynikajícímu výkonu a na
vítězství jim stačili pouze dva sety. Další přiblížení
přinesla vložená dvojka, když Wiesner a Klaudy po
velmi dobrém výkonu vyhráli bez větších problémů
2:0 na sety. Dorovnat mohl Tomáš Roba, ovšem
v singlu mladý prostějovský nohejbalista předvedl
proti Petru Vítovi jeden ze svých nejhorších výkonů
a bylo to 2:4. Za tohoto skóre přišly na řadu obrácené trojky. Trojice vedená Wiesnerem opět prohrála,
ovšem situaci alespoň na chvíli zachránila výborně
hrající druhá trojka vedená neomylným Klaudym.
Stejně tak výtečně zahrála rovněž dvojka Valenta,
Husařík a snížila již na 4:5.
Poslední slovo však patřilo velezkušené dvojce reprezentantů České republiky bratrům Vítům, kteří
po celkem vyrovnané hře uhráli poslední bod. Žatec
tak vyhrál nejtěsnějším poměrem 6:4.
(jim)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PLUS POHLED EX-KOUČE JESTŘÁBŮ ZDEŇKA ČECHA NA JEDNOTLIVÉ HRÁČE Z LOŇSKÉ SEZÓNY
PROSTĚJOV Přestože už Jestřábi zahájili přípravu na nový ročník druhé nejvyšší soutěže
(čtěte na straně 35 dnešního vydání), se startem kempu seVečerník ještě jednou ohlíží za boji, které přinesl prvoligový comeback Prostějova
v sezóně 2014-2015. Po sérii rozhovorů s generálním manažerem
Jaroslavem Luňákem, sportovním manažerem Jiří Vykoukalem,
hlavním koučem Zdeňkem Čechem, kapitánem Lukášem Dubou
a dalšími vybranými hráči tak přichází na řadu zhodnocení výkonů
jednotlivých hráčů, kteří se přičinili o záchranu jinak nepříliš vydařeného ročníku. Přinášíme vám jak pohled Večerníku, tak i kouče Zdeňka
Čecha, který celou bárku k záchraně dovedl. Vše doplňujeme výslednou známkou jako ve škole a také statistickými údaji.
PATRIK HUSÁK

Hodnocení
Večerníku:

2-

Mladý obránce posílil Jestřáby na počátku listopadu
po návratu ze Slovenska
a zaujal jako autor ostrých
projektilů a mnoha gólových asistencí, v kolonce
plus/mínus ale nijak ne-zářil.

Očima trenéra
„Je to dynamický bek, odehrál si své. Byl velice platný
pro mužstvo a odvedl si svůj
standard. Co se týká jeho
nepřesností, každý udělá
chybu...“ (úsměv)

Viktor COUFAL

Hodnocení
Večerníku:

4

Král individuálních statistik
přípravného období, kdy
se stal nejlepším střelcem
týmu, nejproduktivnějším
hráčem i vítězem hodnocení
plus/mínus, se v ostré sezoně
až tolik neprosadil. I proto, že
plnil roli člena třetí či čtvrté
formace a na ledě nestrávil až
tolik času.

Očima trenéra

„Poctivý kluk, který dobře
trénuje, je však extrémně neproduktivní. Hraje v rozích
a za brankou, nedokáže jít
přímo do brány. Měl svoji
platnost.“
Lukáš LUŇÁK

Hodnocení
Večerníku:

4

Robert JEDLIČKA
Hodnocení
Večerníku:

3-

Důrazný obránce si při
rozsáhlé marodce opět
vyzkoušel i roli útočníka.
V závěru sezony však musel
urostlý bek mužstvo opustit
a závěr sezóny už místo bojů
o záchranu první ligy strávil
v druholigovém Valašském
Meziříčí.

Očima trenéra

Hodnocení
Večerníku:

3-

Jan KOLIBÁR

Hodnocení
Večerníku:

3

Další prostějovský odchovanec odehrál vinou zranění třísla jen polovinu sezony a oproti předchozímu
ročníku už tolik nezářil,
nebyl však téměř vylučovaný. Od poloviny listopadu
sehrál jen osm střetnutí,
zbytek sledoval v civilu.

Očima trenéra

STATISTIKY NAJDETE
NA STRANĚ 35.
Michal ČERNÝ

Lukáš DUBA

Hodnocení
Večerníku:

4

Nejstarší hráč mužstva prokázal své zkušenosti i technické dovednosti, nejvíce
na sebe upozornil proměněnými nájezdy proti Kladnu
i Kadani. Postupně se ale ze
sestavy vytrácel a na konci
listopadu se obě strany dohodly na ukončení hráčské
spolupráce. U týmu ale zůstává v roli kustoda.

Očima trenéra

Hodnocení
Večerníku:

3

Tradiční prostějovský kapitán a velký srdcař plnil
zejména defenzivní úkoly, nejvydařenější období
prožil v závěru sezony, kdy
šlo opravdu o všechno. Takové souboje mu vyhovují
a prokázal to i tentokrát,
navíc mohl odehrát téměř
všechny duely.

Očima trenéra

STATISTIKY NAJDETE
NA STRANĚ 35.

„Už má nějaké roky a ne až
takovou dynamiku a výbušnost, na mužstvo ale působí
velice dobře. Je obětavý a
jeden z mála, kdo hraje dostatečně tvrdě a spolehlivě.“

Václav MEIDL

Jaroslav MOUČKA

„Když jsem přišel, tak už
v mužstvu nebyl.“

Hodnocení
Večerníku:

2-

Hodnocení
Večerníku:

3

Loni nejproduktivnější hráč
základní části a spolumajitel
klubu se herně velice trápil.
V kolonce plus/mínus byl s
bilancí -27 po základní části
vůbec nejhorším hráčem
soutěže, statistiky si vylepšil
až v play out, kdy třikrát skóroval a čtyřikrát asistoval.

Navrátilec do prostějovského oddílu patřil mezi velké
tahouny a s jeho příchodem
se zvedla ofenzivní síla mančaftu. I přes necelou čtyřicítku zápasů získal nejvíce bodů
z řad útočníků v základní části a velkou ztrátou bylo jeho
zranění ze závěru ledna.

Očima trenéra

Očima trenéra Očima trenéra

„Trápil se, čekal jsem, že bude
výraznější. Až jak z něj byl opět
centr, tak se začal víc ukazovat.
Měl zdravotní problémy a jeho
začátek nebyl nijak oslnivý,
v závěru už ale předváděl skoro to, co jsem od něj očekával.“

„Zranil se při zápase v Kadani, je to ale hráč s perspektivou,
přestože už má téměř třicet let.
Má úžasný rozsah pohybu, dost
často ale zůstává viset. A když se
mu něco nepovede, tak nedokáže okamžitě zabojovat.“

Při postupovém ročníku jasná jednička Jestřábů se tentokrát musela spokojit především s pozicí dvojky. Jeho čísla
nijak oslnivá nebyla, vychytal však dvě
čistá konta.

Hodnocení
Večerníku:

1-

Očima trenéra

„Když jsem přišel, tak měl problémy s prstem a na pár trénincích nebyl, Juraj ho již do brány nepustil. Pak nechtěl do druhé ligy, ale vše se
vyřešilo.“

„Odehrál jen pár zápasů
a připadalo mi, že když se
mu něco nepovedlo, tak se
vymlouval. Nedokázal více
zabojovat o místo, porvat se
o post, a proto jsem v závěru
sázel na jiné."

„Když jsem přišel, tak už
v týmu nebyl. Těžko mohu na
jeho adresu něco říct..“

Juraj ŠIMBOCH

Ondřej KOCIÁN

Z Pardubic zapůjčený
útočník v Prostějově nejen
hrál, ale i trénoval a od
konce listopadu byl trvalou součástí sestavy. Mimo
jiné si tak připsal svůj vůbec premiérový gól v první
lize, ač zpravidla patřil do
čtvrté formace.

„Mladý kluk s perspektivou,
i za Pardubice hrál dobře.
Neztratí puk, dokáže ho podržet. Má dobrou střelu, ale
taktické nedostatky.“

Robin MALÝ
Hodnocení
Večerníku:

2-

Pětadvacetiletý bek se dlouho trápil a načas také vypadl ze sestavy. Po příchodu
Zdeňka Čecha na pozici
hlavního kouče však chytil
příležitost za pačesy a závěr
sezony mu vyšel velice dobře.

Očima trenéra

Velká opora mužstva a miláček prostějovského publika. Spoluhráči ho často nechávali na holičkách, tudíž musel hasit velká
okna v defenzivě. Až na drobné výkyvy
však po celou předváděl výborné výkony
a velkou měrou přispěl k záchraně.

Očima trenéra

„Od prvního zápasu s Havlíčkovým Brodem se mu velice dařilo. Rozhodovali jsme se, koho postavit, respektoval jsem názor Jirky Vykoukala, že bude
chytat Juraj. Od té doby jsme to už neřešili a chytal stále lépe.“

Jakub MATYÁŠ

Hodnocení
Večerníku:

2-

Kmenový hráč Třince začal
na Hanou jezdit koncem
října a hned jeho premiéra
byla vítězná, když přispěl
ke zdolání Havlíčkova Brodu 3:2. Prokazoval extraligové zkušenosti, které však
občas proložil i nečekanou
chybou.

David ROUPEC

David SKŘIVÁNEK

Hodnocení
Večerníku:

1-

Nečekaný král kanadského
bodování celého mužstva patřil mezi velké opory a osobnosti mužstva, hned třikrát
v sezoně zaznamenal tři body.
Od konce ledna už to ale nebylo ono a po startu v dresu
Slavie už hodně chyboval a
nechával se zbytečně vyloučit.

Očima trenéra

Očima trenéra

STATISTIKY NAJDETE
NA STRANĚ 35.

„Velký spolehlivý bek, přes
nějž se těžko přecházelo.
Jakmile nám odešel Jarda
Hertl, tak už byl jen on velkým obráncem. Dokázal
uplatnit své parametry, musí
na sobě ale ještě pracovat.“

„Agilní se schopností vyvézt
puk, do útočné fáze byl naším nejlepším bekem. Umí
vystřelit, bohužel se dopouští
chyb v obranné části. Je menší
a něco nezvládal, má ale perspektivu na extraligu.“

Marek INDRA

René KAJABA

Lubomír KOVAŘÍK

„Dřív toho tolik nehrál, uvedl
se ale gólem v přesilovce. To
mu hodně pomohlo, začal si
věřit a odehrál spoustu dobrých zápasů.“

Hodnocení
Večerníku:

3

V součtu základní části i play
out nejproduktivnější útočník Jestřábů. Rezervy má
stále ve vyvarování se zbytečných faulů v útočném pásmu,
často si však dokázal najít
vhodné místo a nasbíral nejvíce bodů za poslední roky.

Očima trenéra
„Má velký potenciál a s pukem je velice spolehlivý, v hodnocení ho ale sráží hra bez
puku. V tom by měl přidat.“

Hodnocení
Večerníku:

3

Stal se první letní posilou
a velice rychle se v Prostějově aklimatizoval. Postaral se o první tři branky
Jestřábů v sezoně a dlouho
byl hodně vidět, jeho celkový počet jedenácti zásahů dokázali až ve skupině
o udržení dorovnat Roupec s Indrou.

Očima trenéra

STATISTIKY NAJDETE
NA STRANĚ 35.

„Nevyužil svůj potenciál,
dopouštěl se trochu netaktických věcí a občas udělal
nějakou nešťastnou věc, která nás stála branku.“

Tomáš SRŠEŇ

Vladimír STEJSKAL

Hodnocení
Večerníku:

4

Šestadvacetiletý vysoký útočník se zpočátku musel vyrovnat s tím, že hlavním koučem
mužstva byl jeho otec. Celkově dostal šanci v polovině základní části, třikrát skóroval
a obstál v bilanci plus/mínus,
kdy jako člen nepříliš nasazovaných formací zakončil
sezonu jen s jedním mínusovým zápisem.

Očima trenéra
„Odehrál za mě asi jen jedno
utkání.“
STATISTIKY NAJDETE
NA STRANĚ 35.

Hodnocení
Večerníku:

4

Hodnocení
Večerníku:

4

Mladého obránce vyřadilo
na téměř tři měsíce zraněné koleno a stihl se vrátit
až na rozlučkový duel se
Šumperkem, do té doby
se přičinil o dvě vítězství
a především získával prvoligové zkušenosti. Obstál
v ukazatelích plus/mínus
i trestných minutách.

Očima trenéra
„Dlouhou dobu byl bez tréninku. Má dobré myšlení, ale
chyběla mu kondice a síla.“
STATISTIKY NAJDETE
NA STRANĚ 35.
Lukáš KREJČÍK

Hodnocení
Večerníku:

Hodnocení
Večerníku:

4

Jednadvacetiletý útočník si
na počátku sezony dvakrát
vyzkoušel v dresu trápícího
se Zlína Ligu mistrů a příliš radosti mu nedělalo ani
prostějovské angažmá. Načítal zejména trestné minuty
a v polovině prosince se zranil na dlouhé dva měsíce.

Očima trenéra
„Poctivý kluk, znám ho už z
dorostu. Po zranění se do toho
dostával, stihl až poslední zápasy. Chyběla mu herní praxe, zase se ale zvedne.“

2

Velká posila z Liberce, která
začala sezonu v dresu Benátek, debutovala při nedohraném utkání s Havířovem
a hned se uvedla gólem. To
nejlepší si ale čtyřiadvacetiletý útočník nechal až na
play out, kdy získal čtyři
body proti Mostu, tři proti Havlíčkovu Brodu a dva
proti Šumperku.

Očima trenéra
„Jeden z hráčů, na něhož bylo
spolehnutí. Velice dynamický,
a pokud bude zdravý a na sobě
pracovat, tak může do dvou let
naskočit do extraligy.“

Matouš VENKRBEC
Hodnocení
Večerníku:

2

Nejpilnější sběratel kanadských bodů za celou uplynulou sezonu se velice trápil. Na vině byly částečně
i zdravotní trable, celkově
zůstal hodně za očekáváním, patnáct bodů je málo.

Na nejvyšším muži kádru chtěl první hlavní
kouč Tomáš Sršeň stavět ofenzivu, v úvodu se
ale trápili všichni útočníci. Pak ho na měsíc
a půl vyřadilo zranění a kolem Vánoc krátce
další. Teprve koncem sezony to bylo ono a odměnou mu byly i premiérové starty v extralize
a cesta s Pardubicemi až do čtvrtfinále play off
proti Litvínovu.

„Čekal jsem od něj víc. Znal
jsem ho už z dřívějška a ve
druhé lize byl výborný, trochu ho přibrzdilo nepříjemné zranění lopatky. Navíc
je trošku pohodlný, měl by
k sobě být tvrdší a víc na sobě
pracovat. Ruce má totiž šikovné.“

Očima trenéra

Očima trenéra

„Prokázal, že dokáže využít své postavy. Má perfektní pohyb, dokáže uhrát spoustu soubojů, jeho
nevýhodou ale je horší koncovka. Těžko dává
góly a rozhoduje se pomaleji, ovšem po dlouhé
pauze od hokeje i zranění si vedl velice dobře. Sedl
si s Radkem Meidlem i Lukášem Krejčíkem a byl
jsem s ním maximálně spokojen.“

POZNÁMKA: HODNOCENI BYLI DVA NEJVYTÍŽENĚJŠÍ BRANKÁŘI
A HRÁČI, KTEŘÍ ODEHRÁLI ALESPOŇ DVACET UTKÁNÍ.

Jiří MOŽNÝ

