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VRAHOVICKÁ VRAŽDA
ZNÁME OBĚŤ I DŮVODY...
zjistili jsme
Martin Zaoral

15011910006
15032400312

Dům ve Vrahovicích, kde byl zavražděn R. J., postihl loni v únoru požár, při kterém byla objevena kompletní varna pervitinu.
Nyní jej policie zapečetila.
Foto: Martin Zaoral
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více čtěte na straně 14
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PROSTĚJOV Po rozvodu přišel do
Prostějova jako nadějný mladý muž
plný elánu a smělých plánů. Před třemi
roky koupil dům ve Vrahovicích, který
kompletně opravil. V té době se dobře
oblékal, jezdil v novém autě i na motorce.
Pak se však v životě R. J. něco pokazilo. Díky
známosti s dívkou závislou na drogách,
které později začal sám brát i vyrábět,
se dostal do dluhů a drsní vymahači se
s ním nepárali. Vše vyvrcholilo v sobotu
9. května, kdy byl osmatřicetiletý muž ve
svém domě ve Vrahovicích zavražděn...
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Opilec v rybníku
Prostějov (mik) - Vykoupat se, když je
teplo? Proč ne, ale nesmí to být v noci,
pod silným vlivem alkoholu a ještě k
tomu v drozdovickém rybníku! „Společně se strážníky jsme vyjížděli k této
vodní ploše, kdy v nočních hodinách
se zde koupal muž středního věku.
Byl hodně opilý, k tomu ještě silně
podchlazený. Po jeho vytažení z vody
se mu dostalo první pomoci a byl převezen do nemocnice k ošetření,“ uvedl
pro Večerník Radomír Gurka, ředitel
prostějovské záchranky.

Bude jasno o smlouvì
Prostějov (mik) - O finanční injekci ve
výši 3,6 milionu korun putující z městské pokladny na konto prvoligového
mužstva LHK Jestřábi Prostějov už
Večerník informoval. V úterý 26. května ale rada města rozhodne o přesném
znění smlouvy, která bude celou dotaci
zaštiťovat. „Bude to smlouva o reklamě,
kterou budou hokejisté zajišťovat při
utkáních první ligy. Především tím, že
na dresech budou nosit znak Prostějova,“ nastínil Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějova.

Budou studit
FOTO
VEÈERNÍKU
Martin MOKROŠ

Tak se nám přímo před prostějovskou
radnicí objevily už nové lavičky a dokonce i odpadkový koš. Je pravdou,
že na tomto místě nejsme na lavičky
zvyklí, historie by nás ale poučila, že
zde nebudou poprvé. Řada spoluobčanů se podivuje nad tím, že jsou kovové a budou tedy ve studených měsících studit a v teplých zase pálit do
zadečku. Mne osobně spíše trápí jiný
problém, a to jak dlouho ony lavičky odolají náporům opilých vandalů
a místních sprejerů, případně, zda se
nestanou stanovištěm nějaké „homeless“ party. Máme toho všeho totiž
v našem městě stále více než dost...

www.
vecernikpv.cz

CO NÁS POTĚŠILO…

nebo pálit?

Dojemná solidarita. Večerník v
minulém čísle vyhlásil sbírku víček
od PET lahví, jejichž prodej přinese
potřebné peníze pro léčbu třináctiměsíčního Davídka Vítka ze Ptení. Prostějované nosili do naší redakce víčka
jako o závod a dnes máme již tři velké
pytle. Děkujeme za rodiče malého
Davídka, a jen tak dál!
CO NÁS UDIVILO…

Foto: Martin Mokroš

To se ale dějí věci v tom našem městečku! Mistrovství světa v ledním hokeji je
už sice v trapu, po českých hokejistech
je ale i přes jejich „bramborový“ neúspěch velký zájem. Jak se Agentura
Hóser exkluzivně dozvěděla, největší
hvězdy láká i trenér Kamil Vždyckychtěl do dresu prostějovských Jestřábů!
Agentura Hóser staronovému kouči
před čtrnácti dny napíchla telefon,
takže víme, komu volal, kdy a s jakým výsledkem! A lodivod prostějovského prvoligového mančaftu má
zájem mimo jiné o Jaromíra Jágra!

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••

Miliarda je fuč? Soud minulou středu rozhodl o neplatnosti smlouvy
mezi městem a společností Manthellan o výstavbě Galerie Prostějov. V pořádku, že smlouvy nejsou úplně košer,
to věděl každý. Výstavba obchodního
centra za miliardu korun se ale tímto
protáhne o další roky, nebo záměr vyšumí úplně...
ZACHYTILI JSME…

Agentura TRENÉR VŽDYCKYCHTĚL VOLAL JÁGROVI!

„Nahatá“ bezdomovkynì
Prostějov (mik) - O tom, že se strážníci městské policie denně potýkají s
různými výstřelky bezdomovců, informuje Večerník neustále. Výrazných
problémů nyní přibývá v Kolářových
sadech, ve kterých si lidé bez domova
vytvořili své útočiště. „U hvězdárny leží
nahá ženská s chlapem,“ znělo nedávné
hlášení na linku 156. Na místo pochopitelně ihned vyjela hlídka. „Ano, zjistili jsme spícího muže se ženou, kteří
si ustlali za křovím v trávě. Ta žena ale
nebyla nahá, měla pouze odhalené
břicho,“ informovala Večerník Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.

rubriky
Večerníku

„Dlouho jsem se rozhodoval, jestli má
vůbec cenu mu volat. Nakonec jsem se
ale odhodlal. A byl to velice podnětný
hovor,“ přiznal Kamil Vždyckychtěl,
který nyní září štěstím. „Jarda mi slíbil,
že Jestřábům pomůže! Už v tuto chvíli
se dolaďuje smlouva o jeho hostování
z Floridy Panthers. Podle ní by mohl
v dresu Jestřábů nastoupit až ve třiceti
zápasech. Musíme teď na něho ale sehnat třicet milionů, on totiž požaduje
milion za každé utkání,“ pokrčil rameny Vždyckychtěl.
Agentura Hóser pochopitelně kontaktovala Jaromíra Jágra s otázkou, zda
působení v Prostějově myslí opravdu
vážně. „Podívej se, hokej musíš brát
profesionálně. S nároďákem jsem už
praštil, nebaví mě věčně sbírat brambory. A já potřebuji hrát a hrát. Na

Floridě to za mě objezdí mladí, takže
budu mít čas i na Prostějov,“ řekla
všemi Čechy zbožňovaná „osmašedesátka“. Hóser však nemohl přijít na to,
proč Jágr nechce hrát za své milované
Kladno, které působí ve stejné soutěži jako Prostějov. „No právě, ty vole.
Nech si to pro sebe, ale jdu hrát do Prostějova, protože jim to tam chci kazit,
aby se Kladno vrátilo do extraligy,“
vysvětlil upřímně Jaromír Jágr.
Ať je to jak chce, přítomnost Jaromíra
Jágra na ledě prostějovského „zimáku“ bude obrovským tahákem. Kde
na něho ale vzít? „Počítám, že Jestřábi
si požádají o další dotaci z městské
pokladny. Já myslím, že třicet mega
ještě v kase najdeme, Jágra tady každopádně chceme,“ uvědomil Agenturu
Hóser primátor Prostějova Miroslav

Nakaseseděl. Opačného názoru je
ale opoziční zastupitel za hnutí NE
2011 František Pilouš. „Proč bychom
měli dávat takový prachy do jednoho
hráče? Já hokej hrál taky, a ještě bych
si svoje odehrál. A pouze za desetinu
oné sumy. Na jednání zastupitelstva
budu opět klást technické připomínky
k tomuto tématu,“ uvedl.
Působení Jaromíra Jágra v Prostějově
ještě tedy není jasné. Pokud ale budou představitelé města se schválením
peněz na jeho žold váhat, může nám
hokejový poklad z Floridy vyfouknout
sousední Vyškov!
Za Agenturu Hóser Majkl

167 711 398
Tohle „hausnumero“ neznamená
počet obyvatel nějakého velkého
státu, ale sumu v korunách, která
se z loňského přebytkového rozpočtu města Prostějova převádí
do fondu rezerv. Člověk si ani nedokáže domyslet, co za tyto peníze bude všechno možné pořídit...
ZAUJAL NÁS…

VLÈÁK SALT

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

SCÉNA VEČERNÍKU
Babimaki & mls

Vteřina za čtvrt milionu. Na pořádný průšvih si hned na začátku týdne zadělal
sedmašedesátiletý řidič Avie. Při průjezdu pod mostem na ulici Karoliny Světlé ve
Vrahovicích si to frčel jako obvykle a přitom zapomněl na výšku svého nákladu.
Policisté škodu spočítali na čtvrt milionu korun. Inu, rutina se nevyplácí....

Do boje se zločinem se pustil i
neodmyslitelný pomocník prostějovské policie. Vlčák Salt minulou
středu v noci vyčenichal zloděje,
který v okolí Stražiska vykradl
hned tři chaty najednou. Bravo,
chlupáči, zasloužíš si věnec buřtů!
ZASLECHLI JSME…

•• Úterý ••
Vylhaný svět. Ze lží a manipulací si někteří lidé mohou vytvořit svůj vlastní a
na realitě zcela nezávislý svět. A při kapce inteligence jsou schopni o své vylhané „pravdě“ přesvědčit i ostatní. To je zřejmě i případ Marie M., kterou měl její
bývalý druh napadnout s nožem a pistolí v ruce. U soudu však tato žena svoji
verzi nezopakovala, vůbec k němu totiž nepřišla...

•• Středa ••

„BYL TO INŽENÝR.
NO CO, KAŽDÝ
SE RÁD NAPIJE!“

Kam se poděl sál? David Copperfield nechal zmizet sochu Svobody i vlak Orient expressu. Obdobně se ze smlouvy mezi městem a Manthellanem vytratila
povinnost investora postavit náhradní sál, kde by se měly pořádat plesy a kulturní
akce. Osud moderního nákupního střediska, které by mohlo do centra vrátit život a nabídlo lidem desítky pracovních míst, tak zůstává více než nejistý.

Jeden ze záchranářů poté,
co z rybníka v Drozdovicích
byl vytažen totálně opilý muž

•• Čtvrtek ••
Jak skončil majitel dvoukoláku? Zapomenout se dá cokoliv. Klíče, peněženka a snad i dítě. Ale nechat někde stát „dvoukolák“, to není jen tak. Jeden takový
zcela opuštěný vozík zajistili prostějovští strážníci nedaleko posledních zbytků
OP Prostějov. Jeho majitel si možná brousil zuby na nějaké ty kovy z bývalé
textilky. Že by ho u toho někdo načapal?

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 19/9 °C
Viola

•• Pátek ••
Oživlým mrtvolám máj nesvědčí. Zatímco prvního prostějovského zombie
walku se loni na podzim zúčastnily hordy oživlých mrtvol, do toho druhého se
zapojily jen ty nejotrlejší. Máj je zkrátka lásky čas a jak se zpívá v jedné písničce
„mrtví milovat nemohou“.

•• Sobota ••

•• Neděle ••

MILUJEM
E
VEČERN
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20/7 °C

Støeda

16/9 °C

Filip

Valdemar

Smržická jistota. Ve světě, kde se neustále vše mění a nikdo z nás neví, co bude
zítra, je dobré mít své jistoty. Jednou z takových je i výtečná organizace nejmasovější turistické akce v regionu Smržické vandr, která se konala již pojedenácté. A aktivně se zúčastnil i Večerník!
Neházejte koule do žita, zkuste raděj pétanque. Pokud někdy máte chuť si to
hodit, nebo alespoň něčím hodit, pak je ideální zavítat na některý z turnajů v pétanque. Taková příležitost se naskytla v Krumsíně, kde pokračovalo „Mistrovství
Československa dvojic“. Tím se mohl klidně stát i náhodný kolemjdoucí.

Úterý

Ètvrtek

17/5 °C

Pátek

17/5 °C

Vilém

Maxim

Teprve až nyní se přišlo na další velké závady na střeše radnice, které podle současných
konšelů byly skryty dlouhých sto let. Chyby tesařů, klempířů a dalších řemeslníků z let
1911 až 1914 teď budou stát městskou kasu čtyři miliony korun navíc a rekonstrukce radniční věže se protáhne o dalších šest měsíců…

Sobota

15/9 °C

Nedìle

19/7 °C

Ferdinand

Kamila
Zdroj: meteocentrum.cz
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Tak tohle svět nezažil: OSTUDA V KAUFLANDU:

V určickém kravíně se narodila

ČTYŘČATA!
EXKLUZIVNĚ

URČICE Světová rarita se
zrodila v Určicích. Právě zde
totiž přišla na svět naráz čtyři telátka, což podle předsedy
zdejšího družstva je doslova
zázrak proti přírodě! Jak ale
smutně dodal, ani přes nebývalou věc neprožívají v určickém kravíně šťastné období.
„Bohužel, jedno ze čtyř narozených telátek už zemřelo.
Bylo strašně slaboučké a ošetřovatelky to obrečely. Ostatní
tři na tom také nejsou nejlépe,
jsou neuvěřitelně drobňoučká,
ale snad je zachráníme,“ svěřil se Večerníku Josef Cetkovský, předseda Hospodářského

Ilustrační foto

družstva Určice. „Obvyklé
bývá narození jediného telete,
v pár procentech případů přijdou na svět dvojčata a už úplně ojediněle se ve světě objeví
tři narozená telata. Čtyřčata,
to je naprosto něco proti přírodě a ještě jsem neslyšel, že by
k tomu někde došlo. Je to asi

opravdu unikát,“ diví se sám
šéf určického družstva. Jak
dodal, oficiálně zbylým třem
telátkům ještě jména nedali.
„To se ani nedává, možná ošetřovatelé je nějak soukromě pojmenují. Každopádně je chtějí
vypiplat a udržet při životě,“
dodal Cetkovský.
(mik)

„VEDLI MĚ JAKO ZLODĚJE“
NA VÁŠ NÁMĚT
Martin Zaoral
PROSTĚJOV Pondělní nákup v „novém“ prostějovském
Kauflandu se pro Ladislava Fialu změnil v horor. Poté, co
u kasy řádně zaplatil, se u bezpečnostní brány spustil nepříjemný zvuk alarmu. Nic nechápající muž byl následně zadržen členem ostrahy. To vše kvůli výrobku, který si před měsíci
koupil ve „starém“ prostějovském Kauflandu v Okružní ulici... S příběhem se přišel svěřit do redakce Večerníku.
Ladislav Fiala zakusil potupu, s jakou se dle svých slov v životě dosud nesetkal. „Po zaplacení u pokladny to začalo u bezpečnostní
brány pípat. Přišel muž z ostrahy a zjistilo se, že důvodem je tuba
výrobku Corega. Ukazoval jsem mu ji. Bylo jasně patrné, že jsem
ji ten den ukrást nemohl. Obal byl poničený, jak ho občas nosím
v kapse, část tuby byla už vypotřebovaná. Jenže on na to vůbec nebral ohledy a vedl mě přes celý obchoďák do místnosti, kde mají
záznamy z kamer. Bylo to hrozné, přede všemi jsem vypadal jako
zloděj,“ láteřil Ladislav Fiala, kterého bezpečnostní agentura zadržela asi na půl hodiny. Po prověření záběrů z kamerového systému
byl pak propuštěn. „Člen ostrahy se mi sice na místě omluvil, ale
myslím, že to celé přehnal. Jak mám teď lidem vysvětlovat, že nekradu?“ neskrýval roztrpčení Ladislav Fiala.
Podle vedení obchodního řetězce se podobné případy vyskytují zřídka. „V první řadě bychom se chtěli našemu zákazníkovi za
vzniklé nepříjemnosti upřímně omluvit,“ sdělil Michael Šperl,

Ladislav Fiala ukazuje několik měsíců staré balení výrobku pro
čištění zubní náhrady, kvůli němuž byl na začátku uplynulého
týdne potupně zadržen v Kauflandu.
Foto: Martin Zaoral

tiskový mluvčí Kauflandu. Zajímalo nás ale, zda nebyl daný zásah
takzvaně ´přes čáru´. „V případě, že se spustí alarm, je zákazník
vždy osloven s tím, že to může být zapříčiněno technickou závadou, či nedeaktivovaným bezpečnostním prvkem. Zaměstnanec
bezpečnostní agentury tedy v tomto případě jednal správně, neboť
reagoval na daný poplach. To je v souladu se zákonem i našimi interními pravidly. Případy, že detektor reaguje na výrobek zakoupený dříve či u jiného obchodníka a spustí alarm, nejsou časté,“
reagoval Michael Šperl s tím, že společnost celou situaci dále prošetří. „A to jak z hlediska zaměstnanců bezpečnostní agentury, tak
i bezpečnostních bran a jejich technického nastavení,“ uzavřel tiskový
mluvčí.

Kapela Létající rabín vrátila Cenu města Prostějova

„Osobně s tím nic nenadělám,“
„Současné skutečnosti
reaguje primátor M. Pišťák
jsou pro nás nepřijatelné“
PROSTĚJOV Při pátečním
rozlučkovém koncertu s Kavárnou ve Špalíčku členové
pro Večerník
oblíbené klezmerové skupiny Létající rabín přečetli
Pavla
prohlášení, ve kterém vyjádřili
VAŠKOVÁ
ostrý nesouhlas se současným
za přispění Michala Kadlece
vedením radnice. V důsledku
této skutečnosti se rozhodli
vrátit Cenu města Prostějova, kterou obdrželi v roce 2009 za
výjimečný počin v oblasti popularizace kulturních hodnot
a reprezentaci města na mezinárodní úrovni! Primátora Pišťáka
o této skutečnosti informoval až Večerník. „Je mi to líto, ale jde
o jejich rozhodnutí...,“ pronesl mnohoznačně.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

Hlavním důvodem, aby se členové
skupiny Létající rabín odhodlali
k onomu kroku, byl protest proti
účasti členů Komunistické strany
Čech a Moravy ve vedení magistrátu, potažmo odpor vůči jejím nevyhnutelným důsledkům. Mluvčí

„Rabínů“ klarinetista Vojtěch
Pospíšil jmenoval například stržení fotek Václava Havla ze sochy
T. G. Masaryka při shromáždění
k výročí listopadu 1989, kauzu
dotací pro budovu školy na Husově náměstí či událost, kdy ředitel

muzea zrušil plánovaný protestní
koncert proti „rudé radnici“, který se měl uskutečnit právě v Kavárně ve Špalíčku. V pátek zde
padala ostrá slova jako „zhoubný
konformismus, patolízalství nebo
nemístné praktiky...“ Kapela vyjádřila názor, že je správné a potřebné vystoupit proti takovémuto
jednání.
„Samotné udělení Ceny města
Prostějova mohlo naznačovat, že
oceněný patří mezi elitu. Pokud
si však máme uchovat možnost se
k elitě počítat, musíme v dnešních
podmínkách toto ocenění naopak
vrátit. Lidé, kteří jsou v současnosti ve vedení města, nejsou autoritou a nemají tedy morální právo
kohokoliv oceňovat. Při přebírání
ceny jsme to vnímali jinak. Cenu
nám však udělovali mnozí z těch,
ve kterých jsme se nyní tak zkla-

mali. Náš tehdejší přístup se tedy
ukázal být chybný. Dnes tuto svoji
chybu přiznáváme a napravujeme,“ zní oficiální prohlášení skupiny Létající rabín.
Večerník ještě o uplynulém víkendu kontaktoval muže nejpovolanějšího. „Líto mi to samozřejmě
je, ale já osobně s tím nic nenadělám. Je to jejich rozhodnutí, které
nezbývá než respektovat. To je
opravdu vše, co k tomu mohu říct,“
zareagoval Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
Už těsně po komunálních volbách
na podzim loňského roku vrátil ze
stejných důvodů Cenu města Prostějova pedagog, filozof a církevní
hodnostář Karel Kavička.
Skupina Létající rabín se rozloučila
s Kavárnou ve Špalíčku skvělým koncertem a veřejně vystoupila proti „rudé
radnici“.
Foto: Pavla Vašková

BYLI JSME
U TOHO

Zásah policejního komanda
u soudu. JE VŠE JINAK?

POKRAČOVÁNÍ
na straně
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PROSTĚJOV Možná to taky znáte. Pokud
ud někdo
azy přijal
z vašich blízkých lži, zatajování a podrazy
jako něco, co k životu prostě patří, pak vám urtě horčitě nadělá obrovské problémy. Do ještě
lověk
ší situace se dostanete, pokud tento člověk
okádíky své „šikovnosti“ a citové otrlosti dokáé
že působit naprosto věrohodně a o své
vylhané „pravdě“ přesvědčit i ostatní.
A vůbec nejhorší je, pokud si kolem
prstu omotá i nějakého „parťáka“,
který mu jeho vylhanou verzi vždy
ochotně potvrdí. Přestože okolí takového člověka dříve či později prokoukne, jiní mohou pořádně naletětt
e,
a vy třeba skončit až ve vězení. Zdá se,
milu
že právě přesně toto se stalo Vlastimilu
Forgáčovi (30) a Pavlu Kimovi (29)...
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pohled zpátky
PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

Zastávka v Kostelecké už je opět u pojišťovny

Návštěvník festivalu zemřel

na dálnici po rozchodu s dívkou Budova na začátku ulice však CHÁTRÁ...
PROSTĚJOV, MOŘICE Přesně
před rokem přinesl Večerník na
titulní straně zprávu o mladíkovi,
který zemřel v pátek 23. května
2014 na 244. kilometru dálnice
D1. Teprve s odstupem času se
podařilo zjistit okolnosti celé
události...
Policie ČR bezprostředně poté nevyloučila, že se v tomto případě jednalo o sebevraždu. Tato hypotéza se
s odstupem času také potvrdila. „Šlo
o kluka, který byl s námi v Mořicích.
Pohádal se zde s holkou, kterou
měl moc rád. Nebylo to poprvé, ale
tentokrát to vypadalo na definitivní
konec. A tak se sebral a šel směrem

k dálnici. Asi už nebyl schopný
v sobě hledat a najít jiné řešení,“
prozradil nám jeden z návštěvníků
oblíbeného revivalového festivalu
v Mořicích. Nejsilnějším momentem celého loňského setkání všech
rockerů tělem se stalo, když revival
kapely AC/DC na památku zbytečné smrti mladého muže zahrál známou skladbu Highway tu hell...
„Mohu prozradit, že případ byl odložen, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a událost není
na místě vyřídit jinak,“ zareagovala
na doraz Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

PROSTĚJOV Rozlehlý objekt na
začátku Kostelecké ulice, kde desítky
let sídlila Česká pojišťovna, neodmyslitelně patří k Prostějovu. Nelze
se divit, že po něm byla pojmenována
i autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti. Přestože už od října 2013
tu žádný finanční ústav nesídlí, název
zastávky zůstal. A od dubna 2015 má
opět své opodstatnění!
Česká pojišťovna se opět vrátila na Kosteleckou ulici. Sídlit však nebude v budově, kde by ji asi každý z nás čekal. Přestěhovala se doleva přes silnici naproti do
výrazně menšího objektu. Paradoxně se
tím přiblížila autobusové zastávce, která
je pojmenovaná právě podle ní – „U pojišťovny“.

Samotná budova na začátku Kostelecké
ulice totiž v roce 2008 změnila majitele
a po několikaletém pronájmu se s ním
zástupci společnosti nedomluvili na prodloužení nájemní smlouvy, načež se tedy
Česká pojišťovna přestěhovala v roce
2013 na Uprkovu ulici. „Kromě toho
máme ještě obchodní místa v Mlýnské
ulici a nyní nově znovu právě v Kostelecké,“ objasnila Večerníku Iveta Černá
z České pojišťovny.
Původní sídlo na začátku ulice má zajímavou historii. Objekt se začal stavět
v roce 1978 a dokončen byl v roce 1981.
Kromě pojišťovny zde v minulosti sídlili například posudkoví lékaři, v současnosti však už zde funguje jen herna,
zbytek rozlehlé budovy zůstává praktic-

Rozhodnutí rady města může
mimořádně ovlivnit další vývoj
v záchraně prostějovského fotbalu.
Konšelé už konečně přiznali, že
obdrželi oficiální nabídku vedení akciové společnosti LeRK v zastoupení
Bořivoje a Lukáše Krestových, kteří
nabízejí prodej pozemků i stavebních
nemovitostí městu. Nabídka je jasná,
zde máte majetek i fotbal, my za to
chceme dvaadvacet milionů korun
a dům na Pernštýnském náměstí!
Pokud by městský úřad řekl ANO a vše
by v polovině června schválili zastupitelé,
mohli by se do vedení prostějovského
fotbalového klubu dosadit noví lidé a

fotbal by byl zachráněn. Jenomže nyní
se zdá všechno ztracené, neboť radním
připadá požadavek vedení LeRKu
přemrštěný. „Společnost požaduje, abychom za jejich pozemky vyplatili dvaadvacet milionů korun. Navíc všechny
pozemky a budovy na hřišti ve Sportovní
ulici chce pan Kresta směnit za dům na
Pernštýnském náměstí číslo 4. Tento
barák je ale jednou z nejvýznamnějších
nemovitostí, které město vlastní. Jeho
tržní hodnota podle znaleckého odhadu
činí třiadvacet milionů korun a jenom
na nájemném z nebytových i bytových
prostor inkasuje radnice ročně skoro
jeden milion korun. Rada tedy nabídku

společnosti LeRK seriózně posoudila
a došla k jednoznačnému názoru, že je
pro město absolutně nevýhodná. Zastupitelstvu tedy jasně doporučujeme
nepřijmout ji,“ uvedl Alois Mačák, místostarosta Prostějova. Vzápětí zdůraznil,
že radnice bude chtít ukončit jednání
s LeRK i kvůli neserióznosti jeho
představitelů. „Vedení společnosti nám
sdělilo, že tuto nabídku považuje za
konečnou, nejnižší možnou a nehodlá
už o ní diskutovat. Jinými slovy pánové
Krestové říkají: město - toto je poslední
nabídka a z naší strany nepřekročitelná.
To je pro nás ale nepřijatelný postup,“
přidal místostarosta.

Napsáno Konec
ˇ
pred
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Z katastru nemovitostí vyplývá, že chátrající budova v Kostelecké ulici, kde pojišťovna
desítky let sídlila, patří Vladimíru Březinovi, jehož syn Radek byl dle policie hlavou lihové mafie. Nové sídlo České pojišťovny najdete naproti přes ulici. Foto: Martin Zaoral

fotbalu v Prostějově?
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Všichni čtenáři i fanoušci kopané si určitě pamatují, jak celá situace před deseti
lety dopadla. Ano, prostějovský fotbal tenkrát skutečně padnul na ústa, seniorský
tým přestal existovat, mládež pak přežívala jen díky enormní obětavosti některých činovníků, zejména trenérů a samotných rodičů dětí. Bořivoj Kresta nakonec částečně dosáhl svého, když hřiště ve Sportovní ulici kompletně prodal. Jenomže ne městu, a už vůbec ne někomu, kdo by tady kopanou hodlal provozovat
dále. A podle toho to také dopadlo. Momentálně stadion už několik roků chátrá
a postupně jej rozebírají bezdomovci. Současný majitel na místě dřívějšího fotbalového chrámu v Prostějově hodlá postavit dům pro seniory, jednání se ale protahují. Jaký je tedy závěr: jistě, město správně nepřistoupilo na nemístné požadavky
pánů Krestů, ale něco se přece jen udělalo špatně. Zodpovědní činitelé si nechali
vyfouknout fotbalový stadion, který byl všemi oblíbený, zažil mnoho památných
bitev, vyrostla na něm řada skvělých hráčů. Není divu, že dodnes na něj fanoušci
jen nostalgicky vzpomínají...
(mik)

15051910485

30. 5. 20

ky prázdný a na první pohled je patrné,
že chátrá... Její budoucnost se navíc jeví
jako hodně nejistá. Z katastru nemovitostí totiž vyplývá, že majitelem budovy
je Vladimír Březina z Kostelce u Zlína.
Jedná se o otce Radka Březiny, který byl
policií označen za hlavu lihové mafie.
Samotný Vladimír Březina byl obviněn
z praní špinavých peněz. Policie mu
i z tohoto důvodu začátkem letošního
roku zmrazila majetek rozesetý po celé
Moravě. Jde o třiadvacet budov a také
přes padesát pozemků o rozloze zhruba osmdesát tisíc metrů čtverečných.
(mls)

jak šel čas Prostějovem ...

Platilo se tu mýto. Pojmenování podle směru výpadové trasy ke Kostelci na Hané se používalo již od šestnáctého století. Výjimkou bylo pouze
období 1881-1893, kdy byla ulice zvána Panská třída (Herren-Strasse).
V letech 1940 až 1945 byla pojmenovaná německy Kosteletzer-Strasse.
V domě číslo 4 původně sídlila železářská firma Doležal&Těhník, pozdější
základ Hanáckých železáren. V domě číslo 18 byla evangelická modlitebna
a bydlel zde velitel vojenské posádky. Před budovou stála vojenská budka
s nepřetržitou stráží. V domě číslo 37 býval v devatenáctém století cukrovar,
před domem číslo 40 se v minulosti platilo mýto při vstupu do města. Dnes
zde najdeme hned několik prodejen jako například MONARCH a své sídlo
zdě má opět pobočka České pojišťovny.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

VEÈERNÍK

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

JEN ZA
850 KÈ
NA 12 MÌSÍCÙ!
15051910487

Příště: Kojetínská ulice

15051910482

Kostelecká ulice
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krimi
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hodin

...
a
málem
168 druhá vražda! Útočník z ubytovny je VE VAZBĚ,
zmlácená oběť se probrala z kómatu!

s městskou policií

Bouchal do automatu

Minulé úterý 19. května po jednadvacáté hodině byli strážníci vysláni
do provozovny, kde se muž při hře
na výherním automatu choval nezvyklým způsobem. Bouchal totiž
do přístroje, aby si zajistil větší výhru. Než hlídka dorazila na místo,
hráč přece jen obsluhu uposlechl
a svého jednání zanechal a přesunul
se před hernu. Škoda na automatu
nebyla zjištěna. Dvaadvacetiletý zákazník místo opustil.

Foto: Internet

Opuštěný dvoukolák

Minulý čtvrtek 21. května v odpoledních hodinách bylo přijato
sdělení o opuštěném dvoukoláku
v ulici Za Drahou, na kterém byly
položeny tři kusy palet. Strážníkům se nepodařilo zjistit, odkud
tento náklad pochází. Nález byl
převezen na služebnu městské
policie.

Ušpinil si boty

Předminulý pátek 15. května před
čtrnáctou hodinou bylo přijato
na linku 156 sdělení o pochybení
pracovníků firmy, kteří provádí asfaltování chodníků, ale prostor nemají vymezený. Muž na tuto situaci
upozornil poté, co sám šlápnul do
asfaltu a přitom si znečistil boty.
Strážníci na místě zjistili kontakt
na odpovědného vedoucího, který
toho času nebyl v místě přítomen.
Po telefonátu přislíbil okamžitou
nápravu, a to i s tím, že poškozenému bude zajištěna náhrada vzniklé
škody. Oznamovatel si však boty
očistil sám a po firmě nic nepožadoval.

Zvedali maminku

Množí se případy, kdy strážníci
pomáhají lidem v nesnázích. S takovou žádostí o pomoc se v sobotu
16. května obrátila žena na linku
156, neboť její maminka upadla
a ona ji nedokázala sama zvednout.
Hlídka přijela do uvedené lokality a paní usadila zpět na invalidní
vozík. Korpulentní žena viditelné
zranění neměla a přivolání lékaře
odmítla.

Lezli do oken

Minulé úterý 19. května bylo strážníkům hlášeno jednání dvojice
mužů, kteří s vozidlem se zapřaženým vozíkem stáli na komunikaci, kde je vjezd zakázán, a lezli do
oken prostějovské firmy. Hlídka
zjistila, že se jedná o pracovníky,
kteří přijeli usazovat mříže. Vzhledem k okolnostem byl řidičův dopravní přestupek řešen domluvou.
Nechybělo poučení o postupu, aby
příště k podobnému prohřešku nedošlo.

Chybovala, okradli ji

Svého neuváženého jednání litovala minulé pondělí 18. května jednatřicetiletá žena, která si během
nákupu v prodejně v centru města
odložila peněženku do košíku a při
placení u pokladny ji už nenašla.
Tímto přišla o finanční hotovost,
platební karty a osobní doklady.

kuje s okolím. Štěstí tím má i romský
útočník, neboť mohl být obviněn
z vraždy,“ prozradil nám muž obeznámený s vyšetřováním tohoto případu
brutálního napadení.
Ke rvačce na ubytovně pro sociálně
slabé v Olomoucké ulici došlo ve středu
13. května zhruba hodinu před půlnocí.
Na místě zasahovaly tři policejní vozy,
postupně přijely dvě sanitky a dokonce také hasiči. „Byla to těžká situace,
k napadení došlo pod vlivem značného
množství alkoholu. Ošetření a převoz
do nemocnice jsme zajistili nejenom
napadenému muži, ale také útočníkovi,
který utrpěl krvácející zranění na hlavě.
Ten se ošetření i bránil, ale lékařskou
Michal Kadlec
pomoc jsme mu za asistence policistů
„Lékaři byli nuceni těžce zraněného poskytli,“ komentoval zásah prostěmuže uvést do umělého spánku. Na- jovské záchranky její ředitel Radomír
štěstí se nakonec probral a už komuni- Gurka.

PROSTĚJOV V minulém
čísle Večerník exkluzivně informoval o krvavé bitce na
ubytovně v Olomoucké ulici.
Dva Romové zde napadli muže středního věku, který byl
u nich na návštěvě. Neskutečná
rvačka dopadla špatně, zbitý
muž byl převezen do Fakultní
nemocnice Olomouc v bezvědomí. Jak se Večerník aktuálně
dozvěděl, případ se už chystala
převzít krajská kriminálka pro
vraždu nebo její pokus!

Ledy mlčení prolomila alespoň zčásti
také policie. „V souvislosti s uvedeným
incidentem byla jedna osoba obviněna
ze spáchání zvlášť závažného zločinu
těžkého ublížení na zdraví, na který
trestní zákoník stanoví trest odnětí
svobody v rozmezí od tří do deseti let.
V současné době je tato osoba stíhána
vazebně,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
„Ve věci nadále probíhá vyšetřování.
S ohledem na jeho složitost není možné v této chvíli sdělit další bližší informace,“ dodala.
Záhadou stále zůstává důvod, proč se
muži na ubytovně dostali do křížku.
Lidé z Olomoucké ulice spekulují
o drogách, které měli muži prodávat
a hádat se o výdělek. To ale vedení
prostějovské policie odmítá.

Napadený a těžce zraněný muž se naštěstí v nemocnici probral z bezvědomí.
Případ tak není vyšetřován jako vražda.
Foto: Michal Kadlec

Večerník se pokusil přímo na ubytovně
v Olomoucké ulici zjistit aktuální informace, ale byli jsme odmítnuti. „Teď je
tady naprostý klid, obyvatelé jsou vystrašení tím, co se stalo. Pomalu ani nevy-

Vykradače chat z okolí Stražiska „zakousl“
policejní pes. JSI PAŠÁK, CHLUPÁČI!
STRAŽISKO Ještěže mají policisté
své čtyřnohé chlupaté pomocníky!
Policejní pes Salt byl hlavním hrdinou
při nočním pátrání po zlodějích, kteří
v okolí Stražiska vykradli tři chaty najednou. Chlupáč nejdříve vyčenichal
ukradené věci, které pachatelé při
útěku odhazovali, za malou chvilku si
pak „smlsnul“ i na jednom ze zlodějů
schovaném v křoví!
„Ve středu dvacátého května krátce před
půlnocí přijali policisté z obvodního
oddělení v Konici oznámení od všímavých občanů, kterým neunikl podezřelý
pohyb dvou osob v okolí chat v katastru
Stražiska. Na místo byla ihned vyslána
policejní hlídka a přivolán policejní psovod,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Ihned po příjezdu na místo policisté
zjistili, že došlo ke vloupání do tří chat,
žádná podezřelá osoba se však na místě
nenacházela. „Policisté začali po pachatelích okamžitě pátrat a pes Salt zachytil
stopu a vydal se po ní. Zhruba po několika desítkách metrů označil místo, kde
se nacházel odhozený batoh i pytel plný
věcí. Jak policisté později zjistili, jednalo
se o odcizené ´zboží´ z chat. Z místa nálezu se služební pes vydal po další stopě,
a po několika málo metrech nalezl
v křoví ukrytou osobu. Policisté ji zajistili
a převezli na policejní služebnu, kde zjistili její totožnost. Jednalo se o osmadvacetiletého muže z Prostějovska, který se
ke vloupání do tří chat doznal,“ popsala
výtečný počin vlčáka Irena Urbánková.
Policistům s jejich čtyřnohým pomocníkem se však nepodařilo zadržet

druhého chmatáka. „Zajištěný muž se
vykrádání chat měl dopustit společně
s pětadvacetiletým komplicem, který
stačil z místa utéct. Při útěku odcizené
věci za čtyři tisíce korun, které měli
v batohu a pytli, zahodili. Muž se na
základě zjištěných skutečností přiznal
i ke vloupání do další z chat, ke kterým
došlo v době od třetího do sedmnáctého května tohoto roku ve stejné chatové oblasti, a měl způsobit škodu za šest
set padesát tisíc korun,“ přidala mluvčí
krajské policie.
Policisté navíc zjistili, že za obdobnou To je on! Čtyřnohý pomocník prosmajetkovou trestnou činnost byl chla- tějovských policistů, vlčák Salt, hrál
pík v nedávné minulosti soudem odsou- hlavní roli při dopadení vykradače chat.
Foto: Policie ČR
zen a potrestán. „V případě prokázání
viny a odsouzení mu za přečiny krádeže z mužů je podezřelý ze stejného proa porušování domovní svobody hro- tiprávního jednání a policisté po něm
zí až tříletý pobyt za mřížemi. Druhý pátrají,“ uzavřela Urbánková. (mik)

DVĚ BEZDOMOVKYNĚ ZMLÁTIL hosta, z baru

se porvaly před hospodou vyšel s pouty na rukou!
PROSTĚJOV Před prostějovskou hospodou v Plumlovské ulici se do sebe pořádně pustily dvě
ženy bez trvalého domova. Podle
všeho jedna druhou urazila, ta si
to nenechala líbit a došlo k řeži.
Strážníci museli zavolat záchranku, neboť bitka dvou fúrií skončila krvavým zraněním.
„V pátek patnáctého května v odpoledních hodinách byla nahlášena
na linku 156 ležící osoba před hospodou v Plumlovské ulici. Vyslaná
hlídka zjistila, že jde o bezdomovkyni. Na hlavě měla tržnou krvácející ránu, a proto byla na místo

přivolána záchranná služba, která ji
převezla na ošetření. Podle svědků
mělo dojít k roztržce mezi ní a další bezdomovkyní z důvodu urážky
a uvedení v posměch nařčením, že
trpí chorobami,“ popsala důvody
krvavé rvačky dvou žen Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
„Jestli ke zranění jedné z žen došlo
při napadení nebo až pádu, se nepodařilo zjistit. Přesto pro podezření
z porušení občanského soužití byla
celá událost předána správnímu
orgánu,“ konstatovala k případu
Adámková.
(mik)

PROSTĚJOV Strážníci městské
policie měli hodně práce s totálně opilým mužem, který nejprve
v baru zmlátil jednoho z hostů
a poté si dokonce vyšlápl na zasahující ochránce pořádku. Jeho
agresivita byla na místě „odměněna“ pouty na rukou.
„V sobotu šestnáctého května před
devatenáctou hodinou na základě telefonického oznámení vyjížděli strážníci do baru v centru města, kde se
nacházel podnapilý host. Ten podle
svědků udeřil pěstí jednoho z přítomných zákazníků. Pětadvacetiletý
poškozený návštěvu u lékaře odmítl.

Hlídka útočníka ihned zajistila, ten
jevil značné známky opilosti. Choval
se velice arogantně a nakonec dokonce fyzicky napadl jednoho člena
hlídky,“ uvedla tisková mluvčí prostějovských strážníků Jana Adámková.
„Po tomto činu byl okamžitě druhým
strážníkem sveden na zem a byla mu
nasazena pouta. Pro podezření z trestného činu byla na místo přivolána
Policie ČR, která si jednatřicetiletého
výtečníka převzala. Ještě předtím ho
strážníci podrobili dechové zkoušce,
která byla pozitivní s hodnotou 2,98
promile,“ dodala mluvčí Městské policie Prostějov.
(mik)

Notorického útěkáře zase lapili strážníci

SANTINO je zpátky v PASŤÁKU
zjistili jsme
PROSTĚJOV Pokolikáté už? Možná tak po sedmadvacáté... Před
časem vyhlásila Policie ČR opětovně celostátní pátrání po osmnáctiletém Santinu Horváthovi z Prostějova. Ten co chvíli utíká z výchovného
ústavu pro mladistvé, kam je soudně umístěn jako sériový zloděj.
A v minulém vydání jej Večerník
opět avizoval ve své pravidelné rubrice. I nyní ho opět zadrželi strážníci. Ryšavého Roma totiž správně
nahlásily úřednice magistrátu!

„V pátek patnáctého května po třinácté hodině oznámila na linku 156 pracovnice magistrátu pohyb mladíka,
o kterém věděla, že je hledán policií.
V okamžiku tohoto sdělení měl dotyčný během chvíle odcházet z budovy ve Školní ulici,“ informovala Večerník o podnětu k rychlé akci strážníků
Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Do Školní ulice byla okamžitě vyslána
hlídka. „Muže na tomto místě nenalezla, ale přibližně za dvě hodiny ho
objevili strážníci při dohledu na veřejný
pořádek v lokalitě ulic Pražská a Rozhonova. Následovalo převezení na služeb-

nu Policie ČR, kde si jej policisté převzali,“ prozradila nám mluvčí strážníků.
Skutečnost, že se jednalo právě o Santina Horvátha, potvrdil Večerníku velitel
Městské policie Prostějov. „Jde o notorického útěkáře, kterého jsme už několikrát
zadrželi. Bohužel, soud ho poslal do výchovného zařízení pro mladistvé, odkud
zřejmě není těžké utéct,“ pokrčil rameny
Jan Nagy.
Během týdne skončila v rukou policistů další osoba v pátrání, kterou zadrželi
strážníci. Tentokrát se jednalo o čtyřiašedesátiletého muže zajištěného před
obchodním domem na Plumlovské
ulici.
(mik)

Santino Horváth je díky strážníkům
zase zpátky v „pasťáku“. Na jak dlouho?
Foto: archiv Večerníku

cházejí z bytů. Už k tomu ale nehodlám
nic říkat, nechci se dostat do problémů,“
odmítal delší rozhovor muž z ubytovny.
Celý případ bude Večerník pochopitelně
i nadále sledovat.

ČERNÁ
KRONIKA
Smetlznačku
K poškození dopravní značky došlo předminulou neděli
17. května krátce před osmou
hodinou večer na ulici Kravařově
v Prostějově. Šestapadesátiletý
řidič vozidla Volkswagen Passat
při couvání narazil do značky
„Zákaz vjezdu“, kterou poškodil.
Alkohol byl u řidiče vyloučen
dechovou zkouškou, ke zranění
nedošlo. Řidiči byla uložena bloková pokuta.

Okradenaotašku

Na svoji neopatrnost doplatila
devětapadesátiletá žena z Prostějova. V sobotu 23. května zašla
nakoupit do jednoho supermarketu. Její nepozornosti využil
neznámý pachatel. Žena si totiž
při nákupu odložila svou igelitovou tašku do nákupního košíku
a nevěnovala mu dostatečnou
pozornost. V nestřežené chvíli
zloděj odcizil igelitovou tašku
i s peněženkou, finanční hotovostí 450 korun, platební kartou
a osobními doklady.

Nepolepšitelný
Prostějovan
V pátek 22. května po čtvrté hodině odpoledne zastavili policisté
v Mostkovicích vůz Škoda Octavia. Pětapadesátiletého řidiče
z Prostějova po kontrole dokladů vyzvali k dechové zkoušce. Ta
byla pozitivní s výsledkem 2,14
promile alkoholu. Protože řidič
s naměřenou hodnotou souhlasil, nežádal již další lékařské vyšetření. Policisté při lustraci dále
zjistili, že muži byl rozhodnutím
soudu udělen trest zákazu řízení
motorových vozidel až do září
2017. Svým jednáním je tak řidič
důvodně podezřelý ze spáchání
nejen přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ale i maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání.
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NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

s městskou policií

Psi se pokousali

Před devátou hodinou ranní v neděli 17. května byla vyslána hlídka do
Určické ulice z důvodu pokousání
psa psem. Strážníci zjistili, že jedna
z majitelek nechala svého psa volně
pobíhat a ten pokousal druhého psa,
kterého měla jiná žena na vodítku.
Náhradu za ošetření poraněného
zvířete si majitelky mezi sebou dohodly. Ženě, která nerespektovala
vyhlášku města a nechala pobíhat
psíka bez vodítka, udělili strážníci na
místě blokovou pokutu.

Žádný zloděj, majitel!
V neděli 17. května po sedmé hodině
ráno bylo na linku 156 nahlášeno podivné jednání muže. Ten v úschovně
kol na hlavním nádraží násilně odemykal jízdní kolo. Na základě této
informace bylo místo monitorováno
kamerovým dohlížecím systémem
a při výjezdu byla zmíněná osoba hlídkou zastavena. Následně vyšlo najevo,
že pětatřicetiletý muž je skutečně majitelem bicyklu. Pouze ztratil klíče...

Zapomenutý tablet
V jednu hodinu po půlnoci ve
středu 20. května objevila hlídka
ve Smetanových sadech na lavičce
tablet. Součástí nálezu byl i dámský
obal. Strážníci ho předali na oddělení ztát a nálezů prostějovského
magistrátu.

rafinované lhářky, která neumí žít normální život...
exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
pokračování
ze strany 3

➢

Expřítelkyně druhého z nich a její
milenec oba muže opakovaně obvinili z brutálního útoku s nožem a pistolí! U prostějovského soudu však
svoji verzi nepotvrdili. Dokonce
k němu vůbec nepřišli...
Hodně drsný zásah proběhl v polovině února na ubytovně v Olomoucké
ulici. Policejní komando v kuklách
a se samopaly zde zatklo dva muže.
Reagovalo na informaci o brutálním
napadení Marie M. a jejího přítele
na ubytovně ve Stražisku. Oba muži
okamžitě putovali do vazby. Teprve
uplynulé úterý následoval soud. Dle
obžaloby měl Pavel Kima s Vlastimilem Forgáčem vtrhnout bez dovolení do bytu, kde žila jeho bývalá přítelkyně a následně ohrožovat jejího
současného druha nožem. Vlastimil
Forgáč měl dokonce vytáhnout pis-

na místě pohádali. Rozhodně ale odmítl
jakékoliv napadení. Jak se ukázalo, vztah
páru byl dlouhodobě bouřlivý. „Hádali
jsme se, ale nůž jsem na ni nikdy nevzal.
Ona na mě dvakrát. Později jsem se
dozvěděl, že mě podváděla vždy, když
dostala příležitost. Přesto na mě strašně žárlila a dělala mi kvůli tomu scény.
„Podvádìla mì
Přitom já jsem té ženě nikdy nic špatnéa pøitom žárlila“
ho neudělal,“ hájil se před senátem Pavel
Po důkladném výslechu obou obžalo- Kima.
vaných se nyní celý případ skutečně jeví
Žena „vamp“ se
v naprosto jiném světle! „Nic takového
špatnou povìstí
se nikdy nestalo! S žádným nožem ani
pistolí jsme nikomu nevyhrožovali. Ona Verzi svého parťáka potvrdil i bratranec
je nemocná a celé je to pouze její výmysl. Marie M., který s Pavlem Kimou do
Pravdou je, že jsme do Stražiska přijeli. Stražiska dorazil. „Vím, že ti dva se poBylo to kvůli tomu, že mi bývalá přítel- řád scházeli a rozcházeli hlavně proto,
kyně zakázala, abych se vídal s našimi že ona ho neustále podváděla s jinými.
společnými dětmi. Přitom ona sama Když si však našel přítelkyni, tak na něj
je kvůli své nezodpovědnosti umístila strašně žárlila a říkala, že mimo ni, už nido Klokánku, kde jsem je navštěvoval. kdy nebude mít jinou ženu! Je nemocA jednoho dne jsem si do tohoto insti- ná, není schopna žít normální život.
tutu volal a řekli mi, že si jejich matka Přitom na první pohled působí slušně
nepřeje, abych je viděl. Nemohl jsem to a rozumně, je ovšem schopná leckoho
jen tak nechat, a jel si to s Marií vysvětlit. oblbnout... Jde sice o moji sestřenici, ale
A vzal jsem s sebou i jejího bratrance, její vztahy mě nikdy moc nezajímaly.
abych měl někoho, kdo by byl v našem My jsme tam přijeli řešit pouze to, proč
sporu objektivní,“ osvětlil důvody své zakázala Pavlovi, aby navštěvoval své
návštěvy Pavel Kima, který připustil, že se děti. Sama si pak vymyslela nějaké natoli, natáhnout ji a vyhrožovat, že
muži „ustřelí hlavu“. Kdyby tomu tak
skutečně bylo, nelze se divit, že komando zasáhlo a oba muži putovali
do vazby. Jenže u Okresního soudu
v Prostějově se ukázal pravý opak.
A Večerník byl u toho!

BYLI JSME
U TOHO

Úterní soud proběhl na základě informací získaných od Marie M. Za vším
stála její touha po pomstě vůči Pavlu Kimovi (na snímku vepředu)...
Foto: Martin Zaoral
padení s nožem a pistolí, což je naprostý
nesmysl,“ vypověděl Vlastimil Forgáč.
Verzi obou mužů potvrdil i fakt, že
přítel Marie M. si ze setkání neodnesl
žádný větší šrám. „Když jsme se rozcházeli, podal jsem mu ruku a varoval
ho, ať si na ni dá pozor, aby mu neublížila tolik co mně...,“ uzavřel Pavel Kima.

Vidìl muže
s pistolí nìkdo jiný?
Z dalšího průběhu hlavního líčení
nepřímo vyplynulo, že kromě obou
„napadených“ pistoli ani nůž u obžalovaných nikdo z ubytovny ve Stražisku
neviděl. Faktem je, že se celý incident
neobešel bez řevu. Ale po na první

pohled upřímném, shodném a dosti
věrohodné jádru výpovědi obou obžalovaných byla porota zvědavá na
verzi Marie M. a jejího přítele. Ani
ona, ani její současný druh se však
k soudu vůbec nedostavili! Za to jim
nyní hrozí pořádková pokuta a mohou
být též předvedeni policií. Budou-li pak
před tribunálem lhát, visí ve vzduchu
i křivé svědectví a případné obvinění
až dva roky vězení. Přitom právě Marie
M. svěřila svoji verzí příběhu i Večerníku. Její přítel ji však na místě zcela nepotvrdil, v řadě detailů váhal a bylo na něm
patrné, že je v „jejím područí“...
Rozsudek dosud nepadl, jednání bylo
odročenona9.června.

Lékařské případy pod drobnohledem
Spousta nehod, pořezaný naháč a mrtvola v přehradě
PROSTĚJOV KdyžVečerník před
měsícem rozebíral zásahy prostějovské záchranky, její ředitel
Radomír Gurka podotkl, že počet
výjezdů sanitek nijak nevybočuje z běžného průměru. Uplynulý
pátek ale přiznal, že situace se rapidně změnila. Především kvůli
zvýšenému počtu dopravních
nehod měli lékaři záchranky skutečně pernou dekádu!
Série dopravních nehod

k ošklivému pádu a zranění řidiče motorky. Těch nehod bylo v posledních
dnech skutečně hodně. Některé zraněné
jsme převezli na traumatologické oddělení prostějovské nemocnice, jiné
jsme přepravili do Fakultní nemocnice
v Olomouci,“ uvedl Radomír Gurka, šéf
prostějovské záchranky.

mladého muže, který to přehnal s alkoholem. „Opilý mladík pobíhal po městě,
obnažoval se a vykřikoval vulgární
výrazy. Při tom rozbíjel vše, co mu přišlo
pod ruku. Za asistence policistů jsme jej
ošetřili a převezli na chirurgické oddělení
prostějovské nemocnice. Měl řezná
poranění horních končetin. Po ošetření
byl transportován na psychiatrické
Záchvat diabetièky
oddělení,“ popsal ředitel Zdravotnické
za volantem
záchranné služby Olomouckého kraje
Řidička nezvládla u Polkovic řízení v Prostějově.
svého osobního vozidla, vyjela ze
Dìlník spadl z lešení
silnice a skončila v příkopu. Lékař
záchranky posléze přišel na to, že Minulé úterý 19. května vyjížděla sank havárii nedošlo z neopatrnosti. itka prostějovské záchranky do Dolo„Řidičce se při jízdě udělalo špatně, plaz k pracovnímu úrazu. „Dělník zde
zřejmě utrpěla i záchvat. Byla totiž při rekonstrukci domu spadl z lešení,
silná diabetička. Vůbec si ani nepam- přibližně z výšky tří metrů. Utrpěl
atovala, jak sjela ze silnice,“ prozradil vícečetná zranění. Vzhledem k těmto
Gurka.

Lékaři záchranky se měli co otáčet,
hlavně kvůli autohaváriím. „V posledním období došlo k řadě nehod, mnohdy s vážnými zraněními.
Několikrát došlo ke srážce cyklisty
s autem, náraz auta s opilým řidičem
do příkopu, nárazu vozidla do stromu
Nahý, opilý a poøezaný
či motocyklisty do svodidel na dálnici.
V jednom případě dokonce motorkáři Ve spolupráci s policií zasahovali lékaři
vběhla do cesty vysoká zvěř a došlo prostějovské záchranky i u případu

“

zraněním byl převezen na urgentní neměly čas ani na krátký odpočinek,
příjem ve Fakultní nemocnici v Olo- šéf záchranky připustil, že má takové
mouci.“
situace raději, než déletrvající klid
ve službě. „Jistě, nejlepší vždycky je,
Mrtvola v pøehradì!
když se nic nestane a lidé zůstanou
Jednu smutnou záležitost řešili lékaři
záchranky ve čtvrtek 7. května. „Ve
výpusti v Mostkovicích byla objevena
mrtvola muže. Podle stavu těla tam
muž ležel již delší dobu. Zaslechl jsem
informaci, že tento člověk byl nějaký
čas pohřešován a pátrala po něm
policie,“ konstatoval pro Večerník Radomír Gurka.
Jak již bylo konstatováno, v uplynulých dnech se zvýšil počet
výjezdů lékařů Zdravotnické
záchranné služby v Prostějově.
Přestože osádky sanitek mnohdy

Vůbec si ani nepamatovala,
jak sjela ze silnice!

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, Prostějov - Radomír
Gurka.
Foto: archiv Večerníku

RADEK TRUNDA

VIKTOR ZATLOUKAL

se narodil 21. prosince 1997 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
18. května 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 16 do 17 let, měří 178
centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědé krátké vlasy.

se narodil 18. července 1979 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
12. prosince 2013. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 35 do 36 let, měří mezi
180 až 185 centimetry, má obézní postavu, modré oči a hnědé vlasy.

VIKTORIE HÁJKOVÁ

MARIO HANGURBADŽO

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

se narodil 19. března 2000 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 17. května 2015.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do
15 let, měří 165 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlasy. Na
obou předloktích má tetování.

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.

25 430
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…

Radní překvapili: Ze skládky bude nový park
PROSTĚJOV Prostějovští radní se rozhodli z nevábného místa na samotném
začátku průmyslové zóny v Kralickém
háji udělat zelený koutek města. Má to
ale jeden háček, nejdříve je zapotřebí
nechat vytrhat a odvézt množství betonových panelů z bývalé skládky stavebního materiálu. A toho chtěli využít
někteří spekulanti...
Rada města vyhlásila záměr prodeje nepotřebného stavebního materiálu, konkrétně
betonových panelů umístěných na pozemku bývalé manipulační plochy mezi ulicemi Průmyslová a Kojetínská u nájezdu na
rychlostní komunikaci. „Pozemek byl do
konce ledna letošního roku využíván pro
uskladnění převážně sypkého stavebního
materiálu. Provozem docházelo ke znečišťování povrchu okolních komunikací a ke
zvyšování prašnosti ve městě,“ nastínil teď
už bývalé problémy Jiří Pospíšil, náměstek
primátora Statutárního města Prostějova.
„Navrhujeme plochu zatravnit, po obvo-

du osázet stromy s keřovým porostem
pro zlepšení vzhledu lokality a k zachycení
prachových částic vznikajících z provozu
vozidel na přilehlých frekventovaných
komunikacích,“ doplnila jej náměstkyně
Ivana Hemerková zodpovědná za životní
prostředí v Prostějově.
Hlavním problémem provedení tohoto
záměru jsou ale staré betonové panely
rozmístěné po téměř celém pozemku.
„V březnu tohoto roku jsme realizovali poptávkové řízení pro zjištění ceny za odstranění a likvidaci těchto panelů na výměře
896 metrů čtverečních. Nabídku podalo
pět zájemců, z nichž ekonomicky nejvýhodnější předložila nejmenovaná stavební
firma ve výši stopadesáti tisíc korun ve prospěch města. Objevili se však i tací, kteří za
tuto práci dokonce chtěli zaplatit částky od
sta tisíc do půl milionu korun. My jsme si
však ve stavebních bazarech zjistili, že i použité betonové panely jsou žádané a jejich
cena se pohybuje přibližně od tří do pěti

Využít
chtěli sp toho
ekulant
i...
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žitější investicí ve městě za posledních
několik let. Radnice uzavřela smlouvu
se společností Manthellan, která vyhrála výběrové řízení a chtěla v Prostějově utratit až miliardu korun. Investici město připravovalo od roku 2008
a v roce 2010 s firmou Manthellan
uzavřelo smlouvu, která je však tedy
nyní podle rozhodnutí prvoinstančního soudu NEPLATNÁ.

zastupitelstvo.
JEDNÁNÍ,“

PROSTĚJOV Teprve minulé úterý
byla udělána definitivní tečka v případě závěrečného účtu města Prostějova
za rok 2014. Zní to až neuvěřitelně, ale
v městské kase za toto období přebývá
skoro 168 milionů korun! Tato suma
bude, pokud vše v pondělí 8. června
schválí zastupitelstvo, převedena do
fondu finančních rezerv města.
„Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2014 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů
ve výši 87 689 130 korun. Zlepšený
výsledek rozpočtového hospodaření
vykázal pak oproti upravenému rozpočtu k jednatřicátému prosinci loň-

ského roku hodnotu plus 164 099 509
korun,“ vypočítal Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova.
Celkový výsledek podle prvního
muže radnice vyplývá ze součtu kladného salda a úspory nečerpaných finančních prostředků rozpočtu ve výši
přes šestasedmdesát milionů korun.
„Rada města navrhuje zastupitelstvu
schválit převod finančních prostředků
ze základního běžného účtu do trvalého peněžního fondu rezerv a rozvoje
ve výši 167 711 398 korun,“ dodal pro
upřesnění celkové částky přetékající
z městské pokladny Miroslav Pišťák
s tím, že se tak potvrdil nejlepší rating
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Anketaaneb
ptali jsme se v ulicích

JSTE PRO ZVÝŠENÍ
MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI
NA DÁLNICI

AŽ 150 KM/H?
NE
<DGVQPQXÆJTč\[OG\K-QLGVÊPUMQWC2TčO[UNQXQWWNKEÊUGO¾UV¾VPQXÚ\GNGPÚMQWV
O÷UVC
Foto: Michal Kadlec

set korun za metr! V této situaci jsme se
rozhodli poptávkové řízení na úpravu manipulační plochy zrušit a vyhlásit záměr na
úplatné pozbytí movité věci,“ popsal opačné řešení Jiří Pospíšil. Jak dodal, kupní cena
bude stanovena na základě nejvyšší předložené cenové nabídky, přičemž náklady
na vytěžení a odvoz betonových panelů
uhradí kupující.

Večerník ještě zajímalo, jestli se
pozemek na okraji průmyslové
zóny nedá využít komerčně a zda
o něho neprojevil zájem některý
z investorů. „Bohužel, nachází se pod
sloupy vedení vysokého napětí, takže jakákoliv investice za účelem vybudování
továrny či skladu je nemožná,“ vysvětlil
Pospíšil.
(mik)

.21(Ġ1ăÅ6Ġ27´52=32Ġ780ħ67$
Do rezerv se převádí skoro 168 milionů!
ze všech měst České republiky, který
nedávno Prostějov obdržel.
Co se týká aktuálního srovnání českých
a moravských měst z pohledu schodků
zHEÔÉÄHNREFÉ]DURN

či naopak přebytků v rozpočtech, existuje zatím pouze statistická tabulka
z roku 2013. V jejím srovnání by patřil
Prostějov do elitní desítky!
(mik)

SÔHE\WHNYUR]SRÄWX Y.Ä

1. Praha
2. Brno
3. Chomutov
4. Karviná
5. Třinec
6. Frýdek-Místek
7. Děčín
8. Ústí nad Labem
9. Karlovy Vary
10. České Budějovice
Zdroj: www.rozpocetobce.cz
... Prostějov
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4 480 903 521
1 286 012 624
424 023 332
392 491 706
246 495 876
244 193 345
231 981 935
202 331 690
192 189 967
161 415 130
3 360 607

ANNA LOVICHOVÁ
NEZAMYSLICE
„Pro zvýšení rychlosti na dálnici asi nejsem. Možná by se rychlost mohla zvýšit
jen na některých místech a to zejména
tam, kde je malý provoz a bezpečná
rovinka. Jinak bych z bezpečnostních
důvodů rychlost nechala tak, jak je. Ale
kdo chce jet rychleji, tak stejně pojede,
bez ohledu na povolenou rychlost.“

NE

-,ìÌ-8+$6=
35267ħ-29
„Se zvýšením rychlosti na českých
dálnicích nesouhlasím. Je to podle mě
nebezpečné. A nesouhlasím s tím také
proto, že ti, co překračují rychlost již
teď, by jezdili ještě rychleji. Rychlost
by se mohla maximálně zvýšit na
nových úsecích nebo na dálnicích se
třemi pruhy, ale jinak to podle mě není
vůbec vhodné.“
Ptala se Aneta Křížová

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

slav Pišťák 5\SDGORROZMLÁTIL o most Aleš Matyášek nejen o obstrukcích: „Jestli to

oznámení, ta může na členy vedení
města podat kterýkoliv opoziční zastupitel. Toto právo jim nelze upřít.
Návrh na rezignaci rady města může
podat zastupitel podle zákona o obcích. Záleží na zastupiteli, zda svého
práva využije,“ uvedl pro Večerník
Josef Augustin. „Jde o rozhodnutí
první instance, nemusí to být ale
rozhodnutí poslední a pravomocné.
Podat trestní oznámení je právo každého a nějaké návrhy na rezignaci
radních beru jako pokus o politické
zviditelnění,“ prohlásil Jiří Pospíšil.
(mik)

PROČ?

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.

zdraví. Jinak ale všichni na záchrance
máme raději výjezdy k takovým
případům než k banalitám. Je to
určitý druh adrenalinu,“ připustil
Radomír Gurka.
(mik)

Pondělí 25. května 2015
www.vecernikpv.cz

na drogách...
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po „zpovědi“ sedmadvacetiletého muže
z Olomouce, který se lékařce svěřil s tím, že
před pár dny asi zabil člověka. Policie ČR
následně dorazila do Vrahovic a rozjelo
se vyšetřování. „Kriminalisté na případu
intenzivně pracují a prověřují veškeré informace i poznatky, které mají k dispozici.
Více vám k tomu v tuto chvíli nemohu sdělit,“ uvedla koncem uplynulého týdne Jitka
Dolejšová, tisková mluvčí krajské policie.
Obviněný muž je nyní ve vazbě, v případě prokázání viny mu hrozí až dvacet let
vězení. Jeho příběhem se bude Večerník
zabývat v příštím vydání...

QĚNWHUpKR]H]DVWXSLWHOŢREWĚæXMHDŘRGHMGH´
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
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PROSTĚJOV Ke kuriózní havárii došlo hned v pondělí minulého
týdne ve Vrahovicích. A to přímo
před budovou sídla hospodářské
„kriminálky“! Šofér Avie jaksi
zapomněl, že na korbě veze rypadlo, se kterým se v žádném případě
nemůže vlézt pod železniční most. A
také že se nevešel...
„Minulé pondělí osmnáctého května
krátce po sedmé hodině ráno došlo
na ulici Karoliny Světlé ve Vrahovicích
k havárii. Sedma-čtyřicetiletý řidič

nákladního vozidla značky Avia,
který na vozidle převážel rypadlo,
pravděpodobně na to zapomněl a při
průjezdu pod železničním mostem
narazil rypadlem do mostní konstrukce.
Škoda na mostní konstrukci zatím není
vyčíslena, na rypadle činí dvěstěpadesát
tisíc korun,“ informovala Večerník Irena
Urbánková, tisková mluvčí krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje
s tím, že požití alkoholu před jízdou
u řidiče vyloučila dechová zkouška. Ke
zranění osob naštěstí nedošlo.
(mik)

PROSTĚJOV Zastupitel zvolený za TOP 09 a Nezávislí
Prostějované Aleš Matyášek
(na snímku) odmítá názory některých koaličních komunálních politiků, že opozice uměle
prodlužuje jednání vrcholného
orgánu města. Hodně břitce
kritizuje například nepřipravenost radních či výrazné chyby
v předkládaných materiálech,
o kterých se jedná... I o tom
byla řeč v dalším ze seriálů exkluzivních interview s členy
Zastupitelstva Statutárního
města Prostějova.
ƔƔ Jak vy osobně byste charakterizoval
současnou zjitřenou atmosféru v zastupitelstvu?
„Máte asi na mysli neklid, napětí a občas
hektickou atmosféru jednání...“
ƔƔ Ano, přesně tak.
„Jistě, zjitření vnímám jako začátek něčeho
nového. Jitro, jako probuzení, je svou podstatou živé, neklidné, dynamické, vše se
probouzí k životu nového dne. Proč ne? To
je život. Současnou atmosféru v zastupitelstvu vnímám jako tvůrčí a novou, chcete-li,
skutečně zjitřenou. Jsem rád, že tento trend
jsme započali již v minulém volebním
období. V tom novém, vstupem dalších
politických subjektů, ještě posílil. Těším
se, že se město posune dál a nezapadne do
vyjetých kolejí, lidé se začali více zajímat
o dění na radnici. Vezměte to takto. Smyslem jednání zastupitelstva je dosáhnout co
nejlepšího výsledku pro občana v oblasti
správy společných věcí. Nemůžete přeci
předpokládat, že když je někdo v radě
města dvacet let, že přijde ještě s něčím
novým!“

ƔƔ Co vám tedy v současnosti na jednáních zastupitelstva vadí?
„Jen tato konkrétní neúcta k občanům
města. Byl jsem zvolen do zastupitelstva jako jejich zástupce. Je pro mne
nepředstavitelné, že bych někdy hlasoval
proti tomu, aby mohl kdokoli z občanů,
o jejichž hlasy se ucházím, na jednání zastupitelstva vystoupit! Byť bychom tam
měli být do rána... Jestli to některého ze
zastupitelů obtěžuje, ať odejde. Zastupitel,
který nemá zájem o skutečnou práci, tam
nemá co dělat. Pokud zájem má, jistě mu
žádné emoce a zjitřená atmosféra nevadí.“
ƔƔ Koaličním zastupitelům připadá,
že i vy sám jednání uměle prodlužujete
různými obstrukčními otázkami. Co
vy na to?
„Zajímavá otázka. Připadá mi, že nemá
dostatek vnitřní logiky. Otázky, které kladu, vždy směřují k řešení nějakého problému, alespoň se o to snažím. Nemám
postranní úmysly. Proč bych to dělal?
Proč bych měl uměle, zdůrazňuji uměle,
prodlužovat jednání zastupitelstva? Má
to logiku? Mohu jen s lítostí konstatovat,
že koaliční zastupitelé, které zmiňujete,
zřejmě zcela nerozumí projednávaným
věcem. To by ale měli, nemyslíte? Můj
tchán vždy říkal: ´Když su blbé, tak se
zeptám´. Víte, co je úsměvné? Na posledním jednání zastupitelstva byli koaliční
zastupitelé - členové rady, přistiženi, že
materiály, které nám předkládají, ani
nečtou. Byly předloženy k projednání
smlouvy s vážnými chybami. Položil
jsem tedy podle výše uvedeného pravidla několik, chcete-li obstrukčních,
otázek. Obstrukce, jak to koaliční zastupitelé nazývají, však směřovala nikoli
k umělému prodloužení jednání zastupitelstva, ale k nápravě chyb, které byly v
jimi předložených návrzích.“
ƔƔ Je vůbec něco, na čem se
s koaličními zastupiteli shodnete?
„S trochou eufemismu bych mohl
odpovědět, že na tom, jaké je zrovna
počasí... (úsměv) Pojďme ale k otázce. Jsem

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

přesvědčen, že ano. Stačí si udělat statistiku hlasování. My nejsme programově
opoziční. To znamená, že nezabíjíme
úplně všechno, co je předloženo. My jsme
konstruktivně opoziční. Předkládáme
návrhy tam, kde vidíme lepší řešení.“
ƔƔ Jak se díváte na další finanční podporu prostějovskému hokeji?
„Žádný rozumný člověk dnes nebude
tvrdit, že za současného fiskálního systému nemá komunita, jakou je i město
Prostějov, podporovat tuto oblast.
Naopak je to životní nutností. Jenže ne
všichni mohou a chtějí být hokejisté,
tenisté, basketbalisté, volejbalisté. Problémy se řešily v basketbalu, řeší se v hokeji,
jsou v DTJ. U těch nepreferovaných
nic takového nevidíme, ty fungují dál.
Někde je tedy chyba. Musím říci jedno.
Nesmírně si vážím práce všech těch
trenérů, hráčů a sportovců. I odtud
můžete číst můj pohled na podporu
prostějovského hokeje. Je dobré položit
otázky těm, kteří mají zodpovědnost
za to, že každým rokem znovu a znovu
musí organizace žádat o to samé, a stejným způsobem, z velké většiny s týmiž
údaji. Můj bratr říká: ´Systematická práce
nahrazuje úspěch´. I to je můj pohled na
podporu nejen prostějovského hokeje.
A mimochodem, myslíte, že ta pravá
podpora hokeje je volební propagace
některých politiků přes hokej? Tam jde
o něco úplně jiného! Divím se, že to
hokejisté dopustili...“

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Uzavírka ve Vrahovicích
Prostějov (mik) - Velké komplikace se dají očekávat v prostějovské dopravě. „Od pondělí 25.
května do neděle 31. května bude
uzavřena křižovatka ulic V. Talicha
a O. Nedbala ve Vrahovicích. Budou zde prováděny práce při napojení vodovodu,“ informovala
mluvčí prostějovského magistrátu
Jana Gáborová.

Zavøené odbory
Prostějov (mik) - V příštích
dnech se na některé odbory prostějovského magistrátu prostě nedostanete. „Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 28. května bude
odbor školství, kultury a sportu
z technických důvodů uzavřen.
O den později, tedy v pátek
29. května bude pro veřejnost
uzavřen také odbor dopravy,“
oznámila Jana Gáborová, tisková
mluvčí Magistrátu Statutárního
města Prostějov. Večerník zajímalo, o jaké technické důvody jde.
„Jednak to je výměna kompletních sítí, ve druhém případě jde
o školení bezpečnosti práce všech
pracovníků odboru,“ vysvětlila.
Uprostřed tohoto týdne se občané Prostějova nedostanou ani do
blízkosti prvního muže města. „Ve
čtvrtek 28. května bude z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen
odbor kanceláře primátora Magistrátu města Prostějova. Půjde
o sekretariáty, oddělení krizového
řízení, informační službu i regionální informační centrum v zámku,“ popsala Jana Gáborová.

2YÙVWDYÈMHUR]KRGQXWR
Prostějov (mik) – Jak Večerník
v minulém vydání informoval, různé sto let staré artefakty nalezené
v makovici radniční věže se připravují na veřejnou výstavu. Během
uplynulého týdne už radní rozhodli o konkrétním termínu. „Město
Prostějov ve spolupráci se Státním okresním archivem Prostějov
zve širokou veřejnost na výstavu
artefaktů z makovice radniční věže.
Výstava bude přístupna zájemcům
v týdnu od 4. června do 11. června
v prostorách archivu v Třebízského ulici,“ potvrdila Jana Gáborová,
tisková mluvčí prostějovského magistrátu. Jak dodala, výstava bude
otevřena v úterý, čtvrtek a pátek od
8.00 do 16.00 hodin, v pondělí a ve
středu do 17.00 hodin, v sobotu do
12.00 hodin.
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Soud rozhodl: smlouva s Manthellanem je NEP

Pondělí 25. května 2015
www.vecernikpv.cz

publicistika

MILOVNÍCI ODSTÍNŮ ŠEDI
KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
MARTIN ZAORAL

pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Ve středu 20.
května ráno vynesl senát
Okresního soudu v Prostějově
rozsudek ohledně žaloby
společnosti Prior na neplatnost
smlouvy a všech jejích dodatků
mezi prostějovským magistrátem a společností Manthellan
o výstavbě Galerie Prostějov.
Soudce Josef Růžička byl nekompromisní - smlouva je neplatná!
Navíc byl v odůvodnění rozsudku velmi kritický vůči současným
členům vedení města.

jásotu přítomných opozičních zastupitelů soudce Josef Růžička.
Právě dodatky smlouvy z roku
2010 neodpovídají podle předsedy senátu účelům a podmínkám,
které byly jasně stanoveny ve vyhlášeném záměru prodeje pozemků
u Špalíčku. „Jde především o zadání, kdy vítěz konkurzu byl povinen
v rámci výstavby obchodního centra
zachovat kulturní sál alespoň pro pět
set návštěvníků. Není možné po ukončení výběrového řízení se domlouvat
s jeho vítězem, že sál zachovat nemusí a město jej postaví samo. Bohužel

Vynesení rozsudku a jeho odůvodnění trvalo soudci patnáct minut. Dost
málo stačilo k tomu, aby první justiční instance posoudila pětiletý spor...
„Smlouva mezi městem Prostějov,
jako prvním žalovaným, a společností
Manthellan, druhým žalovaným, i její
dodatky jsou v rozporu se zákonem
o obcích a je neplatná. Žalovaní jsou
společnosti Prior povinni uhradit náklady řízení,“ řekl za neskrývaného

musím konstatovat, že magistrát se
nechová jako řádný hospodář,“ uvedl
mimo jiného v odůvodnění rozsudku
soudce Josef Růžička. Podle jeho slov
tento rozsudek ale neznamená, že se
ruší celé výběrové řízení. „Město teď
bude muset uzavřít takové smlouvy,
které odpovídají podmínkám vyhlášeného záměru a zákonům. Nebo pak
výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové,“
dodal Růžička.
Předseda senátu se překvapivě pustil
i do kritiky vedení prostějovského magistrátu. „Chtěl bych, aby se všichni
zúčastnění zamysleli, jak celou věc vní-
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mají občané Prostějova. Čekali, že se
dočkají důstojného kulturního stánku.
Je otázka, zda postup města byl v zájmu
občanů. Na to soud odpovídá, že tomu
tak nebylo,“ konstatoval soudce.
Rozsudek pochopitelně není pravomocný. Dá se ovšem se stoprocentní jistotou předpokládat, že jak
město, tak společnost Manthellan se
odvolají ke Krajskému soudu Brno.

„Nebudeme rozsudek v tuto chvíli nijak komentovat do doby, než obdržíme jeho písemnou podobu,“ utrousil
k Večerníku Juraj Aláč, mluvčí společnosti Manthellan. Rovněž právní
zástupce města Tomáš Kotrys nechtěl
na naši žádost nikterak reagovat.
Plánovaná výstavba obrovského obchodního centra v samotném středu
Prostějova měla být největší a nejdůle-

O lži se říká, že má krátké nohy. Něco
na tom bude. Na krátkých nohách
můžeme chvíli sprintovat a předběhnout díky tomu svého partnera,
rodinu, přátele i všechny ostatní, můžeme na nich dokonce kráčet (těžce
a sami) třeba celý život. Zásadní je,
že na nich nikdy nedojdeme tam,
kde každý z nás touží být. Kde to je?
Všude tam, kde si můžeme vážit sebe
samých, kde budeme sami se sebou
smířeni.
Lháři (jako například cikánka, která
zřejmě obalamutila policisty, když
nechala na svého expřítele poslat
komando a zavřít ho do vězení)
mohou díky své otrlosti působit skutečně přesvědčivě. Jejich nejbližší
jim mohou závidět, jak to s ostatními „koulí“. Nikdy je však nemohou
mít rádi. Ono totiž nikdo (obzvláště muži) nemá rád lži stejně jako

všechny bytosti s krátkýma nohama.
Zásadní je, že notorický lhář často ze
všeho nejvíc nesnáší sám sebe. A je
jedno, kolik díky svým podvodům
nabyl peněz, pohodlí či lásky, a jak
dovedně je schopen najít pro své lži
důvody. Ať už získal cokoliv, vždy
přišel o mnohem víc. Ztratil vlastní
sebeúctu.
Svědomí totiž nikdo z nás „nepřečůrá“. A tahle vyšší spravedlnost trestá
nemilosrdně. Nikoliv vězením, ale
pocity věčné nespokojenosti, úniky v alkoholovém či jiném opojení
a často i vleklými zdravotními obtížemi.
Každý z nás touží po tom, co nemá
a málokdo si váží toho, co už získal.
Ale existují lidé, kteří žijí v hodně pokřiveném světě postaveném na absurdním zákoně. Ten zní: věříš-li mi a
jsi-li tu vždy pro mě, pak si tě nevážím

a budu ti lhát. Ale pokud mě nechceš
či klameš, budu s tebou bojovat,
všemi prostředky tě získám na svou
stranu a přemůžu tě. A teprve pak ti
začnu lhát stejně jako ostatním...
Právě z těchto lidí se rekrutují masochisté. Tito milovníci nejrůznějších
(třeba padesáti) odstínů šedi ke štěstí
potřebují bolest. Proto chtějí, aby je
druzí (v posteli i jinde) trestali. Sami
s tím bojují, ale právě jejich svědomí
je silnější. A to jim říká, že si trest zaslouží. Rány od druhých lidí stejně
jako od života pak přijímají nejen
s pochopením, ale i s radostí. Jsou
spokojeni, protože je s nimi nakládáno tak, jak si podle svého nejhlubšího přesvědčení zaslouží.
Ano, působí to celé zvráceně. A také
to zvrácené je. „Normální“ člověk tohle nikdy nepochopí, může to pouze
prožít...
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

TRVALÉ ŠTĚSTÍ NENAJDOU

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

JEN SI TAK TROCHU ZDŘÍMNOUT...

Taky už na vás zaútočila jarní
únava? Opravdu nemám tušení,
proč se tomu říká jarní únava,
protože mně se chce spát, ať je
jaro, podzim nebo vlastně jakékoliv roční období. Mám pocit,
že to nějak souvisí s tím, že mě
mamka budila kvůli jídlu, když
jsem byla mimino. Tehdy mě asi
jídlo kdovíjak nezajímalo, škoda,
že to tak nezůstalo, velikost S by
mi slušela. No, co už...
Každopádně je jasné, že bych se
neuživila třeba jako řidič, protože jakmile nasednu do auta a
slyším hučení motoru, okamžitě

LEVNĚJI A AŽ
DO SCHRÁNKY!

se mi klíží oči a v několika minutách spím jako dřevo, což, jak jistě uznáte, je za volantem trochu
problém. O to raději k dopravě
využívám hromadné dopravní
prostředky, i když jsem kvůli své
spavé mánii už několikrát zaspala svoji zastávku. Že se svou
spavou nemocí nejsem sama,
dokazuje bezpočet spolucestujících, kteří mi usnuli na rameni.
Naposled před pár dny se mi z
takové blažené dřímoty probral
na rameni pán, který usnul, jen
co jsme vyjeli ze zastávky. Ono to
snad ani nejde jinak než usnout

Jak jednoduché... stačí kliknout na

s otevřenou pusou, takže po té
zhruba půlhodinové cestě jsem
měla rukáv celý mokrý, ale neměla jsem to srdce pána budit,
až tak nečekaně dobrosrdečná
někdy jsem. Už ve škole jsem si
navykla zdřímnout si u promítání vzdělávacího filmu a nemám
strach se pochlubit, že jsem nikdy nebyla přistižena (mrk, mrk
na moje paní učitelky).
Tato dovednost se dá koneckonců využít i v pracovním procesu.
Mějte na paměti, že spát v práci
je přirozené, jen vás u toho nikdo
nesmí chytit!

www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

„O dalším postupu rozhodne
„RADNÍ NEMAJÍ LEGITIMITU, AŤ REZIGNUJÍ!“ Možná svolám mimořádné
2SR]LFHMHVSRNRMHQDQHY\OXêXMHWUHVWQËR]Q¿PHQË
Změna pro Prostějov. „Teď jenom
doufám, že rada města zváží své další
kroky a neměla by se vůbec odvolávat, měla by jednat v zájmu občanů.
Očekávám, že zruší výběrové řízení
a vyhlásí nové, s transparentními
a pro všechny uchazeče stejnými
podmínkami. Manthellan se asi odvolá, a je otázka, jak se další soudy
povlečou,“ dodal Navrátil.
Daleko ostřejší byl lídr prostějovské
TOP 09. „Je to pro nás obrovská satisfakce. Rozsudek naprosto odpovídá
krokům, které jsme posledních pět let
dělali. Už od roku 2010 tvrdíme, že
smlouva s Manthellanem je neplatná
a v rozporu se zákony této země. Není
možné, aby s majetkem města nakládali radní tímto způsobem! Navíc celé

PROSTĚJOV Při vynesení rozsudku to ve středu v soudní síni jenom zašumělo, ozval se i nesmělý
potlesk. Lavice pro veřejnost totiž
obsadili převážně členové opozičních stran současného zastupitelstva města. Dva z nich se pak Večerníku svěřili se svými pocity.
„Samozřejmě neskrývám radost
z právě vyneseného rozsudku a zároveň pociťuji obrovské zadostiučinění. Je mi jen líto, že to takhle
nedopadlo před několika lety, kdy
jsem sám podnikal právní kroky
a poukazoval na protizákonnost při
uzavírání smluv s Manthellanem. Ale
aspoň nyní konečně někdo řekl, že je
to celé podvod,“ svěřil se Večerníku
Jan Navrátil, lídr opozičního hnutí

výběrové řízení bylo zmanipulované
a zastupitelé byli pět let obelháváni.
Teď jenom doufám, že se podvodná investice podaří zastavit,“ pronesl
v emočním rozpoložení Aleš Matyášek. Na otázku Večerníku, zda se nyní
dají očekávat trestní oznámení na
konkrétní osoby, odpověděl okamžitě. „Ano, dá se s tím počítat. A zřejmě
k nim skutečně dojde! Je zapotřebí, aby
okamžitě začaly jednat orgány činné
v trestním řízení. Každopádně by ale
současní radní měli okamžitě odstoupit ze svých funkcí. Musíme zjistit, kdo
je viníkem toho, že tady je na několik
let zablokovaný městský majetek. Po
dnešním rozsudku už rada nemá legitimitu na to, aby Prostějov dál vedla,“
prohlásil natvrdo Matyášek.
(mik)

zareagoval primátor Miro

PROSTĚJOV Mnohem méně
sdílnější byli po vynesení rozsudku členové rady města. Prostějovský primátor však exkluzivně pro
Večerník prozradil, že uvažuje
o svolání mimořádného jednání
zastupitelstva.
„Počkáme na písemné vyhotovení
rozsudku. Mohu ovšem říct, že buď
svolám mimořádné jednání městského zastupitelstva, nebo rozhodnutí o dalším postupu města bude
součástí řádného zasedání. To je
vše, co k celé věci mohu v tuto chvíli
říct,“ reagoval stručně na rozsudek

prostějovského soudu Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města
Prostějova .
Večerník oslovil ještě radního Josefa
Augustina (KSČM) a náměstka primátora Jiřího Pospíšila. Na otázky,
zda jsou připraveni na úmysl opozičních zastupitelů podat trestní oznámení a zřejmě vyslovit i nedůvěru
radě města, odpověděli velmi stručně, ale věcně. „Soud rozhodoval
v souladu se zákonem a v návaznosti
na obsah spisu. Konkrétně se mohu
vyjádřit až po obdržení rozsudku.
Co se týká těch možných trestních

Osmatřicetiletý R. J. byl ZAVRAŽDĚN.
➢ztitulnístrany

Jeho život se zvrtnul kvůli dívce závislé

pro Večerník

z tiskového zákona nelze nyní identitu
v našem článku ani fotografii na titulní
straně zveřejnit v celém znění a plné
podobě.

Martin
ZAORAL
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VRAHOVICE Ze smrti zavražděného
R. J., která se udála v sobotu 9. května,
policisté obvinili sedmadvacetiletého
muže z Olomouce. Dle informací Večerníku měl oběť umlátit dřevěným
polenem. „Útočník se svěřil se svým
činem své ošetřující lékařce, která celou
událost oznámila policistům,“ uvedla
Jitka Dolejšová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje. Podle kriminalistů se obviněný
s napadeným mužem znal a tragédie
byla vyvrcholením jejich vzájemných
konfliktů. Zásadní roli měly hrát drogy
a peníze. Podle jedné z verzí měl sedmadvacetiletý vrah kvůli pervitinu otročit na domě, až jednoho dne „vypěnil“
a drogy si vzal bez práce... Osmatřicetiletý muž pak na místě zemřel. Večerník
zná jeho celé jméno i podobu, ale z důvodů ochrany osobnosti vyplývající

Všichni Večerníkem oslovení se shodují
na tom, že v době, kdy se R. J. přestěhoval
do Vrahovic, byl to naprosto normální
a bezproblémový člověk. „Dobře se oblékal, měl auto, motorku i kolo. S velkou
vervou se pustil do opravy domu, který si
krásně vybavil. Vše bylo v klidu, ale asi po
roce u něj začaly probíhat večírky. Nikdy
ale nebyly nějak zvlášť bouřlivé, nevím nic
ani o nějakých hádkách,“ prozradila nám
jedna ze sousedek zavražděného. „Jsem
přesvědčena, že se zavražděným v domě
nikdo delší dobu nežil. A o jeho dům či
zahradu se v posledních měsících on ani
nikdo jiný nestaral,“ dodala. Tuto verzi potvrzují i ostatní. „Dobře jsem ho znal. Obdivoval jsem jeho píli a nasazení, se kterým
se pustil do rekonstrukce domu. Často
pracovával dlouho do noci. Pak ale stačila
jedna špatná známost se závislou holkou,
špatní kamarádi a skončilo to bohužel tra-

gicky... Škoda mladého života, nikdo z nás
neví, jaké rozhodnutí změní celý náš život
a jak skončíme. Proto raději nesuďme...,“
napsal do diskuse na webové stránky Večerníku uživatel s přezdívkou Martyr.

HLAS BOŽÍ

Parkují zde pøes noc

Po delším čase by se měli strážníci
opět zaměřit na komunikaci mezi
supermarketem Billa a čerpací stanicí OMV v Plumlovské ulici. Pokud
vím, na celém území Prostějova je
zákaz nočního parkování pro kamiony i autobusy. Víc než rok byl tady
klid, teď ale několikrát za sebou jsem
tu viděl parkovat velká nákladní auta,
ale také dálkové autobusy.
Josef Doležal, Prostějov

'URJ\GOXK\
URGLQQ½WUDJÅGLH
Faktem je, že po nějakém čase se v domě
zavražděného začaly nejen užívat, ale i vyrábět drogy. Kompletně vybavenou varnu
pervitinu objevili poprvé hasiči po požáru,
který objekt zachvátil loni v únoru. Ovšem uživatelé návykových látek rozhodně
nebyli jediní, s kým měl R. J. konflikty. Vše
totiž nasvědčuje tomu, že se stal terčem ostrých hochů vymáhajících dluhy. „Asi před
dvěma měsíci sem dorazili čtyři svalnatí
muži. Přijeli v luxusním černém autě, byli
nastrojení a nesli si s sebou železnou tyč.
Když se dovnitř nedostali dveřmi, rozbili
okno a vlezli do domu. Tam ho zmlátili.
Když jsem se ho ptala, proč to udělali,
říkal, že to bylo kvůli dluhům...,“ popsala
Večerníku událost další z žen bydlící nedaleko domu ve Vrahovicích.
Od jiných obyvatel Vrahovic se nám podařilo získat i další podrobnosti. „Občas jsem

aneb
Květnové
listování
kronikami
HLAS LIDU
OD BÁSNÍKA K PREZIDENTOVI
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se s ním bavil. Pocházel původně odněkud
ze Šumperska, do Prostějova se přestěhoval po rozvodu. Říkal, že ho někdy letos
v lednu postihla tragédie, jeho sedmnáctiletý bratr se měl zabít v autě,“ prozradil
muž, který si nepřál být jmenován.

.GRMHYUDK"
Vše nasvědčuje tomu, že neexistují žádní
přímí svědci celé události. K vraždě došlo
s největší pravděpodobností druhou květnovou sobotu, policisté objevili bezvládné
tělo v pondělí 11. května. Na místo dorazili

Hyzdí celou ulici

Již několikrát jsme poukazovali na velmi
nevábně působící objekt bývalé vodárny
naproti domů v ulici Cyrila Boudy číslo
šest a osm. Před rokem bylo sděleno
prostřednictvím Večerníku od majitele,
a to jsou prostějovské vodárny, že tento
objekt je jejich. Bylo by velmi vhodné
sdělit tomuto majiteli, že tento objekt by
si zasloužil lepšího vzhledu, protože hyzdí
okolí ulice Cyrila Boudy. Fasáda opadává,
oknajsourozbitá,bleskosvodpřerušenýa
Otravují v Koláøových sadech nefunkční, a celé toto přitahuje mladistvé
k dalšímu ničení.
Možná má někdo špatné zkušeZdeněkLabounek,Prostějov
nosti s bezdomovci na místním
Proè až teï?
nádraží, já je zase vidím nejčastěji
v Kolářových sadech. Chodím sem Tak jsem se dočetl, že do radnice zatékalo
dvakrát denně venčit psa a pokaždé užstoletaopravasivyžádádalšíčtyřimilise s nimi potkám. A není to příjem- ony korun navíc, nemluvě o prodloužení
né setkání. Okupují vždy dvě nebo rekonstrukce o dalšího půl roku. Respektři lavičky, popíjejí krabicové víno tuji, že náklady vzhledem k náročnosti
a neustále otravují lidi o nějaký ten oprav radnice jsou obrovské, ale zaráží
finanční příspěvek. Nedávno jsem mě jiná věc. To se před rekonstrukcí
v podvečer byla svědkem toho, jak se a výběrovým řízením nedělal podrobný
v trávě u hvězdárny válela polonahá a poctivý průzkum toho, co je zapotřebí
žena a okolo ní posedávali opilí bez- opravit? Jak je možné, že se až teď přišlo
domovci. A nedaleko hráli malí kluci na to, že do radnice zatéká? To máme na
kopanou...
magistrátu tak slabé odborníky?
Jana Šilhánková, Prostějov
Petr Skácel, Prostějov

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

tefakty po svém synovi. Následně
byla vybudována básníkova pamětní
síň, existující dodnes. Prostějované
v tomto měsíci také podepisovali
text takzvané Stockholmské mírové výzvy, která byla ve svém jádru
dobrou snahou podpořit a odvrátit
zbrojení velmocí jadernými zbraněmi. Byla ovšem zneužita režimem
k prokomunistické i protizápadní
agitaci, podpisy se evidovaly u akčních výborů Národní fronty a kdo
nepodepsal, byl popotahován. Celá
akce byla zahájena na Den matek 14.
května a ukončena 30. května jeden
den před zahájením procesu s Miladou Horákovou. Jak paradoxní, že?
věten 1955 se nesl ve znamení
krajské spartakiády, bylo založeno stavební družstvo Drustav. Jeho
členem byl například kamenosochař
Švec, jehož díla najdeme třeba na
prostějovském hřbitově. O deset let
později znamenal květen změnu pro
dnešní ulici Vápenice. Ještě v dubnu
1960 to byla Stalinova třída a právě
od května třída Pionýrů, což se nastalo jen tak. Místním pionýrům byl totiž věnován dům na čísle popisném 9,
odkud se vystěhoval sekretariát OV
KSČ a začala tak historie Okresního

K

Sedmdesáti letům od konce války jsme se věnovali samostatně,
co se však stalo v jiných letech v
květnu, prozkoumáme dnes.

K

věten v roce 1950 byl významný pro prostějovské muzeum,
když matka Jiřího Wolkera předala
této instituci materiály a osobní ar-

domu pionýrů a mládeže Prostějov,
který svou funkci plní částečně dodnes. Naštěstí už ne pro pionýry, ale
pouze pro mládež (SVČS Spektrum)
a nalezneme v něm také část okresní
knihovny či Střední školu automobilní Prostějov.
květnu 1965 zemřel významný místní rodák (jeho přesným rodištěm jsou Dobromilice)
Vladimír Pukl, akademický malíř,
grafik a sochař, profesor na Akademii výtvarných změní v Praze, člen
Sdružení českých umělců grafiků
Hollar.
d května 1985 mohl Prostějov
žít zase zdravěji, neboť v areálu
za Olomouckou ulicí byla otevřena
pobočka národního podniku Ovoce a
Zelenina se skladovací plochou přes
dva kilometry čtvereční. Je zajímavé,
že v té samé době toho povětšinou v
obchodech s tímto sortimentem moc
nebylo.
věten roku 1990 přinesl událostí mnoho. Překvapivě se opět
uskutečnilo shromáždění ke svátku
práce, ale bylo úplně jiné než v letech
minulých. Hrály zde folkové i rockové kapely, pochodovaly mažoretky,
lidé se bavili a povinně mávátky

V
O

K

již nemávali, spíše se soustředili na
„Máj, lásky čas“. Shromáždění na
hlavním náměstí proběhlo i 9. května, kdy se připíjelo na mír. Večer se
v prostorách zámku zapálil táborák
a koncertovala zde folková kapela.
Byly ovšem i položeny věnce osvoboditelům a po mnoha letech se nezapomnělo ani na významného prostějovského rodáka generálporučíka
Viléma Sachera. Ten v květnu 1945
uchránil naše město od již nesmyslného dělostřeleckého bombardování,
které připravoval sovětský generální
štáb, Němci totiž v době plánovaného útoku již byli pryč, což potvrdili
vyvěšením bílého praporu na věži
radnice i prostějovští občané, inspirovaní nápadem Viléma Brzici. Po
mnoha letech se slavil Den matek,
byla obnovena činnost místního Sokola a dokonce se volila MISS Prostějov 1990. Pokračovaly také oslavy
šesti set let města, a to setkáním významných prostějovských rodáků,
a protože se blížily volby, tak ve
městě agitoval za Občanské fórum
tehdejší předseda vlády České republiky Petr Pithart. Došlo i na studentský Majáles, 28. května pak navštívil
město i prezident Václav Havel.
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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

Victoria MAŤOVÁ
19. 5. 2015 50 cm 2,85 kg
Držovice

Tereza DVOŘÁKOVÁ
18. 3. 2015 43 cm 2,20 kg
Držovice

Adam ŠÁLEK
17. 5. 2015 51 cm 3,70 kg
Věrovany

Karolína ŠVÉDOVÁ
16. 5. 2015 46 cm 2,50 kg
Prostějov

Tereza DAŇKOVÁ
17. 5. 2015 50 cm 3,35 kg
Brodek u Prostějova

Vojtěch VOTAVA
17. 5. 2015 50 cm 3,40 kg
Kralice na Hané

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!

VÍČKA PRO DAVÍDKA zasypala

Amálie ZBRÁNKOVÁ
18. 5. 2015 51 cm 3,70 kg
Lhota u Konice

„

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…

“

redakci Večerníku. NOSTE DÁL!

PROSTĚJOV V minulém čísle jsme veřejnost informovali o těžkém údělu třináctiměsíčního Davídka Vítka ze Ptení, jehož při
porodu postihla těžká asfyxie a dodnes trpí
dětskou mozkovou obrnou spastického typu.
Prostřednictvím jeho rodičů Večerník požádal veřejnost o sběr víček z PET lahví, jejichž
prodejem by se daly získat finanční prostředky na Davídkovu léčbu. A vaším projevem
solidárnosti jsme byli až zaskočeni!
„Davídek má dnes třináct měsíců, nejí, nepije,
neotáčí se, nesedí, a je krmen sondou voperovanou přímo do žaludku. Má epileptické
záchvaty, se kterými jsme před pár dny odjeli do nemocnice v Praze,“ popsala současný
zdravotní stav svého syna Zdeňka Staňková.
Společně s přítelem Martinem dělají pochopitelně všechno možné, co je v jejich silách,
aby svému synkovi pomohli. „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 je
efektivní a pomohla by našeho syna v rámci
jeho možností rozpohybovat,“ upíná se k naději obětavá maminka ze Ptení.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník vzal celý případ
za srdce. A naše žádost o sběr víček zvedla
vlnu obrovské solidarity. Během uplynulého týdne docházely do redakce desítky
Prostějovanů, z nichž každý nám „odsypal“
víčka, která nasbíral doma, po rodině i po
známých. Za těch pár dnů jich není rozhodně málo, Večerník je doslova zasypán různobarevnými víčky. Ta poctivě skladujeme
a brzy je předáme rodičům malého Davídka.
„Za rodiče malého Davídka všem Prostějovanům, kterým osud malého chlapce ze Ptení
není lhostejný, a sběrem víček přispěli k jeho
finančně náročné léčbě, moc a moc děkujeme.
Většina z dárců dokonce odmítla i drobný dárek
od redakce,“ usmál se Petr Kozák, šéfredaktor
Prostějovského Večerníku. „Chtěl bych požádat
všechny dobré lidi, aby pokračovali ve své snaze
a nosili nám víčka i nadále. V redakci budete
všichni vítáni,“ apeluje Kozák.
„I my se připojujeme s poděkováním. Zájem
čtenářů Večerníku nás velice překvapil a moc si
dobrého skutku lidí vážíme. Za jedno kilo víček
dostane ve sběrně náš syn kolem šesti korun. Do
jednoho kila se vleze zhruba pět set víček,“ přidá- Velké igelitové pytle se v redakci Večerníku utěvá se maminka Zdeňka Staňková.
(mik) šeně plní nasbíranými víčky. Foto: Michal Kadlec

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.

FRISCO

je kříženec středního vzrůstu ve věku cca jednoho až
dvou roků. Veselý pejsek, který rozdává úsměv na každém kroku, v povaze je vyrovnaný a přátelský, dobře mu
bude v domečku se zahrádkou. Bez problému se snese
s fenkou, na vodítku chodí pěkně, netahá.

BELLA

je kříženec malého vzrůstu, stáří asi až šest let. Belinka
je velmi milá a hodná fenečka, která je vděčná za každý
kontakt s člověkem či jeho pohlazení. Její páneček umřel,
a proto bude šťastná kdekoliv, kde bude moci být svému
novému majiteli nablízku.

VARGO

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

IRENKA

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

Pondělí 25. května 2015
www.vecernikpv.cz

region
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zprávy z regionu
Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko
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aneb jsme
s vámi
u toho...

PŘEHRADA JE ČISTÁ, PLAVCI ZATÍM NIKDE
Hygienici poprvé měřili kvalitu vody v nádrži
hované bagrování, které státní kasu
přišlo na 130 milionů korun, i další
následné kroky se pro čistou přehradu
ukázaly jako nedostačující. Při teplém
počasí se už loni zvesela množily jedovaté sinice a ubývali plavci, při dešti
a chladném počasí sice sinice mizely, ale
plavci celkem logicky zůstávali doma.
Jak tomu bude letos, to se teprve ukáže.
Poslední nadějí pro čistou plumlovskou
přehradu je filtrační nádrž s vodními
rostlinami, která loni vznikla na začátku
přehrady. Podobný způsob čištění vody
přitom využívá například Balaton.
Takže uvidíme. Vzhledem k chladnějšímu počasí jsme však zatím
žádné otužilce ve vodě neviděli
a nejinak tomu bylo i o uplynulém
víkendu, který ještě navíc zkazil déšť.
K prvnímu dlouhodobějšímu oteplení by mělo dojít na konci tohoto

původní zpravodajství pro Večerník
od plumlovské přehrady

Martin ZAORAL

Minulé pondělí 18. května provedli krajští hygienici první měření kvality vody v plumlovské přehradě. Jeho výsledek mohl
všechny potěšit. Zda ovšem nádrž zůstane bez sinic i v průběhu hlavní sezóny, to se teprve ukáže po prvním výraznějším oteplení. V každém případě co je jisté, tak skutečnost, že
i když už máme konec května, plavce ve vodě nevidno...
Voda v plumlovské přehradě dostala
od hygieniků jedničku. „Je vhodná ke
koupání. Jedná se o nezávadnou vodu
s nízkou pravděpodobností vzniku
zdravotních problémů při vodní
rekreaci,“ informoval v průběhu uplynulého týdne Karel Freudmann
z Krajské hygienické stanice Olomouc.

Stejnou známku dostala přehrada
i při prvním měření loni. Jenže
kvalita vody začala brzy kolísat
a množící se sinice nakonec plavcům
vystavily stopku. Koncem prázdnin
se situace sice zlepšila, nicméně na rozjetí turistické sezóny už bylo pozdě.
Hojně diskutované a dlouho prota-

zjistili jsme

týdne, kdy by teploty měly přesáhnout
20 stupňů Celsia.
Pokud se půjdete do přehrady
koupat, nezapomeňte se
vyfotit a snímek poslat do
Večerníku! Povedené momentky čekáme na e-mailu:
vecernik@pv.cz! Na ty vybrané
čeká odměna 200 korun!

Loni touto dobou se už v přehradě koupali první plavci (snímek vlevo), kteří na
tuto možnost čekali pět roků. Letos ovšem břehy plumlovské nádrže zatím stále
zejí prázdnotou. I kvůli chladnému počasí...
Foto: Martin Zaoral

RYCHLÝ
Hrůzná havárie na dálnici: DVĚ AUTA SE ZŘÍTILA ZE SRÁZU! VEČERNÍK

„Ve čtvrtek jedenadvacátého května
kolem půl sedmé večer došlo na rychlostní komunikaci R46 ve směru
z Prostějova na Vyškov k dopravní
nehodě dvou osobních vozidel.
Šestatřicetiletý řidič vozidla Seat
Cordoba v táhlé levotočivé zatáčce
dostal ze zatím přesně nezjištěných
příčin během předjíždění vozidel
smyk a narazil do vozidla Volkswagen Passat se sedmapadesátiletým
řidičem. Ten jel v pravém jízdním
pruhu,“ popsala příčinu havárie,

Kvalitní práci na místě havárie odvedli prostějovští hasiči, kteří museli
zraněné řidiče z vozidel vystříhávat.
„V autech cestovali naštěstí pouze
řidiči, jednoho z nich hasiči vyprostili pomocí hydraulického
vyprošťovacího zařízení odstřižením
části střechy a bočních sloupků
vozidla a transportovali jej těžce
dostupným terénem k leteckému
převozu do nemocnice v Olomouci.
Hasiči po skončení záchranných prací
obě vozidla zabezpečili proti úniku
provozních kapalin a případnému
možnému vzniku požáru. Samotné
vyproštění obou havarovaných vozidel
zajistila služba odtahové společnosti,“
informoval Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Požití alkoholu před jízdou bylo
u obou řidičů vyloučeno dechovou zkouškou, hmotná škoda
na vozidlech byla vyčíslena na

Do boje o Vesnici roku
jdou Nìmèice a Moøice

BYLI JSME
U TOHO

Němčicko (mls) - Pouze dvě obce
z Prostějovska se letos utkají o ocenění v soutěži Vesnice roku. Obě
však dobře vědí, do čeho jdou.
Němčice nad Hanou loni získaly
Bílou stuhu za práci s mládeží, Mořice byly loni oceněny oranžovou
stuhou za spolupráci se zemědělci. Němčice se chtějí pochlubit
zejména společenským životem,
Mořice zase svojí „zámeckou“
knihovnou, která připravuje řadu
kulturních akcí. Po celé republice
se do soutěže zapojilo celkem 210
obcí. Loni region kromě Mořic
a Němčic reprezentovaly ještě Čelechovice na Hané a Tištín.

Kvůli závažné havárii policisté ve čtvrtek večer uzavřeli rychlostní komunikaci z Prostějova do Vyškova.
2x foto: Policie ČR a 1x foto: Michal Kadlec

140 tisíc korun. „Provoz na komunikaci byl uzavřen po dobu
vyšetřování nehody a byl prováděn
odklon dopravy přes okolní vesnice. Přesné příčiny a okolnosti
nehody jsou předmětem dalšího
policejního šetření,“ dodala tisková
mluvčí krajských policistů. (mik)

Plumlovská ZUŠ
slaví šedesáté výroèí
Plumlov (mls) - Před šesti desítkami let byla založena ZUŠ
v Plumlově, která k výtvarnému
umění, hudbě, divadlu či tanci přivedla nespočet generací mladých
talentů. Oslavy tohoto výročí budou v Plumlově probíhat po celý
následující týden a zahájeny budou
již dnes, tj. 25. května, tanečním
vystoupením v sále školy. Ve středu
bude ve škole připraven slavnostní
koncert „U nás na dvorečku“, ve
čtvrtek absolventský koncert, který proběhne v sále plumlovského
zámku a na pátek je naplánováno
hudební vystoupení bývalých žáků
školy. Oslavy vyvrcholí v sobotu
vernisáží výtvarných prací a dnem
otevřených dveří.
Dotace na Konicko
Konice, Olomouc (mls) - Rada
města Konice schválila „Smlouvu
o poskytnutí dotace na celoroční
činnost“ pro sbor dobrovolných
hasičů v Runářově ve výši dvaceti
tisíc korun. Stejnou částkou přispěl i Olomoucký kraj na 20. ročník Žváčkova festivalu dechových
hudeb, který se bude konat v polovině června v zámeckém parku
v Konici.
KDE SE CO DÌJE?

15052210512

Michal Kadlec

která pokračovala děsivým pádem
obou aut ze strmého kopce vedle
dálnice, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje Irena Urbánková. „Obě vozidla
skončila po střetu mimo vozovku.
Volkswagen Passat sjel ze strmého
příkopu vpravo, kde přelomil dva vzrostlé stromy a skončil v zalesněném
prostoru. Seat Cordoba sjel do
strmého příkopu vlevo, kde zůstal
v korytě potoka,“ doplnila popis
havárie mluvčí krajské policie.
Oba řidiči byli při nehodě zraněni.
Ovšem vzhledem k tomu, jak hrozivě
celá nehoda vypadala, dopadli ještě
dobře. „Podle prvotních informací
od lékařů měl řidič vozidla Volkswagenu Passat utrpět lehké zranění a byl
převezen do prostějovské nemocnice.
Druhý z řidičů byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc, naštěstí ale také on by měl být jen
lehce zraněn,“ sdělila Irena Urbánková.

15041010372

PROSTĚJOV Úplný div světa, že
z tak děsivé nehody vyvázli oba
řidiči pouze s lehkými zraněními!
Ve čtvrtek večer havarovala dvě
vozidla na rychlostní komunikaci u Žešova. Vzájemná kolize
měla fatální důsledky, obě auta
po srážce opustila komunikaci
a zřítila se z prudkého srázu...

SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY NA AKCE
NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433
608 960 042
VECERNIK@PV.CZ

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz

region

ČERNÁ
KRONIKA
Vyloupil chatu
v Malenách
Minulé pondělí 18. května přijali
policisté z obvodního oddělení
v Konici oznámení o vloupání do
rekreačního zařízení v chatové
oblasti Stražisko-Maleny. Neznámý pachatel do chaty vnikl po
poškození okna a odcizil z ní sklokeramický dvouplotýnkový vařič,
čtyři obrazy, anténu, set-top box,
topný ventilátor a prodlužovací
kabel. Majitelům způsobil škodu
za téměř 5 000 korun. V případě
zjištění pachatele mu za přečiny
krádeže a porušování domovní
svobody hrozí až tříletý pobyt za
mřížemi. A jak informujeme na
jiném místě regionálního zpravodajství, tak se i stalo...

Opilý jel Plumlovem
Policisté z obvodního oddělení
v Plumlově kontrolovali v pondělí 18. května na Ohrozimské ulici
v Plumlově řidiče vozidla Škoda
Favorit. U sedmačtyřicetiletého
muže provedli dechovou zkoušku
a naměřili mu přes 0,9 promile
alkoholu v dechu. Policisté mu
na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Hledač kovů
našel granát
Minulé úterý 19. května kolem
deváté hodiny ráno přijala Policie
ČR oznámení od čtyřicetiletého
muže, hledače kovů, který krátce
po osmé hodině ráno nalezl svým
detektorem v lesním porostu mezi
obcemi Stínava a Okluky předmět
připomínající munici. Na místo
přivolaný pyrotechnik zjistil, že
se jedná o nevystřelený dělostřelecký granát ráže 150 milimetrů
z druhé světové války, který zajistil a převezl k likvidaci.

Straka na středisku
V přesně nezjištěné době od soboty 2. do úterý 19. května došlo ke
vloupání do tří chatek ve školicím
středisku na Plumlovsku. Zatím
neznámý pachatel z elektrických
spotřebičů odcizil veškeré elektrické přívodní vodiče a demontoval a odcizil veškeré vodovodní
baterie. Škoda odcizením byla
vyčíslena na čtyři tisíce korun,
poškozením pak na stejnou sumu.

dennì
aktualizované
zprávy z regionu
najdete také na
www.vecernikpv.cz

zprávy z regionu

Pondělí 25. května 2015
Pon
www.vecernikpv.cz
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LEVNĚJI A AŽ
DO SCHRÁNKY!

aneb jsme
s vámi u toho...

Jak jednoduché... stačí kliknout na
www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Bez SMRŽICKÉHO VANDRU si stovky lidí neumí květen představit

Pivín se pyšní opraveným Obecním domem VYKRADAČE OBCHODU

Navzdory špatnému počasí dorazila téměř tisícovka nadšenců

pochvaluje si starosta J. Vrána

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Navzdory podmračenému a větrnému
počasí si uplynulou sobotu našlo do
Smržic cestu celkem 943 účastníků.
Pěší měli na výběr ze čtyř tras od jedenácti do padesáti kilometrů, jezdci na
horských kolech ze tří a na silničních
z pěti možností. Málokdo z vandrovníků přitom tušil, že nechybělo mnoho
a akce se vůbec nekonala. „Po desátém
ročníku jsme hodně zvažovali, jestli
v pořádání vandru budeme vůbec pokračovat. I když máme stabilní tým
čítající přes padesát lidí, kteří přesně
vědí, co mají dělat, všechno je to nesmírně časově náročné. Říkali jsme
si, jestli nám to vůbec stojí za to. Jenže

pak jsme si představili stovky zklamaných lidí, kteří k nám každoročně míří
pro Večerník
a z nichž se často stali naši přátelé, a bylo
rozhodnuto: Musíme pokračovat!“
ze Smržic
Martin ZAORAL
svěřil se Večerníku Zdeněk Balcařík ze
smržického Klubu českých turistů, kte„Bylo časné ráno, třiadvacátý Máj, svěží Máj, byl vanrý dlouhodobě patří k nejaktivnějším
dru čas.“ Kdyby básník a vášnivý pěší turista Karel
v celé České republice.
A tak na vandr i letos dorazily stovky
Hynek Mácha žil v současné době u nás, možná by jeho
účastníků. Chybět mezi nimi nemohl
nejslavnější báseň zněla trochu jinak. Máj u nás není „jenVáclav Litera, který na Hanou přijel
om“ měsícem lásky, ale i časem největší turistické akce
na své oblíbené koloběžce až z Kolína.
BYLI JSME
Vandr zvládl i tradičně nejstarší účastU TOHO
v regionu. A ani letos se Smržický vandr neobešel bez
ník Karel Ošťádal ze Smržic, který ve
účasti Večerníku, jehož sportovní redaktor se i sám vydal
svých devětaosmdesáti letech ujel še- Nejmladším účastníkem se letos stala Klárka Nedomová, která na jedenácna trať ochutnat pár kilometrů...
stadvacet kilometrů na silničním kole, tikilometrovou trasu vyrazila v kočárku táhnutém maminkou Zuzanou za vydatné podpory kamarádky Mácy.
Foto: Martin Zaoral
jakk see van
vandrovalo
ndrrovaalo vee sm
smržicích...
mržžicícch...
bez něhož si svůj život zkrátka nedo- Samotní organizátoři si pochvalovali
káže představit. Nejmladším účastní- fakt, že přes nepříznivé počasí opět vyraFoto: 2x Jiří Možný a Martin Zaoral
kem se pak stala dvouměsíční Klárka zilo velké množství pěších. „PadesátikiNedomová z Kostelce na Hané. „Dcera lometrovou trasu ušlo hned jednatřicet
se narodila osmého března. Společně lidí, což je výrazně víc než obvykle. Beres ní a s kamarádkou Mácou jsme vyra- me to jako důkaz, že se lidé k chůzi vrací.
zily na jedenáctikilometrovou trasu ve- Jednak je to nejzdravější pohyb, jednak
doucí k čelechovickému lomu. Klárka právě při procházce si můžete nejlépe
celou dobu v kočárku prospala, nám se vychutnat přírodu, ve které se pohybujenavzdory větru šlo výborně. Na rozdíl te,“ zauvažoval Zdeněk Balcařík.
od předchozích ročníků jsme letos za- A jak to vypadá s budoucností jedibloudily pouze jednou,“ pochvalovala nečné akce? „Sice nikdo z nás nemládNejvětší frmol v areálu panoval kolem deváté Na startu si pěší i cyklisté všech věkových kategorií Za úspěchem největší turistické akce v regionu stosi maminka Zuzana Nedomová, na kte- ne a mladí se k nám do klubu právě
hodiny, kdy se tu vypisovala jedna přihláška za mohli trasu nastudovat v programu obsahujícím po- jí sehraný tým pětapadesáti pořadatelů, kteří vandr
rou stejně jako na všechny vandrovníky nehrnou, ale věřím, že dvacítku ročnídruhou.
drobné popisy a mapy.
dokázali vyladit až do současné „bezvadné“ podoby.
čekaly v cíli medaile, diplom a výtečná ků dohromady dáme,“ uzavřel optimiškvarková pomazánka.
sticky hlavní z organizátorů.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Fotoreportáž

„Myslím, že nákladná investice dopadla dobře,“

PIVÍN Předminulou sobotu
9. května se udála v Pivíně velká
sláva. Po více než půlroční náročné
rekonstrukci za částku přesahující
pět milionů korun byl slavnostně
otevřen místní Obecní dům. Sídlo
obecního úřadu, pošty, ale hlavně
nemovitost se společenským sálem
a rozsáhlým kulturním zázemím se
tak obléklo do zbrusu nového hávu.
„Rekonstrukci pivínského Obecního
domu jsme zahájili už v září loňského
roku. To nejhlavnější, včetně nové
fasády i vnitřní rekonstrukce, bylo
hotovo už v prosinci. Čekali jsme však
dlouho na nové parkety pro kulturní
sál, na jaře se pak ještě dokončovalo
sociální zařízení. Některé práce byly
složitější, ale celkově si myslím, že
náročná investice dopadla dobře,“
svěřil se Večerníku Jan Vrána, starosta
Pivína. „Největší problém nám dělala
vlhkost, která se do domu dostávala
zespodu. Lidově řečeno, postupně
se všechny mouchy vychytaly, přesto
ani dnes ještě nemůžeme tvrdit, že
je všechno stoprocentní. To ukáže až
čas,“ dodal jedním dechem pivínský
starosta.
Obecní dům v Pivíně byl postaven
v roce 1956, kulturní sál se otevřel
v roce 1971. „Celková rekonstrukce
přijde naši obec na pět milionů a šest

Předseda kulturní komise obce Tomáš Nedbal, pivínský starosta Jan Vrána a místostarosta Kamil Štětař společně přestřihli pásku při slavnostním otevření zrekonstruovaného Obecního domu v Pivíně.
3x foto: 2x Obecní úřad Pivín a Michal Kadlec

set padesát tisíc korun. Naštěstí jsme
dostali nějakou dotaci z ministerstva
životního prostředí na zateplení celé
budovy. Podařilo se nám teď rekonstrukcí připravit sál i celé zázemí
pro zhruba dvě stovky účastníků
společenských a kulturních akcí v naší
obci. Ještě musíme nějak dořešit lepší
ozvučení interiéru, ale to už snad bude
maličkost,“ myslí si Jan Vrána.

První ostrou zatěžkávací zkouškou pro zrekonstruovaný Obecní
dům v Pivíně bylo kulturní
představení právě v rámci slavnostního otevření. „Bylo natřískáno,
občané byli právem zvědaví, jak
se všechno podařilo opravit. A já
myslím, že jsou spokojeni, stejně
jako já,“ dodal na závěr starosta
Pivína.
(mik)

na Konicku zadržel soused
s řidičem dodávky! BRAVO
KONICKO Minulé úterý 19.
května v nočních hodinách došlo
ke vloupání do prodejny smíšeného zboží v malé obci na Konicku.
Tehdy neznámý pachatel rozbil
dveře prodejny, vnikl dovnitř
a odcizil z ní cigarety a tabák, které si naskládal do přineseného
batohu a tašky. Byl však zpozorován!
„Při nekalé činnosti ho vyrušilo přijíždějící vozidlo rozvážející pečivo,
a tak se i s lupem dal na útěk. A to
stejnou cestou, jakou se do prodejny dostal. Daleko však neutekl. Díky
všímavému občanovi byl krátce poté
zadržen. Šestačtyřicetiletý muž, který uslyšel podezřelé zvuky, vyšel
před dům. Najednou zahlédl neznámou osobu, která vyběhla z prodejny s batohem na zádech a taškou
v ruce. Okamžitě se za ní rozběhl,
dostihl ji a zadržel. Společně s řidičem vozidla rozvážející pečivo, který
vše zaregistroval a zastavil, vyčkali se
zadrženou osobou do příjezdu policie,“ popsala neohrožený postup občanů z malé vísky na Konicku Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajské-

ho ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Zadrženého muže společně předali
policistům, kteří ho převezli na služebnu a umístili do policejní cely.
„Jednalo se o pětačtyřicetiletého
muže z Prostějovska. Odcizené zboží
za 25 430 korun dobrovolně vydal,
a to bylo vráceno zpátky do obchodu. Škoda, kterou způsobil poškozením zařízení prodejny, byla vyčíslena
na téměř 11 400 korun,“ vypočítala
mluvčí krajské policie.
Chmaták přistižený odvážnými občany není pro policii žádným nováčkem, v nedávné minulosti byl za
obdobnou majetkovou trestnou činnost soudem odsouzen a potrestán.
Nyní mu za přečiny krádeže a poškození cizí věci hrozí až tříletý pobyt za
mřížemi.
„Velmi si vážíme okamžité a rychlé reakce všímavého občana, který
pachatele zadržel, přičemž nedošlo
k žádné újmě na zdraví. Přesto všechno občany upozorňujeme, aby v takových případech byli opatrní a dbali
především na svoji bezpečnost,“ dodala Irena Urbánková.
(mik)

Najedl se, napil, a pak utekl...

Dva senioři utrpěli zranění Vkrádal se do chat u Ptení, >>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?
při srážce aut v Otaslavicích
skončil ve vazbě Starosta Drahan Milan Marek: „Očekávám moudrá rozhodnutí našeho zastupitelstva“
OTASLAVICE Zřejmě na neopatrnost doplatila řidička Renaultu,
která předminulou sobotu objížděla na silnici v Otaslavicích zaparkovaný traktor s vlečkou. Špatně se
totiž rozhlédla a srazila se s protijedoucí škodovkou. V ní byli po nárazu zraněni dva senioři.
„V sobotu šestnáctého května krátce
po druhé hodině odpoledne došlo
v Otaslavicích k dopravní nehodě
dvou osobních vozidel. A to Renaultu
Megane, které řídila osmačtyřicetiletá
žena s protijedoucím vozidlem značky
Škoda 130. Za volantem škodovky seděl dvaaosmdesátiletý muž. Ke srážce
došlo ve chvíli, kdy řidička Renaultu
začala objíždět traktor, který zastavil
z důvodu vykládky dřeva. Při nehodě
došlo k lehkému zranění řidiče vozidla Škoda a jeho osmasedmdesátileté

Po neopatrném předjíždění řidičky Renaultu došlo ke srážce se starou škodovkou.
2x foto: Policie ČR
spolujezdkyně. Oba byli převezeni
do nemocnice k dalšímu vyšetření,“
popsala nehodu i její následky Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Požití alkoholu před jízdou bylo

u obou účastníků nehody vyloučeno
dechovou zkouškou. Hmotná škoda
byla vyčíslena na třicet tisíc korun.
Přesné příčiny a okolnosti nehody šetří policisté Dopravního inspektorátu
Prostějov,“ přidala.
(mik)

PTENÍ Nuzný život ho donutil
násilím se vloupávat do rekreačních
zařízení v okolí Ptení. Dopadený
zloděj chaty ale nevykrádal, ke
štěstí mu stačilo sníst a vypít vše, co
uvnitř našel! Jakmile se pak vyspal,
utekl neznámo kam. Minulý týden
ale spadla klec, kriminalisté jej
vypátrali. Jelikož šlo o nenapravitelného recidivistu, muž okamžitě
skončil ve vazební věznici.
„Kriminalisté zahájili trestní stíhání
pětačtyřicetiletého muže z Prostějovska,
kterého obvinili ze spáchání přečinů
krádeže a porušování domovní svobody. Tohoto protiprávního jednání
se měl dopustit od první poloviny
dubna do začátku května letošního roku
v chatové oblasti Krásno v katastru obce
Ptení. Tehdy neznámý pachatel vnikl
do tří chat po vypáčení dveří. V každé
z nich zkonzumoval různé pochutiny, cukrovinky, pivo a alkohol. V jednom případě
byl vyrušen majitelkou chaty a utekl.

Škoda, kterou svým jednáním způsobil,
se pohybovala v různé výši, a to od 315
do 1 856 korun,“ sdělila Večerníku Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Na objasnění případů kriminalisté velmi úzce spolupracovali s policisty z obvodního oddělení v Konici
a kriminalisty ze Svitav. „Ve středu
dvacátého května si obviněný převzal
usnesení o zahájení trestního stíhání.
V případě prokázání viny a odsouzení
mu za přečiny krádeže a porušování
domovní svobody hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. Ze strany kriminalistů
byl dán podnět státnímu zástupci
k vydání návrhu na vzetí obviněného
do vazby, který byl soudem akceptován a obviněný byl eskortován do
vazební věznice,“ prozradila Irena
Urbánková.
(mik)

DRAHANY Přibližně pět set třicet obyvatel aktuálně žije v dříve tisícovém městysi Drahany.
pro Večerník
Starostou tohoto městečka je
Jiří MOŽNÝ
od roku 2006 Milan Marek (na
archivním snímku) a právě pod jeho vedením dokázalo tamější zastupitelstvo dotáhnout do konce nejrozsáhlejší investici za poslední desítky let v podobě budování hloubkové kanalizace. Tím ale
v Drahanech stavební práce nekončí, letos jsou v plánu zateplovací
aktivity a mimo jiné se i místní hasiči dočkají nové cisterny. I o tom
hovořil první muž Drahan v dalším ze seriálu našich rozhovorů se
zvolenými starostmi z celého prostějovského regionu.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

Při posledním interview
pro Večerník jste zmínil útrapy
při pokládce kanalizace, jak nakonec
celou nákladnou akci hodnotíte?
„Výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) jsme dokončili v roce
2014, následně se mohli občané napojovat jednotlivými domovními přípojkami, u nichž jsme zajistili projektovou

dokumentaci a snažili jsme se lidem
pomoci. V současné době máme většinu nemovitostí napojených a ČOV běží
na zkušební provoz, který bude v srpnu
po kolaudaci a vyhodnocení přecházet do trvalého provozu. Celý projekt
přispěl ke zkvalitnění bydlení a také ke
zlepšení životního prostředí v naší obci
a okolí. Minimálně po dobu deseti let ho

bude monitorovat Státní fond životního
prostředí (SFŽP), který na tuto akci přispěl v rámci evropských fondů.“
Do čeho byste se chtěli pustit
v tomto roce?
„Již v loňském roce nám byla přiznána
dotace ze SFŽP na energetické úspory
budovy, ve které jsou umístěny muzeum, jídelna i tělocvična, dále pak na
budovu základní a mateřské školy. Nyní
již probíhají práce na zateplení obálky
budov a výměně otvorů. Obě akce dokončíme do konce srpna. Dále jsme
podali žádost z programu Ministerstva
pro místní rozvoj na výstavbu vstupních
a pečovatelských bytů, jichž by dohromady vzniklo osm. Pro naši zásahovou
hasičskou jednotku se nám podařila získat dotaci z Ministerstva vnitra na nákup
nové cisternové automobilové stříkačky,
na což nám přispěje také Olomoucký
kraj, nemalá částka půjde i z našeho roz-

počtu. To si mimo jiné vyžádá rovněž
opravy místní hasičárny, v čemž nám
pomůže i kraj.“
Je ještě něco dalšího, co byste
chtěli výhledově zrealizovat?
„Myslím si, že pokud zvládneme tyto
akce, tak budeme muset nějakou dobu
'pošetřit', abychom se mohli pustit do
dalších projektů.“ (úsměv)
Začínáte třetí období v čele
městyse, co vám předešlé roky
v pozici starosty daly?
„Určitě mi daly jisté zkušenosti v řízení obce a v kontaktu se státní správou.
A v tomto období očekávám moudrá rozhodnutí našeho zastupitelstva.“
(úsměv)
Co vás nyní jako starostu nejvíce trápí a co vám naopak dělá
radost?
„Radost mi udělaly děti z místní školy,
které vyhrály okresní kolo dopravní

soutěže mladých cyklistů v mladší kategorii a postoupily tak do krajského
finále, které se bude konat již osmadvacátého května v Prostějově. Přeji
si, aby se jim i v tomto klání dařilo.
Naopak mne a snad i ostatní starosty trápí spousta administrativy, která
s tímto výkonem souvisí.“
Jak jste spokojen s kulturním
životem v městysi? A na co byste pozval čtenáře právě do Drahan?
„Dá se říci, že o kulturní život v naší
obci se starají spolu s obecními složkami i další subjekty. Jsou to například
Spolek Holek a také Muzeum Drahanské vrchoviny, které připravuje programy pro všechny generace. Chystáme
akce na drahanskou pouť, která se koná
o víkendu 20. a 21. června, o měsíc později v sobotu 25. července se na místní
střelnici uskuteční Střelecký den se
spoustou aktivit.“

“

Pokudd zvl
zvládlád
neme naplánované
akce, tak budeme
muset nějakou
dobu ‚pošetřit‘.
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rozhovor Večerníku

„LETECKÉ ÚTOKY MEZINÁRODNÍ KOALICE NEJSOU LEGITIMNÍ!“
Večerník zpovídal syrského chargé d´affaires v České republice Bašára Akbika
V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Minulý měsíc
navštívila Prostějov delegace
velvyslanectví Syrské arabské republiky, jejíhož chargé
d´affaires Bašára Akbika
přijal na radnici primátor
Statutárního města Miroslav
Pišťák. Jednalo se už o druhého zástupce Sýrie, který na
Hanou dorazil, poprvé tak
učinil jeho předchůdce v úřadě Ibrahim Ibrahim. V rámci
nabitého celodenního programu, o němž jsme podrobně informovali, si sympatický
diplomat Bašár Akbik našel
čas i na exkluzivní interview
pro Večerník. A bylo se na co
ptát, vždyť situace v Sýrii je už
čtyři roky nejen krajně napjatá, ale také nepřehledná, a to
nejen svým charakterem, ale
také vzhledem k informacím,
které se k nám z různých směrů dostávají. Toto tedy byla
ideální příležitost dozvědět se
něco o dění v Sýrii přímo z úst
nejpovolanějších. Dotkli jsme
se česko-syrských vztahů, aktuální situace v Sýrii, křesťanských tradic a památek i výhledu do blízké budoucnosti.
●● Vaše Excelence, jste v České republice poprvé?
„Jsem zde necelý rok na diplomatické
misi, nikdy předtím jsem ve vaší zemi
nebyl. Do poslední chvíle jsem netušil,
že budu reprezentovat syrský stát právě v této krásné zemi. Považuji za čest,
že jsem byl přidělen právě do České
republiky. Zatímní setkání zde mě
ubezpečily o tom, že zde žijí dobrosrdeční a milí lidé. Měl jsem sice v plánu
ji navštívit, ovšem ne pracovně.“
●● Podnikáte výjezdy na podobné
besedy, jako tady v Prostějově, i do
jiných regionů?
„Snažíme se být v kontaktu s občany
a Prostějov v tomto směru není výjimkou. V posledním období jsme uskutečnili řadu setkání nejen v Praze, ale
zavítali jsme také do Karlových Varů a
především se uskutečnily tři benefiční
koncerty v Teplicích, Dubí a Ústí nad
Labem. Proběhly pod záštitou naší
ambasády a jejich výtěžek byl směřován na pomoc dětem v Sýrii. Přirozeně
v rámci těchto cest besedujeme s lidmi, kteří se chtějí dozvědět víc o situaci
v naší zemi.“
●● Do Prostějova se delegace ze
syrské ambasády vracejí, znamená
to, že máte k tomuto regionu zvláštní vztah?
„Určitě. Je to především díky vztahům
s paní senátorkou Boženou Sekaninovou, Josefem Liškou z Vlasteneckého
sdružení antifašistů a Klubu sociálně demokratických žen. Jsme s nimi
v průběžném kontaktu a při každém
setkání diskutujeme vývoj situace
v naší zemi. Považujeme je za své přátele a právě tito lidé iniciovali moji první
návštěvu po uvedení do funkce chargé
d´affaires v tomto nevšedním městě.“
●● Navazujete v místním regionu
i ekonomické vztahy?
„Obecně musíme připomenout bohaté ekonomické vztahy mezi Sýrií
a Českou republikou, dříve Československem, táhnoucí se hluboko do
minulosti. Máme tedy na co navazovat
a snažíme se o to. V minulosti jste
k nám vyváželi především zemědělskou mechanizaci a textilní produkci.
Poté, co se situace v naší zemi stabili-

zuje, hodláme na tyto tradice navázat
především ve vzájemné výměně investic. Máme zájem o podporu syrských
investorů, aby realizovali oboustranně
prospěšné projekty, a samozřejmě i recipročně chceme dát příležitost investorům z vašeho regionu, aby se mohli
zúčastnit připravovaných projektů.“
●● Zmínil jste minulé těsné vztahy
mezi oběma zeměmi. Existuje stále
ve vaší zemi povědomí o České republice?
„Řada mých spoluobčanů ve vaší zemi
studovala a někteří založili i společné
rodiny. To z pamětí nevymizí. Lidé
si v sobě zachovali to nejlepší mínění
o České republice a českém národě.
Někteří z těchto absolventů, kteří zde
prošli vysokými školami, zaujali postupně v Sýrii funkce ve státní správě
a z tohoto titulu mohli přispívat k rozvoji česko-syrských vztahů. Někteří se
dokonce v Čechách či na Moravě rozhodli zůstat, založili si zde svůj byznys,
mají své rodiny a vcelku úspěšně se integrovali do české společnosti. České
prostředí je nám poměrně blízké, vaše
kultura není cizí. Ale zpět k vaší otázce.
Tím, že tady naši občané žili, znají jazyk a tradice, ovlivnili zpětně své okolí,
takže o vaší zemi panuje v Sýrii poměrně široké povědomí a interakce našich
dvou národů a kultur je vzájemná.“
●● Pokusme se nyní čtenářům Večerníku přiblížit současnou situaci
v Sýrii. Dá se říci, na kolika procentech území probíhá normální život?
„Nemůžeme bohužel hovořit o žádné oblasti v Sýrii jako o absolutně

utéci z oblastí kontrolovaných teroristickými organizacemi, zakoušejí
špatné zacházení, z nichž krádeže
jsou ještě to nejmenší... Atakům jsou
bohužel vystavovány dívky a ženy.
Malé jednotky teroristů napadají
jednotlivá obydlená místa, ale nedaří se jim dlouhodobě okupovat aglomerace, protože jsou odtud vytlačovány armádou. Děkujeme Bohu,
že se to neděje na velkých územích.
Neexistuje tedy jakási bojová fronta,
jedná se o neustálé přeskupování sil.“
●● Syrská arabská armáda v průběhu čtyřletého konfliktu utrpěla značné ztráty, hodně se mluví
třeba o bojích v Aleppu. Daří se
stále udržovat vysokou bojovou
morálku?
„Aleppo je druhé největší syrské
město a je v podstatě celé obklíčeno
armádou. Ta je schopna osvobodit
všechny čtvrti od teroristů, problémem je ale přítomnost velkého
množství civilistů. Proto se situace
kolem Aleppa nevyvíjí příznivým
směrem, je třeba se totiž vyvarovat
velkým ztrátám na životech, což
armádu omezuje v jejích bojových
aktivitách. Navíc protivník není jednolitý, jde o různé skupiny mající
vlastní zájmy podle toho, odkud ze
zahraničí jsou financovány. Vesměs
to jsou islámští aktivisté, což je pojící
prvek těchto uskupení. Logistickou
podporu a zbraně čerpají od sunnitských wahhábistů (fundamentální
forma islámu v Saúdské Arábii - pozn.
red.) a z Kataru.“

Bašár Akbik (uprostřed) před vstupem do Národního domu, v němž se konala beseda s občany. Foto: Tomáš Kaláb
●● Koncem září minulého roku
začalo cílené bombardování pozic
islamistů v Sýrii Spojenými státy
a jejich spojenci. Jaký je postoj oficiálních míst k těmto vojenským
aktivitám?
„Pokud stojí otázka tak, zda-li jsou
letecké útoky mezinárodní koalice
legitimní, tak nejsou. Nebyly totiž
schváleny Radou bezpečnosti OSN,
která jediná může tento typ operací
zlegalizovat. Tyto aktivity tedy nepro-

„Jste novinář, takže víte, že média musí někdo
podporovat, protože nežijí pouze z příjmů z reklamy.
Ta hlavní světová jsou financována penězovody
směřujícími od určitých států či soukromých osob.
A tito mecenáši pak jejich prostřednictvím ovládají
veřejné mínění. Asi dobře víte, koho mám na mysli...“
klidné.,, Teroristé jsou schopni se
pohybovat po celém území. Ovšem
oblasti pod kontrolou syrské vlády se těší stabilitě, stát poskytuje
všechny základní potřeby a služby,
počínaje potravinami přes pohonné
hmoty až ke zdravotní péči. V těchto
oblastech garantujeme bezpečnost,
na kterou dohlížejí bezpečnostní
síly. Dá se tedy říci, že obyvatelstvo
v těchto oblastech žije normálním
životem. Lidé chodí do práce,
děti do školy. Ti,
kteří nestačili

bíhají v koordinaci se syrskou vládou.
vládou Pokud se na celou
věc podíváme měřítkem
m
úspěšnosti,
musíme konstatov
konstatovat, že letecké útoky
toho mnoho nedokázaly.
ne
Kampaň
syrského armádního
arm
letectva je
několikaná
několikanásobně větší, údery
jsou přesnější
přes
a dosáhly větší úspě
úspěšnosti při realizaci
vojensk
vojenských cílů. Zničeno
bylo nesrovnatelně
n
více
teroris
teroristů a jejich techniky.
Kdyby to Spojené státy
a jejich spojenci mysleli
s bojem proti Islámskému
státu vvážně, mohli toho
dosáhn
dosáhnout už dříve. Oni si
přejí přetrvávající
př
přítomnost tét
této ďábelské organizace, aby
ab měli důvod k pokračujíc
kračujícímu vměšování do
situace v oblasti. Zkrátka,
letecké útoky jsou pouze
kosmet
kosmetickou záležitostí,
samy o sobě k poražení
islamist
islamistů nestačí. Zásadní
jsou po
pozemní síly a jejich
koordi
koordinace s leteckými
operac
operacemi. Syrská arabská armáda
ar
je jediná relevantn
vantní síla v oblasti, která
dispon
disponuje potřebnými
zkušen
zkušenostmi a silou, aby
se těmto
těmt teroristům mohFoto: Tomáš Kaláb
la posta
postavit. Disponujeme

i zpravodajskými informacemi, které
bychom mohli sdílet, ale Američané
o ně nestojí. V boji sice zůstáváme
sami, ale pokračujeme.“
●● Západ zpochybňoval legitimitu prezidentských voleb, které se
uskutečnily loni počátkem června. Dalo se opravdu ve složitých
podmínkách uspořádat regulérní
hlasování?
„Byl jsem osobně v Sýrii, když probíhaly vámi zmiňované volby. Atmosféru jsem tedy zažil na vlastní kůži. Volby proběhly v klidu a svobodně, což
potvrdili i mezinárodní pozorovatelé,
kteří je sledovali po celé Sýrii. Problém
není ve volbách. Problém je v tom, že
některé státy Evropské unie a Spojené
státy neuznávají popularitu prezidenta
Asada, které se ve své zemi těší. Tento
fakt je znepokojuje. Ale taková je realita. Čím déle krize trvá, tím víc lid svého
prezidenta podporuje.“
●● Jak se snaží ambasáda čelit informační blokádě ve většině hlavních médií, kde jsou přejímány
výhradně zprávy tzv. Syrské organizace pro lidská práva, která přiznává, že situaci monitoruje z Londýna, zatímco je opomíjena oficiální
tisková agentura SANA, jejíž zprávy
najde zájemce jen na internetu?
„Tato situace bohužel není jen v České republice. Jste novinář, takže víte,
že média musí někdo podporovat,
protože nežijí pouze z příjmů z reklamy. Hlavní světová média jsou financována penězovody směřujícími od
určitých států či soukromých osob.
A tito mecenáši prostřednictvím médií ovládají veřejné mínění, asi dobře
víte, koho mám na mysli... Naštěstí je
mnoho elektronických médií, které
referují o syrské problematice pozitivně či neutrálně. Jsou to důvěryhodné
servery, jejichž sledovanost postupně
narůstá. Ovšem i v některých takzvaných mainstreamových médiích je
patrný v poslední době určitý posun,
kdy někteří žurnalisté seznámení s realitou začínají být kritičtí vůči politice
Západu na Blízkém východě a především v Sýrii. Impulsem k tomuto
počínajícímu obratu jsou teroristické
akce v samotné Evropě. Protože právě toto je důsledek předchozí chybné
politiky především Spojených států
vůči Iráku a Sýrii.“

●● Sýrie má na svém území mnoho
památek z raného období křesťanství, konečně tato náboženská minorita zde stále existuje. Jak se snaží
úřady chránit tuto kulturu?
„Křesťané v Sýrii jsou nedílnou
komponentou naší společnosti. Po
staletí přispívají k ekonomickému,
civilizačnímu a kulturnímu rozvoji
naší země. Sýrie byla jedinou zemí
oblasti, v níž různé náboženské
a etnické skupiny žily v příkladné
vzájemné toleranci. To je hluboce zakořeněný rys naší společnosti. Právě proto se radikální
islamisté snaží útočit na křesťany
a vymazat nejen je, ale veškeré
památky včetně kostelů a klášterů z tváře naší země. Nikdo si nedovede představit, jak jsou tyto
památky vypleněné; odcizené
a zničené sochy, obrazy, malby, texty, jejichž hodnota z historického
hlediska je nevyčíslitelná. To není
ztráta jen pro Sýrii, ale pro celou
křesťanskou civilizaci. Příkladem
budiž ona známá obec Malúla,
pradávné poutní místo křesťanů
i muslimů.“
●● Letos v lednu začaly v Moskvě rozhovory mezi vládou a zástupci opozice. Jaké jsou v tomto světle vyhlídky
na diplomatické urovnání krize?
„Naše úřady vyzvaly k dialogu mezi
všemi spektry syrské společnosti
v duchu teze, že o osudu Sýrie musí
rozhodnout sami Syřané. Proto je
třeba, aby všichni zasedli k jednacímu stolu a dosáhli politického řešení, které by zaručilo jednotu a nezávislost Sýrie, jejího národa a územní
celistvost země. V našem případě
existuje také exilová opozice, která
je ovšem financovaná státy, které ji
hostí. Tím se stala instrumentem pro
realizaci politik těch států, které ji financují. Proto se moskevských rozhovorů tyto skupiny nezúčastnily.
Přítomna byla naopak domácí opoziční scéna, tu představují politické
strany, osobnosti, nevládní organizace, která není ve svých rozhodnutích
ovlivňována. Proto také tato konference dosáhla určitého pokroku. Na
řadu důležitých věcí bylo dosaženo
shodného náhledu. Konference jistě
nebyla koncem, ale spíše začátkem
tohoto procesu.“

vizitka

ˇ ÁR AKBIK
BASÁ
K
✓ narodil se v roce 1964 v Damašku
✓ vystudoval anglickou literaturu na Univerzitě
v Damašku
✓ do diplomatických služeb vstoupil v roce 1989
✓ plných deset let strávil na velvyslanectví Sýrie v Římě
✓ v České republice je od léta 2014, Prostějov navštívil poprvé
✓ je ženatý a má tři dcery
✓ zajímavost: hovoří arabsky, anglicky a italsky
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Prostějov a polygrafické služby
Dnešní speciálně zaměřená strana zní na téma
polygrafie. Pod tímto
termínem najdeme především služby různých
tiskáren a copy center.
Přestože si v současné
době už hodně věcí vytiskneme v dostatečně
kvalitní formě na vlastní
inkoustové či laserové
tiskárně, pomoc tohoto odvětví přece jen
stejně potřebujeme.
A jaké že služby polygrafická branže poskytuje?
O tom se dozvíte z následujícího textu i nabídek
našich partnerů...
Texty na této straně:
Tomáš Kaláb

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

POUZE
ZA 850 Kč

... i nadále jsou hodně rozmanité
Polygrafické služby poskytují především tiskárny, dále knihařství
a vazačství, copy centra, grafická
a litografická studia a připočítat
lze také firmy, které vyrábějí a dodávají vybavení pro polygrafický
průmysl.
Copy centra bývala v porevolučním
období hodně rozšířená, leckterý
student v této branži začínal. V dnešní době polyfunkčních zařízení, kdy
za rozumnou cenu pořídíte s tiskárnou i jednoduchou kopírku a scanner, jejich význam poklesl. Přesto
jsou situace, kdy je nutný kvalitní
barevný tisk, třeba digitálně pořízených fotografií, a to už každý doma
nesvede.
Tiskárna je potřeba v radostných
i smutných životních okamžicích,
právě svatební oznámení jsou jejich
typickým produktem. V dobách
minulých to bývala i smuteční parte,
která si nyní většinou řeší pohřební
ústavy ve svém balíčku služeb.
Končící studenti zase potřebují
knihařské služby, když konečně dokončí kýženou diplomovou práci
a žádají ji úhledně zpracovat do sešitu
s tvrdými deskami. Někdo zase objeví hluboko v knihovně zapomenutou oblíbenou knihu, která sice
časem přešla do „salátového“ vydání,
ale stále je kompletní, takže jí postačí
dát nový „kabát“ a můžete se do ní
opět s chutí začíst.
Grafická studia zase vyřeší třeba nejrůznější reklamní zakázky počínaje
vizitkami, letáky a konče třeba venkovními bannery. Zkrátka potisknout lze už dnes téměř vše, jen mít tu
správnou invenci.

Foto: grafické oddělení Večerníku

NA CO MYSLET PŘI TVORBĚ SVATEBNÍHO OZNÁMENÍ

Svatba je významný životní krok, který pravda
v dnešní době nemusí být celoživotní, což však
nic nemění na slavnostním charakteru pro samotné snoubence i jejich okolí. Tradiční součástí svatby je i výběr toho správného svatebního oznámení.

Pro svatební oznámení totiž není důležitý jen vzhled,
ale i vlastní text, který dodává hloubku sdělení. Primárním účelem je sice dát na vědomí základní informace o novomanželích, místě a času konání obřadu,
ale je zároveň třeba tyto údaje podat vznešenou
a krásnou formou. V pár větách lze vytvořit láskyplnou atmosféru vznikajícího manželství a nadcházejícího sňatku. Písmo také může svojí formou hosty
informovat o stylu svatby.
Smyslem a podstatou svatebního oznámení má
být nejen věcná informace pro hosty o samotném
obřadu, ale také je obohatit vlastními pocity budoucích manželů. K tomuto účelu slouží motto, kterým
může být citát, přísloví či část literárního úryvku.
Po výběru textu je důležitá také samotná realizace.
Renomované tiskárny používají špičkové technologie, mezi které patří digitální výsek, což je výrobní
laserová technologie, která umožní velmi přesné
vyřezávání složitých tvarů bez použití výsekových
nástrojů. Je vhodný pro zpracování produktů, ve kterých jsou jemné a složité tvary vzorů.

Slepotisk je speciální formou ražby bez fólie. Požadovaný motiv je do grafického papíru vytlačen pomocí
ručně ryté mosazné raznice nebo tiskovou formou
bez barvy. Výsledkem je plastický obrazec. Reliéfní
tisk je speciální výrobní technologií, která dodá každému svatebnímu oznámení exkluzivní vzhled. Tato
technika tiskne za pomoci tlaku a tepla a vytváří na
svatebním oznámení detailní prokreslení tisku nebo
motivu.
Tvarový výsek upravuje tiskoviny do konečné podoby. Tato technika za použití výsekového nástroje, lisu
a vysokého tlaku vysekává z papíru požadovaný tvar.
Digitální tisk je výrobní technologií, která je rychlá
a operativní. Umožňuje bez dalších mezikroků vytvořit tiskoviny již od jednoho kusu přímo z počítače.
Pro dotisk textů je vhodný například termografický
tisk, kdy se do míst textu, kde je čerstvě natištěná
barva, nanese plastový granulát, který se následně za
působení vysoké teploty zapeče. Termografický tisk
vytváří lesklý a na dotyk plastický tisk s 3D efektem.
Svatební oznámení pak má přímo dokonalý vzhled.
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Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, Kralice 1.300.000 Kč
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
* RD 2+1, Zdětín
1.370.000 Kč
* RD 2+6, Brodek u PV 1.980.000 Kč
* Chata, Březský vrch 430.000 Kč
* Chata, Svojanov
900.000 Kč
* Pronájem obchod 12.000Kč/měs.
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, E.Beneše 1.570.000 Kč
* RD Otaslavice
960.000 Kč
* RD novost. Plumlov 3.990.000 Kč
* RD Laškov
440.000 Kč
* Chata Mostkovice 1. 900.000 Kč
*Stav.pozemekPV1.800m2 3,8milKč
*Stav.pozemek10.532m2 BrodekuPV
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

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

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba Pronajmu garáž v PV nedaleko
v hotovosti. 774 409 430
místního nádraží, volná ihned, cena
Mám hotovost a koupím byt 2+1 dohodou. Tel 602 562 468
v Prostějově. Tel.: 773 513 220
Prodám garáž v Držovicích U cihelNovýRDvDobrochově70m2 napo- ny. Tel. : 608 301 235
zemku o celkové výměře 1 103 m2.
DARUJI
K nastěhování na podzim 2015.
Tel.: 582 388 176, 775 722 729
Daruji kuchyňskou linku za odvoz,
Prodám garáž 20 m2, uzavřený dvůr zachovalá. Tel. 702 953 923
na ul. B. Šmerala. Tel.: 723 039 347

GRATULACE

Hledáme ke koupi byt 2-3+1 v Prostějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310
Hledáme ke koupi větší byt 3+1,
nejlépe po rekonstrukci 774 409 430
Pronajmu garáž na Močidýlkách
tel.: 776 340 848
Pronajmu prostorný 1+1 poblíž
centra PV, s balkonem, 5 500 Kč
+ inkaso. Volný v červnu, kauce
nutná. Tel.: 603 503 366
Hledám ke koupi dům v PV nebo
v okolí. 792 284 168

Prodám garáž v Domamyslicích
Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na (za Splávkem). Tel.: 774 156 382
Hané. Cena 6 500 Kč včetně inkasa.
Kauce nutná. Tel.: 602 751 535
Prodám chatu v Lutotíně - 10 km od
Prostějova, zděnou, teplá a studePronajmu 1+kk, Sídl. E. Beneše ná voda. Velikost pozemku 620 m2,
5 500 Kč vč. inkasa. Tel.: 777 702 815 po úpravách možnost trvalého
bydlení. Cena 980 000 Kč. Při
Koupím chatu na Stražisku nebo rychlém jednání sleva. Bez RK.
v Seči. Tel.: 773 545 092
Tel.: 608 216 404
Hledáme chatu ke koupi v okolí Prodám rodinný dům k rekonProstějova! 774 101 818
strukci nebo na chalupu v obci
Seloutky. RK nevolat. Telefon
Koupím půdní prostor vhodný pro 723 307 163 po 19. hod.
vybudování bytu v PV či OL. Nabídněte. Tel.: 602 775 607
Prodám zděný družstevní byt 3+1
na Bulharské ulici, 2. poschodí,
Hledáme ke koupi RD nebo byt balkon, nová elektřina, původv PV a okolí. I k rekonstrukci. Na- ní stav, cena 990 000 Kč. Tel.
bídněte. Tel.: 605 011 310 i SMS
774 900 184
Pronajmu hezký byt 2+kk v RD. Prodám byt 1+1 po rekonstrukci, blízVolný od 1.8.2015. Prostějov, Vra- ko centra, volný ihned, cena 570.000,hovická. Tel.: 602 775 607
bez RK. 608 944 201

Dne 27. května 2015
se dožívá 85 let naše maminka
paní Jiřina MERDOVÁ.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí,
životního optimismu přejí syn
a dcera s rodinami.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
pro další èíslo je
v PÁTEK 29. kvìtna
v 10.00 hodin
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řádková inzerce, vzpomínky, pohřby
KOUPÍM

FINANCE

15012320037

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

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.

SLUŽBY

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

Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721
344 771. Práce strojem UNC,
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské výkopové, terénní práce.
předměty, staré knihy, pohlednice, minSTOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
ce, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek z chromových plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
trubek i barevného umakartu, lustry,
Tel.: 604 820 358
lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo,
věci ze stříbra, šperky, staré hračky, veteČištění kanalizací a odpadů
rány a věci na ně a další. Přijedu, rychle
Odvoz fekálií
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
Tel.: 774 368 343
Aukční ceny ihned v hotovosStěhování bez pomoci zákazníka
ti zaplatíme za kvalitní obrazy
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
17.-20. století, zlaté a stříbrné
Prostějov 604 389 367.
mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky Stěhování, vyklízení. Tel.:
a veškeré starožitnosti. Prosí- 775 132 134
me pouze kvalitní a hodnotné
Stříhání psů v Prostějově
předměty, nejlépe celé sbírky či
pozůstalosti. Info René Simon, Nabízíme stříhání, rozčesání a vyčesání srsti, depilace ušních chloupků
tel.: 736 127 661,
a stříhání drápků. Po tel. domluvě,
simonrene@seznam.cz
možnost stříhání u vás doma.
Koupíme starožitný nábytek, obra- Plumlovská 68 Tel.: 774 492 100
zy, zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo, hračky, moto věci LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘa jinou veteš. Vykoupíme také celé STVÍ VRÁNA. Výmalba místností
pozůstalosti a zajišťujeme komplex- od 15,-/m2, nátěr dveří od 350,-/ks,
ní vyklízecí práce. Seriózní jednání nátěry radiátorů, železných konstrukcí, malování všeho druhu. Na přání
a platba hotově. Tel.: 773 113 303.
provedeme i úklid. Tel.: 775 652 906
Koupím vojenské a civilní řády
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
a vyznamenání. Též socialistické.
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 608420808
Tel.: 721 817 009

PRODÁM

Stěhování vyklízení za pomocí záProdej bukového palivového dříví. kazníka, odvoz – dovoz Iveco Maxi.
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH. Ceny dohodou. Tel.: 776 768 342.
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.: Doprava zajištěna. Pila K+L Dolopla777 965 734. Pracuji pro více vě- zy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
Stříhání a úprava psů. Telefon
řitelů.
Prostějov 606 166 853
Peníze pro všechny ihned při pod- Prodám téměř nové elektrokolo
pisu! Zvýhodněné podmínky, žád- ze zdravotních důvodů za 9 300 Kč Antény Jiříček nabízí až 46 tv prograné poplatky. Volejte: 775 02 12 12 v plné výbavě, k tomu NOVÁ BA- mů bez poplatku. Mob.: 776 340 848
TERIE (v záruce). První nabídce. www.anteny.kvalitne.cz
Půjčky od 5000 do 50 000 Kč, Tel.: 732 621 951
SEZNÁMENÍ
rychle až do domu, bez poplatku.
Prodám nové dámské kolo
Tel. 728 896 857
zn.Lada Velamos, cena dohodou. 55-letý, rozvedený s vlastním
domem, kousek od PV hledá ženu
Tel.: 776 618 409
ve věku 55 -60 let ke společnému
Prodám pískovou filtraci firmy žití. Zájem o zahrádku vítán. Tel.:
MARIMEX, výkon 4m3/hod pro 720 994 479.
bazény do objemu 20m3.V provozu
25- letý hledá ženu 20-30 let z Pro2 sezóny. Tel.: 724 662 836
stějova a okolí. Tel.: 775 974 209
Prodej konzumních brambor á 7 Kč/ kg,
krmných á 2 Kč / kg. Firma Oldřich 30ti letý hledá kamarádku z ProMlčoch, Lešany 36. Tel.: 721 308 323 stějova a okolí do 30 let. Tel.:
608 887 129. Jen SMS od 19.00 hod.
Prodám dvojhrob i s pomníkem
v Nezamyslicích. Tel.: 776 104 477

15012320038

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

www.
vecernikpv.cz

smuteèní oznámení
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

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

Dne 28. května 2015
uplyne 6 let, co nás opustil
pan Otto FILIPI
z Prostějova.
Vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Marie Páleníková 1921 Prostějov
Ludmila Buriánková 1925 Držovice
Bc. Petr Šupina 1984
Čehovice
Josef Přikryl 1939
Tvorovice
Marie Spurná 1933
Prostějov
Jaroslav Bubeník 1930 Kostelec n/H
Vlastimila Hadrová 1937 Vrahovice
Jiří Kudlička 1926
Hamiltony

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

Dnes tj. 25. května 2015
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí
paní Evy KOŘÍNKOVÉ
z Čechovic.
S láskou vzpomíná dcera
a syn s rodinami. Za tichou
vzpomínku všem děkujeme.
Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí. Ta rána
stále bolí a zapomenout nedovolí.

To, že se rána zahojí, je jen zdání.
V srdci bolest zůstává a vzpomínání.
Dne 28. května 2015
vzpomeneme první
smutný rok, kdy nás opustil
pan Jan NOVOTNÝ
z Klenovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Dne 24. května 2015
tomu bylo 6 let od úmrtí
pana Stanislava ČERNÍČKA
z Klenovic na Hané.
S láskou vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 29. dubna 2015
jsme si připomněli 6. výročí úmrtí
paní Boženy KONEČNÉ,
rozené Šustrové z Určic.
Vzpomínají synové
Lubomír a Stanislav.

Chtěli bychom poděkovat dětem
z těchto škol za sběr víček z petlahví
pro Lucinku.
ZŠ Čechovice která je odloučeným
pracovištěm ZŠ a MŠ Palackého,
MŠ Držovice pod školou 4a,
MŠ Němčice n. Hanou
SoŠ a SOU Vyškov, Sochorova 15
Děkujeme občanům Stražiska,
kteří si všimli podezřelých individuí,
které v obci páchají trestnou činnost
– tzn., že přemísťují vše na co přijdou.
Dík rychlému zásahu České policie
– v Konici, byli pachatelé dopadeni.
Karel Louman, Ing. Ivo Klusák

Dne 30. května 2015
vzpomeneme 5. výročí od úmrtí
pana Miloslava MENŠÍKA
z Obědkovic.
Vzpomínají dcery,
vnuci a pravnučka
Danielka a zeť.

Dne 22. května 2015
tomu byl rok, co nás opustila
paní Ladislava JEŽKOVÁ,
rozená VOJTĚCHOVÁ
z Němčic nad Hanou
a dožila by se
26. května 2015
63 let.
Za tichou vzpomínku děkují
syn David s rodinou a dcera
M.Rafaela de N, sourozenci
Josef, Marie a Jiřina s rodinami.
Život je jak pohádka pouhá,
pro každého jinak dlouhá.
Kdo v srdci žije neumírá,
kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.

Dne 28. května 2015
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Bohumila SEDLÁČKA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

OZNÁMENÍ

15021020132

Pondělí 25. května 2015
Josef Přikryl 1927 Vrahovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 27. května 2015
Ludmila Kováříková 1930 Kralice na Hané 14.00 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Svoboda 1931 Prostějov Ing. Evžen Müller 1936 Prostějov
Růžena Daněčková 1922 Otaslavice

Dne 23. května 2015
jsme si připomněli 3. výročí od úmrtí
pana Josefa TREJTNARA
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Jana a dcery s rodinami.

František OBRUČA
by se dožil
11. června 2015
85 let.
Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi. Dcery s rodinami.

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Kamil Krutovský 1964
Těšice u Nezamyslic
Miroslava Nedělníková 1931
Prostějov
Ladislav Hanzalík 1929
Kralice na Hané

Dne 29. května 2015
uplyne 7 roků, kdy nás opustila
naše drahá maminka
paní Oldřiška OVEČKOVÁ
z Žešova.
S láskou a úctou v srdci stále
vzpomínají dcera a synové
s rodinami. Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.

Dne 26. května 2015
uplyne 4. smutný rok od úmrtí
pan Františka SOMMERA
z Určic.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka,
dcera s rodinou, rodiče a sestra
s rodinou.

Úterý 26. května 2015
Anna Kolaříková 1927 Prostějov 14.00 kaple Dětkovice
Středa 27. května 2015
Josef Krásenský 1928 Žešov
14.00 kostel Žešov
Pátek 29. května 2015
Milada Václavíková 1923 Drysice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 30. května 2015
Alois Šálek 1944 Ptení 10.00 kostel Ptení

Poslední rozlouèení

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány
hojí, vzpomínky však stále bolí.

Dne 27. května 2015
by se dožila
paní Milada OBRUČOVÁ
z Tištína 80 let a její manžel

Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

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

Dne 26. května 2015
by se dožil 70 let
pan Alois KALVODA
z Přemyslovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkuje bratr Josef
a bratranec Josef Popelka s rodinou.

Pondělí 25. května 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

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.

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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Technologové
od 21 000 Kč jednosměnný
Kuchaři studené kuchyně 12 000 Kč jednosměnný
Pomocní kuchaři
55 Kč/hod. jednosměnný
Pomocný pracovník/-ice 55 Kč/hod. jednosměnný
Pracovník/-ice přepážky
od 7 400Kč jednosměnný
Svářeči 135 -CO
od 11 000 Kč dvousměnný
Obsluha bioplynové stanice od 15 000 Kč jednosměnný
Pomocní pracovníci
61 Kč/hod. třísměnný
Řidiči
100 Kč/hod. jednosměnný
Manipulant/-ka
od 70 Kč/hod. třísměnný
Uklízeč/-ka
od 60 Kč/hod. jednosměnný
Pomocní pracovníci
od 11 000 Kč jednosměnný
Operátor/-ka výroby
od 65 Kč/hod. třísměnný

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.

Kvalifikace

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

Firma

HRH Holimax
MOPS
Jan Kadlčík Jadran club
Horseplain
Česká pošta Pivín
HRH HOLIMAX
ZDVícov
Rudolfovo pekařství
Horseplain
HANAKOV
Salvator střechy
Sprintel
HOLPLAST

Přijmeme servírky a pracovníky Přijmeme automechanika do auke grilu na letní sezonu 2015. In- toservisu v Prostějově. Nástup
možný ihned. Praxe podmínkou.
Přijmu řidiče MKD přepravy do zá- formace na tel. č.: 608 378 567.
Pro info. volejte 777 870 729.
padní Evropy. Požadujeme ŘP sk.
C, E, bezúhonnost, loajalitu k firmě. Přijmu řidiče s ŘP sk C, profesák
Nabízíme zázemí stabilní společ- + karta řidiče, jízdy tuzemsko. Tel.: Hledám opraváře k občasným
nosti, slušné a férové jednání, plat 605 248 001
opravám a údržbě starších trak45 000 Kč. Tel.: 777 990 022
Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme torů ZETOR, CRYSTAL. Tel.:
H&D, a.s. přijme modeláře pro tvor- do dvousměnného provozu operáto- 777 302 902
bu střihů pánské i dámské konfekce ra CNC horizontálního a vertikálního obráběcího centra.
– nejlépe na smlouvu o dílo (i mlado- Požadavky:
Přijmeme řidiče autobusu. Tel.:
důchodce). Pracovní doba dle vlast- SŠ vzdělání technického směru - obor 603 215 275
ního rozvrhu. Dále švadleny s praxí CNC obrábění
Firma HANAKOV spol. s r.o.
v oděvní pásové výrobě – na klíčové Orientace v programovacích systémech
přijme do hlavního pracovního
operace při výrobě bund a pánských SINUMERIC, FANUC, Heidenhein
poměru lakýrníka. Nabízíme
vlněných plášťů (mladodůchodkyně Zkušenosti s obráběním dílců s přesmožnost vyškolení jako obsluha
vítány). Na dobu určitou do 30. 10. nostmi IT 6, 7, 8
tryskacího a šopovacího boxu, zá2015 s možností prodloužení, popř. Schopnost práce s měřidly
zemí stabilní společnosti, odpovíi na kratší období. Nabídky zasílej- Schopnost čtení v technické dokumentaci
zázemí stabilní společnosdající mzdové podmínky a závodní
te na central@hdas.cz nebo Olo- Nabízíme:
ti, mzda 22 000-30 000 Kč, závodní
stravování. Požadujeme vyučení
moucká 37, 796 01 Prostějov. Tel.: stravování, uchazečům s bydlištěm
a praxi v oboru, bezúhonnost.
582 305 603
mimo okres PV nabízíme příspěvek
Životopisy posílejte na
na ubytování v ubytovně.
hanakov@hanakov.cz
Přijmeme mistra do zámečnické Tel: 582302341 Životopisy zasílejte
na hanakov@hanakov.cz
Tel: 582 302 341 Buriánek
výroby. Tel.: 603 533 508

Zdroj: Úřad práce - Krajská pobočka v Olomouci

150123020036

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

15052110504

15051110463

Zavedená restaurace v Prostějově
přijme na DPP i HPP zaměstnance
Hledáme brigádníky/-ce, důchod- na pozici "HLAVNÍ KUCHAŘ". Poce i studenty. Lehká manuální prá- žadujeme vyučení v oboru, nebo doce. Tel. 582 330 341
ložitelnou praxi na pozici kuchaře.
Nástupní plat 20.000 Kč. Do stejnéPřijmeme zaměstnance profesí
ho provozu dále přijmeme zaměstzedník, tesař, montér suchých
staveb, podmínkou je výuční list nance na pozici "úklid a pomocná
a výhodou řidičský průkaz „B“, síla v kuchyni". Pozice na DPP, po zadobrý zdravotní stav. Jen vážní pracování možnost i na HPP. Bližší
zájemci o práci. Tel.: 605 483 602, informace na tel.: 777 655 257.
731 418 060.
Hledáme brigádníky na provoz
Hledáme personál do exkluzivní pláže a občerstvení na přehradě.
herny v Prostějově. Nabízíme zají- Tel.: 777 571 219
mavou práci s možností dalšího rozBezpečnostní a úklidová agentuvoje. Informace tel.: 602 527 319. ra přijme na úklid kancelářských
Životopis s fotografií zasílejte na prostor, na brigádu, ženu ve staoffice@businessline.cz
robním důchodu. Místo výkonu
Prostějov, pracovní doba 14.00
Úklidová firma hledá zaměstnance - 18.00 hodin. Informace na tel.
na úklid administrativních prostor čísle: 602 786 692.
v Prostějově, DRŽOVICÍCH (směr
Přijmeme prodavače/-ku do autoSmržice za benzinkou) 1x týdně
servisu v Prostějově. Nástup možný
v pátek od 9 hod – 3,5 hodiny za ihned. Znalost účetního programu
70 Kč/hod, vhodné pro důchodce Pohoda a praxe v oboru výhodou.
nebo MD na DoP. Nástup možný Strukturovaný životopis zasílejte na
ihned, volejte 604 210 790.
email lukas@pneufloryk.cz.

150522010517

Hledám elektrikáře.774 989 007

Přijmeme do pracovního poměru
šičky - švadleny : pracovní místa pro 5 osob
- rozšiřujeme současnou výrobu
- zabýváme se výrobou sportovních dresů
- máme 20 let zkušeností
- nástupní termín : červen 2015
- první rok na dobu určitou, další rok již na
dobu neurčitou - v případě osvědčení se
- jednosměnný provoz, úkolová mzda
- průměrná mzdy 14.000 - 15.000 Kč
- máme zájem jen opravdu kvalitní švadleny - jedná
se o velmi náročnou práci
- zájemkyně mohou poslat svůj životopis
na info@whitebear.cz
- kontakt na telefon 602 519 082
- dlouhodobě zajištěná výroba
- jsme česká firma
- umístění : Prostějov Havlíčkova ulice
15052110500
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Pondělí 25. května 2015
www.vecernikpv.cz

soutěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 20/2015:

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 28. KVĚTNA 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Dolní 17
Jiřina ZAŤKOVÁ, Dolní 36, Prostějov
Výherce získává: MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ do studia CONTOURS
v HODNOTĚ 900 Kč.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Přecechtěl Kamil
Emílie KOUDELKOVÁ, Suchdol 37;
Petr TRAJER, E. Beneše, Pv; David NAVRÁTIL, Okružní 95, Pv;
Petr ZACHAR, Vrbátky 78; Dušan VRÁNA, Brněnská 32, Pv.
Výherci získali: DVĚ VSTUPENKY na VELKOU CENU MOHELNICE.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

VBENÁTKÁCH
Dušan VRÁNA, Brněnská 32, Pv
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na HANÁCKÉ BENÁTKY.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

7,9,1,9
Česlava ŠMUDLOVÁ, Krumsín 46
Výherce získává: POUKAZ v HODNOTĚ400KčnasortimentzbožíodMarušky.

15012860075

správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Netradiční dárky pro jednotlivce a společnosti
Pavel RATIBORSKÝ, Kučery 4, Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment zboží od DAREXSHOPU.

Dnes můžete zápolit o POUKAZ v hodnotě 400 Kč , kte- Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
rý věnovaly ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY VELEBOVÁ. v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15051260468

15012860074

PROŽIJTE DEN .... ......

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

ÁCHAT, CAMP, ČERTÍK, DAKL, GUMY, KARPATY, KMIH, KOLO, KORYTO,
KYTY, LIST, NAIVA, OBAL, OBKLAD, OČAR, OKAP, OKNA, OMAM, PAUZA,
RÁMĚ, RUBL, SVĚTLO, ŠKOLKA, TŮNĚ, VTIP, VYPRCHAT, ZDOBA, ŽVÁRO

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?

15051560480

Tentokrát jsme zabrousili do kultury
a graficky lehce poupravili interpreta
české populární hudby, který v sobotu
zazpíval Prostějovanům...

15021660162

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč na
sortiment zboží od ŽELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK.

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

TIPVečerníku

NOC KOSTELŮ

KDY: PÁTEK 29. KVÌTNA 2015, 16:30 až 24:00 hodin
KDE: PROSTÌJOVSKÉ SVATOSTÁNKY
Letos už pošesté se prostějovské kaple a kostely zapojí do celosvětové akce
s názvem „Noc kostelů“. Tentokrát otevře
své brány celkem jedenáct modliteben,
které si pro návštěvníky jako už tradičně
připravily zajímavý program.
V rámci stále více oblíbené akce můžete
tento pátek 29. května zavítat do kostelů Povýšení sv. Kříže, sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila
a Metoděje, Husova sboru, modlitebny Českobratrské církve evangelické i modlitebny
Církve bratrské, kostela sv. Bartoloměje ve
Vrahovicích, kaple sv. Anny či Sborového
domu Apoštolské církve a prohlédnout si
skrytá zákoutí zdejších chrámů, kam se jen
tak někdo nedostane. Během bohatého
programu, který si připravil každý z kostelů
pro své návštěvníky zvlášť, se můžete nejen
dozvědět něco víc o historii...
Co vás tedy čeká? Tradiční pozdrav primátora města proběhne jako už každoročně
v hlavním prostějovském svatostánku
- v kostele Povýšení sv. Kříže od 18:00 hodin.
Ve stejnou dobu budou zahájeny projížďky

KOMPLETNÍ PROGRAM
najdete na www.vecernikpv.cz

historickým kočárem po náměstí T.G. Masaryka, které budou od 21:00 hodin zatraktivněny nočním osvětlením. Stejně jako loni
se mohou návštěvníci podívat na věž kostela,
přičemž prohlídky s výkladem studentů
SOŠPO Prostějov jsou naplánovány po půl
hodinách. Dvě hodiny před půlnocí se pak
do kostela dostanete při svíčkách.
Ve vrahovickém kostele bude mimo jiné
připravena výstava biblí a zpěvníků a pamětníci mohou u dochovaných fotografií

zavzpomínat na starší podoby kostela.
V kostele Cyrila a Metoděje na Brněnské
ulici se bude zpívat u kytary a ve 21:00 hodin
se představí i prostějovské pěvecké sbory
Vlastimila a Orlice. Samozřejmostí jsou nejrůznější mše, modlitby a koncerty.
Aby vám nic neuniklo, podrobný program
všech svatostánků najdete na našem webu
www.vecernikpv.cz. Tak schválně, kolik razítek zdejších kostelů se vám letos sejde ve
vašem poutnickém pase?

aneb, co se kde hraje…

Školní 1, Prostějov
pondělí 25. května
17:30 Den blbec
německá komedie
20:00 Země zítřka
americké scifi
úterý 26. května
17:30 Den blbec
20:00 Země zítřka
středa 27. května
17:30 Den blbec
20:00 Země zítřka
čtvrtek 28. května
17:30 Divoká dvojka
akční komedie
20:00 San Andreas
americký katastrofický film
pátek 29. května
17:30 Divoká dvojka
20:00 San Andreas
sobota 30. května
17:30 Divoká dvojka
20:00 San Andreas
neděle 31. května
17:30 Divoká dvojka
20:00 San Andreas
www.vecernikpv.cz

FOTBAL:

v
TJ Sokol I Prostějo

SK
ý
k
s
n
í
t
Rado

11. kolo

Sobota 30. května 2015 10:00 hodin
dvorec u sokolovny na Skálově náměstí
obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...
Kino METRO 70

1. nohejbalová liga
ga mužù È
ÈR

Kino klub

Apollo 13

Školní 4, Prostějov
sobota 30. května
15:00 Naše Karkulka
pásmo pohádek
17:30WinxClub-Magická dobrodružství
italský animovaný film
20:00 Sex v Paříži
komedie/drama

Barákova 12, Prostějov
pátek 29. května
20:00 Uvítání léta aneb kurva hrajem!
crossover-hard rock
sobota 30. května
20:00 MDD & Rock for Children
Tradiční oslava Mezinárodního dne
dětí s Klementovým Lazaretem.
KLUB APOLLO 13

DUHA

Kulturní klub
b

DUHA

středa 27. května – 30. června
Světy vnitřní a vnější - výstava

DIVADLO POINT
www.divadlopoint.cz
čtvrtek 28. května
19:00 Baskervillská bestie
komediálně laděná inscenace

LEVNĚJI A AŽ
DO SCHRÁNKY!

Jak jednoduché... stačí kliknout na
www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

NOHEJBAL:

Pozvánky na všechny zápasy najdete na Sobota 30. května:
stranách 30 a 31, vybrané šlágry pak na 10.00: TJ Sokol I Prostějov – Radotínstraně 21.
ská SK (11. kolo I. ligy mužů, dvorec u
sokolovny na Skálově náměstí).
LUKOSTØELBA:
Neděle 31. května 2015:
12.00: TJ Sokol I Prostějov – Slovan ChaSobota 30. května 2015:
9.40: Třetí veřejný závod (lukostřelnice bařovice (9. kolo BOTAS dorostenecké ligy,
dvorec u sokolovny na Skálově náměstí).
u zimního stadionu, Prostějov).

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 PODVEČER
čtvrtek 28. 5., 17:00 hodin
Osudy prostějovských Židů v období
konce 30. let a 2. sv. války
Špalíček, Uprkova 18
TADY A TEĎ!
Kdy: 10. 4. - 7. 6. 2015
A JE TO!
Kdy: 10. 4. - 8. 6. 2015

TENIS
Neděle 31. května:
10.00: Unicredit Czech Open (1. kolo
kvalifikace, areál TK Za Kosteleckou ulicí).

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Sobota 30. května 2015:
9.00: turnaj Českého poháru juniorek
(areál Beach Sport Prostějov).

TIP

k obrazovce

JAN HUS
2.DÍL
Historické drama ČR
Režie: J. Svoboda
Hrají: M. Hádek, V. Javorský, J. Dolanský,
T. Dastlík, J. Plouhar, M. Šoposká, P. Špalková, M. Kňažko, M. Dlouhý V. Neužil, P.
Stach, A. Jastraban
Jan Hus odsoudil odpustkovou papežovu bulu
a papeže nazval Antikristem. Kupčení s odpustky způsobilo velkou vlnu nevole věřících a
pro výstrahu ostatním byli uvězněni tři rebelové.
Rozhořčená reakce Jana Husa na jejich popravu přivolala papežovu klatbu na betlémského
kazatele a na Prahu interdikt. Zákaz všech církevních obřadů, křtů, sňatků i pohřbů. To byla

SOBOTA
30.5.2015
20:00 HODIN

pohroma nejen pro středověké věřící. Jan Hus
musel opustit Prahu. Ani doma, v Husinci, však
nebyl v bezpečí. Přijal pozvání Jindřicha Lefla a
odjel na jeho hrad, kde se mohl ukrýt. Tam ho
navštívil Zikmundův posel Jan z Chlumu se
vzkazem, aby Hus odjel do Kostnice, kde bude
mít šanci se ze svého obvinění hájit. Královsk ý
glejt mu měl zajistit nejen osobní bezpečí, ale také
možnost vystoupit s disputací před Kostnickým
koncilem. Hus souhlasil, nechtěl dál žít v ústraní,
jako kazatel chtěl plnit své poslání, lidem vykládat pravdu písma. Věděl, že se do Kostnice sjela
církevní elita a doufal, že všichni nebudou k jeho
pravdě hluší. Že by si Zikmund neuvědomil, že
papež nepodléhá světské moci, tedy králi? Hus
nebyl v Kostnici přijat jako host koncilu, ale

jako kacíř, který se těžce provinil proti církvi a její
jednotě. Kostnický biskup ho zavřel do vězení a
koncil ustanovil komisi, která měla posoudit Husovo kacířství. Členem komise byl také Štěpán
Páleč a zoufalý Hus se k němu obrátil s nadějí,
že konečně bude vypovídat někdo z jeho přátel.
Zjištění, že Štěpán Páleč patří k hlavním žalobcům, mu vzalo poslední zbytky naděje i síly.

akce v regionu...
Dětský den s vojáky ve Vícově
V sobotu 30. května se ve Vícově bude od 14.00 hodin konat „Dětský den“. Záštitu nad akcí převzal
velitel 7. mechanizované brigády Hranice. Z techniky bude k ukázce tank T-72 M4 Cz, BVP-2, IVECO, PANDUR, vojenská ambulance. Ze zbraní např. pistole 9mm, útočná puška, kulomet, odstřelovací pušky, brokovnice, granátomet, pancéřovka. Statické ukázky
vojenské techniky a zbraní, schopnosti centra CLS (zdravotnické záchranné centrum), střelecký trenažér s obsluhou pro nácvik střelby.
Letos navíc diváci uvidí seskok výsadkářů na hřiště a posléze sednutí vrtulníku Mi-171 na plochu hřiště s prohlídkou. Dále budou pro
děti přichystány soutěže a odměny. Občerstvení - makrely na roštu, dobroty z udírny, pivo, limo a další.
Z Mostkovic se vypraví za temnou oblohou
V sobotu 30. května se koná
výprava za temnou oblohou,
kterou pořádá prostějovská
hvězdárna. Sraz účastníků
bude ve 22 hod. u kostela
Nanebevzetí P. Marie v Mostkovicích. Trasa je naplánovaná na cca 6 km - výlet nebude
fyzicky náročný. Moderní
uspěchaný člověk žije stále
méně pod hvězdami. Dnes
již jen málokdo zná opravdový požitek z krásy noční hvězdnaté oblohy. Pojďte se projít na malý výlet setmělou krajinou
z Mostkovic na kopec nad vodní nádrží Plumlov a zpět. Možná
budete překvapeni, jak moc se noční obloha změní, když vyjdete
z pod lamp do otevřené krajiny. Zasvěceným průvodcem nám
bude RNDr. Jan Hollan PhD. Procházka volně navazuje na přednášku o světelném znečištění. Účast na akci je zdarma.

Starodávné kosení na Kosíři
V sobotu 30. května se bude konat starodávné kosení na Kosíři. Sraz
je v 8.00 hod. přímo v sadu nebo v 7.35 hod. na autobusové zastávce
v Čelechovicích na Hané. Vhodný autobus z Prostějova do Čelechovic odjíždí z autobusového nádraží v 7.15 hod., stanoviště č. 9. Čeká
vásručníkoseníčástiovocnéhosaduOulehlenaKosířitradičníminástroji - kosami, které je spojené s výukou sečení kosou. Účastníci mohou dorazit v historických kostýmech. Pro všechny bude připraveno
tradiční občerstvení. Není nutné mít vlastní kosu, asi 5 kos máme
k zapůjčení. Ukončení akce kolem poledne.
Plumlovské hody v kempu Žralok budou trvat pět dní
Od středy 27. do neděle 31. května se budou konat „Plumlovské
hody 2015“ v kempu Žralok. Připraveny budou kolotoče a další
zábavné atrakce. V úterý 26. a ve středu 27. 5. 2015 od 17.00 hodin
předvede své umění cirkus Rodolfo. V sobotu 30. května od 20.00
hodin bude hodová zábava s Vaškem Procházkou. V neděli 31. května bude připravena od 14.00 hodin pirátská řež na Podhradském
rybníku a ten samý den od 15.00 hodin show šaška Vikyho.

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Tvořívá dílna – keramika
Pondělí 25. května od 16.00 do 18:00
v kovárně Ekocentra IRIS. Pracovní oblečení s sebou. Poplatek na osobu 100 Kč
na dvě pracovní hodiny.
Starodávné kosení na Kosíři – ruční
kosení části ovocného sadu Oulehle na
Kosíři tradičními nástroji – kosami. Sobota 30. května, sraz v 8:00 v sadě nebo
v 7:35 na autobusové zastávce v Čelechovicích na Hané, odjezd vhodného
autobusu z Prostějova v 7:15 (stanoviště
č. 9).
Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
Tvořivá knihovna – úterý 26. května
v 9.00, půjčovna. Vyrábění dekorací na
dveře.
Jan Burian: Islandský večírek – pondělí 25. května v 17:00. Vyprávění písničkáře a spisovatele Jana Buriana o Islandu.

www.vecernikpv.cz

Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
KŘESTANSKÉ 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.
PŘÍPRAVADĚTÍNAŠKOLU–kroužekpro
předškoláky, zaměřený na rozvoj jemné a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností.
Probíhá každou středu v 17 až 18.30 hodin.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední kroužek
typu miniškolky, určený rodinám s dětmi od
2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu na nástup
do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a
navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí. Probíhá každý
čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin.
MATEŘSKÉ CENTRUM – SOPOLEDNÍ PROGRAM PRO MAMINKY
S DĚTMI od 9- 12 hod. každé pondělí
ODBORNÉ RODINNÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE – Bc. Marcela Kořenková - terapeutka v oblasti rodičovského poradenství. Je nutné se objednat. Dle potřeby
zajistíme i hlídání dětí.

KURZ „MANŽELSKÉ VEČERY“ je určen pro všechny manželské páry, které chtějí
rozvíjet svůj vztah.
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – kurz je zaměřen především na praktický nácvik rodičovských dovedností.
Informace a přihlášky na tel.: 731 626 126,
nebo na mail: cprpv@seznam.cz
MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od
15:00 do 17:00 hodin. Není potřeba se
hlásit předem.
Kurz efektivního rodičovství pro pokročilé – dle rozpisu pro nahlášené.
Rodičovská setkávání pro pokročilé –
pravidelná setkání absolventů kurzů efektivního rodičovství a dalších rodičů.
Individuální poradenství s odborníky
dle objednání – (psychologické, logopedické, péče o dítě atd.).
Probíhá zápis na příměstské letní programy pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let:
Pohádkový týden s Cipískem 20. 7. - 24. 7.
2015
Letem světem s Cipískem 13. 7. – 17. 7. 2015
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz

SEMTAMNÍK
Výlet za rozkvetlými rododendrony do
lázní Velké Losiny – středa 27. května.
Odjezd z Prostějova vlakem v 8:35, odjezd
z Losin v rozmezí 12:52 – 17:54 hod.
S sebou plavky a ručník. Pojede se pouze
v případě předem nahlášené účasti.
Tvoření z keramické hlíny v Lipce – čtvrtek 28. května v 8:00 – 11:00 hod.
Autobusový výlet – Modrá, Velehrad,
vinný sklípek – sobota 30. května.
Odjezd z Prostějova vlakem v 7:00, odjezd
z Olomouce vlakem v 21:07. Pro přihlášené.
Pořádá SONS Olomouc.
RÙZNÉ……..
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka
– pevná, pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299

VE SLUŽBÁCH POEZIE – Iva UTINKOVÁ, ilustrace a plakáty. Zahájení výstavy
se koná za přítomnosti autorky 18. května
v 17:00 v galerii kulturního klubu DUHA. Výstava bude otevřena do 30. června, pondělí až
pátek 9:00 – 13:00 a dále při akcích.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
Vážení klienti. I v roce 2015 Vám nabízíme
možnost využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního poradenství, Vám také nabízíme zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
upozorňujeme na změnu telefonní ho čísla
poradenského zařízení: 775 549 777 Na
Vaši návštěvu se srdečně těšíme.

9. ročník soutěže Mladých hasičů – ZLATÝ FLORIÁN v požárním útoku dle směrnic Plamen od 9:45 – 10:00
23. ročník soutěže hasičských družstev
mužů a žen – ZLATÝ FLORIÁN v požárním útoku od 13:00 – 13:15
10. ročník soutěže Veteránů i veteránek nad 35 let – O pohár primátora
statutárního města Prostějova – ZLATÝ
FLORIÁN v požárním útoku se stříkačkou PS 8 od 15:15 – 15:30
Výstava Markéty Hernychové a Evy NoSobota 6. června v parku U Floriánka za votné se koná do 7. června 2015 ve Špalíčhasičskou zbrojnicí v Prostějově – Vrahovicích. ku, Uprkova 18, Prostějov.

Výstava Pavla Ponížila „SPORT“ v GA- Výstava obrazů Františka Pavlici, OBRA- Výstava fotografických obrazů Jana Fuxy,
LERII U HANÁKA, Školní 24, Prostějov ZY – LITOGRAFIE se koná v prostorách od 26. května do 21. června 2015, Regionáltrvá do 9. června 2015.
ní informační centrum.
Národního domu do 10. června 2015

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

PETR KOLÁŘ
ROZEZPÍVAL

SPORT

 

KULTURA
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Evropy
JIŘÍ MOŽNÝ

NUFRINGEN, PROSTĚJOV
Velkým úspěchem krasojezdců Němčic nad Hanou
skončilo kontinentální mistrovství, které hostil německý
Nufringen...
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Číslo 21•Ročník 19
Naleznete
uvnitř

„MŮJ ŠATNÍK
ŘÍDÍ MANŽELKA“
●● Petr Bende nám poskytl
exkluzivní rozhovor

strana 25

ROUPEC ZAVŘEL
DVEŘE A KONČÍ
●● Nejlepší zadák u Jestřábů
už dále působit nebude

strana 34

„ZOMBÍCI“ se už podruhé
ploužili Prostějovem...
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FOTO GALERIE

klikni na
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JEDNOU
VĚTOU

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

●● Někdejší gólman Protivanova
či Konice Jan Vítek vévodí s dvanácti čistými konty pořadí divize „D“
a také jeho zásluhou bojuje Vrchovina
o druhé místo za suverénním Velkým
Meziříčím.
●● Někdejší obránce Jestřábů Tomáš
Kundrátek, jenž figuroval i v širší nominaci na loňskou olympiádu do Soči, má
údajně namířeno ze zámoří do KHL.

●● Basketbalisté Prostějova
dosáhli na bronz

strana 36-37

Nohejbalisté hájí pozice pro play off

●● Už jen dva body chybí Nezamyslicím k titulu okresních fotbalových
přeborníků mezi muži, ke zvýšení
náskoku jim pomohla jejich výhra nad
Kralicemi „B“ i porážka Hané Prostějov v Držovicích.

●● Premiérové pódium v závodech
kategorie UCI v historii oddílu vyjel
v Polsku pro SKC TUFO Prostějov
Tomáš Koudela.

= JEDENÁCTÁ MEDAILE

zveme na šlágr Večerníku - NOHEJBAL

●● Prostějovského primátora Miroslava Pišťáka trápí šedý zákal a ve čtvrtek
jde na operaci. Čtěte na straně 25.

●● V Zahradním sále hotelu Bělecký
Mlýn o víkendu proběhl grantový Víkend pro ženy, který pořádala Okresní
rada Českého svazu žen Prostějov. Sjelo se na něj na čtyřicet účastnic z celého
Olomouckého kraje.

Byli jako živí-mrtví! Za propracované
masky by nejeden účastník druhého
Zombie walku měl dostat ocenění.
3x foto: Josef Popelka

JEDENÁCTÁ SEZÓNA

PROSTĚJOV Uplynulý pátek 22. května napadla město skupina nemrtvých, a pokud právě
čtete tento článek, jejich nájezdu na lidské mozky jste šťastně unikli. Blahopřejeme, přežili
jste v pořadí druhý Prostějovský Zombie walk!
Petra
Ať už to bylo nepříliš vlídně naladěným počasím, zákazem mluvení, zákazem smíchu, záHEŽOVÁ
kazem děsit kolemjdoucí nebo příkazem platit, abyste se vůbec mohli ke koloně „zombíků“ připojit nebo nedostatkem chutných mozků, účast nemrtvých na v pořadí již druhém prostějovském Zombie
walku nebyla valná. Na místo setkání v Kolářových sadech dorazily krátce před čtvrtou hodinou zhruba dvě desítky
oživlých mrtvol, které vyrazily na okružní cestu městem, následované hrstkou obětavých rodičů s drobotinou v kočárcích. Umrlci, bažící po lidských mozcích se prošourali více než tříkilometrovou trasou zpět do Kolářových sadů,
kde na ně čekalo vojenské komando, bránící civilní obyvatelstvo před apokalypsou nemrtvých. Ale jak to tak u nemrtvých bývá, mají ten znepokojivý zvyk znovu obživnout, proto podle vyjádření organizátorky se můžou všichni
zombíci a milovníci dobře naložených a kvalitně dochucených lidských mozků těšit na další Zombie walk.
původní reportáž
pro Večerník

boje na zelených trávnících aneb

P
PROSTĚJOV
Do konce základní části první
n
nohejbalové ligy zbývají už jen čtyři kola
a nováček soutěže TJ Sokol I Prostějov je
sstále velice blízko tomu, aby pronikl do
vyřazovacích bojů
bojů. Místenku do boje o postup do extraligy
mu zajistí umístěn
umístění v nejlepší čtyřce a další důležitou bitvu podstoupí tuto sobotu 30. května od 10:00 hodin na domácím antukovém kurtu u so
sokolovny na Skálově náměstí.
Soupeřem výběru Ri
Richarda Beneše bude Radotínský SK, tedy další
účastník vyrovnanéh
vyrovnaného startovního pole peroucího se o čtvrtou až osmou příčku. Oba tým
týmy se potkaly na konci dubna v Praze a tehdy se
po velkém boji a přeta
přetahované na obě strany zrodila remíza 5:5.
O víkendu se v roli h
hostitele představí i dorostenci Sokola I. Jen vinou nižšího počtu o
odehraných střetnutí „až“ druhý celek BOTAS
Dorostenecké ligy se v neděli od 12 hodin utká se Slovanem
Chabařovice a cílem
cíle bude uhájit neporazitelnost v nejvyšší
domácí soutěži své věkové kategorie. Sestava získávající
zkušenosti i v první lize mužů zatím všechny
zkuš
soupeře
s výjimkou Modřic naprosto válcuje,
sou
vp
polovině dubna si na půdě svého nejbližšího
soupeře dokráčela k pohodlné výhře 6:1.
so
Vstup
Vs na oba duely je volný a navíc ze vstupenek
bude každý zápas vylosován jeden výherce, který
bud
obdrží drobnou pozornost oddílu.
(jim)
obd

Nohejbalové zpravodajství najdete na straně 39

KAM ZA F

TBALEM

SEMIFINÁLE KRAJ. POHÁRU

KRAJSKÝ PØEBOR – 28. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 24. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 24. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 24. KOLO

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL ÚSTÍ
STŘEDA 27. 5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

TJ SOKOL KLENOVICE N/H
TJ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
SOBOTA 30.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 31.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

TJ OTINOVES
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 31.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Otinovsi

TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
SOBOTA 30. 5. 16:30 HODIN
FotbalovýareálZaMístnímnádražím

15022710221
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sportovní výsledky

Fotbalový sumáø

27. kolo - Divize E

27. kolo - MSFL

1.SK
Prostějov

2

HFK
Třebíč

* výsledky * statistiky * tabulky

Poločas: 2:0

2

Diváků: 290.

TJ Sokol
Určice

1

FK
Kozlovice

2

Poločas: 1:0
Diváků: 132.

Branky: 25. Svozil z penalty – 59. a 88. Kaďorek.Rozhodčí: Jílek – Křenek, Pfeifer.
Žluté karty: Koláček, Hloch – Janoštík. Červená karta: 28. Ivo Zbožínek (U).

Branky: 16. Kroupa, 20. Hirsch - 85. Chalupa, 90. Florián
Rozhodčí: Záloha - Dresler, Richtár. Žluté karty: Hirsch - Abayomi.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň - Hirsch, Sus, Zatloukal, Rus – Koudelka, Fládr (69.
Petržela), Zelenka, Pančochář (62. Sečkář) - Machálek (58.
Šteigl), Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
TŘEBÍČE:

Doležal – Igbinoba (46. M. Chalupa), Komínek, Havránek,
Abayomi – Ošmera (83. Johnson), P. Chalupa, Chlup, Dobrovolný – Oura (46. Novotný), Florián. Trenér: Libor Zelníček.

SESTAVA
URČIC:

Nejezchleb – Koláček, Hloch, Zbožínek, Pekař (69.
Bokůvka) – Zapletal (90. Zelina), Svozil, Skopalík,
Kopečný, Machynek – Los. Trenér: Petr Gottwald.

SESTAVA
KOZLOVICE

Kadlec – Střelec, Dlouhý, Tomčík, Heger – Dostál,
Přikryl (69. Hatle), Schlehr, Koutný – Janoštík (90.
Petráš), Kaďorek.
Trenér: Roman Matějka.

„Zrovna od Zbožínka bych takový zkrat nečekal! “

trenér Určic P
Petr
etr G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
strana 30

„Prohospodařit takový zápas
je opravdu velké umění...“
aasistent
sisten
nt trenéra Pro
Prostějova
ostějova Roma
Roman
an PO
POPELKA
OPEL
LKA
A
strana 32
DALŠÍ VÝSLEDKY MSFL
SK Spartak Hulín – SFC Opava B 4:0 (3:0). Branky: 19. Elšík, 24., 42. Dvořáček, 75.
Šrom. Diváci: 103 * MFK Vyškov – SK Líšeň 3:0 (2:0). Branky: 6. Haša, 45. Lahodný,
61. Urbančok. Diváci: 350 * FC Hlučín – SK Uničov 1:3 (0:2). Branky: 84. Hanus (pen.)
– 7. Juřátek, 12. Nuc, 73. Jeřábek. Diváci: Neuvedeno * MSK Břeclav – SK HS Kroměříž
2:4 (1:1). Branky: 36. Simandl, 66. Horváth – 12. Cverna, 78. Žák, 87. Látal, 90. Beránek.
Diváci: Neuvedeno * 1. HFK Olomouc – FC Fastav Zlín B 1:3 (0:1). Branky: 50. Drbal –
45. Blanař (pen.), 55. Chwaszcz, 84. Červenka. Diváci: 100 * 1. FC Slovácko B – FK Slavia
Orlová - Lutyně 3:0 (2:0). Branky: 12. Civič, 29. Sadílek, 71. Zajíc. Diváci: Neuvedeno
* SK Sigma Olomouc B – FK Sulko Zábřeh 4:1 (1:1). Branky: 15. Ševčík, 63. Kalvach
(pen.), 65. Falta, 73. Richter – 42. Swiech. Diváci: 123.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 27. KOLE


Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

18
14
15
12
12
10
11
11
11
10
8
8
7
7
5
2

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

3
5
8
6
8
6
9
9
11
12
11
12
11
14
13
23

71:21
45:31
62:44
49:35
39:32
43:38
46:41
38:40
48:45
45:42
34:39
26:41
43:51
23:44
33:53
22:70

60
50
49
45
43
41
40
40
38
35
32
31
30
27
24
8

17:00
18:00
16:30
16:30
16:30
10:15
10:30
16:30

:
:
:
:
:
:
:
:

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

17:00
17:00

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

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

:
:
:
::
:
:
:
:

MS DIVIZE SK.E

PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

27. kolo: Lískovec - Hranice 3:2 (1:1), Nový Jičín Slavičín 4:0 (3:0), Petrovice - Val. Meziříčí 2:1 (2:0), Dolní
Benešov - Rýmařov 1:2 (1:0), Mohelnice - V. Karlovice
5:0 (3:0), Brumov - Vítkovice 2:1 (1:1), Havířov - Přerov
2:0 (0:0), Určice - Kozlovice 1:2 (1:0).
1.Mohelnice
27 16 5 6 51:24 53
2.Vítkovice
27 15 3 9 51:33 48
3.Slavičín
27 14 5 8 49:37 47
4.Petrovice
27 14 4 9 34:31 46
5.Brumov
27 14 3 10 53:37 45
6.Havířov
27 11 9 7 48:40 42
7.Nový Jičín
27 11 8 8 43:40 41
8.Hranice
27 10 10 7 49:38 40
9.Rýmařov
27 11 7 9 52:42 40
10.Přerov
27 10 8 9 40:42 38
11.Kozlovice
27 10 5 12 51:56 35
12.Valašské Meziřící 27 10 3 14 38:50 33
13.Dolní Benešov 27 9 3 15 41:47 30
14.Velké Karlovice 27 4 10 13 23:44 22
15.Lískovec
27 6 4 17 30:65 22
16.Určice
27 5 5 17 29:56 20

27.kolo: Konice-Nové Sady 0:4 (0:2), branky: vlastní
- Navrátil 2, Blaha, Kralice-Hněvotín 2:1 (2:1), branky:
Dostál, Valtr - Pagáč, Šternberk-Kojetín-Koválovice
1:3 (1:2), branky: Vytřísal - Galetka 2, Matějka, 1.HFK
"B"-Šumperk 3:2 (2:1), branky: Bořil 2, Blažkovský Klemsa, Šalamoun, Velké Losiny-Mohelnice "B" 4:1
(3:1), branky: Mičunda, Smrž, Šimák, Šinogl - Horák,
Želatovice-Klenovice 2:1 (0:1), branky: Jemelka,
Matušík - Přikryl, Medlov-Chválkovice 4:1 (1:1), branky:
Muzikant 2, Kasal - Spáčil, vlastní, Dolany-Litovel 1:2
(0:1), branky: střelci nehlášeni.
1. Nové Sady 27 22 3 2 95:25 69
2. Šumperk
27 19 5 3 50:18 62
3. Velké Losiny 27 15 7 5 57:30 52
4. Hněvotín
27 14 4 9 44:39 46
5. Kojetín
27 12 5 10 52:38 41
6. Medlov
27 12 4 11 43:42 40
7. Mohelnice "B" 27 11 3 13 46:51 36
8. Želatovice
27 11 3 13 41:47 36
9. Litovel
27 9 7 11 47:47 34
10. 1.HFK "B"
27 10 4 13 45:50 34
11. Šternberk
27 10 4 13 42:49 34
12. Kralice
27 9 6 12 34:46 33
13. Dolany
27 8 4 15 39:60 28
14. Konice
27 7 5 15 31:47 26
15. Chválkovice 27 6 6 15 30:49 24
16. Klenovice
27 6 0 21 29:87 18

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

FC
Želatovice

TJ Sokol
Klenovice na Hané

2
1

:
:

Uničov - Sigma Olomouc B
Zábřeh - Orlová

SESTAVA
KLENOVIC:

Polák – T. Cetkovský, Lakomý, Šlézar, Smékal – Pytela,
Všianský, Rozehnal, R. Cetkovský – Prášil, Přikryl.
Trenér: Vladimír Krč.

27. kolo - Přebor Olomouckého KFS

FC
Kralice na Hané

2

FC

1

Hněvotín

Poločas: 2:1
Diváků: 100.

Branky: 28. Valtr, 30. Dostál – 16. Pagáč.
Rozhodčí: Polanský – Hodáň, Bartůněk.
Žluté karty: Dostál – Novák, Novotný.
SESTAVA
KRALIC:

Števula – Troneček, Répal, Dočkal, Martinka – Nečas,
Hlačík, Neoral, Valtr – Dostál (90. Petržela), Lehký.
Trenér: Ivo Gottwald.

„Jsem rád za přijatelný výsledek, byl to nejlepší
výkon pod mým vedením.“
trenérr Kleno
Klenovic
ovic Vl
Vladimír
ladim
mír K
KRČ
RČ
Č
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27. kolo - Přebor Olomouckého KFS

Sokol

Konice

0

Nové Sady

4

FK

„Kluci hráli konečně tak, jak se na
domácí půdě hrát má. Zvítězila kvalita“
trenér
tre
enér Kralic n
naa Hanéé Ivo G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
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Branky: vlastní, Navrátil 2, Blahaněk.
SESTAVA
KONICE:

NEHLÁŠENO

SPORTIKA - II.TØÍDA

23. kolo: Sokol Držovice-Haná Prostějov 2:1
(0:0), branky: Liška, Dokoupil - D. Kolář, Sokol
Určice B-Sokol Zdětín 4:1, branky: Halouzka 3,
Pavel - Zdráhal, Skalka 2011-Horní Štěpánov 4:3,
Sokol Olšany-Sokol Brodek u PV 1:6 (0:3), Sokol
Vrahovice-Sokol Čechovice B 1:1, pk 3:2, SmržiceSokol Přemyslovice 2:2 (2:1), pk 2:3, Haná
Nezamyslice-FC Kralice B 5:0.
1.Haná Nezamyslice 23 18 3 2 71:19 58
2.Haná Prostějov
23 15 3 5 59:28 51
3.Horní Štěpánov
23 13 3 7 66:34 43
4.Sokol Vrahovice 23 11 6 6 60:39 42
5.Skalka 2011
23 13 2 8 53:51 42
6.Sokol Brodek u PV 23 12 3 8 47:45 42
7.Sokol Určice B
23 10 6 7 57:46 39
8.Sokol Čechovice B 23 9 4 10 46:46 33
9.Smržice
23 8 3 12 48:67 28
10.Sokol Přemyslovice 23 6 4 13 35:52 25
11.Sokol Olšany
23 7 3 13 32:55 24
12.Sokol Zdětín
23 7 2 14 49:72 23
13.Sokol Držovice 23 7 1 15 40:66 23
14.FC Kralice B
23 2 3 18 15:58 10
Kanonýři: 17 - Klimeš Libor (Horní Štěpánov), Nakládal
Petr (Sokol Čechovice B), 16 - Zdráhal Luděk (Sokol
Zdětín), 15 - Studený Jan (Sokol Vrahovice).

I.B SK. „A“ MUŽI:

23.kolo: Kostelec-Vik.Přerov "B" výsledek
nehlášen, Brodek u Př.-Otinoves 3:0 (1:0), branky:
Kudlička, Omelka, Ondřej, Radslavice-Tovačov 1:1
(0:0), branky: Matyáš - Smrčka, Plumlov-KojetínKoválovice "B" 0:4 (0:3), branky: Janováč,
Krčmář, Zavadil, Šafránek, Všechovice-Pivín 3:1
(2:1), branky: Bobčiak, Kubica, Přikryl - Tydlačka,
Vrchoslavice-Ústí "B" 3:0 (2:0), branky: Šimek
2, Chvojka, Čekyně-Hor. Moštěnice 2:5 (1:2),
branky: vlastní, Čechák, Červenka - Suchánek 2,
Karas, Kužela.
1.Plumlov
23 14 5 4 62:36 47
2.Všechovice 23 15 2 6 54:30 47
3.Kojetín "B"
23 10 5 8 41:37 35
4.Ústí "B"
23 9 6 8 54:47 33
5.Hor. Moštěnice 23 10 3 10 42:56 33
6.Brodek u Př. 23 9 5 9 46:37 32
7.Čekyně
23 9 5 9 55:52 32
8.Vik.Přerov "B" 22 8 5 9 49:54 29
9.Vrchoslavice 23 7 7 9 55:49 28
10.Kostelec
22 8 4 10 51:45 28
11.Otinoves 23 8 3 12 51:64 27
12.Pivín
23 7 6 10 36:52 27
13.Tovačov
23 7 5 11 43:52 26
14.Radslavice 23 6 5 12 35:63 23
I.B SK. „B“ MUŽI:

23. kolo: Babice-Nové Sady "B" 1:8 (0:3), branky:
Kršek - Andrýsek 3, Šrom 3, Svoboda, Urbánek,
Zvole-Hvozd 2:1 (0:0), branky: Koruna, Žanda
- Hlavinka, Velká Bystřice-Jesenec 5:0 (2:0),
branky: Kaczmarczyk 2, Doubrava, Goldscheid,
Pospíšil, Lutín-Protivanov 4:0 (1:0), branky: Bartl,
Bokůvka, Rec, Skoumal, Šumvald-Velký Týnec 0:4
(0:3), branky: Pospíšil 2, Konig, Šveda, PasekaHaňovice 1:4 (1:0), branky: Kučera - Merten
2, Přidal, Přikryl, Slavonín-Doloplazy 1:3 (1:1),
branky: Grulich - Sladký 2, Drábek.
1.Lutín
23 13 5 5 58:32 44
2.Zvole
23 12 4 7 38:35 40
3.Velká Bystřice 23 12 3 8 44:48 39
4.Protivanov 23 12 2 9 48:34 38
5.Nové Sady "B" 23 11 4 8 73:47 37
6.Haňovice
23 11 4 8 54:34 37
7.Paseka
23 11 4 8 58:49 37
8.Jesenec
23 9 5 9 36:43 32
9.Doloplazy
23 9 3 11 49:44 30
10.Babice
23 8 5 10 26:53 29
11.Slavonín
23 9 1 13 40:43 28
12.Hvozd
23 6 5 12 35:49 23
13.Velký Týnec 23 6 4 13 48:67 22
14.Šumvald
23 5 5 13 22:51 20

III. TØÍDA

23. kolo: FC Dobromilice-Sokol Bedihošť 0:2 (0:0),
Sokol Mostkovice B-Sokol Otaslavice 0:3 (0:0), Sokol
Tištín-FK Němčice 0:0 (0:0), pk 0:2, Sokol Kladky-Sokol
Protivanov B 6:2 (4:2), Sokol Čechy pod Kosířem-Sokol v
Pivíně B 6:2 (2:1), FC Ptení-FK Výšovice 1:2 (1:1), Haná
Nezamyslice B-Sokol Vícov hosté se nedostavili.
1.FK Němčice
23 18 4 1 51:20 61
2.Sokol Otaslavice 23 12 5 6 54:37 42
3.Sokol Tištín
23 12 5 6 47:35 42
4.Sokol Vicov
22 10 6 6 51:26 40
5.FC Dobromilice
23 11 3 9 57:46 37
6.FC Ptení
23 9 5 9 35:32 37
7.Sokol Kladky
23 10 2 11 57:53 32
8.FK Vyšovice
23 8 4 11 39:35 31
9.Sokol Bedihošť
23 8 5 10 53:66 31
10.Sokol Protivanov B 23 8 3 12 46:58 27
11.Sokol Čechy p. K. 23 8 2 13 58:77 26
12.Sokol Mostkovice B 23 5 6 12 47:59 25
13.Nezamyslice B 22 5 6 11 33:55 25
14.Sokol v Pivíně B 23 6 4 13 41:70 24
Kanonýři: 21 - Štěpánek Radomír (Sokol Vicov), 18 Kaláb Michal (Sokol Otaslavice), Navrátil Miloš (Sokol
Kladky), 17 - Musil Martin (Sokol Bedihošť).
IV. TØÍDA

19.kolo: Sokol Přemyslovice-Pavlovice u Koj. 2:2, pk
3:2, Sokol Tvorovice-Morávia Doloplazy 6:1 (2:0), Sokol
Brodek u PV B-Biskupice 4:3, Sokol Vrahovice B-Želeč
6:2, Sokol Ivaň-Sokol Plumlov B 0:1, FC Kostelec na
Hané B-Jiskra Brodek u Konice 2:1 (1:1).
1.Brodek u Konice 19 16 2 1 82:14 52
2.FC Kostelec n/H B 19 14 2 3 90:28 45
3.Pavlovice u Koj. 19 12 4 3 62:32 41
4.Sokol Plumlov B 19 12 3 4 60:34 41
5.Sokol Brodek u PV B 19 9 3 7 53:50 32
6.Sokol Vrahovice B 19 9 1 9 49:67 29
7.Sokol Tvorovice 19 8 2 9 48:35 27
8.Sokol Přemyslovice 19 7 2 10 29:35 24
9.Biskupice
19 7 1 11 43:55 23
10.Morávia Doloplazy 19 5 2 12 31:63 17
11.Sokol Ivaň
19 2 1 16 16:69 7
12.Želeč
19 1 1 17 19:100 4
Kanonýři: 21 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u Konice),
16 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B), 15 - Trajer David
(Sokol Plumlov B).

www.
vecernikpv.cz

Poločas: 0:1

Branka Klenovic: Přikryl
Rozhodčí: Konečný – Jelínek, Vedral.

KAM NA MSFL - 30. KOLO:
středa 27.5.
středa 27.5.

sobota 30.5.
sobota 30.5.
sobota 30.5.
sobota 30.5.
sobota 30.5.
sobota 30.5.
neděle 31.5.
neděle 31.5.

27. kolo - Přebor Olomouckého KFS

KAM NA MSFL - 28. KOLO:
středa 27.5.
pátek 29.5.
sobota 30.5.
sobota 30.5.
sobota 30.5.
neděle 31.5.
neděle 31.5.
neděle 31.5.

KAM NA DIVIZI SK.E - 28. KOLO:

I.A SK. „B“ MUŽI:

Dohrávané 16.kolo: Hlubočky-Bělotín 0:6 (0:1),
branky: Smékal 3, Hanák 2, Lhotský.
23.kolo: Slatinice-Náměšť 4:2 (2:0), branky:
Petrásek 2, Veselský 2 - Brančík, Zajíček, Ústí "A"Hlubočky 6:1 (3:0), branky: Pokorný 3, Sencovici 2,
Holoubek - Stloukal, Mostkovice-Lipová 3:3 (2:2),
branky: Dadák, Milar, Musil - Vybíhal 2, Petržela,
Opatovice-Lipník 1:5 (0:3), branky: Janásek Ferenc, Janíček, Kovařík, Lošťák, Zelenay, BeňovČechovice 2:7 (1:2), branky: Horák, Machač - Jahl
2, Klimeš 2, Kolečkář 2, Nejedlý, Troubky-Bělotín
3:3 (1:0), branky: Gřešák, Mlčoch, Petráš - Hanák,
Pjatkan, Smékal, Dub nad Mor.-Štěpánov 1:0 (0:0),
branky: vlastní
1.Ústí "A"
23 23 0 0 92:17 69
2.Bělotín
23 17 1 5 67:36 52
3.Lipová
23 12 2 9 52:47 38
4.Beňov
23 11 4 8 70:59 37
5.Lipník
23 11 3 9 50:38 36
6.Čechovice 23 10 5 8 45:36 35
7.Náměšť
23 10 4 9 47:49 34
8.Opatovice
23 10 2 11 46:45 32
9.Mostkovice 23 9 2 12 31:46 29
10.Slatinice
23 7 6 10 32:40 27
11.Štěpánov
23 8 1 14 37:57 25
12.Hlubočky
23 6 2 15 34:75 20
13.Troubky
23 4 3 16 41:66 15
14.Dub nad Mor. 23 4 3 16 31:64 15

Poločas: 0:2

VEÈERNÍK V NOVÉM
I SE SPORTEM

Zápasník Nesvadbík
je mistrem republiky
PRAH
HA V sobotu 16. května se v pražské části Chodov uskutečnilo Mistrovství České republiky ve volném
stylu žáků a juniorů. Na šampionát
odjelo také pět zápasníků Wrestlingu
Čechovice, ti vybojovali dvě pátá, dvě
čtvrtá a především pak jedno první
místo.
Největšího úspěchu z vyslaného kvintetu dosáhl junior František Nesvadbík.
Ten ve své váhové kategorii do 120 kilo-

gramů nenašel ani jednoho přemožitele
a stal se mistrem republiky pro rok 2015.
Jeho kolegové z juniorské kategorie
skončili těsně pod stupni vítězů. Tomáš
Kaut obsadil čtvrté a Michal Bukva páté
místo ve váze do 96 kilogramů.
A stejně tak dopadli rovněž žáci. Alois
Kejík vybojoval čtvrté místo ve váhové
kategorii do 46 kilogramů, Vsevolod
Sakal páté místo ve váze do 58 kilogramů.
(zs, jim)

Pondělí 25.
18. května
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky
MLÁDEŽNICKÉ TABULKY
REGIONÁLNÍCH MUŽSTEV:

Sportovní sumáø

* výsledky * statistiky * tabulky
VÝSLEDKY 10. KOLA:

kooperativa nbl o bronz - 3. zápas

Ariete

89
60

Prostějov
BK

Opava

Střelba 2b.: 34/20:44/19 Asistence:
Trojky:
10:5 Osobní chyby:
Trestné hody: 27/19:12/7 Získané míče:
Doskoky:
46:25 Ztracené míče:
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

SESTAVA
OPAVY:

21:10
18:25
9:11
17:13

čtvrtiny skóre
kóó
1.
27:7
2.
16:7
3.
23:23
4.
23:23
poločas: 43:14
konečný stav : 2:1.
Rozhodčí:
Vyklický,
Dolinek, Hošek
Diváci: 800.

Slezák Pavel 19, Švrdlík Kamil 13, Mrviš Tomáš 12, Nečas
Radek 11, Peterka Ondřej 10, Šteffel David 6, Marko Roman 4,
Kouřil Radovan 4, Tomanec Jan 4, Sehnal Marek 2, Novák Martin
2, Talley Dylan 2.
Trenér: Petr Czudek
Klečka 13, Kvapil 10, Cvek 9, Šířina 9, Gniadek 8, Vlček 7, Kramný
4, Lyčka 0, Dokoupil 0, Blažek 0.
Trenér: Petr Czudek

„V kabině jsme si řekli,
že žádné problémy nepřipustíme“
lodivod Ariete Zbyněk CHOLEVA
strana 37
DALŠÍ VÝSLEDKY PLAY-OFF
Finále:
Děčín - Nymburk 61:87 (16:17, 35:42, 49:64). Nejvíce bodů: Vyoral 14, Jelínek 12, Bosák a J.
Houška po 8 - Raivio 15, Simmons 14, Benda 13, Washington a Bartoň po 11. Fauly: 23:18. Trestné
hody: 17/12 - 18/10. Trojky: 5:9. Doskoky: 35:37. Diváci: 4 850. Stav série: 0:2 * Nymburk - Děčín
96:59 (20:11, 44:22, 71:36). Nejvíce bodů: Welsch 13, Burns 12, Raivio 11, Kříž a Simmons po 10 Vyoral 17, Kaša 9, Jelínek 8, Bosák 7. Fauly: 10:19. Trestné hody: 17/12 - 4/4. Trojky: 12:9. Doskoky:
32:29. Konečný stav série: 3:0.

Přibylová s Vránou jsou

novými vicemistry Evropy
(pokračování ze strany 21)
Nejprve se v soutěži jednotlivců podařilo Adéle Přibylové i Jaroslavu Vránovi úspěšně vměstnat do elitní desítky,
když Vrána nestačil jen na duo Němců, bronzového Ondřeje Hanzlíčka,
jednoho Francouze a dva Rakušany,
o místečko lépe pak dopadla Přibylová, před níž se dostaly dvě Němky, Švý-

carka a dvě Rakušanky. To nejlepší si
ale oba čeští zástupci nechali na soutěž
otevřených dvojic. Hanácký pár nestačil jen na domácí duo Kristian Friedla,
Jonas Örter a domů se tak Přibylová
s Vránou vrátili coby novopečení juniorští vicemistři Evropy, kteří úspěšně
odrazili útok třetích Francouzů i všech
dalších soupeřů.

Žatec – Žďár nad Sázavou 6:1, Start Praha – Prostějov 6:3, Radotínský SK – Čakovice „B“ 4:6,
Senec – Přerov 6:1.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PRVNÍ LIGY MUŽŮ


Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

11
10
11
10
10
10
10
10

8
7
7
4
2
3
2
0

1
2
2
1
3
1
2
4

2
1
2
5
5
6
6
6

59:38
56:25
56:35
36:47
37:47
35:47
32:51
35:56

17
16
16
9
7
7
6
4

KAM NA 1. LIGU MUŽŮ?
11. kolo, sobota 30. května: Prostějov – Radotínský SK (10.00), Žďár nad
Sázavou – Zruč-Senec (14.00) Čakovice „B“ – Start Praha (15.00), Přerov – Žatec 6:2 (předehráno 17.5.).

FRENCH OPEN:

Šťastná sedmička

přála Lucii Šafářové
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Sedmý mečbol
přinesl Lucii Šafářové úspěch v podobě postupu do druhého kola French
Open. Nasazená třináctka vyřadila po
velké bitvě Rusku Pavljučenkovou ve
dvou tie-breacích po setech 7:6, 7:6.
Naopak s místem svého bydliště se
brzy rozloučila Petra Cetkovská. Do
mužského pavouka naskočil včera
pouze Lukáš Rosol a byl to vydařený
start.
Šafářová se na postup pořádně nadřela.
V prvním setu ztratila vedení 5:2 a ve
druhé sadě jí k poklidnému vítězství
nestačilo ani vedení 3:1 a 4:2. „Bylo to
těžké. Hlavně druhý tie-break byl nekonečný. V koncovce druhé sady jsem
dokonce prohrávala 4:6 a soupeřka měla
dva setboly. Ale otočila jsem to, i když
zápas stál opravdu hodně sil,“ prohlásila
po utkání Šafářová.
Úspěšný vstup do druhého grandslamu
má za sebou také Lukáš Rosol. Švéda

Ymera zdolal ve třech setech 6:2, 7:6, 6:3
a příště nastoupí proti Španělu Bautistovi.
„Vypadalo to, že zápas mám pod kontrolou, ale ve druhém setu soupeř zmobilizoval síly. Ve třetím trošku odpadl. Prohrával
0:2 na sety, nastoupil teprve na druhém
grandslamu a nezná tuhle situaci,“ hodnotil střetnutí Rosol.
Po porážce s Japonkou Doiovou 3:6,
2:6 se s turnajem rozloučila Petra Cetkovská, kterou od loňského US Open
trápilo zranění kyčle. „Byla jsem šťastná, protože jsem po dlouhé době hrála
zápas. Posledních pár měsíců bylo strašně těžkých. Malinko je mi líto, že jsem
prohrála. Ale nemůžu očekávat zázraky.
Snad je všechno špatné za mnou. V následujících dnech uvidím, jak tělo zareaguje,“ uvedla Cetkovská.
V kvalifikace měl prostějovský tenis jediného vyslance. Jaroslav Pospíšil se však
s nadějí na hlavní soutěž rozloučil velmi
rychle.
(lv)

MS LIGA DOROSTU U-19

KP - MLADŠÍ ŽÁCI

25. kolo: Třinec - Znojmo 0:2 (0:1), SK Líšeň - HFK
Olomouc 2:1 (2:0), MFK Vyškov - Sparta Brno 4:0 (2:0),
1.SK Prostějov - Vítkovice 1:0 (1:0), Frýdek-Místek Havlíčkův Brod 2:0 (1:0), Hodonín - HS Kroměříž 2:5 (1:3).
1. SK HS Kroměříž 24 19 3 2 62:18 60
2. 1.SK Prostějov
24 18 2 4 59:19 56
3. MFK Frýdek-Místek 24 15 2 7 50:26 47
4. MFK Vyškov
24 15 1 8 68:43 46
5. FC Havlíčkův Brod 24 12 1 11 52:41 37
6. 1.SC Znojmo FK 24 12 1 11 51:42 37
7. MFK Vítkovice
24 9 6 9 45:46 33
8. FK Fotbal Třinec 24 9 5 10 35:38 32
9. RSM Hodonín
24 9 5 10 44:48 32
10. SK Líšeň
24 8 5 11 38:56 29
11. FK Šumperk
23 8 3 12 31:51 27
12. 1.HFK Olomouc 24 4 4 16 23:45 16
13. MSK Břeclav
23 3 5 15 23:61 14
14. FC Sparta Brno 24 2 5 17 16:63 11

Dohrávané 15.kolo: Želatovice-Černovír 5:3 (2:1),
branky: Ťaptuch 2, Boucník, Braun, Vojtěchovský Hanus, Krbeček, Lezna.
23.kolo: Kozlovice-Černovír 7:0 (4:0), branky:
Skopal 2, Bartůněk, Hausner, Kolařík, Mužík,
Polášková, Šternberk-Konice 7:3 (4:1), branky:
Teichmann 2, Gábor, Mátl, Stráněl, Vrbka, Zacpálek
- Janeček, Kučerová, Šmíd, Čechovice-Zábřeh 1:0
(1:0), branky: Müller, Velké Losiny-Lipník 1:5 (1:1),
branky: Paliešek - Štěpánek 2, Gloner, Nakielný,
Zdráhal, Želatovice-Mohelnice -nehlášeno, Nové
Sady-Brodek u Přerova 5:1 (3:0), branky: Hada,
Rieter, Romanovský, Toman, Štursa - Bundil, SlavonínJeseník 0:3 (0:2), branky: střelci nehlášeni.
1.Jeseník
22 18 0 4 119:39 54
2.Želatovice
22 15 2 5 91:56 47
3.Zábřeh
22 15 2 5 74:45 47
4.Čechovice
22 14 3 5 84:49 45
5.Kozlovice
22 14 2 6 83:45 44
6.Mohelnice
21 13 0 8 84:39 39
7.Šternberk
22 10 2 10 75:77 32
8.Černovír
23 10 1 12 84:86 31
9.Nové Sady
22 7 6 9 42:46 27
10.Slavonín
22 7 2 13 67:88 23
11.Konice
22 6 5 11 42:72 23
12.Lipník
22 6 2 14 65:104 20
13.Brodek u Přerova 22 4 0 18 41:127 12
14.Velké Losiny
22 1 1 20 27:105 4

MS DIVIZE DOROSTU SK. E

27. kolo: Šumperk B - Frýdlant n.O. 3:1, Čechovice Vsetín 1:3 (0:1), Sulko Zábřeh - SK Uničov 0:5, Nový Jičín
- Havířov 2:1 (2:1), Vítkovice B - Slavia Opava 3:0 (0:0),
Hranice - Přerov 4:0 (2:0), Jeseník - Krnov 3:2 (1:0).
1.SK Uničov
24 21 1 2 101:33 64
2.SK Hranice
25 21 1 3 79:22 64
3.1.FC Viktorie Přerov 23 15 3 5 64:29 48
4. FK Jeseník
25 15 1 9 74:63 46
5.FK Krnov
25 14 3 8 85:53 45
6.MFK Havířov
24 14 2 8 84:52 44
7.Valašské Meziříčí 24 11 1 12 56:65 34
8.FC Vsetín
25 9 3 13 33:53 30
9.1.BFK Frýdlant n.O. 23 8 5 10 61:60 29
10.FK Nový Jičín
24 9 2 13 31:46 29
11.Sokol Čechovice 24 7 3 14 38:92 24
12.FK Šumperk B 24 6 4 14 47:79 22
13.FK Slavia Opava 24 7 0 17 41:56 21
14.MFK Vítkovice B 24 4 2 18 42:82 14
15.SK Sulko-Zábřeh 24 3 3 18 28:79 12
KP STARŠÍ DOROST

Dohrávané 18.kolo: Určice-Nemilany 10:4 (4:1),
branky: Krajíček 3, Němčík 2, Zapletal 2, Halouzka, Josif,
Šnajdr - Hořava 3, Šuba.
23.kolo: Kostelec-Černovír 1:4 (1:3), branky: Stanek
- Kudlička 2, Dočkal, Guskovič, Určice-Litovel 12:1
(4:0), branky: Zapletal 5, Halouzka 2, Josif 2, Krajíček
2, Hýbl - Puskal, Mohelnice-Zubr Přerov 1:0 (1:0),
branky: Svoboda, Opatovice-Velké Losiny -nehráno,
Nemilany-Velký Týnec 7:0 (3:0), branky: Kolovrátník 3,
Hořava 2, Svátek, Šuba, Nové Sady-Šternberk "A" 3:2
(2:0), branky: Horák 2, Novotný - Zatloukal 2, KoniceChválkovice 0:16 (0:9), branky: Němec 7, Mór 3, Homola
2, Hrabal 2, Dosoudil, Krieg.
1.Určice
23 19 2 2 135:44 59
2.Zubr Přerov
23 19 2 2 85:27 59
3.Mohelnice
23 18 0 5 82:29 54
4.Velké Losiny
22 13 2 7 76:46 41
5.Černovír
23 12 5 6 56:36 41
6.Opatovice
21 12 2 7 72:48 38
7.Chválkovice
23 9 3 11 81:47 30
8.Velký Týnec
23 8 3 12 51:56 27
9.Nemilany
23 8 2 13 55:60 26
10.Šternberk "A"
23 7 3 13 51:72 24
11.Nové Sady
23 6 4 13 60:58 22
12.Kostelec
22 5 4 13 54:93 19
13.Konice
23 5 1 17 43:119 16
14.Litovel
23 1 1 21 15:181 4
KRAJSKÁ SOUTÌŽ SK. “A”- DOROST

Jaroslav Vrána s Adélou Přibylovou slavili s českou vlajkou na ramenou svých
reprezentačních kolegů.
Foto: TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou

Výsledky mistrovství Evropy v krasojízdě:
Junioři: 1. Nick Lange 161,23 bodů, 2. Max Maute (oba Německo) 151,55 b., 3. Ondřej Hanzlíček 117,55 b., 7. Jaroslav Vrána (oba ČR) 98,92 b.
Juniorky: 1. Lena Günther 161,28 b., 2. Lara Füller (obě Německo) 148,76 b., 3. Leana
Hotz (Švýcarko) 147,68 b., 6. Adéla Přibylová (ČR) 127,54 b.
Dvojice: 1. Kristian Friedla, Jonas Örter (Německo) 100,23 b., 2. Adéla Přibylová, Jaroslav Vrána (ČR) 77,12 b., 3. Therese Rietsch, Jacob Löic (Francie) 71,91 b.

FRENCH OPEN - ATP Tour, WTA Tour
MUŽI
Kvalifikace - 1. kolo: Pospíšil (ČR) - Pella (Arg.) 1:6, 1:6
1. kolo: Rosol (ČR) - Ymer (Švédsko) 2:6, 6:7 (7), 3:6

ŽENY
1. kolo: Šafářová (13-ČR) - Pavljučenkovová (Rus.) 7:6 (6), 7:6 (9); Cetkovská
(ČR) - Doiová (Jap.) 3:6, 2:6

Malá kopaná: první okresní ligu mužů vyhrál

Dobrochov před Chaloupkou PV a Otinovsí
DŘEVNOVICE Ve výborně připraveném areálu SK Dřevnovice vyvrcholila
1. okresní liga mužů v malé kopané ČUS Prostějovska 2014/2015. Závěrečný
turnaj už nemohl nic změnit na suverénním triumfu týmu SK Tomek Dobrochov, který i v posledním kole vysoko zvítězil a svou vynikající sezónu uzavřel
naprosto zaslouženým ziskem mistrovského titulu s obřím náskokem čtrnácti
bodů a impozantním skóre 105:38!
Stříbro za druhé místo získal další silný celek a spolufavorit elitní soutěže našeho regionu SK Chaloupka Prostějov, na bronzovou třetí příčku těsnou finální výhrou proklouzl výběr TJ Otinoves. Ceny nejlepším kolektivům včetně pohárů předali předseda výkonného výboru malé kopané Prostějov Pavel Kočíb, revizorka výkonného
výboru OS ČUS Prostějovska, z.s. Jiřina Kučerová a starostka Dřevnovic Bohumila
Charvátová.
(kopa,son)

1. okresní liga mužù 2014/15
Čtvrtý turnaj jara (sobota 23. května) – hřiště Dřevnovice: SK Kobra Kobeřice – MK
Brodek u Prostějova 0:5, Spojené kluby Hluchov/Čehovice – SK Tomek Dobrochov 3:9,
SK Dřevnovice – TJ Otinoves 6:7, SK Chaloupka Prostějov – SK Mexico Víceměřice 4:1.
Koneèná tabulka
1. Dobrochov
13
0
1
105:38
39
2. Chaloupka PV
8
1
5
68:50
25
3. Otinoves
7
0
7
55:67
21
4. Brodek u PV
6
1
7
51:53
19
5. Víceměřice
6
1
7
46:52
19
6. Hluchov/Čehovice
5
3
6
49:53
18
7. Dřevnovice
3
3
8
35:54
12
8. Kobeřice
2
3
9
25:64
9
Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.
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23.kolo: Slatinice-Náměšť 2:1 (1:0), branky: Kurfürst,
Ryšavý - Havlíček, Brodek u Př.-Tovačov 5:3 (3:1),
branky: Kudlička 2, Horák, Kaláb, Černík - Hýzl, Šemro,
Špalek, Smržice-Němčice nad H. 5:0 (3:0), branky: Vaca
4, Gottvald, Protivanov-Kojetín-Koválovice 6:2 (3:1),
branky: Milar 2, Dokoupil, Kozlovský, Mudroch, Sekanina
- Langer, Šťastný, Želatovice-Lipník 1:3 (1:1), branky:
Jemelka - Bureš, Caletka, Vaculík, Hustopeče-Šternberk
"B", Chomoutov-Doloplazy 3:1 (1:1), branky: Ondrejka
2, Švach - Tichavský.
1.Lipník
23 22 0 1 100:15 66
2.Želatovice
23 17 2 4 94:35 53
3.Chomoutov
23 16 2 5 73:26 50
4.Smržice
23 15 2 6 72:41 47
5.Doloplazy
23 11 4 8 81:47 37
6.Slatinice
23 11 2 10 70:52 35
7.Tovačov
23 11 2 10 56:46 35
8.Hustopeče
22 10 0 12 56:50 30
9.Protivanov
23 8 3 12 49:54 27
10.Brodek u Př.
23 8 1 14 63:81 25
11.Němčice nad H. 23 7 2 14 46:72 23
12.Náměšť
23 6 2 15 44:69 20
13.Kojetín-Koválovice 23 4 4 15 53:89 16
14.Šternberk "B"
22 0 0 22 13:199 0
KP - STARŠÍ ŽÁCI

ROCHOV
B
O
D
K
E
M
O
T
Vítěz 1. okresní ligy mužů v malé kopané
SK
ČUS Prostějovska 2014/2015

Foto: Viktor Hrdlička

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.

Dohrávané 15.kolo: Želatovice-Černovír 0:10 (0:5),
branky: Blažek 4, Kuchyňa 3, Blažek 2, Juřena.
23.kolo: Kozlovice-Černovír 1:3 (1:1), branky:
Suchomel - Kuchyňa 2, Blažek, Šternberk-Konice
0:4 (0:2), branky: Štugel 2, Paš, Ryp, ČechoviceZábřeh 7:0 (3:0), branky: Růžička 3, Hájek 2, Krčal,
Černý, Velké Losiny-Lipník 2:4 (1:1), branky: Luks,
Sedláček - Školoudík 2, Filipec, Šubrt, ŽelatoviceMohelnice -nehlášeno, Nové Sady-Brodek u
Přerova 4:0 (2:0), branky: Pošusta 2, Přikryl,
Šlosar, Slavonín-Jeseník-nehlášeno.
1.Čechovice
22 17 4 1 111:17 55
2.Černovír
23 17 1 5 118:29 52
3.Jeseník
21 17 1 3 89:21 52
4.Nové Sady
22 15 6 1 86:18 51
5.Konice
22 14 2 6 56:34 44
6.Mohelnice
21 13 2 6 109:28 41
7.Kozlovice
22 10 2 10 43:51 32
8.Lipník
22 10 0 12 55:71 30
9.Zábřeh
22 7 2 13 51:61 23
10.Slavonín
21 5 3 13 24:75 18
11.Velké Losiny
22 5 2 15 30:90 17
12.Želatovice
22 3 3 16 20:111 12
13.Brodek u Přerova 22 2 3 17 15:78 9
14.Šternberk
22 2 1 19 23:146 7

OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU

17.kolo: Sokol v Pivíně-Sokol Brodek u PV 5:2, FC KraliceSokol Plumlov 7:1.
1.Haná Nezamyslice 13 8 2 3 29:17 27
2.Sokol v Pivíně
14 6 4 4 34:28 23
3.Sokol Brodek u PV 13 6 3 4 29:24 22
4.Sokol Plumlov
14 4 3 7 28:36 18
5.FC Kralice
14 3 2 9 20:35 12
Kanonýři: 12 - Typner Jan (Sokol Brodek u PV), 9 Blumenstein Zdeněk (Sokol v Pivíně), 8 - Soldán Denis
(Haná Nezamyslice).
OKRESNÍ PØEBOR ŽÁKÙ

15.kolo: Sokol Určice-Sokol v Pivíně 1:2 (1:1), Sokol
Plumlov-FC Kralice 3:0 (0:0), Sokol Protivanov-FC
Dobromilice 1:6, Jiskra Brodek u Konice-FC Hvozd 2:1.
1.Haná Prostějov
12 12 0 0 153:2 36
2.Sokol Určice
12 8 2 2 68:16 27
3.Sokol Plumlov
13 8 2 3 41:25 26
4.Sokol v Pivíně
14 8 1 5 37:32 26
5.Jiskra Brodek u Konice 14 6 1 7 40:45 20
6.FC Kralice
13 6 0 7 47:48 18
7.FC Hvozd
13 3 4 6 27:45 16
8.FC Dobromilice
13 2 2 9 22:93 8
9.Sokol Protivanov
14 0 0 14 5:134 0
Kanonýři: 59 - Hangurbadžo Alexandr (Haná Prostějov),
26 - Vobejda Jaroslav (Sokol Určice), 20 - Zatloukal
Leopold (Haná Prostějov).
OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ

15.kolo: Smržice-Sokol Držovice nehráno, Jiskra
Brodek u Konice-FC Kralice 22:1 (1:1), Vičar 7, Grepl
5, Franc 4, Franc 3, Zatloukal 3 - Grumlík, Sokol
v Pivíně-FC Kostelec na Hané 2:3, FK NěmčiceSokol Brodek u PV 10:1 (1:1), FK Výšovice-Sokol
Čechovice B 0:1.
1.FK Němčice
15 15 0 0 145:5 45
2.Sokol Čechovice B 15 11 1 3 61:23 35
3.Jiskra Brodek u Konice 15 9 3 3 105:29 32
4.FC Kostelec na Hané 14 9 3 2 71:20 31
5.Sokol Brodek u PV 15 7 4 4 54:50 27
6.Sokol v Pivíně
14 3 3 8 23:50 13
7.FK Výšovice
14 3 2 9 31:66 12
8.Sokol Držovice
14 2 3 9 26:45 11
9.FC Kralice
15 1 3 11 26:139 7
10.Smržice
13 1 0 12 19:134 3
Kanonýři: 37 - Vičar Adam (Jiskra Brodek u Konice),
31 - Kromka Tomáš (FK Němčice), 25 - Handl Marek
(FK Němčice), Moural Ondřej (FK Výšovice)..
OKRESNÍ PØEBOR ŽÁKÙ 7+1

11.kolo: Sokol Přemyslovice-Sokol Brodek u PV
nehráno Sokol Klenovice-Sokol Bedihošť 0:5.
1.Sokol Brodek u PV 10 9 0 1 60:10 27
2.Sokol Bedihošť
11 5 0 6 30:40 15
3.Sokol Klenovice
10 4 0 6 22:47 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).

Chcete
dostávat
ZDARMA
žhavé
novinky
z celého
Prostějovska
na svůj email
či rovnou do
mobilu?
klikněte na
www.
vecernikpv.cz
a zajistěte si
naši novou
službu.
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Pondělí 25. května 2015
www.vecernikpv.cz

kultura v Prostějově a okolí...

Slavný rocker rozhýbal „Kasko“...
VIDEO&FO

TOGALERIE

klikni na

Petr Kolář dvojmo. Ale kdepak, vidíte správně - to se jen známá muzikálová hvězda nechala před sobotním koncertem
zvěčnit jak s Petrem Zlámalem z pořádající agentury HIT TRADE, tak i jeho synem Tomášem. 2x foto: HITTRADE
ni „Jednou nebe zavolá“ dokonce odcházeli domů spokojení a nabití a myslím, že všichni návštěvníci si
oběhl celý sál a se svými fanouš- pozitivní energií.
jej užili. Samotný Petr Kolář na mě
ky si podal ruku. A když se všech „Byla to bomba, já ho miluju. Takový zapůsobil moc příjemným dojmem,
přítomných zeptal, jestli si s ním sympaťák a ještě má takový úžasný byla s ním skvělá spolupráce a ko„zabékají“, odpověď byla jasná. hlas. Po koncertě si určitě půjdu pro munikace. Jsem výkonem dokázal,
„Kasko“ se rozezpívalo tak, že byl autogram,“ svěřila se Večerníku nad- že nadarmo je Slavíkem. Patří bezeKolář rázem bez práce. Bylo jasné, šeně Lenka, jedna z divaček. „Moc se sporu k tuzemské špičce. A když se
že slavné hity jako „Vyznání“ nebo mi to líbilo. Původně jsem nechtěla do jejich hitů zapojili i diváci, leckdo
„Navzdory hříchům“ se už publiku jít, ale nakonec nelituju. Litovat mo- měl husí kůži,“ zhodnotil sobotní vezaryly do paměti tak, že bylo schop- hou ti, co nepřišli. Byl to krásný záži- čer v ´Kasku´ Petr Zlámal, jednatel
no je odzpívat téměř celé. Několik tek,“ přidal osmatřicetiletý Petr Jouza. agentury HIT TRADE, jejíž nejbližzávěrečných přídavků už diváci zpí- A jak koncert hodnotí ti nejpovola- ší akcí je vystoupení Věry Špinarové.
i natáčet a se všemi z pódia ko- vali vestoje a většina z nich se i roz- nější? „Koncert proběhl k naší spo- Ta přijede na plumlovskou přehradu
munikoval velmi příjemným vlnila do rytmu. Není tedy divu, že kojenosti. Měl skvělou atmosféru 13. června.
a přátelským způsobem. Nepohrdl
dokonce ani nabídnutou slivovicí,
jakk zp
pívvall peetr ko
olářř v prrostějovvě....
kterou mu jedna z fanynek přinesla
2x foto: HITTRADE
až pod pódium. Za zády mu stála solidní kapela, která se ovšem držela zpátky, aby mohl vyniknout jeho neuvěřitelně silný a nezaměnitelný hlas.
Hned na začátku koncertu Kolář
BYLI JSME
všechny přítomné vyzval, aby si přeU TOHO
sedli do prvních řad. „Aspoň to bude
vypadat, že je tady ten pravý kotel,“
glosoval s úsměvem nesmělost přítomných. Postupně ale veškeré zábrany opadaly a nakonec z toho byla jízda
Velké tóniny i vysoký hlas předvedl návštěvníkům kon- Více jak dvouhodinové vystoupení bylo od samého zajako hrom...
certu několikanásobný stříbrný Český slavík.
čátku až do konce jedna velká show...
Během koncertu zazněly všechny
jeho největší hity i novinky. Při pís-

PETR KOLÁŘ SI PŘIPÍJEL
S FANOUŠKY SLIVOVICÍ

i duší. V minulosti prošel například
kapelami Precedens či Arakain a spolupracoval s Michaelem Kocábem
pro Večerník
i Danielem Landou. Jeho píseň „Ještě
že tě, lásko, mám“ se stala megahitem
Pavla
a během dvou let i nejhranější skladVAŠKOVÁ
bou v českých rádiích. Do Prostějova
za přispění
jej přivedla agentura HIT TRADE.
Petra Kozáka
Přestože se jedná o hvězdu takového
Petr Kolář je několikanásobným formátu, jeho prostějovské vystoudržitelem stříbrných „Slavíků“, pení zcela postrádalo všechny hvězdmuzikálová hvězda a rocker tělem né manýry. Diváci si ho mohli fotit

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Z VERNISÁŽE

Na plumlovském zámku otevřena
další dlouhodobá výstava

KELTSKÁ NOC BUDE I LETOS!
Letošní program bude plný zahraničních hvězd
publiky a Slovenska, ale i okolních
států. Program je každoročně velmi
rozmanitý a zahrnuje to nejlepší,
co je v našich podmínkách možno
v rámci „keltství“ vidět.
Letos tomu nebude jinak. Již potřinácté na akci vystoupí miláček
publika, irská skupina Sliotar, z tuzemských kapel to budou například
Quanti Minoris, Happy to meet,
Kelt Grass Band a spousta dalších.
Diváci se ale mohou těšit na kapely
z celé Evropy. Z Rakouska přijedou Celtica Pipes Rock, z Dánska
Tradish, z Polska Percival, vystoupí také maďarsko-rumunští Selfish
Murphy či slovenští Irish rose. Po
oba dva festivalové dny budou průběžně k vidění keltská bojová umění a Scottish living history, keltské

řemesla a boje Daoine Ceilte a Latenart (keltský tábor), keltský druid
Lunwer, keltská kovárna a další zajímavosti ze života Keltů.
Předprodej vstupenek už je
v plném proudu. Právě probíhá
první vlna v předprodejní síti
TICKETSTREAM, kde si až do
14. června můžete koupit lístek
za nejnižší možnou cenu. Permanentka na celý festival vás tak
vyjde na 400 Kč. V druhé vlně
po 14. červnu ji koupíte již za
450 Kč a na místě za 500 Kč.
Všechny podstatné informace
naleznete na www.keltska-noc.
cz. Přinášet vám je bude také
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který připravuje hned několik sou(pav)
těží o lístky...

PROSTĚJOV Uplynulý pátek v podvečerních hodinách proběhlo
„Poetické rozloučení“ s Kavárnou ve Špalíčku. V rámci programu
derniéry ve stávající podobě vystoupili známí muzikanti i divadelníci. Že se útulná kavárna těšila velké oblibě, dokázalo množství
návštěvníků, kteří se až tísnili v omezených prostorách...

vystoupení pojali jako „protestní“ akci.
„Rozhodli jsme se, že dnes večer zahrajeme jen to nejostřejší, co v repertoáru
máme,“ nechal se slyšet zpěvák skupiny
Vojta Peštuka. Celé jejich vystoupení
protkané texty glosujícími současnou
sociální a politickou situaci u nás směřovalo k tomu nejdůležitějšímu, co chtěli
návštěvníkům sdělit (Večerník informuje na straně 3 - pozn.red.). „ Je to paradox. Když jsme v roce 2009 obdrželi
cenu města, šli jsme ji zapít právě sem.
A dnes tady zapíjíme i to, že ocenění
vracíme,“ uvedl paradox Vojta Peštuka.
Kavárna ve Špalíčku bude otevřena do
24. června.

PLUMLOV Již 14. ročník mezinárodního hudebního festivalu
KELTSKÁ NOC se uskuteční
24. a 25. července opět v kempu ŽRALOK pod plumlovským
zámkem. Program bude našlapaný jako každoročně a přibudou
i další zahraniční hvězdy keltské
muziky. A právě v těchto dnech
máte jedinečnou možnost získat vstupenky za nejnižší cenu
v první předprodejní vlně. Exkluzivním mediálním partnerem
akce je znovu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
Festival Keltská noc se za dobu své
existence stal již fenoménem. Jedná se o největší akci svého druhu
u nás a opakovaně se na ni sjíždějí
návštěvníci nejen z celé České re-

PLUMLOV V čem pekly buchty naše
prababičky se dozvědí návštěvníci
nové dlouhodobé expozice ve
výstavních prostorách plumlovského
zámku, jejíž vernisáž proběhla
v sobotu za účasti senátorky Boženy
Sekaninové. Ta nad tímto projektem
představujícím keramické formy
na pečení z osmnáctého až počátku
dvacátého století převzala záštitu.
„Nejde prvoplánově o žádnou
kulinářskou záležitost. V průběhu devatenáctého století u nádobí převládlo
používání uživatelsky příjemnějšího
a výrazně levnějšího materiálu glazované keramiky, což byl případ
i forem na pečení,“ vysvětlil Večerníku
vznik exponátů Miroslav Macík, člen
Spolku pro Plumlovský zámek a starosta Klubu historického a státovědného
v
Prostějově,
které
výstavu
spolupořádají.
Jako
dlouholetý
starožitník dodal, že vystavenou kolekci nelze považovat za systematicky
budovanou sbírku. „Jde o nahodilý
a ryze subjektivní výběr, což lze ze
sbírkotvorného hlediska považovat za
nedostatek,“ uvedl.

Rozmanitost forem je opravdu pozoruhodná. Nad výstavou převzala
záštitu senátorka Božena Sekaninová.
2x foto: Tomáš Kaláb
Pokud máte dojem, že forma na v zavinovačce,“ odhaluje rozmanitost
bábovku je jen ta jedna klasická, tohoto artiklu Macík. Téměř dvě stovky
jste vedle. „Jsou zde typy, které byly exponátů pochází především z Čech
něčím zajímavé. Typickým hanáckým a Moravy, některé kousky i ze Slovenska.
produktem jsou tzv. benešníky, což jsou Ještě dodejme, že tato výstava navazuje
velká plata, ve kterých je řada malých na první počinek Spolku pro Plumformiček. Další zajímavé tvary jsou lovský zámek, kterým loni byla taktéž
beránci, používané především na Ve- dlouhodobá výstava moravské a zápalikonoce, ryby, v těch se peklo zase na doslovenské lidové keramiky ze soukVánoce, nebo prasátka. Matkám se jako romých sbírek, která čítá asi sto třicet
dárek dávaly formy ve tvaru mimina kusů.
(tok)

Kavárna ve Špalíčku se rozloučila poeticky
Pavla Vašková
Kavárna bude v současné podobě fungovat už pouze do konce června. Dostala totiž od vedení muzea výpověď.
V této souvislosti se spekuluje o politických důvodech, ředitel muzea Daniel
Zádrapa však toto tvrzení popírá a tvrdí,
že muzeum chce kavárnu provozovat
samo a rozšířit tak i výstavní prostory.

V každém případě v pátek 22. května
se s Kavárnou ve Špalíčku postupně
rozloučili svým vystoupením kytarista
a zpěvák Marek Soldán, folkrocková
skupina Dojem, Klas z Kralic na Hané,
Divadlo Starost a jazzový klavírista Míťa
Zikmund. Hlavním hřebem večera byl
ale koncert známé klezmerové skupiny Létající rabín, který se uskutečnil
v prostoru před kavárnou. „Rabíni“ své

S oblíbenou Kavárnou ve Špalíčku se přišla rozloučit i skupina Dojem.

HŘIŠTĚ“
kousek...

pv.cz
www.vecernik

PROSTĚJOV Rocková hvězda s nezaměnitelným hlasem zavítala uplynulou sobotu v rámci svého turné i do prostějovského
Společenského domu. Petra Koláře přivítal několikasethlavý dav,
který muzikálová hvězda svým energickým vystupováním a skvělým pěveckým výkonem strhla všechny přítomné ke zpěvu a nakonec i tanci... Večerník byl jakožto exkluzivní mediální partner u toho!

netové stránky www.vecernikpv.cz

Foto: Pavla Vašková

dila, pro celý klub
Ostatní týmy cítily
o to větší šanci,
maximum energie.“

Pondělí 25. května 2015
www.vecernikpv.cz
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„Medaile je oceněním za práci v průběhu

celé sezóny,“ říká předseda klubu Ivan Pospíšil
PROŠTĚJOV Po pěti letech vyhráli prostěovští basketbalisté Ariete
pro Večerník poslední zápas sezony. A díky
Ladislav VALNÝ
tomu získali jedenáctou ligovou
medaili v řadě. Hráči ze sebe dokázali setřást zklamání ze semifinálové
porážky s Děčínem a do souboje o třetí místo dali na konci náročného
ročníku zbytek svých sil. Obhájili tak své postavení v tabulce po základní
části a díky tomu mají na krku plným právem bronzovou ozdobu.
exkluzivní zpravodajství

„Medaili jsme si zasloužili. Je to ocenění
za práci v průběhu celé sezony. Všechno
nám nevyšlo podle představ, ale s celkovým vystoupením můžeme být spokojeni. Máme další cenný kov do sbírky,
o který usilovalo více klubů, ale i přes velké posílení se jim to nepodařilo,“ neskrýval po skončení sezóny spokojenost Ivan
Pospíšil, předseda prostějovského klubu.
„Po minulé sezoně Před sezonou si v Ariete stanovili za cíl
nám odešla celá řada umístit se v základní části do čtvrtého
opor a stavěli jsme nový tým. místa a pokusit se získat co nejlepší
To se nám podařilo. Noví hráči podávali kvalitní výkony, ať už to byl
Dylan Talley nebo Tomáš Mrviš.
Dali jsme dohromady kvalitní sestavu pod košem. Všechno se to sečetlo
a přineslo pěkný výsledek.“
ƔƔ Jak moc pomohl návrat Kamila
Švrdlíka v průběhu sezony?
„Do sestavy se dostal v dobrou dobu
a náležitě nás posílil. Navíc přinesl hodně energie, kterou dává do
zápasů. Rozhodně přispěl k tomu,
že můžeme sezonu hodnotit jako
úspěšnou.“
ƔƔ V domácím prostředí jste
v průběhu celé sezony prohráli
pouze dva zápasy. Jak si užíváte
duely na vlastní palubovce?
„Z pohledu výkonů můžeme
být opravdu spokojení. Škoda jen, že si do ochozů nenašlo cestu více fanoušků.
Myslím si, že předvádíme
kvalitní basketbal a naší
hrou umíme pobavit.
Určitě dobře reprezentujeme Prostějov,
tým by si tedy větší
podporu zasloužil.
Rád bych proto
KONEČNÝ STAV SÉRIE: 2:1
poděkoval všem
našim věrným PROSTĚJOV Domácí palubovka
fanouškům za rozhodla o držiteli bronzové medaile
sympatie. A vě- v letošním ročníku Kooperativa NBL.
řím, že svým Hráči Ariete Prostějov i BK Opava doznámým řeknou, kázali využít vlastní halu a v rozhodujíže chodit na bas- cím duelu Orli toto pravidlo potvrdili.
ket není ztráta času Od úvodního hvizdu vletěli na svého
a že v příští sezoně bude soupeře, kterému dali smrtelný úder
hned v prvních minutách. Nepolevili
v hledišti více lidí.“
ƔƔ Obhájíte své postavení ve špičce? ani za rozhodnutého stavu a po výsled„Uvidíme, do jaké míry se nám po- ku 89:60 zaslouženě ovládli sérii v podaří současný kádr... O naše hráče je měru 2:1 na zápasy.
zájem, protože opakovaně potvrzují Hostům nepomohli ani fanoušci, kteří dosvoji kvalitu. Byl bych rád, aby kostra razili na Hanou v hojném počtu. Zhruba
zůstala pohromadě. Těžko ale v tuto stovka hlučných příznivců pouze sledovala
chvíli říct, do jaké míry se to povede.“ demolici svého výběru. Hráči Ariete totiž
sázeli doslova koš za košem a v 7. minutě
www.vecernikpv.cz
vedli neuvěřitelným poměrem 21:0! Až

pozici v pohárové soutěži. To se podařilo. Orli šli do play off ze třetí příčky
a z finálového turnaje v Brně přivezli
trofej pro vítěze druhé nejvýznamnější domácí soutěže. „Od postupu do
ligy jsme po něčem takovém toužili. Několikrát jsme byli blízko, ale vítězství nám
pokaždé uniklo. Konečně to vyšlo. Byl
to velký zážitek pro fanoušky i samotné
hráče. Většina kluků zvedla opravdu velký
pohár poprvé v kariéře,“ ohlédl se za historickým úspěchem Pospíšil.

Basketbalisté Prostějova opět dokázali,
že dlouhodobě patří mezi domácí elitu,
i když neměli k dispozici tak vysoký
rozpočet jako některé jiné kluby
a ani v jedné soutěži nepatřili mezi největší kandidáty na úspěchy. V poháru
přeskočili favority z Děčína a Pardubic. Ambiciózní Východočeši se
v lize nedostali ani do semifinále, i když
stavěli tým na finálovou sérii.
„Podařilo se nám získat kvalitní hráče.
Na palubovce si dokázali pomoci a šli
za stejným cílem. Proto jsme opět dokázali skvěle reprezentovat celé naše město,
hráčům patří velké poděkování. Nebylo
snadné dotáhnout sezonu do takového
pěkného konce, ale jsme mistři Moravy
a pohároví vítězové. Z toho můžeme mít
všichni výborný pocit,“ prohlásil generální
manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich.

PODLE

VEČERNÍKU
ARIETE PROSTÌJOV

Basketbalisté Prostějova nebyli po
semifinálové porážce v dobré pozici. Museli totiž zapomenout na
zklamání z vyřazení a soustředit
se na poslední duely ligového
ročníku proti nebezpečné Opavě.
Čtvrté místo by bylo po dlouhých
měsících dřiny pořádně hořké.
Orli ale ukázali, že se umí poprat
i
v těžkých okamžicích. V Opavě sice
ještě sezonu nedokázali ukončit,
doma ovšem Slezanům nedali žádnou šanci pomýšlet na
úspěch. „Opravdu se nedá určit
nejlepšího hráče. Byl to týmový
výkon. Nejdříve to táhl Pavel
Slezák s Tomášem Mrvišem,
pak je vystřídali další. Všichni
ukázali, že medaili chtějí.
A tomu naše hra odpovídala,“ poděkoval celé sestavě trenér Zbyněk Choleva.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Podle ratingu
byli Orli druzí

ARIETE PROSTĚJOV - 3. místo v Kooperativa NBL 2014/2015
Foto: Josef Popelka

ÚTOČNÉ TSUNAMI přineslo Ariete medaili
BK PV
BKJ O
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pak se do koše trefili také svěřenci exprostějovského rozehrávače Petra Czudka. Skvělou pasáž odehrál především Pavel Slezák
a Tomáš Mrviš. Tato dvojice obstarala
17 z 21 úvodních bodů. Činili se také
obránci a díky tomu po deseti minutách
domácí vedli o dvacet bodů - 27:7.
Výrazný náskok domácí hráče nezpomalil
ani v následující čtvrtině. Po minišňůře pěti
bodů Slezané snížili v 15. minutě na rozdíl
šestnácti bodů, ale jejich další ofenzivní
snažení rychle uhasila další Slezákova trojka. V posledních pěti minutách opět Orli
naprosto neprodyšně uzavřeli prostor pod
vlastním košem a nedovolili svému soupeři skórovat. Sami naopak postupně navyšovali po ukázkových kombinacích své
vedení. Skvělý okamžik si na poslední minutu schoval kapitán Radek Nečas. Osm
sekund před klaksonem využil přihrávku
Romana Marka a pak získal míč a střelou
z poloviny hřiště navýšil vedení Ariete na
43:14 po dvaceti minutách.
Přes třicetibodový rozdíl se protivníci dostali ve 23. minutě po zakončení Kamila

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...

Zbynìk CHOLEVA - Ariete Prostìjov:
„Zápas rozhodl náš skvělý začátek, v obraně jsme byli velmi pozorní, důslední i agresivní a
to samé se nám podařilo v útoku. Je fantastická věc nechat soupeře dát za první půlku na
čtrnácti bodech. Pak byla otázka udržet stejnou koncentraci do druhé půlky. V kabině jsme
si řekli, že žádné problémy nepřipustíme a to se nám podařilo. Díky tomu jsme se mohli se
sezonou rozloučit výhrou.“

Petr CZUDEK - BK Opava:
„Těžko se mi utkání hodnotí, rozhodlo prvních pět minut, kdy jsme byli svázaní, a nebyli
schopni trefit zařízení. Soupeř na nás vlítl a celý první poločas byl lepší. Kluci měli snahu,
ale bylo to křečovité a nebyl nikdo, kdo by zvedl ten prapor a vlil trošku naděje. Dostali
jsme pořádnou facku, ale ta nám v příštích měsících může prospět. Víme, na čem pracovat.
Prohra bolela, ale i tak máme za sebou dobrý ligový ročník.“

Švrdlíka. O minutu později už Slezák
upravil na 56:20 a až za tohoto stavu hráči
Ariete mírně povolili, načež do poslední
desetiminutovky vstupovali při výsledku
66:37. Bronzové oslavy si v závěrečné desetiminutovce užívala přímo na palubovce
celá sestava. Všichni hráči se přitom zapsali
do střelecké listiny. Poslední slovo měl hos-

tující Gniadek půl minuty před vypršením
řádné hrací doby. Nejprve proměnil svůj
pokus z vymezeného území a vzápětí přidal i bod z trestného hodu. To ale Orlům
vítěznou radost nemohlo pokazit. Po závěrečném klaksónu bylo vše jasné - prostějovský basketbal má i v jedenácté sezóně
mezi elitou medaili...
(lv)

JSME JAKO TÝM,“ TVRDÍ NEJLEPŠÍ STŘELEC SLEZÁK
KAPITÁN PO SEZONĚ: ROZPORUPLNÉ POCITY... „KRALOVALI
PROSTĚJOV průběhu posledního zápasu sezony se Pavel Slezák

PROSTĚJOV Po posledním utkání přebíral kapitán Ariete Prostějov
Radek Nečas pohár pro třetí nejlepší
celek elitní české soutěže. Přestože
měl za sebou se spoluhráči vítězné
utkání, po jeho úsměvu občas přelétl
stín. Není divu, že narozdíl od minulých sezón si totiž nemohl zahrát sérii
o titul a to mu chybělo k úplné spokojenosti.
„Pochopitelně jsem rád, že se nám podařilo sezonu zakončit výhrou. Našli jsme
zbytky morálních sil a úspěšně zvládli sérii
o bronz. Semifinálová porážka ale pořád
dost mrzí...,“ hlesl po závěrečné siréně
úterního klání Radek Nečas, vyhlášený
jako nejlepší obránce ligy. Důvodem
prostějovské absence ve finále, byly podle
Nečase, některé ztráty v průběhu dlouhodobé části. Orli prohráli zápasy s USK
Praha a Svitavami. Tuto ztrátu nedokázali
ve zbývajících duelech dohnat. „Těch ztrát
s papírově slabšími týmy bylo opravdu
hodně. Díky nim jsme nešli do vyřazo-
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vací části z druhého místa, které by nám
pravděpodobně pomohlo do zápasů
s Nymburkem. Nedá se nic dělat,“ pokrčil
rameny vyhlášený bojovník.
Všichni basketbaloví odborníci se
shodují, že pořadí právě skončeného
ročníku Kooperativa NBL rozhodla domácí palubovka. „Ukázalo se to
především ve třetím semifinále v Děčíně. Domácí byli prakticky na lopatě, ale
přesto ukázali, jak si ve vlastní hale věří,
a ještě zápas otočili. Byl to klíčový moment,“ souhlasí Nečas.
Sezonu prostějovský kapitán zakončil stylově. I když nepatří mezi vyhlášené střelce,
zaznamenal v posledním zápase jedenáct
bodů a především na konci prvního poločasu proměnil svůj pokus z poloviny
hřiště. „Vedli jsme skoro o třicet, to se pak
takové střely dávají dobře. Každý hráč má
hromadu sebevědomí a zkouší, co se podaří. Vyplynulo to ze hry a z celkové pohody,“ komentoval svoji úspěšnou ránu
Nečas.
(lv)

ani jednou nepostavil na čáru trestného hodu, přesto byl s devatenácti body nejlepším střelcem Prostějova v rozhodujícím utkání
o třetí místo proti Opavě. Celkově proměnil osm z jedenácti pokusů,
tři rány byly z trojkové vzdálenosti. „Přitom před zápasem jsem se
cítil hodně špatně. Pak ale přišla první střela, která si našla cíl a od té
doby bylo všechno v pohodě,“ usmíval se obávaný střelec Orlů.

LADISLAV VALNÝ
ƔƔ Opava skórovala poprvé až za
stavu 0:21. Vzpomenete si na nějaký zápas s takovým průběhem?
„Nevím, jestli jsme někdy měli takto
povedený začátek... (úsměv) Za dobu,
co jsem v Prostějově, nám ale pár zápasů vyšlo stejně dobře. A bylo to
i proti silným týmům jako Děčín nebo
Pardubice. Někdy se to sejde.“
ƔƔ Čekal jste, že se něco takového
přihodí i v tomto střetnutí?
„Právě, že nečekal. Spíš se předpokládal těžký zápas, protože Opava doma

sérii vyrovnala a věřila, že může vyhrát
i poslední zápas. Pak ale dlouho nedali
koš a svěsili hlavy. Už se do toho prostě nemohli dostat.“
ƔƔÚvodní ofenzivu jste táhl vy společně s Tomášem Mrvišem...
„Kralovali jsme jako tým! Nešlo jen
o nastřílené body. Hráli jsme výborně
v obraně a soupeře k ničemu nepustili.
To bylo rozhodující.“
ƔƔ Věděli jste už o přestávce, že je
rozhodnuto?
„Spíše jsme tušili, že na nás ve druhé
půlce zkusí vletět. Dali dva koše, na
které se nám ale podařilo rychle odpo-

Foto: Josef Popelka
vědět. Na konci třetí čtvrtiny už jsem
věděl, že nám bronzová medaile neunikne.“ (úsměv)
ƔƔ Potvrdili jste dobré výkony na
vlastní půdě. Rozhodla celou sérii?
„Domácí prostředí rozhodlo celou
ligu. Ukázalo se, že je to klíčový faktor.
Rozhodlo i o tom, že jsme nepostoupili do finále.“

Prostějov (lv) - Sledovaný koeficient užitečnosti, který obvykle
kopíruje konečné pořadí basketbalové soutěže, tentokrát selhal. První
místo patří mistrovskému Nymburku, který dlouhodobě překonal
magickou stovku, finalista Kooperativa NBL z Děčína ale skončil až
pátý. Druhou pozici pro sebe získali
basketbalisté Prostějova. Poražený
čtvrtfinalista z Pardubic je třetí, před
čtvrtým Ústím nad Labem. Opava,
která se po roce opět dostala mezi
nejlepší čtyři české týmy, je až sedmá.
„Většinou se koeficient úspěšnosti
nemýlí. Vypovídá to o vyrovnanosti ligové soutěže,“ míní generální manažer prostějovského klubu
Petr Fridrich. Orlům se tentokrát
ve srovnání se soupeři nedařilo ve
střelbě trojek. Celkově obsadili až
sedmé místo, za druhým Děčínem
z pohledu celkové úspěšnosti zaostali o 1,3 procenta. „Není to moc, ale
v konečném součtu to také sehrálo
svoji roli v semifinálové sérii,“ poznamenal Fridrich.
Tøi hráèi byli mezi
dvacítkou støelcù
Prostějov (lv) - Dylan Talley, Pavel
Slezák a Kamil Švrdlík se v pořadí
nejlepších ligových střelců vměstnali
do elitní dvacítky. O to víc může tým
Ariete mrzet zranění amerického
křídelníka před rozhodující fází sezony. Talley se po návratu do sestavy
trápil a nebyl už bodovým tahounem
jako v základní části. Vysoký standard
si udržel Slezák, patnáctý v žebříčku.
„Pavel odehrál dobrou sezonu, nejen z pohledu bodů. Skvěle bránil,
což ve střelecké tabulce není vidět,“
poznamenal trenér Orlů Zbyněk
Choleva. Švrdlík po návratu z Turecka rychle zapadl do sestavy a stal se
jedním z tahounů. Dařilo se mu i při
zakončení a to ho mezi střelci vyneslo na devatenácté místo. „Posílil nás
v pravý čas, týmu hodně pomohl. Ve
vymezeném území se uměl prosadit
a ukázal, že je to velice kvalitní hráč,“
ocenil příspěvek fyzicky skvěle vybaveného basketbalisty Choleva.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

navštivte stále více oblíbenější inter

rozhovor, basketbal

ZBYNĚK CHOLEVA: „OPĚT SE POTVRDILA VÝHODA DOMÁCÍHO
Trenér Ariete Prostějov přivedl tým znovu k ligové medaili, k té stříbrné chyběl

ƔƔ Jak by se tato věčná problematika dala jinak vyřešit?
„Z mého pohledu by bylo lepší, kdyby
bronz získal poražený semifinalista,
který na tom byl lépe v tabulce po základní části. Ve dvou zápasech o třetí
místo se totiž může stát cokoliv. Takto
by bronz získal tým, který si to v základní části více zasloužil, protože z dlouhodobého pohledu podával lepší výkony.“
ƔƔ Prostějov si v posledních pěti
letech zahrál pokaždé finále. Co
chybělo k tomu, aby Orli postoupili do zápasů o titul?
„Kousek... Na začátku sezony jsme
měli sen o obhajobě stříbra, ale základní část ukázala, jak byla obměna
kádru velká. Nevyhnuli jsme se některým zbytečným ztrátám. Nebylo
jich moc, ale stály nás nakonec výhodné druhé místo po základní části,
které se ukázalo tím rozhodujícím jazýčkem na vahách v semifinálové sérii. Kdybychom hráli s Děčínem pátý
západ doma, vyhráli by jsme.“

vizitka

Ý CHOLEVA
ZBYNEK

15050610455

✓ narodil se 29. března 1968 a je absolventem
FTVS v Praze
✓ od roku 1997 byl asistentem trenéra v Novém
Jičíně, kde měl možnost pracovat pod takovými
kapacitami, jako jsou Zdeněk Hummel nebo Jiří
Růžička. V roce 2006 se stal naplno hlavním koučem
✓ s družstvem Nového Jičína získal titul mistra ČR
(1998-1999), šestkrát stříbrnou medaili (199798, 2001-02, 2003-04, 2005-06, 2007-08, 2008-09) a třikrát bronz
(2000-01, 2002-03, 2009-10). Ve třech případech dosáhl na vítězství
Českého poháru (2000, 2002, 2005), jednou vyhrál Superligu (1998-99)
a Středoevropskou ligu CEBL (2009-10), probojoval se čtvrtfinále FIBA
Cupu (2005) a čtvrtfinále FIBA Eurochallenge Cupu (2007)
✓ od roku 2011 působí v roli hlavního trenéra v Prostějově, s týmem Orlů
vybojoval třikrát stříbro v Mattoni NBL (2011-12, 2012-13, 2013-14).
V letošní sezoně 2014-2015 dovedl Ariete k historickému vítězství v pohárové
soutěži a ke třetímu místu v Kooperativa NBL
✓ zajímavost: proti jeho příchodu do Prostějova se původně fanoušci
Orlů stavěli negativně, nakonec jej ale vzali za svého

vnímal rostoucí formu mladých
hráčů ze střídačky?
„Pokud to průběh zápasů dovolil, snažil jsem se je posílat na hřiště. To je
jediná možnost, jak můžou získat zkušenosti a výkonnostně růst. I za cenu
nějaké chyby. Je to správná cesta a jednou se nám to všechno vrátí.“ (úsměv)
ƔƔ Basketbalisté Ariete potvrdili, že
patří do české špičky. V čem je kouzlo prostějovského klubu?

společnost
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ZLATO V HRDLE NIKOLY HOŇKOVÉ Primátora Pišťáka trápí

ZÁKAL
POROTA SUPERSTAR NEOCENILA ŠEDÝ
„Na něco se už nemůžu dívat...,“
t ,“ řříká
íká ironicky
ironicky
EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV První televizní
pěvecká show, která dokonale
pobláznila svět, je po dvou letech
opět zpátky. Mimořádné hlasové
výkony, mnoho životních příběhů,
hvězdná porota a na konci pohádková výhra - takové bude již čtvrté
pokračování Česko-Slovenské Superstar. Včerejší casting v Brně si
po letech okusila také zástupkyně
prostějovského regionu! A Večerník vše sledoval...

Josef Popelka

Třiadvacetiletá Nikola Hoňková se
již jednou do hlavní soutěže populární show pokusila probojovat. Stalo se tak před třemi lety. Tehdy ani letos to však bohužel nevyšlo. Jak jsme
se dozvěděli těsně před uzávěrkou,
z několika tisícovek uchazečů se
vícovská rodačka nestala tou vyvolenou. „Do Superstar jsem nejdřív jít
nechtěla, ale nakonec jsem si řekla,
že svět nepatřil nikomu, kdo nebyl
hráč, a tak jsem se před dvěma měsíci
přihlásila,“ prozradila exkluzivně
Večerníku Nikola Hoňková. Na jejím výrazu bylo vidět, že je přece jen
mírně zklamaná. Podle jejích slov
je to i hodně o štěstí vybrat z tolika
uchazečů ty nejlepší...

Ze seznamu přibližně dvaceti
zahraničních písní si sympatická
dívka vybrala americkou interpretku Cindy Lauper s písní True
color, z česko-slovenské tvorby pak
Marii Rottrovou a její Lásko voníš
deštěm. „Cindy Lauper je jednou
z nejúspěšnějších amerických
zpěvaček všech dob, volba tak byla
asná. Ve výběru z tuzemské scény
jasná.
sme měli volnou ruku,
jsme
akže jsme nebyli
takže
omezeni
žádným
eznamem.
seznamem.
Píseň od Maie Rottrové se mi
rie
bí a mám k ní
líbí
určitý vztah,“ odajnila Hoňková.
tajnila
A s jakými amicemi se do jihobicemi
moravské
metro-

pole vydala? „Nebojím se nikoho
a ničeho. Spíše jsem měla strach,
že při mé smůle ještě onemocním
anebo se mi něco přihodí a nebudu
se moc zúčastnit. Naštěstí mé obavy
byly zbytečné, i když to ani napodruhé nevyšlo, ale život jde dál. Mrzí
mě to, i nějaké slzičky byly, přesto
jsem ráda, že jsem do toho po letech
opět šla,“ uzavřela další kapitolu ví
vícovská rodačka, která snila svoji
p hádku o kariéře zpěvačky.
po
pohádku
A přestože brána k pohádkové
výhře v hodnotě dvou milionů
korun zůstala Nikole Hoňkové
zavřena, není všem dnům
zavřena,
konec. Třeba to vyjde jinou
cestou, nebo jak se říká, přijde
ho...
do třetice všeho dobrého...

zjistili jsme
PROSTĚJOV Primátor Miroslav Pišťák má v poslední době neuvěřitelný
pech. Stíhá ho totiž jeden zdravotní
problém za druhým. Sotva se vylízal
ze silného nachlazení a horeček, které
jej trápily na přelomu dubna a května,
už jej čeká další lékařský zákrok - tentokrát to bude operace očí!
„Ve čtvrtek osmadvacátého května
jdu na poměrně zásadní operaci.

Již nějaký čas trpím šedým zákalem
a lékařka mě varovala, ať už zákrok
déle neodkládám,“ potvrdil Večerníku informaci Miroslav Pišťák
a dodal, že k lékařskému aktu dojde
na klinice ve Zlíně. „Obavy? Možná trochu ano, ale doktoři mě ujišťují, že pak budu vidět jako ostříž!
Zrak se mi zhoršil možná i kvůli
tomu, že na některé skutečnosti
v zastupitelstvu města se už pomalu
nemůžu ani dívat,“ zasmál se s nadsázkou první muž prostějovského
magistrátu.

Jak ovšem Večerník zjistil, v příštích
dnech může dojít na radnici k bizarní
situaci, kdy nastane jisté „bezvládí“.
První náměstkyně Alena Rašková je
totiž stále v rekonsvalenci po operaci
kyčlí a nějakou dobu bude ještě jistě
chybět. „Pokud bych nebyl já ani kolegyně Rašková delší dobu přítomen,
muselo by se sejít mimořádné zastupitelstvo! Na něm by se zvolil náš zástupce. V tomto případě však půjde o krátkodobou záležitost, tudíž nic takového
není potřeba,“ konstatoval primátor
Miroslav Pišťák.
(mik)

AQUAPARK V PÁTEK OTEVŘEL ... A ZASE HNED ZAVŘEL!
PROSTĚJOV Pátek 22. května měl
být pro provozovatele prostějovského
aquaparku dnem s velkým „D“. Ze slavnostního otevření a zahájení nové koupací sezóny zbyly ovšem jen oči pro pláč.
Kvůli počasí se brány našeho největšího
koupaliště otevřou až bůhví kdy...
„Je to mrzuté, měli jsme všechno připravené a naši pracovníci se hodně
nadřeli. Počasí ale neporučíme, bohužel musíme otevření odložit. Na kdy?
To vám v tuto chvíli neřeknu, předpověď na příští dny není také moc příznivá. Prostě a jednoduše, máme otevřeno
a zavřeno,“ pokrčil rameny jednatel
Domovní správy Prostějov Vladimír
Průša s tím, že už od začátku března
probíhaly výrazné úpravy, čistily se bazény i veškerá dlažba okolo, údržbou

Jen krůček chyběl od toho, abychom mohli sympatickou tvář Nikoly Hoňkové
vídat na televizní obrazovce.
Foto: archív N. Hoňkové

BYLI JSME
U TOHO

Koupaliště v Krasické ulici je připraveno, jeho brány ale kvůli počasí zůstávají
uzavřeny.
2x foto: Michal Kadlec

prošlo veškeré technologické zařízení
a v neposlední řadě se nově vybavila
samotná restaurace v aquaparku. Tu
nově poprvé provozuje právě Domovní
správa Prostějov.

Jak Večerník zjistil, nad dvacet stupňů
by měly teploty vystoupat znovu teprve
až o nadcházejícím víkendu. Dočkají se přívrženci vodních radovánek?
(mik)

Petr Bende: „Manželka můj šatník hodně ovlivnila“
S populárním zpěvákem mluvil Večerník zejména
j
o módě

EXKLUZIVNĚ

Foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV O hudební zpestření
módní soutěže Zlatá jehla se postaral i zpěvák Petr Bende, který se do
širšího povědomí dostal před deseti
lety jako úspěšný účastník televizní
Superstar. A jako jeden z mála se
na výsluní dokázal udržet. Stojí za
tím zejména jeho neustálá práce
i soudržnost v kapele, se kterou
už absolvoval nespočet koncertů.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník s ním
však ve čtvrtek celkem logicky mluvil v exkluzivním rozhovoru zejména o módě...
•• Jak si vybíráte to, co si vezmete
na sebe?
„Oblečení si volím hlavně podle
toho, abych se v něm cítil dobře.

Navíc se mi líbí, když věci, které
mám na sobě, jsou sladěné a fungují
dohromady. Rovněž spolupracujeme a vymýšlíme společně věci
s firmou, která je specializovaná na
obleky a košile. Ty pak využíváme
po celou dobu našeho turné či při
focení.“
•• Jste ženatý. Změnil jste poté,
co jste potkal svoji ženu, i svůj
šatník?
„Ovlivnit jsem se jejím vkusem
určitě trošku nechal, to bych lhal,
kdybych řekl, že ne. (úsměv) Na
doporučení své ženy dám i nyní. Jde
to ovšem i s dobou. Před deseti lety,
kdy jsme se seznámili, se nosila spíš
obtažená trička, nyní je to vše mnohem volnější.“
•• Vybíráte oblečení i pro vaše dva
syny?
„Obvykle to nechávám na manželce.
Teď se nám stává, že už si ten starší,
kterému je šest let, vybírá oblečení
sám. Myslím, že je to dobře, protože

omě cítí, co mu sedí
každý podvědomě
a co ne.“
•• Na pódiu se dnes prezenznější kolekce
tovaly nejrůznější
oblečení. Co z toho, co jste
viděl, byste si sám na sebe
oblékl?
ouhé kabá„Zaujaly mě dlouhé
ty nebo velkéé límce.
m se
Téměř na všem
mi líbilo, že se
jedná o hodněě
odvážné věci,i,
ři
že to není při
zemi, že se too
ěčeho,
nebojí jít do něčeho,
co je extrém. Už když
ěk natyhle věci člověk
kreslí na papír, tak to
ký úlet.
vypadá jako velký
teprve,
Každopádně
ěci vyrobí
když se ty věci
a zhmotní, tak vše dostává ten
správný rozměr.r. Také obdivuji, že si
to studenti jsouu schopni sami vyrob-

it. Myslím, že se přitom musí
potýkat s problémy, které
si ten, kdo si něco podobného nikdy nezkusil, vůbec
nedokáže představit.“

Petra Bendeho na pódiu krátce vyzpovídal i moderátor Petr Zakopal.
Naše otázky však směřovaly docela
jinam.
Foto: Martin Zaoral

15052110507

ƔƔ Po dlouhých letech se vám podařilo vyhrát v závěrečném zápase
sezony, stalo se tak však pouze v sérii o třetí místo. Máte radost, nebo
spíše převládá zklamání, že se tým
po pěti stříbrných letech nedostal
do série o titul?
„Je to zvláštní pocit, ale od zklamání
po vyřazení v semifinále přece jen
uplynula nějaká doba, a nyní spíš
všichni cítíme radost. Chtěli jsme
ukázat, že máme chuť získat medaili, byť je bronzová. A to se podařilo.
Navíc jsme se s diváky rozloučili dobrým výkonem. Rozhodující utkání
s Opavou se muselo líbit.“
ƔƔ Jaký je váš názor na sérii
o bronz? Je dobře, že se hraje?
„Pravidla soutěže jsou takto nastavená... Pro nikoho to ale určitě není
snadné. Hráči musí překousnout zklamání ze semifinále a najít ještě v sobě
především psychické síly na další
zápasy. Je těžké soustředit se na hru,
když máte v hlavě nedávné vyřazení.“

„Pohárová trofej pohla
to byl velký okamžik!
při neúčasti Nymburku
všechny daly do zápasů

15012210019

PROSTĚJOV Počtvrté
v řadě dovedl trenér
Zbyněk Choleva basketbalisty Ariete Prostějov
Ladislav
k ligové medaili. Tentokrát
VALNÝ
je bronzová. Po loňské
přestavbě kádru tým Orlů potvrdil, že patří stále do české
špičky. Především na domácí palubovce dokázal svoji sílu
a v průběhu play off před vlastními fanoušky neprohrál jediné utkání. I proto také právě ukončený soutěžní ročník hodnotí vedení klubu kladně. „Loni jsme byli ve finále Českého
poháru a v lize obsadili druhé místo. Letos je z toho bronz
a k tomu vítězství v pohárové soutěži. S trochou nadsázky
se nám podařilo udržet průměr na dvojce, a to není špatné,“
konstatoval s úsměvem prostějovský kouč Zbyněk Choleva,
který bezprostředně po posledním ligovém utkání poskytl
Večerníku exkluzivní rozhovor.
V rámci exkluzivního
interview pro
Večerník se ptal

ƔƔ Sečetly se tedy dvě porážky
z USK Praha?
„A také domácí ztráta s Děčínem.
V dlouhodobé části výpadek potká každého. U nás nebyly velké, ale ve vyrovnané tabulce nás stály lepší výchozí pozici.“
ƔƔ A pak přišlo play off, v němž letos výhradně rozhodovala domácí
palubovka...
„Přesně tak. Během čtvrtfinálových
a semifinálových zápasů domácí tým
prohrál jediný zápas. Při vyrovnanosti
týmů rozhodují maličkosti. Třeba právě známé prostředí. Doma si každý víc
věří a hraje lépe. To se potvrdilo.“
ƔƔ Ale ve třetím semifinálovém
utkání jste v Děčíně přece jen sahali po vítězství...
„Doslali jsme možnost, abychom
napravili některé výpadky v základní
části. Bohužel se to nepovedlo. Promarnili jsme dobrou příležitost, ale
s tím teď už nic nenaděláme.“
ƔƔ Mohlo to dopadnout lépe, kdyby
se týmu nevyhnula zranění?
„Myslím, že ano. Problémy s kotníky
měli pivoti, na delší dobu vypadl
Talley, který byl náš nejlepší
střelec a po zranění už se nedostal do odpovídající formy. Zdravotní potíže ale ke
sportu patří, nebudeme se
na ně vymlouvat.“
ƔƔ Výčet úspěchů je
přesto větší než semifinálové vyřazení. Tím
největším je vítězství
v pohárové soutěži. Jak
jste vnímal historickou
výhru Orlů?
„Pro celý klub to byl velký okamžik! Vítězství
v poháru je úspěch,
i když v soutěži nestartoval
Nymburk.
Ostatní týmy cítily o to
větší šanci, všechny daly
do zápasů maximum
energie. A mám radost, že
především finále nám vyšlo
opravdu přepychově. Výkon
z naší strany byl parádní.“
ƔƔ Orli jako jediní dokázali porazit Nymburk. Potěšil vás
i tento dílčí úspěch?
„Nikomu jinému se
to během probíhajícího ročníku nepodařilo, takže to má
svoji váhu. Navíc
po dramatickém
průběhu po třetím prodloužení.
Někteří kluci
odehráli přes
čtyřicet minut,
byl to zážitek.“
ƔƔ Jak jste
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www.vecernikpv.cz

15051110461
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Řidič srazil v Jungmannově ulici cyklistu

INFORMUJE

a těžce ho zranil. VIDĚLI JSTE TO?

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z PRAKTICKÉHO POHLEDU
Dne 9. června se od 9,30 hodin
v Národním domě uskuteční
seminář Veřejné zakázky z praktického pohledu s důrazem na
novelizaci zákona o veřejných
zakázkách účinnou od 6.3.2015
a nový zákon o zadávacích řízeních.
Uceleně se seznámíte s procesem
zadávacího řízení, odnesete si vzor
konkrétní zadávací dokumentace
a inspiraci pro uzavírání smlouvy o dílo. V rámci výkladu bude

položen důraz na uplatňování zákona v praxi a řádné uplatňování
postupů veřejného zadávání především s ohledem na novelu ZVZ
účinnou k 6.3.2015. Bude rovněž
poukázáno na nejčastější chyby,
jakých se zadavatelé dopouštějí,
a na zákonné meze určující, co vše
si zadavatelé mohou dovolit a na co
už právo nemají. To vše je doplněno řadou příkladů, které jsou získány bohatou praxí v dané oblasti.
Zvláštní pozornost bude věnována

vztahu Nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) a Zákona
o obchodních korporacích (zákona
č. 90/2012) k ZVZ.
Přednáší Mgr. Ing. Miloš Kačírek,
Ph.D. (lektor, právník a ekonom
zabývající se audity a organizací veřejných zakázek, obchodních soutěží
a restrukturalizací podniků).
Nezapomeňte se registrovat na
emailu: ohkpv@ohkpv.cz.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

V tomto týdnu budou žít Prostějované ve znamení výrazných změn ve
svém osobním životě. Minimálně polovina lidí začne více přemýšlet o
svém současném vztahu s partnerem, u mnohých dojde k úplné výměně.
To je holt život...

LVI - 22.7. až 21.8. Konečně se v těchto dnech rozhodnete pro místo, kde
budete chtít s rodinou v létě strávit svoji
dovolenou. Moc peněz za ni naštěstí
neutratíte, protože zvolíte velmi levné
prostředí. Přesto se užijete nádherné
letní chvíle.
PANNY - 22.8. až 21.9. Ve vašem partnerském vztahu to začne hodně skřípat,
s protějškem se už neshodnete ani na
tom, co uvařit k večeři. Pokud jste si jisti, že už si rozumět nebudete, okamžitě
partnera vyměňte. Čím dříve, tím lépe.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Už dlouho jste
nenavštívili žádnou společenskou nebo
kulturní akci. Vyhoďte si z kopýtka
alespoň tento týden, kdy v práci na vás
tentokrát nebude vyvíjen až takový tlak.
Prostě a jednoduše se bavte.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Tak trochu
vás pozlobí zdraví, ale jenom proto, že
vaše fyzická kondice v posledních měsících hodně utrpěla. Sedavé zaměstnání, kouření, a místo chození pěšky
jezdíte i na nákupy autem. Rychle to
změňte!

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Neustále
breptáte, a když se vás někdo na něco
zeptá, otráveně mu odseknete. Jestli se
nechcete stále dostávat do křížku s lidmi
okolo sebe, tak urychleně své chování
změňte. Kde je vaše pověstná dobrá
nálada?
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Nediskutujte o nařízeních šéfa, prostě
běžte a rozkaz vykonejte. Nemáte totiž
na vybranou, o současné místo stojíte
a hodláte si ho zachovat. Pokud úkol splníte, postoupíte výrazně na kariérním
žebříčku. Tak do toho!
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Nebojte se
říct nahlas svůj názor, přestože se nemusí všem zamlouvat. Vaši upřímnost ocení lidé, kterým mluvíte přímo z duše. Na
druhé straně počítejte i s tím, že se dostanete na černou listinu u závistivců.
RYBY - 19.2. až 19.3. Dostanete obchodní nabídku, která se neodmítá. Nepůjde sice o kšeft, po němž byste zbohatli o miliony korun, ale každá kačka,
která je zaručená, se bude určitě hodit.
Na parádní dovolenou to určitě bude!

nákupní servis
pro vás
54,90

Orion kakao 100g

Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Hrubčice
Dne: 8.6.2015 od 07:30 do 16:30
část obce ve směru od Bedihoště (od
č. 165 a 190) omezená čísly: 267, 98,
201, 27, 257, 261, 99 vč. zámku
Dne: 9.6.2015 od 07:30 do 16:30
Oboustranně podél silnice od č. 24
a 30 až po kostel, vč. č. 7 a 124.
(mimo budov ZŠ a MŠ). Dále ulice
s č. 107 až 118.
Dne: 10.6.2015 od 07:30 do 16:30
oboustranně podél silnice ve sm. od
Kralic po č. 71 a 53 (mimo č.2)
Obec: Prostějov
Dne: 8.6.2015 od 07:30 do 11:00
část sídliště Svobody - obytné domy

č. 44-52, 54 -61, 62-70, 71-76, č. 53
( MŠ+ knihovna, prádelna, čistírna),
dále garáže, autobazar, pneuservis, vodárna a PNS na ul. Plumlovská.
Dne: 8.6.2015 od 07:30 do 11:00
bytové domy na ul. Dolní s č. 32, 34 a
36, bytové domy na ul. Šárka od č. 30
po č. 62 vč. MŠ a protějšího obchodu,
kotelny, ul. Dvořákova s č. domů 1, 3 a
areál mateřské školky č. 5, ul. Okružní
od č. 57 po č. 85 vč. firmy Hokcar, LM
trans a garáží, dále lokalita garáží za
Mechanikou na ul. Letecká.
Dne: 8.6.2015 od 11:30 do 14:30
část sídliště Svobody - obytné domy
č. 7-8, 9-10, 11-20, č. 21 vč. prodejny,
PNS, č. 22-25, 26-29, 34 (zdravotní
středisko), č. 30-33, 35-37, 38-43.
Dále fa. REDO, s.r.o. na ul. Tovární.
Obec: Plumlov
Dne: 11.6.2015 od 07:30 do 15:00

celé město Plumlov včetně podnikatelských subjektů a chatových lokalit
vč. části Čubernice, pláže U Lázničků,
hotelu Oáza, Jacht klubu /mimo areál pily AGROP NOVA a autokempu
Žralok./
Obec: Prostějov
Dne: 12.6.2015 od 07:30 do 15:00
bytové domy na ul. Brněnská č. 11
- 21.
Dne: 12.6.2015 od 07:30 do 11:00
ul. Olomoucká č.1a, 2, 4, Vojáčkovo
nám. č. 1 a 10 -13, Hlaváčkovo nám.
č.1, 2, 2a, 3, Národní dům, divadlo,
galerie Bašta č.49 na ul. Školní, E.
Husserla od č. 5 po č.17, ul. Svatoplukova č. 1- 3, a č. 2 - 8, Újezd č.2.
Dne: 12.6.2015 od 11:30 do 14:30
Odběratelská trafostanice GALEKO
na ul. Olomoucká
E. ON Česká republika, s.r.o.

Blokové čištění v Prostějově
úterý 26. května: křiž. 0462 - směr palírna k mostu 1/46, křiž.0462 - směr přes obec křiž.II/433, odbočka v centru
obce, točna
středa 27. května: Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám.
Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova, Al. Krále, Lužická, Budovcova, Budovcova parkoviště, Vnitroblok Olomoucká - Budovcova, Olomoucká křiž.Vojáčkovo-Barákova pravá strana směr žel.přejezd
čtvrtek 28. května: Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická - autobusové nádraží, Janáčkova,V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Vrahovická křiž.Svatoplukova-Janáčkova směr žel.přejezd

POUZE ZA 850 Kč
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200g jahoda

31,90

-

-

29,90

32,90

-

Sweet kakao na
pečení 200g

-

-

-

39,90

-

-

Naše RESUMÉ

Policie hledá svìdky!
K objasnění okolností této dopravní nehody se Policie ČR obrací na
veřejnost s prosbou o pomoc. Svědci, kteří viděli její průběh, nechť
se obrátí se svými informacemi buď telefonicky, nebo osobně na policisty Dopravního inspektorátu v Havlíčkově ulici v Prostějově, nebo
se ozvali na telefonní čísla 974 781 251, 974 781 580, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.

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

... tentokrát ze sortimentu: SLADKÉ NÁPOJE...
Granko kakao instantní
450g

Ke zranění řidiče vozidla nedošlo.
Požití alkoholu před jízdou bylo
u něho vyloučeno dechovou zkouškou,
u těžce zraněného cyklisty byl nařízen
odběr krve. „Hmotná škoda byla vyčíslena na deset a půl tisíce korun. Jak přesně k nehodě došlo, za jakých okolností,
co bylo její příčinou, stejně jako míru
zavinění, policisté zjišťují,“ dodala Irena
Urbánková.
(mik)

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

J

BERANI - 20.3. až 18.4. Přestanete
mít chuť k jídlu, což určitě bude mít za
následek výrazný úbytek váhy. Nechutenství má ve vašem případě jasnou
příčinu, trápíte se nedostatkem lásky
a cítíte i fakt, že nejste dostatečně vytíženi a uznáváni.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Nepalte za sebou
všechny mosty! V nejbližších dnech
přijdete o pár přátel, se kterými se nechutně pohádáte. To ale přejde, není
třeba je pomlouvat a vymýšlet lsti, jak je
zničit. Uvidíte, že se brzy zase usmíříte
a odpustíte si.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Ve svém
nitru jste celkem slušní lidé, ale tentokrát
se projeví vaše slabé stránky. Pocítíte potřebu se bránit pomluvám, takže sami
sáhnete k nepříliš čestným praktikám.
Měli byste ale myslet na zadní vrátka.
RACI-20.6.až21.7.Tentotýdennebudete vědět, kam dříve skočit. Uspořádejte
si lépe svůj pracovní čas, abyste nechodili
domů ze zaměstnání v noci, unavení
a otrávení. Je možné, že ranní vstávání nebude ideální, nebude se vám chtít.

cyklisty, a osobního vozidla Daewoo
Kalos, které řídil čtyřiasedmdesátiletý muž. Ten projížděl uvedenou ulicí
ve směru od Plumlovské. Při nehodě
došlo k těžkému zranění cyklisty, který byl převezen sanitkou do Fakultní
nemocnice Olomouc,“ sdělila k havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

n

Konstelace hvězd Prostějova

PROSTĚJOV S těžkými zraněními byl převezen do nemocnice šedesátiletý cyklista, kterého
minulou středu před polednem
„nabral“ řidič osobního vozidla
v Jungmannově ulici. Policisté
urgentně žádají svědky této závažné
nehody, aby se přihlásili dopravním
policistům.
„Ve středu dvacátého května krátce
po jedenácté hodině dopoledne došlo v Jungmannově ulici v Prostějově
k dopravní nehodě, která si vyžádala
těžké zranění. Ze zatím přesně nezjištěných příčin zde došlo ke střetu
šedesátiletého cyklisty, který vyjížděl
z cyklostezky a najížděl na přejezd pro

K dobré snídani patří i dobrý nápoj. A nejlépe horký, ku příkladu Granko, které v
těchto dnech koupíte nejlevněji v Albertu. Pro kakao značky Orion můžete zajít
jak do Kauflandu, tak do Teska. V Kauflandu nabízí za nejvýhodnější cenu také
instantní nápoj Frapko, Sweet kakao na pečení i oblíbený Nesquik, v Tesku zase
Granko Orion exkluzive.
Tak na zdraví!
Průzkum proveden ve středu 20. května 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 25. 5. DO 31. 5. 2015
PŘEDNÁŠKA: RNDr. Jan Hollan PhD. – Světelné znečištění čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
VÝPRAVA ZA TEMNOU OBLOHOU: Sraz je v sobotu ve 22:00 hodin u kostela v Mostkovicích, délka
trasy asi 6 km. Průvodcem nám bude RNDr. Jan Hollan PhD. Účast zdarma.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a rovněž v sobotu a v neděli od 15:00
hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná v pondělí, čtvrtek, pátek od 21:30 hodin. Vstupné 20 Kč. V sobotu
bude pozorování součástí Výpravy za temnou oblohou a účast bude zdarma.
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.

Cipísek zažil křest knihy
PROSTĚJOVSKÉ LEKTORKY
PROSTĚJOV V rámci týdne pro
rodinu, který Mateřské centrum
Cipísek vyhlašuje každý rok k Mezinárodnímu dni rodiny 15. května,
proběhl v MC křest knihy pro
rodiče „Jak na to? O rodičovství,
dětech a výchově“. Titul za účasti
autorky pokřtila společně s vedoucí
MC Cipísek Jitkou Zapletalovou
také literární redaktorka nakladatelství CPress (Albatros Média)
Ivana Auingerová.
Kniha prostějovské autorky, lektorky MC Cipísek, Markéty Skládalové je inspirací pro rodiče
a všechny ostatní, kteří přemýšlejí
o tom, co a jak dělat či změnit, aby
prožívali výchovu i život s dětmi
ve větší pohodě. Kniha je určena
především rodičům malých dětí
do 4 let, ale principy a příběhy
v ní popsané jsou platné pro každý
věk. Přítomní rodiče si už knihu začali
při křtu číst a pochvalovali si, že kniha
á přesný formát na mateřskou dovolenou- krátké kapitoly a konkrétní
příklady k tématům. A těch je spousta.
Například, proč nefungují ve výchově
tresty ani odměny, kam může vést

Foto: MC Cipísek

vyčerpání z mateřské dovolené nebo
jak nakládat s emocemi? Jak na sourozeneckou rivalitu, dětský strach či
agresivitu? Mají pravdu rodiče nebo
babičky? Jak zvládnout období vzdoru či nástup do školky? Jaký je recept na výchovu samostatného dítěte
a řada dalších...
Součástí knihy je i „deníček dobrého“
rodiče, do kterého si mohou rodiče
psát a rodičovský slovník, tedy slova

a věty, které dětem říkat, aby z nich
vyrostli úspěšní lidé a naopak slova,
která raději vymazat. Kniha vznikala
původně jako materiál k besedám
a seminářům, které MC Cipísek
pořádá pro rodiče a další zájemce.
Kniha je ke koupi v běžných internetových i kamenných knihkupectvích, ale také přímo v Mateřském
centru Cipísek, tam i s podpisem
autorky.
(red)
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HLASUJTE O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI ZMĚNIT POŘADÍ A URČIT VÍTĚZE!

Které tablo je podle vás nejpovedenější?
Už zbývá jen pět dní
V dnešním vydání Večerníku vám přinášíme průběžné výsledky hlasování finálového klání soutěže„O nejoriginálnější tablo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“ za rok 2015. Zveřejněný stav průběžného pořadí je k sobotě 23. května, 12.00 hodin.

Z dosavadních výsledků vyplývá, že o vítězích ještě rozhodně není rozhodnuto.
Je tedy stále jen na vás, abyste podpořili 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,
in,
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!

PARTNEŘI SOUTĚŽE

3. na telefonním čísle 582 333 433. I zde každý jednotlivec může poslat pouze jeden hlas denně.
Všechny hlasy poctivě sečteme a v příštím vydání přineseme konečné výsledky naší velké soutěže O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!

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 na revivalový festival Legendy
y se vrací
100 piv z minipivovaru Kosíř

3. místo:

dvě volné hodiny v Bowling Palace na Újezdě
poukázky na 15 pizz z Pizzerie Hradební pivnice

Průběžné výsledky:
1. Oktáva B Gymnázium Jiřího Wolkera Kašuba, Kravařova ulice
2. 4. A Gymnázium Jiřího Wolkera
Dési, nám. T.G.M.
3. 4. V, RG a ZŠ města PV
Dési, nám. T.G.M.

Oktáva B - Gymnázium Jiřího Wolkera

5 469 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

2 019 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.

5 469 hlasů
5 412 hlasů
4 851 hlasů

4. 4. MT SOŠPO
lékárna Dr. Max, Zlatá brána
5. EU/MK SOŠPO
Švadlenka, Pernštýnské náměstí
6. Švehlova SŠ, Analýza potravin Alfa, nám. E. Husserla

4. MT - SOŠPO

2 985 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

4 851 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.

2 985 hlasů
2 019 hlasů
304 hlasů

4. A - Gymnázium Jiřího Wolkera

5 412 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

304 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.
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atletika

ČOKOLÁDOVÁ
TRETRA
PŘILÁKALA
VÍCE
NEŽ
TŘI
STOVKY
DĚTÍ
Mladé běžce přišly povzbudit také atletické legendy Jan Železný s Janem Mrázkem
PROSTĚJOV Azurová obloha,
příjemně hřející sluníčko a jen
mírně pofukující větřík dělaly
společnost přibližně tři sta dvapro Večerník
ceti sportujícím dětem, jejich
Jiří
doprovodu, pořadatelům i zvíMOŽNÝ
davým návštěvníkům, kteří se
v pondělí 18. května dostavili na atletickou dráhu při Základní škole
Jana Železného v Prostějově. Na programu totiž byl třináctý z celkem patnácti dílů Čokoládové tretry. Tedy série závodů, která nejrychlejším dětem v jednotlivým věkových kategoriích umožňuje
kvalifikovat se do předprogramu ostravské Zlaté tretry. Ta vypukne
na vítkovickém stadionu už zítra a Večerník bude opět u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Minulé pondělí se naskytl pohled na
desítky nadšených běžců, kteří se po důkladné rozcvičce a pekelném soustředění
na startu vrhali do startovního výstřelu
i na spoustu jejich spolužáků, kamarádů
i neznámých diváků, jenž jim svým povzbuzováním kolem trati pomáhali vstříc
cílové pásce. To vše dotvářel doprovodný
program v podobě skákacího hradu, skládání hlavolamů, běhu přes molitanové
překážky či malování na obličej.

Ty nejmladší děti narozené v letech 2012
a později absolvovali společně s rodiči
třicet metrů, dvojnásobná vzdálenost
a taktéž bez postupu do semifinále čekala
na běžce ročníků 2010 a 2011. Těmto
kategoriím vládli Amálie Havlíčková, Nela
Ovečková a Patrik Trnečka z Prostějova,
které doplnil Milan Nožička ze Zlína. „Šedesátka“ v podání hochů a děvčat slavících
narozeniny od let 2008 a 2009 už nabízela
vždy tomu nejrychlejšímu vstupenku do

další fáze. Šance se časem 11,37 sekundy
chopila Markéta Skybíková z dalekého
Řepiště, kterou doplnil domácí Adam
Kvasnička výkonem 11,09 sekundy.
Nejpočetnější zastoupení hlásila stovka určená pro ročníky 2006 a 2007.
Mezi osmačtyřiceti chlapci zvítězil díky
času 16,94 sekundy Michal Motáň
z Olomouce, mezi dívkami měla Anita
Štarnovská z Kostelce na Hané dokonce
rovnou padesátku soupeřek. Na její čas
17,6 ale nikdo neměl. Delší distance už
svědčily spíše okolním běžcům. Dvoustovku děvčat 2004 a 2005 ovládla Julie
Samlíková z Olomouce, z řad kluků byl
nejrychlejší vyškovský Václav Hanulík.
A třístovku hochů určenou pro ročníky 2002 a 2003 pro sebe získal Adam
Dohnal ze Šternberka, dívkám s téměř
dvousekundovým náskokem kralovala
domácí Tereza Korhoňová.
Role ambasadora závodů se již tradičně ujal trojnásobný olympijský
vítěz a trojnásobný mistr světa Jan
Železný, jenž stále drží hodem dlouhým 98,48 metru platný světový

FOTO GALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Uplynulé pondělí patřilo v Prostějově atletice, na start se v jednotlivých kategoriích postavilo přes tři stovky mladých běžců.
Foto: Jiří Možný

rekord mezi oštěpaři. Nechyběla tak
oblíbená autogramiáda ani fotografování s velkou sportovní osobností.
Povzbudit mladé sportovce dorazil
také nestor AC Prostějov Jan Mrázek. Ač letos oslavil již devadesáté
narozeniny, na sportoviště dojel stylově na kole.
Na vše dohlížel také ředitel tamější základní a mateřské školy Jan Krchňavý,

jenž si stejně jako všichni ostatní užíval
povětrnostních podmínek i atmosféry.
„Povedlo se nám počasí, což je základ
pro to, aby závody byly úspěšné. Je zde
spousta dětí, velké nadšení, jsem spokojen s účastí i výkony. Těší nás, že jsou tu
také děti z jiných měst, takže to získává
nadregionální charakter,“ liboval si. Ten
měl dále radost i z toho, že se podařilo
opravit školní budovy, nyní by svou po-

zornost rád věnoval prostoru uvnitř atletického oválu, kde by mohlo vzniknout
multifunkční hřiště s šetrným povrchem.
„Čekáme na výzvy z regionálních programů, momentálně toho ale do sportu
moc není. Pokud tam nebude nějaký dotační titul, tak mám obavy, že to v příštích
několika letech nebudeme moci realizovat. Budeme o to ale bojovat dál,“ věří Jan
Krchňavý v další modernizaci prostředí.

Jan Železný pro Večerník: „Jsem rád, že atletika přitahuje mladé lidi“
PROSTĚJOV Také v letošním roce zpestřil prostějovský díl
Čokoládové tretry svou účastí legendární oštěpař Jan Železný
(na snímku). Osmačtyřicetiletý mnohonásobný olympijský vítěz, mistr světa a světový rekordman si užíval krásného počasí
i velké účasti dětí, současně jako ředitel blížící se Zlaté tretry
věří, že podobně příjemné podmínky budou panovat i v úterý
večer na stadionu ve Vítkovicích.

Jiří Možný
●● Čokoládová tretra přilákala do
Prostějova více než tři stovky dětí.
Jak si užíváte takový zájem o atletiku?
„Hlavní je, že vyšlo počasí, to je vždy
podstatné. Jsem každopádně rád, že
atletika přitahuje mladé lidi. To zna-

mená, že v budoucnosti tu budeme
mít zajímavé reprezentanty.“
●● Věříte, že u toho aspoň někteří
vydrží?
„Ano. Toto je takový základ. Děti si
jdou zaběhat, začne se jim to líbit,
řeknou rodičům, že by chtěly do nějakého oddílu, čímž vše vzniká.“

Jan Železný se během své návštěvy
ocitl v obležení. Mezi dětmi byl velký
zájem o jeho podpisy i „selfíčko“ s ním.
Foto: Jiří Možný

●● Při první letošní hanácké zastávce Čokoládové tretry v Přerově
se krásné teplé počasí během chvíle prudce změnilo, neobával jste se
něčeho podobného?
„Bál jsem se. Přijel jsem jen v kraťasech, tak jsem si říkal, hlavně aby bylo
teplo, abych tady nezmrznul. (smích)
Je tu o hodně lépe než v loňském
roce.“
●● Co se týče Zlaté tretry, přípravy finišují. Jak jste spokojen s
výčtem hvězd, které se podařilo
přilákat?
„Účast je špičková, jako ostatně
i v předchozích letech. Přejeme si

stejné počasí jako dneska, protože výkony pak mohou být hodně zajímavé. Tímto zvu i diváky. Máme nabitý
sportovní program a hvězdy, které
jsme sem chtěli dotáhnout.“
●● Mohl by padnout i oštěpařský
rekord mítinku, když to spoustě
atletů létá tak daleko hned zkraje
sezony?
„To by bylo úžasné, ale bude to strašně obtížné, rekord stadionu je hodně
daleko, devadesát čtyři metrů. To
není žádná sranda a v historii to nikdo jiný než já nehodil. Přál bych si to
a klidně ať padne i světový rekord. Ale
ten ať hodí Čech.“

EXKLUZIVNĚ
●● Čeští oštěpaři ukázali na nedávných mítincích dobrou připravenost. Co od nich na domácím
závodě očekáváte?
„Oni se na tretru těší a Víťa sám říká,
že tento souboj pro něj bude mít větší
nádech než na Diamantové lize. Bude
závodit se svými kolegy, kteří jsou tak
dobří, že ho to vyhecuje ještě víc.“

ZLATÁ TRETRA představí už zítra
19 olympijských vítězů a ČESKÉ
HVĚZDY v netradičních disciplínách
PØEHLED HVÌZD A DISCIPLÍN
MUŽI

ŽENY

100 m: Návrat Asafu Powella, čeká se
čas pod 10 vteřin.
200 m: Legendární Usain Bolt ve
svém prvním startu v Evropě od loňského srpna.
300 m: Pavel Maslák a jeho útok na
hranici 32 vteřin.
600 m: David Rudisha zkouší tuto
vzdálenost podruhé, zlepší svoje maximum 1:13.71, tj. 4. nejlepší čas historie?
1000 m: Asbel Kiprop a jeho debut
na této vzdálenosti, Jakub Holuša chce
další český rekord.
Výška: Bohdan Bondarenko, nabídne
na novém stadionu 240?
Tyč: Jan Kudlička v duelu s medailistou HME Polákem Lisekem.
Oštep: Železného čtveřice v čele s Veselým proti světové špičce, včetně lídra
tabulek Pitkamäkiho.

200 m: Olympijské medailistky
z Jamajky: Simpsonová vs. Stewartová.
1500 m: Vítězka z Dauhá Seyaumová, dočkáme se letos prvního času
pod 4 minuty a také v historii tretry?
100 m přek.: Další atak na vousatý
rekord 12.65 (1980), adeptky: Nelvisová a Porterová.
400 m přek.: Hejnová a Rosolová proti
světové jedničce Nelové z Jížní Afriky.
Oštěp: Souboj maminek, sezónní
debut světové rekordmanky Barbory
Špotákové.
Kladivo: Wlodarczyková vede tabulky s výkonem 77.73 m, v druhém
startu roku by mohla atakovat rekord
tretry 78.07.
3000 m chůze: Anežka Drahotová
po českém rekordu na EP, připravená
na rychlý čas.

hodnotu 2:16.56. Holuša loni za tímto
časem na Tretře zaostal pouze o 23 setin sekundy (2:16.79). Halový mistr
Evropy na 1500 metrů plánuje nyní
o rekord zabojovat.
Ve startovní listině nebude chybět ani
nejlepší běžec na 800 metrů Keňan
David Rudisha. Vrací se na stadion,
kde již třikrát startoval. Různé důvody, zejména zranění, ale znamenaly, že
nastala dlouhá pauza. Po pěti letech je
však zpátky. „Jsem šťastný, že jsem úplně zdravý a můžu trénovat přesně tak,
jak chci. Očekávám výbornou sezonu
2015. V přípravě na Mistrovství světa
v Pekingu odstartuji evropské turné
v Ostravě šestistovkou. Jsem si jistý,
že můžu zaběhnout rychleji než loni
v Birminghamu. Taky jsem rád, že se do
Ostravy vrátím, v minulých letech se mi

u vás hodně líbilo, hlavně kvůli fanouškům,“ uvedl Rudisha.
Hlavní program špičkové podívané začíná slavnostním zahájením
v úterý od 17.30 hodin. Stovka mužů
vytryskne v 19:00 hodin, Bolt se postaví na start dvousetmetrové trati
přesně v 19:50 hodin a deset minut
před ním vytleská stadion Pavla
Masláka na netradiční třístovce.
Přímý přenos můžete sledovat na
ČT SPORT. „Závody proběhnou na
rekonstruovaném stadionu a věřím, že
opět ve skvělé atmosféře. Tou je Zlatá
tretra ve světě pověstná. Osobně očekávám skvělé zážitky,“ poznamenal exkluzivně pro Večerník Miroslav Černošek, jehož marketingové agentury TK
PLUS a Česká sportovní Zlatou tretru
zajišťují.
(lv, pk)

15051110464

OSTRAVA, PROSTĚJOV Spolu na
jednom místě dvanáct mistrů světa, deset olympijských vítězů, čtyři
aktuální světoví rekordmani (Bolt,
Rudisha, Špotáková, Wlodarczyková) a dalších padesát(!) medailistů
významných akcí OH, MS a ME se
představí už v úterý 26. května na
letošním 54. ročníku Zlatá tretra
Ostrava. Speciálním hostem bude
Svein-Arne Hansen, nově-zvolený
prezident Evropské atletiky. Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích
je nově zrekonstruovaný s 15 000
místy na sezení a čtyřmi velkými
obrazovkami. Pořadatelé hlásí, že
je takřka vyprodáno, poslední pětistovka vstupenek jde do prodeje
dnes, tj. v pondělí 25. Května od
15:00 hodin a k dispozici budou přímo na stadionu. Tretra se bude vysílat do 150 zemí celého světa.
Vedle světových hvězd se na atletickém mítinku Zlatá tretra Ostrava představí také plejáda domácích závodníků.
Mezi hvězdy budou patřit zlatí medailisté z halového šampionátu v Praze Pavel Maslák a Jakub Holuša. Vzhledem
k začátku sezóny oba zvolili netradiční
vzdálenosti. Maslák poběží 300 metrů
a Holuša rovný kilometr. Oba budou
mít silnou zahraniční konkurenci.
Halový mistr světa i Evropy Pavel
Maslák zatím nejrychleji zaběhl 300
metrů loni v hale v Gentu za 32.15, což
je také nejlepší výkon historie v hale
v podání Evropana. Venku je nejlepším
evropským časem 31.56, který zaběhl
Brit Doug Walker v roce 1998. Jakub
Holuša už má halový český rekord na
1000 m, ale nyní bude atakovat ten letní Lukáše Vydry z roku 1998, který má

Pondělí 25. května 2015
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVSKÝ ŘEHOŘEK SI VYPLAVAL

POZVÁNKU DO REPREZENTACE
PROSTĚJOV PadeZpravodajství
sátimetrový pardubický bazén hostí
pro Večerník
v polovině května
JIŘÍHO
čtvrté kolo Českého
MOŽNÉHO
poháru, jímž byla
Velká cena Pardubic
2015. Na velmi silně
obsazeném mítinku nechyběly ani takové hvězdy jako už
jistí kvalifikanti na olympijské hry 2016 do brazilského Ria
Barbora Závadová a Jan Micka. Společně s nimi se na start
postavilo také osm prostějovských plavců a dali o sobě
hodně vědět.

Hned dvě finálové účasti na 50 metrů znak a 200 metrů polohový závod vybojoval Jakub Cibulka, v nich nakonec obsadil
dil sho
shodně
hodn
ho
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dněě sedmé
sseedm
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mí
místo.
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stovce motýlek, jedenáctý na padesátce volný způsob a dvanáctý v motýlkářské padesátce.
Výborně ale zaplaval především Lukáš Řehořek. Sportovní hvězda prostějovských médií za rok 2013 si v disciplíně
ně 10
100
00
metrů prsa vyplavala mezi dospělými výkonem 1:10,62 šestnácté místo. Dosažený čas pro něj zároveň znamenal splněný
lněěnýý
limit do juniorské reprezentace. Jen o místečko hůř pak skončil na dvojnásobné trati.
„Limity platí na příští sezonu a jsou vstupenkou na soustředění i mezistátní utkání. Vyvrcholit to může až mistrovstvím
EvmE
vropy juniorů, kam bych se ale opět musel nominovat časem,“ vysvětlil. „Měl jsem poměrně dobrý začátek sezony, kdy see m
mii
jakž takž vyhýbaly nemoci. Stále je co zlepšovat, ale jsem spokojen, v posledních týdnech už ladíme formu,“ usmíval see vvěěkem ještě žák. Právě v žákovské kategorii pro něj budou vrcholy blížící se mistrovství republiky v Brně a následná Olympiámpiá
mp
iáálých
lý
ch..
da dětí a mládeže v Plzni. Sezonu pak zakončí v polovině července nově mezinárodním mistrovstvím republiky dospělých.
„Chci si tam hlavně zaplavat dobré časy a popasovat se i s těmi nejlepšími z jiných států. Pak nastane krátká letní pauza trvající
vají
va
jíícíí
zhruba do poloviny srpna,“ představil Řehořek své plány při střetnutí s absolutní elitou.
Zabojovala i mladá žákyně plaveckého oddílu TJ Prostějov Eva Marciánová, když v disciplíně 50 metrů znak brala za čas 33,37
3,3
,7
krásné patnácté místo. Zahanbit se nenechala ani Markéta Nováková, ta si ve všech svých startech vytvořila kvalitní osobní rreese
kordy. Pro obě děvčata to přitom byl premiérový start na takto velkém mítinku a současně příjemné zjištění před blížícím se
republikovým šampionátem žáků. Ten přijde na řadu o víkendu 6. a 7. června. Mladší budou závodit ve Zlíně, starší v Brněě
- Lužánkách.
(jim)
m)
Foto: archív Večerníku

Ptení přivítá olympioniky

ZEMŘEL
NEJSTARŠÍ OBČAN

Ondřeje Banka s Dalerem
PTENÍ, PROSTĚJOV Ve své
kariéře už dvakrát vystoupal
na stupně vítězů v závodech
Světového poháru, čtyřikrát se
zúčastnil zimních olympijských
her a osmi světových šampionátů
ve sjezdovém lyžování, již tento
čtvrtek pak Ondřej Bank zavítá
do budovy ptenské základní školy.
A společně se čtyřiatřicetiletým
sympaťákem dorazí do severní
části okresu také někdejší úspěšný
cyklista a zejména olympijský vítěz
ze stíhacího závodu jednotlivců
v Tokiu 1964 Jiří Daler.
Ptenští žáci si svou aktivitou v Sazka
Olympijském víceboji vysloužili už na
podzim návštěvu Olympijské hlídky
Tomáše Vernera s Pavlem Konvičkou,
nyní se tak díky projektu Česko sportuje, dočkají dalšího špičkového sportovce, konkrétně se od 12 hodin bude
jednat o trénink s olympionikem.

Trénink s olympionikem je
odměnou pro nejaktivnější školy
zapojené do Sazka Olympijského
víceboje. Smíšené týmy žáků třetích
až devátých tříd si zacvičí na čtyřech
stanovištích s olympionikem a profesionálními trenéry, pro prváky
a druháky bude připravena opičí
dráha a zábava se Čtyřlístkem. Po
rozcvičce si tak děti formou soutěže
vyzkoušejí tréninkové cviky, které
jsou specifické pro jednotlivé druhy
sportů, a na vlastní kůži zažijí, jaké
prvky do svého tréninku zařazují
čeští olympionici.
Děti se mohou těšit i na tři trenéry
z regionálních oddílů a maskota
Čtyřlístku. Role moderátora se
ujme buď mistr světa a Evropy ve
freestyle footbagu Jan Weber, nebo
mistr Evropy i republiky v jo-jo Robert Kučera. A přítomen bude také
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. (jim)

PROSTĚJOVA JAROMÍR
JA O
DVOŘÁK
O ÁK
PROSTĚJOV Dnes, tedy v pondělí 25. května,
ětna, hodinu a čtvrt po poledni se budou moci blízcí příbuzní i široká veřejnost naposledy rozkladatelů prostějovského
loučit s Jaromírem Dvořákem. Jeden ze zakladatelů
starší ze všech
fotbalového klubu SK Haná a současně nejstarší
obyvatel Prostějova opustil tento svět v úterýý 19. května
m obřadu
ve věku nedožitých sto tří let. Po smutečním
ve smuteční obřadní síni bude tělo uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.
lu„V roce 1931 se podílel na založení našeho kluné
bu, neustále sledoval veškeré výsledky Hané
a do posledních dnů nám fandil,“ zavzpomí-nal na funkcionářskou legendu současný
předseda klubu Daniel Kolář.
(jim)
více čtěte na straně 34

MOŽNÉHO

Po podzimu byly Držovice v okresním přeboru s pěti body na odpis,
v jarní části už ale posílený tým šestkrát bodoval naplno. Naposledy si
vyšlápl na druhou Hanou Prostějov
a bojuje o elitní desítku.
DEBAKL
Nohejbalisté Prostějova platí v první lize nováčkovskou daň. Čtvrtou
porážku v řadě si připsali na kurtech pražského Startu a po slibném
rozjezdu se propadají tabulkou níž
a níž...
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Také v jedenácté sezóně mezi
tuzemskou elitou visí na krku
členům prostějovského basketbalového klubu medaile. Tentokrát
má odnož bronzovou. Tomu se
říká stoprocentní bilance!

www.vecernikpv.cz/predplatne

SONDA
JIŘÍHO

MAJSTRŠTYK

ČÍSLO VEČERNÍKU

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!
Jak jednoduché... stačí kliknout na
Haná byla založena v roce 1931, tehdy devatenáctiletý
Jaromír Dvořák stojí třetí zprava. Foto: archiv J. Dvořáka

POUZE ZA 850 Kč

rubriky
Večerníku

POHLÍDAJÍ SI UŽ VŠECHOVICE POSTUP?

MORAVSKÝ BASKET ZŮSTÁVÁ NA HANÉ

VÝRAZNĚ SE DAŘÍ I OKRAJOVÝM SPORTŮM

Až do uplynulého víkendu byli fotbalisté
Plumlova po dlouhé týdny lídrem „A“ skupiny
I.B třídy a zdálo se, že mají jistým krokem
nakročeno zpět do vyšší soutěže, v neděli večer
se však situace hodně obrátila a na první místo
se posunuli hráči Všechovic. A plumlovskému
Sokolu tak nyní nastává velká starost, nový
lídr má lepší vzájemné zápasy, takže ve zbývajících třech kolech musí ztratit o bod více, aby
o vedoucí pozici přišel. O nadcházejících třech
víkendech se tak mimo jiné ukáže, jak spolu
dokáží týmy z Přerovska spolupracovat, když jde
o postup. Minulé ročníky ukázaly, že si tamější
celky jsou v důležitých momentech, když šlo
o záchranu, ochotni vyhovět podle potřeby,
toto je ale trochu jiná situace. Nicméně nyní se
Všechovice utkají už jen s rezervou Ústí, Horními Moštěnicemi a Čekyní, tedy celky z horní
poloviny tabulky, které nemusí nikterak trápit,
když už žádné body neuhrají. Horní Moštěnice i
Ústí „B“ čekají také na Plumlov, který se navíc už
tuto neděli představí v Pivíně.

Platilo to v minulých letech, když prostějovští
Orli pravidelně vyzývali nymburské basketbalisty ve finále nejvyšší domácí soutěže,
a platí to i po skončení tohoto ročníku, byť to
nakonec byla poměrně napínavá bitva. Navzdory neúspěšné semifinálové sérii s Děčínem
se totiž prostějovskému oddílu podařilo po
třízápasové přetahované s Opavou udržet
pozici nejlepší moravského basketbalového
mužstva. I při velkých úsporách, kdy jsou dávno pryč hojné časy a výrazně vyšší rozpočty,
se tak daří držet mezi absolutní domácí elitou,
byť se tentokrát našel jeden lepší soupeř,
jemuž se podařilo po vyrovnaných duelech
posunout do role vyzyvatele nedostižných
Středočechů, jejichž pozice je někde úplně
jinde. S trochou nadsázky jsou moravským
Nymburkem právě hráči Ariete, ti jsou od
dob úpadku košíkové v Kuníně a později
Novém Jičíně jasnou jedničkou a teprve nyní
to po delším čase museli potvrzovat v přímém
souboji. To se jim také podařilo.

Většina sportovních příznivců se v první řadě
zajímá, jak se daří jeho oblíbenému fotbalovému, hokejovému, případně basketbalovému či volejbalovému oddílu, Prostějovsko
ale může nabídnout mnohem pestřejší paletu
odvětví, v nichž jsou regionální zástupci velice úspěšní. V těchto dnech o tom opětovně
přesvědčili členové němčické krasojízdy, jimž
se podařilo prvotřídně reprezentovat na evropském šampionátu v Německu, domácí soutěže
už dlouhodobě ovládají kušisté z Kostelce na
Hané a Plumlova, zejména na poli mládeže
jsou každoročně veleúspěšní korfbalisté.
Mimo to v Prostějově vyrůstá velká plavecká
naděje, která sice ještě věkem patří mezi žáky,
ale už dokázala splnit juniorský reprezentační
limit a patří do elitní dvacítky mezi muži.
Mládežnickou oddílovou jedničkou v dráhové
cyklistice je SKC TUFO Prostějov, stále větší
popularitě se těší kuličkové soutěže, tedy disciplína, kterou propaguje Hanácká trefa. Je tak
z čeho vybírat.

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

VÝROK VEČERNÍKU

„PROHOSPODAŘIT
TAKOVÝ ZÁPAS JE
OPRAVDU VELKÉ
UMĚNÍ...“
Asistent trenéra 1.SK Prostějov
ROMAN POPELKA neskrýval po
skončení sobotního zápasu proti
Třebíči velké zklamání
KOMETA VEČERNÍKU

TOMÁŠ HOŘAVA

Rodák z Rozstání
dočkal svého
se d
premiérového
pre
titulu v české
titul
lize. I díky jeho
výkonům tovýk
tiž může
fotbalová Plzeň,
kam brzy
sedmadvacetiletý záložník před dvěma roky přestoupil z Olomouce,
slavit.
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Derby
nerozhodně,
Čechovice
sázely
Určice
neudržely
vedení,
„Zboža“
dostal
červenou
RYCHLÝ

VEČERNÍK
Èechovice bojují
o finále poháru

Čechovice (jim ) - Dvě výhry dělí fotbalisty Sokola Čechovice od prvenství
v krajském kole Poháru České pošty. Na
cestě k tomuto úspěchu musí vítěz okresního poháru nejprve zdolat už jistého postupujícího do krajského přeboru Sokol
Ústí, následně uspět i v červnovém finále.
„Na tento zápas se všichni těšíme, nemáme co ztratit. V soutěži nám to moc
nejde podle našich představ, tady se tak
chceme ukázat v co nejlepším světle.
Rádi bychom odehráli pěkný špíl a ukázali, že na to máme a že bychom se neměli pohybovat tam, kde teď jsme,“ věří
v úspěšné vystoupení hlavní kouč regionálního zástupce Jaroslav Klimeš.
Oba celky se v této sezoně již jednou potkaly, v posledním kole první poloviny
ročníku se po výsledku 4:0 radoval jasný
lídr „B“ skupiny I.A třídy, jenž zatím neztratil ani bod. „Tehdy nás trápila marodka a dostali jsme dva rychlé góly, pak už
to bylo vyrovnané. Jsou farmou Hranic
ajejichkádrjeněkdeúplnějinde,mojikluci ale cítí, že by to mohl být top zápas celé
půlsezony. Pokud budou plnit taktické
pokyny, pak se dá uvažovat o úspěchu,“
nevzdává se předčasně. Souboj dvou
účastníků druhé nejvyšší krajské soutěže se uskuteční ve středu 27. května od
17:00 hodin v Čechovicích, ve druhém
semifinále přivítá o dvě hodiny později
na své umělé trávě a za umělého osvětlení Jeseník hráče Nových Sadů. Střetne
se tak suverén „A“ skupiny I.A třídy s vedoucím celkem krajského přeboru.
Finále bude na programu ve středu
10. června od 17:00 hodin na neutrálním
hřišti, jehož polohu teprve Olomoucký
krajský fotbalový svaz upřesní.
Otinoves vyhrála
kontumaènì

Olomouc (jim) - Důležité tři body
v boji o záchranu v I.B třídě Olomouckého KFS získali netradičně ve čtvrtek
odpoledne fotbalisté Otinovsi. Stalo
se tak po zasedání Sportovně technické komise Olomouckého krajského
fotbalového svazu, která se mimo jiné
zabývala nedostavením se hráčů Sokola
Radslavice k utkání 22. kola na půdu
nováčka soutěže a jednoho z pěti regionálních zástupců v „A“ skupině třetí
nejvyšší krajské soutěže mužů. Komise
v souladu s třetím odstavcem článku 58
soutěžního řádu kontumovala utkání
výsledkem 3:0 a třemi body pro Otinoves. K tomu podle článku 53 rozpisu
soutěže uložila Radslavicím pokutu dva
tisíce korun za narušení soutěže a navíc
povinnost zaplatit Otinovsi tisíc korun
jako paušální poplatek spojený s náklady
na přípravu zápasu i náhradu cestovních
výloh dle řádného účetního dokladu.
A k tomu ještě 940 korun jako cestovné
rozhodčího a delegáta zápasu. Pokutě se
nevyhnuly ani celky Jesence, Protivanova
a Hvozdu, všichni tři členové „B“ skupiny
I.B třídy zaplatí dvě stě korun za nenahlášení výsledku mužů z neděle 17. května,
čímž porušili článek 32 rozpisu soutěže.

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:

28. kolo: Frýdlant - Čechovice (sobota 30.5., 17.00, Vlček - Tobola,
Ostřanský).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:

28. kolo: Frýdlant - Čechovice (sobota 30.5., 15.00, Tobola - Vlček,
Ostřanský).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:

18. kolo: Plumlov - Pivín (neděle
31.5., 10.00), Brodek u Prostějova Nezamyslice (sobota 30.5., 10.45).
OKRESNÍ PØEBOR ŽEN:

17. kolo, neděle 31. května, 10.00:
Mostkovice - Ráječko, Drnovice Kostelec na Hané.

URČ
KOZ

1
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URČICE, PROSTĚJOV Kdyby nedělní určický souboj s Kozlovicemi
končil hned po prvním poločase,
dočkali by se domácí tolik vytou-

žených tří bodů. Díky Svozilově
brance z pětadvacáté minuty se totiž dostali do vedení, na jeho proměněnou penaltu se však po pauze
podařilo hned dvakrát odpovědět
Kaďorkovi. V tu chvíli už navíc Určice hrály dlouhou dobu v deseti,
krátce po vedoucí brance totiž oplácel zkušený Zbožínek a musel předčasně pod sprchy.

Po vyrovnaném úvodu se domácím
naskytla možnost kopat pokutový kop,
ten s přehledem proměnil Martin Svozil. Jenž tuto radost vystřídaly po třech
minutách zcela jiné pocity. Velezkušený Ivo Zbožínek totiž nevydýchal soupeřův faul a za oplácení hlavní rozhodčí
Jílek okamžitě tasil červenou kartu.
I v deseti se domácí dlouho drželi
a mohli púomýšlet na body, leč nevy-

šlo to. Šance se střídaly na obou stranách, ale brankáři kralovali. Změnil
to až Kaďorek, když nejprve zprava
vyrovnal, aby dvě minut před koncem určil, že se body dělit nebudou.
Z výhry se tak mohl radovat i Matěj
Hatle, kmenový hráč Mostkovic hostující v divizní soutěži se tentokrát
dostal na hřiště pětadvacet minut
před koncem.

Pro Určice znamená tento výsledek
velkou komplikaci, po výhře Lískovce
3:2 nad Hranicemi jsou totiž opět poslední. Pomohla jim alespoň Mohelnice, jež nasázela pět branek Velkým
Karlovicím.
A právě Velké Karlovice budou o tomto víkendu hostit v jednom z rozhodujících soubojů o záchranu fotbalisty
Určic.
(jim)

Hněvotínem a porážce předposledních Chválkovic v Medlově totiž
disponují už devítibodovým náskokem na tohoto nováčka a skončí tak
nejhůře čtrnáctí.
„Jsem hodně spokojen. Jak jsem byl vždy
kritický, tak teď nemám výhrady. Byl to
velice dobrý zápas, doma asi náš nejpovedenější, zasloužili jsme si vyhrát,“ usmíval
se kouč vítězů Ivo Gottwald.
A co podle něj rozhodlo o třech bodech
pro Kralice? „Bojovnost, chuť po vítěz-

ství a herní disciplína. Plnili jsme veškeré
taktické pokyny a konečně jsme uspokojili naše fanoušky,“ užíval si.
Domácí přitom nezačali dobře, když
v patnácté minutě sami inkasovali.
Ještě do přestávky se však Valtrovi
podařilo srovnat a skóre pak svou důsledností otočil Dostál.
„Obdržený gól nás sice srazil, ale jen
na chvilku. Pak jsme nevyužili tři možnosti na vyrovnání, než jsme se konečně dočkali. Při vítězné brance Dostál

využil toho, že brankář soupeře vyběhl
daleko a špatně odkopl míč, Peťa pak
dovezl míč do prázdné brány,“ popsal
Gottwald rozhodující okamžiky.
Zbytek zápasu už byl v domácí režii
a výsledek mohl být ještě výraznější.
„Soupeř nezlobil a k ničemu jsme ho
nepustili. My jsme hráli trpělivě, důrazně, důsledně, po dlouhé době opravdu
velice dobře,“ sdělil s potěšením.
Kralicím se tak vyplatil vyšší presink
a vysunutější obrana, to dělalo Hněvotí-

nu velké problémy. „Navíc se nám podaTJ Sokol Mostkovice
řilo vymazat jejich útočníka Novotného.
SK Lipová
Viděl jsem jejich poslední zápas a on dá3:3 (2:2)
val tři branky, teď ho ale Kuba Répal vymazal ze hřiště,“ vyzdvihl hlavní trenér. Branky Mostkovic: Musil, Dadák,
Osobně se tak těší, že si i díky tomuto vý- Milar – Vybíhal 2, Petržela. Rozhodsledku hráči užijí rovněž posledních tří čí: Dokoupil – Molík, Sládek. Sestava
střetnutí. „Je čas zahrát si uvolněněji a kreativněji. Povedlo se nám zlepšit defenzivní
činnost, aniž by utrpěla naše hra dopředu.
A teď z nás spadne to, že musíme,“ těší se na
nadcházející duely Ivo Gottwald. (jim)

Kralice se výhrou definitivně zachránily
KRH
HNĚ
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HNĚVOTÍN, PROSTĚJOV Zisk
třiatřiceti bodů tři kola před koncem krajského přeboru dává fotbalistům Kralic na Hané s předstihem
jistotu,že z krajského přeboru nesestoupí. Díky domácí výhře nad

ŽEL
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ŽELATOVICE, PROSTĚJOV V jedenácti lidech a bez střídání absolvovali fotbalisté Klenovic nedělní
souboj na půdě Želatovic. I tak se jim
podařilo domácí zaskočit a dokonce

stejně tak však i domácí trefili břevno,“
popisoval trenér hostů Vladimír Krč.
S přibývajícími minutami ovšem bylo
znát, že hlavní kouč nováčka soutěže
nemohl zasahovat do sestavy, a poslednímu celku tabulky nepomohlo
ani vyloučení jednoho z domácích fotbalistů. „Hráli i ti, co netrénují, hlavně
jsem byl rád, že přišli na utkání, aby se
soutěž dohrála. O poločase už někteří
nemohli a dohrávali to se sebezapře-

Konice proti lídrovi neskórovala ani nebodovala
KON
NOS
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KONICE, PROSTĚJOV Při pohledu na tabulku toho nejtěžšího
soupeře hostil v neděli odpoledne na svém pažitu konický Sokol.
A domácím se výsledkově příliš
nedařilo, vedoucí tým inkasoval
hned čtyři branky, přičemž sám se
ani jednou neprosadil, a všechny tři
body se tak stěhovaly na Olomoucko. Díky porážkám Dolan, Chválkovic i Klenovic se však na jejich situaci nic nemění, i nadále je Konice

čtrnáctá dva body od předposlední
pozice.
Proti domácím se i tentokrát prosadil
bývalý hráč Konice Jan Blaha, pro nějž
to byla již osmnáctá trefa v ročníku
a potvrzení nejlepšího kanonýra krajského přeboru. Přidal se k němu dvakrát
úspěšně zakončující Miroslav Navrátil,
zbývající trefu si Koničtí vstřelili sami.
Hostům se podařilo dvakrát prosadit
v první i druhé půli a díky porážce
Šumperku na trávníku holické rezervy
je tak už víceméně jasno, kdo se stane
konečným vítězem nejvyšší krajské
soutěže. Tři střetnutí před koncem
totiž mají Nové Sady náskok již sedmi
bodů a již v sobotu odpoledne si proti
Dolanům mohou zajistit definitivu.

To naopak na Konici ještě čeká velké drama a tuhá bitva o záchranu.
V neděli se její hráči představí na půdě
Hněvotína a v tu chvíli už budou znát
výsledek svého hlavního konkurenta
v boji o udržení, Chválkovice totiž
přesně o den dříve přivítají na svém
pažitu Želatovice. A v případě plného
bodového zisku se minimálně na čtyřiadvacet hodin dostanou ze sestupového pásma.
Konici sráží zejména jalová ofenziva.
Nedaří se jí tolik směrem dopředu
a už má na svém kontě jen o dvě branky více než zatím nejhůře střílející Klenovice. V tabulce pravdy navíc mají při
hodnotě mínus šestnáct o jeden bodík
horší bilanci než Chválkovice. (jim)

Kostelec naděloval, Mostkovice udržely nulu
Střídaly: Adamová, Zahradníčková, lovská, Štefková, Vaverková – KouGrygarová. Trenér: Marek Jelínek.
delková, Haluzová, B. Karafiátová,
Holubová – Ošťádalová, Domesová.
Hodnocení trenéra Kostelce na Hané Střídaly: L. Karafiátová, HejcmanoMarka Jelínka:
vá, Chytilová, Jančíková, Hasová. Tre„Byla to hra na jednu branku. Ráječko nér: Jaroslav Karafiát.
nastoupilo v deseti, bránilo na šestnáctHodnocení trenéra Mostkovic
ce a čekalo, co vytvoříme. Nemohli
Jaroslava Karafiáta:
jsme se tak prosadit kombinačně, domácí hráčky jen odkopávaly balony „Soupeř byl na nás dobře připravený,
a na naši polovinu se ani nedostaly. přijel s velkým počtem jiných děvčat.
Góly padaly ze střední vzdálenosti, pro- V poslední minutě první půle nedaly
tože kombinačně jsme se přes hradbu Kohoutovice penaltu, když Monča
těl nemohli prosadit. Zkoušeli jsme to Mikešová chytila i dorážku, takže pazleva doprava, ale naráželi jsme na zeď. nuje spokojenost. Byl to remízový záOny vůbec neútočily, nehrály, jen od- pas, šancí bylo málo a štěstí se mohlo
kopávaly balony. Byl to takový antifot- přiklonit na obě strany. Hráčky bojobal velké dobývání, ale nějak to dopad- valy a chtěly vyhrát, obrana hrála soulo. Roli hrálo i počasí, trošku foukalo peři velice dobře. Ve hře je ještě dost
a hodně pršelo, takže balony měly jiné bodů a budeme se rvát o druhé místo
SK Olympia Rájeèko
odskoky, zpracování bylo obtížnější, až do konce. Důležité je, že jsme zůstaTJ FC Kostelec na Hané
takže jsme těžili hlavně ze střel, které šly li ve hře o druhé místo a veliké podě0:8 (0:4)
z více metrů. Z toho jsme dali osm gólů kování patří divákům, byli fantastičtí
Branky: 15. Vykopalová, 25. Hájková, a zahrály si všechny holky, co tam byly.“ a fandili nám po celý zápas.“
(jim)
37. Marková, 43., 54. a 80. Pitáková,
Tabulka oblastního pøeboru žen:
TJ Sokol Mostkovice
50. Urbanová, 61. Grygarová. Sestava
1. Kostelec 13 13 0 0 108:3 39
TJ Tatran Kohoutovice
Kostelce na Hané: Drápalová – Hraz2. Mostkovice 13 6 2 5 13:23 20
0:0
3. Kohoutovice 12 5 3 4 28:20 18
dilová, Smičková, Zapletalová, Šimko12 4 1 7 14:43 13
vá – Knápková, Pitáková, Hájková, Rozhodčí: Pitner. Sestava Most- 4. Ráječko
5. Drnovice
12 0 0 12 5:79 0
Urbanová – Vykopalová, Marková. kovic: Mikešová – Kraváková, KozPROSTĚJOVSKO Druhou stovku
nastřílených branek načaly v sobotu fotbalistky Kostelce. Ty si s chutí zastřílely na trávníku Ráječka,
přestože se domácí hráčky snažily
zuby nehty bránit a podřídily tomu
i pokusy o útočení. I tři zápasy před
koncem sezony tak procházejí oblastním přeborem žen bez ztráty
bodu. Druhé místo aktuálně patří
Mostkovicím, které se v přímém
souboji o tuto pozici utkaly s Kohoutovicemi. Zrodila se tak bezbranková remíza, které nechává
situaci otevřenou, tým z Brněnska
totiž ztrácí dva body, má však jeden
zápas k dobru. Ráječko již čtvrtou
pozici zřejmě neopustí, poslední
definitivně skončí Drnovice.

ním, hrábli si až na dno. Víceméně
jsme tak my i oni dohrávali v deseti,“
přemítal.
Očekávaný tlak Želatovic se tak dostavil, nicméně náskok Klenovic mohli
navýšit Prášil s Rozehnalem, ani jeden z nich ovšem neuspěl. „Platilo
nedáš, dostaneš a po vyrovnání půl
hodinu před koncem jsme se dostali
do útlumu. Po druhé brance jsme se
ale semkli, bojovali jsme o vyrovnání

Mostkovice

PROSTĚJOVSKO Po řadě týdnů, kdy se
hráčům Čechovic nedařilo v koncovce a
právě vinou tohoto prvku poztráceli řadu
bodů, si to plně vynahradili ve třiadvacátém pokračování „B“ skupiny I.A třídy
Olomouckého KFS. Hned do desáté minuty otočili stav z 0:1 na
2:1, krátce po změně stran zvýšili na 4:1 a nakonec se jim podařilo zvítězit 7:2. Neprohráli ani zbývající regionální zástupci,
ti se ve vzájemném souboji rozešli nerozhodně. Lipová sice v
Mostkovicích vedla 2:0 a následně i 3:2, nakonec to ale skončilo
plichtou.
Čechovice

Mostkovic: Fischer – Všetička, Milar,
Chmelař, R. Hanák – Dadák, Musil,
Walter, M. Vojtíšek, Šlambor – Kuchař
(60. Kapounek). Trenér: Jiří Kamenov. Sestava Lipové: Běhalík – Barák,
Ohlídal, Takáč, Žilka – P. Koudelka,

stava Čechovic: Zelinka – Frys, Zacpal,
Jano, Ján – Klváček (75. Pospíšil), M.
Klimeš, Kolečkář, R. Klimeš (85. Jančík)
– Jahl, Nejedlý. Trenér: Jaroslav Klimeš.
Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Hned ve druhé minutě jsme dostali
branku a vypadalo to, že dostaneme velký příděl, jenže během pár minut se nám
podařilo vyrovnat i otočit, pak se utkání
opět trochu uklidnilo. Po přestávce jsme
zvýšili na 4:1, domácí pak snížili, ale
v posledních deseti minutách jsme přidali další tři branky. Byl to krásný zápas
pro diváky, pro trenéry až tolik ne. Obrany 'tekly' na obě strany, domácí hrozili ze
standardek, my z brejků. Pokud by platilo tvrzení, že se má každá druhá šance
proměnit, mohl klidně platit výsledek
15:5 pro nás. Tímto výkonem bychom
chtěli přilákat diváky na středeční pohárové utkání s Ústím.“
(jim)

Plumlov ztratil vedení, Vrchoslavice unikají

Klenovice vedly, ani teď ale nebodovaly
se dostali po čtvrthodině do vedení. Po pauze jim však docházely síly
a soupeři se podařilo nejen srovnat,
ale následně i dokonat obrat. Také
v desátém jarním pokračování tak
Klenovičtí nezískali ani jeden bod.
„Začali jsme velice aktivně, hráli jsme
s nadšením odměnou nám byla Přikrylova branka. Celou první půli jsme
byli vyrovnaným soupeřem a měli
jsme i další šance a nadějné střely,

I.A třída skupina B

Lipová

Vybíhal, Dvořák (46. Růžička), Z. Kou- Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
delka – Petržela (46. Macourek), Dostál.
„Zápas se pro nás zpočátku vyvíjel velice
Hrající trenér: Pavel Růžička.
dobře. Vedli jsme 2:0 a měli jsme šance
Hodnocení trenéra Mostkovic
na třetí gól, bohužel jsme ho ale nedali
Jiřího Kamenova:
a kolem pětadvacáté minuty se domácí
„Po kalamitě minulý týden, kdy nám dostali do dvou šancí, které dali, takže
chyběla taková spousta hráčů, jsme se začínalo od začátku. Ve druhé půli
smolně pokračovali i v úvodu derby. se to více přelévalo ze strany na stranu
Zpočátku to byla bída a tragédie, pro- a bylo to daleko vyrovnanější se šancehrávali jsme 0:2, pak jako mávnutím mi na obou stranách. My jsme se opět
kouzelného proutku nás to nakoplo, ujali vedení, šance ale měly i Mostkovice
začali jsme jezdit a odměnou bylo a podařilo se jim také vyrovnat. Remíza
vyrovnání na 2:2. Předváděli jsme je asi nakonec spravedlivá, podle průběpěkné akce, dalo se na to dívat, líbilo hu bod bereme, byť jsme první část záse mi to. O přestávce jsme upozor- pasu měli pod kontrolou.“
ňovali, že musíme hrát zodpovědně,
FC Beòov
ale po chybě jsme dostali třetí branTJ Sokol Èechovice
ku, podařilo se nám alespoň srov2:7 (1:2)
nat. Před zápasem bych remízu bral
a myslím si, že je spravedlivá. Derby Branky Čechovic: 6. a 55. Kolečkář, 9.
mělo atmosféru, šance byly a diváci a 53. R. Klimeš, 82. a 87. Jahl, 84. Nejedlý.
Rozhodčí: Knop – Oulehla, Vrána. Seto prožívali.“

a domácím jsme nedali nic zadarmo,“
přibližoval Krč.
Jedenáct hráčů tak i přes porážku ocenil. „Jsem rád za přijatelný výsledek, byl
to nejlepší výkon pod mým vedením.
Mužstvo si vedlo velice dobře, zahrálo
až nad své možnosti,“ ocenil.
V dalším souboji se Klenovičtí představí doma proti Velkým Losinám, v sobotu odpoledne tak nastoupí proti třetímu nejlepšímu celku soutěže. (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 20. kvìtna 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 22. kolo bez závad. III. třída 22. kolo bez závad. IV. třída 18. kolo bez
závad, až na utkání FC Morávia Doloplazy – TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“,
které nebylo dohráno pro úmrtí hlavního rozhodčího pana Kamila Krutovského v 55. minutě za stavu 1:2. STK rozhodla utkání neopakovat, ponechat
výsledek dosažený na hřišti a přiznat tři body a skóre 2:1 ve prospěch Sokola
Brodek u Prostějova „B“. Dorost: 16. kolo bez závad. Starší žáci 14. kolo bez
závad, až na utkání TJ Sokol Určice - TJ Sokol Plumlov – neoprávněná námitka
vedoucího družstva hostí – STK předává k DK k vyřešení případu. Mladší žáci
14. kolo bez závad. Žáci 7+1 10. kolo bez závad. Starší přípravky turnaj Nezamyslice bez závad, dodatečně schválen turnaj z 26. dubna v Klenovicích. Mladší
přípravky turnaje v Kralicích na Hané i Čechovicích bez závad.
2. Změny termínů utkání:
III. třída 25. kolo TJ Sokol Tištín – TJ Sokol v Pivíně „B“, původní termín neděle 7. června 2015 od 16.30 hodin, požadovaný termín sobota 6. června 2015
od 16.30 hodin. Dohoda oddílů. Starší žáci FC Kralice na Hané – TJ Sokol
v Pivíně, původní termín neděle 7. června 2015 od 10.00 hodin, požadovaný
termín středa 3. června 2015 od 17.30 hodin. Mladší žáci neodehrané utkání
FC Výšovice – TJ FC Kostelec na Hané se po dohodě oddílů odehraje v úterý
26. května 2015 od 17.30 hodin.
3. Různé:
STK bere na vědomí, že je oddíl SK Jesenec přejmenován na SK Jesenec-Dzbel z.s.
STK bere na vědomí pozvánku na losovací aktiv O KFS 25.6.2015 od 17.00
hodin v sále BEA centrum i termínovou listinu.
Přihlášky do soutěží jsou oddíly povinny zasílat nejpozději do 17.6.2015. Předpokládaný termín losovacího aktivu je středa 1.7.2015.Přesný termín a místo
budou upřesněny.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, garant STK
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 21. kvìtna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Michael Koutný (TJ Sokol Držovice) – 1 SU od 17.5.2015, DŘ čl. 19/1.
Miroslav Navrátil (vedoucí TJ Sokol Plumlov) – důtka, DŘ čl. 74/2.
2. Žádost o změnu zbytku trestu:
Richard Hudeček (TJ Sokol Brodek u Prostějova) – žádosti se dle čl. 57/1
DŘ nevyhovuje.
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 Tři kola před koncem je
opět plně otevřené, kdo se stane vítězem
Pivín
„A“ skupiny I.B třídy O KFS s právem postupu
Vrchoslavice
do I.A třídy. Dosud vedoucí Plumlov totiž
v posledních dvou víkendech získal pouze
jeden bod a Všechovice se na něj plně dotáhly. To na opačném
konci se podařilo Vrchoslavicím zdolat rezervu Ústí a posunuly
se ke středu tabulky. Zvítězil i Kostelec, jenž tak překonal třicetibodovou hranici a může ještě bojovat i o čtvrté místo. Zbylé duo
Otinoves, Pivín sice prohrálo, ale díky nevýhře Radslavic mají stále čtyři body náskok na poslední pozici.
Plumlov

Otinoves

TJ Sokol Plumlov
FK Slavoj Kojetín „B“
0:4 (0:3)

Branky: Šafránek, Zavadil, Krčmář,
Janováč. Rozhodčí: Šteier – Šmíd,
Habich. Sestava Plumlova: Simandl – Plajner, Kutný (46. Ostratický),
Ullmann, Klváček – Varga, Zabloudil, Fabiánek, Matula (75. Žídek) –
Hladký, Frýbort. Trenér: Jan Pešek.
Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„První poločas jsme totálně zpackali.
Byli jsme pomalí, nedůrazní a v podstatě jsme soupeře pouze ohrozili
z jedné akce. Naše zbytečné ztráty
a nevýrazný výkon brankáře dokázal soupeř využít a v první půli
zaslouženě vedl 3:0. Ve druhém poločasu jsme byli lepším týmem, ale

kal), T. Menšík, Grepl (70. Vařeka) byli opět nekompletní, přesto jsme
– Lužný, Preisler (80. Skalník). Tre- se za stavu 0:0 dostali do šance, ale
nér: Ivo Vykopal.
'Dosi' trefil tyčku. Domácí měli více
ze hry, my jsme hráli spíše zezadu,
Hodnocení trenéra Kostelce na
ale po první inkasované brance jsme
Hané
šli dvakrát z boku na brankáře, avšak
Ivo Vykopala:
nedali jsme. Pak jsme dostali druhý
„Jsem spokojen nejen s výhrou, ale gól a položilo nás to. Pro nás je však
hlavně předvedenou hrou. Předved- důležité, že Radslavice remizovaly,
li jsme chuť vítězit, odhodlání, kluci tím pomohly všem. Myslím si, že
splnili všechny instrukce a předzá- to už zvládneme, hrajeme dvakrát
pasové pokyny. Projevilo se, že naše doma a stačí nám jednou vyhrát.
výkony nahoru dolů jsou z devadesáti Nepanikaříme a hlavně se soustředíprocent dané tím, jestli kluci hrají tak, me sami na sebe.“
jak si řekneme, nebo si něco řekneme
TJ Tatran Všechovice
a pak je to jinak. Pochvalu si zaslouží
TJ Sokol v Pivínì
celé mužstvo, musím ale vyzdvihnout
3:1 (2:1)
Lukáše Menšíka, jenž už poněkolikáté
předvedl vynikající zákroky, stejně tak Branka Pivína: Tydlačka. Rozsi vypíchnutí zaslouží Ondra Chytil. hodčí: Bartůněk – Sedláček, Balún.
Dobře si vedli i střídající mladíci Smé- Sestava Pivína: V. Svozil – Švéda,
kal se Skalníkem a dokázali jsme si Spálovský, Sedlák – Bartoník, J. Svoporadit i s tím, že se nám při rozcvičce zil ml., Vrba, Šišma (70. Molčík)
zranil kapitán Baláš. Výborně si vedli – Tydlačka, Martinec, Špaček. Trenér: Jaroslav Svozil st.
rovněž všichni rozhodčí.“

v koncovce jsme byli jaloví nebo nás
vychytal brankář hostů. Po ztrátě vedení 3:1 v Tovačově jsme dostali další
lekci a naše postupové plány dostaly
povážlivé trhliny. Zajíci se však počítají až po honu. Musíme se dát dohromady a hlavně předvádět něco úplně
jiného než dnes. Mám radost alespoň
FK Brodek u Pøerova
z toho, že se nám do sestavy vrátil Petr
TJ Otinoves
Ullmann, původně měl chybět až do
3:0 (1:0)
konce sezony, přišel ale s tím, že ho to
Rozhodčí: Kološ – Habich, Hampl.
nebolí, a vydržel celý zápas.“
Sestava Otinovsi: Piňos – Schmidt,
TJ Sokol Kostelec na Hané
Doseděl, Matocha, Koutný – Urban,
1.FC Viktorie Pøerov
Hustý, Janeček, Škvára – Dostál,
3:1 (1:0)
Skoupý. Trenér: Tomáš Hrdlovič.
Branky: Móri 2, Lužný - Hrabal.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Rozhodčí: Kreif – Straka, GryTomáše Hrdloviče:
gar. Sestava Kostelce na Hané: L.
Menšík – Juračka, Chocholáč, Chy- „Brodek si zaslouží pochvalu, má
til, Barták – Móri, Langr (80. Smé- mladé snaživé mužstvo. My jsme

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Kluci mě i přes výsledek potěšili, byl
to náš nejlepší jarní zápas a musím je
pochválit. Bylo to vyrovnané utkání s
aspirantem na postup, rozhodla větší
zkušenost domácích. Uměli přerušit
hru, okamžitě po ztrátě míče dokázali udělat faul. První gól jsme dostali
v osmé minutě, když jsme neodkopli
míč, po hezké akci srovnal Tydlačka.
O pět minut později nám propadl
míč a z penalty jsme dostali druhou

branku, také jsme měli jednu kopat,
navíc jsme vstřelili branku z ofsajdu. Na to jsme ale byli po sobotním
výsledku Plumlova připraveni. Ve
druhé půli jsme Všechovice zatlačili, ale z brejku jsme dostali třetí gól
a o utkání bylo rozhodnuto.“
TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Sokol Ústí „B“
3:0 (2:0)

Branky: Šimek 2, Chvojka. Rozhodčí: Vojtek – Krpec, Machala.
Sestava Vrchoslavic: Olejníček –
Jiříček, Šmíd, Zdražil, P. Horák ml.
– Zatloukal, Konupka, Polášek, P.
Horák st., Chvojka – Šimek Trenér:
Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Gól ve druhé minutě nás uklidnil,
o půl hodinu později přidal Šimek
i druhou branku. Po půli jsme i tak
měli vést 5:0, soupeře jsme k ničemu nepustili, hráli jsme pozorně
v obraně a byli jsme nebezpeční dopředu. Po přestávce jsme hru kontrolovali a třetí brankou bylo rozhodnuto, i když soupeř trefil břevno.
Také my jsme mohli ještě nějakou
branku přidat. Naše problémy se
sestavou pokračovaly, kvůli zlomeninám chyběli Holub s Olšanským,
Spiller pykal po vyloučení a omluvili se mi oba gólmani, do brány tak
šel obránce Olejníček, jenž se toho
zhostil dobře. Je to tedy zasloužené
vítězství, diktovali jsme hru.“ (jim)

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

Víkend bez bodu, jen Hvozd nedostal příděl
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B
Protivanov

PROSTĚJOVSKO Uplynulý víkend nepřinesl
příliš radosti regionální trojici v„B“ skupině I.B
třídy Olomouckého KFS. Vše začali už v sobotu hráči Hvozdu, jimž se sice v samotném
závěru podařilo srovnat skóre ve Zvoli, v úplně poslední minutě však inkasovali rozdílovou branku. A o den později schytal Protivanov čtyři údery na půdě vedoucího Lutína, ještě
o branku více připravila Velká Bystřice na trápící se Jesenec, jenž se již
nyní těší, až za tři týdny začne krátká mezisezónní pauza.
TJ Sigma Lutín
SK Protivanov
4:0 (1:0)

Pospíšil (55. Grmela), F. Pospíšil. Trenér: Josef Pospíšil.

Hodnocení trenéra Protivanova
Rozhodčí: Fojtek – Majer, Milar. SeJosefa Pospíšila:
stava Protivanova: R. Vybíhal – M.
Bílek, J. Vybíhal, Dvořák, M. Sedlák „Dostali jsme nakládačku, byl to náš nej– M. Pospíšil, Kropáč, Nejedlý (55. Z. horší výkon v této sezoně. Potvrdilo se, že
Pospíšil), D. Sedlák (70. R. Sedlák) – T. na Lutín neumíme, na podzim jsme od

nich dostali 0:3. První poločas se pro nás
špatně nevyvíjel, bylo znát, že se utkal první
s druhým. Zpočátku se hrálo oboustranně
opatrně se vzájemným respektem, obě
obrany měly navrch. Lutín byl agresivnější,
brzy po první brance se ale jeden jeho hráč
nechal vyloučit. Převzali jsme iniciativu
a ve druhé půli jsme chtěli hrát odvážněji,
jenže jsme podali velice špatný výkon a po
individuálních chybách jsme dostali další
branky. Navíc jsme byli jaloví v útoku.“

hrajeme i se zlomenými prsty a opuchlými kotníky, aby nás bylo aspoň jedenáct. Doplácíme na úzký kádr, navíc
jsme už v páté minutě opět inkasovali
ze standardky. Přesto mohl po půli
platit stav 3:1 pro nás, šance jsme však
nedali a místo toho jsme sami před
pauzou dostali druhou branku. Navíc
se nechal vyloučit Konečný, a nevím,
jak to složíme příští týden. Hrajeme
hodně ve stresu, přitom nevím proč,
když už jsme zachráněni. Šance si doSK Velká Bystøice
kážeme vypracovat, ale nedáváme je.
SK Jesenec-Dzbel
Poslední týdny máme hodně divoké
5:0 (2:0)
výsledky a nevíme, jak z toho. Výsledek
Rozhodčí: Pitner – Vachutka, OFS. Se- je krutý, minulý týden jsme ve stejné sestava Jesence: Kýr – Žouželka, Zajíček, stavě dokázali hrát super zápas s lídrem
Konečný, J. Tichý, Horák – Kořenovský, tabulky.“
Čížek, Drešr – P. Tichý ml., Z. Tichý (50.
TJ SK Zvole
K. Laštůvka). Trenér: Petr Tichý starší.

nek. Sestava Hvozdu: Koutný – Pírek
Hlavinka, Novotný, J. Bílý – P. Muzikant,
Vánský (46. Mlýnský), Z. Poles, F. Bílý,
V. Bílý (89. K. Procházka) – Křeček.
Trenér: Rudolf Švehla.

Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Začali jsme dobře a hned v páté minutě jsme přímo z rohu vstřelili branku, rozhodčí ale něco viděl a neuznal
to. Pak se střídaly útoky ze strany na
stranu, poločas ale skončil bez branek.
Ve druhé půli se hra přiostřila a domácí se ujali vedení, dvě minuty před
koncem jsme vyrovnali, v poslední
minutě jsme ale dostali branku na
1:2. Můžeme si za to ale sami. Byl to
vyrovnaný zápas a remíza by odpovídala, v první půli jsme navíc nevyužili
FC Hvozd
tři vyložené šance. Počítáme s tím, že
2:1 (0:0)
Hodnocení trenéra Jesence
budou sestupovat dva celky, cílem je
Branka Hvozdu: Hlavinka z penalty. tak skončit výš, aby se záchrana vydaPetra Tichého:
„Potřebovali bychom už konec sezony, Rozhodčí: Chládek – Grygar, Hetmá- řila.“
(jim)
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
28. kolo: Kroměříž - 1.SK Prostějov
(pátek 29.5., 18.00, rozhodčí: Dubravský - Trávníček, Podaný).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
28. kolo: Velké Karlovice - Určice (sobota 30.5., 16.30, Mojžíš - Záloha, Vrťo).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PØEBOR:
28. kolo, sobota 30. května, 16.30:
Klenovice na Hané - Velké Losiny (Svozil - Jelínek, Motal), Hněvotín - Konice
(Zavřel - Štětka, Grečmal), Kojetín - Kralice na Hané (Vedral - Knoll, Přikryl).
SMOOS I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
24. kolo, neděle 31. května, 16.30:
Čechovice - Opatovice (Straka - Langhammer, Šebesta), Lipník - Mostkovice (sobota 30.5., 16.30, Kučera - Koláček, Menšík), Lipová - Ústí (Knoll
- Přikryl, Hubený).
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
24. kolo, neděle 31. května, 16.30:
Horní Moštěnice - Vrchoslavice (sobota 30.5., 16.30, Pivoňka - Grečmal,
Vrána), Pivín - Plumlov (Kučera - Krpec, Dorušák), Otinoves - Kostelec na
Hané (Štaier - Vachutka, OFS).
FGP STUDIO I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
24. kolo, neděle 31. května, 16.30:
Protivanov - Velká Bystřice (Grygar
- Molík, Pivoňka), Jesenec - Zvole
(sobota 30.5., 16.30, Milar - Hubený,
Přikryl), Hvozd - Babice (Ehrenberger - Zaoral, P. Pospíšil).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
26. kolo: Kroměříž - 1.SK Prostějov
(sobota 30.5., 10.15, Kozubík - Zl
KFS, Zl KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U17, sk. „B“:
11. kolo: Znojmo - 1.SK Prostějov
(neděle 31.5., 10.30, Křenek - Jm KFS,
Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U16, sk. „B“, jaro:
11. kolo: Znojmo - 1.SK Prostějov
(neděle 31.5., 12.30, Jm KFS - Křenek,
Jm KFS).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PØEBOR - dorost:
24. kolo: Litovel - Kostelec na Hané
(sobota 30.5., 10.15, Valouch), Zubr
Přerov - Určice (sobota 30.5., 14.00,
Piták - Žvátora, OFS Ol), Černovír Konice (neděle 31.5., 10.00, Petr).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
24. kolo: Němčice nad Hanou - Brodek u Přerova (sobota 30.5., 10.00, M.
Navrátil), Lipník - Protivanov (sobota
30.5., 14.00, Menšík), Kojetín - Smržice (neděle 31.5., 13.30, Halenka).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- SPORTIKA II. TØÍDA:
24. kolo, neděle 31. května, 16.30
hodin: Haná Prostějov - Nezamyslice
(sobota 30.5., 16.30), Kralice na Hané
„B“ - Smržice, Přemyslovice - Vrahovice,
Čechovice „B“ - Olšany (sobota 30.5.,
16.30), Brodek u Prostějova - Skalka
(sobota 30.5., 16.30), Horní Štěpánov
- Určice „B“, Zdětín - Držovice.
III. TØÍDA:
24. kolo, neděle 31. května, 16.30
hodin: Bedihošť - Nezamyslice „B“,
Vícov - Ptení, Výšovice - Čechy pod
Kosířem, Pivín „B“ - Kladky (sobota
30.5., 16.30), Protivanov „B“ - Tištín
(sobota 30.5., 16.30), Němčice nad
Hanou - Mostkovice „B“, Otaslavice Dobromilice (sobota 30.5., 16.30).
IV. TØÍDA:
20. kolo, neděle 31. května, 16.30
hodin: Pavlovice u Kojetína - Kostelec na Hané „B“, Brodek u Konice
- Ivaň, Plumlov „B“ - Vrahovice „B“
(hřiště Krumsín), Želeč - Brodek u
Prostějova „B“, Biskupice - Tvorovice,
Doloplazy - Přemyslovice „B“.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)
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HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
Martin HIRSCH
M

A ZASE PLICHTA! Co se děje s prostějovským týmem?
Po čtyřech remízách zajíždí „eskáčko“ k derby do Kroměříže
původní
zpravodajství
pro Večerník

Po
Popravdě
řečeno, najít v utkání s Třebíčí
mezi čtrnáctkou domácích fotbalistů
m
hhráče zápasu byl docela oříšek. Do herní
ššedi se postupně dostal celý mančaft,
čisté konto nebylo souzeno udržet ani
brankáři Kofroňovi. Jedinou možnou
volbou je kapitán Martin Hirsch. Nejjen díky osobním statistikám, kdy si
n
na své konto připsal pomyslný bod za
p
přihrávku na úvodní gól, druhý pak
m
mazácky sám přidal. Byl z těch, kteří se
sn
snažili tvořit hru směrem dopředu, který to
ani za
z příznivého vývoje úplně „nezabalil“.
Bohu
Bohužel, většinovou odezvu u spoluhráčů
tento
tentokrát nenalezl...

OKÉNKO
ZASTUPUJÍCÍHO
KAPITÁNA

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Kdy jindy, než teď,
kde jinde, než tady. Na prostějovský stadion SCM Za Místním
nádražím dorazil podle všech
indicií nejslabší tým jarní části
sezóny, vždyť i jediný dosavadní gól Třebíče byl soupeřův
vlastní... Co se ovšem dělo od
dvacáté minuty sobotního
klání na hřišti, nad tím kroutili
hlavami i nezaujatí pozorovatelé. Klasický příklad toho, jak
se lze herně přizpůsobit i o třídu
slabšímu soupeři. A „eskáčko“
to stálo vyhraný zápas a další
dva body! Svěřenci kouče Jury
remizovali již počtvrté za sebou.
Pakliže u podobných utkání platí, že
brzký gól v soupeřově síti je žádoucí,
aby se ten dostal do patřičných mezí,
pak v případě současného prostějovského kádru se i tato poučka ukazuje jako

aneb

pohledem Martina Hirsche
„Chtěli jsme na Třebíč vlítnout a dát rychlý gól, což je v zápasech tohoto
druhu potřeba. Dali jsme i dva, čímž jsme splnili, co jsme chtěli, abychom
třeba ve druhém poločase zase něco nehonili. Pak přišel útlum, kdy jsme nedávali balón rychle od nohy a chyběl tlak směrem dopředu. Začátek druhého poločasu nám vůbec nevyšel, dokonce jsme se dostali pod tlak, z něhož
jsme se ale vymanili a vypracovali si nejmíň tři vyložené šance. Kdyby tam
spadla jen jedna, slavili jsme teď vítězství. Co se stalo v závěru, jsem doteď
nepochopil a budu muset o tom ještě pořádnou chvíli přemýšlet. Zpytovat
svědomí musíme především my sami, bez ohledu na to, jestli měl rozhodčí
posoudit nějakou situaci tak či onak. Soupeř nebyl dopředu úplně jalový,
problémy mu činila spíš obranná fáze. Jsme z toho všichni hrozně zklamaní,
je to špatné...“
Martin HIRSCH
záložník 1.SK Prostějov

kontraproduktivní. Co víc si totiž přát,
než vést po dvaceti minutách 2:0 a mít
soupeře takříkajíc na lopatě?
V prostějovském týmu je ovšem
něco špatně. To „něco“ je v hlavách
a stále není síly, která by to zvrátila. Po
oněch dvaceti minutách aktivní hry,
napadání a přehrávání soupeře jakoby
bylo po zápase. Domácí až příliš zjevně
přestali hrát a svým pojetím hry se totálně přizpůsobili nepříliš fotbalovému
soupeři. Pro diváka smůla - rázem bylo
po atraktivním utkání...
Pro současné rozpoložení mančaftu je bohužel typické, že si hráči
nevezmou k srdci pokyny trenérů.
O přestávce v kabině bylo jednoznačně řečeno, co se zápasem udělat, aby
se z něj nestalo drama. Po příchodu
na hřiště se ovšem oproti závěru první půle nezměnilo vůbec nic. Až po
hodině s příchodem střídajících hráčů se začaly přece jen objevovat šance,
jejich řešení se ovšem za zdařilé nedalo považovat ani náhodou.
Navíc tým rozhodně nepostrádající
dostatek zkušeností v závěru selhal i po
taktické stránce. Za stavu 2:1 se snažil
nastalou situaci řešit snahou o vstřelení
rozhodujícího třetího gólu, místo taktického držení míče co nejdál od vlastní branky. Možná by se to dalo brát
se soupeřem typu Třebíče jako řešení

„Plavecká“ etuda v podání Pančocháře (vlevo) a Havránka míči nijak neučarovala...
Foto: Tomáš Kaláb
„pod úroveň“, ovšem stará pravda říká,
že účel světí prostředky. A tři body za
to jednoznačně stály.
Přestože se Prostějov stále drží na čtvrté
příčce, ta druhá i třetí se už značně vzdalují a utkání v Kroměříži, které mělo být
přímým soubojem o druhé místo, onen
náboj postupně ztratilo. I tak půjde v pátek večer o hodně...
Kroměřížská Hanácká Slávia pokračuje
směrem, který ji nalajnoval předchozí
trenér Páník. Ambice hrát na špici soutěže letos nikterak neskrývala a po celou
uplynulou sezónu se jí to v podstatě
daří. Na jaře prohrála jediný zápas, ale
to zase hodně překvapivě, když doma
podlehla v derby sousednímu Hulínu.
Naopak nejcennější jsou vítězství nad

rivaly v tabulce, doma 1:0 s rezervou
Sigmy a venku 2:1 na Slovácku. Kromě
šesti vítězství čtyřikrát, leckdy překvapivě, remizovala, třeba doma s Líšní nebo
Zábřehem.
V posledním kole měla Kroměříž problémy s předposlední Břeclaví, když
domácí dokázali dokonce otočit vedení
na svou stranu. V posledních dvanácti
minutách ale prokázali Slávisté více zkušeností a nakonec vyhráli 4:2. Zasloužili
se o to Petr - Cverna, Látal, Salachna,
Strašák (54. Hromek), Netopil, Budín,
Kutra, Žák, Mazouch (69. Beránek),
Neubert.
Hanácké derby se hraje netradičně už
o pátečním podvečeru od 18:00 hodin
v Kroměříži.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Prostějov neporazil ani trápící se Třebíč, hosté vstřelili na Hané své první jarní góly...

RYCHLÝ
VEČERNÍK 1.SK Pv
HFK Tr

Kofroò dochytá
jarní sezónu
Prostějov (tok) - Přestože brankářská jednička Tomáš Bureš začal
trénovat, podle vlastních slov nepovažuje za příliš pravděpodobné, že
by se do konce sezóny, která Prostějovu končí už v sobotu 6. června,
vrátil do branky. Zdeněk Kofroň si
tedy na jaře opravdu zachytá...

Starší dorostenci stále
v boji o vítìzství
v MSDL
Prostějov (tok) – Další vítězství
nad●●
velmi kvalitním soupeřem si
připsal tým U19. V sobotu v oboustranně pohledném utkání porazil
gólem Kováče Vítkovice 1:0 a je
nadále v těsném závěsu za vedoucí
Kroměříží, na jejímž hřišti hraje
v sobotu dopoledne. Nutno dodat,
že kvalita tohoto utkání převýšila
odpolední duel MSFL mezi „áčkem“ a Třebíčí.

2:2

PROSTĚJOV Pokud byl někdo na
pochybách, jakže se dá ztratit jednoznačně vyhrané utkání, měl být
mezi téměř třemi stovkami diváků
sledujících předposlední domácí
vystoupení 1.SK Prostějov proti
Horáckému FK Třebíč. Příznivé naladění po prvních dvaceti minutách
hry ještě do poločasu vzalo za své
a ve druhé půli došlo už na nevěřícné kroucení hlavami. Vše gradovalo
v poslední pětiminutovce, kdy soupeř pohodlně srovnal dvougólové
manko a z půdy vysokého favorita si
odvezl nečekaný bod.
Do zápasu sedmadvacátého kola MSFL
nastoupila v dresu „eskáčka“ totožná
sestava, jako v Uničově, snad jen s tím
rozdílem, že Rus se vlevo vysouval víc
kupředu, takže zpočátku působila vzadu spíš jen trojice obránců. Třebíčský
kouč Zelníček nasadil do základní jedenáctky tři hráče ze své africké pětice,
dlužno ovšem hned zpočátku poznamenat, že zejména Oura sice v ofenzivě
nepostrádal rychlost, s balónem si ale

příliš nerozuměl. „Musím mít velmi
pevné nervy, a pokud budu ještě v létě
trénovat v Třebíči, je třeba být tvrdší
a trochu tu africkou enklávu zredukovat.
Nejde prostě nabrat na černém kontinentu, koho potkám, a zkoušet z nich
u nás dělat fotbalisty. Naše třetí liga na
to opravdu není,“ zhodnotil Zelníček
dosavadní zkušenosti s hráči tmavé pleti.
Domácí začali jaksepatří aktivně
a Fládr hned v prvních třech minutách zkoušel seřízení své mušky, která ovšem byla přece jen vychýlená.
Vzápětí se ocitl před Doležalem Pančochář, jeho pokus cíl po zblokování
také nenalezl. Ani Koudelka nebyl
o mnoho přesnější. Po čtvrthodině se
osmělili hosté, když Kofroň vyrážel
Dobrovolného střelu z pravé strany.
Vzápětí už tribuny zajásaly. Hirsch
zprava načechral míč do šestnáctky,
kde ho Kroupa zkušeně usměrnil za
záda třebíčského brankáře - 1:0. Oslavy ještě ani pořádně neutichly a už byl
důvod k ventilaci pozitivních emocí
zase. To se v šestnáctce uvolnil tísněný
Hirsch a z otočky podél gólmana zvýšil
na dvoubrankový náskok - 2:0. Jenže
od této chvíle fotbal skomíral. Zelenka
sice z přímého kopu pořádně protáhl
Doležala, branka z toho ale nebyla.

Pozápasové hodnocení trenérù
Roman POPELKA
- 1.SK Prostìjov:
„Prohospodařit takový zápas je opravdu
velké umění... Jedním z faktorů byl útlum
po dvou rychle vstřelených brankách.
Hra soupeře vůbec nebyla dobrá, což hráče ukolébalo natolik, že jsme opět přestali plnit to, co jsme si v šatně řekli. Po
dvaceti minutách jsme sklouzli k fotbalu, který jsme opravdu
nechtěli předvádět. O poločase jsme hráče nabádali ke zrychlení hry a využití příležitosti ke vstřelení třetí branky, která by
rozhodla. Vstup do druhého poločasu byl ale úplně stejný,
jako konec prvního. Až od nějaké sedmdesáté minuty jsme
si zase začali vytvářet šance, které jsme ovšem neproměnili
a přišel trest. Při vší úctě k soupeři to byl jeden z nejslabších
týmů, o to víc je tato velká ztráta frustrující...“
V 33. minutě Pančochář dobíhal na levé
straně balón, který propadl celým pokutovým územím, jeho střela se ovšem jen
otřela zvnějšku o tyč třebíčské svatyně.
Těsně před přestávkou to ještě střelou
nad branku zkusil Abayomi.
První dvacetiminutovku druhé půle
nepředvedli aktéři nic, co by stálo za
zaznamenání. Až Šteigl to po vystřídání začal zkoušet zleva i zprava, po jeho
centru Koudelkovu střelu Doležal vyrazil, dobíhající Sečkář přestřelil zívající

Libor ZELNÍÈEK
- 1.SK Prostìjov:
„Tento výsledek je samozřejmě pro
nás úspěch, protože jaro je z našeho
pohledu velice špatné. Pojali jsme
ho jako test mnoha nových hráčů, především Afričanů, takže mužstvo se rozpadlo. Body jsme nezískávali, tentokrát jsme mimo bodu vstřelili první dva góly,
protože ten jediný gól si na jaře vstřelila Opava sama.
Je to pro nás sváteční okamžik. Samozřejmě jsme měli
štěstí, že domácí nepotvrdili dvoubrankový náskok,
možná i rozhodčí při posuzování zákroku v naší šestnáctce počítal s tím, že je rozhodnuto. My hrajeme pořád takovou údržbu a dnes to na uspokojený Prostějov
stačilo.“

branku. První horácké varování přišlo
v 68. minutě, kdy po nepřímém kopu
Kofroň reflexivně zneškodnil Komínkovu hlavičku. Na druhé straně začala
přehlídka zahozených šancí. Po Rusově
centru hlavičkoval Kroupa nad břevno,
Šteigl z přímého kopu mířil do podobných míst a Koudelka poté, co Petržela
vybojoval míč, mířil možná trochu
zbrkle do boční sítě. Sedm minut před
koncem dostal Kroupa přihrávku za
obranu, střelou po zemi trefil jen vybí-

hajícího Doležala. A pak už přišla ona
pětiminutovka hrůzy. Po rohu nepokryla domácí obrana Chalupu, který
pohodlně usměrnil hlavičkou balón
pod břevno Kofroňovy branky - 2:1.
V poslední minutě pak centr zleva našel
ve vápně nekrytého Floriána, který stačil
přesnou střelou k tyči srovnat skóre - 2:2!
Tak tedy skončil z pohledu fotbalistů
Prostějova jasně rozehraný zápas. Zklamání ve tvářích odcházejících diváků
bylo hodně patrné...
(tok)

„Takové zápasy bohužel existují,“ ví ze zkušenosti Karel Kroupa
PROSTĚJOV V sobotu načal
gólový účet, když se v soupro Večerník
peřově šestnáctce prosadil
Tomáš KALÁB
hlavou. Další gól mohl přidat
v závěru utkání ještě za stavu 2:0, trefil ovšem vybíhajícího gólmana. Jako světaznalého profesionála Večerník zajímalo, jak je
možné prohospodařit dobře rozehrané utkání. A Karel Kroupa
(na snímku) ochotně vysvětloval...
exkluzivní rozhovor
ovor

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

1.SK
PROSTÌJOV

●●Jste profesionál, který zakusil první i druhou ligu, jak vy vnímáte toto
utkání?
„Co na to říci... Takové zápasy bohužel existují, a to nejen ve třetí lize. Je
to ještě hodně čerstvé a všechny to
hodně mrzí. Ani ne tak pro nás starší,
jako pro mladé hráče by to mělo být

obrovským ponaučením, že i něco
takového se může ve fotbale přijít.
A do budoucna by měli udělat něco
pro to, aby se to neopakovalo. Vedli
jsme 2:0 s týmem, který jsme měli
stoprocentně porazit, který doteď nedal gól, a přesto jsme si nechali vstřelit
dvě branky...“

●● Jak se podle vás soupeři podařilo
srovnat v posledních pěti minutách?
„Po první obdržené brance, kdy jsme si
individuální chybou nepohlídali standardní situaci, jsme za stavu 2:1 bláznili,
místo abychom to zatáhli a rozkouskovali hru. Pět minut před koncem jsme se
hnali dopředu opravdu jak blázni, snažili se vstřelit další gól nebo dva. A Třebíč
nás potrestala.“
●● Proti takovému soupeři je vždy
dobré vstřelit rychle první gól, nebylo ale dvoubrankové vedení spíše
kontraproduktivní?
„Hodně mrzí hlavně vstup do druhého
poločasu. Stalo se nám už několikrát, že
si něco říkáme v kabině, pak přijdeme

na hřiště a vůbec se pokyny neřídíme.
Nastoupili jsme s tím, že už se nám nemůže nic stát, a fotbal nám zaslouženě
dal za uši...“
●● Koncem zápasu byl v soupeřově šestnáctce jeden sporný zákrok.
Bylo to na penaltu?
„Těžko říci, rozhodčí stál hodně blízko
a viděl dobře. Já jsem viděl, že Koudyy
chtěl zakončovat, soupeř zasáhl balón i
hráče, takže by to klidně mohla být penalta. Rozhodně se ale na tuto situaci
nelze vymlouvat.“
Foto: Josef Popelka
●● Utkání s Kroměříží tímto ztrácí
onen náboj přímého souboje o dru- „Toto klopýtnutí musíme odčinit venhé místo, ale výsledek asi bude věcí ku. V Kroměříži musíme vyhrát, jinak
prestiže?
to nevidím!“
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exkluzivní reportáž
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
KOSTELEC NA HANÉ Korunovace Brodku u Konice jakožto vítěze IV. třídy OFS Prostějov
s právem postoupit výš se
minimálně o týden odkládá.
Dosavadní suverén soutěže
na Hané herně nepřesvědčil
a výsledkem pro něj byla vůbec
premiérová porážka v celém
ročníku. I tak je však stále velice
blízko splnění hlavního cíle, ve
zbývajících třech kolech mu už
stačí uhrát jen dva body. Vítěz
duelu potvrdil, že se mu na jaře
velice daří, v osmi duelech tohoto kalendářního roku ztratilo
mužstvo jen čtyři body.
Stav pøed výkopem
Karty byly rozdány jasně. Jakýkoliv bodový zisk znamenal pro Brodecké definitivu
a po roce návrat zpět do III. třídy. Jenže do
Kostelce nejela Jiskra v nejsilnějším složení, chybělo hned trio členů základního
kádru. „Venca Hauer dokáže uprostřed
zálohy podržet balon, uklidnit hru, je ale
pracovně měsíc mimo. Dále je až do konce sezony zraněn stoper David Mrňka,
jenž má natažené vazy, a kvůli hasičské
soutěži chyběl Martin Vlček,“ vyjmenoval ztráty hrající trenér Radovan Vičar.
I vinou těchto vynucených zásahů do
sestavy tak po osmnácti úspěšně zvládnutých zápasech skončila v tom devatenáctém série neporazitelnosti.

Vývoj zápasu
Úvodních třicet minut patřilo víceméně pouze domácím, kteří dokázali lépe
podržet míč a zkoušeli táhnout hru
po stranách, dlouhými míči za obranu

Domácí hráči se po většinu utkání o míč příliš nedělili a přineslo jim to plný bodový zisk.
i středem. Naopak hosté zůstali za
očekáváním, prakticky jen odkopávali
a jejich snahy o založení útoku ztroskotávaly na velkých nepřesnostech.
Kostelečtí tak bez větších starostí udávali tón a brzy se dostali do vedení.
Odpověď přišla až těsně před poločasem, ovšem velice krátce po návratu
z kabin si hostitelé vzali náskok zpět
a už ho nepustili. Brodek u Konice se sice
v závěru snažil o tlak, nic kloudného se
jim ale vymyslet nepodařilo a se všemi
náznaky si obrana soupeře poradila.

ustupující defenzivě vedlo k Čonkově
střele z vápna, radost ale vypukla poté,
co právě tento čtyřiadvacetiletý útočník vyhrál hlavičku a o necelých pět let
mladší Vyskočil skóroval – 2:1. Burgetův přímák z levé strany Menšík vyboxoval a na druhé straně se zbytečně nechal vyloučit Zatloukal, když při žluté
kartě atakoval brankáře držícího míč
pevně v rukavicích. V závěru si o pozornost řekl i gólman hostů Vičar, když
nejprve podcenil přihrávku od beka
a míč dostihl až na čáře, poté se na úplný závěr přesunul do soupeřova brankoviště.

Zásadní okamžiky

Osobnost utkání

Nejmladším hráčem na place byl šestnáctiletý Jan Vyskočil a právě díky jeho
aktivitě i fotbalovosti se už ve dvanácté
minutě měnil bezbrankový stav. Mladý
dorostenec s číslem 9 se na levé straně
uvolnil a poslal ostrou přízemní přihrávku do malého pokutového území,
kterou si do sítě srazil jeden z bránících
hráčů - 1:0. Poté na poslední chvíli odvrátil Blatner skluzem před Čonkou
míč na roh, Skalník po kličce do vápna
přišel o míč v mnohonásobné přesile,
přímý kop Horáka usměrnil nohou ve
vápně Chocholáč velice těsně nad. Brodek kontroval několika střílenými centry, které skončily mimo, dočkal se až při
dalším nákopu, kdy Lukáš Menšík nedokázal dostat míč do bezpečí a kontakt s ním nebyl posouzen jako faul na
jeho osobu, takže Jan Burget skóroval
do odkryté brány - 1:1. Přečíslení proti

Kopaný mač veřejný odehráli v lepším
rozpoložení domácí hráči. I přes drobná zaváhání při výbězích víceméně
podržel Lukáš Menšík, obranu si zkušeně dirigoval Aleš Horák, na záloze
byly patrné přehled a fotbalovost Tomáše Menšíka, hned dva hráči se prosadili střelecky. A právě souhrou těchto elementů a za přispění všech
ostatních hráčů si tak Kostelec polepšil už na pětačtyřicet bodů.

Zajímavost duelu
Obtížnou květnovou túru se soupeři
těsně pod sebou připravil los i následný vývoj soutěže na hráče Brodku. V posledních dvou víkendech se
vždy jednalo o šlágr kola a vedoucí

TJ FC Kostelec na Hané „B“

přímé reportyy
zpravodajstvíí
hlasy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

BRODEK
POPRVÉ
PADL
A
ODKLÁDÁ
OSLAVY
Kostelecké „béčko“ má formu, výhrou nad lídrem si upevnilo druhé místo

Foto: Jiří Možný

tým tabulky byl z více než poloviny úspěšný. „Teď jsme měli třikrát
po sobě soupeře na druhém místě.
Nejprve výhra Plumlova 7:1, pak
penaltové vítězství nad Pavlovicemi,
teď Kostelec. Trošku nám vyschl střelecký prach,“ poukázal chytající kouč
Brodku Vičar na pouhé dvě branky
v posledních dvou duelech.

Atmosféra støetnutí
Uplynulá sobota nelákala návštěvníky neuzavřeného prostoru s otevřenou náručí. Po celý den silně foukalo,
k tomu se v podvečer přidalo nejprve
drobné poprchávání pak i silnější deštík. V převaze byli domácí diváci, nejvíce však bylo slyšet duo příznivců Brodku, kteří až do závěrečného hvizdu
věřili, že se jednobrankové manko
podaří zvrátit.

„Všichni jsou o polovinu
mladší než já,“ směje se
kapitán vítězů Aleš Horák
KOSTELEC NA HANÉ V létě
Aleš Horák (na snímku) oslaví
již dvaačtyřicáté narozeniny
a nejmladší hráč, jenž zasáhl do
víkendového střetnutí kosteleckého„béčka“ byl o plných pětadvacet let mladší než on. Avšak
právě i díky zkušenostem kapitána mužstva, jenž coby patriot
tamějšího fotbalu pomáhal do
zhruba třítisícového města vykopat před necelými deseti lety
zpět I.B třídu, se mužstvo vyšvihlo až na druhé místo tabulky IV.
třídy a vůbec jako první tým aktuálního ročníku dokázalo plně
bodovat proti Brodku u Konice.

Jiří Možný

●● Podařilo se vám zdolat lídra, což
se jen tak nepovede...
„Čekali jsme, že tento zápas bude horší.
Docela mě překvapilo, že jsme s nimi
dokázali běhat. Měli tam nebezpečné
centry, navíc jejich hráči byli vyšší, takže
vyhrávali hlavičkové souboje. Ale naštěstí
jsme dali druhý gól z brejku, podržel nás
gólman a zvládli to.“
●● Co vás dovedlo ke třem bodům?
„Hlavní bylo, že jsme se nebáli a chtěli
hrát. I když nás zatlačili, tak jsme se stále
snažili o aktivní fotbal a nepustili jsme je

Foto: Jiří Možný

k tomu, aby nás přehrávali. Ta vůle po vítězství u nás byla vyšší než u nich.“
●● Pomýšlíte i díky této výhře na postup výš?
„Ne, to ne. Vždyť jsme tu měli pět šest
dorostenců, kteří už ráno odehráli jeden
zápas, a všichni do jednoho hráli výborně i teď. Je to spíše o tom zapracovat
tyto mladé hráče nejprve do 'béčka', aby
potom mohli být posilou pro 'áčko'. To
možná až za dva tři roky, teď to myslím na
postup není.“
●● Jak si vy osobně užíváte zápasů
coby nejstarší hráč kádru?
„Je to takové zvláštní. Všichni jsou o polovinu mladší než já. (smích) Ale jo, jsem
spokojen. Když kluci slyší, tak poslouchají. V zápase je to horší, že třeba nestíhají všechny pokyny, ale hrajeme IV. třídu
a nemůžeme chtít zázraky.“ (úsměv)

Pozápasové hodnocení trenérù
Michal BARTÁK - TJ FC Kostelec na Hané „B“:
„Jsem velice spokojen s výkonem všech hráčů. Odedřeli to
a nikdo neodehrál špatný zápas. Jedinou kaňkou je červená
karta, to ale k fotbalu patří a ten hráč do té doby hrál úplně
perfektně. Nabádal jsem kluky, ať si fotbalu užijí, ať si odehrají to své bez nějakých zákeřností. Musím vyzvednout
také soupeře, byli jsme ale lepší. Rozhodla bojovnost a to,
že si kluci plnili, co měli. Cílem je vytáhnout mladé hráče
z dorostu, dřou a je na ně spoleh, to ostatně na všechny.“

2 :1

Radovan VIÈAR - TJ Jiskra Brodek u Konice:
„Rozhodly individuální chyby. Nejprve vlastní gól, poté nejvyšší hráč na hřišti prohrál hlavičkový souboj a hráč šel na mě
sám. Navíc nám chyběli tři hráči základní sestavy, což bylo
nejvíce cítit uprostřed zálohy. Nedali jsme si přihrávku, balon
jsme nepodrželi. Bylo to špatné, za druhý poločas jsme neměli vyloženou šanci. Domácí nehráli špatně, hrozili po krajích, výborně jim zahrála posila z ‚áčka‘ Menšík, jenž dokázal
podržet balon. Stále to ale máme ve svých rukách.“

TJ Jiskra Brodek u Konice

19. kolo IV. třídy OFS Prostějov
Skalník

Lukášek
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Střely na branku:
Rohové kopy:

8
2

Střely mimo branku:

Žluté karty: 62. Vyskočil, 75. Zatloukal
Střídání: 69. Kopka za Vyskočila, 77. Smékal za Čonku

H. Burget

Vyskočil

Chocholáč

Branky: 12. Skalník, 51. Vyskočil

KOSTELEC „B“

9

2 :1

BRODEK U K.

Branky: 43. Jan Burget

( 1 :1)

Střely na branku:
Rozhodčí: Vachutka – Tesařík, Vičar
Červená karta: 83. Zatloukal

33

Diváků: 90

Rohové kopy:

Žluté karty: 66. Blatner, 70. J. Burget
Střídání: 69. Procházka za Adámka

3
2

Střely mimo branku:

5
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fotbal, lední hokej

Fotbalistka Waltrová vybojovala se Slováckem dorostenecký titul
stejně, je to opravdu skvělý trenér a člověk,“ upozornila
Waltrová.
Ty opravdu plánované oslavy vypuknou až po posledním
kole. V hostí Slovácko Spartu a hodlá ji porazit. Pokud se to
novopečeným mistryním podaří a současně zdolá favorizované Brno Slavii, post vicemistra připadne právě Zbrojovce.
„Hrajeme doma 31. května, takže tímto vás všechny zvu, přijeďte nás podpořit, ať je tam co nejvíc fanoušků. Budeme tak
moct potvrdit, že Morava vládne světu,“ usmívala se od ucha k
uchu.
(jim)

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PROSTĚJOV Po debutu v
nejvyšší české soutěži dorostenek i žen a reprezentační devatenáctce se někdejší hráčka Krumsína a Kostelce na Hané Klára Waltrová dočkala i první velké
trofeje. Také díky jejímu přičinění se fotbalistky Slovácka staly o víkendu s předstihem vítězem dorostenecké první ligy, vytoužený titul si zajistily drtivou výhrou 10:1 na trávníku pražské Slavie, zatímco hlavní
pronásledovatel Sparta prohrála doma s Brnem.
„Je to zatím největší úspěch mé kariéry. Vyhrát titul je

Jiří Možný

Šampionkami fotbalové ligy dorostenek se staly hráčky Slovácka, slavit mohla i Klára Waltrová (na snímku
dole v černé bundě).
Foto: www.fcslovackozeny.cz
ravský tým bodově vyloupil Prahu. „Seděly jsme v autobuse
a byly ve spojení s holkama z Brna, které nás informovaly
o tom, jak to vypadá. Pět minut před koncem vedlo Brno
2:0, v autobuse bylo naprosté ticho, všechny jsme seděly a
sledovaly spoluhráčku, která volala s Brňačkama, kdy zapískají konec. Když to přišlo, strhlo se to, všechny řvaly, radovaly se, měla jsem husí kůži,“ popisovala bezprostřední reakce.
A ke spontánním oslavám se přidal i celý realizační tým
včetně rodičů, pětibodový náskok už totiž za jedno kolo nejde umazat. „Ukázalo se, že jsme skvělý tým nejen na hřišti,
ale že skvělá atmosféra mezi námi panuje i v kabině a všude.
V tom okamžiku mi došlo, jak vlastně jsem šťastná za to, že
tam s nimi můžu být, že jsem součástí tak skvělého týmu
a rodiny,“ sdělila věčně usmívající se hráčka trochu dojatě.

Fotbalový rozhodčí Kamil Krutovský
NAŠEL SMRT přímo na trávníku
PROSTĚJOV Náhle a zcela neočekávaně dotlouklo v uplynulých
dnech srdce známého fotbalového
arbitra Kamila Krutovského. Stalo
se tak předminulou neděli 17. května při utkání IV. třídy OFS Prostějov
mezi týmy FC Morávia Doloplazy
a TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“...
Večerník se o situaci dozvěděl takřka
bezprostředně po události, ale s ohledem na rodinu zveřejňujeme zprávu
až s odstupem času.
Jednapadesátiletý někdejší hráč a později
sudí byl delegován do role hlavního rozhodce duelu dvaadvacátého kola okresní
soutěže a první poločas se odehrál podle
obvyklého scénáře, přičemž hosté vedli
o dvě branky. Krátce po změně stran se
mu však udělalo nevolno a nepomohla
už ani okamžitá první pomoc přímo z
řad fotbalistů, ani snaha profesionálních
záchranářů, kteří na trávník dorazili po
silnici i vrtulníkem.
„Byl to do té doby pohodový zápas snad
jen s dvěma fauly, až mi to přišlo zvláštní. Pak Kamil odpískal faul a než se rozehrálo, tak nám řekl, ať chvilku počkáme,
že se mu dělá špatně. Nakonec to skončilo tak tragicky. Kamila jsem znal, ještě
když hrál za Vícov, to jsme nastupovali
proti sobě,“ vracel se k osudnému momentu předseda domácího oddílu Petr
Štěpánek s tím, že právě i z úcty k panu
Krutovskému už nechtěly Doloplazy
opakovat zápas, ačkoliv v tu chvíli po

snížení prohrávaly 1:2.
Osobně již podobně nepříjemný okamžik přímo při fotbalovém utkání zažil a doufá, že do třetice se tak nestane.
„Několik let zpátky nám pískal tuším
zápas s Tvorovicemi rozhodčí z lidu
a o poločase k nám přišel do kabiny, že
mu není dobře. Svalil se na zem a okamžitě jsme se ho snažili oživit, ale taky
se to bohužel nepodařilo,“ vybavil si.
A takový osobní prožitek mění i jeho pohled na to, jak dlouho se fotbalu vlastně
věnovat aktivně. „Je to hrozné a říkám si,
aby se mi něco takového nestalo. Je mi už
sedmačtyřicet a přemýšlím, jestli v mém
věku ještě hrát, nebo už se na to vykašlat.
Kopu ještě za staré pány Pivína a může se
to přihodit kdekoliv,“ přemítal.
Kamil Krutovský měl za sebou více
než dvacet let v pozici sudího a za toto
období se prosadil i na vyšší než krajské úrovni. „Já osobně jsem začínal
v roce 1994 a on už v té době pískal.
Dostal příležitost v divizní soutěži,
poté pískal kraj a poslední dva roky
už jen okres,“ zavzpomínal na začátky
nynější krajský sekretář Pavel Peřina.
Zkušený sudí také připomněl, že každý arbitr musí před sezonou přinést
zdravotní potvrzení o způsobilosti.
„Byla to asi shoda náhod zapříčiněná dlouhou nemocí. Je to ojedinělý
případ, osobně nevím, že by se něco
podobného stalo,“ dodal Peřina.
Snaha pomoci Kamilu Krutovské-

mu byla enormní ze všech stran.
Na začátku druhého poločasu, kdy
fotbalový sudí přímo na trávníku
zkolaboval, mu okamžitou první
pomoc poskytovali hráči obou celků
i diváci. Přivolaná byla pochopitelně
lékařská pomoc. „Na místo vyjela naše
sanitka, v tu samou chvíli odstartoval z
Olomouce také vrtulník letecké záchranné služby,“ potvrdil Večerníku Radomír
Gurka, ředitel Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje Prostějov.
„Bylo nám nahlášeno, že jednapadesátiletého rozhodčího postihla blíže nespecifikovaná nevolnost přímo na trávníku
hřiště v Doloplazech. Po příjezdu na místo
našich lékařů byl muž ještě stále při vědomí, jeho zdravotní stav se ale rapidně zhoršoval. Došlo to až k tomu, že jeho základní
životní funkce selhaly. Lékaři se ho snažili
oživovat, ale ještě před příletem vrtulníku
záchranné služby byla bohužel konstatována smrt,“ uvedl Radomír Gurka.
Fotbalové hřiště v Doloplazech se
tak stává doslova černou můrou pro
okresní fotbal. Jak Večerník nedávno
informoval, v neděli 26. dubna tady
fanoušek trefil skleněným půllitrem
od piva dvacetiletého rozhodčího
JanaKrátkého.Tenbylstržnouránou
na hlavě a otřesem mozku převezen
do nemocnice. A o tři týdny později
v případě arbitra Kamila Krutovského sáhla na doloplazské hřiště dokonce smrt!
(jim, mik)

Svého letního rozhodnutí zvolit místo přesunu do Prahy
cestu na jižní Moravu tak ani trochu nelituje. „Podařilo se
mi dát pár gólů a nějaké vytvořit, za což jsem ráda. Hlavně jsem se snažila pracovat pro tým, poctivě se vracet i do
obrany a nevypustit žádný souboj. Bojovat o míče, vytvářet tlak, z čehož pak třeba těžily moje spoluhráčky, což je
hlavní. Je jedno, kdo toho góla dá, hlavně že tam padne
a vyhrajeme,“ uvědomuje si.
Neopomněla také zmínit roli hlavního kouče výběru
Miloše Hlaváčka, který o ni tehdy hodně stál. „Je to
opravdu skvělá osobnost. Myslím, že mi toho hodně
dal a ještě dá. Snažím se vnímat každé jeho slovo, radu
a poučit se, protože on ví, co a jak mám dělat. Plně mu
důvěřuji, což je taky důležité. Všechny hračky to vidí

Roupec se asi nevrátí,
podepsal v Pardubicích
PROSTĚJOV Ač obránce, v uplynulé sezoně se právě on stal s pětatřiceti kanadskými body nejproduktivnějším Jestřábem a usilovala o něj řada extraligových klubů.
V závěru uplynulé sezony se tak
David Roupec ocitl formou střídavých startů na soupisce pražské
Slavie, prostějovský klub ho ale odmítal na zápasy pustit, takže ročník
musel dokončit čistě na Hané a od
začátku března měl volno. Nyní se
už třiadvacetiletý kmenový hráč
Třince dočkal a letní přípravu
zahájil v Pardubicích. S největší
pravděpodobností tak minimálně
v nadcházejícím ročníku dres s Jestřábem na prsou neoblékne.
„Od doby, co mužstvo převzal pan
Říha, který mě už trénoval v Hradci
Králové a moc o mě stál, tak jsme byli
v kontaktu. Jednání se trochu vlekla,

protože mě tam Třinec nechtěl pustit,
ale podepsal jsem smlouvu do konce
srpna s opcí do zbytku sezony,“ poodhalil Večerníku svou aktuální situaci
David Roupec, rodák z Olomouce,
jenž poté oblékal dresy Opavy, Třince, Frýdku-Místku, Hradce Králové,
Karviné, Havířova, Prostějova a na
jeden zápas i Slavie.
Ve východočeském klubu má za sebou aktuálně tři týdny letní přípravy,
to znamená dvoufázově tréninky
v pondělí, úterý a čtvrtek, bazén
a jednu fázi ve středu, jednu fázi v pátek. „Zatím nelze dělat velké závěry,
ale hrozně jsem tam chtěl a jsem za
to šťastný. Měl jsem tam jít na střídavé starty už v lednu, ale prostějovské
vedení mě za mými zády napsalo do
Slavie. Má to tu jiné parametry než
v první lize a věřím, že si místo na
soupisce vybojuji,“ je pln optimismu
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opravdu něco neuvěřitelného. Tvrdě jsme makaly, abychom si ten náš sen splnily a samozřejmě jsme si to užily,
nemohly jsme tomu ale uvěřit,“ líčil Večerníku krátce po
návratu z Prahy šestnáctiletý talent.
Po základní části patřilo Slovácku druhé místo a přenášelo
si o tři body méně než Sparta, poté už ale ztratilo jen dva
body za remízu 2:2 na půdě hlavního konkurenta, zatímco Sparťanky vedle tohoto nerozhodného výsledku ještě
prohrály oba souboje s Brnem. Nejlepším celkem věkové
kategorie U19 jsou tak Jihomoravanky.
„Myslím, že si to opravdu zasloužíme. Tvrdě jsme dřely
a trénovaly více než jakýkoliv jiný tým, plně jsme se soustředily na svůj cíl a překonaly každou překážku, která byla
v cestě. I nadále jsme přitom zůstaly skromné. Myslím si, že
to je klíč k úspěchu,“ dodala Waltrová.
Před víkendovým pátým pokračováním nadstavby, v níž
bojuje nejlepší čtyřka o titul, existovala jediná varianta, jak
hned v sobotu večer znát nového premianta. K tomu bylo
potřeba, aby vedoucí Slovácko uspělo na půdě poslední Slavie a třetí Brno obralo o body druhou Spartu.
Obě podmínky byly splněny, když zejména o třech bodech pro
tým z Uherskohradišťska nebylo pochyb. „Nenastoupil proti
nám kompletní tým, to ale nic neznamená, protože když byly
kompletní, daly jsme jim sedmičku. Slavia má silné ženy, ale její
juniorka nepatří mezi lídry,“ poznamenala tvořivá hráčka.
A dobrá zpráva dorazila i ze Satalic, neboť také druhý mo-

a odhodlání prokázat svou výkonnost.
Setrvání na Hané tak osobně moc
šancí nedává. „Byl jsem v kontaktu
i s panem Vykoukalem, jenž mi nastínil aktuální změny, a je to také varianta, moc tomu ale nevěřím. Poznal
jsem tu sice hodně dobrých přátel, ale
také zažil spoustu špatného a na konci
jsem si připadal jako otrok. Tento rok
byl pro mě velkou školou. Navíc si
myslím, že první liga už mi nemá co
dát a nemám se v ní kam posouvat,“
nezastírá David Roupec, který nebyl
spokojen ani s podmínkami. „Leccos
mi připadlo v Prostějově až amatérské... A tu slávistickou anabázi jsem
vedení nezapomněl,“ rozpovídal se.
Otevřený rozhovor popisující
uplynulou sezonu z pohledu lídra
individuálních statistik najdete na
stránkách Večerníku již v příštím
vydání.
(jim)

ze strany 29

➢

PROSTĚJOV Přesně v den atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este, který se stal záminkou
k rozpoutání první světové války,
slavil Dvořák své druhé narozeniny, o sedmnáct let později se
i díky jeho aktivitě začala psát
historie slavného prostějovského
klubu.
Celý svůj život prožil v Prostějově.
Pamatoval tak dobu, kdy po Plumlovské ulici nejezdila žádná auta

a hrál se tam fotbal. V šestnácti letech
začal hrát fotbal za SK Prostějov, vždy
nastupoval na postu levého záložníka.
A od toho bylo velice blízko ke vzniku
Hané. „V osmnácti letech bylo mně
a ještě dalším klukům jasné, že po
přechodu z dorostenců mezi muže
bychom si v žádném ze tří dospělých
mužstev nezahráli. A tak jsme se
v roce 1931 rozhodli, že si založíme
svůj vlastní klub. Vlastní stadion
jsme neměli, zápasy jsme hrávali na
starém hřišti SK ve Vrahovické ulici.
Nikdy jsme netrénovali, pouze jsme
se scházeli v klubovně, kterou jsme
měli vedle Černého orla na hlavním

náměstí,” vzpomínal před třemi roky
při oslavě svých stých narozenin na
začátky populárního prostějovského
klubu.
Sportu se věnoval po celý život, zejména fotbalu, bruslení a plavání.
Na plumlovskou přehradu jezdil až
do svých jednadevadesáti let, než
v ní začaly být sinice. Otec tří dcer
a jednoho syna zůstal Hané věrný po
celý život, velkou radost mu v sezoně
2011/2012 udělal historický postup
fotbalistů do I.A třídy. Další výsledky
mužů i mládeže ovšem už bude Jaromír Dvořák sledovat pouze shora...
(jim, mls)

15051810484

Jaromír Dvořák založil SK Haná
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Obhajovat vítězství má JIŘÍ VESELÝ,
pořadatelé lákají Tipsareviče a Cuevase
uvedl známý srdcař, který se vrátil k tenisu po dlouhodobém zranění. Z českých
hráčů by se do hlavní soutěže mohli ještě
dostat loňský finalista Adam Pavlásek
a také Jan Hernych. Kartu do kvalifikace obdrží jedna z mladých nadějí Patrik
Rikl.
„Je jasné, kdo uspěje v Paříži v prvním
týdnu, nemůže na UniCredit Czech
Open. Proto nelze nahlas říkat jména
hvězd, které bychom rádi u nás viděli. Přijet by mohl Janko Tipsarevič, který se letos vrací do hry po vleklém zranění. Je to
výborné jméno. Jednali jsme také s aktuálně dvaadvacátým hráčem světa Pablem
Cuevasem, ale je současně i vynikajícím
deblistou a ten bude pravděpodobně
v Paříži i ve druhém týdnu. Na turnajích
v Římě a Istanbulu prohrál hodně těsně
s Federerem a v deblu je čtrnáctý na světě,“ prozradila ředitelka UniCredit Czech
Open Petra Černošková. Vedení turnaje
počítá s tím, že během zápasů nebudou
žádné problémy a všichni si budou užívat
příjemné prostředí a dramatické bitvy na
kurtech. „Mám zkušený tým, takže kromě počasí nás snad nemůže nic ohrozit,“
věří Černošková

Vstup do areálu NTC MORAVA Za
Kosteleckou ulicí je po celou dobu
tradičně zdarma a kromě špičkového
tenisu nabídnou pořadatelé divákům
také jeden exhibiční zápas, který se
uskuteční před finále dvouhry. V česko-slovenském derby nastoupí Miloslav Mečíř a Karol Kučera proti dvojici Jiří Novák - Karel Nováček. „Bude
to kvalitní zápas. Hráči lidem ukážou, jak
tenis stále umí,“ je přesvědčený Miroslav
Černošek, majitel spolupořádající agentury TK PLUS.
Kvalifikace do hlavní soutěže UCO
vypukne již tuto neděli 31. května
od 10:00 hodin a už při těchto bojích budou k vidění hodně kvalitní
jména. Na seznamu přihlášených je
například Ekvádorec Lapentti, Copil
z Rumunska, Volandri z Itálie, Švýcar
Laaksonen, Granollers ze Španělska,
Slovák Mečíř, Poláci Panfil a Kubot či
domácí Pospíšil s Lojdou. „Kdo však
přesně dorazí, to se pozná až v sobotu,“ upřesnil Tomáš Cibulec, manažer
TK PLUS. Proto sledujte www.vecernikpv.cz, kde budete nacházet aktuální informace.
(lv, pk)

*** UŽ PŘÍŠTĚ ***
PROSTĚJOVSKÝ Večerník a marketingová
společnost TK PLUS připravili u příležitosti 22.
ročníku tenisového challengeru UNICREDIT
CZECH OPEN 2015 tradiční SPECIÁL.
Na šestnácti stranách najdete kompletní informace o turnaji, servis pro diváky, představení
největších hvězd i exkluzivní rozhovory.
VYCHÁZÍ POUZE V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU! UŽ PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 1. ČERVNA
1505110464

PRAHA, PROSTĚJOV Už na konci
nadcházejícího týdne se úvodními
zápasy kvalifikace rozehraje v Prostějově dvaadvacátý ročník tenisového
challengeru UniCredit Czech Open.
Jak už Večerník informoval v minulém vydání, do zápasů v hlavní soutěži
zasáhne celá řada hráčů z první světové stovky. Podnik s dotací 106 000
eur potrvá do soboty 6. června, kdy se
odehraje finále dvouhry. Jeho vítěz si
odveze 15 300 eur a 125 bodů do světového žebříčku ATP, finalista 9 000
a 75 bodíků.
Tradiční tisková konference se konala
v Praze a za předsednickým stolem měla
stejně jako v minulých letech složení
v této podobě: ředitelka Petra Černošková, generální ředitel UniCredit bank Jiří
Kunert, zástupce organizátora Miroslav
Černošek, prezident ČTS Ivo Kaderka a
k nim trojnásobný vítěz Radek Štěpánek.
„Jsem mile překvapená, že má přijet
hned jedenáct hráčů první světové stovky. Ale naše priorita jsou Češi. Měli jsme
eminentní zájem, aby u nás startovali
nejlepší tuzemští tenisté, a to se snad podaří. Pochopitelně s výjimkou Tomáše
Berdycha, který na tomto turnaji nemůže startovat kvůli svému postavení ve
světovém žebříčku,“ konstatovala Petra
Černošková, která bude už posedmnácté ředitelkou turnaje.
Vedení UniCredit Czech Open právě
z těchto důvodů uvolnilo divokou kartu
pro Lukáše Rosola a V případě, že se na
grandslamu v Paříži nedostane do čtvrtfinále, přijede také majitel poslední vítězné
trofeje. „Těším se. Na turnaj i skvělé fanoušky. Snad vyhraje nějaký Čech. Třeba
já,“ řekl s úsměvem Veselý. Kromě těchto
dvou ES bude přímo v hlavní soutěži
také Radek Štěpánek, trojnásobný vítěz
prostějovského challengeru. „Tento turnaj má pro mě hodně kouzel. Zažil jsem
tady krásné chvíle a vždy se rád vracím,“

NA PAŘÍŽSKÉ ANTUCE HRAJE DEVÍTKA Z PROSTĚJOVA Berdych pomůže týmu
v daviscupové baráži
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Hned devět zástupců prostějovského klubu se představí na druhém grandslamovém podniku French Open
v Paříži. Na Roland Garros budou
o co nejlepší výsledek usilovat
Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Tereza Smitková, Petra Cetkovská,
Tomáš Berdych, Jiří Veselý i v TK
Agrofert hostující Karolína Plíšková, Klára Koukalová a Lukáš
Rosol. Z kvalifikace bohužel neprošel místní rodák Jaroslav Pospíšil.
Čtvrtou nasazenou Kvitovou
čeká na úvod Marina Erakovicová
z Nového Zélandu, v případě očekávaného vítězství narazí na vítězku
souboje Soler -Parmentier. Ve třetím dějství číhá na vítězku turnaje
z Madridu nebezpečná Rumunka
Begu a ve čtvrtfinále by mohla hrát
s Karolínou Plíškovou. V případném

semifinále pak se světovou jedničkou Serenou Williamsovou z USA,
kterou jako jediná letos dokázala
porazit.
Zmíněná Plíšková je turnajová dvanáctka a v prvním dějství ji čeká
Číňanka Zhangová, následoval by
boj s úspěšnější z dvojice Mitu - Lim
a pak hrozí Ruska Kuzněcovová, resp.
o kolo dál domácí Bouchardová. Třináctka Šafářová má v prvním kole za
soupeřku Anastasii Pavljučenkovovou z Ruska a utkání se hrálo již včera
(výsledek najdete na straně 22 dnešního
vydání - pozn.red.). Vítězka zápasu pak
bude čekat na soupeřku, která vzejde
z utkání Naraová - Ouinová. V případě postupu by ji čekala ve třetím kole
nejspíše Němka Lisická. Talentovaná
Smitková vyzve na začátku Američanku Taylor Townsendovou, poté
by ji čekala favorizovaná Švýcarka
Bascinszky a ve třetím kole by ji moh-

la čekat šestnáctá nasazená Madison
Keysová. Štěstí na los měla 147. hráčka světového žebříčku Petra Cetkovská, Japonka Doiová je přijatelná soupeřka a utkání se mělo hrát stejně jako
v případě Šafářové již včera. Jestliže
uspěla, narazí na Srbku Ivanovičovou,
sedmou nasazenou.
Tomáš Berdych je poprvé na Roland
Garros nasazen jako číslo čtyři a ocitl se v polovině pavouka společně
se Švýcarem Rogerem Federerem,
na kterého může narazit v semifinále. Jeho soupeřem ve čtvrtfinále by
případně byl Japonec Kei Nišikori.
A s hráčem ze země vycházejícího
slunce a dokonce i podobného jména se utká hned v prvním dějství,
los mu přisoudil devatenáctiletého
Nišioku. Ve druhém kole může dojít
na souboj českých daviscupových
reprezentantů Berdycha s Radkem Štěpánkem, ten ale musí přejít

v prvním kole přes Chorvata Ivana
Dodiga. Lepší z nich narazí nejspíše
na nebezpečného antukového specialistu Fogniniho z Itálie.
Jiřímu Veselému los přisoudil třiadvacátého nasazeného Leonarda
Mayera z Argentiny, jestliže by se
mu povedlo výše postaveného hráče
na žebříčku zaskočit, narazil by na
Poláka Janowicze a ve třetím kole
by číhal Marian Čilič. Lukáš Rosol
si jako Berdych počkal na soupeře
z kvalifikace, stal se jím Elias Ymer
ze Švédska. Vítěz se ve druhém kole
potká s lepším ze španělsko-německého duelu Bautista - Mayer.
Večerník bude French Open a především prostějovské vyslance vedlivě sledovat. Průběžné zprávy včetně
fotografií přímo od našeho externího spolupracovníka z Paříže budete
nacházet i na www.vecernikpv.cz.
(lv, pk)

„Turnaj byl úspěšný a nikam se stěhovat nebude,“ hodnotil zpětně
první ročník J&T Banka Prague Open MIROSLAV ČERNOŠEK
PRAHA Skvělým úspěchem skončil pro české tenistky nedávný
turnaj J&T Banka Prague Open a díky tomu mohli být spokojení
i pořadatelé. Premiérové klání vyšlo na jedničku. „Diváci vytvořili skvělou atmosféru a viděli kvalitní tenis. Všechno bylo v naprostém pořádku. Potvrdil to také výkonný ředitel WTA, podle
něhož byl turnaj, na to že šlo o první ročník, mimořádný,“ uvedl
prostějovský manažer Miroslav Černošek, majitel licence pražského turnaje.

Ladislav VALNÝ
●● Do České republiky se turnaj
WTA vrátil po pěti letech. Co vás
k tomu vedlo?
„Při úvahách o tomto turnaji jsme vycházeli z toho, že máme ve světové stovce
devět hráček. Proto jsem do toho šel.
Z řadou z nich mě pojí přátelství i marketingové smlouvy. Hráčky svými výkony
ukázaly, že si takový turnaj zaslouží.“

●● Překvapil vás velký zájem tenisových příznivců o zápasy v průběhu
celého turnaje?
„V předcházejících letech jsme pořádali
turnaj kategorie ITF a už tehdy se ukázalo, že lidé na kvalitní sport přijdou. Kvůli
tomu jsme rozšířili kapacitu tribun. Ale
plno bylo už i na zápasy kvalifikace a to
bylo mimořádně milé překvapení.“
●● Uvažujete o dalším navýšení kapacity?

„Ano. Existují firmy, které postaví větší
tribuny. Možná ještě takových pět set
míst přidáme.“
●● Budete přemýšlet nad variantou,
že se turnaj kvůli velkému zájmu přestěhuje do většího areálu?
„Jsem spolumajitelem pražské Sparty,
a pokud o tom budu rozhodovat, nikam
se tento turnaj stěhovat nebude! Areál po
všech stránkách vyhovuje. Není žádný
důvod, proč bychom se měli stěhovat
třeba na Štvanici.“
●● Pro příští ročník máte dohodu, že
bude startovat Petra Kvitová. Na turnaji ale může startovat pouze jedna
tenistka ze světové desítky. Co když
bude mít Česká republika v Top Ten
větší zastoupení?
„Nechal bych to budoucnosti. Bylo by
hodně příjemné řešit, kterou bychom

Foto: archív Večerníku
nakonec do Prahy přivezli. Může ale nastat i situace, že mezi desítkou nebude
žádná. O tom se budeme bavit s našimi
partnery. Myslím si, že bychom byli
schopni získat i zahraniční hvězdu.“

PRAHA Aktuálně čtvrtý hráč světového žebříčku Tomáš Berdych se
vrací do národního týmu a nastoupí v baráži o udržení v elitní skupině, která se bude hrát od 18. do 20.
září letošního roku. Tenista prostějovského TK Agrofert se na tom
dohodl s Miroslavem Černoškem,
jehož společnost Česká sportovní
má zápasy Davis Cupu na starosti.
„Byli jsme v Miami s mou ženou Petrou na večeři s Berďou a jeho Ester,
kde jsme dořešili start v baráži v Davis
Cupu,“ potvrdil dobrou zprávu pro
český tenis manažer Černošek.
Na začátku letošního roku se nejlepší domácí hráč rozhodl soustředit na
osobní cíle a vynechal úvodní kolo
proti Austrálii, které se hrálo v nevý-

hodném termínu před velkými turnaji
v Indian Wells a v Miami. Bez své jedničky tým na svého soupeře nestačil,
a proto musí bojovat o udržení.
„Tomáš dvakrát soutěž vyhrál a bylo
pro něj těžké hledat další motivaci.
V neděli by hrál v Ostravě a ve čtvrtek
už v Indian Wells. To by bylo hodně
nestandardní. Jeho rozhodnutí bylo
třeba respektovat,“ uvedl Černošek.
Los baráže je na programu v červenci.
Složení českého týmu se však dává
dohromady už v těchto dnech a týdnech. Po vleklém zranění se na kurty
vrátil Radek Štěpánek, a proto není
vyloučeno, že v nominaci budou oba
hráči, kteří se výrazně podíleli na dvou
nedávných triumfech českého týmu
v prestižní soutěži.
(lv)
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volejbal

RYCHLÝ
V PROSTĚJOVĚ ZŮSTÁVÁ OPORA TATSIANA MARKEVICH! VEČERNÍK

STABILNÍ ČLENKA ZÁKLADNÍ SESTAVY Z BĚLORUSKA

PODEPSALA S VK AGEL NOVOU SMLOUVU
původní zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Jsou známa už čtyři jména hráček volejbalového týmu žen
VK AGEL Prostějov pro příští sezónu
2015/2016. V minulých týdnech vedení
hanáckého oddílu zveřejnilo setrvání
nahrávačky Michaely Zatloukalové,
smečařky Barbory Gambové i univerzálky Solange Soares a nyní odtajnilo, že v kádru zůstává také Tatsiana
Markevich!
Sedmadvacetiletá běloruská smečařka přišla do
„vékáčka“ v létě 2013 z francouzského Cannes
a od začátku svého působení v barvách českých
mistryň předváděla svou špičkovou mezinárodní úroveň. Potom se však zranila, dlouho marodila a rovněž kvůli komplikacím s vízy bylo její

prostějovské angažmá na půl roku přerušeno.
Naštěstí se mezi Agelkami v srpnu 2014 znovu
objevila, tentokrát již naprosto zdravá a bez vízových problémů. Následně se pak stala jednou
z největších tahounek prostějovského družstva
v celém uplynulém soutěžním ročníku, kdy
díky své všestrannosti končila většinu zápasů
s nejlepším hodnocením ve statistické kolonce
užitečnosti. Proto je uzavření nového kontraktu
s touhle nenápadnou, ovšem tím platnější plejerkou výbornou zprávou.
„Pamatuju si, jak jsem v jednom z rozhovorů
během poslední sezóny řekl, že Táňa je naprosto klíčovou členkou našeho mančaftu,
bez níž si nedokážu představit základní sestavu. Tahle slova můžu jedině zopakovat a zdůraznit svou radost z faktu, že s naším klubem
podepsala další smlouvu a tím pádem zůstává,“ usmál se Miroslav Čada, hlavní trenér VK
AGEL Prostějov. „Největší přínos Táni spočívá v tom, jak ohromně komplexní volejbalistkou je. Má skvělou techniku, navzdory své útlé

zjistili jsme

postavě i sílu a vynikající kondici, navíc všechno perfektně srovnané v hlavě směrem k absolutnímu sportovnímu profesionalismu. Díky
všem těmto přednostem tak u ní v podstatě
nenajdete slabinu: výtečně přihrává, dokáže
velice účinně zaútočit a v obraně vyniká hodně dobrým polem. Nechci ji přechválit, ovšem
kdo volejbalu rozumí, musel si všimnout, jak
ohromný význam pro naši hru má,“ zdůraznil
Čada.
Udržet jednu z výrazných opor na soupisce
nebyla podle šéfa prostějovského klubu žádná velká potíž. „Kromě veškerých předností,
které už zmínil Mirek Čada, je Táňa Markevich
rovněž inteligentní, skromná a uvážlivá žena,
s níž nebyl ani není problém se dohodnout.
Navíc tady chtěla zůstat, tudíž jsme vcelku hladce mohli splnit koučovo přání o jejím dalším
pokračování v našem dresu. Věřím, že i v nové
sezóně bude odvádět stejně kvalitní, spolehlivé
a kompaktní výkony jako dosud,“ konstatoval
předseda správní rady VK AGEL Petr Chytil.

Mladé Agelky
g
dál trénují

Foto: Josef Popelka

„Agelky“ v baráži o ME žen 2015 Talentovaná Kristýna Adamčíková je součástí projektu
nenastoupily, Bělorusko i Slovinsko

Beach Rio 2016 a vyhrála turnaj ČP juniorek v Opavě

jsou přesto blízko postupu
PROSTĚJOV Baráž o Mistrovství
Evropy žen 2015 se zatím obešla
bez aktivní účasti volejbalistek VK
AGEL Prostějov přímo na hřišti. Tatsiana Markevich ani Sonja
Borovinšek totiž za reprezentační
výběry svých zemí nenastoupily a
Ľubomír Petráš s Lukášem Mičekem jsou „pouze“ součástí realizačního týmu Slovenska.
Pojďme začít právě u našich východních sousedů, jejichž kolektiv to měl
hodně těžké na horké půdě Ázerbájdžánu. A domácí favorit splnil
svou roli, když zvítězil 3:0 (22, 18,
23). Výsledek je to sice jednoznačný,
ale průběh střetnutí i skóre dvou ze
tří setů byly dost vyrovnané. Škoda
pro slovenský mančaft včetně jeho
trenérského asistenta Petráše a statistika Mičeka z vékáčka. Odveta je
na programu v sobotu 30. května od
18.00 hodin v Levicích.
Mnohem lépe se vedlo Slovinsku,
které velmi nečekaně až senzačně
vyplenilo palubovku hodně kvalitní Francie. Hostitelky podlehly 1:3

PROSTĚJOV Jak známo, nejlepší současnou beachvolejbalistkou
s oddílovou příslušností VK
AGEL Prostějov je Kristýna
Adamčíková. V minulých letech
vybojovala řadu skvělých mládežnických úspěchů, loni už se
začala výrazněji prosazovat i v
ženské kategorii. A nyní má před
sebou ještě slibnější perspektivu, neboť byla coby pravidelná
reprezentantka České republiky
zařazena do projektu Beach Rio
2016.
Samotný název je naprosto výmluvný a jeho cílem je v maximální možné míře podporovat české adepty i adeptky v
startu na olympijských hrách
v příštím roce. Teprve sedmnáctiletá Adamčíková se coby velký talent
dostala dokonce do nejvyšší skupiny
Excelence, a to ve věkové kategorii
U20. Může se tedy jako členka národního výběru naší země těšit na finanční, materiální i jinou pomoc od
Českého volejbalového svazu.
A případný start na brazilských
LOH 2016? To by byla opravdová
bomba! „Taková šance určitě existuje

(17, -27, -21, -19), zprvu jednoznačný vývoj v jejich prospěch zlomila na
stranu outsidera dramatická druhá
sada. Zkušená blokařka našeho klubu Sonja Borovinšek sice nefigurovala v zápasové nominaci, ovšem
pokud by Slovinky dokonaly svou
jízdu i úspěšnou odvetou (pátek 29.
května od 17.00 hodin v Mariboru), na podzimním šampionátu by
Agelka s velkou pravděpodobností
nechyběla.
Totéž platí o běloruské smečařce VK
Tatsianě Markevich, jež z lavičky přihlížela suverénnímu triumfu svých
parťaček z národního týmu nad
Ukrajinou 3:0 (19, 20, 16). Táňa do
utkání nenaskočila, vše jistila coby
náhradnice. Každopádně Bělorusky
mají mohutně nakročeno na zářijové mistrovství starého kontinentu,
protože i odvetný mač hrají doma v
Brestu. Ukrajinský protivník se totiž
dobrovolně vzdal svého vlastního
prostředí a nedá se moc předpokládat, že by venku ještě zvrátil pro něj
nepříznivou situaci.
(son)

a Týna pro ni udělá samozřejmě vše.
Na druhou stranu je ještě dost mladá,
má všechno před sebou, a pokud se
tak náročný úkol nepodaří splnit teď,
bude mít mnohem větší příležitost
nominovat se na příští olympiádu za
další čtyři roky. Rozhodně nechceme
nic honit za každou cenu,“ upozornil
již loni Kristýnin otec Petr Adamčík,
který na slibně rozvíjející se kariéru
své dcery pozorně dohlíží.
Prvním turnajovým startem Adamčíkové na písku v letošním roce se
stal velký turnaj Českého poháru žen
v Praze-Ládví, kde ve dvojici s novou
parťačkou Annou Komárkovou obsadily dělené sedmé místo. Což není
vůbec špatný výsledek, ovšem brzy po
ukončení šestkové sezóny Týna po-

chopitelně nebyla ani zdaleka ideálně
rozehraná pro beachvolejbal. Tudíž
i v podobně silné dospělé konkurenci
už klidně může myslet na lepší umístění, také až se s Annou víc sehrají.
Navíc v hlavním městě v obou svých
prohraných zápasech podlehly jen
těsně 1:2, a to pozdějším vítězkám a
bronzovému páru. O rostoucí formě
holky ostatně přesvědčily na turnaji
Českého poháru juniorek v Opavě,
kde naprosto suverénně zvítězily.
A kdo by chtěl zhlédnout kvalitní
plážový volejbal na vlastní oči, má
příležitost v sobotu 30. května od
9.00 hodin, kdy se v areálu Beach
Sport Prostějov u aquaparku koná
další turnaj Českého poháru junio(son)
rek 2015.

Èeský pohár žen 2015 - turnaj v Ládví
Výsledky dua Adamčíková, Komárková: Pecháčková, B. Valková
2:0 (19, 15), Žolnerčíková, Háječková 1:2 (20, -14, -14), Trpišovská,
Vojtíšková 2:0 (16, 12), Zelinková, Machová 1:2 (-17, 18, -11). Konečné pořadí: 1. Žolnerčíková, Háječková, 2. Nakládalová, Gálová,
3. Zelinková, Machová, 4. Bláhová, Výborná, 5. Bendíková, Olivová
a Honzovičová, Pluhařová, 7. Adamčíková, Komárková a Kotvová, Cidlíková.
Český pohár juniorek 2015 - turnaj v Opavě
Konečné pořadí: 1. Adamčíková, Komárková, 2. Honzovičová, Pluhařová, 3. Lésková, Pavlovská, 4. Muchová, Šikralová.

České juniorky včetně Adély Stavinohové z VK
na silné soupeřky při kvalifikaci MS nestačily

LEVNĚJI A AŽ
DO SCHRÁNKY!

Jak jednoduché... stačí kliknout na
www.vecernikpv.cz/predplatne

15050610456

POUZE ZA 850 Kč

PROSTĚJOV Kvalitativně hodně
nabitá závěrečná fáze kvalifikace
Mistrovství světa juniorek 2015
se ukázala být nad síly mladých
volejbalistek České republiky. Ty
v srbské skupině G prohrály všechny tři své zápasy, od postupu zůstaly velmi daleko a k lepším výsledkům proti sokům z absolutní
evropské elity jim nepomohla ani
jedna reprezentační zástupkyně
VK AGEL Prostějov v kolektivu
Adéla Stavinohová.
Nejnadějnější bylo pro výběr ČR
v městě Ruma hned úvodní střetnutí
s nadupaným Tureckem. Po úvodním ztraceném setu totiž svěřenky
Ondřeje Marka vyrovnaly na 1:1
a dlouho se vyrovnaně držely i ve
třetí sadě, než otěže pevně chňapl
favorit. Trochu podobné to bylo
ve druhém duelu, jejž zlomila na
stranu Srbska lépe zvládnutá koncovka vstupní části od stavu 22:22.
Pak už kraloval domácí mančaft.
A v závěrečném utkání s rovněž velice
kvalitní Francií nedokázaly viditelně
unavené Češky účinněji vzdorovat

Kvalifikace MS juniorek 2015 - skupina G v Srbsku (Ruma)
Česko – Turecko 1:3 (-18, 23, -19, -12): Adéla Stavinohová úspěšnost
přihrávky 23%.
Srbsko – Česko 3:0 (22, 16, 19): Adéla Stavinohová úspěšnost přihrávky 0%.
Česko – Francie 0:3 (-18, -14, -13): Adéla Stavinohová úspěšnost přihrávky 30%.
Konečné pořadí: 1. Srbsko 7 bodů (skóre 8:3), 2. Turecko 6 (6:4), 3. Francie 5
(6:5), 4. Česko 0 (1:9). Na světový šampionát postoupilo vítězné Srbsko.
již v žádné fázi jednoznačného mače.
Podobně jako celé vystoupení našeho
národního týmu na Balkáně vyzněla
i hra jediné Agelky v kádru. Adéla Stavinohová se během všech tří soubojů
průběžně střídala s druhým liberem
Vaňkovou a při svém pobytu na hřišti občas předvedla typicky výborný
zákrok v poli, ovšem dost se trápila
na přihrávce. Našlapaní protivníci podávali tak dobře, že úspěšnost příjmu
Adély (avšak nejen jí) klesala na citelně nízká procenta. Pro tak mladou
hráčku je ale podobná mezinárodní
konfrontace nejvyšší úrovně i přes
porážky nesmírně přínosná a teprve
sedmnáctileté Stavinohové dá do další
kariéry spoustu cenných zkušeností.
„Přesto, že se nám poslední akce vů-

bec nevydařila, bychom rádi hráčkám poděkovali za celkově úspěšnou reprezentaci. S týmem jsme
strávili dva roky, během kterých
jsme obsadili šesté místo na Mistrovství Evropy juniorek a dělenou
sedmou příčku v evropské kvalifikaci světového šampionátu této věkové kategorie. Holky během celé
téhle doby udělaly velký kus práce,
obětovaly volejbalu svůj osobní život a v závěrečné fázi i školní povinnosti. Výborně přitom reprezentovaly naši republiku, za což jim patří
velký dík. Stejně jako všem dalším
lidem, kteří na téhle náročné cestě
jakkoliv pomáhali,“ shrnul kouč volejbalistek ČR U20 Ondřej Marek.
(son)

Prostějov (son) - Stejně jako v minulých letech neznamenal konec
mládežnických soutěží 2014/2015
to, že by volejbalové naděje VK
AGEL Prostějov okamžitě přestaly
s přípravou. Naopak, talentované
Hanačky věkových kategorií juniorek, kadetek i žákyň jsou nadále plně
zapojeny do tréninkového procesu.
„Je to stejné jako každý rok. Po vyvrcholení extraligových soutěží dostaly holky určitý čas na odpočinek
v podobě jednoho méně náročného
týdne přípravy, ale od té doby normálně jedeme dál. Mladé hráčky se
totiž potřebují neustále zdokonalovat, a aby měly pauzu dlouhou od
začátku května až do srpna - to znamená celé tři měsíce – je nepřípustné. Z toho důvodu budeme tradičně
trénovat do druhé poloviny června,
skončíme teprve krátce před letními
prázdninami,“ informoval šéftrenér
mládeže VK Jaroslav Matěj.
Určitou komplikací je, že jeho
parťáci koučové Ľubomír Petráš
i Lukáš Miček momentálně pobývají u slovenské reprezentace žen.
„Ale nejsem na to sám, pomáhají
mi jiní trenéři z žákovských kategorií. Všechno zvládáme,“ ujistil
Matěj.
V Brnì stále
hledají kouèe
Prostějov (son) - Už před dvěma
měsíci oznámilo vedení volejbalového oddílu Královo Pole Brno, že
po výsledkově neúspěšné sezóně
(až páté místo v UNIQA extralize)
u ženského týmu skončil americký
trenér Andre Christopher Gonzalez. Jeho nástupce však do dneška
není znám. „Pořád vedeme jednání,
definitivně se s někým dohodnout
není jednoduché. Osobně jsem
znovu pro to, aby družstvo vedl
kouč z ciziny, neboť se ukázalo, že
taková práce nese své ovoce. Navíc
i holky si Andreho pochvalovaly,
byť se letos žádný úspěch nedostavil. Na druhou stranu mají svou
kvalitu také čeští trenéři, takže uvidíme, jak vše nakonec dopadne,“
odtušil prezident VK KP Richard
Wiesner.
Podobně nekonkrétní byl rovněž
ohledně složení kádru. „Smlouvy
dobíhají v podstatě všem hráčkám,
ale základní kostru týmu chceme
udržet pohromadě, aby dosavadní
práce měla nějaký smysl i návaznost,“ řekl Wiesner. Například zkušená nahrávačka Soňa Nováková
by na jihu Moravy ráda zůstala.
„Zdejší angažmá mi vyhovuje, snad
se domluvíme,“ přála si někdejší
Agelka.
Pøerov èekají zmìny
Prostějov (son) - Nadmíru slibně rozjetý extraligový ročník
2014/2015 skončil pro volejbalistky VK Přerov dost rozpačitě, když
z průběžného třetího místa klesly
až na závěrečnou sedmou příčku
p
těsně před dotírajícím Šternberkem. A ve čtvrtfinále absolutně
nestačily na Olymp Praha. Tohle
nepříznivé vyznění proto nejspíš
povede k dost razantním krokům.
„Přibližně půlka stávajícího družstva bude v příští sezóně pokračovat, s druhou polovinou hráčského
kádru se asi rozloučíme. Nastanou
i jiné změny, neboť se ukázalo, že je
potřeba tým zkvalitnit třeba až na
úplný konec soutěže. Každopádně
něco se dít musí, o čemž nyní v klubu jednáme,“ prozradil hlavní trenér přerovských žen Libor Gálík.
Sám u kolektivu pravděpodobně
zůstane, ovšem konkrétní informace jsou zatím ve hvězdách. „Rozhodně se však nesmí znovu stát,
abychom ligu tak výborně začali
a potom jen klesali dolů. Soupiska
musí být postavená tak, aby i při
zdravotním výpadku jedné nebo
dvou opor byl mančaft dál schopný
předvádět dobrou hru. Tohle jsme
v uplynulé sezóně vůbec nezvládli,“
připustil Gálík.

Pondělí 25. května 2015
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NOHEJBALISTÉ PROSTĚJOVA PLATÍ NOVÁČKOVSKOU DAŇ Boxeři zakončí sezonu v Dubnici
PRAHA, PROSTĚJOV Jubilejní
desáté kolo první ligy zaválo nohejbalisty Sokola I Prostějov na půdu
Startu Praha, sobota 23. května pro
ně ale nebyla šťastná. Hostující celek
nastoupil citelně oslaben o zkušeného kapitána Procházku, smečaře a blokaře Wiesnera i nahrávače
Omelku, chyběl rovněž dlouhodobě zraněný Šlézar. Situace prostějovských nohejbalistů byla tudíž v další
důležité bitvě obtížná.
V první dvojce nastoupili Roba
s Ftačníkem, kteří chybovali zejména v útoku. Ale ani v obraně to nebylo takové jako v předcházejících
zápasech, proto po první dvojce
platil stav 1:0 pro domácí Start.
Do druhé dvojky sestavil trenér
Richard Beneš sestavu, která před
několika roky hrála úspěšně i ve
druhé lize, tedy pár Klaudy-Husařík. Ti po velmi dobrém výkonu
vyhráli a srovnali tak stav zápasu na
1:1, bohužel osudným se pro Sokol
I staly opět trojice. Valenta, Husařík,
Ftačník ani Botlo, Klaudy, Matkulčík a střídající Roba nedokázali najít na hru soupeřů účinnou zbraň

a Start se tak dostal do trháku na 3:1.
Stejně jako v předchozích týdnech,
i tentokrát vyšly vložená dvojka a singl pouze na padesát procent. Valenta, Matkulčík sice jasně vyhrála, ale
v singlu měl mladý prostějovský
singlista a smolař posledních zápasů Tomáš Roba opět pech, když
prohrál až úplně posledním míčem
utkání poté, co neproměnil hned tři
mečboly.
Následovaly obrácené trojky. Trio
vedené Klaudym prohrálo ve dvou
setech, částečnou naději vzkřísila
trojice vedená Husaříkem, jež po
dramatickém boji vyhrála posledním
možným míčem a snížila tak na 5:3
pro Start Praha.
Hned následující dvojice Klaudy
s Husaříkem sice podala velmi dobrý
výkon, ale přesto nakonec ve třech
setech prohrála. Soupeř se mohl radovat ze dvou cenných bodů do prvoligové tabulky, které ho posunuly
hned za Prostějov na šesté místo.
„Moji svěřenci v tomto zápase dělali, co bylo v jejich silách, ale musím
po čtyřech prohrách v řadě za sebou konstatovat, že platíme určitou

nováčkovskou daň. Po většinu setů
jsme každému soupeři důstojným
protihráčem, mnohdy i lepším, ale
každý zápas se rozhoduje většinou
až v závěrech setů. A zde máme zatím
menší zkušenosti,“ konstatoval zklamaný kouč Richard Beneš.
Tak tomu bylo i tentokrát, když
Prostějované nedokázali proměnit
v celém zápase několik mečbolů.
A to ani, když vedli 9:7 nebo 8:5
v rozhodujících setech. „Našim nejlepším hráčem byl zkušený Jakub
Klaudy a jsem rád, že se po jistém výpadku na začátku sezony opět stává
klíčovým hráčem celku. Ostatní hráči, především mladí nohejbalisté, se
nevyvarovali zbytečných chyb, které
nás stály body. Nic se nedá dělat, bojujeme dál,“ nevzdává se.
A dokázat to mohou za povzbuzení domácího hlediště hned tuto
sobotu 30. května, kdy od deseti
hodin hostí hráči Sokola I Prostějov na svém kurtu Radotín Praha.
„Pro nás to budou velmi důležité
body v boji o záchranu soutěže. Těšíme se na účast prostějovských fanoušků,“ sdělil.
(jim)

PROSTĚJOV V sobotu 30. května
o šesté hodině večerní zahájí prostějovští boxeři kousek na východ
od česko-slovenských hranic své
poslední interligové utkání sezony
2014/2015. Do Dubnice by chtěl
vzít trenér BC DTJ Petr Novotný
nejsilnější sestavu a věří, že rozlučka s ročníkem bude úspěšná.
„Podle tabulky jsme favoritem my,
ale boxujeme venku, tak uvidíme.
Kluci jsou po mezinárodních turnajích i sparincích v pořádku, vyrážíme tam pro vítězství. Stále ještě
máme šanci na druhé místo, i když
to už nemáme ve svých rukách,“
přemítal někdejší špičkový rohov-

ník, jenž tak stále pomýšlí na obhajobu pozice české oddílové jedničky.
Právě s Dubnicí se jeho svěřenci zatím
neutkali, zimní utkání se v prostějovské sokolovně neuskutečnilo, neboť
hosté nepřijeli a raději prohráli 0:16
kontumačně. „Mají tam i nové tváře,
ale jsou boxovatelní. Nejnebezpečnější
budou Mario Zábojník v „devětašedesátce“ a Kristián Nguyen v „šedesát
čtyřce“, velkým favoritem těžké váhy je
Erik Tlkanec,“ vyjmenoval Novotný
hlavní opory už jistojistě čtvrtého celku mezinárodní soutěže.
V posledním souboji nejbližšího soupeře úřadujícího vítěze české extraligy
se podařilo zvítězit Mariu Zábojníkovi

a dále Jánu Džanajovi v hmotnosti do
81 kilogramů a Michalu Plesníkovi
v nadlimitní váze, naopak ve slovenském derby proti Nitře neuspěli Pavol
Zábojník, Ladislav Matúš, Kristián
Nguyen, Sebastian Šimkovič a Robert
Macík.
Petr Novotný poděkoval za trvající
podporu městu Prostějov a Olomouckému kraji, otázkou zatím zůstává, jak velkou podporu budou mít
v sobotu boxeři z hlediště. „O autobusovém zájezdu zatím není rozhodnuto, záleží na počtu zájemců. Minule
jich příliš nejelo a minimem je patnáct lidí. Případně pojedeme auty,“
sdělil.
(jim)

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

KULIČKY V KŘENŮVKÁCH: TURNAJ MASTERS VYHRÁL DOSTÁL, V SOBOTU HANÁCKÁ TREFA
KŘENŮVKY Víte, co jsou to klasické kuličky? Hrávali jste je jako malí? A chtěli byste si to znovu zkusit
nebo se alespoň naživo podívat, jak tahle sportovní zábava v současnosti vypadá v podání nejlepších jednotlivců České republiky? Pak máte příležitost v Křenůvkách.
Původní reportáž
pro Večerník
Marek SONNEVEND
Místní oddíl Hanácká Trefa už řadu let
provozuje právě sportovní kuličky tím,
že několik desítek jeho členů pravidelně
trénuje ve zdejším sportovním areálu
a také absolvuje oficiální turnaje. Křenůvští za nimi buď jezdí do různých měst
po celé zemi, či je sami pořádají v domácím prostředí. Dvě velké akce přitom
spadají právě do těchto týdnů a dnů.
V sobotu 16. května se v této obci
prostějovského regionu uskutečnil celostátní turnaj prestižní kategorie Masters, který absolvovalo sedmapadesát
účastníků organizátory rozdělených do
základních skupin. Po jejich odehrání
následovalo pro většinu bojujících vyřazovací play off včetně závěrečných
medailových bojů. „Kuličky jsou pohodová zábava, pro pohodové lidi, které to
fakt baví, rádi přijdou mezi kamarády
a mají smysl pro fair play. Při našich turnajích chceme, aby si všichni zúčastnění

opravdu pořádně zahráli, proto děláme
dost početné skupiny, z nichž navíc pokaždé postupuje dál hodně lidí. Když
někdo přijede z daleka, ať si to aspoň naplno užije,“ prozradil obecnou filozofii
předseda Hanácké Trefy Lukáš Vlček.
Unikátní v porovnání s drtivou většinou ostatních sportů je, že i na tak
republikově významný podnik, jako
je Masters, může přijít a zapojit se do
něj skutečně kdokoliv. Bez předchozí registrace, přihlášky či jakéhokoliv
papírování. „Prostě platí: když si chce
někdo kuličky zkusit, ať klidně přijde
a udělá to. My ho rádi přivítáme, všechno mu ukážeme, vysvětlíme pravidla
a dokonce pro začátek i půjčíme kuličky,
kterých máme dostatek. Samozřejmě
zdarma,“ zdůraznil Vlček.
Platí se jen startovné, leč v rozumné
výši okolo padesáti korun. Na uplynulé Masters tak do Křenůvek dorazili čtyři úplní nováčci, byť v konkurenci ostřílených plejerů a plejerek
pochopitelně neměli hned napoprvé
reálnou šanci proniknout nějak vysoko ve výsledkové listině. Jako ve všem

Jak se hrají kuličky?
Ať v základní skupině, nebo později v play off vždy stojí proti sobě dva
soupeři a hrají vzájemné utkání na dva, případně na tři vítězné endy.
Každý probíhá následovně: nejprve oba závodníci nahážou všech svých
deset kuliček z výchozí čáry směrem k ďůlku a poté se střídají v jejich
dorážení. Daný end vyhrává ten, kdo má dřív v jamce všechny své kuličky. Ty se přitom musí cvrnkat prstem (palcem, ukazováčkem, případně
i jiným), nikoliv ťukat nebo posouvat hranou ukazováčku, jak bývalo
zvykem u dětí.

POŘÁDÁ MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

Kuličky se opět stále více vracejí do módy, což bezesporu potvrdil nedávný turnaj v Křenůvkách, kterého se
zúčastnili mladí i ti dříve narození. Na snímku vpravo trojice nejlepších.
2x foto: Marek Sonnevend

se musí učit, zlepšovat, zdokonalovat.
„Každopádně jsme za krásného slunečného počasí kromě kuličkářů z pořádajícího klubu Hanácká Trefa mezi
sebou přivítali i kamarády z Ostravy,
Brna, Prahy, Rakovníka a spousty dalších míst. Všichni mezi sebou nejprve
soutěžili v osmi skupinách systémem
každý s každým. Nejlepších osmačtyřicet pak prošlo do zvýhodněného pavouka na dvě porážky. Nejlepší hráčka
HT Lenka Kosková nakonec obsadila
krásné čtvrté místo. Do bojů o finále
postoupili kuličkáři z oddílů M-Dream Team a Glásfér Tým plus Míla Šlajs
bez klubové příslušnosti. V nervy drásajícím finále nakonec Martin Dostál
porazil o generaci mladšího Martina
Mišoviče. V kategorii juniorů do dvanácti let zápolilo sedm mladých nadějí,

z nichž byl nejlepší František Karásek
z Prostějoviček, celkově osmý,“ popsal
Vlček. Že se vyznavači kuliček umí
dobře bavit, o tom nepochybujte. Každou jejich akci doprovází dobré jídlo a
pití, bojuje se v maximálně přátelské
atmosféře bez jakýchkoliv incidentů
a program vždy vyvrcholí společným
posezením do pozdních nočních
(případně brzkých ranních) hodin.
„Zkrátka jedeme na pohodu,“ zasmál
se Vlček výstižně.
Úplně stejné to bude nejbližší sobotu 30. května, ačkoliv se koná úplně
nejvýznamnější podnik celého roku –
Mistrovství republiky 2015. Do Křenůveksesjedekompletníhráčskáelita
ČR, aby se popasovala o národní medaile pro letošní sezónu. „Očekáváme
okolosedmdesátiažosmdesátiúčastníků

a rozhodně to bude stát za to. Na šampionát se všichni moc těšíme,“ ujistil Vlček.
„Rádi bychom na tento turnaj pozvali
i nejširší veřejnost. Není čeho se bát,
kuličky jsou velmi jednoduchou hrou
a její pravidla pochopí každý během pěti
minut. Kuličky k zapůjčení zdarma jsou
samozřejmostí. Na každé z akcí se vždy
objeví nějaký nováček a může klidně
změřit své síly s kvalitnějšími hráči. Ná-

sledně v neděli 31. května se přitom na
stejném místě v Křenůvkách uskuteční
běžný kuličkový turnaj kategorie Open,
i na ten bychom chtěli srdečně pozvat
všechny případné zájemce. Možnost
přenocování ze soboty na neděli je na
hřišti přímo v areálu. A to buď ve vlastních stanech či jen tak, pod širákem,“
doplnil Lukáš Vlček za pořádající Hanáckou Trefu s přáním příznivého počasí.

BRNO, PROSTĚJOV Loňské
třetí místo se sice polskému závodníkovi v barvách SKC TUFO
Prostějov Wojciechu Pszczolarskému na letošním ročníku
závodu 500+1 kolo zopakovat
nepodařilo, i tak ale potvrdil, že
patří mezi dráhařskou špičku. Po
výborném výkonu totiž obsadil
v třídenní brněnské klasice čtvrté
místo.
Někdejší mistr Evropy do třiadvaceti let v bodovačce jednotlivců se
oblékl hned v první etapě do žlutého trikotu vedoucího muže závodu.
Podporu ovšem tentokrát musel
hledat spíše mezi polskými kolegy,
ze žluto-modrého týmu totiž v mo-

ravské metropoli startovali už jen
Luděk Lichnovský a junioři Matyáš
Strupek s Danielem Chytilem.
„Pszczola“ pokračoval na brněnské
dráze v parádním představení, když
si ve druhé etapě připsal druhé místo
a „žluťáka“ tak držel i do druhého dne.
Třetí etapa však dopadla pro polského
internacionála úplně špatně, po celou
etapu se pokoušel o získání rundy, tu
bohužel nezískal a umístil se hluboko ve výsledkové listině a propadl se
i v průběžném pořadí.
Čtvrtá etapa opět znamenala dílčí
druhé místo, nicméně pátá a poslední etapa přinesla zklamání. V její
polovině došlo k ošklivému pádu
čtyř závodníků, nejhůře dopadl ma-

ďarský reprezentant Soma Ferencz,
ten musel být převezen do nemocnice, další tři závodníci vyvázli jen
s lehčími zraněními. Závod byl na
třicet minut přerušen, což vůbec nepomohlo Pszczolarského úsilí získat
rundu, naopak prospělo to závodníkům, kteří se soustředili na jednotlivá bodování.
Čtyřiadvacetiletý jezdec se tak nakonec v celkovém pořadí umístil
na nepříliš vděčném čtvrtém místě.
Z vítězství v závodě se jako první
polský závodník v historii radoval
Adrian Teklinski, místo druhé obsadil Martin Bláha z Dukly Praha
a třetí místo pak Ondřej Vendolský
z týmu Puskinak.cz.
(oš, jim)

Kompletní výsledky turnaje Masters:
http://www.kulicky.com/vysledkova-listina.php?id=612
Propozice MČR 2015:
http://www.kulicky.com/propozice.php?id=611
Propozice turnaje Open:
http://www.kulicky.com/propozice.php?id=614
Více informací o klubu Hanácká Trefa:
www.HanackaTrefa.cz

Na Kosíři se proháněla PSZCZOLARSKI DOJEL ČTVRTÝ NA 500+1 KOLO
horská kola

PROSTĚJOV Přesně v polovině května se na
Kosíři odehrál první ročník srazu cyklistů pod
názvem „Horská kola, spojme se“. V pátečním
odpoledni se sešlo na sto účastníků, cyklistů,
ale i pěších turistů.
Všem přítomným předvedl své umění mistr světa
v biketrialu Matěj Popelka. Poté odstartoval závod
do vrchu, který vedl ze hřiště ve Lhotě pod Kosířem
až k rozhledně na vrcholu Kosíře. Na trať se vydalo
čtrnáct závodníků, z nichž nejrychlejší byl Jiří Šustr,
který předepsanou trať zvládl za pouhých devět minut. Dramatický finiš přinesla pomyslná ženská kategorie, v níž se o vítězství podělily sestry Skácelovy
z Lutína, které projely cílem současně.
Po vyhlášení vítězů zhlédli aktivní i pasivnější
účastníci závěrečné show Matěje Popelky, po němž
se odebrali na zasloužené občerstvení. Konečně do
místního pivovaru to neměli daleko.
(tok)

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!
www.vecernikpv.cz/predplatne
Jak jednoduché... stačí kliknout na
Účastníci závodu horských kol na vrchol Kosíře šlapou do pedálů.
Foto: Tomáš Kaláb

POUZE ZA 850 Kč
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Pondělí 25. května 2015
www.vecernikpv.cz

sportovní téma

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Před deseti lety opustil Kostelec na Hané interligu,

nyní hraje střed třetí nejvyšší soutěže
„Už první rok jsme došli do semifinále s Jičínem, do druhé sezóny jsme šli s tím, že chceme první ligu vyhrát. Mužstvo jsme
vybudovali z mladých kluků kolem dvaceti let, kteří chtěli něco
dokázat. Byla to sice obrovská bitva, šli ale za tím a povedlo se
nám to,“ zavzpomínal se slzou v oku tehdejší asistent Antonín
Krist. Do interligy postupovaly hned dva celky, takže již semifinálové vyřazení Kopřivnice znamenalo splnění úkolu. „Bylo to
hodně prestižní a slavili jsme už tam. Následná finálová výhra
nad Hranicemi byla takovou třešničkou,“ vracel se do minulosti, za níž stál házenkářský nadšenec a obětavý šéf Jiří
Blanický, který dnes už bohužel není mezi námi...
To se již nehrála extraliga, ale na řadě byl v pořadí čtvrtý ročník
česko-slovenské interligy. Vedle Karviné, Frýdku-Místku, Zubří, Hranic, Dukly Praha, pražského Allrisku a Loun tak na Hanou zavítaly i Prešov, Považská Bystrica, Košice, Nové Zámky,
Trnava, ŠKP Bratislava, Sečovce a Hlohovec.
První zahraniční posilou v historii se stala tehdy čtyřiadvacetiletá ukrajinská spojka Andrej Kuzo, naopak kariéru ukončil zkušený obranář Milan Mžik. Hned premiéra se
vydařila, když si v prvním kole odvezla Trnava porážku 30:23.
Celkově bylo výsledkem po třiceti kolech základní části desáté místo se čtyřiadvaceti body, co dalo po krátké nadstavbě
konečnou pátou pozici mezi celky z České republiky. K tomu
přispěl mimo jiné i karvinský odchovanec Marek Tůma, jenž
nakonec v Kostelci na Hané strávil čtyři roky, než odešel do
Považské Bystrice. „Karviná tehdy vládla házené, na mé pozici tam nastupoval Radčenko a já jsem potřeboval hrát. Tady
už byli Rucki, Godál, Kubik, tak jsem věděl, do čeho jdu,
a zalíbilo se mi zde. První dva roky se nám nedařilo postoupit,
v tom třetím už nám to vyšlo, dokonce z prvního místa. Byly
to parádní časy, tady se nikdy taková soutěž nehrála, házená
prožívala velký boom, chodilo na nás hodně lidí a měli jsme
perfektní kádr,“ zmínil se exkluzivně pro Večerník Marek
Tůma, dnes čtyřiatřicetiletá spojka. On sám po třech letech
na severozápadním Slovensku, následně ještě vystřídal Duklu
Praha, zpátky Bystricu, Hranice, Nové Zámky, aby se usadil v
Hranicích, kde hraje extraligu i nyní. S někdejšími kosteleckými spoluhráči je však v kontaktu stále, a když mu to čas dovolí,
navštěvuje i některé jejich zápasy v roli diváka.
„Bohužel jsem si nikdy nevyzkoušel Německo nebo Rakousko. Náznaky tam byly, absolvoval jsem i testy ve Slovinsku,
ale zkrachovalo to na tom, že Považská Bystrica za mě chtěla
moc peněz. Slovensko jsem až tolik jako zahraničí nebral, i když
jako cizinec jste musel být lepší než domácí,“ porovnal Tůma.

Všichni aktéři se jednomyslně shodli v tom, že mužská interliga měla svůj přínos, a posteskli si, že na rozdíl od ženského
podání už společná česko-slovenská soutěž neexistuje. „Byl
to super nápad, mělo to svou úroveň a každý zápas byl těžký,
protože se utkalo to nejlepší z obou zemí. Škoda že se to nezachovalo, zrušení považuji za nejhorší rozhodnutí svazu,“
vyjádřil se Marek Tůma. Podobně to vidí i David Ševčík.
„Byla to atraktivní soutěž, která měla ‚šťávu‘, kromě Slováků
jsem se ale těšil i na Frýdek-Místek. Podle mě to mělo velký
efekt a přínos, nastal výkonnostní růst. Třeba nyní se Prešov snaží hrát Balkánskou ligu, která je na špičkové úrovni.
Škoda že vše skončilo,“ sdělila kostelecká ikona. „Neustálé
zápasy jen s českými týmy nemohou tolik dát. Slováci hrají
trochu jinou házenou, navíc panovala rivalita a Prešov, Košice či Bratislava pozvedly celou sezónu na jinou úroveň,“ je
přesvědčen Chalupecký. „Byly to velké zážitky, poznali jsme
Slovensko a mohli jsme porovnávat města i prostředí, líbilo
se mi to a byl jsem tomu nakloněn. Znamenalo to sice větší
dojíždění, ale zažili jsme něco, co moc hráčů a trenérů ne.
Úroveň šla nahoru, zahráli si to třeba Jícha, Horák, Szymanski a hodně jim to dalo. Po rozpadu šla česká házená dolů,
ubylo peněz a moc celků nechce postupovat do extraligy,“
doplnil jej Antonín Krist.
Poté se šestapadesátiletý trenér ještě vrátil na lavičku prostějovských mužů a působil rovněž u mládeže, poslední roky
si házené užívá čistě v roli diváka a s Pavlem Šestořádem se
v Sokole II věnuje rozvoji všestranného pohybu u malých
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Soupiska Kostelce na zaèátku sezony 2004/2005:

Brankáři: Luděk Fabián, Martin Fabián, Radim Rucki.
Křídla: Tomáš Galus, Martin Grulich, Tomáš Grulich,
Anatolij Vasiljev, Zbyněk Veselý, Jiří Vymětal, František
Zaťko. Spojky: Michal Hradil, Matúš Chripák, Andrej
Kuzo, Mojmír Valášek, Jan Zedníček. Pivoti: Karel Diviš, Lukáš Chalupecký, Radim Kovařík, David Ševčík.
Trenéři: Jan Hegar a Antonín Krist.
dětí. „Pokud by se tu objevil silný sponzor, je v silách tohoto regionu hrát nejvyšší soutěž. V Kostelci, Prostějově i
okolí jsou šikovní hráči, jen je potřeba jim něco nabídnout,
protože by bylo nutné trénovat každý den a sportovních
zážitků se nenají,“ oprášil známou pravdu, s níž se potýkají
i jiná odvětví a kluby v regionu. Podobně i Ševčík věří, že
nastanou pro regionální házenou opět lepší časy, byť první
liga je již celorepubliková, a tedy i finančně náročnější. „Snažíme se ale celý klub stabilizovat, aby hrál důstojnou roli.
Pro druhou ligu tu máme zázemí nadstandardní, tehdy se
ale trénovalo dvoufázově a hráli tu profesionálové, celkově
byla doba příznivější na sponzory,“ přemítal extraligou i interligou ošlehaný hráč.
Dobrou zprávou je alespoň vysoký počet dětí v přípravce a miniházené, úspěšným projektem je rovněž
školská liga, kterou hrají okolní vesnice a městečka
v kostelecké hale. „Do sportu moc peněz nejde a je těžké najít velkého sponzora. Musíme si tak vychovat tolik
hráčů, abychom mohli hrát, pokud možno, jen s vlastními
odchovanci. Cílem je tak mít obsazené všechny kategorie,
pak třeba budeme moci myslet na vyšší soutěž. Nyní máme
žáky v Centru Haná, kde se udělal kus práce, pár dorostenců
v Prostějově a Prášila na limitovaný přestup v Litovli. Hrát
výš by bylo to pěkné, ale nyní je to vzdálené,“ nezastírá
Lukáš Chalupecký.
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Soupiska Kostelce na zaèátku sezony 2003/2004:

Brankáři: Luděk Fabián, Martin Fabián, Radim Rucki.
Křídla: Tomáš Galus, Martin Grulich, Tomáš Grulich,
Tomáš Marcín, Zbyněk Veselý. Spojky: Michal Hradil,
Petr Kocourek, Andrej Kuzo, Marek Tůma, Jiří Tydlačka, Rudolf Vařák, Richard Zajíček, Jan Zedníček. Pivoti:
Lukáš Chalupecký, Radim Kovařík, Pavel Kubik, David
Ševčík. Trenéři: Jan Hegar a Antonín Krist.
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2008/2009

2.liga
2.

44
40
39
38
36
30
28
25
22
20
15
12
8
7

Potenciál tu je, hledá se mecenáš

Umístìní kosteleckých házenkáøù
v posledních sezonách:
interliga
1.liga
extraliga

1999/2000

47
46
46
41
41
40
39
35
30
24
24
16
15
14
11
11

1998/1999

Czech-Slovak handball
league 2003/2004
1. Prešov
30 22 3 5
939:763
2. Frýdek-Místek 30 23 0 7
963:771
3. Karviná
30 23 0 7
906:794
4. Považská Bystrica 30 20 1 9
868:724
5. Dukla Praha
30 19 3 8
837:724
6. Allrisk
30 19 2 9
803:736
7. Košice
30 19 1 10 883:853
8. Nové Zámky
30 17 1 12 908:858
9. Trnava
30 15 0 15 843:798
10. Kostelec n/H 30 11 2 17 868:904
11. Zubří
30 10 4 16 813:860
12. Hranice
30 7
2 21 806:901
13. Louny
30 6
3 21 793:945
14. SKP Bratislava 30 6
2 22 776:850
15. Sečovce
30 5
1 24 721:949
16. Hlohovec
30 5
1 24 648:945
Czech-Slovak handball
league 2004/2005
1. Karviná
26 21 2 3
810:647
2. Prešov
26 20 0 6
881:713
3. Považská Bystrica 26 19 1 6
788:659
4. Dukla Praha
26 19 0 7
722:617
5. Frýdek-Místek 26 17 2 7
774:676
6. Zubří
26 14 2 10 697:676
7. Nové Zámky
26 13 2 11 725:740
8. Košice
26 12 1 13 741:703
9. SKP Bratislava 26 10 2 14 727:691
10. Kostelec n/H 26 10 0 16 719:746
11. Brno
26 7
1 18 726:765
12. Sečovce
26 5
2 19 644:857
13. Hranice
26 4
0 22 641:854
14. Bardejov
26 3
1 22 582:833

40
34
33
27
26
25
19
18
17
12
9
4

Také v ročníku 2004/2005 obsadil Kostelec na Hané páté
místo mezi českými celky, ale jen velice těsně. Soutěž se zúžila na čtrnáct družstev a po základní části z toho byla desátá
pozice za dvacet bodů v šestadvaceti duelech, když se doma
podařilo mimo jiné zdolat 26:24 Frýdek-Místek a 40:26
Hranice. Na řadě tak byl play off na dva vítězné duely proti
lépe postavenému Zubří. Začínalo se na Hané a dramatickou sérii předznamenala už výhra domácích 30:29 po prodloužení. Zubří srovnalo po výsledku 27:22 a rozhodoval
třetí duel na severovýchodě Moravy. Ten hostitelé zvládli
v poměru 22:21, aby následně vyřadili i Karvinou a ztroskotali až v českém finále na Dukle Praha.
Nicméně po dvouletém účinkování v interlize nastal
po jejím zrušení nejen přesun licence z HK Sokol s.r.o.
pod hlavičku TJ Sokol, ale i místo extraligy či první ligy
přihlášení ještě o soutěž níž. Důvodem byly chybějící
peníze. Nejlepším celkem regionu se tak po letech stal
TJ Sokol II Prostějov. „Bohužel svaz rozhodl, že ´hilka´
skončí, navíc odešel hlavní sponzor. Zůstal jsem u rozpadlého mužstva složeného čistě z kosteleckých hráčů a konsolidace se mi povedla. Vedení oddílu se pak bohužel rozhodlo
ukončit spolupráci se mnou. Celkově se mi ale v Kostelci

1997/1998

Extraliga 1998/1999:
1. Plzeň
22 20 0 2
620:427
2. Frýdek-Místek 22 16 2 4
545:446
3. Dukla Praha
22 16 1 5
595:443
4. Karviná
22 13 1 8
567:461
5. Ostrava
22 11 4 7
468:460
6. Zubří
22 10 5 7
554:526
7. Hranice
22 9
1 12 499:534
8. Jičín
22 7
4 11 514:552
9. Náchod
22 7
3 12 519:597
10. Kopřivnice
22 6
0 16 433:539
11. Lovosice
22 4
1 17 471:610
12. Kostelec n/H 22 2
0 20 418:608

Páté místo a rozluèka kvùli kase

hodně líbilo a rád na tamní roky vzpomínám. Byla tam vynikající parta, díky níž jsme toho tolik dokázali,“ ohlédl se
nejen za druhým místem ve druhé lize, jímž se s kosteleckým „áčkem“ rozloučil.
Rok na to se družstvu skutečně podařilo první ligu vybojovat
a následně v ní také čtyři sezony působit. Na jaře 2011 ale přišel sestup do druhé ligy, kterou Kostelec hraje až do dnešních
dnů. „Extraligu jsme si vyzkoušeli, nevěděli jsme, co od toho
čekat, a po roce učení jsme spadli zpět. Spousta lidí nám nevěřila, ale vytáhli jsme se zpět a interliga byla mým hráčským vrcholem, přestože to trvalo jen dva roky. Venku jsme tak úspěšní nebyli, ale doma jsme dokázali některé přehrát,“ bilancoval
nyní již dvaačtyřicetiletý David Ševčík. Právě on zůstal Kostelci jako jeden z mála věrný v období úspěchů i úpadku
a součástí kádru zůstal až dodnes, kdy navíc plní i pozici ve vedení klubu. „Zažil jsem vrcholy i strmé pády,
teď ještě čekám na olympiádu veteránů ve Francii. (smích) Několik let jsme pak hráli první ligu, ale
mančaft stárnul a sestoupili jsme. Nyní omlazujeme
a cílem je především stabilizace, aby hráči byli ve druhé lize
konkurenceschopní,“ podotkl Ševčík.

2007/2008

Vystoupení Kostelce
v nejvyšších soutìžích:

Takto slavili kostelečtí házenkáři v sezoně 2002/2003 celkové vítězství v první lize a postup do vysněné interligy.
Foto: archiv Kostelce na Hané

2006/2007

Devadesátá léta dvacátého století byla zhruba pět kilometrů od centra prostějovského regionu ve znamení házenkářského vzestupu. Po divizním působení
v ročníku 1992/1993 následovaly tři roky v severní
a jižní skupině třetí ligy a na jaře 1996 postup do druhé ligy,
v níž o další dva roky později vybojovala tehdejší sestava
druhé místo a historický průnik mezi českou elitu. „Byl to
obrovský úspěch a pro mnoho kluků splněný sen, vždyť
jsme vybojovali nejvyšší soutěž. Bohužel osobně jsem se
zranil, byl po operaci a prožil vše spíše jako fanoušek v rekonvalescenci. Při každém utkání jsem byl hodně nervózní
a mrzelo mě, že nemohu pomoci přímo na palubovce,“ vybavil si vzpomínky Lukáš Chalupecký, tehdejší pivot týmu
a nyní předseda oddílu Sokol Kostelec na Hané-HK.
Samotná extraligová sezona 1998-1999 příliš úspěšná nebyla a čtyři body v základní části za výhry nad
Kopřivnicí a Lovosicemi (finalista letošního ročníku
extraligy - pozn. autora) stejně jako další tři bodíky ve
skupině o udržení znamenaly okamžitý návrat níž,
a sice do druhé ligy, z níž se ovšem Kostelec bleskurychle
přesunul do ligy první. A po pátém místu na přelomu tisíciletí se prvního mužstva ujalo duo Jan Hegar - Antonín Krist,
jejichž cílem bylo vytvořit natolik silný prvoligový celek, jemuž by se opět podařilo proniknout mezi absolutní elitu...

Pøes Kopøivnici do interligy

2005/2006

KOSTELEC NA HANÉ
Neděle 10. dubna
2005, třetí osmifináJiří
lové utkání českosloMOŽNÝ
venské interligy (HIL),
porážka 21:22 na půdě Zubří a po prohře 1:2 na
zápasy vyřazení z dalších bojů. To jsou poslední fragmenty z účinkování kostelecké házené
v nejvyšší domácí soutěži. Po úspěšných časech
korunovaných jedním ročníkem v extralize
a dvěma v atraktivní „HIL-ce“ totiž nastalo období útlumu a následujících deset let přineslo
skromnější boje v první a druhé lize. Místo duelů
s Karvinou, Prešovem, Zubřím či Duklou Praha se
teď fanoušci těší hlavně na derby s Prostějovem.
Večerník se vydal oživit vzpomínky pamětníků
nejúspěšnější éry Kostelce na Hané a také s trochou nostalgie připomenout dobu, kdy oddíl
z Hané patřil do nejlepší pětky v republice...
exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

