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Davida J. znají jak sportovci
t i z posiloven,
il
ve
kterých prakticky každý den makal, stejně
jako návštěvníci a obsluha heren, v nichž
pracoval jako ostraha.
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Napadla úøednici!
Prostějov (mik) - O tom, že agresivita roste u lidí nejrůznějšího věku,
svědčí případ z minulého týdne. Přímo na radnici totiž došlo k incidentu
mezi úřednicí a hodně nabubřelou
dámou středního věku. „To jsem
ještě neviděl. Přišla paní, slušně mě
pozdravila a vešla do kanceláře, kde
se vyřizují různé poplatky,“ prozradil
Večerníku pracovník bezpečnostní
služby na magistrátu. „Ten klid ale trval jen pět minut. Najednou se z kanceláře ozval křik a sprosté nadávky
nejhrubšího zrna. Takové, které ani
chlap snad nedokáže vyslovit. Vletěl
jsem dovnitř a ona dáma se sápala po
úřednici. Musel jsem ji samozřejmě
vyvést. Odešla dřív, ještě než přijeli strážníci,“ dodal muž z radniční
ochranky.

Kovanda s Páleníkem
dle soudu bez viny
Praha (mik) - Dva vojenští generálové, kteří ještě nedávno veleli 601.
skupině speciálních sil v Prostějově,
si mohou vydechnout. Milana Kovandu i Ondreje Páleníka pražský
obvodní soud zprostil obžaloby
v kauze neuvěřitelných rozměrů, která před dvěma lety vedla až k pádu
vlády Petra Nečase. Janě Nečasové
a zpravodajcům Ondreji Páleníkovi,
Milanu Kovandovi a Janu Pohůnkovi
za zneužití Vojenského zpravodajství
hrozilo až pět let vězení. Státní zástupce Rostislav Bajger pro ně žádal od tří
do čtyř let kriminálu nepodmíněně.
Soudkyně však k překvapení celého
národa rozhodla, že zmíněné kvarteto
se nedopustilo ničeho protiprávního,
když nechalo špiclovat bývalou manželku premiéra Nečase. Rozsudek
není pravomocný a odvolení státního
zástupce se dá očekávat.

www.vecernikpv.cz

... a skočili tam!
FOTO
VEÈERNÍKU
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Prostějovský aquapark byl sice oficiálně otevřen v pátek
22. května, ale co si budeme vykládat,
až do včerejška zima a déšť na naše
největší koupaliště ani psa nevyhnaly!
Ovšem v neděli, poslední květnový den,
už tady Večerník nachytal první otužilce!
„Já jsem prostě neodolal. Voda má sice
jenom osmnáct stupňů, ale při troše odvahy se to dá,“ smál se na celé kolo šestašedesátiletý Pavel Kalandr z Prostějova.
Tento týden už má být mnohem příznivější počasí, takže těch otužilců v aquaparku se dá očekávat víc. Půjdete se
smočit také?

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••

Pavel Kalandr společně se dvěma slečnami byli první, kdo letos skočil do
vody na našem největším koupališti.
Foto: Michal Kadlec

kvůli kterým už nechceme tyto ceny
oprašovat v redakční vitríně. Pominu fakt, že komunisté jsou v radě
města, to jsme ze žalu zapili hektolitrem ruské vodky. Ale vadí nám,
že přesčasy strávené na zastupitelstvu neumožnění podílet se na vedení města našim romským spoluobčanům, zákaz účasti opozičních
zastupitelů na tiskovkách konšelů
a v neposlední řadě i zákaz kouření
a požívání alkoholických nápojů
v prostorách radnice,“ nastínil některé důvody vrácení prestižních
Cen města Prostějova Tkadlena.
Úmysl Agentury Hóser samozřejmě vyrazil dech některým členům
současného, stále ještě úřadujícího vedení radnice. „Dostávali jste
tyto ceny z protekce, protože jsme

vám chtěli zavřít zobák. A vy teď
takhle? S takovou nám teď Ceny
města Prostějova vrátí každý, dokonce možná i potomci Klementa
Gottwalda,“ posteskl si primátor
Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Tomu jsme ale vysvětlili, že pouze
vracíme ocenění, ale zobák Hóserovi nikdo nezavře. „To je dobře,
už jsem si na ty vaše vygdákané zaručené nesmysly zvykl,“ upokojil se
primátor.
Jak již bylo řečeno, dvanáct Cen
města Prostějova vracíme k nohám
budoucího primátora z hnutí Nic
nezměníme. „To je dobře, chlapci,
já vám na podzim udělím novou
cenu, Cenu Manthellanu! Já myslím, že si ji zasloužíte. Ale stejně,
jakmile se chopím žezla, vytrhám

vám všechno peří,“ vyhrožuje Jan
Nicnevrátil.
Nu což, i přesto v souvislosti s nesouhlasem s mnohými věcmi, které
se nyní v Prostějově dějí, se Agentura Hóser rozhodla neustoupit,
a ceny vrátit. Přestože budoucí
primátor vyhrožuje novým zeleným vítězným únorem, ale zřejmě
už červnem, Hóser je zásadový.
A už nikdy žádnou cenu nechceme!
„Tím končí naše přátelství. A za ty
bulvární žvásty poženeme celou
Agenturu Hóser k soudu,“ nezůstal
pozadu konšel Josef Augustus.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

SCÉNA VEČERNÍKU
Babimaki & mls

•• Středa ••

ZAUJAL NÁS…

ONDØEJ BANK
Slavný český lyžař, který proslul
nejen vynikajícími výsledky na
olympijských hrách či mistrovství
světa, ale také hrůzným pádem
z nedávného šampionátu v USA,
kdy se všem zatajil dech. Nezdolný
bojovník při své návštěvě ve Ptení
potvrdil, že závodit chce dál!

Náměstek primátora
Jiří Pospíšil má jasno, kde
skončí tři desítky hnijících
soch z nedávných sympozií

Nejsi to ty, je to jen chemie. Úryvek z textu písničkáře Xindla X asi nejlépe objasňuje důvody běsnění Davida J., který řádil v Krasicích. Chlapec, který chtěl být
nejprve pravým mužem a pak i „supermanem“ si k větším svalům zřejmě pomáhal pomocí steroidů. A právě tyto hormony ho zřejmě nakonec zcela ovládly stejně jako drogy. Už to nebyl on, byla to jen chemie...

•• Čtvrtek ••

POÈASÍ v regionu

Emancipované holčičky. Dříve si malé dívky kamínky barvily a lepily z nich
pestré mozaiky. Po všeobecné emancipaci žen se hranice mezi pohlavími často
stírají. To může vysvětlovat, proč si dvě mladé slečny po vzoru kluků - uličníků
s kamínky „hrály“ tak, že je nedaleko Motorestu U Rodenů házely po projíždějících autech.

Pondìlí 25/10 °C
Laura

Úterý

•• Pátek ••
Šmírování není trestné. Tak by se dal ve stručnosti shrnout rozsudek v případu
Jany Nečasové, která měla zneužívat rozvědku ke sledování premiérovy manželky. Viny byl zproštěn i generál Ondrej Páleník z Prostějova, jež pouze jako správný
voják prostě poslouchal rozkazy své „velitelky“...

25/13 °C
Jarmil

Støeda 22/15 °C
Tamara

Ètvrtek 22/12 °C

•• Sobota ••
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Co myslíte, je to věkový průměr
našich dětiček v mateřinkách?
Kdepak! Tolik promile alkoholu nadýchal rabiát, který napadl v domě na Prostějovsku svoji
družku. Proč? Protože mu nechtěla nalít další skleničku!.

„NA CHALUPU
NEBO ROVNOU
DO KAMEN
BUDOU DOBRÉ!“

•• Úterý ••

•• Neděle ••

Barák hrůzy. Ubytovna v Olomoucké ulici „trpí“ častými návštěvami policistů. Po krvavé bitce,
o které Večerník informoval, a jenž
zavání desetiletým kriminálem pro
jednoho z násilníků, byli kriminalisté přivoláni minulé úterý do domu
hrůzy znovu. Tentokrát uvnitř ležela
mrtvola. Cizí zavinění na smrti osoby je prý vyloučeno...

ZASLECHLI JSME…

Markýz de Sade z Rumunska. Nerozumím, nevzpomínám si, lituji. Tak by se
dala shrnout obhajoba dvaatřicetiletého Rumuna, který se pokusil znásilnit o čtyřiadvacet let starší Prostějovanku. Nyní je důležité, aby nevyléčitelně nemocný
muž se zálibou v tvrdém sexu už nikdy nic podobného nemohl spáchat. Ostatně
nebude sám, i proslulý Markýz de Sade strávil většinu svého života ve vězení.

Piráti z Podhraďáku. Připravovaný pátý díl Pirátů z Karibiku s podtitulem Mrtví muži nemluví se klidně mohl začít natáčet na Podhradském rybníku v Plumlově, kde se konala pravá pirátská řež v režii 65. oddílu vodních skautů Bukanýr a
skupiny historického šermu Biskupští Manové z Kroměříže.

Pomoc přijela včas. Úterní odpoledne bylo krušné pro starší ženu z Nerudovy ulice. Sousedka ji přes okno
viděla bezvládně ležet na zemi, přičemž nebylo možné se dostat dovnitř.
Naštěstí ale vše dopadlo dobře, za pár
minut byli na místě policisté a hasiči.
Rychlý zásah zachránil ženě život.

ZACHYTILI JSME…

Pokus o vraždu? Zfetovaný sedmadvacetiletý řidič, který bez řidičáku zběsile
ujížděl policistům, je po svém dopadení podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Hrozí mu trest vězení maximálně dva roky. Vzhledem
ke všem okolnostem by se tento případ klidně mohl překvalifikovat na trestný čin
těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu s trestem až osm let. A to minimálně!

Kanóny proti dešti. Skvělý zážitek měli všichni, kteří dorazili do areálu fotbalového
hřiště ve Vícově, kde se konal „Dětský den s vojáky“. Ani ty nejširší tankové kanóny
však nebyly nic platné v boji s počasím, které tu tentokrát řádně míchalo kartami.

CO NÁS POTĚŠILO…

CO NÁS UDIVILO…

Agentura HÓSER VRÁTIL CENY MĚSTA PROSTĚJOVA!
To jenom abychom nezůstali pozadu, či snad něco nezaspali! Renomovaná a všude první Agentura Hóser se
rozhodla vrátit prestižní Ceny města
Prostějova! Dvanáctinásobný držitel
tohoto ocenění se tak rozhodl poté, co
stejným způsobem se zachovali Karel
Čajíček, kapela Létající Žida a Janča
Hanzelková.
„Vrátili jsme k rukám budoucího
primátora Jana Nicnevrátila tucet
cen, a máme k tomu tucet důvodů,“
hlásí do světa Majkl Tkadlena, jeden z redakční rady Agentury Hóser. „Jmenoval bych aspoň pár věcí,

rubriky
Večerníku

Dalibor

Pátek

V úterý se u prostějovského soudu konalo věřejné jednání s Dušanem Dvořákem
z Ospělova. Soudkyně Ivona Otrubová na něm rozhodla, že marihuana zabavená policií
Dvořákovi se vracet nebude. Jen díky své nepříčetnosti se „konopný mág” vyhnul vězení.
On sám se vždy hájil tím, že konopí za několik milionů korun chtěl využívat výhradně pro
léčebné účely.

23/11 °C
Dobroslav

Sobota 24/12 °C
Norbert

Nedìle 25/13 °C
Iveta
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

STŘELBA U SPORTCENTRA! MRTVOLA
Strážník třemi ranami skolil psa...

PROSTĚJOV Předminulou
neděli 24. května odpoledne
se v blízkosti Městské haly
Sportcentrum-DDM ozvaly
tři výstřely z pistole. Jak vyšlo
najevo, strážníci městské policie zde diskutabilně vyřešili
případ údajného vzájemného
napadení dvou psů. Muselo
se skutečně v Olympijské ulici
střílet?

Michal KADLEC
Podle dostupných informací Večerníku přivolala strážníky podnapilá žena, která u Sportcentra
venčila svého psa. Její mazlíček
byl údajně napaden vlčákem, jehož páníčkem byl jistý prostějovský podnikatel. „Šel jsem okolo,
a co jsem viděl, mnou silně otřáslo.
Ten strážník střílel na toho vlčáka
ve chvíli, kdy šly okolo malé děti!
Nejdřív ho trefil jednou, a když se
ten zraněný pes snažil odplazit, tak
ho dvěma ranami ještě dorazil,“ popsal scénu jako ze špatného filmu
muž, který byl celé události příto-

zjistili jsme

Ilustrační foto

men a se svým svědectvím se svěřil
Večerníku. Své jméno si přitom přeje
uchovat v anonymitě.
„Potvrzuji, že došlo k případu, kdy
byl strážník nucen použít služební
zbraň. Více to v tuto chvíli ale nemohu celou událost nikterak komentovat, věc je v šetření Policie ČR.
Jakmile zásah bude řádně prošetřen,
rád se k němu obsáhle vyjádřím,“
sdělil exkluzivně Večerníku Jan
Nagy, velitel Městské policie Prostějov. Bobříka mlčení drží v tomto
případě i státní policisté. „V současné
chvíli okolnosti případu zjišťujeme,“
byl velmi stručný František Kořínek,

tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. Večerník alespoň zajímalo, zda postup
strážníka bude vyšetřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů.
„GIBS se případem zabývat nebude, protože strážníci obecní policie
nespadají do její kompetence. Jsou
zaměstnanci města,“ vysvětlil mluvčí
krajské policie František Kořínek.
Co na to magistrát? A co přesně
se u haly stalo? Večerník se bude
případem i nadále zabývat, pokud jste byli nahodilými svědky, či
k celé události víte něco víc, neváhejte kontaktovat redakci.

PROSTĚJOV Po nedávném krvavém incidentu na ubytovně
v Olomoucké ulici zasahovali na
stejném místě policisté znovu!
Tentokrát kvůli nalezené mrtvole. Přestože se nejpravděpodobnější variantou jeví přirozené
úmrtí, zatím není zcela jasné, za
jakých okolností odešel dvaapadesátiletý muž z tohoto světa...
„Do ubytovny v Olomoucké ulici
jsme byli přivoláni k náhlému úmrtí
osoby, kdy lékař prvotním ohledáním
neshledal známky cizího zavinění,“
sdělil Večerníku bezprostředně po
události, tedy v úterý 26. května těsně
po poledni, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje František Kořínek.
„Sousedé muže neviděli dva dny,
přitom po celou dobu slyšeli z jeho
bytu hrát televizi, což se jim zdálo podezřelé, a proto se rozhodli
vstoupit k němu do bytu. Uvnitř
zjistili, že již nejeví známky života.
Ihned to oznámili strážníkům, kteří se shodou okolností pohybovali
před domem. Ti místo zabezpečili
proti vstupu a ihned o celé události
vyrozuměli policisty,“ popsala pří-
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Býva
rozho lého
našli dčího
souse
dé

na ubytovně!

BYLI JSME
U TOHO

Policisté byli v krátkém čase na ubytovně v Olomoucké ulici už podruhé, tentokrát kvůli mrtvole.
2x foto: Michal Kadlec

pad Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
A podle všeho to skutečně vypadá
na přirozené úmrtí. „Na těle muže
jsem nenašel žádné znaky cizího
zavinění. Byla nařízena zdravotní
pitva, která přesně určí příčinu smrti,“ informoval Večerník šéf prostějovské záchranky Radomír Gurka,
který osobně provedl ohledání těla
mrtvého. Jak jsme z dalších zdrojů
zjistili, mrtvým je dvaapadesátiletý
bývalý fotbalový rozhodčí František Pešák.
(mik)

PROSTĚJOV SE LOUČÍ I S HLAVNÍ BUDOVOU OP
Místo šití obleků se v areálu bude pálit laserem
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Fotoreportáž

PROSTĚJOV Poslední pomník po někdejším „ópéčku“
nejpozději během následujícího měsíce zmizí. Do administrativní budovy bývalého oděvního gigantu se už totiž zakously
bagry. Pozemky, kde až do loňského léta stály výrobní haly,
jsou od poloviny května kompletně vyklizeny. V současnosti
probíhá jednání o jejich prodeji. Jako první koupila dvouhektarovou plochu společnost Laser Technology...

Vstupní budova do Oděvního podniku při demolici celého areálu sloužila
jako určitý štít proti hluku a prachu,
které stavební práce a zejména samotný odstřel budov doprovázely. Jelikož
asi třináct hektarů pozemků za ní je
už kompletně vyklizeno, její poslední
úkol skončil. A s tím i její existence.

jaak vy padá někkdeejší oděěvníí giggan
nt....
3x foto: Martin Zaoral

Takto to vypadá v místech, odkud se kdysi řídil Pozemky po výrobních budovách jsou už srov- Poslední pohled na vstup, kudy svého času kažcelý podnik...
nány se zemí.
dé ráno proudily tisíce lidí.

ZKOLABOVALA v Nerudově ulici
Ženu krvácející do mozku našla sousedka
BYLI JSME
U TOHO

15052810556

Pomoc strážníků městské policie, hasičů a záchranky přijela do Nerudovy ulice doslova za pět minut dvanáct.
Foto: Michal Kadlec
PROSTĚJOV Když se v úterním
podvečeru objevily u domu v Nerudově ulici hlídky státní i městské
policie, hasiči a posléze také sanitka,
vzbudilo to pochopitelný rozruch v
širokém okolí. Přítomnost složek IZS
přišla doslova za pět minut dvanáct!
„Jedna ze sousedek v domě projevila
obavu o tamější bydlící a svoji starost
o její zdravotní stav nahlásila. Na základě
žádosti hasičského záchranného sboru
byla do Nerudovy ulice vyslána hlídka.
Strážníci na místě od oznamovatelky
zjistili, že žena staršího věku nereaguje
na žádné podněty, bouchání na dveře
ani na zvonění. Po nahlédnutí okny byla
spatřena na podlaze ležící osoba jevící slabé známky života. Proto hlídka rozhodla
o otevření bytu, což zajistili hasiči, kteří

byli na místě,“ popsala rychlou akci Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Po násilném otevření dveří bytu se už dali
do práce lékaři prostějovské záchranky.
„Starší paní ležela na zemi vedle postele
v bezvědomí. Převezli jsme ji na neurologické oddělení prostějovské nemocnice,
kde lékaři zjistili krvácení do mozku. Těžko říct, zda si toto zranění přivodila při
nějakém pádu. Z důvodu tohoto závažného zdravotního stavu jsme pacientku
odvezli na specializované pracoviště do
Fakultní nemocnice Olomouc, kde je
podle mých informací dodnes v umělém
spánku a na dýchacích přístrojích,“ sdělil
Večerníku koncem uplynulého týdne
Radomír Gurka, ředitel prostějovské záchranky.
(mik)

FOTOGALERIE
klikni na
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Do administrativní budovy Oděvního podniku Prostějov se zakously
bagry.
Foto: Martin Zaoral
„Do měsíce by mělo být vše srovnané
se zemí. Prostor se tak otevře a bude
definitivně připraven pro investory,“
prozradil Večerníku Ondřej Batta, jednatel společnosti Astria Group, která
areál Oděvního podniku koupila.
V současnosti probíhají jednání
s řadou velkých firem. Jedno se už
podařilo dotáhnout do konce. Z katastru nemovitostí přitom vyplývá,
že majitelem přibližně dvouhektarového pozemku a podlouhlé přízemní
budovy u bývalé nákladní brány se

stal Radek Mudrla, jednatel úspěšné
společnosti Laser Technology zabývající se pálením do plechu pomocí
laseru. „Naším cílem je rozšířit naši
stávající výrobu,“ nastínil své záměry
Radek Mudrla.
Z největší textilky ve střední Evropě tak
zůstane stát už pouze komín a kotelna.
„Komín je v dobrém stavu a nikomu
nevadí. Může sloužit například pro
umístění vysílačů. Odstřelit ho je možné v podstatě kdykoliv,“ uzavřel Batta,
který provedl Večerník po areálu...

Na manžela zavolala policii...

NECHTĚL S NÍ SPÁT!
PROSTĚJOV Ženatí pánové, dejte si
pozor! Jestliže se večer díváte na televizi a vaše choť má jiné přání, jste ve
velkém nebezpečí. Může se totiž stát,
že životní partnerka na vás zavolá
přímo policisty!
Zdá se vám to nemožné? Tak to se pletete. Přesně tento případ řešili strážníci
městské policie na začátku minulého
týdne! „V úterý šestadvacátého května
byli strážníci přivoláni k případu partnerské rozepře, kdy muž nemínil respektovat manželku. Ta totiž volala na linku
156 a nahlásila neřešitelné problémy
s chotěm. Poté,, co strážníci dorazili na

místo, vyšlo najevo, že muž sedí v křesle a
odmítá ženu poslechnout, aby šel spát,“
informovala Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
„Šestatřicetileté paní bylo vysvětleno, že
v tomto případě se rozhodně nejedná
o protiprávní jednání, které by spadalo
do kompetence policie,“ dodala Adámková s tím, že k této události došlo ještě
před dvacátou hodinou.
Jak celý večer u této nejmenované rodinky dopadl, o tom zdroje neinformují a lze se tak jen domnívat, zda-li si své prosadil muž, nebo zvítězily
ženské zbraně...
(mik)
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Pánové, chcete se dívat večer na televizi? Tak bacha na manželku, ať na
vás nezavolá policii!
Ilustrační foto
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

PROTRHNE SE RYBNÍK

POD MOSTEM V DOLNÍ ULICI JE UŽ KLID,

na březích asi budou

BEZDOMOVCI ZAKLÁDAJÍ „BRLOHY“ JINDE...

v Krasicích? Stromy

muset JÍT DOLŮ...
PROSTĚJOV Přesně před rokem
otevřel Večerník kauzu krasického
rybníku. Nádrž byla dlouhodobě
vypuštěná a mezi lidmi se začalo
šuškat, že nový soukromý majitel má
své vlastní záměry, které s chovem
ryb nemají vůbec nic společného.
Jenže pak se do věci vložilo město
a došlo k obratu. I přesto budoucnost zůstává hodně nejistá.
Jaký bude další osud vypuštěného
rybníka v Krasicích? Kdy se sem vrátí
voda? A kdy ryby? Tak to byly otázky,
na které jsme se loni snažili hledat
odpověď. V té době vše vypadalo tak,
že nádrž zůstane skutečně vypuštěná
ještě hodně dlouho.
Pak však nastal obrat. Město Prostějov
rybník od soukromého majitele odkoupilo a znovu jej nechalo napustit.
„Loni na podzim jsme na dně vysekali
trávu a rybník napustili. Tím to pro nás
skončilo. Než se v něm začnou opět chovat ryby, musí se bezpodmínečně opravit,“ vyjádřil se pro Večerník Pavel Műller,
jednatel prostějovských rybářů, kteří
rybník měli v dlouhodobém pronájmu.

Nedávno se o rybník začala starat
společnost Lesy města Prostějova.
Přestože jejím záměrem je využívat
rybník k chovu ryb, ty se sem hned
tak nevrátí. „Bude logické, pokud před
vysazením ryb projde nádrž revitalizací. S tou by se mohlo začít někdy
v průběhu příštího roku,“ potvrdil
náměstek prostějovského primátora
Jiří Pospíšil s tím, že v okolí rybníka by v
budoucnosti mohlo vzniknout dětské
hřiště.
Na špatný stav rybníka v Krasicích
a nutnost jeho revitalizace dlouhodobě
upozorňovali právě prostějovští rybáři.
Podle nich jsou břehy rozrušovány
kořeny vzrostlých stromů a dokonce
hrozí, že se nádrž může protrhnout.
V případě plánované revitalizace tak
není vyloučeno, že krásné stromy budou muset jít dolů. Přitom jeden z nich
nese dokonce titul „památný“. Přestože
o konkrétní podobě doposud není rozhodnuto, už nyní se dá předpokládat,
že s tímto smutným faktem se budou
lidé z Krasic i širokého okolí smiřovat
velmi těžce.
(mls)

PROSTĚJOV Případem bezdomovců, kteří v bezprostřední blízkosti sběrny druhotných surovin
v Dolní ulici opakovaně zakládali odstrašující „brlohy“, v nichž
přespávali, se Večerník vloni „bavil“
několik měsíců. Pár chlápků bez
domova totiž neodradil ani fakt, že
strážníci ve spolupráci s odborem
komunálních služeb prostějovského magistrátu jim doupě několikrát
vyplenili. Lidé bez trvalého přístřeší tam za pár dní prostě a jednoduše
nocovali znovu!
Na haldu matrací, koberců, dek
a papírových papundeklů, upozornil Večerník už začátkem března
roku 2014 pracovník zdejší sběrny.
„Všechno je marné! Jak ten článek
vyšel u vás ve Večerníku, strážníci
a technické služby všechno to harampádí odklidili. Pár dní byl klid,
ale podívejte se, už tady chrápou
zas,“ nadával na jaře loňského roku
jako špaček pracovník sběrny. „Těžká situace, okrskový strážník toto
místo monitoruje, ale občané bez
trvalého přístřeší se sem stěhují znovu a znovu. Magistrát na naše upozornění už asi čtyřikrát tyto „brlohy“

Během loňského roku od jara do podzimu se pod mostem v Dolní ulici vystřídalo několik bezdomovců, kteří zde opakovaně
přespávali. Dnes už je na tomto místě vše v pohodě, avšak o jiných místech to říct nelze.
Foto: archiv Večerníku

nechal odstranit,“ konstatoval tehdy
suše Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
Uběhl skoro rok, a světe div se,
bezdomovci na místo pod mostem v Dolní ulici úplně zanevřeli.
„Už jsme je od loňského podzimu
tady neviděli. Motají se sice pořád
okolo, ale většinou jen když donesou starý papír, načež dostanou
nějaké drobné. To víte, železo už za

hotové nevykupujeme, takže sem
bezdomovci nechodí. Natož aby
tady přespávali,“ pochvaluje si nyní
muž pracující ve sběrně druhotných
surovin. „Problémy s bezdomovci
na tomto místě se už opravdu nevyskytují, přesto okrskový strážník
tuto lokalitu stále prohlíží. To ale
neznamená, že s lidmi bez trvalého
přístřeší nocujícími na veřejných
místech se nesetkáváme. Ony po-

věstné ´brlohy´ zakládají holt jinde,
jako třeba u kotelen na velkých sídlištích. Jde o lidi, kteří ani za nic nepřijmou nabídku azylového domu
k přespání. Takže když nějakou
uměle vytvořenou ´noclehárnu´ ve
spolupráci s městem a technickými
službami zlikvidujeme, bezdomovci
prostě přespí jinde,“ konstatuje Jan
Nagy, šéf prostějovských strážníků.
(mik)

Napsáno Prostějovský starosta Tesař: „Žaloby se nebojím!“
pred
ˇ
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také za protiprávní. „Jednoznačně
se snaží narušit výsledky místního referenda o osamostatnění
Držovic od Prostějova. Otázka
v referendu se totiž přímo vztahovala ke katastrálnímu území Držovic
a o tomto území lidé v referendu
rozhodovali,“ uvedla Jana Hamplová, právní zástupkyně Držovic.
„Nyní zašleme žádost řediteli Krajského úřadu Olomouckého kraje,
aby vyzval prostějovské zastupitele
k nápravě, tedy zrušení sporného
usnesení. Obrátíme se samozřejmě
i na katastrální úřad, aby změnu
z výše uvedených důvodů nepovolil,“ dodala Hamplová.
Večerník oslovil prostějovského
starostu, zda si je vědom protizákon-

ného rozhodnutí zastupitelstva. „Je
to otázka výkladu zákona. Fakt je
ten, že v držovickém referendu se
mluvilo o katastrálním území, ale
v souvislosti s oddělením obce od
města není přesně stanoveno datum. Například majetek města i obce
Držovice společně s financemi se
budou rozdělovat, předpokládám,
až k předcházejícímu dni vzniku samostatných Držovic. Vím, že změna
katastrální hranice je diskutabilní
záležitost, ale o všem rozhodne
krajský úřad nebo katastrální úřad
ve správním řízení. My se jejich rozhodnutí určitě bránit nebudeme,“
deklaruje Jan Tesař, starosta
Prostějova. Na otázku, proč tedy
prostějovské zastupitelstvo města

během pěti minut rozhodlo tak
diskutabilně, měl starosta ihned
připravenu odpověď. „Tři z pěti
majitelů obchodů ve zmíněné zóně
jsou občané Prostějova. A když nás
tito požádali o pomoc s tím, že po

rozdělení obcí chtějí zůstat ve správě
města, považujeme za svoji povinnost udělat pro ně to, o co nás žádají.
Je ale otázka, jak náš krok posoudí
uvedené orgány a úřady,“ uvedl Jan
Tesař.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
To byly krušné časy! Naschvály, hrozby trestních oznámení, hádky o majetek. Příští rok oslaví Držovice deset let své samostatnosti, ale cesta k ní
byla hodně trnitá. Prostějovská vrchnost se totiž jen tak lehce nechtěla
smířit s tím, že se chce trhnout další obec. Na druhé straně byly i některé
důvody, které přímo volaly po zachování společného svazku. Dnes se ale
se vší upřímností musí říct, že je dobře, když se Držovice osamostatnily.
Společné pouto se nedalo držet proti vůli občanů, stejně jako ještě mnohem dřív svazek Čechů a Slováků. Kdo chce, ať si hraje na svém vlastním
písečku! O spokojenosti mluví i v samotných Držovicích, a byť se najdou
ojedinělé výkřiky, že některé výhody byly dříve lepší, celkově lze určitě
konstatovat ono zmíněné: „každý strůjcem svého štěstí“.
(mik)

15052910561
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Už čtrnáct dní hoří spor mezi
vedením města a držovickými
občany. Jeho jádrem je poměrně
jednomyslné rozhodnutí zastupitelstva města změnit hranice
katastru a připojit tak k městu
celou obchodní zónu včetně hypermarketu Tesco. A to navzdory
tomu, že lidé z Držovic v prosinci
loňského roku rozhodli v referendu o samostatnosti své obce s tím,
že právě zmíněná obchodní zóna
bude patřit Držovicím.
Jak se zdá, zastupitelé si zadělali
na pořádný problém. Minulý
týden se k celé záležitosti vyjádřilo
Ministerstvo vnitra České republiky, které považuje rozhodnutí
prostějovského
zastupitelstva

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Kojetínská

Příště: Kravařova ulice

15052910562

Sídlí tu řada firem. Ulice patří mezi ty pojmenované teprve před nedávnem, svůj název získala 26. června 1997 podle směru k nejbližšímu městu
Kojetín. Na této výpadovce z Prostějova sídlí řada průmyslových firem a jiných podnikatelských subjektů. V minulosti zde sídlila například i firma Kovozávody Prostějov. V areálu po jižní straně ulice jezdívala dříve železniční
vlečka n. p. Železárny Prostějov.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
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ČERNÁ
MLÁTILI
DRUŽKY,
HROZILI
JIM
ZABITÍM!
Jeden nadýchal přes pět promile, druhý se oháněl nožem KRONIKA
PROSTĚJOVSKO Ke dvěma
velmi vážným případům
domácího násilí vyjížděli
nedávno prostějovští policisté během jediného dne.
Minulé úterý si strážníci
museli nejprve poradit s opilcem rekordmanem, poté
i s rabiátem ozbrojeným
nožem. Oba silně podnapilí násilníci vyhrožovali
svým družkám, druhý z nich
přítelkyni dokonce hrozil
vraždou.

Michal Kadlec
„V úterý šestadvacátého května
ve večerních hodinách měl
pětačtyřicetiletý muž psychicky i fyzicky napadat v místě společného
pobytu v obci na Prostějovsku svoji
o jedenáct let starší družku. Neshody
měly mít počátek v neochotě ženy svému již opilému příteli podat další alkohol,“ popsal zárodky prvního incidentu v domácnosti František Kořínek,
tiskový mluvčí krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Hlídka z obvodního oddělení
v místě poprvé zasahovala před

osmou hodinou večer, kdy
orientační dechovou zkouškou
u muže změřili hodnotu 5,32
promile alkoholu v dechu. Pro
intoxikaci alkoholem byl násilník hospitalizován v prostějovské
nemocnici. „Z objektu se však
svévolně vzdálil a již o půl třetí
v noci následujícího dne se pokoušel
násilím dostat zpátky domů. Policisté
u muže opětovně provedli dechovou
zkoušku a pro vysokou hodnotu jej
vrátili do nemocnice, z níž opět odešel
a vydal se k domovu, kde byl zastižen
policisty. Na základě všech zjištěných
skutečností policisté využili svého

PROSTĚJOV Zajímavého hosta
ze zahraničí, jenomže až po půlnoci, měli předminulou sobotu
v obchodním centru Arkáda.
Zloděj se dostal dovnitř, ale při
pokusu vloupat se do klenotnictví ho zastavilo poplašné zařízení. I tak mu ale hrozí dvouletý
kriminál.
„V sobotu třiadvacátého května hodinu po půlnoci zadrželi policisté
z obvodního oddělení Prostějov 1
občana cizí státní příslušnosti při
pokusu krádeže vloupáním do nákupního centra Arkáda na Konečné
ulici v Držovicích. Poté, co vnikl do

objektu, prošel několika obchody,
až se dostal do prodejny klenotů,
kde ho však vyrušilo zabezpečovací
zařízení. Z objektu unikl přístupovou cestou, ale venku byl zadržen
policisty,“ uvedl k víkendovému incidentu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Při činu cizinec nic neukradl, ale
poškozením způsobil škodu v předběžné výši dvaceti tisíc korun. „Za
přečin krádeže vloupáním ve stádiu
pokusu mu tak hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta,“ dodal Kořínek.
(mik)

zákonného oprávnění a muže na
dobu deseti dnů vykázali z místa
společného obydlí a bezprostředního
okolí do vzdálenosti sta metrů,“ uvedl
mluvčí krajské policie.
Ve stejný den realizovali policisté
na Prostějovsku další vykázání,
tentokrát pětašedesátiletého muže,
který se v opilosti dožadoval po
své o tři roky mladší družce dalšího
alkoholu. „Ženě měl vulgárně nadávat, fyzicky jí napadnout pěstmi
a s nožem v ruce vyhrožovat zabitím.
Při incidentu utrpěla drobná
zranění, která si nevyžádala lékařské
ošetření. Před dalšími útoky utekla

z domu a přivolala policisty,“ informoval Kořínek. Strážci zákona
násilníka zajistili a převezli k dalším
úkonům na policejní služebnu. Provedenou dechovou zkouškou mu
naměřili hodnotu 1,38 promile alkoholu v dechu. „Vzhledem k tomu, že
se nejednalo o první takové jednání
ze strany muže a byly splněny zákonné podmínky pro vykázání, byl muž
na dobu deseti dnů ze společného
obydlí vykázán. Jeho jednání vůči
ženě je šetřeno samostatně jako
podezření za spáchání přečinu
nebezpečné vyhrožování,“ uzavřel
František Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Čtyři dělníci z firmy v Dolní ulici se zranili poté,
co je během šichty přimáčkla
kolejnice přepravovaná jeřábem.
Případ hromadného pracovního
úrazu vyšetřuje policie.
„V sobotu třiadvacátého května
před polednem se v hale jedné
z firem na Dolní ulici v Prostějově
stal pracovní úraz několika dělníků.
Podle prvotních informací došlo
při posuvu jednoho mostového
jeřábu k nárazu do druhého, na kterém byla v té době zavěšena kolejni-

ce. Ta se měla po nárazu zhoupnout
a čtyři pracovníky přimáčknout
k betonovým pražcům. Dva byli
ošetřeni na místě a dva byli převezeni k ošetření do prostějovské
nemocnice,“ popsal firemní nepříjemnost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. Jak
dodal, požití alkoholu bylo u všech
zúčastněných vyloučeno dechovou
zkouškou. „Veškeré okolnosti a souvislosti případu jsou v šetření,“ dodal mluvčí krajské policie. (mik)

hodin

168 Do klenotnictví v Arkádě MALÉR ve firmě:
Jeřáb
přimáčknul
se zloděj NEDOSTAL čtyři dělníky!

s městskou policií

Omyl, byl to majitel!

Několik minut po deváté hodině
ranní ve čtvrtek 28. května byl nahlášen pohyb dvou mužů, kteří se
zdržují u zaparkovaného vozu Škoda Octavia a chovají se velmi podivně, jakoby chtěli vůz vykrást. Hlídka
však zjistila, že se jedná o majitele
vozu, který měl závadu a tu se pokoušel odstranit. I tak všímavému
občanovi patří poděkování, poněvadž měl dobrý úmysl ochránit cizí
majetek.

Nebezpečná hra
Minulý čtvrtek 28. května před
sedmnáctou hodinou sdělila na
linku 156 řidička projíždějící okolo
motorestu U Rodenů, že po jejím
voze hází malé děti kameny. Strážníci zjistili dvě děvčátka ve věku
šesti a osmi let. Naštěstí nedošlo
k poškození vozu, ani jiné události.
Malé slečny byly předány do rukou
matky s řádným vyčiněním na obou
stranách.

Dítě bez bot
Hodinu po půlnoci v pátek 22. května byla vyslána hlídka na základě
telefonického sdělení k bývalé benzínové pumpě, kde oznamovatel
nalezl malé dítě bez bot. V okamžiku příjezdu byla již na místě matka
chlapce. Vyšlo najevo, že hošík
v nestřeženou chvíli odešel z bytu.
Naštěstí mu sedmadvacetiletá žena
byla v patách a vše dobře dopadlo

Čau-čau na sídlišti
V podvečer předminulé soboty
23. května bylo přijato na linku
156 sdělení o psovi, který nemá
v blízkosti páníčka a pobíhá mezi
panelovými domy. Strážníci chundelatého tuláka odchytli a převezli
na služebnu, kde byl umístěn do
kotce. Pes měl čip. Tímto bylo snazší uvědomit jeho chovatele, aby si
mohl co nejdříve svého čtyřnohého
kamaráda vyzvednout. Bohužel
strážníci doma muže nezastihli,
a proto zanechali vzkaz ve schránce.
Majitel si psa vyzvedl až za dva dny.
Za spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání mu
byla udělena bloková pokuta.

Prodejci, ani žebráci
Po poledni v pondělí 25. května
na základě telefonického sdělení
prověřila hlídka dva muže, kteří se
pohybovali v centru města a vybírali
peníze od kolemjdoucích. Tentokrát se nejednalo o protiprávní jednání, neboť dotyční toto prováděli
pod záštitou nadačního fondu.

SVALOVCE
POPADL
AMOK
Golem utržený ze řetězu řádil v ulicích,
samotář David J. skončil na psychiatrii

PROSTĚJOV Bylo to, jako když se
utrhne lavina. Životu nebezpečná
hora svalů a testosteronu bloudila
Krasicemi a s cihlou v ruce ničila
vše, co jí právě přišlo do cesty. Zanícený kulturista, milovník bojových sportů David J. se ve středu
dopoledne absolutně přestal kontrolovat. Dosud bezproblémový
mladík bez kriminální minulosti
se náhle změnil v běsnící bestii.
Z kola shodil poštovní doručovatelku i další ženu, jiný muž před
ním musel ujet v autě. Urostlého
pětadvacetiletého svalovce zkrotilo až sedm statečných policistů.
I tak s ním měli spoustu práce. Mladík skončil na olomoucké psychiatrii. Za jeho běsněním pravděpodobně nestály drogy, ale steroidy
a další hormony, které užíval pro
růst svalů...

Martin ZAORAL

Večerník se po zjištění případu vydal
po stopách událostí. Je zřejmé, že on
sám za to už v té době ani nemohl, ale
potkat ho ve středu dopoledne bylo
životu nebezpečné. Na Davida J. mlátícího do všeho cihlou v ruce zavolal
policisty muž, kterého napadl v ulici
Na Brachlavě v Krasicích. Poškozeného zachránilo jen to, že skočil do
auta a podařilo se mu ujet. „Policisté
okamžitě vyrazili na místo. V té době
ale začali přijímat další oznámení o
obdobných incidentech, ke kterým
mělo dojít v okolních ulicích,” informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. Ještě před tím
svalovec řádil na ulici Stroupežnic-

kého, v křižovatce ulic Foerstrova a
Esperantská a také v ulici Ovesné.
„Při svém tažení poškodil tři vozidla a fyzicky napadl dvě cyklistky
i již uvedeného řidiče. Jednu z nich
zranil. Škoda na majetku byla vyčíslena na osmnáct tisíc korun,“ přidal
František Kořínek s tím, že muž je
nyní podezřelý ze spáchání přečinů
poškození cizí věci a výtržnictví.

Sedm policistù
v akci
Svalnatého maniaka se podařilo zadržet až díky spolupráci čtyř strážníků a
tří policistů. Stalo se tak v čechovické
ulici Ječná. „Jeho agresivita neustávala ani v okamžiku svedení na zem.
V této chvíli dorazila hlídka policistů, kteří pomohli strážníkům bijce
přidržet na zemi, společnými silami
jej zpacifikovat a nasadit mu pouta.
Jeho nepříčetné jednání však nadále
pokračovalo a všichni přítomní strážci zákona měli plné ruce práce. Neurvalec byl nebezpečný sobě i okolí,
a proto byl přivolán lékař,“ popsala
průběh akce jako z filmu Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Davida J. se podařilo uklidnit až
poté, co od záchranářů dostal injekci na zklidnění. Následoval převoz
na psychiatrii do Olomouce. Co
mohlo stát za nezvladatelnou agresivitou? „Vyloučit nelze vliv alkoholu a
jiných psychotropních látek, nádor na
mozku či psychiatrické onemocnění,”
zauvažoval šéf prostějovské záchranky
Radomír Gurka.

JEŠTĚŽE
NEMĚL
ZBRAŇ!

David J. trávil v posilovně veškerý volný čas. Dokonce i na Štědrý den do „fitka“
zašel s kamarádem, aby změřili své síly v boxerském sparingu. Foto: Facebook

Stojí za vším
splašené
hormony?
Zajímavé nepochybně je, že mezi přátele Davida J. patří i bitkař s přezdívkou Majkl Knight, který pravidelně
vyvolával rvačky v prostějovských
i olomouckých klubech. Za jejich
agresivitou zřejmě nestály drogy, ale
jiný druh chemie. „Pokud vím, tak
David nikdy nefetoval a ani nikdy
moc nepil. Neměl ani žádné problémy s policií, býval to vždy naprosto
slušný kluk. Pravdou však je, že z
něj občas šel strach. A to nejen kvůli
tomu, jak vypadá. Celkově to je velký
samotář, své soukromí si vždy pečlivě
hlídal. Navíc poslední dobou se už
skoro s nikým nebavil...,“ charakterizoval Davida J. jeden z jeho známých.
Při pátrání po příčinách amoku
u dosud bezproblémového mladého
muže se jako nejpravděpodobnější jeví teorie, že se stal obětí záliby
v posilování. „Myslím, že David dost

sypal. To znamená, že na růst svalů
ve velkém užíval steroidy a další látky.
Jejich účinky mohou být pro mladý
organismus naprosto devastující. Nejde jen o svaly, přebytek hormonů ale
vede k agresivitě, která se musí někde
uvolňovat. Pokud vím, tak nedávno ho začala bolet záda a chystal se
k lékaři na obstřik. Není vyloučeno,
že kombinace steroidů a látek obsažených v injekci mohla vyvolat takto
bouřlivou reakci,“ zauvažoval člověk
dobře obeznámený s tímto případem.

Otec: „Nechápu,
co do nìj vjelo!“
Náhlou změnu v chování svého syna
nedovedou pochopit ani Davidovi
rodiče. „Nedokážu si vysvětlit, co to
do něj vjelo! Nikdy jsme s ním větší trable neměli. Ani nevím o tom,
že by on sám měl nějaké závažnější
problémy, s ničím se nám nikdy moc
nesvěřoval,“ vyjádřil se exkluzivně
pro Večerník otec pětadvacetiletého
mladíka.

Jel opilý z práce?

Foto: Internet

Uplynulou sobotu 30. června
odpoledne se těžko vyjíždělo
cyklistovi z areálu firmy na ulici Dolní v Prostějově. Při jízdě
přes vrátnici kolem zpomalovacích retardérů nezvládl řízení
a narazil do zde zaparkovaného
osobního vozidla značky Škoda
Octavia. Po nárazu do vozidla
pak spadl na jeho čelní sklo,
naštěstí se nezranil. Přivolaní
policisté provedli u pětadvacetiletého muže orientační dechovou zkoušku, při které nadýchal
0,46 promile alkoholu v dechu.
Hmotná škoda na vozidle byla
vyčíslena na šedesát tisíc korun.
Okolnosti této dopravní nehody
dále zjišťují policisté Dopravního inspektorátu v Prostějově,
tedy i skutečnost, zda se jednalo
o pracovníka, či jen návštěvníka
areálu...

Dluží na pět dětí!

Ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy je podezřelý
šestačtyřicetiletý muž z Prostějova, který od ledna 2013 doposud řádně a včas nepřispívá
na výživu svých pěti nezletilých
dětí, ačkoliv mu tato povinnost
vyplývá ze zákona. Rozhodnutím soudu má přispívat částkou
šest tisíc korun měsíčně k rukám matky. Za uvedené období
uhradil pouze jedenatřicet tisíc
korun a k dnešnímu dni tak na
výživném dluží částku 143 000
korun.

Stotisícová krádež
Dosud neznámý pachatel se
od středečního odpoledne 27.
května do ranních hodin následujícího dne vloupal do stavební
buňky na staveništi v okrajové
části Prostějova. Z buňky odcizil různé pracovní nářadí - úhlové brusky, okružní pily, vrtací
i bourací kladivo, vrtačky, optický nivelační přístroj a další.
Poškozené společnosti způsobil
škodu v předběžné výši sto tisíc
korun. Za přečin krádeže mu tak
v případě odhalení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Přišla stará Nokia

Minulý čtvrtek 28. května oznámil devatenáctiletý muž policistům, že si na internetovém portálu objednal mobilní telefon
Apple iPhone 6 Plus za částku
deset tisíc korun. Po zaplacení
této částky obdržel balíček, ale
vytoužený mobil v něm však nebyl. Místo něho tam našel starý
model telefonu značky Nokia.
Policisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání přečinu
podvodu, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody
až na dvě léta.
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168 RUMUN ZNÁSILNIL O 24 LET STARŠÍ PROSTĚJOVANKU
Za agresivitou Dumitry Cosmina Uncra stála touha po tvrdém sexu
hodin

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

s městskou policií

Chtěl uvařit kafe

Během úterního
odpoledne 26. května na linku 156
nahlásila žena neobvyklé jednání
neznámé osoby.
V okamžiku, kdy její vnuk dorazil
domů, zvonil u dveří muž, který se
představil a dožadoval se vstupu do
bytu. Chtěl po oznamovatelce uvařit
kávu. Jako důvod uvedl závadu na
svém vozidle, které má poblíž. Návštěvou si chtěl zkrátit dobu, než dojde
k opravě. Strážníci podezřelého v dané
lokalitě již nenalezli. Tímto se nepodařilo zjistit pravý důvod jeho podezřelé
návštěvy. V každém případě platí velká pochvala pro babičku, která ihned
toto podezřelé jednání oznámila!

Skořápky u bezdomovce
Podle oznámení vyjížděla hlídka
ve středu 27. května v dopoledních
hodinách na dětské hřiště na Neumannovo náměstí. Zde na lavičce
spal muž přikrytý bundou a kolem
sebe měl poházená prázdná papírová plata od vajec, pod lavičkou se
nacházely skořápky i obsah vajíček.
Bezdomovec byl strážníky probuzen. K nepořádku uvedl, že se chtěl
najíst a chvíli si zdřímnout. Místo po
sobě uklidil a hlídka dohlédla na jeho
odchod. Pro podezření z přestupku
proti veřejnému pořádku byla událost postoupena správnímu orgánu.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Co se necelé dva týdny před loňskými Vánocemi stalo? „Obžalovaný
kolem deváté hodiny večer u objektu
„Starorežné“ přistoupil k poškozené,
zatlačil ji na zeď, a když se bránila,
opakovaně ženu udeřil dlaní do obličeje, až jí tekla krev. Následně poškozené stáhl kalhotky, prsty osahával
přirození a pokusil se ji znásilnit,“
přečetla státní zástupkyně Libuše
Bártlíková obžalobu. Oběť byla po
napadení dána agresorovi zcela na
pospas. „Byla jsem úplně ochromená, nevěděla jsem, jestli to přežiju,
začala jsem se modlit, cítila jsem,
že mi už nic jiného nepomůže. Celé
se mi to zdálo nekonečné,“ vypověděla na policii oběť násilníka. Proč
se osamocená žena vydala v noci od
lázní právě temnou postranní uličkou kolem likérky Granette? „Chtěla
jsem jet autobusem na sídliště, kde
bydlím, ale ten mi ujel. Musela bych
čekat víc jak půl hodiny, tak jsem se
rozhodla jít pěšky,“ odpověděla poškozená, které se tudíž její risk krutě
nevyplatil...

PROSTĚJOV Malý, vyhublý, bázlivý, rozklepaný. A přitom kreatura, kterou přitahuje hodně
tvrdý sex. To je dvaatřicetiletý
příslušník rumunské národnosti
Dumitry Cosmin Uncru. Pokud
by se měl postavit někomu silnějšímu, určitě se prát nebude
a raději uteče. Na slabých ženách
se však vybít nestydí. Před loňskými Vánocemi u„Starorežné“ několikrát udeřil do obličeje, a pak se
pokusil znásilnit o čtyřiadvacet let
starší Prostějovanku!Ta mu po útoku byla zcela vydána všanc, mohl
si s ní dělat prakticky, co chtěl...
Zatímco při pokusu o nedobrovolný sex se choval více než „mužně“,
u soudu se k celé záležitost jako
chlap rozhodně nepostavil. Zmohl
se jen na pláč a koktání, že si kvůli
Agresor: Nic si
opilosti nic nepamatuje. Ztrátu
nepamatuji
paměti přitom pravděpodobně
simuloval... Večerník byl úternímu Samotný násilník přijel do Prostějova loni v září, aby zde pracoval
soudnímu jednání přítomen.

v místní zinkovně a vydělal nějaké
peníze. Na Vánoce se měl vrátit zpět
do Rumunska. „Na nic se nepamatuji, byl jsem strašně opilý. Pokud se
něco stalo, tak toho lituji,“ prohlásil
pouze Dumitry Cosmin Uncru. Je
přitom pravděpodobné, že ztrátu
paměti simuluje. Ve svém posudku
to konstatoval lékař, který zkoumal
násilníkovu osobnost. Jeho závěru
odpovídá zejména skutečnost, že
ani oběť, ani její zachránce z něj žádný alkohol necítili, stejně jako fakt,
podle něhož obžalovaný Rumun
neustále měnil místa, kde se měl tak
hrozně opít.

Sexuální monstrum,
které se nikdy nevyléèí

Rumunský sexuální násilník před
soud předstoupil v oblečení s přiléhavým potiskem. Na vytahaných
teplácích se skvělo slovo „Monster“.
Kalhoty, které mu padaly ke kolenům,
odhalovaly špinavé trenýrky s nápisem „Sex hot“. Foto: Martin Zaoral

Za Rumunovou agresí zřejmě nestál chlast. Mnohem větším podíl
měla jeho sexuální frustrace a zřejmě
i nemoc. „Při zkoumání bylo patrné,
že ho silně vzrušují projekce se sexuálně-agresivní tématikou. V případě
jeho dalšího pobytu na svobodě
existuje vysoké riziko opakování
a dokonce i stupňování tohoto druhu agresivity. Nemoc je přítomna
celoživotně, léky ji umí pouze utlumit,“ konstatoval ve svém posudku
sexuolog.

Sexuální „monstrum“ se podařilo
chytit zásluhou studenta matematiky Milana Všetičky, který jej při
činu načapal, a nepochybně i díky
velmi rychlé reakci prostějovských
strážníků, kteří se jej vydali hledat
do prostějovských ulic. „Podezřelou
osobu odpovídající popisu násilníka
jsme objevili na Přikrylově náměstí.
Snažil se nám utéct, ale v Rejskově
ulici se nám ho podařilo zadržet,“
vypověděl strážník František Matoušek.

Rozhodnutí pøíštì
O vině obžalovaného prakticky
nemůže být pochyb. Nejenže ho
svědek bezpečně poznal, navíc se
na jeho botách našla krev, která
patřila jeho oběti, shodné byly
i pachové stopy. Navzdory všem
nesporným důkazům soud dosud
o vině a trestu nerozhodl, obžalovaný totiž trval na výslechu Maďara Attily Kisse, který s ním měl
bydlet na ubytovně. Ten se v úterý
26. května před senát nedostavil,
hlavní líčení proto bylo odročeno
na 16. června.
Zajímavý rozhovor soudce
se zachráncem ženy si můžete
přečíst na straně 14

Policejní případy pod drobnohledem

netové stránky www.vecernikpv.cz

Havárie a alkohol
Během května řešili policisté desítky
dopravních nehod, při nichž podle
Pavla Nováka hrál v některých případech zásadní roli démon jménem
alkohol. „Některé autonehody byly
skutečně závažné a museli jsme při
nich spolupracovat s kolegy od zá-

chranky a hasičů. Co je ovšem ještě
horší, že jenom za květen jsme zadrželi více než sedm desítek řidičů pod
vlivem alkoholu nebo omamných
a psychotropních látek. Hned několik řidičů dokonce nadýchalo více než
dvě promile. Jenom za letošní rok je
alkoholových či drogových hříšníků
za volanty a řídítky kol už bezmála tři
sta, což je o padesát případů více než
za stejné období loňského roku,“ prozradil Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.

licie se ale pozastavil nad tím, že strážci
zákona byli nuceni zasahovat proti nebývale opilému muži, který ohrožoval
svoji družku. „Muž verbálně i fyzicky
napadal svoji přítelkyni kvůli tomu, že
mu nechtěla podat další alkohol. V tu
chvíli již byl přitom výrazně pod jeho
vlivem. Přes pět promile, to je opravdu
výsledek, se kterým se policisté často
nesetkávají,“ přiznal Novák. Na otázku,
zda policisté jsou v těchto případech
připraveni na zvýšenou agresivitu pachatele, pokýval souhlasně hlavou.
„V případech domácího násilí z úterý
Násilník s 5,32 promile! šestadvacátého května nemusela přivolaO dvou případech domácího násilí Ve- ná hlídka použít donucovacích prostředčerník informuje na předchozí straně ků. Není to ale tak dávno, kdy jiný násildnešního vydání. Šéf prostějovské po- ník napadl svoji ženu a posléze i policisty

“

„Cením si toho, že při
zadržení pachatelů
nám pomáhá veřejnost!“

ohrožoval noži. K jeho zadržení byli policisté nuceni použít nejenom donucovací
prostředky a pouta, ale dokonce také
hrozbu namířenou střelnou zbraní. Policisté jsou ostatně na tyto případy dobře
vycvičeni,“ řekl jejich první muž.

Pospíšila

nu. K těmto požadavkům nás vede
jasně zdůvodněné stanovisko nezávislého soudu, který po vynesení
rozsudku uvedl, že dosavadní jednání
vedení města v této věci nebylo v zájmu
občanů města,“ uzavřel Aleš Matyášek.
(mik)

svých komentářích na rozhodnutí
ečností Manthellan zástupci vedení
e toho ani příliš není co ke komentoodnění rozsudku.
jen velmi krátce. Čekáme na to, až nám
odobě. Opravdu není co komentovat,
k jeho závěrům. Jakmile materiál obdre postupovat dál. Uvidíme, zda potom
ebo celou záležitost už projednáme na
mého června. Nehodláme ale pořádat
á opozice,“ řekl Jiří Pospíšil, náměstek
va.
ísemný rozsudek od Okresního soukdy soudce má na vyhotovení rozsudku
t dní. A poté dalších třicet dní na doruí ale výjimkou, že tyto lhůty se výrazně
íku prostějovský radní a právník Josef
alizován v nemocnici po operaci očí
ková prochází dlouhodobou rekonvatak Večerník během uplynulého týdne
(mik)

určitě!“

Marihuana
a varny pervitinu
V uplynulých dnech si prostějovská
policie připsala na své konto dalších
pět ostrých zásahů na úseku drog.
„Na různých místech Prostějovska
jsme zjistili jednak pěstírnu marihuany, kdy policisté zabavili jak sušenou
rostlinnou hmotu, tak i pětaosmdesát
pěstovaných rostlin konopí setého
včetně určitého množství sušené
rostlinné hmoty. Zajištěny byly rovněž dvě varny pervitinu. Zadrželi
jsme také dva muže, kteří byli obviněni z dealerství drog. Na prvního
pachatele nás upozornili příslušníci
celní správy, druhého jsme vypátrali
vlastní operativní činností,“ popsal.

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.

GEORGE GALBA

HRISTOV KRASIMIR MILKOV

se narodil 14. července 1999 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 15 do 17 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědé vlasy.

se narodil 20. září 1984 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 5. února
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do 31 let a měří mezi 170 až
175 centimetry. Bližší údaje nejsou
známy.

ROMAN KONFÁL

MIROSLAV VAŠKOVÝCH

se narodil 30. prosince 1972 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
20. února 2015. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 43 do 45 let, měří 185 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé
vlasy a nosí bradku.

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

NEBOŽTÍKY!
Městský hřbitov přestává

„Asi skončí u někoho na chalupě,“
glosuje náměstek primátora Pospíšil

ROZSUDEK

-F[åUQEJCąK\OPQJC\GOÊUX÷VCX[VX¾ąGNKRąKRTQUV÷LQXUMÚEJU[ORQ\KÊEJUX¾WO÷
NGEM¾FÊNCWTéKV÷PGVWwKNKåGFPGUDWFQWJPÊVXGUMNCFW (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Desetiletá historie
Mezinárodních sochařských sympozií Hany Wichterlové nekončí
příliš slavně. Tři desítky dřevěných
soch, které hnijí ve skladišti
v bývalých Jezdeckých kasárnách,
hodlají prostějovští radní prodat.
Zřejmě někomu na podpal do kamen...

„Ty sochy leží v kasárnách ladem. Rozhodli jsme je proto nacenit a nabídnout
k prodeji případným zájemcům. Vypisujeme záměr prodeje a očekáváme
nabídky. Ve skladišti je uloženo celkem
třiatřicet soch, z nichž čtyři odborníci
doporučili okamžitě zlikvidovat. Zbylých devětadvacet uměleckých výtvorů
je ovšem v takovém stavu, že se budou

muset nějakým způsobem restaurovat. Uvidíme, jestli vůbec někdo bude
ochoten tyto sochy koupit,“ konstatoval
Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějova. „Odborný
posudek s nabízenou cenou je sice
připraven, ale myslím si, že z případných
zájemců o koupi prostě vybereme toho,
kdo nabídne víc,“ dodal.
Za uspořádání deseti ročníků sochařských
sympozií obdržel nedávno Miroslav
Švancara Cenu města Prostějova. Jenomže
ne všechny výtvory sochařů z mnoha
zemí světa našly posléze uplatnění. Drtivá
většina z nich skončila velmi smutně, leží
ve skladišti, kde exponáty doslova a do
písmene hnijí. „Sochy, které byly kvalitní
a v poměrně dobrém stavu, jsme rozmístili
do různých lokalit Prostějova. Některé
jsou před městskou knihovnou, další
v nemocnici, uprostřed rondelů a čtyři
umělecká díla jsme zapůjčili městu Plumlov. Ty tři desítky dřevěných soch, které
jsme uložili v Jezdeckých kasárnách, jsou
silně poškozené a doslova se rozkládají.
Bohužel, když jsme před lety pořadatele
sympozií žádali, aby vytvořené sochy
nechali okamžitě impregnovat, odmítli to.
Prý tato umělecká díla mají větší hodnotu,
když jsou ze surového dřeva. A podle toho
ty sochy dnes také vypadají,“ přidala k tématu náměstkyně primátora pro školství
a kulturu Ivana Hemerková.
Jak se Večerník ještě na závěr dozvěděl,
všechny sochy, které se bude prodávat, budou „vystaveny“ na webových stránkách
města. „Nevylučuji, že skončí u někoho na
chalupě v kamnech...,“ pokrčil rameny Jiří
Pospíšil.
(mik)
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kapacitně stačit...
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Kdo by to byl řekl!
Na Městském hřbitově v Prostějově, který disponuje kapacitou
patnácti tisíc hrobových míst, už
pomalu není kam ukládat nebožtíky! Vedení magistrátu bije na poplach a hodlá ještě letos vybudovat
na místě posledního odpočinku
v Brněnské ulici přes dvě stovky
nových urnových hrobů.
„Doporučili jsme zastupitelstvu
schválit smlouvu o dílo na zhotovení
nového kolumbária a urnových hrobů
s kamenosochařstvím z Ludmírova.
To předložilo nejvýhodnější nabídku
za necelých 4,3 milionu korun. Tato
částka byla zahrnuta už do letošního
rozpočtu města,“ potvrdil Večerníku
Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějova. „V rámci
stavby vzniknou nová kolumbária na
městském hřbitově podél východní
zdi vedle obřadní síně. Bude se jednat
o dva objekty se 126 a 117 urnovými
schránkami. Kolumbária budou oblo-

žena stejným materiálem jako vstup
do smuteční síně, tedy žulou. Firma
garantuje desetiletou záruku této stavby,“ dodal Pospíšil.
Prostějovští radní připouštějí, že
na hřbitově v Brněnské ulici začíná být lidově řečeno těsno a nedostává se hrobových míst. „Nová
přístavba urnových míst je naprosto
nezbytná. V současnosti totiž registrujeme už sto dvacet žádostí
o umístění uren s ostatky zemřelých.
V tuto chvíli k tomu skutečně není
na městském hřbitově prostor. Tyto
žádosti ale ještě do letošních ´Dušiček´ uspokojíme, příští rok budou
k dispozici další místa,“ garantuje náměstek primátora Pospíšil. „Prostor,
kde se nachází náš městský hřbitov,
není nafukovací. Naše nástupce za
takových dvacet či třicet let čeká velký problém. Zřejmě budou muset
hledat místo pro nový prostějovský
hřbitov,“ míní další z náměstků primátora Zdeněk Fišer.
(mik)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹
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Pøežili vlastní smrt!
Plukovník Pavel Novák se vrátil ještě
k závažné dopravní nehodě, která se stala ve čtvrtek 21. května v odpoledních
hodinách na rychlostní komunikaci
u Žešova. Jak Večerník informoval, ze strmého srázu se tady zřítila dvě osobní vozidla i s řidiči. „Byla to velice zle vypadající
nehoda, kvůli které kromě sanitek přiletěl
i vrtulník letecké záchranné služby. I přes
hrozivý pád do hluboké strže vedle komunikace vyvázli oba řidiči naštěstí jen
s lehkými zraněními. A kdo viděl poškozená vozidla, může sám posoudit, zda to
nebyl malý zázrak,“ uvedl Pavel Novák.
Dopravní nehody, drogy, útoky na
druhé osoby a krádeže. Tyto případy
zaměstnaly policisty v poslední dekádě
nejvíce. „Hodně si cením skutečnosti,
že při mnoha těchto zásazích a zadržení pachatelů, nám výrazně pomáhá
veřejnost. Především bych zdůraznil
případ z Konicka, kdy občan zadržel
zloděje ve chvíli, kdy s ukradenými
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Zázrak při nehodě a další vypleněná „plantáž“ marihuany
PROSTĚJOV Stejně jako v minulém drobnohledu šéf prostějovské záchranky Radomír
Gurka, tak i nyní Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru
Policie ČR Prostějov, potvrdil, že
počet výjezdů k různým případům je mnohem vyšší než například ještě začátkem května.
Více je nejen dopravních nehod, ale policisté začínají řešit
větší množství násilných činů,
problémů s pěstiteli či dealery
drog či výtržnictví...

Pondělí 1. června 2015
www.vecernikpv.cz

YUiWLOD&HQXPĚVWD3URVWĚMRYD ZUZANA BARTOŠOVÁ: IDEÁLY
V MNOHÉM VZALY BRZY ZA SVÉ
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projektu nadále pokračujeme, protože rozhodnutí soudu prvního stupně
není konečné, což mimochodem několikrát uvedl i sám soud při vynesení
rozsudku.“

Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.
Foto: archiv Večerníku

cigaretami se snažil utéct. Je dobře,
že lidé jsou obezřetnější a všímaví,“
vyzdvihl vedoucí Územního odboru
Policie ČR Prostějov.
(mik)

Apelovat na lidi, aby si dávali
pozor a zbytečně neusnadňovali
zlodějům jejich „práci“, nám připadá jako mlácení prázdné slámy. Minulé pondělí nechal šofér u
zadního vchodu na městský hřbitov odstavenou zánovní škodovku. Bohužel, vůbec nedbal opatrnosti a uvnitř nechal cenné věci,
navíc vystavené všem na očích...

27(9ì(/,

Prostějova. „Navíc bylo vysazeno čtyřiadvacet nových stromů, 1 328 kusů
keřů a vznikl nový trávník o ploše
1 200 metrů čtverečních,“ přidala náměstkyně primátora pro životní prostředí Ivana Hemerková. Tato první
etapa rekonstrukce Tylovy ulice stála
městskou pokladnu 7,7 milionu korun.
(mik)

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC

Foto: internet
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Zloděj tak během pár vteřin se
dostal do auta a odcizil látkovou
tašku s notebookem, flash disky
a další věci. Značným trestem
pro majitele auta je i to, že si musí
nechat zajít chuť na mezinárodní fotbal. Neznámý pachatel mu
totiž čmajznul i dva lístky na
utkání Mistrovství Evropy hráčů
do jednadvaceti let!

PROSTĚJOV Protesty proti účasti
komunistů v radniční koalici nabírají na intenzitě. Po Karlu Kavičkovi
a kapele Létající rabín vrátila minulý
týden Cenu města Prostějova další
osobnost. Manželka prvního polistopadového starosty Prostějova Jana
Zikmundová nyní lituje, že prestižní
cenu vůbec kdy převzala...
Jana Zikmundová (na snímku) je laureátkou Ceny města Prostějova z roku
2010. Byla jí udělena za celoživotní
práci v kultuře, přínos pro rozvoj
Městského divadla v Prostějově a jako
dlouholeté předsedkyni programové
komise Wolkerova Prostějova. „I já
jsem tehdy udělala chybu, když jsem
cenu vůbec přijala. S postupem času
jsem si též zpochybnila obecnou váhu
a význam tohoto ocenění,“ píše Jana
Zikmundová ve svém prohlášení. To
podle informací Večerníku rozeslala
všem prostějovským zastupitelům.
(mik)

MVGąÊLKUNCXPQUVP÷QVGXąGNK
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Krok vrácení Ceny města Prostějova členy kapely Létající rabín a Janou Zikmundovou
za přínos v oblasti kultury je jejich svobodným rozhodnutím. K jimi předkládaným
emotivním argumentům v podobě ostrého nesouhlasu se současným vedením města
uvádíme: Při sestavování koalice byla bezvýhradně ctěna vůle voličů, když k jednacímu
stolu zasedly tři volební strany, které v komunálních volbách získaly nejvyšší počet
hlasů. Když po několika dnech jedna ze stran od společného jednání odstoupila, byla v
souladu s demokratickým rozhodnutím voličů oslovena volební strana, která se v počtu
získaných hlasů umístila na dalším, tedy čtvrtém místě.
Zájmem vedení každé obce je především naplňování své role v rámci zastupitelské
demokracie a respektování výsledků voleb. Prostějov je městem se stabilním řízením,
jehož výsledky jsou jasně podloženy nejvyšším ratingem v rámci České republiky a
dlouhodobě velmi pozitivním hodnocením hospodaření města.
Podle vyjádření členů kapely Létající rabín, ke kterému se připojila Jana Zikmundová, si
chtějí uchovat možnost počítat se k elitě, proto nemohou ctít autoritu a morální právo
současného vedení města kohokoliv oceňovat. Přitom Ceny města Prostějova uděluje
celé zastupitelstvo, nikoliv pouze vedení města, a je rozhodnutím naprosto apolitickým, bez rozdílu mezi koalicí a opozicí. Oba laureáti získali ocenění také díky hlasům
zastupitelů za KSČM. To ale členové skupiny i paní Zikmundová věděli už v době, kdy
cenu přebírali...
Rada Statutárního města Prostějova

PROSTĚJOV
Členkou
Zastupitelstva Statutárního
města Prostějov je Zuzana
Bartošová (na snímku) teprve
prvním rokem. Ona sama současnou atmosféru při jednáních nejvyššího orgánu nazývá
„džunglí před tabulí“. Přestože
uznává, že ne všechno, co současná koalice vykonala, je špatné, příští pondělí bude také hlasovat pro rezignaci rady města!
Co dále vyslankyně KDU-ČSL v
dlouhodopbém seriálu našich
pravidelných interview s politiky řekla?
ƔƔ V zastupitelstvu jste nováčkem, jak
se vám v něm pracuje?
„Mohu odpovědně říci, že ideály, se kterými jsem do zastupitelstva šla, v mnohém
vzaly brzy za své. Domnívala jsem se, že
napříč politickým spektrem lze budovat
pozitiva pro občany a návštěvníky města
Prostějova. Zatím je to taková ‚džungle
před tabulí‘. Pevně doufám, že časem bude
lépe...“
ƔƔ Jaký názor máte na rozhodnutí soudu ohledně neplatnosti smlouvy mezi
městem a společností Manthellan?
„Naprosto se ztotožňuji se závěry soudu. Nechci si nyní přihřívat ‚politickou
polívčičku‘, ale již v minulém volebním období, kdy jsem byla za KDU-ČSL členkou
kontrolního výboru města Prostějov, jsme
všichni tehdejší zástupci všech politických
stran odsouhlasili, že k danému problému
existují dvě rozporuplná ustanovení zastupitelstva města Prostějov. Jedno, že kulturní
dům bude, druhé, že naopak jej město
Prostějov nepotřebuje. Těch nedostatků

ve smlouvě byla celá řada, ale připomínky
nebyly vedením města vyslyšeny.“
ƔƔDobře, ale co teď?
„Byť nejsem velký příznivec masových
‚hurá akcí‘, domnívám se, že Společenský
dům, ať již opravený starý, či vystavěný
nový, v daném počtu lidí pro Prostějov
nutný je. Jeho využití při zajištění akčního
vedení ´kulturáku´ by se určitě našlo.
Osobně bych architektonicky upravila a
ponechala i tržnici v místě, kde je, tedy v
centru města. Obchodní řetězce či nákupní dům podle mého Prostějov vzhledem k sociální, mnohdy tíživé finanční
situaci občanů rozhodně nejsou třeba. Nakonec nejen chlebem živ je člověk, ale bez
něj je těžko...“
ƔƔ Co vám osobně v současném
Prostějově nejvíce vadí?
„Nechci vypadat jako věčný kritik, ale
určitě bych byla ráda, kdyby se ovzduší v
Prostějově zlepšilo. Není to jen záležitost
obchvatů či odklonění dopravy. Možná
každý z nás vidí, jak je nabíledni, že auta
jezdí mnohdy po jednom řidiči a že procenta obezity neúprosně rostou i v našem
městě. Na kole v dopravní špičce jste po
cyklostezce za chvíli kdekoliv ve městě, dá
se takto vyrazit i v šatech či obleku. Dále
kapacity sociálních bytů pro potřebné
jsou nedostatečné. Je možné, že někteří o
pomoc nestojí, ale podaná ruka těm, kteří
chtějí změnit svůj život, by se dala více
rozšířit: pro lidi bez přístřeší, pro matky s
dětmi, pro osamělé. I startující byty pro
mladé rodiny by uplatnění určitě našly.“
ƔƔ Právě pro potřebné by se dal využít
objekt kláštera Milosrdných bratří, nemyslíte?
„Objekt podle mých informací přechází
pod olomoucké arcibiskupství. Byla bych
ráda, kdyby se s jeho novými majiteli
podařilo domluvit alespoň využití zahrady pro veřejnost jako parku, třeba i se
vstupným a hlídačem v něm. Škoda, že
tento objekt nemá město, je to místo plné
pozitivní energie a síly, je nejen historicky

Foto: Michal Kadlec

nádherný, akce v něm by byly kvasem této
doby.“
ƔƔ Právě u vás je vzhledem k vaší profesi určitě na místě otázka - je Prostějov
čistým městem?
„Jednoznačně není. Krajská hygienická
stanice Olomouckého kraje na zadání
prostějovské radnice v roce 2010 zpracovala Analýzu zdravotního stavu obyvatel
okresu Prostějov. Město nedopadlo vůbec
dobře s ohledem na statistické hodnocení
onemocnění naší doby. Nejsem příznivec
poplašných práv, a kdo bude chtít, může
informace, jak na tom jsme, získat. Spíše
je otázkou, jak dál, co s tím, aby se zdravotní stav obyvatel města Prostějov zlepšil.
Ovzduší bohužel k problematickým
bodům patří. Z hlediska čistoty města jako
technicky vzato, určitě bych podpořila
větší odpovědnost obyvatel o svá či nájemní obydlí. K práci společnosti .A.S.A.
připomínky nemám, tu chválím. A pokud
máte na mysli čistotu jinou než prostředí,
tam si každý musíme zamést před vlastním
prahem, nic než vlastní svědomí není lepší
regulátor našich činů.“
ƔƔ Někteří opoziční zastupitelé se v
posledních dnech nechali slyšet, že vysloví nedůvěru radě města. Připojíte se k
nim?
„Nemám pocit, že obecně vše, co udělalo
předchozí či stávající vedení města
Prostějov bylo špatné, ale myslím, že je na
čase změna. Jsem v pozici opozice, takže
ano, připojím se k této výzvě.“
Celá verze rozhovoru na
www.vecernikpv.cz
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Ve Vrahovicích
o povodních
Prostějov (mik) - Radní pociťují
nutnost setkat se s občany Vrahovic a probrat s nimi důležité téma.
A také příští úterý 9. června proběhne v Základní škole Majakovského setkání s občany, na kterém
budou všichni seznámeni s povodňovými opatřeními. „Město totiž
na základě dotačních titulů zpracovává studii těchto opatření, které
se týkají především jmenované příměstské části,“ zdůvodnil nutnost
co nejrychlejší besedy s obyvateli
Vrahovic Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Statutárního města Prostějova.

Skleníky za tisícovku
Prostějov (mik) - Město se rozhodlo za pakatel prodat problematické skleníky vedle hřbitova
v Brněnské ulici. „Jsou v dezolátním stavu a navíc v současnosti
naprosto nevyužitelné. A bohužel,
nestojí na pozemcích města. Pokud bychom je chtěli zbourat, stálo
by nás to podle odborného posudku bezmála jeden milion korun.
Proto navrhujeme zastupitelstvu
ke schválení prodej těchto skleníků
za pouhých tisíc korun s tím, že kupující provede jejich demolici na
vlastní náklady,“ vysvětlil náměstek primátora Statutárního města
Prostějova Jiří Pospíšil.

Zeleò na deset let
Prostějov (mik) - Jedním z materiálů, které rada města bude předkládat zastupitelstvu ke schválení, bude strategický plán zeleně
v Prostějově na příštích deset let.
„Předložen byl všem komisím rady
i zastupitelstva, aby se k tomu měly
možnost vyjádřit. Dostali jsme
zpětně celou řadu připomínek
z řad jednotlivých členů komisí, které byly do tohoto dlouhodobého plánu zakomponovány.
Snažíme se tak zlepšit stav zeleně
v Prostějově nejen co se týká kvality, ale také množství. V poslední
době jsme byli kritizováni za přílišné kácení stromů ve městě, strategický plán dává jasně najevo, že
veřejné zeleně bude v budoucnu
rapidně přibývat,“ říká Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova.
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Za Manthellan požadují „hlavy“ primátora Pišťáka a náměstka

nistické strany, která v této věci účelově
mění postoje a v závěru minulého
volebního období významně přispěla k
dalšímu protiprávnímu jednání vedení
města ve věci projektu se společností
Manthellan, zejména při schvalování
pořízení druhé změny územního plá-

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Pár hodin poté,
co minulý čtvrtek skončila tisková konference rady města,
uspořádali vlastní tiskovku
opoziční zastupitelé. Důvodem
této akce bylo společné sdělení
zástupců Změny pro Prostějov,
TOP 09, KDU-ČSL, ANO 2011
a ODS o dalším postupu v kauze
Manthellan, zejména po vynesení rozsudku Okresního soudu v Prostějově o neplatnosti
smlouvy mezi touto společností
a městem Prostějov. Opozičníci
si před novináři nebrali servítky.
Rezignaci celé rady sice požadovat nebudou, ale vyzvou primátora Miroslava Pišťáka a jeho
náměstka Jiřího Pospíšila, aby
zvážili další setrvání ve svých
funkcích! Stát se tak má již příští
pondělí 8. června.

Radní čekají na
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Foto: Michal Kadlec

„Vyhlášením rozsudku o neplatnosti
smlouvy o smlouvách budoucích, kterou
16. července 2010 za město podepsal
tehdejší starosta Jan Tesař, byl rozhodnut
dlouholetý spor o zákonnost projektu
výstavby Galerie Prostějov. Jsme řádně
zvolení členové zastupitelstva města
a jsme si vědomi, že rozsudek je prozatím
nepravomocný. Přesto v naprostém
souladu se slibem, který jsme složili
a jímž jsme slíbili na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budeme vykonávat
svědomitě, v zájmu města Prostějova
a jeho občanů, a že se budeme řídit
ústavou a zákony České republiky, žádáme

vedení města o splnění několika našich
požadavků,“ přečetl společné prohlášení
zastupitelů všech pěti opozičních stran
Aleš Matyášek z TOP 09. „Požadujeme
neprodlené uznání rozsudku a vzdání se
práva na odvolání městem Prostějovem.
Dále vyzýváme primátora Miroslava
Pišťáka a náměstka primátora Jiřího
Pospíšila, kteří se v minulosti podíleli na
aktivním prosazování schválení vadné
smlouvy a udržování její zdánlivé platnosti,
aby zvážili své odstoupení. Tito zastupitelé
porušením slibu ztratili morální kredit
zastupovat občany města Prostějova,“ míní
Aleš Matyášek s podporou přítomných

Jana Navrátila a Františka Frömla (Změna pro Prostějov), Petr Kousala a Zuzany
Bartošové (KDU-ČSL), Tomáše Blumensteina (ODS), Hany Naiclerové, Františka
Filouše a Františka Švece (ANO 2011)
i svého stranického kolegy z TOP 09
Václava Koláře.
Dále tito opoziční zastupitelé požadují
neprodlené vyšetření, jak k takovému
stavu v projektu Galerie Prostějov došlo
a vyvození odpovědnosti jednotlivých
osob, které se na jeho vzniku podílely.
„Budeme rovněž prosazovat rekonstrukci
vedení města Prostějova na širokém
politickém základě s vyloučením komu-

PROSTĚJOV Velmi strozí jsou ve
soudu o neplatnosti smluv se spole
města. Vesměs se odvolávají na to, že
vání, protože neznají písemné odůvo
„V tuto chvíli se k celé kauze vyjádřím j
bude doručen rozsudek v písemné po
neznáme důvody, které soudce vedly k
žíme, rada města se rozmyslí, jak bude
svoláme mimořádné zastupitelstvo, ne
řádném zastupitelstvu v pondělí osm
žádné tiskové konference, jako to dělá
primátora Statutárního města Prostějov
Otázkou ovšem je, kdy rada města pí
du v Brně obdrží. „Jsou dané normy, k
třicet dní, ve složitých kauzách šedesát
čení zúčastněným stranám sporu. Nen
zkracují,“ odpověděl na dotaz Večerní
Augustin.
Primátor Miroslav Pišťák je hospita
a jeho první náměstkyně Alena Rašk
lescencí po operaci kyčlí. Jejich názory
nemohl získat.

Pondělí 1. června 2015
www.vecernikpv.cz

ŠUŠEŇ ZA STEJNÉ PENÍZE
POZNÁMKA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB
Tak jsem si nedávno přivstal, abych
měl v jistém nejmenovaném hypermarketu jistotu, že dostanu ve slevě
svou oblíbenou hořkou čokoládu.
Přestože jsem dorazil pár minut
před otvírací hodinou, krčil jsem se
v pozadí za chumlem vozíků, kočírovaných nedočkavými zákazníky
převážně z řad těch dřívěji narozených.
Jelikož jsem nepílil pro velký nákup, prosmýkl jsem se kolem vozíků, popadl košík a zamířil k regálu
s čokoládami. Deset kousků to jistilo

PROSTĚJOV S velmi důležitým
svě dectvím vystoupil u Okresního soudu v Prostějově také student matematiky a informačních
technologií olomoucké univerzity
Milan Všetička. Nejenže zřejmě
přispěl k tomu, aby nedošlo k nejhoršímu, navíc pachatele bezpečně poznal, a tím i spolu s dalším
důkazy fakticky usvědčil. Takto
odpovídal na dotazy předsedy senátu Petra Vrtěla...

Martin Zaoral
ƔƔ Jak jste se na místo činu dostal
a co jste v první moment spatřil?
„Vystoupil jsem z autobusu na zastávce u lázní a šel na brigádu do Penamu.
U zdi Starorežné jsem uviděl dvě osoby, jedna stála v předklonu čelem ke
zdi, druhá za ní. Žádné zvuky jsem neslyšel, ale když mě paní spatřila, začala

a ještě tam i něco zbylo. Po určitých
zkušenostech mám ve zvyku vždy
kontrolovat účet, jsou-li akční ceny
opravdu akční, pohled mi tentokrát
ale sklouzl na popis výrobku a co
nevidím - 90 g. Ona nám ta tradiční
desetideková čokoláda nějak zhubla!
Závist nad tím, že já po ní naopak přiberu, jsem nechal stranou.
Opravdu, nebýt kontroly účtu, asi
bych si toho nevšiml, na obal se
dívám většinou jen na datum spotřeby, případně na původ výrobku.
A v tom právě je ta finta výrobců!

Na vyšší ceny jsou zákazníci citliví,
tak jim dáme za tu samou - či spíše
jen mírně zvýšenou - méně. Třeba
takové kakao. I v akci už stojí o pětikorunu víc, zato místo půlkilového
dostanete jen 450 gramů.
Říkám si, kam to půjde dál. Pokud
bychom nastoupený trend dovedli
do absurdna, po čase dostaneme
velkou lehkou krabici za cenu, jakou očekáváme. Doma otevřeme
krabici, na jejímž dně se bude krčit
malinký sáček se samotným výrobkem. Inu, marketing je věda!
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

VELKÁ MASOVÁ ZÁHADA
Majitelé zahrádek a zdravého zažívacího ústrojí se už jistě nemohou dočkat grilovací sezóny. Ti
nedočkavější vytáhli gril, jen co
na sněhem letos ne příliš zdecimovaném trávníku vykoukly první sedmikrásky. A že jich letos je!
Tak jako tak vůni pečeného masíčka se nedá dlouho odolávat,
i kdyby to měl být jen narychlo
upečený špekáček. Ať si vegetariáni říkají, co chtějí, maso je
maso! Mimochodem, pamatujete, jak byly před pár lety klasické

špekáčky téměř nedostatkovým
zbožím? Na jednom výletě jsme
se tak s chutí dali do opékání
špekáčku nad táborákem a ten
potravinovou komisí schválený
mastný výrobek, jen co se dotkl
ohně, praskl, a div se z něj nesypalo to „zanedbatelné procento“
mouky, ze kterého byl vyroben.
No, kde se asi v praseti, ze kterého
byl špekáček odborně zhotoven,
bere mouka, to si snad ani nedovedu vysvětlit. Asi nějaký nově
vyšlechtěný dia druh.

Každopádně chuťově ten masový produkt připomínal něco mezi
vatovou tyčinkou a žínkou na
nádobí - no prostě lahůdka. Něco
takového se samozřejmě dnes
v době bio stravování, moderních
technologií a vysokých nároků na
kvalitu potravin zdejších občanů
vůbec nemůže stát. A kdyby, tak
to přece vždycky můžeme svést na
Poláky nebo jinou krajinu, kde
je levněji než u nás. No, ale moc
možností už v tomto ohledu snad
ani nezbývá...

Mluvčí Manthellanu: „ODVOLÁME SE
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník
Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Společnost
Manthellan se k výstavbě
Galerie Prostějov málokdy
médiím vyjadřuje, přesto se
Večerníku podařilo získat
exkluzivní rozhovor s tiskovým
mluvčím výstavby Galerie
Prostějov Jurajem Aláčem.
Ten potvrdil, že proti rozsudku
prvoinstančního soudu se
určitě společnost odvolá...

ƔƔ S jakými pocity jste přijali rozsudek Okresního soudu Prostějov
o neplatnosti smlouvy s městem
Prostějov?
„Tento výsledek soudu prvního stupně jsme neočekávali, nic v průběhu
řízení takový výsledek nenaznačovalo.
Navíc naše důkazy a argumenty považujeme za jasné a přesvědčivé.“
ƔƔ Budete se proti rozsudku odvolávat?
„Určitě ano!“
ƔƔ Za jakých okolností podle vás
došlo k tomu, že oproti podmínkám výběrového řízení jste nakonec dosáhli dohody s městem, na
jejímž základě nemusíte při výstavbě Galerie Prostějov zachovat společenský sál?
„Město se v této věci v průběhu uzavírání smlouvy rozhodlo samo na základě vlastní úvahy. Nicméně podmín-

ky výběrového řízení neobsahovaly
požadavek, aby předkladatel vítězné
nabídky provedl výstavbu společenského sálu a provozoval ho bez účasti
města. Z průběhu výběrového řízení,
z komunikace s městem i z obsahu
ostatních nabídek je zřejmé, že žádná
ze stran výběrového řízení, tedy magistrát ani účastníci, nechápala podmínku zakreslit společenské centrum
do architektonické studie předkládané v rámci výběru jako závazek předkladatele vystavět kulturní centrum
a provozovat ho bez účasti města.“
ƔƔ Opoziční prostějovští zastupitelé nyní nahlas hovoří o podvodu
a vyzývají odpovědné politiky k rezignaci. Jak se na celou kauzu díváte
vy?
„Téma je již dlouhou dobu zneužíváno ke zviditelnění určitých osob
a v politice, které celou věc hodně dra-

EXKLUZIVNĚ
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matizují a démonizují, protože ji potřebují jako téma pro realizaci svých záměrů. Skutečnost obvykle bývá mnohem
jednodušší a méně zajímavá, což je
i tento případ. Pokud někdo hovoří

o podvodu, měl by si uvědomit, že křivé
obvinění v tomto směru je trestný čin.“
ƔƔ I přes výše uvedené pustíte se do
výstavby Galerie Prostějov?
„Pevně věříme, že ano. V realizaci

aneb od problémů s poraženými
ČERVNOVÉ
LETOPISY
HLAS LIDU

HLAS BOŽÍ
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publicistika

„Staral jsem se hlavně o zraněnou ženu“

volat o pomoc. Můj první dojem byl,
že je jí špatně, ale když jsem k ní přišel,
všiml jsem si, že má stažené kalhoty
i kalhotky ke kolenům. Z obličeje jí
tekla krev...“
ƔƔ Zasáhl jste nějak proti obžalovanému?
„Na místě jsem se staral hlavně o zraněnou ženu. Chtěl jsem zavolat na
linku sto dvanáct, jenže obžalovaný se
mi v tom snažil zabránit a vzít telefon.
Přesto se mi podařilo přivolat pomoc.
Celé to trvalo asi dvě minuty, pak muž
utekl. Já se pak zcela věnoval ženě,
kterou jsem utěšoval. Ona byla hodně
vystrašená a prosila mě, abych nikam
nechodil a zůstal s ní.“
ƔƔ Jste si jistý, že jste na místě uviděl právě obžalovaného?
„Stoprocentně. Když ho strážníci přivezli, odpovídala nejen jeho podoba,
ale i oblečení a způsob mluvy. Bezpečně ho poznávám i tady u soudu.”

ƔƔ Byl z obžalovaného na
místě cítit alkohol?
„To ne, nemyslím, že byl
nějak výrazně opilý.
Když se dal na útěk, běžel normálně, nevrávoral či něco podobného.“

EXKLUZ

IVNĚ

PROSTĚJOV Od pátku se lidem
v Tylově ulici už dýchá mnohem
lehčeji. Právě tento den 29. května radní slavnostně otevřeli zrekonstruovaný úsek mezi Tetínem
a Libušinkou. Celá „Tylovka“ je tak
nyní průjezdná, ovšem ne na dlouho, během letních prázdnin začne
druhá etapa…

„V rámci první etapy byla vybudována
živičná komunikace, parkoviště pro
sedmadevadesát míst ke stání, z toho
pět pro imobilní občany. Dále byly
realizovány nové chodníky s možností
pojezdu hasičských vozidel a přibylo
dvanáct nových stožárů veřejného
osvětlení,“ popsal Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního města

Žebráci u rybníka

Jsem důchodkyně, a každý den dopoledne si alespoň na chvíli sednu u
drozdovického rybníka na lavičku,
odpoledne to samé při procházce s vnoučaty. Co mi strašně vadí,
je přítomnost bezdomovců, kteří
opakovaně chodí a po lidech žebrají
peníze, cigarety nebo dokonce něco
na jídlo. Netvrdím, že jsou agresivní,
to rozhodně ne. I když je každý odmítne, vždy slušně poděkují a jdou
dál. Jenomže za pět minut se otočí
a zkouší to znovu. Je to otravné, navíc je těžké vysvětlovat pětiletým
dětem, že člověk se může dostat
do takové zoufalé situace. Posezení
u rybníka se tak stává utrpením...
Božena Nakládalová, Prostějov

Mìli už dávno stavìt!
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A co teï bude dál?

To, že smlouva mezi městem a Manthellanem je pro kočku od prvního
do posledního písmene, vědělo každé malé dítě. Soud rozhodl správně,
smlouva je neplatná. Jenomže celá
věc má i obrácenou stranu mince. Pánové Matyášci, Navrátilové
a Filoušové teď křepčí, jako kdyby
vyhráli třetí světovou válku, přitom
nevyhrál nikdo nic! Co se asi teď
bude dít? Zase tři až pět let vůbec
nic! Nikdo nepochybuje o tom, že
Manthellan se bude odvolávat až
do nekonečna, což bude nějaký ten
rok trvat a pozemky u Společenského domu tak budou zablokovány.
Přestože i já jsem protestoval proti
postupu města, rozhodnutí soudu
za nějaké vítězství rozhodně nepovažuji.
Petr Novák, Prostějov
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Kdyby Manthellan začal stavět
hned po podpisu smlouvy a zbytečně pět let neotálel, mohlo obchodní
centrum už dávno stát a to otřesné
monstrum, co si říká Společenský
dům, by bylo dávno zbouráno. Škoda, teď pan Navrátil bude muset
sehnat minimálně sto milionů na
opravu toho děsného kulturáku.
Jindřich Labounek, Prostějov

Poøád se škudlí

Když jsem se ve Večerníku dočetla, že
loňský rozpočet města skončil přebytkem 168 milionů korun, tak se nezbývá nezeptat, proč se ty peníze neinvestují do něčeho potřebného? Proč
se pořád tak škudlí? Podívejte se na
otřesný stav silnice v Havlíčkově ulici
nebo na koupaliště za velodromem.
V tomto případě vedení města pořád
zdůrazňuje, že jeho rekonstrukce má
stát padesát milionů a že na to město
nemá. Jak to, že nemá?
Jana Zavadilová, Prostějov

Němci přes spartakiádní hopsání až po svobodné volby
ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

V

elmi plodný na události byl
červen 1950, bohužel některé
z nich byly negativní. Na zinscenované podpůrné demonstraci konané
9. června na hlavním náměstí občané města podpořili soudní proces
s JUDr. Miladou Horákovou, která
pak byla odsouzena k trestu smrti.
Samostatně hospodařícím zemědělcům byly 30. června zabaveny stroje
pro nově vzniklou strojní traktorovou stanici. Začaly se přejmenovávat
ulice a tak se nám ve městě objevily
názvy jako Stalinova a Hybešova,
které nahradily dosavadní pojmenování Pod Kosířem a Tusarovu.
Na místním hřbitově byl odhalen
pomník obětem fašismu a byla zrušena tkalcovská škola a založena vyšší škola oděvní, strojnická škola pak
Dnes opět zavzpomínáme, co byla převedena pod národní podnik
se událo v prostějovském re- Agrostroj.

gionu během různých let ryze
v měsíci červnu.

P

rvní vzpomínka se bude týkat
června 1945, kdy se začalo účtovat
s poraženými. Ve Vrahovicích vznikl
internační a pracovní tábor pro Němce,
osoby starší šedesáti let a děti do šestnácti let byly umístěny v domech U svaté
Anny. Problémy nastaly s financováním
chodu tábora a panovala všeobecná nevraživost obyvatelstva k těmto osobám.
Nakonec v roce 1946 došlo k odsunu
210 osob německé národnosti.

slance a v Prostějově bylo do městského národního výboru zvoleno
hned osmdesát těchto poslanců. Třetina byly ženy (že by již tehdy nějaké
kvóty?). Jen pro úplnost - z celkem 23
085 hlasů bylo dvanáct neplatných
a dokonce dvacet proti, co k tomu
dodat, že? A tak se lidé raději věnovali kultuře, konkrétně stále populárnějšímu Wolkrovu Prostějovu,
o kterém dokonce vznikl dokumentární film.

V

červnu 1955 se cvičilo na první
spartakiádě, která nahradila zakázané všesokolské slety. Dokonce
skladba pro dorostenky vznikla přímo v Prostějově zásluhou autorek
Libuše Pliskové a Blaženy Petrové.
Na spartakiádě si „smočil“ i národopisný soubor Mánes, který vystoupil
v doprovodných programech.

červnu 1970 byl zveřejněn ve
městě normalizační pamflet
„Analýza politiky a politické praxe
orgánů OV KSČ v letech 19681969“, který vyplodil místní okresní
výbor a jenž se jednoznačně nesl v
husákovském normalizačním duchu, kritizující pražské jaro a závan
demokracie v naší zemi v roce
1968. Je třeba dodat, že u soudruhů prošla až druhá verze, neboť ta
první byla prý málo drsná ke „kontrarevolucionářům“. Že se režim
stále bál občanské nespokojenosti
s normalizací svědčí i fakt neuskutečněné spartakiády, aby se neshromažďovaly větší skupiny obyvatelstva
a nedošlo k nějakým vystoupením
proti normalizaci.

Č

V

již výše zmíněné autorky a v Praze si zacvičilo přes tisíc prostějovských cvičenců v různých vystoupeních. Červen 1980 se nesl tradičně
v duchu Wolkrova Prostějova, ale básník dostal posmrtný dárek a to přetvořenou pamětní síň v místním muzeu. Červen 1985 a opět spartakiáda,
tentokrát ovšem i se zahraniční účastí.
Naše město tehdy mělo družbu s východoněmeckým okresem Geithain
a tak jeho delegace navštívila i okresní
prostějovskou spartakiádu. Lidé se
během tohoto měsíce mohli dosytnosti „vyřádit“ v rámci Prostějovského kulturního léta, vystupovaly zde
nejrůznější hudební soubory a centrum žilo, samozřejmě s mírou a pod
dozorem. V Mostkovicích zase pionýři dokončili u přehrady svůj tábor,
budovaný celých osm let.

Č

erven 1990 a po letech svobodné volby. V našem regionu,
stejně jako jinde, zvítězilo Občanské fórum, ale hned druhé skončilo
Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnost pro Moravu a Slezsko,
celostátně se již ale začaly především
projevovat separatistické tendence
slovenské části republiky. Zase došlo
i na Wolkrův Prostějov, ale ten byl
tentokrát o dost slabší než jindy jak
erven 1960 se nesl ve znamení
červnu 1975 byla pak ovšem z hlediska financí, propagace, tak
komunálních voleb, přičemž
čtvrtá spartakiáda o to mohut- i účasti. Prostě po revoluci lidi zajízastupitelé byli přejmenováni na po- nější, opět se na skladbách podílely maly jiné věci a vše chtělo svůj čas...

V
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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!

Matěj BRANČÍK
24. 5. 2015 52 cm 4,00 kg
Stařechovice

Beáta DOSTÁLOVÁ
25. 5. 2015 48 cm 3,05 kg
Prostějov

Jan DVOŘÁČEK
26. 5. 2015 50 cm 3,40 kg
Víceměřice

Nela PEKÁČKOVÁ
25. 5. 2015 52 cm 4,00 kg
Prostějov

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

Laura KŘIŠŤANOVÁ
26. 5. 2015 49 cm 3,40 kg
Prostějov

Cristian ANTL
24.5.2015 53 cm 3,45 kg
Prostějov

Anketaaneb ptali jsme se v ulicích

SLAVÍTE MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ?
ANO

SILVIE
MAXOVÁ
PROSTĚJOV

„Den dětí s dcerkou
každoročně
slavíme.
Musíme přeci oslavit naši
budoucnost. (úsměv)
Dceři v tento den kupuji
vždy nějakou maličkost,
a pak se také snažím
vyhledat nějaký pěkný
program, kde můžeme
strávit odpoledne. Pravdou však je, že těchto
akcí je rok od roku méně
a také už nejsou tak
kvalitní, jako tomu bylo
dříve.“

ANO

TEREZA
VRTĚLOVÁ
PROSTĚJOV

Ptala se Aneta Křížová
„Mezinárodní
den
dětí slavím, je to hezký svátek. I v mém
věku si na mě vždy
vzpomene
babička
a obdaruje mě nějakou
dobrotou, což mě
potěší. Nám vnoučatům
říká, že jsme pořád děti,
i když jsme už dávno
vyrostly. (úsměv) Jinak
každý rok se také podílím na přípravě dětského
dnu pro děti a je pěkné
vidět, jak se děti baví.“

Benjamínci ze 34 zemí se spojili, aby řekli své „HELLO MY WORLD!“

Angličtina pro děti Prostějov-HDE je mezi nimi
PROSTĚJOV Pocházejí z pěti různých kontinentů a čtyřiatřiceti zemí
reprezentujících odlišné kultury a tradice, ale něco mají tyto děti společné:
každé z nich se učí anglicky, což jim
umožňuje být aktivní a pomáhat druhým. Kampaň „Hello My World!“ je
jedinečná dětská iniciativa na záchranu orangutanů, ohroženého zvířecího druhu, která byla odstartována
v dubnu letošního roku.
Spoleènými silami
bojujeme za správnou vìc

Kampaň je zaměřena na záchranu
orangutanů, jednoho z nejinteligentnějších stvoření ve světě zvířat, kteří
rychle přicházejí o svůj přirozený domov kvůli masivnímu kácení tisíců
hektarů tropického pralesa. Průmyslové sázení palem za účelem zpracování
palmového oleje je závažnou a bezprostřední hrozbou pro populaci orangutana. Tím, že se děti připojí k iniciativě
„Hello My World“, podpoří zachování
přírody a také péči o osiřelé orangutany, jimž je napomáháno vrátit se zpět
do deštného pralesa.

Angliètina jako
svìtový jazyk

Jakou roli hraje angličtina v této kampani, vysvětluje sama Helen Doron:
„Studium anglického jazyka umožňuje
dětem komunikovat s lidmi a navazovat
nové vztahy. Díky sjednocení nás všech
dokážeme společně šířit povědomí
o vážné situaci orangutanů.“ V dnešním
globalizovaném světě je znalost angličtiny nutností. Hranice dětských hřišť už
nejsou vymezeny ploty, ale rozšiřují se,
aby obsáhly internet a celý svět. Většina
současných ratolestí zná internetový server pro sdílení videosouborů YouTube
a zvládá komunikovat s ostatními skrze
videoklipy, diskuze, fotky a příspěvky na
sociálních sítích. Internet je tudíž logickým a účinným médiem k propagaci
„Hello My World!“
Pomáháme
druhým

„Důležitým úkolem naší mise je naučit děti, že i ony jsou součástí světa,
přičemž klademe důraz na hodnoty
jako empatie a sdílení,“ říká dále paní

Daneček Hozman, 6. let
Doron. „Helen Doron English již třicet let podporuje mnoho místních
i světových ekologických organizací
a věříme, že teď nastal čas podělit se
o tuto iniciativu s našimi studenty, dětmi po celém světě, a vyzvat je, aby se
stali posly této kampaně.“
Více než 120 000 studentů Helen
Doron English na více než osmi set
místech po celém světě se zúčastňuje výuky věnované vážnosti situace
týkající se života orangutanů. V této
speciálně navržené hodině se dozvědí, jak a proč zvířata přicházejí
osvůjpřirozenýdomovčijakmůžesázení
palem za účelem zpracovávání oleje vést
k vymření nesčetného množství zvířecích druhů. Výuka je přizpůsobena
věku dětí a její součástí je originální pí-

Barbora Šlézarová, 12 let
seň a další zábavné činnosti. Děti pak
natočí krátký film, osobní videoklip, aby
řekly: „Hello My World!“ a vyjádřily
tak podporu orangutanům. „Rozhodli
jsme se zpřístupnit tuto hodinu široké
veřejnosti tak, aby mohla být využita
učiteli a rodiči kdekoliv na světě,“ vysvětluje Simon Darr, ředitelka pro marketing Vzdělávací skupiny Helen Doron.
„Zveme všechny děti a jejich rodiče po
celém světě, aby se podíleli na této důležité věci,“ dodala Darr.
„Mohu potvrdit, že děti z našeho
prostějovského centra na kampaň
´Hello My World!´ úžasně zareagovaly. Odučili jsme ji ve všech kurzech
v posledním dubnovém týdnu a jejich odhodlání pomáhat je opravdu
dojemné,“ neskrývala spokojenost

Dana Šlézarová, lektorka Anglištiny
pro děti Prostějov-HDE. „Připravila
jsem si potraviny, které obsahují palmový olej a nestačila jsem žasnout
nad tím, čeho všeho se děti rozhodly
okamžitě vzdát. Plamový olej obsahují například bonbóny Skittles, děti
mi řekly, že už se jich nedotknou a ať
je hned vyhodím do koše,“ prozradila
s úsměvem. „Na konci každé hodiny
jsme zařadili výtvarnou část a máme
nádhernou galerii na téma ´Save The
Orangutans´,“ dodala.

Klipy můžete zhlédnout na www.
HelenDoron.com/world/hello,
kde jsou rodiče a děti vyzváni,
aby hlasovali pro nejpovedenější
klip, „lajkovali“ ho a dále sdíleli
prostřednictvím sociálních médií. Připojte se k nám a vytvořte svůj vlastní krátký videoklip,
abyste pomohli rozšířit povědomí
o orangutanech a podílet se tak
na důležité celosvětové kampani.
Společně můžeme dosáhnout velkých změn!
(pk)

O Helen Doron Educational Group
Helen Doron Educational Group stojí na počátku pokrokového vzdělávacího
systému, který již od roku 1985 v rámci celosvětové franšízové sítě poskytuje
prvotřídní výukové programy a kvalitní vzdělávací materiály pro batolata, děti
a adolescenty. Vlajková franšíza společnosti, Helen Doron English, společně
s mateřskými školami Helen Doron, franšízami jako MathRiders nebo Ready Steady Move! dnes zahrnuje již více než 800 výukových center ve více než
30 zemích Evropy, Asie a Jižní Ameriky. Podle jedinečné metodologie Helen
Doron se učily a učí více než dva milióny dětí.
Aktuální informace o prostějovské Helen Doron - Angličtině pro děti
najdete na webu angličtiny na www.helendoron.cz - LC Prostějov, webu
angličtiny www.anglictinaprodetiprostejov, nebo jednoduše napište na
info@anglictinaprodetiprostejov.cz či zavolejte na tel. 604 792 446.
ZÁPISY NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-16 ZAHÁJENY PRÁVĚ
V KVĚTNU 2015!

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.

KOKINKA

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

MIŠÁK

je ušlechtilý pes německé dogy ve věku zhruba pěti až šesti
let, klidného a hrdého chování. K lidem je velmi přátelský,
vhodné prostředí je pro něj doma na pelíšku v blízkosti svého
pána, kterému bude oddaným a věrným přítelem. S fenkou
se snese bez problému, na vodítku chodí pěkně, netahá.

BARY

je středně velký kříženec, stáří cca pět roků. Je to klidný
a vyrovnaný pes, který bude šťastný v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně běhat a dobře hlídat. Na
vodítku chodí pěkně, netahá, s fenkou se bez problému
snese.

SPIRIT

je kříženec středního vzrůstu, který má asi dva roky.
Je velmi kontaktní a milý pejsek, který je vděčný za
každý kontakt s člověkem. Má veselou a vyrovnanou
povahu. Bez problému se snese s fenkou, na vodítku
chodí pěkně, netahá.

Pondělí 1. června 2015
www.vecernikpv.cz

region
g

zprávy z regionu

9

aneb jsme
s vámi
u toho...

Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko

PŘEHRADA ZÍSKALA MAJÁK PRVOREPUBLIKOVÉ POHODY
Hotel Plumlov otevírá své brány prvním návštěvníkům právě dnes
Nemálo peněz, ale hlavně v dnešní době nevídaný kus srdce
a patriotismu stojí za rekonstrukcí bývalého penzionu Happy
Valášek u plumlovské přehrady. Jen díky tomu získalo široké
okolí tuto dominantu na úchvatném místě, kam mohou vyrazit
rodiny s dětmi, svatebčané, cyklisté, zaměstnanci firem či každý, kdo má rád klid a pohodu v krásném a stylovém prostředí.
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK byl na inspekci těsně předtím, než se
v pokojích zabydlí první hosté...

jsme jí chtěli navrátit prvorepublikovou
noblesu a eleganci. K tomu jsme ovšem
využili veskrze moderní materiály
a postupy tak, aby se u nás návštěvníci
cítili komfortně a rádi se k nám vraceli.
Chceme jim proto nabídnout i výtečnou kuchyni, jejíž základ budou tvořit
sladkovodní ryby, zvěřina a steaky. Připravovaná jídla pak budeme v průbě-

MARTIN ZAORAL
Hotel Plumlov postavil již v roce 1906
Rostislav František Reichstädter, který
byl na počátku dvacátého století poslancem Říšské rady a Moravského zemského sněmu. Dům tak vznikl dříve než
přehrada, která se začala stavět až v roce
1913. „Právě o stavbu nádrže se původní
majitel hotelu velmi zasloužil. Může tak
sloužit jako skvělý příklad toho, že když
něco člověk skutečně chce, tak to i dokáže,“ upozornila současná majitelka hotelu
Ilona Šťastná.
Po Reichstädterovi objekt patřil Bohumilu Valáškovi, který zde vybudoval
hotel nesoucí jeho jméno. Později jej
od České spořitelny získalo družstvo
Fotografia Olomouc. V nedávné době
prošel rozsáhlou, ale velmi citlivou rekonstrukcí respektující ducha stavby.

EXKLUZIVNĚ

Z majitelky hotelu je přitom už od
prvních slov cítit skutečný patriotismus. O něm mimo jiné svědčí i výzdoba hotelu, kterou tvoří unikátní
archivní fotografie této stavby, a to
i z období před výstavbou přehrady. Najdete zde i celou řada snímků
z budování nádrže. „Třeba Chorvatsko osobně nemám moc ráda.
Nudím se tam, jsou tam jen skály

co hotel plumlov
nabídne?

Legendární místo dříve a nyní... Foto: Martin Zaoral a archív Hotelu Plumlov

se šedesáti šesti místy
+ restauraci
salonek pro šedesát hostů
+s možností
jej rozdělit na dva
samostatné prostory pro svatby,
oslavy anebo firemní akce
venkovní terasu s nádherným
výhledem na vodní hladinu
jedenáct dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky a svatební apartmá
velké parkoviště uvnitř hotelového areálu

+
+
+

V Hotelu Plumlov u místní přehrady se snoubí pokora k odkazu předků
s nejmodernějšími materiály a technologiemi.
Foto: Martin Zaoral
„Tato budova vlastně stojí na poloostrovu u plumlovské přehrady. Díky své
poloze a historii má nezaměnitelnou atmosféru a genia loci. Z toho jsme při její
opravě zásadně vycházeli. Rekonstrukcí

hu sezóny měnit,“ vysvětlil své záměry
provozní ředitel Robert Prokop, který
chce u hotelu rovněž připravovat akce,
s nimiž chce k někdejšímu letovisku
opětovně přitáhnout širokou veřejnost.

a moře. Přitom přímo tady kolem nás
máme klenoty, které se jinde nevidí
a jiní by nám je mohli jen závidět.
Ale my si jich nevážíme a neumíme
jich ani využít,“ konstatovala trochu

smutně Ilona Šťastná, která věří, že
současná dobrá situace kvality vody
v plumlovské přehradě vydrží celou
sezonu a návštěvníci si užijí nejen
pohostinnosti hotelu, ale i pěkného
koupání. „Podívejte se kolem sebe,
krásnější místo k odpočinku široko

daleko není. Pevně věřím, že čistá
voda v nádrži bude tím základem,
proč se na přehradu opět vrátí život.
A snad k tomu velkou mírou přispěje i náš hotel,“ uzavřela Ilona Šťastná.
Večerník nemůže nic jiného, než plně
souhlasit a návštěvu doporučit.

RYCHLÝ
OPILÝ
BOURAL
U
KRUMSÍNA
VEČERNÍK
keřů kvete řepka

V Hrubčicích místo

Foto: Martin Zaoral

HRUBČICE Tohle se hned tak nikde nevidí! Stejně jako se rozlehlá
pole žlutí rozkvetlou řepkou olejnou, stejně tak se žlutí i hlavní ulice
v Hrubčicích...
Podle místních na tom má hlavní „zásluhu“ podnik, který právě zde loni
na podzim vysadil okrasné keře. Místo nich zde však už roste pouze plevel
a řepka. Důvodem je to, že zahradníci okrasné keře sázeli do rumiska.
„Upozorňoval jsem je na to, ale vymlouvali se na vedoucí. Nechápu, jak mohli
odvést takovou fušerskou práci. Jestli řepka odkvete a vysemení se, budeme
mít na ulici úplné řepkové pole,“ netajil se před Večerníkem svým rozhořčením jeden z místních. Dá se předpokládat, že obec, která vysázení keřů uhradila, může provést reklamaci. Podařilo se nám spojit se starostou Milanem
Mlatečkem, ten se však k celé situaci nechtěl nijak vyjadřovat....
(mls)

KRUMSÍN To snad ještě svět neviděl! Většinou opilí havarující řidiči
z místa nehody buď ujedou, nebo
je vůbec nehlásí. Uplynulou středu
ale muž pod silným vlivem alkoholu přivolal policisty sám na sebe
těsně poté, co u Krumsína vyjel ze
silnice a napálil to s autem rovnou
do stromu...
„Ve středu sedmadvacátého května
krátce před devatenáctou hodinou
přijali policisté na lince 158 oznámení o havárii osobního vozidla mezi
obcemi Prostějovičky a Krumsín. Po
příjezdu na místo policisté dopravního inspektorátu zjistili, že oznamovatelem je sám řidič vozidla Volvo,
které ze zatím přesně nezjištěných
příčin při projíždění pravotočivé zatáčky najelo do protisměru a vyjelo
mimo komunikaci, kde narazilo do
stromu,“ popsal situaci František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Policisté u třiadvacetiletého řidiče pro-

V Klenovicích loni
ušetøili pìt milionù
Klenovice na Hané (mls) - Přes pět
milionů korun, konkrétně 5 142 000
Kč, zůstalo po uplynulém roce v kase
Klenovic na Hané. Zastupitelstvo
nedávno rozhodlo, že tyto peníze využije už tento rok. Letošní rozpočet v
obci tak počítá s výdaji 16 954 797 Kč.

V Brodku u Prostìjova
zavøou hlavní køižovatky

Mladý řidič to s osobním autem „zabořil“ u Krumsína přímo mezi borovice.
Foto: Policie ČR
vedli dechovou zkoušku a naměřili mu
přes 2,2 promile alkoholu v dechu.
„Při nehodě utrpěl podle prvotní lékařské zprávy lehké zranění. Dalším
šetřením bylo zjištěno, že mladík
není držitelem řidičského oprávnění.
Hmotná škoda byla vyčíslena na čty-

řicet tisíc korun. Mladík je nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za který
mu hrozí trest odnětí svobody až na
tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ přidal další informace k neuvěřitelnému případu Kořínek. (mik)

Brodek u Prostějova (mls) - Z důvodu výstavby splaškové kanalizace
a ČOV bude od 1. června do 15. července úplně uzavřena křižovatka silnic
ulice Císařská a Legionářská. Z důvodu stavební úpravy na R46 ve směru na
Brno potrvá uzavírka nájezdu a výjezdu na R46. A to není vše! Z důvodu výstavby rondelu bude zavřena i silnice ve
směru na Dobrochov. Kvůli uzavírkám
dokonce byly do poloviny července
zrušeny některé autobusové linky.

15052912558

Zahradníci v Hrubčicích odvedli fušerskou práci.

POLICISTY PŘIVOLAL SÁM NA SEBE...

15052810557

zjistili jsme
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w.vecernikpv.cz

region

ČERNÁ
KRONIKA
Peníze od stavbařů
Někdy v době od pátečního odpoledne 29. května do sobotního rána
30. května vnikl neznámý pachatel
po předchozím poškození okna do
stavební unimobuňky odstavené na
ulici Fibichova v Držovicích. Z jejího vnitřního prostoru nezapomněl
odcizit zde odloženou finanční hotovost a nivelační přístroj. Škoda se
vyšplhala na jedenáct tisíc korun.

Řidič a marihuana
Ve čtvrtek 28. května před jednadvacátou hodinou kontrolovali
policisté v Čehovicích dvacetiletého řidiče osobního automobilu
Renault, načež přistoupili i k orientační zkoušce na přítomnost
omamné či psychotropní látky. Test
byl pozitivní na látku Cannabis. Řidič přiznal užití této látky přibližně
v šest hodin večer předešlého dne,
kdy podle svých slov vykouřil jednu
cigaretu marihuany. Po provedení
lékařského vyšetření na přítomnost návykové látky v prostějovské
nemocnici mu byla zakázána další
jízda. Nyní je podezřelý ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

zprávy z regionu

Pondělí 1. června 2015
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DĚTSKÝ DEN S VOJÁKY VE VÍCOVĚ MĚL ŠMRNC Autobusáci musí u Dřevnovic
Bouřkové mraky však nerozehnal ani vrtulník...
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník
z Vícova

Martin ZAORAL

V sobotu by se Vícov určitě ubránil! V jinak mírumilovné obci nad plumlovskou přehradou měli totiž k dispozici hned
dva tanky, obrněný transportér Pandur a celou řadu dalších
útočných i obranných zbraní. Případní zranění se pak mohli
nechat ošetřit ve vojenské ambulanci. A když by snad Vícovu
bylo nejhůř, byli připraveni zasáhnout i výsadkáři, kteří, stejně
jako samotný vrtulník, doletěli na místní hřiště. Na„Dětský den
s vojáky“ bylo vše výborně připraveno, ani všechen vojenský
arzenál však nestačil na rozmary počasí.

Fotoreportáž

Sledovat přistání parašutistů a vrtulníku, vlézt si do některého ze dvou
tanků, obrněného transportéru
Pandur či lehkého obrněného vozidla Iveco. Zastřílet si na trenažéru s obsluhou, potěžkat si útočnou
pušku, kulomet, odstřelovací pušky,
brokovnice, granátomet či pancéřovku. Nebo se prostě nechat unášet
na kolotoči, zasoutěžit si v některé
z připravených soutěží či si dát něco
dobrého k snědku. Tak to všechno
a ještě mnohem víc mohli všichni, kteří uplynulou sobotu dorazili do Vícova na „Dětský den s vojáky“. Letos se
konal už druhý ročník této velkolepé

parády, která se těší nemalému zájmu
ze strany malých i velkých návštěvníků
ze širokého okolí. Organizátoři měli
vše perfektně připravené, jediné, co
ovlivnit nemohli, bylo počasí. „Celou
akci jsme mohli uspořádat hlavně díky
tomu, že nad ní převzal záštitu velitel
7. mechanizované brigády z Hranic
Josef Kopecký, který bydlí tady u nás
ve Vícově,“ zdůraznila starostka obce
Jana Rozsívalová.
Vyvrcholením celého odpoledne
byl výsadek parašutistů a následné
přistání vrtulníku. Jakmile ovšem
vrtulník krátce před třetí hodinou
opět vzlétl, spustil se hodně hustý

BYLI JSME
U TOHO

DŘEVNOVICE Jako křeček, který
leze do myší díry, se musí cítit řidiči
autobusů jedoucích od Nezamyslic
na Hané do Dřevnovic. Pod železničním mostem na začátku obce
by totiž nemělo projet vozidlo vyšší jak 2,7 metru. Výška klasického
autobusu je však 3,1 metru. Dá se
s tím vůbec něco dělat?
Každý den projede pod železničním
mostem v Dřevnovicích řada autobusů. Pokud by jejich řidiči do puntíku
respektovali dopravní značení, most
by museli zřejmě přeletět. „Každý všední den do Dřevnovic zajíždí šest párů

jet
autobusů. Během jízdy musí podjet
dil
pod železničním mostem,“ potvrdil
Večerníku Milan Horák z FTL.
Na mostě je však značka, která autobusům fakticky zakazuje
průjezd. Do obce ovšem nevedee
eré
žádná jiná přístupová cesta, po které
hli
by autobusáci kritické místo mohli
uje
objet. „Maximální výška se stanovuje
na základě žádosti majitele, kterým
jsou České dráhy. Při jejím stanovení
hrají svoji roli i okolnosti a například
skutečnost, zda je most v zatáčce,“
řekl Miroslav Nakládal z prostějovského dopravního inspektorátu, kte-

ravní zna
èení
neodpov
ídá realit
ì
a jiná pøí
stupová
cesta do
obce nen
í

rý uznal, že značení se zřejmě bude
muset změnit. „Buď se po dohodě
s majitelem upraví maximální výška,
nebo se autobusům pomocí doplňkové značky udělí výjimka,“ doplnil.
(mls)
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Vícově?
ícovvě?
3xfoto: Martin Zaoral

Osm prasat na dálnici!
Minulé pondělí 25. května v brzkých ranních hodinách došlo na
rychlostní komunikaci ve směru
jízdy na Vyškov ke střetu mezi nákladním vozidlem Volvo s návěsem
řízeným jednapadesátiletým cizincem a osmi divokými prasaty. Při
nehodě nedošlo ke zranění osob,
alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou. Nehodou byla
způsobena škoda ve výši sedmdesáti tisíc korun.

Na kolo po třech pivech
Ve večerních hodinách v pondělí
25. května si hlídka dopravního inspektorátu všimla v centru Mostkovic cyklisty, jehož nejistý styl jízdy
se jí zdál podezřelý. Proto se policisté rozhodli pro jeho kontrolu.
Po zastavení ho vyzvali k předložení
dokladu totožnosti a poté k provedení dechové zkoušky ke zjištění,
zda před jízdou nepožil alkoholický
nápoj. Dvaatřicetiletý cyklista se
zkoušce dobrovolně podrobil a přístroj ukázal 1,2 promile alkoholu v
dechu. Cyklista sám uvedl, že před
jízdou vypil tři jedenáctistupňová
piva a 0,4 litru červeného vína. Policisté mu na místě zakázali další jízdu. Řidič je podezřelý ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Poškozené auto
Škodu za patnáct tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel v úterý
26. května krátce po třetí hodině
odpolední na parkovišti u prodejny
potravin v centru Kostelce na Hané.
Poškozeno bylo osobní vozidlo Fiat
Doblo. Po návratu k vozidlu zjistila majitelka poškození pravého
předního blatníku a předního nárazníku. Na místě se však už nikdo
nenacházel. Kdo a jakým způsobem
vozidlo poškodil je předmětem dalšího šetření policistů z dopravního
inspektorátu.

Největší zájem ze strany chlapců, jinochů, mužů a třeba i sličných blondýnek ve Vícově vzbuzoval tank T-72, se kterým do obce dorazili vojáci 73.
tankového Hanáckého praporu z Přáslavic.
Foto: Martin Zaoral

Druhou největší atrakcí byl obrněný transportér Tato mladá slečna si zase nenechala ujít šanci Ne všechny vojenské atrakce vyzkoušely pouze
Pandur, do jehož útrob se podívala i dívenka ve vyzkoušet si střelbu z kulometu. Bez mrknutí oka dívky či ženy. Třeba tito kluci zjistili, jak to vidí odzcela růžové teplákové soupravě.
vystřílela čtyři rány.
střelovač.

Svůj Mercedes rozflákal o svodidla!

ŠÍLENÝ FEŤÁK se honil jako

blázen s policejní hlídkou
VRANOVICE-KELČICE Je až
neuvěřitelné, že tací rádoby šoféři
se vůbec pohybují na silnicích! Sedmadvacetiletý muž ujížděl minulé
pondělí odpoledne v drahém Mercedesu policistům, kteří ho chtěli
zkontrolovat. A dobře věděl, proč
tak činí! Kromě toho, že měl soudem
zakázáno vůbec usednout za volant,
prokázalo se, že je pod vlivem pervitinu! Divoká honička začínající od
Olomoucké ulice v Prostějově skončila až na rychlostní komunikaci při
sjezdu na Vranovice-Kelčice...
„V pondělí pětadvacátého května před
druhou hodinou odpoledne zahlédla
hlídka obvodního oddělení Prostějov
2 v Prostějově-Vrahovicích u bývalého
pivovarského rybníka vozidlo Mercedes, které řídil sedmadvacetiletý muž.
Na sedadle spolujezdce s ním jel i druhý mladý muž. Policisté díky své osobní znalosti v řidiči poznali osobu, která
má platný zákaz řízení motorových
vozidel. Proto se ihned otočili a vyjeli
za vozidlem s úmyslem řidiče zkontrolovat,“ popsal důvody začátku nebývalé
honičky František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Co následovalo? Řidič Mercedesu si u
výjezdu na Olomouckou ulici všiml,
že za ním jede policejní auto s blikajícími modrými majáky. Jeho reakce
spočívala ve zvýšení rychlosti a snaze
policistům ujet. „Zamířil na ulici Konečnou, kde v protisměru projel kruhovým objezdem a poté najel na rychlostní komunikaci ve směru na Brno.
Zde pak pokračoval ve své bezohledné
jízdě v rychlosti, která přesahovala až

déšť, který všechny přítomné zahnal pod nejrůznější přístřešky.
Teprve když opět vysvitlo slunce,
celý areál kolem fotbalového hřiště se opět zaplnil lidmi. „Věřím,
že se nám podobnou akci podaří

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!
Jak jednoduché... stačí kliknout na
www.vecernikpv.cz/predplatne
POUZE ZA 850 Kč

U Krumsína skončila

řidička „na zádech“
Zfetovaný mladý řidič
ujíždějící před policejní
hlídkou ukončil svoji šílenou jízdu o svodidla.
2x foto: Policie ČR

stoosmdesát kilometrů v hodině,“ popisoval dále Kořínek. U dálničního
sjezdu z Vranovic-Kelčic ale spadla
klec, mladý řidič svoji šílenou jízdu
nezvládl a havaroval. „Při opouštění rychlostní komunikace ujíždějící
řidič nezvládl řízení vozidla, vyjel
mimo svůj jízdní pruh přes ostrůvek
až do protisměru. Zde sjel do příkopu
a narazil do svodidel, načež si ihned
se spolujezdcem vyměnili místa...
Policistům poté muž tvrdil, že vozidlo řídil druhý mladík. Ten to však
důrazně popřel. Kontrolou dokladů
potřebných pro provoz a řízení motorových vozidel si policisté na místě
ověřili, že řidič má skutečně vysloven

pplatný zákaz řízení mot
torových
vozidel,“ uvedl
pprvní protizákonný prohhřešek šoféra Mercedesu
m
mluvčí krajské policie.
To ale nebylo všechno,
po
policisté záhy přišli na
to, že nepolepšitelný pirát
silnic je navíc totálně zfetovaný. „Byla
provedena dechová zkouška, která
byla negativní. Zato orientační test
na jiné návykové látky byl pozitivní
na látku amphetamin a methamphetamin. S výsledkem testu řidič nesouhlasil a dobrovolně se podrobil odbornému lékařskému vyšetření. Na místě
nehody vznikla škoda na svodidlech
a dopravní značce v přibližné výši dvou
set tisíc korun, na vozidle pak dalších
padesát tisíc. Řidič je nyní podezřelý ze
spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který
mu v případě odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta,“ dodal
František Kořínek.
(mik)

KRUMSÍN Řidička osobního auta
totálně nezvládla jízdu na silnici u
Krumsína. Nepřiměřenou rychlostí se snažila projet zatáčku, přičemž
dostala smyk a převrátila se s vozidlem na střechu. Naštěstí zůstala
nezraněna.
„V úterý šestadvacátého května krátce před polednem došlo na silnici ve
směru od Krumsína na Prostějovičky
k havárii osobního vozidla Peugeot
306. Provedeným šetřením policisté
zjistili, že čtyřiatřicetiletá řidička pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost
jízdy stavu a povaze pozemní komu-

nikace a v levotočivé zatáčce dostala
smyk. Poté s vozidlem vyjela mimo silnici a narazila do travnatého příkopu
vlevo. Vozidlo se převrátilo po nárazu
na střechu,“ popsal hrozivě vypadající
karambol František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Policisté na místě pomocí dechové
zkoušky vyloučili, že by mladá řidička
požila před jízdou alkohol. „Ke zranění osob nedošlo. Hmotná škoda byla
vyčíslena na patnáct tisíc korun. Policisté řidičce uložili blokovou pokutu,“
dodal k případu Kořínek.
(mik)

Zřejmě na nepřiměřenou rychlost doplatila řidička tohoto Peugeotu. Své
auto v zatáčce obrátila na střechu...
Foto: Policie ČR

uspořádat také příští rok. Bude však
záležet na okolnostech i možnostech, jaké budeme mít. Každopádně
pokud do toho půjdeme, budeme
se snažit přijít opět s něčím novým,“
přislíbila starostka Jana Rozsívalová.

došlo na naši adresu...

Školní STRAŠIDLA
PORUŠOVAT PŘEDPISY z Radostné školičky
Dop

Straka v „Metlích“
Přes noc ze čtvrtka 21. na pátek
22. května odcizil dosud neznámý
pachatel z volně přístupného místa
v areálu bývalého zemědělského
družstva v Otaslavicích sedmnáct
hnědých kanalizačních trubek o
průměru 150 milimetrů a délce šesti metrů a 350 metrů černé drenážní roury o průměru 100 milimetrů.
Materiál zde měla uložena stavební
firma provádějící kanalizaci k místní chatové oblasti. Firmě odcizením
vznikla škoda ve výši 23 885 korun.

11

Dopravní značení u Dřevnovic autobusům fakticky znemožňuje průjezd do obce. Vozy jsou totiž o 40 centimetrů
vyšší, než je povolená maximální výška.
Foto: Jiří Možný

Foto: Radostná školička Vřesovice
Ve středu 20. května 2015 se udála v Radostné školičce ve Vřesovicích velká sláva.
Proběhl zde křest knihy „Školní strašidla“ a vernisáž stejnojmenné výstavy, kterou
ztvárnily naše děti s paními učitelkami.
Nejprve ke vzniku strašidel. Jistě znáte na otázku „Kdo to udělal?“ odpověď: „Já
nevím, já ne…“ Totéž se dělo i našim dětem. A protože za to „nemohly“ ony,
určitě v tom měla prsty strašidla. Každé dítě se zamyslelo nad tím, co by mohlo
ovlivnit a napravit. Vymyslely si názvy strašidel, které jejich problémy způsobují,
potom je nakreslily a napsaly si o nich, nakonec je ztvárnily jako modely. Z nakreslených obrázků i psaného textu vznikla kniha a modely strašidel byly vystavené ve
vestibulu školy.
Malí autoři svým strašidlům zazpívali píseň „Pět ježibab s jedním okem“, potom
je krátce představili. Knihu „pokřtila“ paní ředitelka, pak si všichni připili dětským
šampusem na její úspěch a výstava byla zahájena. Během celé vernisáže obstaral
hudební doprovod pan Marek Soldán, pro návštěvníky bylo zajištěno i pohoštění.
Rodiče, příbuzní i přátelé malé autory a jejich výtvory odměnili potleskem a výstava se všem velmi líbila.
Kolektiv pedagogů z Radostné
školičky, Vřesovice

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

„Mladí ve Skalce jsou patrioti,“ těší
místního starostu Antonína Frgala
exkluzivní rozhovor
hovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
SKALKA Antonín Frgal patří
k těm starostům v regionu, kteří
nejsou pro svou funkci dlouhodobě uvolněni. Dvaapadesátiletý první muž Skalky tak vedle své veřejnosprávní činnosti
pracuje v Zemědělském družstvu
Klenovice na Hané na úseku
mechanizace. Skloubit výkon
funkce starosty a pracovní povinnosti se mu dlouhodobě daří.
A to má ještě doma v relativně
početné rodině tři dcery.
Kolikáté období jste ve funkci starosty a co považujete za největší
úspěch během této doby?
„Patřím k déle sloužícím starostům, do
funkce jsem nastoupil poprvé v roce 2002,
takže po posledních volbách jsem začal už
své čtvrté funkční období. Zkušeností jsem
za tu dobu nasbíral už poměrně hodně. Za
úspěchy považuji všechny akce, které se
nám podařily úspěšně realizovat. Velmi rád
jsem třeba za projekt tři v jednom.“
To zní spíše jako marketingový
slogan...?
„No vidíte, a přitom jsme tímto projektem
vyřešili nejbolestnější problém dětí v naší
obci, a to vytvořením prostoru pro společná setkávání v klubovně a dětském koutku.
Druhým důležitým přínosem projektu je
prostornější knihovna, která se stala moderním zařízením, které vytváří návštěvníkům příjemné prostředí.“

Co dalšího jste v minulém funkčizovali?
ním období realizovali?
„Snažíme se postarat i o památky v obci,
ali kamenný kříž u
takže jsme rekonstruovali
ele uprostřed obce
kaple svatého Jana Křtitele
ořídili jsme také dia další kříž u hřbitova. Pořídili
ednu včetně reprogitální rozhlasovou ústřednu
ali tenisový kurt pro
duktorů a modernizovali
více druhů sportu, takžee nyní lze hrát
al, voi malou kopanou, florbal,
zeňlejbal či nohejbal. V lázeňess
ském parku vznikl fitness
pro všechny generace.“

“

Foto: archiv A. Frgala

Lázeňství není nějaká zvláštní
výhoda, spíše je to pro obec závazek.

S jakými předsevzetími jste přijal
opětovnou kandidaturu do zastupitelstva a poté na úřad starosty?
„Ve většině případů přesahují stěžejní investiční akce jedno funkční období. Ve
Skalce jsme v tom minulém zahájili projekt ´Obec Skalka-splašková kanalizace
a ČOV´. Přiznám se, že hlavní motivací
pokračovat v práci pro obec bylo právě dokončení tohoto započatého projektu, který řeší odvedení a vyčištění splaškové vody
od 235 stálých obyvatel. Pro zajímavost,
délka stokové sítě je téměř tři kilometry.“
Na co se hodláte zaměřit v tomto
volebním období?
„Jak jsem zmínil už v předchozí odpovědi,
prioritou je dokončení kanalizace a čističky. Dotáhnout do konce chceme samozřejmě i další rozpracované úkoly. Dále je
zapotřebí vyřešit koupaliště, revitalizovat
chodníky a ostatní infrastrukturu v obci.“
Skalka je na Hané ojedinělá svým
lázeňstvím. Jak se snaží obec využívat této výhody?

„Lázně jsou především vítanou pracovní
příležitostí pro naše obyvatele. Že by to
jinak byla nějaká obzvláštní výhoda, se
říci nedá, spíše je to pro obec závazek. Lázeňští hosté jsou zvyklí na určitou úroveň
poskytovaných služeb a my se je musíme
neustále snažit na tomto standardu udržet. Lázeňství není pouze o procedurách,
ale host se musí v areálu dobře cítit, proto
je naší snahou mít co nejpříjemnější intravilán obce.“
Malé obce obvykle trpí odlivem
obyvatelstva do měst. Je to i případ Skalky? A jak se snažíte přilákat
nové perspektivní obyvatele nebo spíš
chcete zachovat Skalku jako klidné lázeňské místo?
„Dlouhodobou snahou obecního zastupitelstva je, aby obec byla příjemné místo
ke klidnému žití. Neřekl bych, že by mladí
z naší obce přesídlovali do měst. Snažíme
se v nich od mládí pěstovat pocit sounáležitosti s naší obcí, takže to jsou spíše
patrioti.“

15052910559
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rozhovor Večerníku

„KRIZE ŘEŠÍME POMOCÍ PLZEŇSKÉHO PIVA ČI MARIHUANY!“
Slavná funky skupina Monkey Business přestála patnáct let své existence v původním složení
PROSTĚJOV Partičku
energických muzikantů
z kapely Monkey Business
není třeba většině hudebních fanoušků představoPavla
vat. Jejich funky show plnou
VAŠKOVÁ
tanečních choreografií a barevných kostýmů si mohli
v polovině dubna vychutnat také návštěvníci klubu Apollo
13, kde skupina stejně jako loni vystoupila. Tentokrát do
Prostějova zavítala v rámci turné „Na stezce kamarádství“
a přivezla koncert k patnáctému výročí svého založení.
Jestli jsou členové Monkey Business skutečně takoví kamarádi, co by dělali v chatě v Jezerní kotlině či jaký mají
vztah k trampingu a na spoustu dalších otázek se Večerník
v rámci exkluzivního rozhovoru zeptal baskytaristy
Monkey Business Pavla Mrázka.
V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

●● Foglarovy knížky evokují spíše jiný druh muziky, než jakou
hrají Monkey Business. Jaký máte
vztah k trampingu, trampským
písním, folku a country?
„Milujeme puťáky, promočené kanady, stanování na sněhu, studené
vepřové ve vlastní šťávě, vůni pražců
i Vojtu Kiďáka. To mi věřte!“
●● Pokud byste ze svého středu
měli vybrat Mirka Dušína, kdo by
jím byl a proč?

„My nemáme závažnější krize. Svoje
ega poctivě rozpouštíme v plzeňském pivu a marihuaně.“ (smích)
●● Dokázali byste společně
strávit týden například v chatě
v Jezerní kotlině? A co byste tam
dělali?
„Rozhodně. Všichni milujeme vodu,
zvláště jezerní. A kdyby byl poblíž
kiosek s občerstvením a cigaretami,
vystačili bychom si hodně dlouho. Pořád je co řešit: hudbu, filmy,

nou koncepci, nebo si přestrojení
každý vybírá sám?
„Většinou máme společnou koncepci. Baví nás působit dojmem, že táhneme za jeden provaz.“
●● Publikum, které přišlo na váš
koncert k patnáctému výročí,
možná čekalo show zaměřenou
právě na foglarovské téma. Proč
tedy zrovna kostýmy knížete,
princezny, sestřičky a podobně?
„Vždy se snažíme dělat věci jinak

„Jak s oblibou říkával náš oblíbený
herec Miroslav Moravec. Prostějov
je voňavé město plné báječných
voňavých lidí... To se dá podepsat“
●● Složení kapely se od roku
2000 v podstatě nezměnilo. Jste
skutečně kamarádi jako z Foglarových knížek, nebo patnáctiletou existenci kapely provázely
i nějaké krize?

klipy, texty, plakáty, kostýmy, život
a spoustu dalších věcí.“
●● Každé vaše vystoupení je propracovanou show plnou pohybu
a vyšperkovanou barevnými kos
kostýmy. Máte vždy nějakou společ-

neb opačně, než by se čekalo.
nebo
to
V tomto
případě jsme zvolili směsku
star
starších
kostýmů k uctění patnáctiletého výročí.“
●● Jak to děláte, že z vás vyzařuje
vžd
vždycky
tolik energie, kterou rozdáv svým posluchačům? Máte
dáváte
rece jak ze sebe shodit všední
recept,
pro
problémy
a na pódiu si to pořádně
uží
užít?

„Myslím, že většina členů kapely tíhne k energické muzice. Je to zřejmě
věc povahy nebo vnitřní podstaty.
Mě osobně zadumané nebo vážné až
patetické věci vždycky spíš nudily.“
●● Funky je muzika s vyloženě
pozitivním nábojem. Jak se vypořádáváte s tím, když na vás přijde
blues?
„Když přijde blues nálada, popláčeme, vysmrkáme se a jedeme dál.
Když přijde blues hudba, popláčeme,
vysmrkáme se a jedeme dál.“ (smích)
●● V Prostějově jste hráli během
dvou let už podruhé. Je něco, co
vám utkvělo v hlavě a co se vám vybaví v souvislosti s tímto městem?
„Jak s oblibou říkával náš oblíbený
herec Miroslav Moravec. Prostějov
je voňavé město plné báječných voňavých lidí... A my to podepisujeme.“
●● Vždy jste vystupovali v klubu
Apollo 13. Kdybyste skutečně dostali vesmírnou loď, kam byste se
s ní podívali?
„Rozhodně ne na nějakou nudnou
kamennou kouli typu Mars nebo
Měsíc. Chce to nějakou swingující
planetu. Například tu, kde z oblohy
prší ocelové kuličky rychlostí sto padesát kilometrů v hodině.“
●● Hrdinové Foglarových knížek zůstali věčně mladí, bohužel
ostatní lidé včetně vás se musí vypořádat s tím, že stárnou. Dokážete si sebe samé představit jako
funkující důchodce?
„To se teprve uvidí, jak s námi
M´atka příroda´ zacvičí. Každopádně s pomocí moderních preparátů
typu Prostenal či Pharmaton Geriavit a s pojištěním od AXY to snad
zvládneme se ctí.“ (smích)
●● Je nějaký sen, který byste si
díky hudbě přáli ještě splnit?
„To, že hrajeme to, co máme rádi, už
patnáct let a ještě nás to živí, je už
samo o sobě splněným snem.“

vizitka
MONK
KEY BUSIN
NESS

15040310352

✓ přední česká hudební skupina z Prahy, která
hraje pop a funky
✓ skupina byla založena v roce 1999 a od té
doby hraje v nezměněném obsazení
✓ vedle J.A.R. A Sexy Dancers je dalším projektem multiinstrumentalisty a producenta Romana Holého
✓ ostatní členové kapely: frontman a zpěvák Matěj Ruppert, zpěvačka
Tonya Graves, klávesista Ondřej Brousek, baskytarista Pavel Mrázek,
To
ky
kytarista Oldřich Krejčoves a bubeník Martin Houdek
vydala devět alb a získala řadu hudebních ocenění včetně něko✓ kapela
k
lik
lika cen Anděl Nejnovějším albem je Happiness of postmodern age
✓ mezi
m nejslavnější hity patří například: My friends, Piece of my life, Satur
turday night is over
✓ zzajímavost: významným hostem na jednom z turné byl i David Williams, který se pravidelně objevoval jako kytarista na deskách Michaela
am
Ja
Jacksona nebo Madonny.

15051210465

Foto: internet

15012210020

●● Tour „Na stezce kamarádství
2015“ prezentuje plakát ve stylu
ilustrací ke knížkám Jaroslava Foglara. Proč zrovna on, jaký máte
vztah k tomuto autorovi?
„Jaroslava Foglara přeci musí milovat
každý! Ta vrchovatá porce tajemství,
dobrodružství a romantiky, kterou
obsahují jeho knihy, ho řadí ke světovým autorům dobrodružné literatury
typu J. Verna. Vždyť i moje máma čet
četla pod peřinou Stínadla.“ (smích)

„V případě Mirka Dušína je laťka nasazená příliš vysoko. To je nedostižný idol. Ale určitě bychom v našem
středu našli Haha Bimbi.“(smích)
Pro toho, kdo by třeba neznal dopodrobna všechny postavy z Rychlých Šípů, tak Haha Bimbi byla rázná
dívka a nenechala si nikdy nic líbit.
Rychlonožka ji při boji o vlajku nazval Baba-Himhi. Na otázku, kdo
z kapely by to mohl být, nechť si každý odpoví sám...“ (úsměv)
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Naše soutěž
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SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU

ZNÁME KONEČNÉ VÝSLEDKY!
Po čtyřech týdnech pilného hlasování skončila naše velká soutěž O nejoriginálnější tablo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Všechny hlasy, které jste nám posílali na naše webové stránky
www.vecernikpv.cz, na emailovou adresu tablafinale@vecernikpv.cz a telefonicky na číslo
582 333 433 jsme v sobotu sečetli a nyní vám přinášíme konečné výsledky!

KDO VYHRÁL a kdo uspěl?
1.

místo

VÍTĚZ

oblíbené soutěže, která si
stále drží svoji popularitu

Oktáva B - Gymnázium Jiřího Wolkera

7 7a4sů5
hl

Gymnazisté zvítězili díky tablu umístěnému ve výloze vinotéky Kašuba
uba
v Kravařově ulici, na němž vykouzlili poetický svět utkaný z fantazie
a křídových barev.
Oktáva B Gymnázia Jiřího Wolkera od nás získává výlet pro 30 osob
NA HRAD ŠTERNBERK včetně dopravy tam i zpět. Kromě toho u nás má
30 poukázek na HAMBURGERY do občerstvení BRUTUS v Plumlovské ulici a BEDNU ŠAMPAŇSKÉHO
z vinotéky Svět vína v prostějovském OC Arkáda.

7 693
hlasů

2. MÍSTO OBSADILA

2.

4.V z RG a ZŠ města Prostějova

místo

Druhé místo získala díky tablu umístěnému v prodejně Dési na prostějovském hlavním
m
náměstí, na němž studenti po svém ukázali, jaké cesty mohou vést k osvícení.
Za to od nás získává třicet lístků na koncert skupiny Olympic nebo na revivalový festival Legendy se vrací
a 100 piv z minipivovaru Kosíř.

3.

místo

7 2a1sů2
hl

3. MÍSTO OBSADILA
4.A z Gymnázia Jiřího Wolkera

Rovněž tato třída představila originální nápad, když její studenti
zvesela zavzpomínali na moment, kdy poprvé usedli do školních lavic.
I toto tablo je shodou okolností k vidění v prodejně Dési.
Tato třída se může těšit na dvě volné hodiny v Bowling Palace na Újezdě a 15 pizz z Pizzerie Hradební pivnice.

ZKONTAKTUJTE NÁS!

PARTNEŘI SOUTĚŽE

Pro převzetí cen je nezbytné, aby nás zástupci vítězných tříd na začátku
tohoto týdne navštívili v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v Olomoucké
ulici číslo 10 a nechali tu na sebe telefonický kontakt. Čím dříve tak učiní,
tím líp.
Je třeba se domluvit na způsobu a termínu předání výher. Předpokládaný termín
předání všech cen je čtvrtek 4. června 16.00 hodin.

4. EU/MK - SOŠPO 2 114 hlasů

4. MT - SOŠPO

6 780 hlasů

Analýza potravin - Švehlova SŠ

331 hlasů
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
VZPOMÍNKY

SOUKROMÁ INZERCE
Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. PV a okolí. Tel.:
739 322 895.

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

Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na
Hané. Cena 6 500 Kč včetně inkasa.
Kauce nutná. Tel.: 602 751 535

Měla jsi nás ráda, my tebe ještě víc,
přišla nemoc a ty jsi musela odejít.
Přijď k nám alespoň ve snu,
když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen, než probuzení.

Koupím chatu na Stražisku nebo
v Seči. Tel.: 773 545 092
Hledáme chatu ke koupi v okolí
Prostějova! 774 101 818
Hledáme ke koupi RD nebo byt
v PV a okolí. I k rekonstrukci. Nabídněte. Tel.: 605 011 310 i SMS
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430
Mám hotovost a koupím byt 2+1
v Prostějově. Tel.: 773 513 220

Dne 3. června 2015
si připomeneme
25. smutné výročí úmrtí
pana Stanislava ŠČUKY
ze Smržic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 30. května 2015
by se dožil 85 let
pan Josef HAVLEN
z Lipové.
S láskou vzpomínají
syn Petr s manželkou,
syn Zbyněk a vnoučata.

2

Prodám garáž 20 m , uzavřený dvůr
na ul. B. Šmerala. Tel.: 723 039 347
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, Kralice
1.300.000 Kč
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
* RD 2+6, Brodek u PV 1.980.000 Kč
* Chata, Březský vrch 430.000 Kč
* Chata, Svojanov
900.000 Kč
* Pronájem obchod 12.000Kč/měs.
* Pronájem kancelář 5.000Kč/měs.
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

Prodám garáž v Držovicích U cihelny. Tel. : 608 301 235
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

Více na:
WWW.VNB-REALITY.CZ

Prodám garáž v Krasicích, ul.
Myslbekova, tel. 777 042 993.

Dne 3. června 2015
uplyne 4. rok od úmrtí
pana Jaroslava KALY.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina
Dne 3. června 2015
uplynou 3 roky od úmrtí pana
Zdeňka PALATKY.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Palatkova.

Prodám garáž v Domamyslicích
(za Splávkem). Tel.: 774 156 382
Prodám rodinný dům k rekonstrukci nebo na chalupu v obci
Seloutky. RK nevolat. Telefon
723 307 163 po 19-té hod.

SOUKROMÁ INZERCE
Hledáme ke koupi větší byt 3+1,
nejlépe po rekonstrukci. Tel.:
774 409 430

Patříš mezi Ty, kteří neodcházejí.
Zůstáváš mezi námi ve všem
a všude a budeš mezi námi,
dokud my tu budeme.

Hledáme ke koupi byt 2-3+1 v Prostějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310

Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
*BYT3+kk,Sušilova
990.000Kč
* BYT3+1,E.Beneše 1.570.000Kč
* RDOtaslavice
960.000Kč
* RDnovostavba,Plumlov 3.990.000Kč
* RDporek.,Mostkovice 4.160.000Kč
* ChataMostkovice
1.900.000Kč
* Stav.pozemek1.000 m2BrodekuPV
* Stav.pozemek9.518 m2BrodekuPV

Přenechám pronájem zavedeného
sportovního centra v Prostějově. Pronajmu garáž v PV nedaleko
Lze ihned pokračovat v provozu. místního nádraží, volná ihned, cena
Tel.: 774 725 151.
dohodou. Tel 602 562 468
Pronajmu 2+1, tel. 723 565 897

Pronajmu byt 2+1, v centru PV,
starší zástavba, tel.: 603 204 749.

Dne 6. června 2015
vzpomeneme
2. výročí úmrtí
pana Františka ORALA
z Prostějova.
Stále vzpomíná
zarmoucená rodina.

15052710554

Prodám RD v PV ul.Veleslavínská.
Tel.: 603 525 673

Kdo v srdci žije, neumírá.

Utichlo srdce, zůstal jen žal.
Ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

najdete nás na
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

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

Anna Kolaříková 1927 Prostějov Pondělí 1. června 2015
Josef Krásenský 1928
Žešov Josef Crhonek 1938 Drahany 11.00 Obřadní síň Prostějov
František Vymazal 1939 Čechovice Josef Bílý 1922 Prostějov 13.00 kostel P+P Prostějov
Miroslav Kvasnica 1942 Prostějov Karla Štanderová 1950 Prostějov 14.00 Městský hřbitov Prostějov
Milada Václavíková 1923 Drysice Rudolf Katolický 1953 Prostějov
František Franc 1970
Vícov Ladislav Zacpal 1973
Alois Šálek 1944
Ptení
Olšany u Prostějova
Josef Rozehnal 1942
Dubany Oldřich Školoudík 1945 Turovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Josef Přikryl 1927
Vrahovice
Ludmila Kováříková 1930
Kralice na Hané
Ing. Petr Veselý 1966
Prostějov

Poslední rozlouèení

Středa 3. června 2015
PhDr. Jiřinka Eliášová 1927 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
ppl. Ladislav Opletal 1926 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

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

František Drábek 1924
Danuše Zoubková 1954
Jaromír Dvořák 1912
Josef Kučera 1942
Miroslav Krejčiřík 1942
prom. fyzik Jan Toul 1944

Hrubčice
Prostějov
Prostějov
Studenec
Hrubčice
Prostějov

Poslední rozlouèení

Středa 3. června 2015
Marie Chudobová 1943 Jaroměřice 10.15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 5. června 2015
Yvona Pavelková 1939 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Jana Krátká 1925
Zbyněk Pešák 1963

Ostrava František Rybníkář 1946 Prostějov
Prostějov
Prostějov Robert Slezák 1970

Dne 31. května 2015
uplynul první smutný rok,
kdy nás opustila
paní Věra CHYTILOVÁ
ze Stařechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 5. června 2015
vzpomeneme smutné 7. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie KAŠPÁRKOVÁ
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkují syn
Oldřich, dcery Marta a Hana
s rodinami.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme,
se slzami v očích a bolesti v srdci
budeme vzpomínat.

Dne 4. června 2015
by oslavil 60. narozeniny
pan Ladislav SOLDÁN
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku děkují
a s láskou stále vzpomínají
manželka, dcera a synové
s rodinami.

Maminky nikdy neumírají,
ony jen usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí…..
Dne 3. června 2015
by se dožil 100 let
náš milovaný tatínek a dědeček
pan Alois ZAORAL.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Dcera Zdena s rodinou.

vzpomeòte na zesnulé
v barevném
provedení
pouze
za

200 Kè

tel.: 582 333 433* mob. 608 960 042

e-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Dne 30. května 2015
uplynulo 1. smutné výročí
nenadálého úmrtí
paní Hany RADVANSKÉ
z Kostelce na Hané.
Dne 12. července
by se dožila 68 let.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel, dcera
a synové s rodinami.

Pondělí 1. června 2015
www.vecernikpv.cz
SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

15012320037

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjč- Provádíme dokonalé stroj. čištění Hledám elektrikáře.774 989 007
ku. Pracuji pro více věřitelů Volej- sed. souprav a koberců. M. Revay
tel.: 604 439 302, 582 382 325, Hledáme brigádníky/-ce, důchodte: 777 551 492
www. revay.cz
ce i studenty. Lehká manuální práce. Tel. 582 330 341
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC, Přijmeme zaměstnance profesí
výkopové, terénní práce.
zedník, tesař, montér suchých
staveb, podmínkou je výuční list
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
a výhodou řidičský průkaz „B“,
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
dobrý zdravotní stav. Jen vážní
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV. zájemci o práci. Tel.: 605 483 602,
www.stolarstvijancik.cz,
731 418 060.
Tel.: 604 820 358
Hledáme brigádníky na provoz
Čištění kanalizací a odpadů
pláže a občerstvení na přehradě.
Odvoz fekálií
Tel.: 777 571 219
Tel.: 774 368 343
Stěhování bez pomoci zákazníka Bezpečnostní a úklidová agentura
a vyklízecí služby. Rychle, levně. přijme do HPP muže na pracovní pozici vrátný. Práce je vhodná
Prostějov 604 389 367.
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Prai pro OZZ. Místo výkonu Proscuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
Stěhování, vyklízení. Tel.: tějov, podmínkou je čistý trestní
rejstřík. Informace na tel. čísle:
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze 775 132 134
602 786 692.
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
Přijmeme automechanika do aupřebroušení přímo na místě.
Osobní bankrot – oddlužení. Kontoservisu v Prostějově. Nástup
Tel.:
721
817
009
zultace zdarma. OPTIMCREDIT
možný ihned. Praxe podmínkou.
s.r.o. Volejte777 551 492
Stěhování vyklízení za pomocí zá- Pro info. volejte 777 870 729.
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle kazníka, odvoz – dovoz Iveco Maxi. Bezpečnostní a úklidová agentura
až do domu, bez poplatku předem. Ceny dohodou. Tel.: 776 768 342. přijme do HPP muže na pracovní
Tel.: 777 965 734. Pracuji pro více
pozici vrátný. Práce je vhodná i pro
věřitelů
Stříhání a úprava psů. Telefon OZZ. Místo výkonu Prostějov, podmínkou je čistý trestní rejstřík. In!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle Prostějov 606 166 853
formace na tel. čísle: 602 786 692.
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od
3 věřitelů. Konzultace zdarma denně Antény Jiříček nabízí až 46 tv programů bez poplatku. Mob.: 776 340 848 Hledáme účetní, účetní kancelář pro
na 739 066 462
www.anteny.kvalitne.cz
zpracování účetnictví domu. V podíPůjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
lovém spoluvlastnictví. Informace
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
na tel. 603 204 749, 777 344 507
OZNÁMENÍ
Pracuji pro více věřitelů.
Střední, Základní a Mateřské škola
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
prof. V. Vejdovského Olomouc
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
vyhlašuje další kola přijímacího
777 965 734. Pracuji pro více věřízení pro žáky se zrakovým, sluřitelů.
chovým, tělesným či jiným zdravotPeníze pro všechny ihned při pod- ním postižením. Nabízíme tříleté
pisu! Zvýhodněné podmínky, žád- učební obory Kuchař, Cukrář,
né poplatky. Volejte: 775 02 12 12 Prodavač, Masér s výučním listem.
Ubytování i stravování zajištěno,
Půjčky od 5000 do 50 000 Kč, škola je v centru Olomouce. Tel:
rychle až do domu, bez poplatku. 602543590, www.sskopecek.cz
Tel. 728 896 857

NOVÁ RUBRIKA
Večerníku a ÚP ČR

SEZNÁMENÍ
55-letý,rozvedenýsvlastnímdomem,
kousek od PV hledá ženu ve věku 55
-60 let ke společnému žití. Zájem o
zahrádku vítán. Tel.: 720 994 479.
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25- letý hledá ženu 20-30 let z Prostějova a okolí. Tel.: 775 974 209

Tolik pracovních příležitostí
nabízí řádková inzerce ,
další poptávku eviduje
Úřad práce
a také firemní prezentace
klientů Večerníku

KOUPÍM

Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme do HPP do třísměnného provozu obsluhu:
- CNC obráběcího centra
-CNC svislého soustruhu.
-konvenčního svislého soustruhu.
Požadujeme vzdělání v technických oborech, praxe výhodou. Nabízíme zázemí stabilní společnosti,
dobré platové podmínky, závodní
stravování, uchazečům s bydlištěm
mimo okres PV nabízíme příspěvek na ubytování v ubytovně. Tel:
582302341 Životopisy zasílejte na
hanakov@hanakov.cz
Stabilní společnost poskytující
spotřebitelské úvěry 5 - 50 tis. hledá obchodního zástupce. Dobré
fin. ohodnocení, týdenní provize. Podmínkou ŽL a osobní automobil. Zájemci volejte na tel.:
773 989 821.
Přijmu řidiče MKD přepravy do západní Evropy. Požadujeme ŘP sk.
C, E, bezúhonnost, loajalitu k firmě.
Nabízíme zázemí stabilní společnosti, slušné a férové jednání, plat
45 000 Kč. Tel.: 777 990 022

Přijmeme vedoucí/ho prodejny
v Prostějově. Nástup možný ihned. Znalost účetního programu
Pohoda a praxe v oboru výhodou.
Strukturovaný životopis zasílejte na
email lukas@pneufloryk.cz.
Nabízíme práci u balící linky v nepravidelných směnách. Vhodné
pro starobní důchodce a studenty
nad 18 let. Dobrý zdravotní stav.
Jedná se o práci v chladnějším
prostředí.
Nekuřák výhodou. Bližší informace
na telefonu 582 300 888.
Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do hlavního pracovního
poměru lakýrníka. Nabízíme
možnost vyškolení jako obsluha
tryskacího a šopovacího boxu, zázemí stabilní společnosti, odpovídající mzdové podmínky a závodní
stravování. Požadujeme vyučení
a praxi v oboru, bezúhonnost.
Životopisy posílejte na
hanakov@hanakov.cz
Tel: 582 302 341 Buriánek

Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do dvousměnného provozu operátora CNC horizontálního a vertikálního obráběcího centra.
Požadavky:
SŠ vzdělání technického směru obor CNC obrábění
Orientace v programovacích systémech SINUMERIC, FANUC,
Heidenhein
Zkušenosti s obráběním dílců
s přesnostmi IT 6, 7, 8
Schopnost práce s měřidly
Schopnost čtení v technické dokumentaci
Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, mzda 22 000-30 000
Kč, závodní stravování, uchazečům s bydlištěm mimo okres PV
nabízíme příspěvek na ubytování v ubytovně.
Tel: 582302341 Životopisy zasílejte na hanakov@hanakov.cz
Přijmeme zámečníka. Pracoviště
PV. 603 533 508.

Přijmeme servírky a pracovníky ke
grilu na letní sezonu 2015. Informace na tel. č.: 608 378 567.
Přijmeme řidiče autobusu. Tel.:
603 215 275
Přijmu řidiče s ŘP sk C, jízdy tuzemsko. Tel.: 605 248 001.

HLEDÁTE BRIGÁDU?
KUPTE SI NÁS KAŽDÉ PONDĚLÍ!

Dnes premiérově nacházíte na stránkách Večerníku nabídku „brigád“ přes Úřad práce, která je aktuální ke dni 28.
května 2015 a také mimořádnou náborovou akci společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s. (viz. leták), která nabízí volná pracovní místa v různých profesích. Společnost přispívá na zajištění ubytování, dopravu a má další zajímavé
finanční benefity. Hledá pracovníky nejen na HPP, ale nabízí práci např. i studentům na DPP (brigáda na léto).
Pozice

Plat (Kè)

Číšníci a servírky
Obchodní manažer/ka
Pomocní dělníci
Pomocníci, uklízeči
Pekaři
Pomocní kuchaři
Montážní dělník/ce
Prodavač/ka
Prodavač/ka zmrzliny
Pracovník/ce úklidu
Pomocní pracovník/ce
Zdravotní sestra

70-80 Kč
20 000Kč
85 Kč
55-70 Kč
65-100 Kč
55 Kč
62-80 Kč
55-67 Kč
65 Kč
75 Kč
80 Kč
90-120 Kč

Provoz

turnus. lužby
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
noční
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba

Kvalifikace

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

Firma

Petra Juřičková
Trivision
Žolíková práce
MW-DIAS
Radim Metzner
Jan Kadlčík
MICOS
Radek Kocurek
ADRIA GOLD
BRUCO
PROVEM
CHARITA

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 , KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková

15012920079

15012320038

30ti letý hledá kamarádku z Prostějova a okolí do 30 let. Tel.:
608 887 129. Jen SMS od 19.00 hod.

Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta)
vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obraPRODÁM
zy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny.
Prodej bukového palivového dříví. Školní 49, tel.: 608 805 775, J. Skácel.
Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH.
Doprava zajištěna. Pila K+L Dolopla- Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské
zy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
předměty, staré knihy, pohlednice, minProdám nové dámské kolo ce, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
zn.Lada Velamos, cena dohodou. vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek z chromových
Tel.: 776 618 409
trubek i barevného umakartu, lustry,
Prodej konzumních brambor á 7 Kč/ kg, lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo,
krmných á 2 Kč / kg. Firma Oldřich věci ze stříbra, šperky, staré hračky, veteMlčoch, Lešany 36. Tel.: 721 308 323 rány a věci na ně a další. Přijedu, rychle
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
Prodám dvojhrob i s pomníkem
v Nezamyslicích. Tel.: 776 104 477 Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17.-20.
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové století, zlaté a stříbrné mince, hodiny
dříví - krácené. Cena 550 Kč/plm. a hodinky, zbraně, stříbrné předDoprava zajištěna. Tel.: 582 371 493 měty, šperky a veškeré starožitnosti.
Prosíme pouze kvalitní a hodnotnebo 605 405 953
né předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon,
AUTO MOTO
tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Prodám Škoda Felicia, RV 1998,
cena dohodou. Tel. 603 993 029
Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty, hodiProdám Yamaha Virago 535, cena ny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
50.000,-. Tel.: 602 75 66 30.
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
pozůstalosti a zajišťujeme komplexSobra-auto.cz, Žeranovská 3, PV, ní vyklízecí práce. Seriózní jednání
tel. 608 933 033. Na trhu již 22 a platba hotově. Tel.: 773 113 303.
let. opravíme vše, zkušenosti. Autoservis – osobní, dodávky. N.D.- Koupím vojenské a civilní řády
-obchod, pneuservis, konzerv. a vyznamenání. Též socialistické.
Tel.: 608 420 808
dutin, ME, TK.
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UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
pro další èíslo je
v PÁTEK 5. èervna
v 10.00 hodin

15052510542

FINANCE

soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst

18

Pondělí 1. června 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Skladníci elektromateriálu
Učitel+vychovatel/-ka
Učitel 1. stupně ZŠ
Pomocná síla do kuchyně
Operátor/-ka výroby
Dělník/-ce v potravinářské výrobě
ky
Kuchař/-ka
Kuchaři
Prodavač/-ka masa a uzenin
Operátoři CNC
Střihač/-ka textilu
Řidič/ka v mezinár. dopravě
Asistent/-ka IT
Mistři výroby

Provoz

Kvalifikace

Firma

od 15 000 Kč
od 21 000 Kč
od 21 000 Kč
60 Kč/hod.
od 10 947 Kč
od 9 200 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
turnusové služby
třísměnný
dvousměnný

ÚSO s maturitou
vysokoškolské
vysokoškolské
základní+praktická
základní + praktická
základní + praktická

ELEMAN
ZŠ a MŠ Čechy p. K.
ZŠ a MŠ Čechy p. K.
Hotel Plumlov
Maier CZ
Grand lahůdky Vrbád-

od 15 000 Kč
15 000 Kč
12 000 Kč
od 22 000 Kč
15 000 Kč
od 15 000 Kč
16 000 Kč
15 000 Kč

turnusové
turnusové
dvousměnný
dvousměnný
jednosměnný
pružný
pružný
jednosměnný

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

DPS Bohuslavice
Hotel Plumlov
Uzeniny Zajíček
Hanakov
MG konfekce
Autodoprava Hruhý
Gala
FORTE

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

15052710543
150522010517

150123020036
15052710551

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

15052110500

15051410775

Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov | KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317,
7, p. Kovaříková
Kovvaříková
aařř

15052110504

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

Pondělí 1. června 2015
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soutěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 21/2015:

I v červnu 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 4. ČERVNA 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Husovo nám. (škola) Blanka DUDOVÁ, Nerudova 89, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč , věnovaný
ZDRAVOTNICKÝMI POTŘEBAMI VELEBOVÁ.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Petr Kolář
František JANĚK, Olomoucká 23, Prostějov.
Výherci získali: POUKAZ na občerstvení v hodnotě 500 Kč od firmy BRUTUS..

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

PLNÝHUDBY
Jitka REMEŠOVÁ, Kostelecká 35, Pv
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY NA HANÁCKÉ BENÁTKY,
který věnoval MK LITOVEL.
SUDOKU
SU
DO
KU

správně:

1,6,8,6
Jiřina KROUPOVÁ, Němčice nad Hanou 56
Výherce získává: POUKAZ v HODNOTĚ 400 Kč na sortiment
zboží od Marušky.
správně:

15052760544

vyhrál/-a

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Veškerý sortiment U Věžiček Jiřina CHURÁ, Chvalkovice 238
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
zboží od ŽELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK.

Dnes můžete zápolit o netradiční, ale lahodnou cenuv podobě Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
3 kilogramů MEDU, který věnují právě Lahůdky z Hané. v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15051260468

15012860074

NOVINKA VE STUDIU PERFECT .......

Partnerem dnešního kola je STUDIO PERFECT, který věnuje POUKAZ v hodnotě 400
Kč na výběr služeb.

AGITACE, ALKOHOL, AUTOKAR, BIŽU, FREON, HEJLÁK, KEJTA, KLÍČIT,
KUBA, LIST, LUBY, PLECÍ, ROŠT, SAKÉ, SPOT, STATUT, ŠLIC, ŠPICE, TÍHA,
TREFA, TREST, VAKY, VLNA, VYPADAT, ŽENA, ŽMOCH

Partnerem dnešního kola je HOSTINEC NA
NOVÉ, který věnuje na konzumaci POUKAZ
v hodnotě 400 Kč.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15052760548

Kdo je
na fotografii?
Tentokrát
jsme
zabrousili do
POLITIKY
a graficky
lehce
poupravili
členku
hnutí
ANO
2011

15021660162

Výherce získá POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment zboží od Chovatelských potřeb a krmiv U MONTYHO.

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce POUKAZ
v hodnotě 400 Kč od firmy STUDIO STYL.
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zveme vás...

TIPVečerníku

TENIS
pondělí 1. června až sobota 6. června:
denně 11.00: Unicredit Czech Open
(turnaj challenger ATP, areál NTC
MORAVA, Za Kosteleckou ulicí).

LUKOSTØELBA:

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA

středa 3. června 2015:
16.10: Středeční závod
(lukostřelnice u zimního stadionu, Prostějov).

PO NĚKOLIKA LETECH OPĚT V PROSTĚJOVĚ

VOLEJBAL:

KDY: PÁTEK 5. ÈERVNA, 16:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, Vojáèkovo nám., PROSTÌJOV
V závěru divadelní sezóny budou mít děti příležitost vidět na
prknech prostějovského divadla
„herecké hvězdy“ Divadla Spejbla
a Hurvínka. Všichni přívrženci
těchto loutkových legend by neměli chybět v hledišti tento pátek od
šestnácti hodin...
„Domluvit termín nebylo vůbec jednoduché, divadlo tráví velkou část
sezóny v zahraničí, a tak jsme trpělivě
čekali, zda se jim podaří zavítat i do
Prostějova,“ neskrývá s úsměvem dramaturgyně divadla Eva Zelená.
A co se přihodí Hurvínkovi, Máničce a Žerykovi a s kým se setkají v podivuhodném domě zvaném Nebesíčka, který se občas zjevuje na Malé
Straně? To prozradit nemůžeme.
Snad jen to, že pohádkový příběh
začíná ve chvíli, kdy se Hurvínek roz-

ZVEME VÁS
DTJ pořádá dne 6. 6. 2015 v 10.00
hod. Dětský den a den otevřených
dveří. Zveme všechny členy DTJ,
příznivce a sportovce s dětmi do
parku DTJ Krasice vedle aqvaparku.

hodne naučit Žeryka mluvit lidskou
řečí. A jak známe Hurvínka, o legraci
nouze nebude...
Autorkou této nové hry s půvabným
názvem Hurvínkova nebesíčka je Denisa Kirschnerová, režie se ujal Ondřej Lážnovský. „Jsme upřímně rádi,

že můžeme malým prostějovským
divákům tento zážitek nabídnout.
Myslím, že se těší nejen děti, ale i dospělí, kteří je do divadla doprovodí.
A připomínáme, že abonenti skupiny
Čtyřlístek mají poloviční slevu,“ dodává Eva Zelená.

aneb, co se kde hraje…

Školní 1, Prostějov
pondělí 1.června
17:30 Dítě číslo 44
drama/thriller
20:00 Dítě číslo 44
úterý 2. června
17:30 Láska na první boj
fr. romantická komedie
20:00 Dítě číslo 44
středa 3. června
17:30 Dítě číslo 44
20:00 Dítě číslo 44
čtvrtek 4. června
17:30 Sedmero krkavců
česká pohádka
20:00 Rudá mašina
rusko-americký dokument
pátek 5.června
17:30 Sedmero krkavců
20:00 Insidious 3: Počátek
americký horor
sobota 6.června
17:30 Sedmero krkavců
20:00 Insidious 3: Počátek
neděle 7.června
17:30 Sedmero krkavců
20:00 Slepá
norské drama

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 6.června
17:30 Šmoulové 2
americká anim. komedie
20:00 The Amazing:Spider - Man 2
americký akční dobrodružný film

Kulturní klub
b

DUHA

úterý 2.června
17:00 Westernová dětská farma
nám. TGM, zábavná show

DIVADLO POINT
www.divadlopoint.cz
čtvrtek 4.června
19:00 Vteřina zapomnění
pátek 5. června
19:00 E= MC2, Lásko moje

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
sobota 6. června
20:00 BULLFROG& SOCIAL PARTY & DĚTI DEŠTĚ.

Přijďte si změřit RYCHLOST!

Městská policie Prostějov opět po roce
uspořádá kontrolní měření rychlosti.
Zájemci si budou moci porovnat hodnotu naměřenou mobilním radarem
s ukazatelem rychlosti ve svém vozidle.
„Akce proběhne v sobotu 6. června
v době od 9.00 do 12.30 hodin. Místo konání je tradiční, tedy severní
obslužná komunikace ve směru od
ulice Josefa Lady po ulici Hadačovu,“
řekla Večerníku Jana Adámková, tis-

Klub zastupitelů za KSČM statutárního města Prostějova ve
spolupráci se Společností českokubánského přátelství srdečně zve
občany a mládež na besedu s chargé
d´affaires Kubánské republiky.
Félix Andrés León Carballo navštíví
Prostějov dne 4. června 2015, beseda se koná v čase 16.00 – 17.30 v sále
DUHA Prostějov.

Foto: www.spejbl-hurvinek.cz

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...
Kino METRO 70

sobota 6. června 2015:
8.00: Vrbátecká šleha (9. ročník
turnaje smíšených družstev, kurty
s umělým povrchem ve Vrbátkách).

ková mluvčí Městské policie Prostějov.
Na stanovišti START budou řidičům
předány informace, jakým způsobem
se měření uskuteční. „Je totiž zapotřebí
v daném úseku označeném dopravními kužely udržet konstantní rychlost.
Naměřené údaje poté nahlásí strážníci
další hlídce, která opodál na stanovišti
CÍL předá řidiči lístek s naměřenou
hodnotou mobilním radarem,“ popisuje základní pravidla akce Adámková.

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám.1, Prostějov
středa 3 června
19:00 Úhlavní přátelé
francouzská komedie
čtvrtek 4 června
18:00 LiStOVáNí s L. Hejlíkem
Kde se touláš, Bernardetto?
pátek 5.června
16:00 Hurvínkova nebesíčka
pohádkový příběh

MEDart
čtvrtek 4. června
18:00 LiStOVáNí.cz: Kde se touláš,
Bernardetto?
pátek 5.června
21:00 Divadelní candrbál
sobota 6. června
19:00 Nerušit prosím
Moje divadlo Prostějov
neděle 7. června
15:00 Pošťácká pohádka
Divadlo Hanácké obce

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
Špalíček, Uprkova 18
TADY A TEĎ!
Kdy: 10. 4. - 7. 6. 2015
A JE TO!
Kdy: 10. 4. - 8. 6. 2015

www.vecernikpv.cz

TIP

k obrazovce

LIDICE
Historické drama ČR

Režie: P. Nikolaev
Hrají: K. Roden, Z. Fialová, Z. Bydžovská, R. Luknár, O. Novák, V. Kubařová, N.
Lichý, J. Budař, V. Jiráček, J. P. Assböck, S.
Remundová, B. Procházka, A. Kubišta, M.
Adamczyk, J. Zindulka, T. Zielinski
Na začátku filmového příběhu jsou Lidice obyčejnou středočeskou obcí, která se snaží přečkat
Protektorát. Šíma je otcem dvou synů a rozhodně ne špatným otcem. Jeho žena Anežka však
před lety ochrnula a Šíma se rozhodl celou situaci řešit pragmaticky. O rodinu se sice stará dál, ale
má mimomanželský poměr. Všichni jsou s touto

NEDĚLE
7.6.2015
20:00 HODIN

situací, zdá se, smířeni. Jen starší Šímův syn tím
trpí. V hospodě vyprovokuje rvačku, při níž ho
opilý otec nešťastnou náhodou zabije. Šíma se
ocitá ve vězení a snaží se vyrovnat se svojí vinou.
S každou návštěvou mladšího syna, s každým
balíčkem od Anežky v sobě živí naději, že ještě
existuje cesta zpět.Tím, kdo nevědomky uvede
do chodu tragédii, je mladý Pepík Fiala. Je sice ženatý, ale našel zalíbení v mladičké Aničce. Jeden
z jeho dopisů se však do stane v nesprávnou chvíli
do nesprávných rukou a události po atentátu na
Heydricha dostávají spád. Lidice jsou vypáleny,
lidské životy zničeny. Šíma nic z toho netuší
a posílání balíčků od Anežky, si vykládá po
svém. O to větší šok prožívá na prahu osvobození, když se dozví pravdu.

akce v regionu...
Do „Pohádkového lesa“ ve Dzbelu dorazí i pravý kouzelník
Sbor dobrovolných hasičů Dzbel ve spolupráci s obcí Dzbel pořádá tuto sobotu 6. června 2015 za finanční podpory Olomouckého kraje XXIII. ročník „Pohádkového lesa“ od 8.00 hodin na tábořišti „Borová“.
Připraveny budou soutěže, dětský jarmark, lukostřelba, historický šerm, ukázky dobových uniforem s historickou vojenskou technikou,
psí spřežení a ukázka hasičské techniky. Přijde i kouzelník a s ním také imitátor Václav Faltus, odpoledne se bude konat recesní spartakiáda. Kdo chce do Dzbelu vyrazit z Prostějova, měl by jet vlakem z hlavního nádraží v 8.02 hodin. Poslední vstup do „Pohádkového lesa“
je možný ve 12.00 hodin!
Lilian Amann bude vystavovat na zámku v Plumlově
Sobotní „Dětské dny“
Tuto sobotu 6. června v 16.00 hodin se bude konat vernisáž V sobotu 6. června budou děti hned ve třech obcích v regionu oslaspolečné výstavy Lilian Amann & US Parnas Brno s názvem 10 vovat „svůj den“. Půjde o Stařechovice, Hluchov a Čelechovice na
x jinak. Kromě Lilian Amann bude vystavovat také Martin Fo- Hané.
retník, Karel Holík, Věra Jonášová, Petr Kvapil a další. NávštěvKDE SE CO DÌJE?
níci se mohou těšit na různé umělecké styly a techniky malby
i specifické náměty obrazů. Každý z celkem deseti vystavujících
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY NA AKCE
se představí svými třemi obrazy. O hudební vystoupení se poNÁM
VOLEJTE, PIŠTE 582 333 433
stará Hana Kostelecká. Lilian Amann při této příležitosti také
představí svoji novou knížku „LovSlov“.
608 960 042 VECERNIK@PV.CZ

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Hravé i poučné odpoledne na Hloučele
– sobota 6. června, od 14:00 do 20:00 hod
budou pro děti i dospělé připraveny ekohrádky ,
puzzle - koutek, tvořivé výtvarné aktivity.
SEMTAMNÍK
pondělí 1. června – 14:30 až 15:30 - Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné kondice a zraku. Klubovna SONS
úterý 2. června – od 18:00 Kytarový
recitál zrakově postižených hudebních
umělců a absolventů konzervatoře J. Dejla v Praze.
středa 3. června – Návštěva Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem. Prohlídka muzea, procházka zámeckým parkem, oběd v Penzionu Mánes (dle
domluvy). Vstupné 30.- Kč.
čtvrtek 4. června – 13.00 až 16.00 Pletení z pedigu v klubovně SONS.

Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
1. června Dětský den s knihovnou – proběhne
7. ročník oblíbeného soutěžního odpoledne
2. června Výlet s tvořivou knihovnou – Výlet na Velký Kosíř, návštěva minipivovaru ve
Lhotě pod Kosířem
4. června - Poradna SOS ( pro spotřebitele )
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.
Oslava Mezinárodního dne dětí 2. června –
6. červa ve všech pravidelných programech.
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz

Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
KŘESTANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY MARKÉTY – setkávání
rodičů s dětmi. Každé pondělí, středu a pátek od 9:00 do 12:00. Nabízí rodičovské
inspirace, přednášky, hernu pro děti a tvůrčí a pohybové činnosti.
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – kroužek pro předškoláky, zaměřený na rozvoj
jemné a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby
a komunikačních schopností. Probíhá
každou středu od 17 do 18.30 hodin.
POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI
A JEJICH MAMINKY každé pondělí od 9. - 11.30 hod. - protažení, rozvoj
hrubé motoriky zábavnou formou s písničkami KURZ „MANŽELSKÉ VEČERY“ je určen pro všechny manželské páry,
které chtějí rozvíjet svůj vztah.

RÙZNÉ……..
Výstava obrazů Františka Pavlici, OBRAZY – LITOGRAFIE se koná v prostorách Národního domu do 10. června 2015

V sobotu 6. června od 13:00 hod. bude na
nádvoří plumlovského zámku Řemeslnický jarmark, k vidění budou lidová řemesla,
staročeské stánky, keramika, včelí produkty
a bylinky. K poslechu bude hrát flašinetář
a dechová kapela ZUŠ Plumlov. Stejný den
bude mít na zámku Plumlov vernisáž své
výstavy psycholožka, spisovatelka, a výtvarnice Lily Amann

Hanácký soubor písní a tanců KLAS společně se svými dětskými soubory KLÁSEK a KLÁSEČEK z Kralic na Hané
pořádá a společně Vás zve 6. června
2015 v 17:00 do areálu zámeckého parku
Zveme vás na akci ke „Dni dětí“
u Kulturního domu v Kralicích na Hané
v neděli 7. června 2015 od 10 hodin
na 14. KRALECKY KLEBETE. Hostuje
1. VYHLÍDKOVÉ L E T Y nad okolí,
VALAŠSKÝ VEJVODA z Kozlovic
Jevíčko, V. Opatovice i Bouzov z malého
Regionální pracoviště TyfloCentra letiště CHORNICE - LAZY
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje Létá Cessna 172 FR (super fotografování)
služby nevidomým a slabozrakým obča- je schválena pro dopravu - 3 osoby + pilot
nům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov. Vozíme děti s rodiči, důchodce i imobilní nástup do letadla je jako do osobního
Výstava Markéty Hernychové a Evy No- auta
votné se koná do 7. června 2015 ve Špalíč- Letenky 500,- Kč za osobu, děti 400,- Kč
let 15 minut, 40 km - delší lety na přání
ku, Uprkova 18, Prostějov.

Ve středu 3. června . v 17,00 bude vernisáž
výstavy Iluze vrnění autorek Johanky Vlčkové
a Báry Horové. Přijďte se podívat na mladé talentované umělkyně. Výstavu můžete shlédnout do konce června. V průběhu června
nás čeká divadlo a veganská večeře. Více na
našem webu nebo v přiloženém plakátu.
Klub přátel rybolovu Chornice pořádá
13. června 2015 XIV. Letní večer. Zahájení ve 14:00 hodin v Chornicích na hřišti
a okolí. Dětské odpoledne plné atrakcí
a soutěží o živého kapra. Večer taneční zábava s EMINENCE ROCK od 20:00 hod.
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

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

FOTBALISTÉ ČECHOVIC

BOJOVALI O POHÁR...

SPORT

KULTURA

15012810072

®

SPOLEČNOST

Pondělí 1. čer v na 2 0 1 5
Číslo 22•Ročník 19

JEDNIČKOU
UNICREDIT CZECH OPEN
BUDE

SLOVÁK
KLIŽAN

Naleznete
uvnitř

DÍKY TK PLUS BUDE
ZPÍVAT KRASAVEC
●● V hanácké metropoli se bude
konat další významná akce

strana 24

JEDNIČKOU JESTŘÁBŮ
ZŮSTÁVÁ ŠIMBOCH
●● Hokejisté Prostějova
mají staronového brankáře

strany 34 - 35

Foto: Jiří Vojzola

Foto: Jiří Možný
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PROSTĚJOV Ani daviscupový reprezentant a člen úřadujících šampionů TK Agrofert
Prostějov Lukáš Rosol,
R
ani Pablo Cuevas z Uruguaye či Janko Tipsarevič z Chorvatska.
Nasazeným prvním
první hráčem právě startujícího challengeru UniCredit Czech Open 2015
je slovenský tenista Martin Kližan, 36. hráč světového žebříčku ATP. Jeho největším vyzyvatelem bude nepochybně domácí hvězda a obhájce titulu z loňského ročníku Jiří
Veselý, jemuž patří 41. pozice. Volnou kartu od pořadatelů dostali ještě Marcel Granollers
ze Španělska (57.) a Santiago Giraldo z Kolumbie (64.). Poslední čtyři místa obsadí úspěšní
borci z kvalifikace, která vrcholí právě dnes.
(pk)

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z PROSTĚJOVSKÝCH
KURTŮ NAJDETE NA STRANĚ 39

Historické kácení májky v Drozdovicích

Zachránili SLIVOVICI!

●● Také v Prostějově proběhla NOC
KOSTELŮ, která otevřela brány až na
jednu výjimku všech posvátných míst.
Reportáž najdete na straně 25
●● Závěrečný závod série Visegrad 4
Bicycle Race zvládl z prostějovských
jezdců nejlépe Petr Lechner, jenž dokončil slovenský díl na pětadvacátém
místě.
●● O vítězi okresního přeboru mužů
se rozhodne až v posledních dvou kolech, fotbalisté prostějovské Hané totiž
odmítli korunovaci Nezamyslic a zvítězili nad tímto soupeřem 4:0. Více na
straně 33
●● Milovníci květin si dali uplynulý
pátek sraz v prostějovském „Kasku“.
Právě zde se pořádalo Zemské kolo floristické soutěže. Zpravodajství najdete
na www.vecernikpv.cz
●● Tento týden vstoupí duo prostějovských basketbalistek Adéla Neubauerová, Michaela Krátká do přípravy
reprezentační osmnáctky před mistrovstvím Evropy, od čtvrtku do neděle
se uskuteční kemp v Praze-Suchdole.
●● Dvojice prostějovských kulečníkářů Martin Dostál - Zdeněk Galíček
získala bronzovou medalii ve finále extraligy dvojic v kvartách.

BYLI JSME
U TOHO

„Dřevorubci“ byli letos v Drozdovicích opravdu šikovní, padající májka neohrozila litrovou láhev
slivovice.
Foto: Pavel Makový

PROSTĚJOV Kácení májky v Drozdovicích se letos uskutečnilo sice již
popáté, ale v předešlých čtyřech případech se nikdy místním chasníkům
nepodařilo zachránit ten největší poklad v podobě litrové láhve slivovice
ukryté v koruně májky. AŽ LETOS!

Pomalu už tradiční lidová veselice
přilákala ke kapličce v Drozdovicích
uplynulou sobotu desítky návštěvníků.
Těsně před polednem se místní chasa
dala do kácení. „Prvotní úkol zněl jasně,
konečně nerozbít flašku slivovice. Přišli
jsme na fígl, jak toho docílit a podařilo

se! Májka spadla tak šikovně, že láhev
nejlepšího moku na světě zůstala v koruně neporušena. Všichni jsme si pak
pochopitelně zasloužili doušek výborné slivovice,“ komentoval historický
úspěch v Drozdovicích Pavel Makový,
hlavní organizátor akce. |
(mik)

boje na zelených trávnících aneb

➢

ARIETE MUSÍ
SNÍŽIT ROZPOČET
●● Rozhovor s šéfem klubu
Ivanem Pospíšilem
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zveme na šlágr Večerníku - TENIS
PROSTĚJOV Až desítka
tenistů z první stovky žebříčku
ATP bude startovat na challengeru v Prostějově. Také
dvaadvacátý ročník turnaje
UniCredit Czech Open 2015
bude mít obsazení jako celá řada podniků ATP Tour.
„Účast je skvělá, očekávám kvalitní zápasy, které určitě lidem nabídnou hezkou podívanou. Až na Tomáše Berdycha
bude v Prostějově domácí špička, a to jsme chtěli,“ uvedla
ředitelka turnaje Petra Černošková.
Chybět nebude obhájce loňského vítězství Jiří Veselý.
„Počítáme se startem téměř kompletního daviscupového
týmu. Radek Štěpánek se vzhledem ke svému žebříčkovému
postavení do turnaje vešel bez karty a potřebovat ji zřejmě
nebudou ani Adam Pavlásek a Jan Hernych,“ poznamenala
Černošková.
Před sobotním finálovým zápasem se uskuteční exhibice
ve čtyřhře mezi českým párem Jiří Novák - Karel Nováček
a slovenskou dvojicí Miloslav Mečíř - Karol Kučera. Pořadatelé
se před finále oficiálně rozloučí s trojnásobným vítězem
prostějovského challengeru Janem Hájkem, který zanechal
aktivní činnosti. „Vstup do areálu je tradičně volný. Věříme,
že tribuny budou plné,“ přeje si manažer spolupořádající
agentury TK PLUS Tomáš Cibulec.
(lv)

Více informací najdete ve speciální příloze,
která je součástí dnešního vydání Večerníku

KAM ZA F

TBALEM

DIVIZE „E“ – 29. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 29. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 29. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 25. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 25. KOLO

TJ SOKOL URČICE
RÝMAŘOV
NEDĚLE 7.6. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

FC KRALICE NA HANÉ
FK SAN-JV ŠUMPERK
SOBOTA 6.6. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

SOKOL KONICE
FK SLAVOJ KOJETÍN
NEDĚLE 7.6. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL MOSTKOVICE

FC HVOZD
FK NOVÉ SADY „B“
NEDĚLE 7. 6. 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

TJ SOKOL ÈECHOVICE

NEDĚLE 7.6. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

22

Pondělí 1. června 2015
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky

Fotbalový sumáø

28. kolo - Divize E

28. kolo - MSFL

SK Hanácká Slávia
Kroměříž
1.SK
Prostějov

2

FC Velké Karlovice
+ Karolinka

Poločas: 1:0

0

Diváků: 370.

Poločas: 0:1

Branky: 12. a 73. Skopalík. Rozhodčí: Mojžíš – Záloha, Vrťo.
Piták – Zelina, Hloch, Koláček, Bokůvka – Haluza (80.
Halouzka), Skopalík, Machynek, Svozil, Kopečný (89.
Pekař) – Los.
Trenér: Petr Gottwald.

SESTAVA
URČIC:

Petr - Kašík, Budín, Látal, Netopil - Mazouch, Salachna,
Kutra (60. Hromek) - Žák, Neubert (83. Silnica), Strašák (76.
Ferko).
Trenér: Vlastimil Chytrý

„Hráli i za mě a jsem rád, že se na to nevykašlali.“

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

Kofroň - Hirsch, Zatloukal, Rus, Krejčíř – Steigl (79.
Přikryl), Zelenka, Fládr, Petržela (46. Sečkář), Koudelka (61.
Machálek) - Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

0
2

TJ Sokol
Určice

Branky: 33. Kutra, 61. Neubert (pen.).
Rozhodčí: Dubravský - Trávníček, Podaný. Žluté karty: Žák - Fládr.
Červená karta: Fládr.
SESTAVA
KROMĚŘÍŽE:

* výsledky * statistiky * tabulky

KAM NA DIVIZI SK.E - 29. KOLO:

„Dotahovat dvougólové manko
v deseti lidech je vždycky obtížné“
trenér P
Prostějova
rostějo
ova Fra
František
antišeek JU
JURA
URA
A
strana 32
DALŠÍ VÝSLEDKY MSFL
FC Fastav Zlín B – SK Sigma Olomouc B 2:3 (2:1). Branky: 36. Blanař (pen.), 45. Blanař –
34. Ševčík, 72. Hladík, 79. Danis. Diváci: 110 * HFK Třebíč – FC Hlučín 0:2 (0:1). Branky:
4. Málek, 61. Badalyan. Diváci: 85 * SK Líšeň – 1. HFK Olomouc 5:0 (3:0). Branky: 6.
Král, 19. Šumbera, 34. Přerovský, 66. Halaška, 75. Šumbera. Diváci: 220 * FK Slavia Orlová
- Lutyně – SK Spartak Hulín 4:4 (2:3). Branky: 28. Tomáš, 33. Kroča (vla.), 56. Schroner
(pen.), 66. Klimas – 15. Červenka, 38. Elšík, 41. Elšík, 75. Zlámal. Diváci: 56 * SK Uničov
– MFK Vyškov 2:0 (1:0). Branky: 7. Vejvoda, 76. Hrubý. Diváci: nehlášeno * FK Sulko
Zábřeh – 1. FC Slovácko B 0:0 (0:0). Diváci: 160 * SFC Opava B – MSK Břeclav 1:3 (0:2).
Branky: 63. Macíček – 3. Simandl, 17. Simandl (pen.), 75. Pospiš. Diváci: 150.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 28. KOLE


Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

29
28
28
28
29
29
28
28
28
28
29
28
28
28
28
28

19
15
15
12
11
12
12
11
11
10
8
8
8
6
7
2

7
8
5
9
12
9
7
7
6
5
10
9
7
9
6
2

3
5
8
7
6
8
9
10
11
13
11
11
13
13
15
24

76:25
47:31
62:44
49:37
47:40
39:32
40:40
48:44
52:49
45:44
38:43
48:51
26:46
36:54
23:46
23:73

64
53
50
45
45
45
43
40
39
35
34
33
31
27
27
8

KAM NA MSFL - 29. KOLO:
pátek 5.6.
sobota 6.6.
sobota 6.6.
sobota 6.6.
sobota 6.6.
sobota 6.6.
neděle 7.6.
neděle 7.6.

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

:
:
:
:
:
:
:
:

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

čtvrtek 4.6.
sobota 6.6.
sobota 6.6.
sobota 6.6.
sobota 6.6.
neděle 7.6.
neděle 7.6.
neděle 7.6.

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

:
:
:
:
:
:
:
:

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

MS DIVIZE SK.E

PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

28. kolo: Vítkovice - Havířov 5:1 (3:0), V. Karlovice Určice 0:2 (0:1), Rýmařov - Mohelnice 0:1 (0:0), Val.
Meziříčí - Dolní Benešov 2:0 (1:0), Hranice - Nový
Jičín 2:2 (1:2), Přerov - Lískovec 1:2 (0:1), Slavičín
- Petrovice 1:0 (1:0), Kozlovice - Brumov 1:2 (1:0).
1.Mohelnice
28 17 5 6 52:24 56
2.Vítkovice
28 16 3 9 56:34 51
3.Slavičín
28 15 5 8 50:37 50
4.Brumov
28 15 3 10 55:38 48
5.Petrovice
28 14 4 10 34:32 46
6.Havířov
28 11 9 8 49:45 42
7.Nový Jičín
28 11 9 8 45:42 42
8.Hranice
28 10 11 7 51:40 41
9.Rýmařov
28 11 7 10 52:43 40
10.Přerov
28 10 8 10 41:44 38
11.Valašské Meziřící 28 11 3 14 40:50 36
12.Kozlovice
28 10 5 13 52:58 35
13.Dolní Benešov 28 9 3 16 41:49 30
14.Lískovec
28 7 4 17 32:66 25
15.Určice
28 6 5 17 31:56 23
16.Velké Karlovice 28 4 10 14 23:46 22

28.kolo: Nové Sady-Dolany 8:1 (2:0), branky:
Režný 6, Blaha, Dvorský - Holásek, Litovel - Medlov
0:1 (0:0), branky: Novák, Chválkovice-Želatovice
0:1 (0:0), branky: Jemelka, Klenovice-Velké Losiny
1:3 (0:2), branky: Smékal - Uvízl 2, Šinogl, Mohelnice
"B"-1.HFK "B" 1:1 (0:0), branky: Ryba - Blažkovský,
Šumperk-Šternberk 1:1 (1:0), branky: Skopal
- Vinkler, Kojetín-Koválovice-Kralice 2:1 (2:1),
branky: Peřina, Vaněk - Nečas, Hněvotín-Konice 2:1
(1:1), branky: Karabina, Lošťák – Schön (pen.)
1. Nové Sady 28 23 3 2 103:26 72
2. Šumperk
28 19 6 3 51:19 63
3. Velké Losiny 28 16 7 5 60:31 55
4. Hněvotín
28 15 4 9 46:40 49
5. Kojetín-Koválovice 28 13 5 10 54:39 44
6. Medlov
28 13 4 11 44:42 43
7. Želatovice
28 12 3 13 42:47 39
8. Mohelnice "B" 28 11 4 13 47:52 37
9. 1.HFK "B"
28 10 5 13 46:51 35
10. Šternberk
28 10 5 13 43:50 35
11. Litovel
28 9 7 12 47:48 34
12. Kralice
28 9 6 13 35:48 33
13. Dolany
28 8 4 16 40:68 28
14. Konice
28 7 5 16 32:49 26
15. Chválkovice 28 6 6 16 30:50 24
16. Klenovice
28 6 0 22 30:90 18

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

28. kolo - Přebor Olomouckého KFS

TJ Sokol
Klenovice na Hané

1

Sokol Lázně

3

Velké Losiny

Poločas: 0:2

Branky: Smékal z penalty – Uvízl 2, Šinogl.
Rozhodčí: Svozil – Jelínek, Motal. ČK: Lakomý (K).
SESTAVA
KLENOVIC:

Polák – Smékal, Lakomý, Šlézar, Liška – Pytela, Všianský,
Rozehnal (80. Jaroš), R. Cetkovský – T. Cetkovský, Borovský (65. Prášil).
Trenér: Vladimír Krč.

PŘEDEHRÁVKA - 30. KOLO:
středa 3.6.
středa 3.6.
středa 3.6.

17:00
17:00
17:00

:
:
:

Břeclav - Hlučín
Opava B - Prostějov
Zlín B - Hulín

28. kolo - Přebor Olomouckého KFS

FK
Kojetín - Kovalovice

2

FC
Kralice na Hané

1

Poločas: 2:1

Branky: Vaněk, Peřina – Nečas.
Rozhodčí: Vedral – Přikryl, Kopecký.
SESTAVA
KRALIC:

Števula – Répal (46. Němec), Dočkal, Martinka – Troneček
(70. Kamenov), Nečas, Neoral, Hlačík, Valtr – Lehký, Dostál
(80. Ličman).
Trenér: Ivo Gottwald.

„Kluci chtěli, makali a nedali nic zadarmo.“
trenérr Kleno
Klenovic
ovic Vl
Vladimír
ladim
mír K
KRČ
RČ
Č
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28. kolo - Přebor Olomouckého KFS

TJ FC

Hněvotín

Sokol

Konice

2
1

Poločas: 1:1

Branky: Karabina, Lošťák – Schön z penalty.
Rozhodčí: Zavřel – Štětka, Grečmal.
SESTAVA
KONICE:

Rec – R. Řehák, Čižmar, Bílý – Antl (75. P. Sedláček),
T. Sedláček (80. T. Řehák), Kořenovský, Drešr – Vydržel,
Schön – Blaha (60. Kamený). Trenér: Roman Jedlička.

„Opět jsme neproměnili strašnou spoustu
vyložených šancí, to už není smůla.“
„Minimálně bod jsme si za výkon zasloužili. “
trenér
tre
enér Kralic n
naa Hanéé Ivo G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
trenérr Kleno
Klenovic
ovic Vl
Vladimír
ladim
mír K
KRČ
RČ
Č
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I.A SK. „B“ MUŽI:

SPORTIKA - II.TØÍDA

24.kolo: Náměšť-Dub nad Mor. 3:1 (2:0), branky:
Fišara 2, Šoupal - Šálek, Štěpánov-Troubky 7:1
(2:1), branky: Zachar 5, Olšanský, Vrba, vlastní,
Bělotín-Beňov 2:2 (2:1), branky: Cirkl, Hanák Horák, Hrabovský, Čechovice-Opatovice 0:2 (0:0),
branky: Klvaňa, Šigut, Lipník-Mostkovice 3:1 (2:1),
branky: Janíček, Kovařík, Zelenay - Musil, LipováÚstí "A" 0:2 (0:1), branky: Holoubek, Sencovici,
Hlubočky-Slatinice 1:0 (0:0), branka: Frýdek.
1.Ústí "A"
24 24 0 0 94:17 72
2.Bělotín
24 17 2 5 69:38 53
3.Lipník
24 12 3 9 53:39 39
4.Beňov
24 11 5 8 72:61 38
5.Lipová
24 12 2 10 52:49 38
6.Náměšť
24 11 4 9 50:50 37
7.Čechovice 24 10 5 9 45:38 35
8.Opatovice
24 11 2 11 48:45 35
9.Mostkovice 24 9 2 13 32:49 29
10.Štěpánov 24 9 1 14 44:58 28
11.Slatinice
24 7 6 11 32:41 27
12.Hlubočky
24 7 2 15 35:75 23
13.Troubky
24 4 3 17 42:73 15
14.Dub nad Mor. 24 4 3 17 32:67 15
Kanonýři: 18 - Pokorný Radim (Ústí "A"), 16 Zachar Jakub (Štěpánov), Šigut David (Opatovice),
15 - Machač Filip (Beňov).

24.kolo: Haná Prostějov-Haná Nezamyslice 4:0
(2:0), branky: Strouhal 3, Zatloukal, FC Kralice
B-Smržice 1:3 (0:2), branky: Hrubý - Kotlár 2,
Kalandřík, Sokol Přemyslovice - Sokol Vrahovice
1:1 PK 1:3, branky: Tyl - vlastní, Sokol Čechovice
B-Sokol Olšany nehráno pro nezp.terén, Sokol
Brodek u PV-Skalka 2011 0:4, branky: Novák 2,
Glouzar, Slamenec, Horní Štěpánov-Sokol Určice
B 3:0, branky: Liška, Navrátil, Němec, Sokol ZdětínSokol Držovice 0:1 (0:0), branky: Fiferna.
1.Haná Nezamyslice 24 18 3 3 71:23 58
2.Haná Prostějov
24 16 3 5 63:28 54
3.Horní Štěpánov
24 14 3 7 69:34 46
4.Skalka 2011
24 14 2 8 57:51 45
5.Sokol Vrahovice
24 11 7 6 61:40 44
6.Sokol Brodek u PV 24 12 3 9 47:49 42
7.Sokol Určice B
24 10 6 8 57:49 39
8.Sokol Čechovice B 24 10 4 10 46:45 36
9.Smržice
24 9 3 12 51:68 31
10.Sokol Přemyslovice 24 6 5 13 36:53 26
11.Sokol Držovice
24 8 1 15 41:66 26
12.Sokol Olšany
23 7 3 13 32:55 24
13.Sokol Zdětín
24 7 2 15 49:73 23
14.FC Kralice B
24 2 3 19 16:61 10
Kanonýři: 18 - Klimeš Libor (Horní Štěpánov),
17 - Nakládal Petr (Sokol Čechovice B), 16 - Studený
Jan (Sokol Vrahovice), Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín).

I.B SK. „A“ MUŽI:

24.kolo: Vik.Přerov "B"-Čekyně 3:5 (2:2),
branky: Dort, Navrátil, Zaoral - Juránek 2, Čechák
2, Púčala, Hor. Moštěnice-Vrchoslavice 0:4
(0:1), branky: Šimek 4, Ústí "B"-Všechovice 0:5
(0:2), branky: Kopečný, Kubica, Přikryl, Rolinc,
Sehnálek, Pivín-Plumlov 3:2 (2:1), branky:
Svozil 3 - Křupka, Ostratický, Kojetín-Koválovice
"B" - Radslavice nehlášeno, Tovačov-Brodek
u Př. 3:2 (1:2), branky: Mezulianík 2, Nemrava
- Mádr, Omelka,Otinoves-Kostelec 1:3 (1:2),
branky: Janeček - Preisler 2, Menšík.
1.Všechovice 24 16 2 6 59:30 50
2.Plumlov
24 14 5 5 64:39 47
3.Čekyně
24 10 5 9 60:55 35
4.Kojetín-Kovál. "B"23 10 5 8 41:37 35
5.Kostelec
24 10 4 10 57:47 34
6.Ústí "B"
24 9 6 9 54:52 33
7.Hor. Moštěnice 24 10 3 11 42:60 33
8.Brodek u Př. 24 9 5 10 48:40 32
9.Vrchoslavice 24 8 7 9 59:49 31
10.Pivín
24 8 6 10 39:54 30
11.Tovačov
24 8 5 11 46:54 29
12.Vik.Přerov "B" 24 8 5 11 53:62 29
13.Otinoves
24 8 3 13 52:67 27
14.Radslavice 23 6 5 12 35:63 23
Kanonýři: 23 - Suchánek Marek (Hor. Moštěnice),
21 - Hladký Adam (Plumlov), 16 - Navrátil Michal
(Čekyně).
I.B SK. „B“ MUŽI:

24.kolo: Nové Sady "B"-Slavonín 4:1 (2:0),
branky: Andreev, Dvořák, Novotný, Ronza Adámek, Doloplazy-Paseka 3:2 (1:0), branky:
Jurčík 2, Sladký - Martinák, Vojtášek, HaňoviceŠumvald 4:0 (2:0), branky: Vilímec 3, Zavadil,Velký
Týnec-Lutín 2:5 (2:4), branky: Pospíšil 2 - Chrást 2,
Gallik 2, Skoumal, Protivanov - Velká Bystřice 0:1
(0:0), branky: Goldscheid, Jesenec-Zvole 1:1 (0:1),
branky: Tichý - Gasparics, Hvozd-Babice 3:2 (2:0),
branky: Bílý, Křeček, Poles - Seyfried 2.
1. Lutín
24 14 5 5 63:34 47
2. Velká Bystřice 24 13 3 8 45:48 42
3. Zvole
24 12 5 7 39:36 41
4. Nové Sady "B" 24 12 4 8 77:48 40
5. Haňovice
24 12 4 8 58:34 40
6. Protivanov 24 12 2 10 48:35 38
7. Paseka
24 11 4 9 60:52 37
8. Doloplazy 24 10 3 11 52:46 33
9. Jesenec
24 9 6 9 37:44 33
10. Babice
24 8 5 11 28:56 29
11. Slavonín
24 9 1 14 41:47 28
12. Hvozd
24 7 5 12 38:51 26
13. Velký Týnec 24 6 4 14 50:72 22
14. Šumvald
24 5 5 14 22:55 20
Kanonýři: 21 - Pospíšil Jaromír (Velký Týnec), 18 Drábek Josef (Doloplazy), 16 - Andrýsek Petr (Nové
Sady "B"), Vojtášek Petr (Paseka).

III. TØÍDA

24. kolo: Sokol Bedihošť-Haná Nezamyslice B
nehlášeno, Sokol Vicov-FC Ptení 4:0, FK VyšoviceSokol Čechy pod Kosířem 2:2 (2:2), PK 2:1, Sokol v
Pivíně B-Sokol Kladky 1:1 PK 2:3, Sokol Protivanov
B-Sokol Tištín 3:1 (:), FK Němčice-Sokol Mostkovice
B 4:0, Hruda 2, Mrkva, Ondra, Sokol Otaslavice-FC
Dobromilice 4:0 (1:0).
1.FK Němčice
24 19 4 1 55:20 64
2.Sokol Otaslavice
24 13 5 6 58:37 45
3.Sokol Vicov
24 11 6 7 55:29 43
4.Sokol Tištín
24 12 5 7 48:38 42
5.FC Dobromilice
24 11 3 10 57:50 37
6.FC Ptení
24 9 5 10 35:36 37
7.Sokol Kladky
24 10 3 11 58:54 34
8.FK Vyšovice
24 8 5 11 41:37 33
9.Sokol Bedihošť
23 8 5 10 53:66 31
10.Sokol Protivanov B 24 9 3 12 49:59 30
11.Haná Nezamyslice B 23 6 6 11 36:55 28
12.Sokol Čechy pod K. 24 8 3 13 60:79 27
13.Sokol Mostkovice B 24 5 6 13 47:63 25
14.Sokol v Pivíně B
24 6 5 13 42:71 25
Kanonýři: 21 - Navrátil Miloš (Sokol Kladky),
Štěpánek Radomír (Sokol Vicov), 18 - Kaláb Michal
(Sokol Otaslavice), 17 - Hruda Radek (FK Němčice),
Musil Martin (Sokol Bedihošť).
IV. TØÍDA

20.kolo: Pavlovice u Koj.-FC Kostelec na Hané B 1:0,
Jiskra Brodek u Konice-Sokol Ivaň 5:1, Sokol Plumlov
B-Sokol Vrahovice B 6:2 (2:1), branky:, Želeč-Sokol
Brodek u PV B 3:5, Biskupice-Sokol Tvorovice 1:0,
Morávia Doloplazy-Sokol Přemyslovice nehlášeno
1.Jiskra Brodek u Konice 20 17 2 1 87:15 55
2.FC Kostelec na Hané B 20 14 2 4 90:29 45
3.Pavlovice u Koj.
20 13 4 3 63:32 44
4.Sokol Plumlov B
20 13 3 4 66:36 44
5.Sokol Brodek u PV B 20 10 3 7 58:53 35
6.Sokol Vrahovice B 20 9 1 10 51:73 29
7.Sokol Tvorovice
20 8 2 10 48:36 27
8.Biskupice
20 8 1 11 44:55 26
9.Sokol Přemyslovice 19 7 2 10 29:35 24
10.Morávia Doloplazy 19 5 2 12 31:63 17
11.Sokol Ivaň
20 2 1 17 17:74 7
12.Želeč
20 1 1 18 22:105 4
Kanonýři: 21 - Žondra Radim (Jiskra Brodek
u Konice), 16 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B),
Trajer David (Sokol Plumlov B), 15 - Bureš Tomáš
(Sokol Brodek u PV B).

www.
vecernikpv.cz

SEMIFINÁLE POHÁRU O KFS

TJ Sokol
Čechovice

3

TJ Sokol

4

Ústí

Poločas: 1:1

Branky: 10. a 68. R. Klimeš, 49. Haluza – 26. a 57. Orava, 47. Šnejdrla
z penalty, 90. Pavel Sencovici. Rozhodčí: Ehrenberger – Slota, Boháč.
Žluté karty: Haluza, R. Klimeš – Smolka, Černotský, Škařupa, Patrik Sencovici
SESTAVA
ČECHOVIC:

D. Klimeš (46. Zelinka) – Frys, M. Klimeš, Zacpal, Ján
– Klváček (46. Drmola), Kolečkář, Haluza (72. A. Pospíšil),
R. Klimeš – Jahl (64. Jančík), Nejedlý. Trenér: Jaroslav Klimeš.

SESTAVA
ÚSTÍ:

Bernkopf – Bezděk, Pavel Sencovici, Smolka, Šnejdrla –
Černotský, Holoubek (71. Vladík), Orava, Plesník (84. Bagar)
– Patrik Sencovici, Škařupa.
Trenér: Radim Žingor.

„Hrálo se útočně, padlo hodně gólů, kdo přišel,
mohl být spokojen.“
trenér Č
Čechovic
echovicc Jaros
Jaroslav
slav K
KLIMEŠ
LIM
MEŠ
Š
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Jak jednoduché... stačí kliknout na

www.vecernikpv.cz/predplatne

Pondělí 18.
1. června
května
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky
MLÁDEŽNICKÉ TABULKY
REGIONÁLNÍCH MUŽSTEV:

Sportovní sumáø
VÝSLEDKY 11. KOLA:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PRVNÍ LIGY MUŽŮ


Tým

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

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

* výsledky * statistiky * tabulky

10. kolo interligy boxu

Prostějov – Radotínský SK 6:2, Žďár nad Sázavou – Zruč-Senec 3:6, Čakovice
„B“ – Start Praha 4:6, Přerov – Žatec 6:2 (předehráno 17.5.).
Z

V

R

P

Skóre

Body

11
11
11
11
11
11
11
11

8
8
7
3
4
4
2
0

2
1
2
3
1
1
2
4

1
2
2
5
6
6
7
7

62:28
59:38
56:35
43:49
41:51
40:53
35:57
37:62

18
17
16
9
9
9
6
4

KAM NA 1. LIGU MUŽŮ?
12. kolo, sobota 13. června, 14.00: Přerov – Čakovice „B“, Žďár nad Sázavou
– Prostějov, Zruč-Senec – Radotínský SK, Žatec – Start Praha (neděle 21.6.,
10.00).

V malé kopané je na programu

SEMIFINÁLE POHÁRU
Prostějov – Ligové soutěže v malé kopané ČUS Prostějovska už skončily, ale
aktuální sezóna v populární odnoži velkého fotbalu na území našeho okresu dál pokračuje. Vyvrcholit totiž musí ještě Pohár města Prostějova mužů
2014/15, ve kterém se o nejbližším víkendu hrají dvě semifinálové skupiny.
Obě mají výkop v sobotu 6. června od 9.00 hodin, přičemž jednu grupu hostí hřiště v Dřevnovicích a druhou areál v Brodku u Prostějova. Hraje se systémem každý
s každým jeden zápas na 2x20 minut, ze tří účastníků každé skupiny postoupí do
finálového turnaje (20. června) dva nejlepší týmy.
Program semifinále Poháru města Prostějova 2014/15
Skupina I – hřiště Dřevnovice (sobota 6. června): 9.00 hodin SK Dřevnovice – SK
Tomek Dobrochov, 9.50 hodin SK Tomek Dobrochov – SK Chaloupka Prostějov,
10.40 hodin SK Chaloupka Prostějov – SK Dřevnovice.
(kopa, son)

BC Dubnica
nad Váhom

4

BC DTJ
Prostějov

12

Rozhodčí:
Strnad – Šefranko,
Šmíd, Pavelek,
Andrejčak.
Diváci: 300

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

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

1.
2.
3.
4.
5.

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

8
7
8
8
7

7
5
4
2
0

0
0
1
0
1

1
2
3
6
6

94:34
64:48
76:50
44:84
24:88

14
10
9
4
1

DALŠÍ VÝSLEDKY 10. KOLA
Big Board Praha – BC Stavbár Nitra 10:6, Górny Slask Gliwice volno.

KAM PŘÍŠTĚ:
Dohrávka 9. kola (13. června): Górny Slask Gliwice – Big Board Praha.

„Byl to pěkný zápas s pěkným výsledkem.
Užili jsme si to.“
trenér boxerů Petr NOVOTNÝ
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KP STARŠÍ DOROST

24.kolo: Černovír-Konice 10:0 (7:0), branky: Kudlička
2, Marta 2, Plachetka 2, Bařinka, Guskovič, Vaněčka,
Vysoudil, Chválkovice-Nové Sady 0:1 (0:0), branky:
Novotný, Šternberk "A"-Nemilany 5:1 (2:0), branky:
Škoda 2, Sklenář, Zatloukal, Zuština - Hořava, Velký
Týnec-Opatovice 5:2 (4:0), branky: Malinek 2, Charvot,
Coufal, Šíma - Walach 2, Velké Losiny-Mohelnice 5:0
(2:0), branky: Bureš 2, Hegner, Zrník, Žák, Zubr PřerovUrčice 2:0 (1:0), branky: Hradilík - vlastní, LitovelKostelec 1:9 (0:6), branky: Štýbnar - Stanek 3, Doležel
2, Hruban 2, Grulich, Simandl.
1.Zubr Přerov
24 20 2 2 87:27 62
2.Určice
24 19 2 3 135:46 59
3.Mohelnice
24 18 0 6 82:34 54
4.Velké Losiny
24 14 2 8 81:49 44
5.Černovír
24 13 5 6 66:36 44
6.Opatovice
23 13 2 8 77:53 41
7.Chválkovice
24 9 3 12 81:48 30
8.Velký Týnec
24 9 3 12 56:58 30
9.Šternberk "A"
24 8 3 13 56:73 27
10.Nemilany
24 8 2 14 56:65 26
11.Nové Sady
24 7 4 13 61:58 25
12.Kostelec
23 6 4 13 63:94 22
13.Konice
24 5 1 18 43:129 16
14.Litovel
24 1 1 22 16:190 4

FRENCH OPEN - ATP Tour, WTA Tour
Paříž, Roland Garros
MUŽI

ŹENY

MUŽI-kvalifikace
1. kolo: Partl (Slovensko) - Elgin (Rusko) 6:3, 3:6, 6:3; Šafránek - Staněk (oba ČR) 5:7,
6:2, 6:2; Teixeira (8-Francie) - Děrkas (ČR) 6:3, 6:0; Laaksonen (Švýcarsko) - Jatsyk (Bělorusko) 6:2, 6:1; Paňák (ČR) - Saško (Ukrajina) 6:2, 6:4; Zelenay (Slovensko) - Krček
(ČR) 6:2, 6:3; Kapas (6-Polsko) - Bětov (Bělorusko) 6:1, 6:1; Michalička (3) - Hlavacka
(oba ČR) 6:0, 6:0; Brtnický (ČR) - Karlovskij (Rusko) 5:7, 7:6(6), 6:3; Novák (ČR) Bury (Bělorusko) 6:7(2), 6:4, 6:4, Mektič (7-Chorvatsko) - Papík (ČR) 4:6, 7:5, 6:3; Michon (4-Francie) - Kellovský (ČR) 6:3, 6:3; Poljak (ČR) - Kopřiva (ČR) 6:3, 6:4, Štaubert
(ČR) - Kowalczyk (Polsko) 7:5 src.; Konečný (ČR) - Jankovič (Srbsko) 6:3, 6:2
2. kolo: Ignatik (1-Bělorusko) - Partl 7:6(5), 6:0; Laaksonen - Paňák 6:3, 6:1; Michalička –
Brtnický 6:3, 6:2; Michon – Poljak 6:4, 6:2; Kapas – Zelenay 7:6(6), 6:4; Mektič – Novák
6:3, 6:3; Teixeira – Šafránek 6:4, 6:7(0), 6?1; Štaubert – Konečný 6:7(5), 7:5, 6:3

KRAJSKÁ SOUTÌŽ SK. “A”- DOROST

1. kolo: Šafářová (ČR-13) - Pavljučenkovová (Rus.) 7:6, 7:6; Karolína Plíšková
(ČR-12) - Čang Šuaj (Čína) 7:6, 6:4; Kvitová (ČR-4) - Erakovicová (N. Zél.) 6:4,
3:6, 6:4; Smitková (ČR) - Townsendová (USA) 6:3, 6:4; Cetkovská (ČR) - Doiová (Jap.) 3:6, 2:6. 2. kolo: Šafářová - Naraová (Jap.) 6:2, 6:0, Kvitová - Solerová
(Šp.) 6:7, 6:4, 6:2, Karolína Plíšková - Mituová (Rum.) 6:2, 6:7, 4:6, Smitková
- Bacsinszká (23-Švýc.) 2:6, 0:6, 3. kolo: Šafářová - Lisická (20-Něm.) 6:3, 7:6,
Kvitová – Beguová (30-Rum.) 6:3, 6:2.

24.kolo: Náměšť-Chomoutov 0:5 (0:2), branky: Vybíral
2, Ondrejka, Švach, Římský, Doloplazy-Hustopeče
2:3 (2:0), branky: Götzel, Sivanič - Macháň 2, Kolář,
Šternberk "B"-Želatovice 3:11 (1:5), branky: Bílek 2,
Nohejl - Matlocha 9, Stískalek, Vašina, Lipník-Protivanov
6:0 (4:0), branky: Pospíšil 3, Caletka, Skřítecký - vlastní,
Kojetín-Koválovice-Smržice 6:4 (3:2), branky: Jura 3,
Langer 2, Šafránek - Bajer 2, Hubáček, Tomiga, Němčice
nad H.-Brodek u Př. 2:2 (1:1), branky: Vejvoda, Vejvoda
- Kaláb 2, Tovačov-Slatinice 3:2 (2:0), branky: Chorý,
Pasz, Špalek - Křeček 2.
1.Lipník
24 23 0 1 106:15 69
2.Želatovice
24 18 2 4 105:38 56
3.Chomoutov
24 17 2 5 78:26 53
4.Smržice
24 15 2 7 76:47 47
5.Tovačov
24 12 2 10 59:48 38
6.Doloplazy
24 11 4 9 83:50 37
7.Hustopeče
24 12 0 12 62:52 36
8.Slatinice
24 11 2 11 72:55 35
9.Protivanov
24 8 3 13 49:60 27
10.Brodek u Př.
24 8 2 14 65:83 26
11.Němčice nad H.
24 7 3 14 48:74 24
12.Náměšť
24 6 2 16 44:74 20
13.Kojetín-Koválovice 24 5 4 15 59:93 19
14.Šternberk "B"
24 0 0 24 16:213 0

VEÈERNÍK V NOVÉM
I SE SPORTEM

Do druhého týdne Paříže se dostala pouze Kvitová a Šafářová
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Osm zástupců
prostějovského TK Agrofert vstoupilo do druhého grandslamu sezony
v Paříži. Do druhého týdne se v ženské části turnaje prokousala Petra
Kvitová a Lucie Šafářová. Té trošku
pomohlo horší počasí a dešťové přeháňky. Její utkání proti favorizované
Marii Šarapovové odložili na pondělí.
V mužském pavouku se nejdál dostal
Tomáš Berdych, v boji o postup do
čtvrtfinále ale prohrál s domácím
Tsongou.
Nasazená čtyřka Kvitová, která se bez
ohledu na další účinkování v Paříži posune na třetí místo světového žebříčku, se
zpočátku trápila a v prvních dvou kolech
udělala přesně 101 nevynucených chyb.
Přesto dokázala v třísetových duelech
uspět a ve 3. kole proti nasazené Rumunce Beguové ztratila pouze pět her.
„Obecně se mi hraje lépe, když jsem donucená předvést něco navíc. V prvních
kolech se necítím pohodlně. Do zápasů
jdu s pocitem, že jsem velká favoritka.
Moje hra se postupně zvedá. Přežila
jsem dvě kola a v tom třetím to už bylo
lepší,“ popsala své pocity Kvitová.
Ani jeden set zatím v turnaji neztratila
Šafářová, i když s Pavljučenkovou v úvodu musela hrát dva tie-breaky. Zatím se
v Paříži ukazuje ve velké formě, což ve 3.
kole pocítila i Němka Lisická, nasazená

dvacítka. Potřetí v kariéře postoupila
na Roland Garros do osmifinále. „Je to
skvělý výsledek. Možná mi pomohlo
první vítězství po vyrovnaném průběhu.
To každého nakopne,“ prohlásila Šafářová, která v dalším zápase vyzve Šarapovovou. „Dají nás na velký kurt. Půjdu
si to užít a pokusím se konečně Marii
porazit,“ tvrdí odhodlaně česká tenistka.
V osmifinále skončil další Berdychův
útok na grandslamový triumf. Čtvrtý
hráč světa po vítězství nad Japoncem
Nišiokou vyřadil Štěpánka a domácího
Paireho. Pak nestačil na další domácí
naději Tsongu. „V Paříži byly vždy k dispozici ty nejlepší kurty, a to samé platilo
i o míčích. Letos to bylo jinak. Nevím,
proč došlo k takové změně. Tři kola jsem
se s tím vyrovnával docela dobře, v tom
posledním už to nebyl ono,“ přiznal Berdych.
Přes úvodní kola se v ženské části nedostala Petra Cetkovská, Tereza Smitková
a překvapivě také dvanáctá nasazená
Karolína Plíšková. Cetkovská prohrála
hned první zápas s Japonkou Doiovou.
„Návrat po zranění je těžký. Ale pořád se
nevzdávám a jsem šťastná, že jsem zpátky,“ uvedla tenistka.
O kolo později skončila Smitková. V úvodu si poradila s Townsendovou z USA,
pak podlehla Švýcarce Bacsinszké. „Chtěla jsem si premiéru v Paříži užít. Škoda, že

KP - STARŠÍ ŽÁCI

15.kolo: Nové Sady-Velké Losiny 3:0 (0:0), branky:
Pošusta 2, Bittner, Slavonín-Čechovice 0:7 (0:5), branky:
Batěk 2, Flajsar, Frohn, Grulich, Růžička, Schuster,
Jeseník-Šternberk 14:0 (10:0), branky: Balčirák 4,
Cekuras 3, Zrník 3, Bouchal 2, Bráblík, Nečesal, Brodek
u Přerova-Kozlovice 1:2 (0:1), branky: Kocian - Keňo,
Škrabák, Mohelnice-Konice 1:3 (0:1), branky: Petruška
- Paš 3, Lipník-Zábřeh 5:2 (2:0), branky: Kubeša 2,
Školoudík 2, Filipec - Baldermann, Resler.
24.kolo: Černovír-Slavonín 5:0 (3:0), branky:, Blažek
3, Blažek, Vrba, Jeseník-Nové Sady 0:1 (0:1), branky:
Majzlík, Brodek u Přerova-Želatovice 4:1 (3:1), branky:
Kocian 2, Cetkovský, Odstrčil - Braun, MohelniceVelké Losiny 7:2 (1:1), branky: Dočekal 2, Petruška 2,
Sedlačík, Strupek, Tuleja - Hangurbadžo, Janošík, LipníkČechovice 0:6 (0:3), branky: Růžička 2, Sklenář 2,
Baroš, Krčal, Zábřeh-Šternberk 6:1 (3:0), branky: Tareš
4, Baldermann, Resler - Záhora, Konice-Kozlovice 2:1
(2:0), branky: Štugel 2 - Škrabák.
1.Čechovice
24 19 4 1 124:17 61
2.Jeseník
24 19 1 4 106:22 58
3.Nové Sady
24 17 6 1 90:18 57
4.Černovír
24 18 1 5 123:29 55
5.Konice
24 16 2 6 61:36 50
6.Mohelnice
24 15 2 7 123:33 47
7.Kozlovice
24 11 2 11 46:54 35
8.Lipník
24 11 0 13 60:79 33
9.Zábřeh
24 8 2 14 59:67 26
10.Slavonín
24 5 3 16 24:90 18
11.Velké Losiny
24 5 2 17 32:10017
12.Brodek u Přerova 24 3 3 18 20:81 12
13.Želatovice
24 3 3 18 21:12112
14.Šternberk
24 2 1 21 24:166 7

MS DIVIZE DOROSTU SK. E

1. kolo: Rosol (ČR) - Ymer (Švéd.) 6:2, 7:6, 6:3; Berdych (ČR-4) - Nišioka (Jap.)
6:0, 7:5, 6:3; Veselý (ČR) - Mayer (23-Arg.) 6:3, 6:7, 3:6, 7:5, 2:6. 2. kolo: Rosol - Bautista (19-Šp.) 6:4, 6:2, 6:2; Berdych - Štěpánek 6:4, 6:7, 6:3, 6:3. 3. kolo:
Rosol - Gabašvili (Rus.) 4:6, 4:6, 4:6, Berdych - Paire (Fr.) 6:1, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
Osmifinále: Berdych – Tsonga 3:6, 2:6, 7:6, 3:6.

UNICREDIT CZECH OPEN, Prostějov

MS LIGA DOROSTU U-19

26. kolo: Znojmo - Hodonín 4:1 (3:1), Vítkovice - MFK
Vyškov 2:3 (2:0), HS Kroměříž - 1.SK Prostějov 0:1
(0:1), HFK Olomouc - MSK Břeclav 2:0 (1:0), Sparta
Brno - SK Líšeň 3:3 (2:3), Havlíčkův Brod - Třinec 0:1
(0:0), Šumperk - Frýdek-Místek 1:5.
1. SK HS Kroměříž 25 19 3 3 62:19 60
2.1.SK Prostějov
25 19 2 4 60:19 59
3.MFK Frýdek-Místek 25 16 2 7 55:27 50
4.MFK Vyškov
25 16 1 8 71:45 49
5.1.SC Znojmo FK
25 13 1 11 55:43 40
6.FC Havlíčkův Brod 25 12 1 12 52:42 37
7. FK Fotbal Třinec 25 10 5 10 36:38 35
8.MFK Vítkovice
25 9 6 10 47:49 33
9.RSM Hodonín
25 9 5 11 45:52 32
10.SK Líšeň
25 8 6 11 41:59 30
11.FK SAN-JV Šumperk 25 9 3 13 34:57 30
12.1.HFK Olomouc 25 5 4 16 25:45 19
13.MSK Břeclav
25 3 5 17 24:65 14
14.FC Sparta Brno
25 2 6 17 19:66 12
28. kolo: Slavia Opava - Sulko Zábřeh 3:2 (3:1), SK Uničov
- Šumperk B 6:0, Vsetín - Val. Meziříčí 3:3, Krnov - Hranice
2:1 (2:1), Havířov - Vítkovice B 0:2 (0:2), Frýdlant n.O. Čechovice 9:1 (5:0), Přerov - Nový Jičín 6:0 (5:0).
1.SK Uničov
25 22 1 2 107:33 67
2.SK Hranice
26 21 1 4 80:24 64
3.1.FC Viktorie Přerov 24 16 3 5 70:29 51
4. FK Krnov
26 15 3 8 87:54 48
5.FK Jeseník
25 15 1 9 74:63 46
6.MFK Havířov
25 14 2 9 84:54 44
7.Valašské Meziříčí 25 11 2 12 59:68 35
8.1.BFK Frýdlant n.O. 24 9 5 10 70:61 32
9.FC Vsetín
26 9 4 13 36:56 31
10.FK Nový Jičín
25 9 2 14 31:52 29
11.FK Slavia Opava 25 8 0 17 44:58 24
12.Sokol Čechovice 25 7 3 15 39:10124
13.FK Šumperk B 25 6 4 15 47:85 22
14.MFK Vítkovice B 25 5 2 18 44:82 17
15.SK Sulko-Zábřeh 25 3 3 19 30:82 12

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.
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OKRESNÍ PØEBOR ŽÁKÙ 7+1

12.kolo: Sokol Brodek u PV-Sokol Klenovice 9:0,
Sokol Bedihošť-Sokol Přemyslovice nehlášeno.
1.Sokol Brodek u PV 11 10 0 1 69:10 30
2.Sokol Bedihošť
11 5 0 6 30:40 15
3.Sokol Klenovice
11 4 0 7 22:56 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).

Jednou ze dvou posledních zástupknyň prostějovského tenisu v Paříži je Petra
Kvitová, kterou čeká osmifinále proti Švýcarce Bacsinszky. Foto: Jiří Vojzola
jsem na rozloučenou dostala kanára. Příště to bude lepší,“ řekla Smitková.
Po vítězství nad Číňankou Čang Šuaj
prohrála v následujícím střetnutí Karolína Plíšková s Rumunkou Mituovou ve
třech setech a přiznala, že na tom nebyla
kondičně nejlépe. „Ve výměnách od základní čáry jsem se necítila stoprocentně. Musím víc natrénovat, abych nekazila. Pořádně mi fungoval jenom servis,“
uznala po porážce.
Téměř čtyři hodiny bojoval o postup do
druhého kola Jiří Veselý s Argentincem
Mayerem. V pátém setu už ale nedokázal

třiadvacátému hráči turnaje vzdorovat
a získal pouze dvě hry. „Na antuce jsem
cítil šanci. Ale nepodařilo se mi udržet
stanovenou taktiku až do konce,“ litoval
Veselý.
Více se dařilo Lukáši Rosolovi, který se
dostal až do 3. kola, když porazil Švéda
Ymera, nasazeného Bautistu ze Španělska a prohrál s Rusem Gabašvilim.
„Možná, že jsem mohl vyhrát nějaký set,
ale soupeř hrál dobře a byl na tom od
začátku lépe. Třetí kolo ale celkově není
úplně špatné,“ hodnotil své vystoupení
Rosol.

TABULKA OBLASTNÍHO PØEBORU ŽEN:

1.
2.
3.
4.
5.

Kostelec
Kohoutovice
Mostkovice
Ráječko
Drnovice

14
13
13
12
13

14
6
6
4
0

0
3
2
1
0

0
4
5
7
13

www.
vecernikpv
.cz

117:3
39:20
13:23
14:43
5:88

42
21
20
13
0

KP - MLADŠÍ ŽÁCI

15.kolo: Nové Sady-Velké Losiny 7:0 (4:0), branky:
Bažant, Galeta, Hada, Reiter, Romanovský, Vyvážil,
Štursa, Slavonín-Čechovice 3:1 (1:0), branky:
Dlouhý, Kohut, Puda - Zbořil, Jeseník-Šternberk
7:4 (4:1), branky: Dostál, Juřena, Krézek, Kubánek,
Latzel, Tulis, Zelinka - Teichmann 4, Brodek u
Přerova-Kozlovice 2:3 (0:2), branky: Chytil, Nevěřil
- Skopal 2, Kuban, Mohelnice-Konice 4:0 (3:0),
branky: Brulík, Dunovský, Pospíšil, Zapletal,LipníkZábřeh 2:12 (1:5), branky: Horák 2 - Hampl 5, Večeř
3, Nízký 2, Krňávek, Langer.
24.kolo: Černovír-Slavonín 0:0 (0:0), Jeseník-Nové
Sady 4:1 (3:0), branky: Tulis 2, Buček, Plšek - Beneš,
Brodek u Přerova-Želatovice 1:7 (1:2), branky: Bundil Braun 3, Boucník, Fencl, Olejník, Piska, Mohelnice-Velké
Losiny 8:1 (0:0), branky: Brulík 4, Holinka, Rozman,
Urbášek, Vyhlídal - Paliesek, Lipník-Čechovice 2:5
(2:3), branky: Nakielný, Štěpánek - Handl 3, Zbořil,
Zbořil, Zábřeh-Šternberk 7:2 (1:1), branky: Večeř 3,
Effenberger 2, Morávek, Nízký - Stráněl, Teichmann,
Konice-Kozlovice 1:11 (1:5), branky: Stehlík - Kuban 4,
Skopal 4, Bartůněk, Mik, Polášková.
1.Jeseník
24 20 0 4 130:44 60
2.Želatovice
24 17 2 5 107:58 53
3.Zábřeh
24 17 2 5 93:49 53
4.Kozlovice
24 16 2 6 97:48 50
5.Čechovice
24 15 3 6 90:54 48
6.Mohelnice
24 15 0 9 97:49 45
7.Černovír
24 10 2 12 84:86 32
8.Šternberk
24 10 2 12 81:91 32
9.Nové Sady
24 8 6 10 50:50 30
10.Slavonín
24 8 3 13 70:89 27
11.Konice
24 6 5 13 43:87 23
12.Lipník
24 6 2 16 69:121 20
13.Brodek u Přerova 24 4 0 20 44:137 12
14.Velké Losiny
24 1 1 22 28:120 4
Kanonýři: 37 - Braun Jakub (Želatovice), Skopal
Dominik (Kozlovice), 29 - Brulík Ondřej (Mohelnice),
Cundrla Tomáš (Jeseník), Kuban Tomáš (Kozlovice),
Teichmann Jan (Šternberk), 23 - Dostál Aleš (Jeseník).
OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU

18.kolo: Sokol Brodek u PV-Haná Nezamyslice 1:0,
Sokol Plumlov-Sokol v Pivíně 3:6 (1:4).
1.Haná Nezamyslice 14 8 2 4 29:18 27
2.Sokol v Pivíně
15 7 4 4 40:31 26
3.Sokol Brodek u PV 14 7 3 4 30:24 25
4.Sokol Plumlov
15 4 3 8 31:42 18
5.FC Kralice
14 3 2 9 20:35 12
Kanonýři: 13 - Typner Jan (Sokol Brodek u PV),
branky:, 11 - Blumenstein Zdeněk (Sokol v Pivíně),
branky:, 8 - Soldán Denis (Haná Nezamyslice).
OKRESNÍ PØEBOR ŽÁKÙ

16.kolo: Haná Prostějov-Jiskra Brodek u Konice 8:0,
FC Hvozd-Sokol Protivanov 4:1, FC Dobromilice-Sokol
Plumlov nehlášeno FC Kralice-Sokol Určice 3:1.
1.Haná Prostějov
13 13 0 0 161:2 39
2.Sokol Určice
13 8 2 3 69:19 27
3.Sokol Plumlov
13 8 2 3 41:25 26
4.Sokol v Pivíně
14 8 1 5 37:32 26
5.FC Kralice
14 7 0 7 50:49 21
6.Jiskra Brodek u Konice15 6 1 8 40:53 20
7.FC Hvozd
14 4 4 6 31:46 19
8.FC Dobromilice
13 2 2 9 22:93 8
9.Sokol Protivanov 15 0 0 15 6:138 0
Kanonýři: 59 - Hangurbadžo Alexandr (Haná
Prostějov), 26 - Vobejda Jaroslav (Sokol Určice), 20 Zatloukal Leopold (Haná Prostějov).
OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ

16.kolo: Sokol Držovice-FK Vyšovice 4:2, Sokol
Čechovice B-FK Němčice 2:5, Sokol Brodek u PVSokol v Pivíně 1:0, FC Kostelec na Hané-Jiskra Brodek
u Konice nehlášeno, FC Kralice-Smržice 5:3.
1.FK Němčice
16 16 0 0 150:7 48
2.Sokol Čechovice B 16 11 1 4 63:28 35
3.Jiskra Brodek u Konice15 9 3 3 105:29 32
4.FC Kostelec na Hané 14 9 3 2 71:18 31
5.Sokol Brodek u PV 16 8 4 4 55:50 30
6.Sokol Držovice
15 3 3 9 30:47 14
7.Sokol v Pivíně
15 3 3 9 21:51 13
8.FK Vyšovice
15 3 2 10 33:70 12
9.FC Kralice
16 2 3 11 31:142 10
10.Smržice
14 1 0 13 22:139 3
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kultura v Prostějově a okolí...

Z VERNISÁŽE

Jana Navaříková představila

ZÁKOUTÍ
SVÉ
DUŠE

V akci bude italský operní pěvec
Ildebrando D´Arcangelo

BYLI JSME
U TOHO

Zákoutí své duše v Galerii u Hanáka představila brněnská fotografka Jana Navaříková.
Koncert Ildebranda D´Arcangela na úterní tiskové konferenci prezentovali (zleva) Josef Váňa z pořádající agentury TK
PLUS, primátor Statutárního města Olomouce Antonín Staněk a Vladislav Kvapil, ředitel Moravské filharmonie Olomouc,
která zpěváka při koncertu doprovodí.
Foto: Martin Zaoral

OLOMOUC PROSTĚJOV Prostějované už brzy budou moci do Olomouce vyrazit za špičkovou
kulturou. Po loňském úspěchu Hanáckého operního festivalu se do hanácké metropole vrátí vážná
hudba světové úrovně. Za podpory Statutárního města Olomouce a marketingové společnosti
TK PLUS čeká i letos návštěvníky ojedinělý „open air“ koncert výjimečného zpěváka. Na Horním
náměstí v Olomouci se v pondělí 22. června 2015 od 20:00 hodin představí jedna z nevýraznějších
osobností své generace Ildebrando D´Arcangelo.

Martin ZAORAL
Pod širým nebem opět vznikne velké
hlediště, které pojme bezmála tři tisíce diváků. „Jde o zcela výjimečného
umělce světového formátu, jehož
výkonem budou fascinováni nejen
hudební znalci, ale všichni přítomní
diváci tohoto jedinečného vystoupení, které se stane vyvrcholením
letošních oslav 70. výročí konce
2. světové války,“ zdůraznil na
čtvrteční tiskové konferenci olomoucký primátor Antonín Staněk
s tím, že o významu akce svědčí
i skutečnost, že svoji účast ohlásili
velvyslanci deseti evropských států
a Izraele. Shodou okolností v době
koncertu budou v Olomouci i italští
fotbaloví reprezentanti do jednadvaceti let. „Předpokládám, že ani oni si

koncert svého krajana nenechají ujít,“
zmínil se Josef Váňa z pořádající agentury TK PLUS.
Podobnou akci může hanácké
metropoli závidět i Praha a ostatní kulturní metropole. „Je to další unikátní
příležitost pro prezentaci města i celé
střední Moravy,“ konstatoval Miroslav
Černošek, spolumajitel marketingové
společnosti TK PLUS, která stojí za
pořádáním celé akce.
Díky majestátnímu jevištnímu umění
a nezaměnitelné barvě svého basbarytonu je Ildebrando D’Arcangelo
chválen jak kritiky, tak i publikem.
„Bude pro nás ctí s ním spolupracovat. Obzvláště dámské publikum pak
ocení, že kromě mimořádného hlasu
disponuje tento zpěvák také mužným
charismatem. A pokud vím, tak je
stále svobodný,“ prozradil s úsměvem

Vladislav Kvapil, ředitel Moravské filharmonie Olomouc, která zpěváka při
koncertu doprovodí. Zejména ženy se
tak nepochybně mají na co těšit. „Dokonce jsem zaslechl, že pokud bude
mít Ildebrando problémy s hlasem, tak
si sundá košili,“ smál se v této souvislosti Josef Váňa.
Na programu samotného koncertu
budou skladby Rossiniho, Mozarta
či Donizettiho. Italské hvězdě bude
asistovat oceňovaná zpěvačka Simona
Houda Šaturová. Celá akce bude
zakončena velkým ohňostrojem.
Vstupenky na koncert v Olomouci je stále možné zakoupit
v předprodeji v síti Ticketportal. Jejich ceny jsou 590, 490
a 390 Kč. V případě nepříznivého
počasí budou pro všechny diváky
připraveny pláštěnky.

Foto: Pavla Vašková

Fotografie dýchají „starosvětským“ kouzlem
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
PROSTĚJOV Náladové scenérie
zachytila na svých černobílých
snímcích brněnská fotografka Jana
Navaříková. Výstavu s názvem
„Zákoutí mé duše“ slavnostně zahájila v Galerii u Hanáka v pátek
29. května. O hudební doprovod
se postarala skupina Tiché lodi,
jejíž poetické texty skvěle souzněly

s náladou vystavených fotografií.
Autorka strávila své dětství v Lednici
na Moravě, kde se jako malé dítě ráda
toulala zámeckým parkem a objevovala tajemná zákoutí, kam se běžný
návštěvník nedostane. Už tam vznikla
její záliba hledat skrytá místa, která
mají svůj genius loci a tím se vnitřně
dotýkají její duše. Od roku 2011 tyto
své pocity zachycuje fotografickým
aparátem.
Snímky, které lze v současné době
vidět v Galerii u Hanáka vznikaly
v roce 2013 a 2014 v Brně ve Staré
Líšni a Obřanech, v Olomouci, na
olomouckém Svatém Kopečku,
v Božicích u Znojma, na hradě
Pernštejn či na Vysočině. Jak autorka

sama uvádí, všechny pro ni mají silný
citový podtext a každý z nich pro ni
znamená i konkrétní příběh.
„Fotky se mi moc líbí, vyzařuje
z nich takové kouzlo starých
časů. Působí velmi romanticky
a náladově,“ podělila se s Večerníkem
o zážitek z výstavy návštěvnice Petra. „ A ta muzika s výstavou krásně
ladila. Tiché lodi přednášejí vlastně
zhudebněné básně. A stejně poeticky
na mě působí i celá výstava. Byl to
příjemný zážitek,“ nezapomněla pochválit kapelu.
Výstavu Jany Navaříkové můžete
v Galerii u Hanáka navštívit až do
30. června každé úterý a čtvrtek od
tří do pěti hodin odpoledne.

Toulat se Prostějovskem lze s průvodcem
PROSTĚJOV Celou řadu vtipně
popsaných zajímavostí naleznou
všichni milovníci prostějovského
regionu v novém praktickém
průvodci po Prostějovsku. K devadesátému výročí organizované
turistiky v Prostějově jej počátkem

roku vydal Klub českých turistů
Kosíř. Publikace nese název Toulání Prostějovskem.
„Od jiných průvodců se liší tím, že
nepopisuje pouze jednotlivé turisticky atraktivní cíle, ale samotnou
cestu. Už právě ta je pro každého

turistu tím vůbec nejdůležitějším,“
prozradil Večerníku sám autor Karel
Kotyza.
Knížečka vyšla v nákladu dvou stovek
kusů. Sehnat ji lze v informačním
centru prostějovské radnice, která na
něj i finančně přispěla.
(mls)

MEDART PŘEDSTAVÍ VŠE, CO SE DĚJE
V OKOLNÍCH AMATÉRSKÝCH DIVADLECH
PROSTĚJOV Již tradičně se svátkem
připomínajícím svatého Medarda,
patrona všech sedláků, pastýřů, vinařů a sládků, přichází i svátek všech hanáckých divadelníků. Přehlídka amatérských divadelních souborů a jejich
hostů MedArt začíná už ve středu
3. června. Festival opět provází heslo
„…proč by hanák jezdil za divadlem
ven, když ho má doma…“

Kulturní život ve městě opět na týden
výrazně ožije. Divadelní přehlídka MedArt je již na spadnutí a její program je
jako obvykle skutečně nabitý. V rámci
festivalových dní od středy 3. června až
do pondělí 8. června se představí nejen
žáci prostějovské „zušky“, ZUŠ z Němčic nad Hanou, soubor z Morkovic Fidli
Midli, ale také místní Moje divadlo, Divadlo Hanácké obce, či Divadlo Point.

Těšit se ovšem můžete zejména na letošní hosty přehlídky. Určitě si vychutnáte
například představení Domeček, šansonový muzikál pro dva herce v prázdném domě, se kterým dorazí brněnský
Buranteatr a představí se v něm oblíbený
Mirek Ondra.
(pav)
Celý program si můžete prohlédnout
na webových stránkách
www.vecernikpv.cz

okénko šéfky
okrašlovacího spolku města
Čas od času dojde k tomu, že při návštěvě prostějovských kulturních akcí mne
některé vystavené dílo natolik zaujme, že
neodolám a některý z exponátů si musím
koupit, abych se s ním mohla kochat i po
skončení výstavy. V měsíci květnu to platilo o výstavě výtvarných prací známé české
herečky Blanky Bohdanové, která svá díla
představuje v hlavní budově prostějovského
muzea. Domů si k mé velké potěše po skončení výstavy odnesu tři serigrafie, které mi
nejvíce padly do oka.
Výstava nese název Proměny, takže jsme si
nemohli se stejnojmenným prostějovským
ženským sborem nechat ujít příležitost a
nenabídnout pořadatelům akce, že na ní zazpíváme ve stylu „Proměny pro Proměny“.
Muzeum vůbec v květnu hýřilo aktivitou,
což dokládá i muzejní podvečer věnovaný
tragickým osudům prostějovských Židů.

Rady od Cipíska

Hudební pohádka na zámku

Měsíc květen byl také obdobím zajímavých počinů, se kterými se v Prostějově
nesetkáváme každou chvíli. Jedním z
nich byla módní přehlídka s živou hudbou, která proběhla nejenom v kavárně
Avatarka, ale také „pod otevřeným nebem“ v prostorách před tímto častým
místem netradičních, ale kvalitních kulturních aktivit.
Každému se nepoštěstí, aby se dočkal
křtu knihy, jejíž autor či autorka patří
mezi Prostějovany. Proto chci vyzdvihnout knížku, kterou napsala lektorka
Mateřského centra Cipísek Markéta
Skládalová, v níž radí rodičům, jak na
výchovu dětí. Osobně mohu dílo jen
doporučit-

A kam v červnu? Už ve čtvrtek na zámku
proběhne v rámci projektu Tisíc not na
zámku, který připravil už dnes jednou
zmiňovaný pěvecký sbor Proměny, hudební odpoledne s názvem Do pohádky
s Proměnami. V sobotu bych vás zase
ráda pozvala na koncert v Kolářových
sadech, na němž vystoupí řada místních
kapel, aby podpořila sbírku pro nemocnou Zdeničku Kotyzovou, kterou na
akci přiveze její maminka, aby nás osobně pozdravila. Souběžně bude na stejném místě ale probíhat také první prostějovská soutěž ve vaření kotlíkových
Milada Sokolová,
gulášů.
předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova

15052110507

Proměny na druhou nejen na výstavě

Pondělí 1. června 2015
www.vecernikpv.cz
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NOC KOSTELŮ: POJĎTE DÁL, MÁME OTEVŘENO...
původní
reportáž
pro Večerník

Petra
HEŽOVÁ
Stejně jako po celé České
republice, tak i prostějovské
svatostánky se po roce
opět předvedly v plné
parádě u příležitosti Noci
kostelů, ke které se naše
město připojilo už pošesté!
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník
byl pochopitelně u toho!

Noc kostelù? Co to je?
Letos pošesté se zdejší kostely a
modlitebny připojily k celosvětové
akci s názvem NOC KOSTELŮ. Ta
první se konala roku 2005 ve Vídni,

a od té doby se šíří daleko za hranice
Rakouska, aby před rovnými šesti
lety dorazila až k hradbám Prostějova. Své brány poutníkům z řad veřejnosti letos otevřelo celkem jedenáct
svatostánků. Zde si návštěvníci měli
možnost prohlédnout skrytá zákoutí chrámů, dozvědět se něco víc
o historii toho či onoho kostela, vyslechnout si hned několik koncertů
a povozit se v historickém kočáře
taženém koníky. Vězte, projížďka to
byla jako z pohádky.

výšení sv. Kříže, Husův Sbor, kostel
sv. Petra a Pavla, kaple sv. Anny v
Drozdovicích, ke kterým se i letos
přidaly sborový dům Apoštolské
církve, kostel sv. Cyrila a Metoděje,
kostel sv. Josefa v Krasicích, kaple
Cyrilometodějského gymnázia, kostel sv. Bartoloměje ve Vrahovicích
a modlitebny Českobratrské církve
evangelické a Církve bratrské, takže
kdo si letos chtěl do poutnického
pasu sesbírat všechna razítka, měl
napilno. „Chceme letos obejít všechno, co se dá. Loni nám to nevyšlo, tak
to tentokrát musíme dohnat,“ smál
Pravidelní úèastníci
se jeden z pospíchajících návštěvníNoc kostelů zahájil jako každoročně ků pan Matoušek, který na akci vyprojev některého ze zástupců města, razil s manželkou a dvěma vnoučaty.
letos se slavnostního aktu ujala náměstkyně primátora Ivana Hemer- Abychom se nenudili...
ková, která akci zahájila před zraky
desítek návštěvníků kostela Povýše- V nabídce, která byla pro návštěvníní sv. Kříže. Čárku za účast na Noci ky připravena, nechyběly koncerty
kostelů si udělali tradičně kostel Po- klasické hudby, tematické výstavy

Fotoreportáž

biblí a zpěvníků ani zábava pro ty
nejmenší. „Blokem pro děti začínáme už každoročně. Je to taková
společná dohoda mezi organizátory
z jednotlivých kostelů. V podvečerních hodinách se programově zaměříme na nejmenší a prohlídky a
koncerty řadíme až v pozdějších večerních hodinách. Mimo to jsme pro
návštěvníky připravili výstavu biblí a
výstavu věnovanou osobnosti mistra
Jana Husa," přiblížila kazatelka CČH
Ivana Krejčí, která ve funkci zastupuje nedávno zesnulého faráře Husova
sboru Miloše Košíčka.
Organizátoři programů prozradili
všem příchozím nejedno tajemství
spojené s kostelem či jeho blízkým
okolím. V případě vrahovického
kostela sv. Bartoloměje a prostějovského kostela Povýšení sv. Kříže to
byla mimo jiné i věž. Tou prostějovskou provázeli návštěvníky studenti SOŠ podnikání a obchodu.

jaká
ja
aká b
byla
yla no
noc
oc ko
kostelů...?
osttelů
ů....??
2x foto: Petra Hežová, 1x foto: Martin Zaoral

Bohatou nabídkou se pochlubili v hlavním pros- O hudební vložku v krasickém kostele se posta- Hudební vystoupení pěveckých uskupení Vlastitějovském kostele, kde měli návštěvníci možnost rala skupina Pár listů, která sklidila uznání všech mila a Orlice si vyslechly desítky účastníků v kosvystoupat na věž a pro štěstí si ťuknout na zvon. duchapřítomných.
tele Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici.

ZDENIČKA JE DOMA, přijde vařit guláš
PROSTĚJOV Příběh Zdeničky
Kotyzové, mladé dívky, která bojuje s následky těžké autonehody,
sleduje Večerník prakticky od
samého začátku. A pro všechny,
kdo jí drží pěsti, máme vynikající zprávy - Zdenička se s pomocí
postavila na nohy a již se vrátila
domů! Všichni, kdo ji budou chtít
vidět na vlastní oči, mají nyní šanci. Maminka totiž slečnu, kterou
postihla těžká autonehoda, přiveze na prostějovský Festival gulášů,
který se koná již tuto sobotu v Kolářových sadech.
„Zdenička se lepší s mluvením, takže
se s ní trochu lépe dorozumím. Snaží
se,“ sdělila nedávno Zdena Kotyzová starší. Dcera se podle jejích slov
s pomocí posadí, dokázala se už i po-

stavit. Ve čtvrtek uplynulého týdne
se pak Zdenička se svojí maminkou
vrátila domů do Prostějova. „Chceme se ale do Klimkovic brzy vrátit,
aby se to zase posunulo dál. Doufáme a pevně věříme, že se nám podaří
holku podaří postavit na nohy,“ řekla odhodlaně maminka. „Nechtěli
bychom, aby se zastavilo všechno,
co jsme tu dokázali. V Prostějově
navštívíme hned několik lékařů, aby
nám dali pro Zdeničku doporučení
k další léčbě,“ sdělila dále Zdeňka
Kotyzová starší.
Se Zdeničkou se uvidí všichni přítomní na Vaření kotlíkových gulášů a
hudebním odpoledni, které v sobotu 6. června pořádá Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci
si Jiřím Petriciusem. „Pokud chcete

Zdeničku podpořit osobně a podívat se na to, jak v léčení pokročila,
máte tak ideální možnost na již zmíněném Festivalu gulášů. Maminka ji
tam přiveze, i když jen na chvilku,“
potvrdila Milada Sokolová, předsed-

kyně pořádajícího Okrašlovacího
spolku města Prostějova. Výtěžek
festivalu poputuje na transparentní účet sbírkyve prospěch Zdeničky Kotyzové. Přispět můžete i vy
- 107-5771500217/0100. (red)

Nejatraktivnějším bodem pátečního programu byla bezesporu jízda kočárem,
kterou zprostředkovalo muzeum z Čech pod Kosířem.
Foto: Michal Kadlec

A protože ani do jedné z věží nebyl
instalován výtah či pojízdné schody, návštěvníci si mohli řádně ověřit
svoji fyzickou kondici. Odměnou
jim byly nejen posílené svaly na nohou, ale hlavně dechberoucí výhled.
A pro štěstí si všichni mohli zahrát
na zvoníky a zazvonit si několikatunovým hlavním zvonem.
Ani zbylé svatostánky se ale nenechaly zahanbit, a tak si návštěvníci kostelů a kaplí v blízkosti svých domovů
mohli například vyslechnout koncert
prostějovských pěveckých sborů
Vlastimila a Orlice (kostel sv. Cyrila
a Metoděje) nebo si poslechnout hanécké véstup Kamily Burgetové. Jen
ale málokterý z poutníků si nechal ujít
jízdu v historickém kočáře v režii Muzea historických kočárů v Čechách
pod Kosířem. Dojem z projížďky lehce kazilo rozpracované náměstí T. G.
Masaryka, ale kočí si spolu s koníky s
tímto nedostatkem hravě poradili.

Anketa

Nashledanou
zase za rok!
Ani letos nebylo nikomu umožněno
nahlédnout do útrob kostela sv. Jana
Nepomuckého a konventu Milosrdných bratří, který je nevyužívaný
od roku 2007. Naposledy jste jej v
rámci Noci kostelů mohli navštívit
v roce 2013... V každém případě
programová nabídka byla přesto i
letos bohatá a každý si tak jistě přišel
na své. A pokud jste příjemné jarní
počasí využili k jiné aktivitě, než k
návštěvě zdejších svatostánků vězte,
že za rok nás čeká pro Prostějov už v
pořadí sedmá Noc kostelů, na které
ani Prostějovský Večerník nebude
chybět.
Chcete si připomenout krásy
našich kostelů? Mrkněte na
www.vecernikpv.cz, kde najdete
obsáhlou fotogalerii
i videoreportáž!

ptali jsme se v kostelech

Účastníte se Noci kostelů poprvé nebo jste pravidelným návštěvníkem? A co
se vám letos nejvíc líbilo, co vás popřípadě zklamalo?
Text a foto: Petra Hežová

JAK SE VÁM LÍBILA NOC KOSTELŮ?
paní Eva,
návštěvnice kostela sv. Petra a Pavla
„Noc kostelů navštěvuji pravidelně každý rok. Mrzí
mě, že tu není víc návštěvníků, jako tomu bylo třeba
při úplně první Noci kostelů. Tahle akce by si větší
návštěvnost rozhodně zasloužila, protože je tu k
vidění spousta zajímavých věcí, které běžný občan
nemá jen tak možnost vidět. Pokud mi to zdraví dovolí, jistě se zúčastním i příští rok.“
Helena Dittmannová a vnouček
Robin Dittmann z Prahy
„Podle mě je to nádherná akce, které moc fandíme.
Je to úžasný zážitek, nahlédnout do útrob kostela,
kam se jen tak nepodíváme. Něco takového musí
oslovit snad každého. Jsem moc ráda, že se při této
akci nezapomíná ani na děti a v mnoha kostelích pro
ně připravili hezké pohádkové i písničkové pásmo.
Jako třeba v Husově sboru, tam děti bavil klaun.“

VÍČKA PRO DAVÍDKA NOSTE DO REDAKCE
Rodiče těžce nemocného Davídka a PROSTĚJOVSKÝ Večerník
žádá veřejnost o pomoc. Stále je možné víčka jak do salónu
Styl v Partyzánské ulici číslo 10 v Prostějově, tak i přímo
k nám do redakce v Olomoucké ulici.
„Zasběr víčekpředem všem mocděkujeme!Mámeobrovskouradostztoho,
že ne všem je osud našeho Davídka lhostejný a snaží se aspoň takto malinko
pomoci,“ vzkazují dojatí rodiče Zdeňka Staňková a Martin Vítek ze Ptení.
Foto: www.pvnovinky.cz

V PLUMLOVĚ PROBĚHNE

SETKÁNÍ RODÁKŮ
PLUMLOV Tuto sobotu 6. června 2015 pořádá město Plumlov
u příležitosti oslavy stého výročí
otevření základní školy sjezd rodáků. Zváni jsou všichni bývalí žáci,
zaměstnanci, přátelé školy a rodáci.
Program začne v 10:00 hodin dopoledne na náměstí u lípy krátkým
divadelním vystoupením „Návrat
do roku 1915“. Na něj bude bezprostředně navazovat prohlídka školy
s prezentací fotografií se základními
milníky uplynulého století v životě
školy i města, chybět nebude malý
kulturní program. Dopolední část
bude zakončena v kostele Nejsvětěj-

ší Trojice v Plumlově, kde se uskuteční v pravé poledne mše svatá za
zemřelé rodáky.
Během odpoledne bude probíhat
doprovodný program na nádvoří
plumlovského zámku. Od 13:00
hodin se nádvoří zaplní „Řemeslnickým jarmarkem“. K vidění budou
lidová řemesla, staročeské stánky
s keramikou, včelími produkty
a bylinkami. K poslechu bude hrát
flašinetář a dechová kapela ZUŠ
Plumlov, představí se také Duo
Pištěk, Čiperné babičky a Plumlováček. Samozřejmostí bude občerstvení všech druhů a chutí.
(tok)

Kamila Burgetová plus Marie a Antonín Hasovi,
návštěvníci vrahovického kostela sv. Bartoloměje
„Noc kostelů jsem navštívila zatím pokaždé, kdy
byl u nás ve Vrahovicích kostel otevřený. Zaujalo
mě vyprávění o historii kostela, moc se mi líbila
četba z kroniky v hanáčtině a zpěv dětí ze zdejší
školy. Výstup na věž jsem si odpustila, ale děti se
tam vypravily, výhled byl prý nádherný.“

Tobiáš Jemelka, který výstup na věž a prohlídku
kostela absolvoval spolu s Kateřinou Hasovou
„Na Noci kostelů jsem už podruhé. V kostele
se mi líbilo, nejvíc asi výstava ornátů a obrázky
ve starých zpěvnících a modlitebních knížkách.
Hezký byl i výstup na věž a výstava fotografií, jak
kostel vypadal dřív.“

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

POUZE ZA 850 Kč
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Konstelace hvězd Prostějova
J

Tento týden to určitě vyjde, takže konečně se budou moci Prostějované
smočit v aquaparku. Teploty blížící se k magické třicítce budou ovšem lákat i jinam než k vodě. Rozhodně by nikdo neměl zůstávat doma za pecí.

BERANI - 20.3. až 18.4. U vás se dá
předpokládat ukončení současného
vztahu a navázání nového partnerství.
Nesmíte být ale zbrklí, životní partner
se dnes hledá hodně těžko. Možné je,
že naletíte člověku, který si chce jen užít.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Přece se nemůžete spokojit s dosavadním životem!
Možná jste v posledním období rezignovali na to, abyste se pokoušeli
o nějaký zvrat. V těchto dnech vám ale
náhoda přihraje do cesty člověka, který vás dokonale změní.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Na co
tento týden sáhnete, to pokazíte!
V nejbližších dnech se nepouštějte do
žádných složitých akcí, seďte v klidu
v koutě a plňte jen ty nejzákladnější
příkazy nadřízeného. Hlavě pozor na
elektrické spotřebiče!
RACI - 20.6. až 21.7. Nebuďte lakomí a část své výplaty rozdělte rodinným příslušníkům. Pokud nejste ženatí nebo vdané, pak vám určitě nějaká
ta rozdaná koruna neublíží. Naopak,
budete mít dobrý pocit z toho, že někomu pomůžete.

LVI - 22.7. až 21.8. Vy se až příliš zabýváte malichernostmi, které vás navíc
dokáží vytočit. Zaměřte se na naprosto
důležité věci, které potřebujete k životu.
Co takhle si konečně urovnat vztahy se
sousedy, se kterými už delší čas válčíte?
PANNY - 22.8. až 21.9. Svěříte se
s velkým osobním tajemstvím člověku, který vás zklame. Co mělo zůstat
mezi čtyřma ušima, to on roznese po
celém okolí. Nechť je to vaším poučením do budoucna, svěřujte se jen
lidem, které dobře znáte.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Nastrojte se
do nejlepších šatů! Čeká vás společenská událost, na které se seznámíte
s vlivným člověkem. Ten bude pro vás
znamenat důležitý faktor při změnách
vašich životních postojů. Dokonce se
zamilujete.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Vás rozhodně tento týden štěstí provázet nebude.
Utrpíte při všech činnostech porážky,
mnohé z nich budou hodně hořké.
Pokud se chcete vyhnout zklamání,
vezměte si dovolenou a zůstaňte doma
skrytí pod peřinou.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. V těchto
dnech se projeví vaše umělecké sklony,
o kterých jste doposud vůbec netušili.
Dokonce se vám podaří namalovat
obraz, jenž určitě výhodně prodáte.
Přemýšlejte o změně zaměstnání, čeká
vás slavná kariéra.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Nevyhnete se kritice, uprostřed týdne
se do vás ostře pustí váš nadřízený. Nemusíte ale hned klopit hlavu a páchat
sebevraždu. Šéf to nebude myslet až
tak zle, spíše se bude snažit vás motivovat k práci.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Docela
se v následujících dnech nasmějete,
dobrou náladou nakazíte i ostatní.
Před víkendem se ale všechno zvrtne,
ve schránce najdete dopis, který vám
úsměv z tváře vezme. Sobota a neděle
nebudou stát za nic.
RYBY - 19.2. až 19.3. Vaše zdraví není
ze železa, proto byste se při některých
činnostech měli krotit. Například při
běhání byste měli volit kratší tratě, nejste
žádní profesionální maratónci! Hlavně
si pak nedávejte studenou sprchu...

nákupní servis
pro vás

netové stránky www.vecernikpv.cz
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CO DÁT“ Večerník ví: před dotažením jsou

INFORMUJE
KOMUNITNÍ SETKÁNÍ STUDENTŮ

v extralize

S VÝZNAMNÝMI FIRMAMI REGIONU
Dne 21. května 2015 se v Prostějově uskutečnilo komunitní
setkání studentů středních škol
s významnými zaměstnavateli
regionu. Setkání se realizovalo v rámci projektu „Podpora
technického a přírodovědného
vzdělávání v Olomouckém kraji“,
jehož realizátorem je Olomoucký
kraj. Projekt je podpořen z Operačního programu vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Setkání organizovala Okresní hospodářská komora v Prostějově. Pět
desítek studentů ze Švehlovy střední polytechnické školy, Střední školy automobilní Prostějov a Gymnázia Jiřího Wolkera si se zájmem
vyslechlo prezentace tří významných prostějovských zaměstnavatelů - Hanácké železárny a pérovny,
a.s.; MUBEA a.s.; Toray Textiles
Central Europe s.r.o. Studenti byli
seznámeni nejen s nejmodernějšími technologiemi používanýmiv
těchto firmách, ale vyslechli si také
cenné rady ohledně požadavků firem na potencionální zaměstnance,
na co je kladen důraz při přijímacích

Foto: archív OHK
pohovorech, čeho se naopak vyvarovat; jaká jsou v současné době
volná pracovní místa. Ptali jsme
se přítomných zástupců firem, co
nejvíce postrádají u současných absolventů. Jednoznačnou odpovědí
byla nedostatečná jazyková vybavenost a jejich znalosti a praktické
zkušenosti se současnými moderními technologiemi. A samozřejmě
firmy s technickým zaměřením se

stále více potýkají s nedostatkem
kvalifikované pracovní síly...
Celkově setkání hodnotíme jako
velmi zdařilé, studenti odcházeli se
spoustou cenných informací, které
jim pomohou při hledání zaměstnání po ukončení studia. Navíc byla
navázána spolupráce mezi přítomnými školami a firmami.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

... tentokrát ze sortimentu: KUŘECÍ MASO
O

155,00

129,90

154,00

79,80

154,00

Kuřecí prsní řízky
1 kg

175,00

175,00

184,90

105,00

173,90

175,00

Kuřecí žaludky
1 kg

69,00

-

-

-

69,90

-

Kuře chlazené
1 kg

79,90

79,90

69,90

79,90

78,90

55,90

Kuřecí zadní čtvrtky
1 kg

82,00

83,00

89,90

82,90

77,90

84,90

Kuřecí prsa s kostí
1 kg

139,00

139,00

-

139,00

-

-

Naše
RESUMÉ

K nejoblíbenějším masitým pokrmům patří v poslední době vše, co pochází z kuřete. A
tak tentokrát Večerník vyrazil zjistit, jak si na tom v marketech stojí právě tento sortiment. A můžeme doporučit zajít pro kuřecí stehenní i prsní řízky do Teska, kde už rovnou vemte i zadní čtvrtky. Prsa s kostí nabízí Albert, Kaufland a Lidl, žaludky Tesco a
Albert a pro celé kuře chlazené se vyplatí navštívit Penny market. Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 27. května 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

15050610456

OD 1. DO 7. 6. 2015
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin a též v sobotu od 13:00 do
16:00 hodin. Lze pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. Jsou viditelné planety Venuše, Jupiter a Saturn. Měsíc prochází úplňkem, takže je též dobře pozorovatelný. Pozorovatelna se připravuje stavební úpravy a proto nabízíme poslední příležitost pozorování objektů hlubokého vesmíru velkým dalekohledem D400. V případě špatného počasí je připraven náhradní program s fyzikálními pokusy. Vstupné 20 Kč.
Pohádková středa PRO DĚTI přináší v 15:30 hodin příběh KOMETA ŽANETA. Vstupné 20 Kč.
Mimořádnou výstavu SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ a expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku
všech pozorování.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z
důvodu
plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 15.6.2015 od 07:30 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá ulice Lískovec, ul. Hřbitovní
od č. 317 po konec obce s č. 425,
426 (vč. restaurace). Bytové domy
č. 396 a 486 na ul. Zámecká, dále

Mateřská škola + zdravotní středisko. Areál Základní školy na ulici Havlíčkova s domy č. 397 a 398.
Areál zámku vč. ul. V pivovaře a
dále až po č. 112.
Obec: Sněhotice
Dne: 15.6.2015 od 09:00 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Sněhotice včetně podnikatelských subjektů.
Obec: Prostějov
Dne: 17.6.2015 od 07:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast:
Stavební podnik Prostějov s.r.o.

Obec: Klenovice
Dne: 18.6.2015 od 07:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce: jednostranně od č. 7 po
č. 1 (vč. MŠ, OÚ a kostela)
Obec: Prostějov
Dne: 18.6.2015 od 07:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část ulice
Olomoucká od č. 84 po č. 94.
Obec: Prostějov
Dne: 19.6.2015 od 07:30 do
09:30 hodin. Vypnutá oblast:
provozovna restaurace KFC
E.ON Česká republika, s.r.o.

Blokové čištění v Prostějově
úterý 2. června: Anenská - parkoviště u sběrného dvora, Anenská - parkoviště Aquapark, Cyklostezka za Aquaparkem
středa 3. června: Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská
čtvrtek 4. června: Husovo nám., Husovo nám.rekonstruovaná část, Husovo nám.rekonstr.část parkoviště, Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, Dolní - obslužná (Dolní 15 - 97), Dolní - chodník s cyklostezkou, Dolní

15051110463

99,90

15052710552

Kuřecí stehenní řízek
1 kg
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příchody Pojkara a Dragouna
zjistili jsme
PROSTĚJOV V uplynulé sezoně připomínal prostějovský výběr podle
věkové skladby s trochou nadsázky
mateřskou školu, z níž na počátku vyčnívali jen jednačtyřicetiletý Michal
Černý a třicátníci Lukáš Duba s Lubomírem Vosátkem. Právě zkušenosti
byly jedním z faktorů, které Jestřábům
chyběly, i proto vynakládá oddílové
vedení spoustu sil i na příchod hráčů
za extraligovým zenitem, kteří však
mají stále co dát prvoligovým mužstvům. Do tohoto ranku patří už dřívější příchody zadáků Tomáše Protivného s Pavlem Mojžíšem, k nimž
pravděpodobně brzy přibudou další

muži se třemi křížky na hřbetě a několika stovkami startů v nejvyšší soutěži
na kontě.
Obranné řady by měl podle zákulisních
informací vyztužit třiatřicetiletý David
Pojkar. Slávistický odchovanec sehrál za
tento klub a následně i Litvínov a Ústí
nad Labem přes tři stovky extraligových
mačů, další téměř čtyři stovky přidal
o patro níž v dresech Chomutova, Berounu, Mladé Boleslavi i Ústí nad Labem.
Účastník mistrovství světa hráčů do
18 let a zejména světový šampion kategorie U20 z roku 2001, kdy mu spoluhráče
dělali Rostislav Klesla, Tomáš Plekanec,
Radim Vrbata či Martin Erat, se také
může pochlubit extraligovým titulem ze
sezony 2002/2003 a hned čtyřmi triumfy v první lize. Kromě českých soutěží hrál
krátce i ve slovenské Skalici, vyzkoušel si

EBEL v dresu Znojma i třetí německou
ligu za Weiden, loňskou sezonu začal
v HSC Csíkszereda a okusil tak i nejvyšší
rumunskou soutěž a rumunsko-maďarsko-slovenskou MOL.
Zvučné jméno je na spadnutí i do útoku.
Konkrétně se jedná o dvaatřicetiletého
Michala Dragouna. Sparťanský odchovanec sehrál v extralize více než tři sta
šedesát zápasů, o stovku méně jich přidal
v první lize. Právě se Spartou se v sezonách 2005/2006 a 2006/2007 stal domácím mistrem, poté přes krátké štace
v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích,
Litvínově a Písku zamířil do Kladna. Tam
strávil poslední čtyři ročníky včetně extraligového pádu. V uplynulém ročníku se na
dva zápasy základní části a čtyři v play off
vrátil zpět do Sparty, uvedl se jednou brankou a jednou přihrávkou.
(jim)

Foto: internet

ZŮSTÁVÁ třinecký Juraj ŠIMBOCH
jsem si to. Osobně se těším na derby
s Přerovem, minulou sezónu jsem sledoval finále druhé ligy a myslím si, že je
jen velké plus mít takového soupeře,“
přemýšlel na klubovém webu již nad
novým ročníkem. V něm by se rád
s mužstvem posunul o trochu výš, aby
nemusel absolvovat další záchranářskou misi. „Zatím jsme o konkrétních
cílech nehovořili. Mým cílem je podávat co nejlepší výkony a držet Prostějov
na co nejvyšších příčkách. Skládá se tu
silnější tým a všichni si přejeme, aby
se loňská sezóna neopakovala a drželi
jsme se v tabulce co nejvýše,“ je Juraj
Šimboch optimistou.
Mládežnický reprezentant Slovenska,
jenž se představil i na světovém šampi-

onátu do dvaceti let v Kanadě tak zahájí
už čtvrý rok na českých a moravských
kluzištích. V sezoně 2012/2013 to byla
juniorská extraliga v Třinci, poté rok
v Berouně a naposledy sezona v Prostějově. „Stále patřím do organizace
Třince. V týmu Ocelářů, ale zůstává
brankářský post stejný jako loni, tedy
Šimon Hrubec a Peter Hamerlík, takže
jsem se s vedením dohodl, že mi umožní hostování někde jinde. Tím lépe pro
mě, že to je Prostějov. Rozhodování nebylo vůbec těžké a nakonec proběhlo
i docela rychle. Prostějov znám z minulé sezóny a dost jsem si jej oblíbil. Měl
jsem i jiné nabídky, ale nakonec jsem
zvolil setrvání tady,“ popsal aktuální
anabázi po web Jestřábů.

Jak Večerník zjistil, adeptem na post
brankářské jedničky byl i Vladimír
Koutský, který uplynulou sezónu
chytal v Šumperku a údajně probíhala jednání i s velezkušeným brankářem Zlína Lubošem Hořčičkou.
Nakonec ale padla volba na již obzkoušenou kvalitu.
O svou šanci zahrát si před Šimbochem
se v Prostějově pere i pětice mladíků.
Robin Medek s Luďkem Kunckem
již krátce naskočili do minulého prvoligového ročníku, dalšími jmény jsou
odchovanci Sparty Vojtěch Augustin
s Jiřím Vokurkou a vítkovický Dominik
Rudl. Naopak Vladimír Stejskal zvolil
individuální přípravu na jihu Čech.
(jim)

Smlouva s LHK Jestřábi je městem připravena
Do názvu hokejového mužstva ale musí přibýt PROSTĚJOV

PROSTĚJOV Na tiskové konferenci
rady města prostějovští konšelé ve
čtvrtek potvrdili, že smlouva o reklamě mezi Statutárním městem Prostějov a prvoligovým klubem LHK
Jestřábi je připravena ke schválení
zastupitelstvem. Jak Večerník informoval již v předešlých vydáních, na
konto hokejového klubu půjde částka 3,6 milionu korun. Ve smlouvě je
pak popsáno vše, co město za tyto peníze bude po hokejistech chtít...
„Jak rada města uložila náměstkovi primátora Jiřímu Pospíšilovi a radnímu
a prvnímu náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje Aloisi Mačákovi, sešli
se s generálním manažerem LHK Jestřábi Jaroslavem Luňákem a dohodli
se na všech podmínkách smlouvy o reklamě. Ta je nyní připravena a budeme
ji v pondělí osmého června předkládat
zastupitelům ke schválení,“ informovala
Večerník Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova.

Co ale za tři miliony a šest set tisíc bude
město po prvoligovém klubu chtít? „Trváme na tom, aby se změnil název klubu,
musí se v něm jednoznačně objevit název města. Předpokládáme tedy, že nový
název mužstva pro první ligu bude LHK
Jestřábi Prostějov, nikoliv jak je tomu
oficiálně teď LHK jestřábi s.r.o., druhou
naší podmínkou je, aby obě sady dresů
hokejového mužstva byly vybaveny nejenom znakem města, ale i viditelnými
nápisy MĚSTO PROSTĚJOV. A to
v dostatečném rozlišení, aby nápisy
nebyly zpochybnitelné. Takto vybavené dresy budou hráči povinni nosit na
všech venkovních i domácích utkáních
první ligy,“ popsala podmínky města
zakotvené ve smlouvě o reklamě s LHK
Jestřábi. Škoda jen, že vedení města
zřejmě do této doby na hokej v Prostějově moc nechodilo. Jinak by totiž
radní věděli, že už v uplynulé sezóně
Jestřábi tyto nápisy na dresech měli
a to na pažích hráčů, tedy dost viditelných místech...
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Foto: archiv
Novinkou pak má být způsob vyplacení peněz za plnění reklamních podmínek. „Suma ve výši tří milionů a šesti set tisíc bude rozdělena na dvě části.
Ta druhá bude vyplacena ve chvíli,
kdy nám klub doloží, že je v rejstříku
zapsán pod novým názvem,“ dodala
Hemerková.
Vedení Jestřábů opakovaně prohlásilo,
že až do zmíněného zastupitelstva ne-

hodlá průběh jednání s městem o nové
dotaci nikterak komentovat. Přestože se
Večerník i tak pokusil získatpro čtenáře
a hokejové fanoušky reakci generálního manažera Jaroslava Luňáka, marně.
„Dokud nebude částka schválena zastupitelstvem, nechceme se k tématu vyjadřovat,“ zopakovala za vedení prostějovského hokeje manažerka LHK Jestřábi
Tereza Vychodilová.
(mik)

Indra na vážkách: Polsko, nebo Švýcarsko?
PROSTĚJOV Nejbližší měsíc by měl
rozhodnout o tom, kterým směrem
se vydají další hokejové kroky Marka
Indry. Šestadvacetiletý útočník strávil na Hané poslední sezonu a půl,
nyní se však rozhodl, že upřednostní
odchod do ciziny.
„Prostějov mi dal hodně, ale chtěl bych
opět zkusit zahraničí. Já jsem takový cestovatel a chtělo by to změnu, nezastírám,
že roli hrají i finance, abych si něco vydělal,“ zdůvodnil svůj postoj slávistický odchovanec, jenž dále kromě Chomutova,

Kadaně, Klášterce nad Ohří, Mladé
Boleslavi, Jihlavy a naposledy Prostějova hájil také barvy celků Sarnia Sting
v zámořské OHL, Thurgau ve druhé
švýcarské lize a pomáhal i Luzernu a celku Küssnacht am Rigi v nižších tamějších soutěžích.
Aktuálně se tak v Praze připravuje
s finalistou letošního ročníku extraligy Vladimírem Rothem a věří, že již
brzy bude vědět, barvy, kterého klubu bude hájit. „Láďa teď odchází z Třince do Ruska a máme k sobě kondičního

trenéra. Jsem docela spokojen, děláme
toho víc než dost. Takto individuálně
mi to vyhovuje víc než s týmem, myslím
si, že do toho dám víc, protože to dělám
čistě pro sebe,“ představil autor jedenácti
branek a dvaceti přihrávek z posledního
prvoligového ročníku svůj aktuální program.
Držitel celkem sedmadvaceti reprezentačních startů v kategoriích do
sedmnácti, osmnácti a dvaceti let je
v kontaktu s Lukášem Dubou, Lukášem Luňákem i dalšími spoluhráči

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Kòazev znovu
bojuje o KHL
Novosibirsk (jim) – Pražský rodák
s ruským pasem Valerij Kňazev má šanci, že si po třech letech znovu zahraje
v KHL. Dvaadvacetiletý sparťanský odchovanec, jenž v uplynulé sezoně odehrál celkem devět střetnutí s bilancí čtyř
branek a stejného počtu asistencí, má na
kontě třiatřicet startů za „A“-tým Sibiru
Novosibirsk a dalších jednačtyřicet za
jeho mládežnické družstvo v MHL.
A právě se semifinalistou posledního
ročníku mezinárodní soutěže podepsal
mladý útočník zkušební kontrakt.
Obránce Koríma
zkouší Zlín

OBRAT! Koutský nepřijde, jedničkou
PROSTĚJOV Svými výkony v brankovišti si Juraj Šimboch velice brzy
získal přízeň prostějovských fanoušků, až do uplynulých dní ovšem nebylo jisté, jak to s jeho setrváním na
Hané dopadne, a reálnější spíše byla
varianta, že nastane změna na postu
gólmana číslo jedna. Ostatně tuto
tezi potvrdil nedávno v rozhovoru
pro Večerník i samotný gólman.
Nicméně vedení Jestřábů se podařilo s třiadvacetiletým odchovancem
Nitry dohodnout na další spolupráci a kmenový hráč extraligového vicemistra z Třince zůstává na Hané.
„Prostějov jsem si oblíbil za celou
minulou sezónu a velmi se těším na
fanoušky. Loni to bylo skvělé a užíval
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z jestřábí letky a nevylučuje, že by se ještě někdy v budoucnu na Hanou vrátil.
„Řeším dilema, jestli to bude Polsko,
Švýcarsko, nebo ještě třeba něco jiného,
na Prostějov ale budu vzpomínat jen
v dobrém. Je to krásné město a zažil
jsem tu super časy, i když teď to nebylo tak vítězné. Navíc jsem tu našel svoji
lásku, takže bych se třeba ještě vrátil na
nějakou sezonu, pokud o mě bude zájem...,“ promítal si Marek Indra v hlavě
zážitky včetně postupových oslav ze
sezony 2013/2014.
(jim)

Zlín (jim) - Jednadvacetiletý slovenský obránce Karol Korím nerozšíří
svou bilanci dvaapadesáti extraligových startů v Pardubicích, mohlo by
se tak ale stát ve Zlíně. V dresu Beranů
aktuálně podstupuje zkoušku a místo
soustředění v Turecku se bude pod
vedením dua Martin Hamrlík, Richard Hrazdíra připravovat na Moravě. Společnost mu budou mimo jiné
dělat další někdejší Jestřábi Michal Popelka a Lubomír Kovařík. Nitranský
odchovanec strávil většinu uplynulé
sezony v první lize, nejprve odehrál
třináct duelů s výčtem tří branek a jedné asistence v dresu Prostějova, dalších deset mačů s bilancí 1+5 přidal
v Jihlavě. Jistou posilou Zlína se pak
stal dosavadní kapitán Jihlavy Tomáš
Čachotský, třiatřicetiletá ikona klubu
z Vysočiny přichází na roční hostování.
Pavlas mìní Kadaò
za Litomìøice
Litoměřice (jim) - Aleš Pavlas mění
prvoligový dres. Zkušený obránce,
jenž v Ústí nad Labem, Chomutově
a naposledy Kadani posbíral téměř
čtyři stovky prvoligových startů, se stal
novou posilou zadních řad Litoměřic.
Třiatřicetiletý bek má na kontě také
téměř dvě stovky extraligových bitev za
Slavii Praha, Kladno a Chomutov.
Slavia pokraèuje
v obmìnì bez Bednáøe
Praha (jim) - Novou posilou prvoligové Slavie Praha se stal Petr Punčochář, jednatřicetiletý držitel téměř
pěti set extraligových startů naposledy
tužil defenzivu Českých Budějovic.
Naopak na odchodu do Chomutova
jsou Marek Tomica s Jakubem Sklenářem, Michala Poletína zlákala Plzeň
a Jana Stránského Liberec. Hostování
skončilo Tomáši Divíškovi, Miroslavu
Holcovi a Petru Šenkeříkovi, smlouva
vypršela Juraji Valachovi a v klubu nebudou pokračovat ani Jakub Šulc s Janem Novákem. Stejně tak odešli všichni tři brankáři Dominik Furch, Adam
Svoboda, David Novák, byť Svoboda
má vyřízeny alespoň střídavé starty
do Slavie. Novou jedničkou v brankovišti by se tak měl stát dvojnásobný
slovenský šampion Alexandr Hylák,
z hostování v Havlíčkově Brodu se vrátil
Štěpán Jeník. Novou smlouvu odmítla
i ikona klubu Jaroslav Bednář. Legendární útočník si nyní vybírá z nabídek od
extraligových klubů či ze Švýcarska.
.DQRQÙU%ÉOHN
se vrací do Kladna
Kladno (jim) - Znovu po roční
pauze se stává členem kladenských
Rytířů jednatřicetiletý Vítězslav Bílek. Odchovanec klubu strašil obrany soupeřů naposledy v dresu Litoměřic, kde se zaskvěl čtyřiatřiceti
brankami a dalšími dvaceti nahrávkami, jednou naskočil v dresu Sparty a v závěru sezony včetně play off
vypomáhal slovenskému Martinu.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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navštivte stále více oblíbenější inter

rozhovor, lední hokej

DAVID ROUPEC: „PRVNÍ LIGA MNĚ UŽ VÁŽNĚ NEMÁ
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Ä.DåGê Pi QČFR -i RVREQČ SDWĜtP
GR VNXSLQ\ PHQãtFK REUiQFĤ D PX
VtP WXWR QHYêKRGX Y\XåtW MDNR VYRX
YêKRGX'ĜtWRWRYtFQHåWLYHOFtDEêW
WDNRYêÃKDM]OtNµ-VHPRIHQ]LYQtEHN
WDNåHDĢFKFLQHERQHPXVtPEêWYLGČW
0tWKRGQČSXNĤQDKROLSRĜiGEUXVOLW
DWODþLWVHGRRIHQ]LY\MLQDNPČQDKUD
GtGYRXPHWURYpSROtQNRNWHUpWREXGH
MHQY\KD]RYDW]HWĜHWLQ\YHQ+RGQČPL
YWRPWRSRPRKO-LUND9\NRXNDONWHUê
WDNp QHQt NGRYtMDNê REU 'RVW PL YH
YãHPRWHYĜHORþL³
ƔƔ -DNpãDQFHVLY3DUGXELFtFKGi
YiWH"
„Byl jsem s klubem v kontakWX MLå RG OHGQD D YOHNOR VH WR GHOãt
GREX -VHP WRWLå PDMHWNHP 7ĜLQFH
D R WDEXONRYêFK KRGQRWiFK D SR
GREQêFK YČFHFK VH DQL QHPi FHQX
EDYLW 0iWH WR SDN WČåNp L NG\å
NYDOLWX Y SUYQt OL]H GORXKRGREČ
SURND]XMHWH âDQFH VL GiYiP YHONp
D QHKRGOiP VH SXVWLW SURWRåH SDQ
ětKDPČ]QiGREĜHXå]+UDGFH.Ui
ORYpDYČĜtPYHVYRXNYDOLWX3URPČ
MHDOHQ\QtGĤOHåLWpPDNDWDQDGQL
þtP]E\WHþQČQHSĜHPêãOHW³
ƔƔ 2VHWUYiQtY3URVWČMRYČMVWHQHX
YDåRYDO"
ƔƔ 0iWH ]D VHERX ]KUXED PČVtF SiGHPVHPLOpSHGêFKiDGRVWDQXVH Ä%\OMVHPYNRQWDNWXV-LUNRX9\NRX
Y QRYpP SĤVRELãWL MDN SUR]DWtPQt QDVYRXLGHiOQtYiKXD]YOiGiPYãH
NDOHPNWHUêPLQČFRWDNRYp
SRE\WY3DUGXELFtFKDNWXiOQČKRG VSĜHKOHGHP1DYtFKUDMLLQOLQH
ho navrhoval. JakmiQRWtWH"
KRNHM]D,+&(DJOHV2OR
„Jsem zatím velice spokojen. Par- mouc a nedovolil bych si
dubice jsou klub s velkou tradicí SĜLMtWQDVWDUWOHWQtSĜtSUD
D KLVWRULt L Mi XGČOiP YãH SUR WR Y\ DEVROXWQČ QHSĜLSUD
DE\FKVLXGČODOSRWĜHEQêSURVWRUQD YHQ'RWRKRMVHPĜHãLO
OHGČDPRKOWDNQDVWXSRYDWYH[WUDOL kde budu a co se mnou
]H=DWtPMHWRMHQOHWQtSĜtSUDYDWDN EXGH E\O\ WR GRFHOD
åHQHPRKXGČODWåiGQpYHONp]iYČU\ YHONp QHUY\ 1DNRQHF
NDåGRSiGQČ MVHP QHVPtUQČ UiG ]D WR GRSDGOR N Pp VSRNR
NDåGêGHQVWUiYHQêYWêPX1HE\OR jenosti a nastoupil jsem v
WR~SOQČMHGQRGXFKpVHVHPGRVWDW³ 3DUGXELFtFK³
ƔƔ &R VDPRWQi OHWQt SĜtSUDYD MH ƔƔ 0ČĜtWHMHQFHQWLPHWUĤ
VURYQDWHOQiVWČPLSĜHGFKR]tPL"
9ČĜtWH åH SUR YiV Y H[WUDOL]H
Ä-H ]DWtP KRGQČ QiURþQi =YHGiPH QHEXGRX I\]LFNp SDUDPHWU\
YHONp YiK\ SURWRåH WUHQpĜL QHE\OL SĜHNiåNRX"
VSRNRMHQLVYêVOHGN\WHVWĤQDSRþiW
NXSĜtSUDY\9ROtWDNFHVWXQHMYČWãtKR
GULOXFRåPQČRVREQČDOHQHYDGtMi
VHUiGQHFKiP]QLþLWDVSRĖSDNEXGH
NGHEUiWWĜHEDY]LPČ ~VPČY 1DSĜt
NODGORQLE\ODY3URVWČMRYČWDNpKRGQČ
WYUGiSĜtSUDYDQHVWČåRYDOMVHPVL1H
]YHGDO\VHVLFHWDNYHONpYiK\DGČOD
O\VHMLQpYČFLDOH3DUGXELFHMVRXWRS
NOXEYýHVNXDYãLFKQLWXPDMt~SOQČ
MLQpSRGPtQN\7êNiVHWRKODYQČ]i
]HPtDYãHKRRNRORFRMHNWUpQLQNX
SRWĜHED 2YãHP NRQGLþQt WUHQpU -DQ
5êSDUPČOVYRXNYDOLWXDPQČRVREQČ
WR SRPRKOR .RQGLþQt SĜtSUDYD VLFH
E\ODGORXKiDOH]DWRNYDOLWQt³
ƔƔ -DNMVWHVWLKOY\XåtWPH]LVH]RQQt
YROQR"
Ä%\ORGORXKpDåRWUDYQp0ČOLMVPH
KUiWDOHOtSDE\OLE\FKRPWDNpYSOD\
RII+RGQČMVHPVOHGRYDOY\YUFKROHQt
H[WUDOLJ\ D QDY]GRU\ WRPX åH MVHP
KUiþHP7ĜLQFHWDNMVHPPDOLQNRYtF
SĜiOWLWXO/LWYtQRYXD]HMPpQD)LOLSX
3DYOtNRYLVHNWHUêPMVHPGREUêND
PDUiG 1D NRQFL EĜH]QD MVHP VH
SXVWLOGRWUpQLQNXDKRGQČMVHP
EČKDO0iORNGRWRRPQČYt
DOHPiPUiGWDNRYpWUpQLQ
N\DEČKMHSURPČQHMOHSãt
YČF=DGXEHQMVHP]YOiGO
VWR GYDFHW NLORPHWUĤ WtP

PARDUBICE, PROSTĚJOV
Do Prostějova se jezdil koukat na hokej už jako malý kluk
a dobře si pamatoval plné
Jiří
hlediště. V minulé sezoně se
MOŽNÝ
na„místo činu“ vrátil v roli hráče. Svými výkony zaujal David Roupec rovněž extraligové kluby
a nechybělo moc, aby v závěru sezony po boku MatoušeVenkrbce
zářil v extraligovém play off či pomáhal v baráži zachránit pražskou Slavii. Místo toho ale pro něj sezona skončila 28. února
a zbytek ročníku už mohl sledovat jen v roli diváka. Prakticky v každém rozhovoru mluvil otevřeně a nebál se vedle chválení hovořit
i o nepříjemných věcech, v případě tohoto interview jsme
ale byli nuceni udělat malou výjimku. Třiadvacetiletému hráči jsme se rozhodli vyhovět a vydáváme částečně pozměněnou verzi poté, co musel mladý obránce absolvovat v uplynulých dnech sérii nepříjemných telefonátů... Ani v původní
verzi přitom nechtěl jen kritizovat. Již v ní mluvil pochvalně
o týmu, který se dokázal semknout a který on sám nechtěl opustit, ačkoliv o něj v závěru sezony hodně stály jiné prvoligové kluby,
s nimiž by mohl bojovat o vysněnou extraligu. Jen pozitivně hovořil už tehdy o Jiřím Vykoukalovi, jenž mu hodně pomohl a posunul ho dál, a děkoval klubu, že dostal takový prostor ukázat se.
Současně ale připomenul, že některé věci byly dělány amatérsky.
Vedení pak vyčítal nemožnost startovat v extralize. Nakonec ale
své původně ostřejší výroky poupravil. Proč asi...?

“

Pustili mě na jeden zápas
- na derby se Spartou. Tam
jsem všem ukázal, že na to
mám, a spousta lidí nechápala,
proč jsem tam už nezůstal.
Na další zápas už jsem ale
uvolněn nebyl...

MVHP YLGČO SRVLO\ WDN VL P\VOtP åH
WDPDQLQHEXGXSRWĜHEDD]DFKYtOLVL
QDPČQLNGRDQLQHY]SRPHQH1DYtF
PČSUYQtOLJDXåQHPĤåHSRVXQRXWGiO
YNDULpĜH2GHKUiOMVHPYQtVNRURGYČ
VWČ]iSDVĤWRXåMHWpPČĜVWDWXVYHWH
UiQD³ ~VPČY)
ƔƔ 1DFR]KDQiFNpKRSĤVREHQtEX
GHWHQHMUDGČMLY]SRPtQDW"
Ä1DSHUIHNWQtSDUWXNOXNĤNWHUiVLFH
QHPČODYêVOHGN\DOHQDNRQFLVHQH
VNXWHþQČ VHPNOD %\OD WR YHONi ]i
bava a poznal jsem velkou spoustu
SĜiWHO QLFPpQČ MVHP ]DåLO L PQRKR
QHJDWLYQtKR 7ĜHED VpULH Y\VRNêFK
RVWXGQêFKSRUiåHNFRåDOHNHVSRUWX
WDN\SDWĜt0XVtPYWRPWRVPČUXKRG
QČ SRGČNRYDW SDQX /XĖiNRYL QHQt
YGQHãQtGREČMHGQRGXFKpILQDQFRYDW
KRNHMDRQGRWRKRGiYiYHONpSHQt]H
7DNRYêFKOLGtVLFHQtPPXVHOWRSUR
QČMEêWNHNRQFLYHONêVWUHV³
ƔƔ 1HOLWRYDOMVWHYSUĤEČKXVH]RQ\
åHMVWHVLY\EUDOSUiYČ-HVWĜiE\"
Ä.G\åVHQDGWtP]DP\VOtP~SOQČGR
SRGUREQDWDNWRKRQHOLWXMXSURWRåH
MVHPPČOKRGQČERGĤGDOMVHPRVREČ

MVHP]SUiY\]QČNROLNDRGGtOĤåHMLP
SXVWtQČMDNê]iSDVGRWČFKWRVSHNX
ODFtVHDOHQHFKFLPRFSRXãWČW-HMLFK
YHGHQtY\QDORåLORYHONp~VLOtDE\VH
]DFKUiQLOLDOH~SOQČMLPGRãO\SHQt]H
0ČOMVHPYiåQČVWUDFKMHVWOLQDQiV
QČFR QHFK\VWDMt D QHMVRX GRPOXYHQL
VNOXE\RNRORDE\QiVSRWRSLOL1D
NRQHFWRGRSDGORQHMOpSHMDNPRKOR
NG\åMVPHVQLPLKUiOLWHQUR]KRGXMtFt
]iSDV~SOQČRYãHFKQR³
ƔƔ $OHDQLWHQWRGXHOMVWHQH]DþDOL
YĤEHF GREĜH D PXVHOL MVWH KRGQČ
GRWDKRYDW
Ä7RYiPSRYtPWRE\O\WHSUYHQHU
Y\=DVWDYXSRSUYQtWĜHWLQČMVHP
VLYKODYČĜHNOWHćVHXNDåIUDMHUHVHã
WXOtGUDPČOE\VWRY]tWQDVHEH7HQ
WR]iSDVVHQHSURKUDMHLNG\E\VPČO
FKFtSQRXW6HãWČVWtPMVHPGDOJyOQD
 D Xå MVHP YČGČO åH WR RWRþtPH
-VHPQHVPtUQČãĢDVWQêåHVHWRY\
KUiOR8Ni]DODVHYQLWĜQtVtODPDQþDI
WXD]HPČWRSDNQHVNXWHþQČVSDGOR
)DNWWRE\ORKRGQČQHSĜtMHPQp&HOê
URNMVPHVHWDKDOLV%URGHPRNDåGê
ERGDQČNWHUp]iSDV\MVPHVLLP\]D

„Samozřejmě tu byly věci
na amatérské
úrov ni. Třeba stadion pat
ří městu,
které by se mělo zamysle
t, zázemí je
ostudou. Ze sprch pomalu
neteče voda,
v posilov ně je žíněnka je
ště z dob
světové války, v ybavení st
ojí za prd.
A šlo by pokračovat...“
WX NWHUp E\ VH PČOR ]DP\VOHW ]i
zemí je opravdu ostudou. Ze sprch
SRPDOXQHWHþHYRGDYSRVLORYQČMH
åtQČQND MHãWČ ] GRE VYČWRYp YiO
N\ Y\EDYHQt VWRMt IDNW ]D SUG
$ ãOR E\ SRNUDþRYDW 'RX
IiPåHVHWREU]\]PČQt
DY\URVWHY3URVWČMRYČ
NRQNXUHQFHVFKRSQp
]i]HPtWRMHWRWLå
QH]E\WQp³

ƔƔ 1DNRQHFWRE\ODYHONiELWYD
R]iFKUDQXFRYVRXERMLV+DYOtþ
NRYêP %URGHP UR]KRGOR YH Yiã
SURVSČFK"
Ä1DãtPãWČVWtPE\ORåH+DYOtþNĤY%URG
E\OMHãWČ]RXIDOHMãtQHåP\%\ORRE
GREtNG\MVPHKUiOLIDNWPL]HUQČRQL
QDYtFQHKUiOL~SOQČURYQRXKUX0ČO

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
OHVHYãDNGR]YČGČOR3DUGXELFtFKWDN
]WRKRVHãORSURWRåH]QiPRMHSULRUL
W\FRåMHH[WUDOLJD2SUYQtOL]HQHPi
FHQXVHYWXWRFKYtOLEDYLWXåEČKHP
PLQXOp VH]RQ\ MVHP RGPtWO QČNROLN
OXNUDWLYQtFK QDEtGHN VYČGRPt PL
QHGRYROLORRGHMtW3URVWČMRYXIDQGtP
DYČĜtPåHLEH]HPČPXWRSĤMGH&R

GtOPH]LSUYQtDGUXKRXOLJRX-HQåH
RQRVHXNi]DORåHMHWRQDSURVWRQH
SĜHGVWDYLWHOQê UR]GtO åH VH WR PXVt
EUiWWURFKXMLQDNDMtWVSRVWXSQêPL
FtOL7URFKX MVHP VH Y WRPWR VSiOLO
XåDVLSRSČWLNROHFKVHXNi]DORåH
QHPiPH SRWĜHEQRX NYDOLWX QD WR
DE\FKRPKUiOLRH[WUDOLJX7DPE\O\
FKYLON\NG\VLþORYČNĜHNQHFRE\
NG\E\³
ƔƔ -DNWHG\PĤåHWHXSO\QXORXVH]R
QXKRGQRWLW"
Ä9êNRQ\QHE\O\LGHiOQtãOLMVPHGR
toho moc v euforii a bez pokory. Jak
MVHP ĜtNDO YãLFKQL MVPH VH VSiOLOL
D Xå QHPRKOL QDVHGQRXW GR UR]MH
WpKR YODNX 8GČODOD VH ĜDGD FK\E
D P\VOtP åH MVPH VH GRVW QDXþLOL
%XGX POXYLW ]D VHEH Mi MVHP VH
SRVXQXO PH]L WRS EHN\ SUYQt OLJ\
D YGČþtP ]D WR 3URVWČMRYX 'RVWDO
MVHPWDPYHONêSURVWRUDE\OOtGUHP
WêPXWRKRVLYHOPLYiåtP1HFKFL
OLWRYDW DOH VStãH GČNRYDW 6DPR
]ĜHMPČ WX E\O\ YČFL QD DPDWpUVNp
~URYQL WtP VH DOH QHFKFL QLNRKR
GRWNQRXW7ĜHEDVWDGLRQSDWĜtPČV

YČGČW D GtN\ 3URVWČMRYX MVHP WDG\
Y3DUGXELFtFK%\OMVHPYþHOHSUR
GXNWLYLW\DVWiORWRQDPQČ1ČFRDOH
E\ORSĜHPUãWČQpWĜHEDĜHþLRH[WUD
OLJRYpEDUiåL1LNGR]QiVYWRPWR
QHE\O GRVWDWHþQČ SRNRUQê 9OHWČOL
MVPH GR WRKR Då PRF VHEHYČGRPČ
DP\VOHOLVLåHQHQtDåWDNRYêUR]

VORXåLOLSiUIDFHNRGIDQRXãNĤ7ĜHED
SĜLSRUiåFHGRPDV/LWRPČĜLFHPL
MVHPVHYiåQČVW\GČO1DãWČVWtSURQiV
MVPHQDWRPE\OLYåG\RWURFKXOpSH
QHåWHQ%URG³
ƔƔ 1D~SOQpPNRQFLSĜHVWXSRYpKR
REGREtMVWHVHRFLWOQDVRXSLVFH6OD
YLH3URþMVWHVLY\EUDOSUiYML"
Ä&KWČO\ PČ 3DUGXELFH L +UDGHF
.UiORYp D L NG\å Xå WR E\OR GR
POXYHQp V 3DUGXELFHPL QDNRQHF
GRSDGORYãHMLQDN6ODYLD]DPČQD
EtGOD GYD KUiþH IRUPRX VWĜtGDYêFK
VWDUWĤ $QWRQtQ 5ĤåLþND V -D
QHP9HVHOêPQDNRQHFQH
QDVWRXSLOL ]D -HVWĜiE\
DQL MHGQRX  SR]Q
UHGDNFH) a pan
/XĖiNWRSĜLMDO
SURWRåH 3DU
GXELFH ]D PČ
nenabídly nic.
7DNåH MVHP E\O
QDSViQ GR 6ODYLH D
VWDOR VH WDN Då  OHG
QDYSRVOHGQtGHQSĜHVWXSĤ3XVWL
OLPČQDMHGHQ]iSDVQDGHUE\VH
6SDUWRX7DPMVHPYãHPXNi]DOåH
QDWRPiPDVSRXVWDOLGtQHFKiSDOD
SURþMVHPWDPXåQH]ĤVWDO1DGDOãt
]iSDVXåMVHPXYROQČQQHE\ODWtP
SiGHPE\FKQHVSOQLONYyWXSDWQiF

vizitka

DAVID ROUPEC
✓ narozen 23. května 1992 v Olomouci
✓ hráčská kariéra: Olomouc, Opava, Třinec, Frýdek-Místek, Hradec
Králové, Karviná, Havířov, Prostějov, Slavia Praha, Pardubice
✓ největší spěchy: nejvíce branek, nahrávek i bodů coby obránce v dorostenecké extralize (2008/2009), reprezentant do šestnácti, devatenácti a dvaceti let, šestnáct startů v extralize dospělých
✓ zajímavost: v uplynulé sezoně se stal nejproduktivnějším Jestřábem
i nejlepším střelcem týmu

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS

Mladý obránce věří, že i díky Prostějovu může napevno zakotvit
V rámci exkluzivního
interview pro
Večerník se ptal

servis pro ženy

Chcete zastavit stárnutí nebo potřebujete zdravě
zhubnout? Pak zkuste PÍT KOKOSOVOU VODU

původní zpravodajství z Prostějova
pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ
ŘÍŽOVÁ
Milé čtenářky a milí čtenáři,
těší mě, že jste si i tentokrát našli chvíli
času na další díl naší pravidelné témamatické strany. Pohodlně se usaďte,,
přibližte si sklenku vody a třeba
i menší zákusek a pojďme se společ-ás
ně podívat na to, co jsem si pro vás
mé
opět připravila. Nejprve si už poosmé
měřízacvičíme, přičemž tentokrát se zaměříh kloubů
me na oblast štítné žlázy, ramenních
a držení těla, ale také na deprese, stres
es úzkosti.
Poté se podíváme, jaké blahodárné účinky má
u zajímavou
kokosová voda, navštívili jsme jednu
slední řadě
akci na Běleckém mlýně a v neposlední
hPROMĚN.
vám odhalíme další finalistku našich
PROMĚN.
Příjemné a ničím
ím nerušené
čtení vám přeje Aneta Křížová

„

Motto na tento týden:

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když
kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není,
Jan Werich
jak tomu v mnoha případech je.

“

si jí po staletí velice cení pro její blahodární účinky. Již ve starověku byla
považována za elixír mládí a velice
energetický, zároveň však i ochlazující
nápoj. Přirozeným způsobem totiž
zvyšuje energii, také podporuje cirkulaci vody v těle a pro vysoký obsah
draslíku zlepšuje krevní oběh.
Kokosová voda obsahuje také hormon kinetik, který působí proti
stárnutí. Kromě toho pomáhá v boji
s horečkou, má antivirové a antibakteriální účinky, pročišťuje ledviny,
léčí pokožku, nehty, vlasy, používá
se i při redukci váhy a mimo jiné na
zlepšení duševního zdraví. Je přírodním zdrojem kyseliny laurové,
kterou najdeme například v mateřském mléce. Také má vyvážený poměr minerálů jako je vápník, hořčík,
zinek, mangan, železo, fosfor, sýra,
vitamíny BI, B2, B3, B6 a vitamín C.
Funguje i při střevních a zažívacích

byla vybrána. Už se nemůžu dočkat, co
se mnou profesionální tým provede.
Nebráním se skutečně ničemu, počítám
úplně se vším,“ neskrývala s úsměvem
na rtech svoje nadšení i odhodlání druhá
finalistka Večerníkovských PROMĚN.
Martina Zedková nám o sobě prozradila, že má ráda sportovní a ležérní styl, ale
rozhodně se nebude bránit ani elegantnímu oblečení. Jako první ji tedy čeká změna šatníku. „Naším cílem bude patřičně
zvýraznit postavu, ale i přirozeně hezkou
tvář čtenářky. Obdobně to bude vypadat
i v kadeřnickém a kosmetickém salónu, kde bude provedena velká změna.
V přihlášce zaslané do naší redakce totiž
mimo jiné uvedla, že nikdy nebyla v kadeřnictví a dlouhé vlasy má již mnoho
let. Závěrem se pak stane modelkou a zapózuje před profesionálním fotografem,“
prozradila Aneta Křížová, která bude celý
projekt opět pečlivě monitorovat.
Uvidíte, jak čtenářka vypadala těsně
před PROMĚNOU a po ní. I tentokrát se můžete tedy těšit na bohatou
reportáž, fotky a také video. Také jste
zvědaví, jaké bude vzezření druhé naší

čtenářky? A splní nová podoba její
očekávání? Jak to všechno dopadne, to
se dozvíte již brzy na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Chcete se také zúčastnit
změny IMAGE? Na nic
nečekejte a již teď nám
pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava) na
email: vecernik@pv.cz. Do
předmětu emailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“. Nebo
můžete přijít osobně do naší
redakce. Napište nám také
váš věk, velikost oblečení
a důvod, proč se do projektu
PROMĚNY hlásíte a proč bychom měli vybrat právě vás,
také odkud jste a telefonický
kontakt. Hlásit se můžete do
11. června, následně budeme
vybírat další z vás. Těšíme se
na spolupráci s vámi.

Martina Zedková je připravena vyměnit celou svoji image.
Foto: archív Martiny Zedkové.
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BYLI JSME
U TOHO

Zahradní sál hotelu Bělecký Mlýn zcela zaplnily účastnice Víkendu pro ženy.
Foto: Tomáš Kaláb

Tomáš
KALÁB
BĚLECKÝ MLÝN V Zahradním
sále hotelu Bělecký Mlýn proběhl
o předminulém grantový Víkend
pro ženy, který pořádala Okresní
rada Českého svazu žen Prostějov.
Sjelo se na něj na čtyřicet účastnic
z celého Olomouckého kraje.
Okresní rada žen získala grant Nadace
žena v Praze s tématikou Záchrana pro
život aneb první pomoc. To jí umožni-

lo uspořádat seminář v hotelu Bělecký
Mlýn ve Zdětíně, na němž hlavní přednášku s tématikou poskytování první
pomoci měla lékařka Anna Látalová
z Konice. Jarmila Podhorná poradila,
jak zvládnout první pomoc a různé
nemoci, dalším tématem bylo násilí na
ženách, o němž přednášely specialistky z pražského ústředí v čele s předsedkyní svazu Janou Chržovou.
Po večerním cvičení následoval společenský program, na nějž v neděli navázala prohlídka expozice hasičského
muzea a muzea kočárů v Čechách
pod Kosířem s procházkou zámeckým parkem. Dodejme, že Český svaz
žen hradil z grantového programu
část nákladů na pobyt.

ʬɒɴ
ɴODɮȴΔ Pʝʅʘ
ɒP
PˇʂOɈ
4 ɃʑMȪɏ
1 ʠUˇ̸ɰɖ
Gɛ ȼH͒ʖYɈ
4 MɪɬɸNɈ
2 ɗΆ˞Ȫɏ ʂNʝ͵LȪɏ
2 YʋʜɵɸNʝɃΔ
ʎʅʘʢɨ
 ɒʎʎʅʘʢɤ ʘʢʦʠLȪȪɏɏ
QɈ ʣʜϞɓ

CVIČENÍ
PRO TĚLO
I DUŠI - 8. DÍL

V tomto okénku se společně
věnujeme různým harmonizačním,
relaxačním, ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. V dnešním díle se zaměříme na oblast štítné žlázy, hybnost ramenních kloubů, správné
držení těla, také na deprese, stres,
úzkosti, oteklé nohy a uvolnění
pánve či nízký tlak. K tomu, abychom předešli bolestem zad, blokádám a dalším nešvarům je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti
zad a páteře dojde, je potřeba se
problematické partii pravidelně
věnovat. Pojďme tedy na to…
Nejdříve se postavíme na
podložku. Stojíme vzpřímeně
a s nádechem zapažíme a propleteme prsty
za zády a dlaně
vytočíme směrem k tělu
dolů (viz foto).
Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.
Společně s výdechem se pak
pomalu, ale hluboce předkloníme. Pohyb vychází z pánve a hlavu
se snažíme dát
co nejblíže ke
kolenům. Paže tlačíme
zahlavu. V této pozici vydržíme a volně
dýcháme. Setrváme v ní
tak dlouho, dokud je nám to
příjemné. S nádechem se pak pomalu
narovnáme a s výdechem se vrátíme do
výchozí polohy. Tento cvik je vhodné
provádět třikrát za sebou. Uvolňuje
zádové svaly, upravuje vadné držení
těla a rozpíná hrudník. Protahuje svaly
a šlachy na zadní straně nohou, také
zlepšuje hybnost ramenních kloubů
a prokrvuje všechny části hlavy. Cvik
raději neprovádíme při vysokém
krevním tlaku a závratích.
V tomto cviku se položíme na
podložku, s nádechem pokrčíme
kolena a zvedneme nohy, přičemž
zároveň rukama podepřeme pánev
(viz foto). Nyní, pokud je to možné,
začneme se od břicha pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají do
široka, dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme. Jakmile
zharmonizujeme dýchání, přejdeme
k další části cviku.
Dále s nádechem natáhneme
nohy a držíme je ve svislé poloze. Snažíme se uvolnit svalstvo nohou,
chodidel a pánve.
V této poloze opět
normálně dýcháme
a vydržíme tak dlouho, jak to bude
příjemné. S výdechem pak klena
pokrčíme k hlavě a pomalu necháme
klesnout pánev a nohy na podložku
až do počáteční polohy. Tento cvik je
vhodný pro posílení a zlepšení stavu
štítné žlázy, výborně působí proti
depresím, úzkostem a stresům. Také
pomáhá při oteklých nohách a žilních
onemocněních, uvolňuje a prokrvuje
orgány v oblasti pánve. Pomáhá i při
nízkém tlaku. Neprovádíme jej při
vysokém tlaku či sklonech k závratím.
Provádíme jej dvě až pět minut. Jestliže
je ve vašich silách cvičit jednou, je to
lepší než nic.
Závěrem si za odměnu znovu
zatleskáme a budu se na vás těšit
zase příště.

1.

2.

V BĚLECKÉM MLÝNĚ O PRVNÍ POMOCI R ecept pro váás

EXKLUZIVNÍ reportáž
eportáž
pro Večerník

nemocech, migrénách a na záněty
močového měchýře, dále například
vyvažuje hladinu pH. Antioxidanty
v kokosové vodě obsažené pomáhají
v boji proti volným radikálům a také
snižují otok rukou i nohou.
V posledních letech se zkoumají její
účinky proti cukrovce a rakovině.
Kokosovou vodu můžeme zakoupit
na internetu, ve zdravých výživách
a specializovaných prodejnách. Vždy
důkladně sledujeme složení, některé
kokosové vody jsou totiž z koncentrátu s přidaným cukrem, aromaty atd.,
tomuto se tedy raději vyhneme. Úplně
čerstvou kokosovou vodu u nás patrně
neseženeme, protože ta, která je v obchodech, byla již minimálně pasterovaná, díky čemuž přichází o některé
své důležité látky. Pokud však bude
pouze pasterizovaná bez dalších úprav
a ochucovadel je vhodná k zdravému
pití.

Odhalujemevámdruhoufinalistku..

PRVNÍ PROMĚNA
IMAGE JE UŽ TADY
Jak Večerník již avizoval, byl odstartován nový projekt s názvem PROMĚNY.
Naším cílem jsou pravidelné proměny
vašeho vzhledu. Chceme vám pomoci
vypadat tak, jak si představujete. Doposud (stále ještě máte) jste měli možnost
nám zasílat vaše aktuální fotografie
s informacemi o vás. Z mnoha desítek
přihlášených jsme JIŽ PODRUHÉ
vybrali do užšího výběru pět finalistek,
z nichž ale mohla šanci dostat jen jedna.
Dnes se tak poprvé setkáte s finalistkou
druhé naší PROMĚNY, kterou se stala
paní Martina Zedková...
„Již tento pátek čeká paní Zedkovou
velká proměna. Chopí se jí náš profesionální tým, stejně jako při naší první
PROMĚNĚ. Dáme je pětatřicet let,
bydlí v Olomouci a pracuje jako zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici
Olomouc. Náš tým se na naši druhou
čtenářku pořádně těší, jelikož, jak sama
prozradila, nebojí se žádných změn
a nutně prý potřebuje nový styl účesu,“
říká patronka projektu PROMĚNY
a redaktorka Večernice Aneta Křížová.
„Jsem opravdu nesmírně ráda, že jsem

Ale nejedná se o tučné kokosové
mlék
mléko, které se vyrábí z dužiny kokosů
kosů, nýbrž o vodu, která se nachází
uvn
uvnitř ještě mladých zelených ořech
chů. Zralé kokosy, které známe
z našich obchodů, jsou typické
svou hnědou barvou a bílou
dužinou, z níž se lisováním vyrá
rábí kokosové mléko a olej.
Kokosová voda je však na rozdíl od
Kok
koko
kokosového
mléka čirá. Má nevýraznou chuť a neobsahuje téměř žádné
tuky ani cholesterol. Je považována za
izoto
izotonický
nápoj, což znamená, že je
totož s krevní plazmou. Rychle se
totožná
t k vstřebává a dochází i k rychlému
tak
zavodnění organismu, což oceníme
ve velkých vedrech a také při sportu. Je
ideální prostředek pro řádnou hydrataci, ovšem v kombinaci s čistou vodou.
Dříve prý byla kokosová voda běžně
používána jako krevní transfúze pro
zraněné vojáky. I ájurvédská medicína
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dáme mouku
moukku s ppráškem
rášk
áškem ddoo
pečiva a žloutky. Vše řádně vypracujeme na hladké a pevné těsto, které
zabalíme do potravinářské fólie a dáme do lednice na půl hodiny odležet.
Poté těsto rozdělíme na dvě části. Větší částí vyložíme vymazaný a moukou
vysypaný plech a druhou část dáme na chvíli do mrazničky ztuhnout. Na
těsto nanesme na jemno nastrouhaná jablka, která posypeme skořicí a vanilkovým cukrem. Poté následuje vrstva vyšlehaného sněhu z bílků a cukru.
Nakonec zbylé ztuhlé těsto nastrouháme na celý povrch a dáme do trouby
přibližně na 30 minut uppéct.
př
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a koláče, který je právě k dispozici na stáncích tisku.
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Trénink s olympioniky se konal ve Ptení již podruhé a Večerník byl znovu u toho

Ondřej Bank, Jiří Daler a Jan Weber byli ozdobou sportovního odpoledne
PTENÍ V nedaleké obci od
Statutárního města Prostějova
se panečku dějí věci. V krátké
pro Večerník
době se tamní školáci dočkali
Josef
již druhé olympijské návštěvy.
Zatímco vloni v listopadu vyPOPELKA
hrála škola Olympijskou hlídku
s Tomášem Vernerem a Pavlem Konvičkou, o uplynulém čtvrtku
si s dětmi zasportoval nejlepší český sjezdař Ondřej Bank a olympijský vítěz v dráhové cyklistice Jiří Daler. Moderování a úvodní
exhibice se ujal další úspěšný sportovec, několikanásobný mistr
světa a Evropy ve footbagu Jan Weber.

Původní
reportáž

Trénink s olympioniky je odměnou pro
nejaktivnější školy druhého pololetí
tohoto ročníku Sazka Olympijského
víceboje, jehož cílem je v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co
nejvíce žáků všech stupňů základního
vzdělávání do sportování a zároveň děti
motivovat k tomu, aby sportovaly i ve
svém volném čase.
Téměř dvě stovky žáků MŠ a ZŠ Ptení,
rozděleni do pěti družstev, si vyzkoušely na několika stanovištích tréninkový
plán pořádného olympionika. „Nejdůležitější v projektu není to, jak jsou děti
dobré, ale kolika disciplín a kolik dětí
celkově se zúčastní. A protože se rádi
zapojujeme do soutěží, tak jsme neváhali a přihlásili se. Nejdříve jsme museli
splnit osm různých disciplín a další úkoly, odměnou nám bylo toto krásné od-

poledne,“ zářila spokojeností garantka
Markéta Kohoutová. Její slova potvrdila
i ředitelka školy Viera Šmilňáková, která
neváhala navléct reprezentační šusťákovku a dohlížet na férovost na jednom
z pěti stanovišť. „Jsem strašně ráda, že
jsme se mohli tohoto projektu zúčastnit. Sledovat děti, jakou mají chuť sportovat, je úžasné, vydaly ze sebe všechno,
co mohly. Podobné akce stmelují celý
náš kolektiv,“ vyzdvihla důležitost projektu.
Rychlost, výbušnost, hbitost, rovnováha, to vše si žáci třetích až devátých tříd
vyzkoušeli na vlastní kůži. Nejlépe si
s těmito dovednostmi poradilo červené
družstvo, které odměnou získalo trika
s nápisem „Česko sportuje“, důležitější
však bylo zapojení všech žáků, a to se
organizátorům dokonale povedlo. Na
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Úspěšní žáci třetích až devátých tříd MŠ a ŽŠ Ptení si sportování s olympioniky náramně užili. Svou radost dali patřičně
najevo i při společném fotografování.
Foto: Josef Popelka

své si přišli i ti nejmenší, kteří si prošli
překážkovou dráhu a mohli se zblízka
seznámit s Myšpulínem, postavičkou z
Čtyřlístku.
„Moc se nám to dnes líbilo, nejvíce asi
opičí dráha,“ shodli se spolužačky třetího ročníku Ludmila Dočkalová, Gabriela Krejčí a Nikola Konečná. Všechny
tři na sebe prozradily, že se sportu také
věnují. Tanec, miniházená, ale třeba i
skateboard jsou sportovní disciplíny,
kterými se děvčata baví mimo školu.
Olympijskému vítězi Jiřímu Dalerovi se

líbilo, jak děti prožívaly všechny soutěžní disciplíny, a doufá, že jim to vydrží i
nadále. Jako správný sportovec přijel do
Ptení až z moravské metropole na kole.
„Pro letošek to bude největší výkon,
jestli dojedu zpátky do Brna,“ usmíval se
držitel zlaté medaile z roku 1964.
„Mé nedávné zranění mě dnes trošičku eliminovalo, ale sportovní odpoledne jsem si s dětmi moc užil. Snad si
vezmou k srdci i mé rady a cviky, o které
jsem se s nimi podělil a třeba se v brzké
době dočkáme i dalšího olympionika,“

přál by si nejlepší český sjezdař Ondřej Bank. Ten se dětem snažil vštípit
i neméně důležitou složku každého
olympionika a to je duch fair play.
Ředitelka školy na závěr převzala od
Ondřeje Banka knihu Rytíři sportu, došlo i na medailové dekorování
olympioniků z řad školáků. To nebyla jediná odměna pro organizátory
Sazka Olympijského víceboje, sladkou tečku v podobě dortu si vychutnali i všichni členové pedagogického sboru. „Věříme, že i v příštím roce

Ondřej Bank předal školákům cenné
rady, nebál se i názorné ukázky jednotlivých cviků. Foto: Josef Popelka

budeme mít možnost se do projektu
přihlásit. Sledovat děti, jak jsou šťastné,
když sportují, je úžasné zadostiučinění.
Snažíme se děti v tomto směru podporovat. Škola jim nabízí mnoho kroužků,
takže mají šanci každý den po škole
sportovat a musím říci, že toho hojně
využívají,“ dodala na úplný závěr místní
učitelka, která je zároveň garantkou projektu Markéta Kohoutová.

ZLATÁ TRETRA BYLA OPĚT SKVĚLÁ
Jediným nedostatkem mítinku pod taktovkou TK PLUS bylo špatné počasí

OSTRAVA Další skvělou podívanou nabídl již čtyřiapadesátý ročník atletického
mítinku Zlatá tretra Ostrava, i když počasí
závodníkům příliš nepřálo. Přesto se většinou v jednotlivých disciplínách prosadili favorité. První byla Zuzana Hejnová na čtyřstovce překážek, Jamajčan Asafa Powell
proběhl nejkratší sprint v čase 10,05 a na
stovce překážek se radovala Američanka
Nelvisová, která pokořila rekord mítinku.
Zaplněné hlediště na zrekonstruovaném

zlatá tretra oèima
Miroslava Èernoška

„Další ročník Zlaté tretry skončil nepopiratelným úspěchem. A to v hledišti i na ploše. Zaplněným ochozům se představili medailisté
z evropských i světových šampionátů, kteří
se dokázali prosadit také na olympijských
hrách. Do závodů nastoupilo takových atletů rovných padesát, a to je vizitka, kterou se
může pyšnit málokterý atletický mítink. Jediné, co nevyšlo, bylo počasí. I to se ale muselo
sklonit před výborným publikem. Diváci ve
velkém chladnu dokázali vytvořit výbornou
atmosféru. I přes nepřízeň počasí vyburcovali atlety ke kvalitním výkonům. Potvrdilo
se, že Ostrava je sportovně založené město.
V jiném by se v takovém dešti nepodařilo
tribuny zaplnit. Skvělá byla i společenská
úroveň Zlaté tretry. Přímo v hledišti závody
sledoval Jaromír Jágr, Roman Šebrle, Imrich
Bugár, Helena Fibingerová, Lukáš Bauer
nebo Ivan Trojan. I přítomnost takových
osobností potvrzuje lesk atletického svátku
na krásném stadionu ve Vítkovicích. Pevně
věřím, že to bude stejné i v příštím roce, kdy
i kvůli počasí přesuneme Zlatou tretru na
červen. Budeme se snažit, aby opět přijel
Usain Bolt a pokud bude hezky, nebude už
závodům chybět opravdu nic.“
Miroslav ČERNOŠEK,
spolumajitel pořádající
agentury TK PLUS

stadionu nezklamala ani hlavní hvězda mítinku Usain Bolt. Jamajský světový rekordman vyhrál dvoustovku, letošní maximum
si zlepšil o sedm setin na 20,13 a zařadil se
na čtvrté místo tabulek. Na lepší výkon nebyly podmínky. Mítink provázelo chladné
a deštivé počasí, start vrcholu večera byl navíc hned dvakrát odložen.
Navzdory nejpomalejší startovní reakci Bolt
o dvaadvacet setin porazil Američana Younga,
český účastník závodu Jan Jirka běžel za 21,69
a skončil sedmý. „Potřebuju závody a víc běhat.
Jen se snažím dostat do takové kondice, abych
se nemusel starat o časy,“ prohlásila největší
hvězda současné atletiky.
MinulousezonuHejnovápromarodila,alejezpět
ve formě a při chuti vítězit. Česká rekordmanka
vyhrála zahajovací závod 54. ročníku Tretry
v čase 55,13 sekundy. Zlomená zánártní kůstka
zničila domácí překážkářce téměř celou minulou sezonu, která měla být velkým tažením
mistryně světa. Místo toho Hejnová na začátku
srpna předčasně ukončila utrápenou sezonu
a rozhodla se soustředit na tu důležitější, s vrcholem na šampionátu v Pekingu. Vítězství ve svém
prvním závodě po téměř roční pauze vybojovala Hejnová až v posledních metrech, kdy do
té doby vedoucí Jihoafričanka Nelová, vedoucí
žena letošních tabulek, škobrtla o poslední překážku. „Byl to první závod a byla jsem nervózní
jako blázen, pomalu od pondělí a dneska celý
den. Ale dopadlo to dobře,“ řekla Hejnová.
Nedařilo se oštěpařce Barboře Špotákové.
Dvojnásobná olympijská šampionka před-

vedla výkon 58,57 metru a o jedenadvacet
centimetrů tak zaostala za další atletickou mámou Marii Abakumovovou z Ruska, která se
k atletice vrátila po porodu dvojčat. „Takhle
blbě neházím ani na tom nejpodělanějším tréninku. Nějakého vymítače ďábla sem pozvěte,
a pak přijedu,“ zlobila se na sebe Špotáková.
Druhé místo ve výškařském sektoru obsadil
Jaroslav Bába. V nepříznivém počasí skočil 224
cm stejně jako vítězný Ukrajinec Bohdan Bondarenko. Halový mistr Evropy Jakub Holuša
se ve svém druhém závodě sezony představil
na netradiční trati 1000 metrů a v dešti a větru
skončil čtvrtý za 2:18,42 minuty. Závod vyhrál
Polák Lewandowski (2:17,25). „Chtěl jsem
běžet rychleji, ale máme teprve začátek sezony
a hlavní je připravit se na její vrchol,“ řekl český
mílař. „Jsem rád, že jsem se mohl proběhnout
ve skvělé atmosféře, doma, ale už když jsem
přišel na stadion, cítil jsem se ospale, nedokázal jsem se v té zimě vyhecovat. Neběželo se
mi ideálně, ale zabojoval jsem a porazil jsem
i nějaké dobré kluky.“
Skvěle obsazenou soutěž oštěpařů vyhrál překvapivě Julius Yego v keňském rekordu 86,88.
Jakub Vadlejch byl pátý (82,61) a Vítězslav
Veselý šestý (82,37). „Jsem moc rád, že mě zachránil povedený třetí hod. To může být příslib
i pro velké akce,“ konstatoval Vadlejch.
V trojskoku sice Američan Christian Taylor
nenavázal na nedávný osmnáctimetrový výkon z Dauhá (18,04), ale blýskl se novým rekordem mítinku 17,52. Nejlepší výkon v historii Zlaté tretry předvedla i vítězka běhu na

BYLI JSME
U TOHO

100 metrů překážek Sharika Nelvisová z USA
(12,55). V předprogramu Zlaté tretry vybojovali domácí atleti tři medailová umístění.
Chodkyně Anežka Drahotová vyhrála závod
na nemistrovské trati 3000 metrů v českém
rekordu 11:52,38 minuty. Koulař Tomáš
Staněk skončil třetí výkonem 20,02 metru
a stejné umístění si připsal tyčkař Jan Kudlička skokem přes 555 centimetrů.
Čas Drahotové je na málo frekventované trati
nejlepším výkonem roku. „Šla jsem, co to šlo,“
usmívala se Drahotová v cíli. Litovala trochu
druhého kilometru, kde prý nechala čtyři
sekundy. „Mohlo to být ještě rychlejší, ale
jsem spokojená. Doma před takovým publikem se často nepoštěstí závodit,“ řekla jedna
z největších nadějí české atletiky současnosti.
A jak se PROSTĚJOVSKÝ Večerník mohl
přesvědčit na vlastní oči, byla to v úterním
podvečeru skutečně jedna velká show, která
zase pro jednou udělala české republice velké
jméno. Organizačně se na tom tradičně podílela prostějovská marketingová společnost TK
PLUS.
(lv)

Vítězstvím se na zrekonstruovaný stadion vrátila i největší hvězda atletického mítinku Usain
Bolt.
Foto: www.zlatatretra.cz

Atletický mítink IAAF World Challenge Zlatá tretra v Ostravì

MUŽI
100 metrů: 1. Powell (Jam.) 10,04, 2. Young (USA) 10,13, 3. Kilty
(Brit.) 10,31, ...8. Stromšík (ČR) 10,72.
200 metrů: 1. Bolt (Jam.) 20,13, 2. Young (USA) 20,35, 3. Tsákonas
(Řec.) 20,62, ...7. Jirka (ČR) 21,69.
300 metrů: 1. Zalewski (Pol.) 32,25, 2. Maslák (ČR) 32,35, 3. Omelko (Pol.) 32,58, ...8. Šorm (ČR) 33,76.
600 metrů: 1. Kszczot (Pol.) 1:16,02, 2. English (Ir.) 1:16,14, 3. Langford (Brit.) 1:16,69, ...7.
Tesař (ČR) 1:18,05.
1000 metrů: 1. Lewandowski (Pol.) 2:17,25, 2. Kiprop 2:17,38, 3. Kitum (oba Keňa)
2:17,62, 4. Holuša (ČR) 2:18,42.
5000 m: 1. Gebremeskel (Et.) 13:23,72, 2. Ibrahimov (Ázerb.) 13:26,77, 3. Bashir (Belg.)
13:28,07.
Tyč: 1. Braz (Braz.) 575, 2. Lisek (Pol.) 555, 3. Kudlička 555, ....8. Balner (oba ČR) 540.
Výška: 1. Bondarenko (Ukr.) 224, 2. Bába (ČR) 224, 3. Procenko (Ukr.) 224.
Trojskok: 1. Taylor (USA) 17,52, 2. Fjodorov (Rus.) 17,11, 3. Copello (Kuba) 16,38.
Koule: 1. Kolašinac (Srb.) 20,51, 2. Birkinhead (Austr.) 20,07, 3. Staněk 20,02, ...7. Novák
(oba ČR) 19,34.
Oštěp: 1. Yego (Keňa) 86,88, 2. Röhler (Něm.) 85,36, 3. Pitkämäki (Fin.) 83,96, ....5. Vadlejch
82,61, 6. Veselý 82,37, 8. Frydrych (všichni ČR) 80,29.

ŽENY

Spolumajitel marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek (vpravo) a česká hokejová
hvězda Jaromír Jágr společně předali šek na sto tisíc korun předsedkyni představenstva Vítkovické nemocnici Marii Marsové.
Foto: www.zlatatretra.cz

200 metrů: 1. Ch. Williamsová (USA) 23,11, 2. Stewartová (Jam.) 23,43, 3. B. Williamsová (Brit.) 23,50, ...7. Schmidová 24,64, 8. Slaninová (obě ČR) 24,76.
1500 metrů: 1. Miščenková (Ukr.) 4:07,09, 2. Sadoová (Et.) 4:07,93, 3. Kosterová (Niz.)
4:08,17, ...7. Mäki (ČR) 4:12,52.
100 metrů př. (-1,7 m/s): 1. Nelvisová (USA) 12,55, 2. Talajová (Běl.) 12,78, 3. Porterová (Brit.) 12,90, ...7. Koudelová 13,49, 8. Cachová (obě ČR) 13,52.
400 metrů př.: 1. Hejnová 55,13, 2. Rosolová (obě ČR) 55,45, 3. Nelová (JAR) 55,47.
Oštěp: 1. Dorožonová (Izr.) 63,85, 2. Ratejová (Slovin.) 62,02, 3. Li Ling-wej (Čína) 60,63,
...5. Špotáková 58,57, 6. Ogrodníková (obě ČR) 52,87.
3000 metrů chůze: 1. A. Drahotová (ČR) 11:52,38 - český rekord, 2. Virbalytéová (Lit.)
12:11,12, 3. Madaraszová (Maď.) 12:33,51, ...6. Pelantová (ČR) 13:17,61.
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ČERNÉHO
EXKLUZIVNĚ

URČICE REZIGNOVALY NA DIVIZI
A ZVOLÍ NOVÉ VEDENÍ
URČICE, PROSTĚJOV
Zřejmě už jen o čest
bojují fotbalisté „A“týmu Sokola Určice
ve zbývajících soubojích „D“ skupiny
moravskoslezské divize. Mužstvu se sice
po sobotní výhře na půdě Velkých Karlovic opětovně
podařilo odpoutat z poslední pozice a na čtrnáctý
Lískovec, s nímž mají lepší vzájemnou bilanci, ztrácejí
pouze dva body, i přesto však s téměř stoprocentní
jistotou vstoupí v nové sezoně jen do krajského přeboru. Jak Večerník exkluzivně zjistil, vedení oddílu je
totiž připraveno čtvrtou nejvyšší domácí soutěž nepřihlásit a dobrovolně sestoupit o patro níž...

Zpravodajství
pro Večerník
JIŘÍ
MOŽNÝ

„Bude se přihlašovat krajský přebor, hrajeme ale o své jméno. Je to spíše otázka pro klub, divizní sezona je však náročná po finanční i hráčské stránce,
peníze se v dnešní době horko těžko shánějí,“ přiznal nynější hlavní lodivod mužstva Petr Gottwald, jenž také připojil svůj osobní názor. „Lepší je
odrazit se od nižší soutěže a zabudovat dorostence, v klubu rostou pod kvalitním trenérem výborní fotbalisté,“ doplnil a poukázal na tabulku mládežnického krajského přeboru, v němž patří Určicím druhá pozice jen tři body za Přerovem.
Současný šéf oddílu Květoslav Petružela informaci zatím nechtěl potvrdit, nicméně ji ani nevyvrátil.. „Ještě to není oficiální, rozhodující stanovisko
by mělo padnout v pondělí (tj. dnes - pozn.red.). Definitivně o tom ale rozhodne teprve nový výbor, který po skončení sezony zvolí valná hromada,“
zareagoval na přímou otázku Večerníku Petružela.
Z jeho slov je tedy navíc patrné, že od léta tak bude mít TJ Sokol Určice nejen novou fotbalovou soutěž, ale i vedení. „Já osobně ve funkci předsedy
končím, mám už poměrně vysoký věk a chce to omladit,“ vysvětlil končící šéf svůj krok.
O návratu Určic zpět do krajského přeboru se ve fotbalovém zákulisí spekulovalo již řadu týdnů a měsíců a nyní se to zdá být hotovou věcí. Pokud se
tak skutečně stane a na jejich lavičce zůstane Petr Gottwald, dojde tak opět i na atraktivní derby s Kralicemi, které momentálně vede jeho otec Ivo.
A nemusí se jednat o jediné svobodné rozhodnutí v případě záchrany, Olomoucký krajský fotbalový svaz také monitoruje situaci kolem Zábřehu na
Moravě, jenž momentálně hraje Moravskoslezskou fotbalovou ligu...

Sportovní pár
opouští Prostějov
KOSSÁNYIOVÁ MÍŘÍ DO POLSKA,
INDRA SE ZATÍM ROZHODUJE
PROSTĚJOV Není to tak dávno,
co v obsáhlém dvojrozhovoru pro
Večerník nastínili volejbalistka Andrea Kossányiová a její hokejový
přítel Marek Indra přání, že by se
oba chtěli během své aktivní kariéry
vydat i na zahraniční angažmá. Tato
tužba se jim splní již v té nadcházející sezoně. Smečařka VK Agel
Prostějov i české reprezentace si
jako své nové působiště zvolila silný
Impel Wroclaw, nejproduktivnější
z řad jestřábích útočníků zatím váhá
mezi Polskem a Švýcarskem.
„Jsem připravená na to, že budu muset
o svou šanci zabojovat. V Prostějově
jsem to ze začátku taky neměla jednoduché, ale v místním silném kádru se
mi povedlo prosadit se,“ věří jednadvacetiletá opora hanáckého celku, která
se může i v novém působišti těšit na
Ligu mistryň, čistě teoreticky může
narazit právě i na Prostějov.
To její o pět let starší přítel zatím
nemá zcela jasno, jednání ještě nejsou
u konce. „Čekám, jak to vše dopadne,
ve hře je Švýcarsko, Polsko a možná
i něco jiného. Ideální by bylo, abychom
s Andrejkou byli blízko sebe,“ přiznal
někdejší mládežnický reprezentant.

SONDA
MARKA

SONNEVENDA

Foto: Josef Popelka
Přímo ve Wroclawi se hraje až třetí
nejvyšší polská hokejová soutěž.
Pokud by tak chtěl být sportovní pár co
nejblíže sobě, nabízí se Indrovi zhruba
sto kilometrů vzdálené Opole, další
celky jsou minimálně dvojnásobně
daleko.
(son, jim)
Kam zamíří Marek Indra si
povídáme přímo s hokejistou na
straně 35, o odchodu Kossányiové
čtěte na straně 37

Basketbalové Ariete opouští čtyři hráči,
Švrdlík s Nečasem míří do Pardubic...

MEZI ORLY SE VRACÍ DOKOUPIL

PROSTĚJOV Po roce budou basketbalisté Ariete Prostějov opět
výrazně přestavovat tým. Bronzové medailisty z právě skončeného
ročníku Kooperativna NBL totiž
opustí hned čtyři hráči. V sestavě
Orlů nebudou víceméně dle očekávání pokračovat pivoti Radek
Nečas a Kamil Švrdlík, nejlepší
střelec uplynulé sezony Dylan
Talley a po roce končí také další zahraniční basketbalista - slovenský
křídelník Tomáš Mrviš.
„Především mě mrzí právě posledně
jmenovaný odchod. Během svého
prvního angažmá odvedl Tomáš
opravdu velký kus práce a dokázal
zalepit díru po Pandulovi či Bohačíkovi. Bylo to náročné, ale zvládl to.
Bohužel jsme se nedohodli na prodloužení smlouvy. Musíme mu popřát hodně štěstí v další kariéře,“ konstatoval pro Večerník trenér Zbyněk
Choleva, který naopak v Prostějově
zůstává i s asistentem Davidem Hájkem. Slovenský basketbalista Mrviš
podle zákulisních informací míří do
bratislavského Interu.
Také po letošní sezoně pokračují
odchody Orlů směrem do Pardubic. Za svými bývalými spoluhráči

Pandulou a Kohoutem míří určitě
Švrdlík a není vyloučeno, že východočeský celek posílí také nejlepší
obránce ligy Nečas...
Změn ale bude přece jen méně, než
před rokem. Na rozehrávce zůstává
Roman Marko a Radovan Kouřil,
mezi tahouny má znovu patřit výborný střelec a kvalitní obránce Pavel Slezák. Pod košem zůstal David Šteffel i
Jan Tomanec a kouč Ariete věří, že nadále porostou výkony Ondřeje Peterky, Martina Nováka a Marka Sehnala.
První posilou je Petr Dokoupil, který
se do Prostějova vrací po několika
sezonách v Opavě. Obávaný střelec
z dálky měl sice ve slezském klubu
ještě dvouletou smlouvu, projevil
však přání vrátit se z rodinných důvodů domů a trenér Petr Czudek mu
vyhověl. „Musíme smeknout před
přístupem Opavy. Z její strany to bylo
hezké gesto. Petrovi nedělali žádné
problémy, a proto jsme s ním mohli
podepsat smlouvu na příští dvě sezony, kterou měl ve svém předcházejícím týmu. Vrací se domů a všechny
nás to těší,“ uvedl předseda Ariete
Prostějov Ivan Pospíšil.
Vedení klubu současně pracuje na
dalším doplnění kádru a shání pře-

devším podkošového hráče. „Nějaké
jednání už máme za sebou, nic ale
zatím není rozhodnuto. Na pivotu se
ale v každém případě chceme posílit,“ poznamenal Pospíšil. Šéf klubu
jednal i s Jaromírem Bohačíkem,
který se vrátil z ročního angažmá
v Belgii. Člen širšího kádru národního týmu se však s největší pravděpodobností v kabině Orlů neobjeví. „Má několik nabídek, kterým
nemůžeme finančně konkurovat,“
uvedl Pospíšil.
V příští sezoně by v prvním týmu
měli ještě větší dostat prostor také
odchovanci z prostějovské líhně,
kteří na sebe upozornili v mládežnických kategoriích. Především jde
od Františka Váňu, Adama Gogu
a Martina Nábělka. „Přáli bychom
si, aby v dohledné době nastupovali
v prvním týmu vlastní odchovanci. U některých kluků to vypadá,
že z nich můžou být kvalitní hráči,
kteří mají šanci prosadit se v nejvyšší
soutěži. Chceme jim v tom pomoci.
Jednou se třeba dočkáme toho, že
v ligovém týmu budou jenom naši
odchovanci. To by se všem v klubu
hodně líbilo,“ vyslovil své přání předseda Ariete.
(lv)

O KORUPCI VE SPORTU, V NÁS

ŠESTKOVÝ VOLEJBAL VS. BEACH

EUFORIE MÁ TENDENCI PRCHAT

Nejen poslední dobou je to ve spojení s českým
sportem hojně propírané téma. KORUPCE. Je či
není? Pokud existuje, jak často se vyskytuje? A nakolik vážně zasahuje do celého sportovního dění? Tohle jsou zásadní otázky kladené především na pozadí
tradičně pofidérního jarního boje v první fotbalové
lize a také v souvislosti s hokejovou kauzou Růžička
versus Palaščák.
Stěžejní v tomto ožehavém tématu podle mě je prosté přiznání si, že korupci tady prostě opravdu máme.
Jak v celé společnosti, tak konkrétně ve sportu, který
se od ostatního dění v ČR ničím zásadním neliší.
Stejně jako se naše republika v daném ohledu věrně
podobá drtivé většině zbytku světa. Kdo tvrdí opak,
je buď neskonalý naivka, nebo výstavní pokrytec.
Za rozhodující považuji všeobecné uvědomění,
že korupčník minimálně dřímá v každém z nás.
A vždy záleží jen na míře důležitosti té které situace, zda u konkrétního člověka přejde od pouhého
potenciálu ke hmatatelnému činu. Až teprve si
tohle v jádru slušní lidé bytostně připustí, mohou
alespoň přibrzdit ty, kteří už vlastní svědomí neřeší.
Vymýtit korupci určitě nejde, ale bojovat s ní
a omezit ji rozhodně ano. Jen je nutné nic si nenalhávat, vědět a chtít.

Ve vzdálenější minulosti byly doby, kdy se i na nejvyšší
mezinárodní úrovni prosazovaly výrazné individuality do absolutní špičky současně jak v šestkovém
volejbalu, tak v plážové odnoži tohoto sportu.
S přibývajícími roky, rostoucí beachovou konkurencí
a zvyšující se náročností bitev na písku však této
hráčské dvojakosti téměř úplně odzvonilo. Přesto se
i v současnosti ještě pořád vyskytují výjimky, které se
vzdor obrovské náročnosti snaží dosáhnout až na vrchol v obou volejbalových disciplínách. Jeden takový
případ máme přímo v Prostějově.
Je jím mladá, teprve sedmnáctiletá členka oddílu
VK AGEL Kristýna Adamčíková. V šestkách patří
mezi největší mládežnické tahounky klubu, na kontě
má dva tituly z mistrovství republiky žákyň, zlato a dvě
stříbra z extraligy kadetek i bronz z extraligy juniorek.
V beachi pravidelně sbírá medaile na celostátních
juniorských turnajích a cenným kovům se dokázala
přiblížit rovněž v planetárním měřítku, například
na Olympijských hrách mládeže, mistrovství světa
či evropském šampionátu do 17 let. Odborníci
tvrdí, že udržet tuhle obojživelnost v top kvalitě až
mezi dospělé jednoduše není možné. Osobně jsem
zvědavý, jak dlouho ještě bude Týna tuhle teorii stavět
na hlavu. Přeju jí, ať co nejdéle.

Bylo skutečně úžasné a nádherné, jakým způsobem
žila celá Česká republika hokejem během nedávného
mistrovství světa v Praze a Ostravě. Popisovat, co vše
se v naší jinak blbou náladou sevřené zemi dělo pozitivního, by znamenalo pověstné nošení dříví do lesa.
Jenže šampionát skončil, krásné dny celonárodní
soudržnosti pominuly a všeobecná euforie se jala
vyprchávat, jak to u téhle nesmírně příjemné, leč
veskrze pomíjivé veličiny bývá zvykem. Přitom by
byla škoda úplně zapomenout nebo nechat snadno
zapadnout, čeho všeho dobrého jsme my Češi
(potažmo Moraváci, Slezané, Hanáci) schopni,
pokud opravdu chceme a mákneme.
Když totiž coby národ dokážeme zorganizovat tak
vynikající sportovní akci jako právě hokejové MS
2015, nejsme evidentně jen lenoši, kecalové, kverulanti, podvodníci či zákeřní závistivci, jak to někdy
může vypadat. Asi pouze potřebujeme vskutku pádný důvod, aby se v nás probudilo lepší JÁ schopné pomoci překročit vlastní stín, řečeno poněkud vzletně.
Teď jde o to neschovávat si tuto svou příznivější tvář
jen pro výjimečné události, nýbrž snažit se dosáhnout obecně výš permanentně i v běžném životě. Pak
na tom může být brzy lépe třeba též regionální sport
i tam, kde momentálně živoří.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Parádní kousek se povedl vedení
prostějovského hokejového klubu,
které i přes veškeré spekulace dokázalo udržet i pro další sezónu brankářskou jedničku Juraje Šimbocha.
DEBAKL
Definitivní jistotu pádu z krajského
přeboru získali v sobotu odpoledni
hráči Klenovic na Hané. Ti ani na
jedenáctý jarní pokus nedokázali bodovat a prohra s Velkými Losinami
znamená, že skončí šestnáctí.
ČÍSLO VEČERNÍKU

4

Celkové pořadí kategorie Masters
i slalom, sjezd a Head To Head
ovládli vodáci Tomi-Remont
Prostějov na mistrovství Evropy v
Bosně a Hercegovině. K tomu ještě přidali stříbro ve sprintu.
VÝROK VEČERNÍKU

„PROSTĚJOV JE
KRÁSNÉ MĚSTO,
ZAŽIL JSEM TU
SUPER ČASY
A NAVÍC TU NAŠEL
SVOJI LÁSKU.“
Hokejista Marek Indra by se po zahraniční štaci, kam má namířeno,
nebránil návratu mezi Jestřáby.
KOMETA VEČERNÍKU

RADOSLAV
LÁTAL

R
Rodák
z Němčic nad Hanou
znovu
oblékl reprezzentační dres
a přímo na
hřišti se zúčastnil Setkání
legend, tedy
Foto: internet
připomínky
finále Eura 96 mezi Českou republikou a Německem. I díky
němu se v Edenu po výsledku 6:3
radovali domácí.
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navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

Fotbal

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Hvozd musí hrát v nedìli

Olomouc (jim) - Sportovně-technická komise (STK) Olomouckého krajského fotbalového svazu (O KFS) na
svém čtvrtečním zasedání rozhodla, že
fotbalisté Hvozdu sehrají svá poslední
dvě střetnutí tohoto ročníku „B“ skupiny I.B třídy až v neděli od půl páté,
tedy o den později oproti původnímu
plánu. Důvodem je dodržení regulérnosti soutěží v souladu s odstavcem
4 článku 30 soutěžního řádu. Konkrétně se jedná v neděli 7. června o domácí
duel pětadvacátého kola proti Novým
Sadům a o týden později o venkovní
střetnutí na půdě Jesence.
STK také udělila pokutu dvě stě korun
Kostelci na Hané za nenahlášení výsledku mužů z neděle 24. května, čímž došlo
k porušení článku 32 rozpisu soutěže.

SkopalíkzařídilproUrčice výhruveVelkýchKarlovicích Nebodoval nikdo, všem chyběly dvě branky
VEK
URČ

0
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VELKÉ KARLOVICE, PROSTĚJOV
Podruhé v řadě dokázali hráči
Určic vydolovat plný bodový zisk
na soupeřově půdě. Po zdolání
tehdy vedoucích Vítkovic se jim to
podařilo i v jedné z klíčových bitev
o čtrnácté místo, když v souboji
dvou nejhorších celků soutěže

´
´
zapasove
´ˇ

KOJ
KRH
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KOJETÍN, PROSTĚJOV Na již
tradiční neproduktivitu v zakončení
doplatili v Kojetíně hráči Kralic
na Hané. Do střelecké listiny se
zapsal pouze Jan Nečas, jehož
trest se změnil na podmínku, svou

IV. TØÍDA:

21. kolo, neděle 7. června, 16.30 hodin: Doloplazy - Pavlovice u Kojetína,
Přemyslovice „B“ - Biskupice, Tvorovice - Želeč (sobota 6.6., 16.30), Brodek u
Prostějova „B“ - Plumlov „B“, Vrahovice
„B“ - Brodek u Konice, Ivaň - Kostelec na
Hané „B“ (sobota 6.6., 16.30).
PØEBOR OFS
PROSTÌJOV DOROSTU:

19. kolo: Plumlov - Brodek u Prostějova (neděle 7.6., 10.00), Kralice
na Hané - Nezamyslice (neděle 7.6.,
14.00).
OKRESNÍ PØEBOR ŽEN:

18. kolo, sobota 6. června, 16.30:
Ráječko - Drnovice, Kostelec na Hané
- Kohoutovice (neděle 7.6., 13.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

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

www.vecernikpv.cz

peklo, je tam malé hřiště a domácí
spoléhají na standardky a nákopy,
zvládli jsme to ale slušně a vyrovnali
jsme se i s bouřkou,“ těšilo určického
lodivoda.
Hráčům se tak podařilo splnit
předzápasové pokyny a přidat
k tomu ještě něco navíc, odměnou tak
byly dvě vstřelené branky a konečný
výsledek 2:0. „Museli jsme se vyrovnat
s vynucenými zásahy do sestavy,
kdy jsme postrádali vyloučeného
Ivoše Zbožínka, nemocného Míru
Nejezchleba i Míšu Trajera, Tomáše

Zapletala, Michala Pavla, takže jsme
měli jen dva náhradníky včetně
zraněného Pekaře, ale zvládli jsme to,“
chválil své svěřence úspěšný motivátor.
Do vedení se dostali hosté ještě
v úvodní čtvrthodině, kdy si na
standardní situaci naskočil Michal
Skopalík, stejný hráč pak o hodinu
později dopravil do sítě přetažený
centr. Naopak domácí zůstali
v nejpodstatnější kolonce na nule.
„Velké Karlovice hrály přesně to, co
jsme čekali. Milan Piták ale dokázal
Míru v bráně dobře zastoupit

a super výkon předvedla celá
obranná čtveřice. Do žádné šance po
centrech jsme je nepustili, přebírali
jsme iniciativu a byli jsme silnější
uprostřed. Ke Skopalíkovi se přidali
Svozil s Losem i oba kraje,“ pochválil
defenzivní i ofenzivní práci mužstva
Petr Gottwald.
Domácí rozlučkou s touto divizní
sezonou bude pro Určice nedělní
duel s Rýmařovem, jeho výkop je
naplánován na půl pátou odpoledne
a hostům jde v roli nováčka o průnik
(jim)
do horní poloviny tabulky.

brankou ovšem pouze vyrovnával
na průběžných 1:1. A poté se již
podařilo skórovat pouze domácím,
kteří se díky tomu udrželi v nejlepší
pětce krajského přeboru. Naopak
hostům nevyšel pokus o atak lepší
poloviny a zůstávají dvanáctí.
„První poločas byl v poli vyrovnaný,
ve druhém jsme tlačili, protože
jsme prohrávali. Bohužel jsme opět
neproměnili
strašnou
spoustu
vyložených šancí, to už není smůla,

ale prostě to neumíme,“ těžko hledal
vysvětlení hostující kouč Ivo Gottwald.
Jen namátkou tak vyjmenoval dvě
tutovky Lehkého, jednu Neorala
a příležitost střídajícího Němce
v posledních sekundách po rohovém
kopu. „Na malém vápně třicet centimetrů
od brankové čáry, ale nedokážeme to dát.
Pokazili jsme si to,“ smutnil.
Alespoň částečnou radost má z toho,
že se nejedná o fatální ztrátu v boji
o setrvání v soutěži, každá taková

porážka ovšem mrzí. „Mohli jsme být
osmí, to by bylo důstojnější postavení
a spravedlivý ukazatel toho, kde
bychom si zasloužili být,“ je přesvědčen.
I přes dvě inkasované branky tak byl
více spokojen s obranou, první gól
totiž padl po umístěné a jen obtížně
chytatelné ráně zpoza šestnáctky,
druhý pak šťastně po centru do vápna.
A jedním z kojetínských střelců byl
host z Určic Radim Vaněk, pro něhož
to byla již čtvrtá jarní trefa. A po

Klenovicích se tak trefil i do sítě Kralic.
„Defenziva funguje, kluci i systém jsou
stabilizovaní, rozhodla ale neschopnost
našich hráčů dopravit balon do branky.
Hrálo se sice na mokrém a kluzkém,
ale regulérním terénu,“ bilancoval Ivo
Gottwald.
K poslednímu domácímu souboji
v tomto ročníku si Kraličtí pozvou
fotbalisty Šumperku. Letošní vicemistr
krajskéhopřeborusenaHanépředstaví
v sobotu od půl páté odpoledne. (jim)

Klenovice prohrály a přišly o další hráče
KLH
VEL
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KLENOVICE
NA
HANÉ,
PROSTĚJOV Už tak zbídačený
stav klenovického mužstva se po
víkendu ještě více zhoršil. Nováček
krajského přeboru nebodoval ani
v jedenáctém jarním pokračování
soutěže, kvůli zranění navíc musel
ze zápasu s Velkými Losinami

odstoupit Tomáš Rozehnal a v poslední minutě viděl červenou
kartu Tomáš Lakomý. Porážka
pak definitivně rozhodla o tom,
že klenovičtí až do konce neopustí
poslední pozici, na patnácté
Chválkovice totiž ztrácejí šest bodů
a mají horší vzájemnou bilanci.
„Na to, jak se nám to rozpadá a že nám
kvůli zranění chybí pět šest hráčů, tak
se nás sešlo hned třináct. I s tímto
torzem jsme podali slušný výkon
a hosty jsme překvapili, kluci chtěli,
makali a nedali soupeři nic zadarmo,“

chválil
navzdory
negativnímu
výsledku lodivod domácích Klenovic
Vladimír Krč.
Jeho hráči začali dobře a už po pár
minutách rozezvučeli z rohového
kopu břevno. Dostávali se i do dalších
příležitostí, jenže Hatalu v hostující
bráně se jim překonat dlouho
nedařilo. „Dvoumetrový kyklop
s chapadly jako chobotnice, všechno
vychytal,“ líčil barvitě někdejší
gólman. Postupně se ale začala
projevovat kvalita soupeře, jemuž
patří třetí místo v tabulce, a odrazilo

Konice ztratila vedení a stále nemá jistotu
HNĚ
KON

2
1

menicko

III. TØÍDA:
25. kolo, neděle 7. června, 16.30
hodin: Otaslavice - Bedihošť (sobota
6.6., 16.30), Dobromilice - Němčice
nad Hanou, Mostkovice „B“ - Protivanov „B“ (sobota 6.6., 16.30), Tištín Pivín „B“ (sobota 6.6., 16.30), Kladky Výšovice, Čechy pod Kosířem - Vícov,
Pivín „B“ - Nezamyslice „B“.

zdolali Velké Karlovice. Divizní
nováček tak spadl na šestnáctý
post a po výhře Lískovce v Přerově
už má jen teoretickou naději na
záchranu, to Určicím chybí na únik
ze sestupového pásma dvě kola před
koncem pouhé dva body.
„Musí panovat spokojenost, kluci
předvedli jeden z lepších jarních
výkonů,“ radoval se hlavní kouč Petr
Gottwald, jenž tentokrát vedl mužstvo
pouze na dálku. „Hráli i za mě a jsem
rád, že se na to nevykašlali, když jsem
tam nebyl. Připravovali jsme se na

Kojetín i díky Vaňkovi zdolal Kralice

Schmidt s Koneèným už dohráli

Olomouc (jim) - Shodný trest čtyři
soutěžní utkání nepodmíněně si od
Disciplinární komise (DK) Olomouckého krajského fotbalového svazu
(O KFS) odnesli hráč Otinovsi Jiří
Schmidt a jeho kolega z Jesence Josef
Konečný. Oba tak budou za své vyloučení v duelech třiadvacátého kola
I.B třídy pykat až do konce aktuálního
soutěžního ročníku.
Jednadvacetiletý Schmidt i o dvanáct
let starší Konečný inkasovali při porážkách svých celků přímo červenou
kartu. Prvně jmenovaný byl při výsledku 0:3 v Brodku u Přerova potrestán
za surovou hru v podobě podražení
soupeře v nepřerušené hře, mnohem
zkušenější jesenecký hráč neudržel
v utkání s Velkou Bystřicí nervy, kopl
soupeře v přerušené hře a urážel další
protihráče. Jesenec nakonec prohrál
0:5.
Ještě hůře dopadl kojetínský Dušan
Židlík, jenž v krajské dorostenecké
soutěži úmyslně udeřil do břicha jednoho z protivanovských fotbalistů
a výsledkem je šestiměsíční distanc,
což v tuto chvíli znamená trest na celou podzimní část. Stalo se tak i proto,
že hráč soupeře kvůli zranění nedohrál.

Pondělí 1. června 2015
www.vecernikpv.cz

HNĚVOTÍN, PROSTĚJOV Dlouhé
čtyři týdny se táhne konické čekání na
tříbodový zisk a ještě minimálně další
týden to potrvá. Tamějšímu Sokolu se
podařilo naposledy zvítězit v neděli 3.
května proti holickému „béčku“, od té
doby pouze remizoval s Kralicemi a další tři střetnutí prohrál. Naposledy se tak
stalo na trávníku Hněvotína, kde hosté
neudrželi brzký jednobrankový náskok.
„Do utkání jsme vstoupili dobře. Byli jsme
aktivní, nebezpeční a odměnou nám byla
vedoucí branka z pokutového kopu po faulu na Peťu Vydržela,“ pustil se do analýzy

hrající asistent Konice Radek Řehák.
S první půlhodinou byl spokojen, hosté
byli lepší a dařilo se jim plnit, co si předsevzali. Pak se ale začali dopouštět nepříjemných ztrát a dovolili domácím dostat se
z nejhoršího, což vyvrcholilo srovnáním
krátce před odchodem do kabin.
„Naše chyby pokračovaly i v úvodu druhé
půle, do níž jsme nevstoupili dobře. Výsledkem byl obrat na 2:1, pak jsme opět
převzali iniciativu my. Měli jsme šance,
tlačili jsme se do šestnáctky a vyplynuly z
toho i tři čtyři úniky na brankáře, nicméně jsme to špatně dohrávali,“ pokračoval v
hodnocení.
Dohnat ztrátu se tedy Konici nepodařilo a
už posedmé v řadě se z cizího hřiště vracela
s prázdnou. „Minimálně bod jsme si za výkon zasloužili. Tím pádem bychom byli zachráněni, protože máme s Chválkovicemi

lepší zápasy a nepředpokládám, že dvakrát
vyhrají. Mohlo být už hotovo, takto je to
stále otevřené,“ nezastíral zklamání.
Pozitivem tak bylo alespoň to, že se bodovat nepodařilo nikomu z konického okolí,
tedy posledním Klenovicím, patnáctým
Chválkovicím ani třináctým Dolanům.
Rozhodnou tak až poslední dvě kola. Nejprve tuto neděli odpoledne doma proti
Kojetínu a poté o týden později na půdě
druhého Šumperka bude Konice hájit
dvoubodový náskok.
„Každý může porazit každého a Hněvotínu se to podařilo v Nových Sadech. Kojetínu se ale na jaře velice daří a je to farma
Kroměříže, otázkou je, kolik takových hráčů k nám bude chtít v neděli jet...,“ přemítal
Radek Řehák, jenž věří, že už o prvním
červnovém víkendu bude o konickém setrvání v krajském přeboru jasno. (jim)

Kostelečanky nezastavila bouřka ani losování
PROSTĚJOVSKO Pouze fotbalistky Kostelce na Hané se o
víkendu dočkaly svého soupeře. A na půdě Drnovic nezaváhaly, po pěti brankách v první půli a dalších čtyřech trefách
po změně stran přidaly další vysoké vítězství, když si zápas
tentokrát zpestřily losem konkrétních postů mezi jednotlivé hráčky. S tím se celé družstvo vypořádalo bez problémů
stejně jako s průtrží mračen a kroupami. To Mostkovičanky
se zpět na druhé místo posunou bez boje, Ráječko totiž na
jejich trávník nedorazilo a pravděpodobně bude následovat
kontumační vítězství v poměru 3:0.
TJ Sokol Drnovice - TJ FC Kostelec na Hané
0:9 (0:5)

Branky: Marková 4, Pitáková, Vykopalová, Hájková,
Knápková, Urbanová. Rozhodčí: Stloukal. Sestava Kostelce na Hané: Drápalová - Zahradníčková, Hájková,
Vykopalová, Urbanová - Marková, Hrazdilová, Paličková,
Zapletalová - Grygarová, Pitáková. Střídaly: Šimková,
Knápková, Smičková. Trenér: Marek Jelínek.
Hodnocení trenéra Kostelce na Hané Marka Jelínka:
„Trošku jsme to vyhecovali a holky si před zápasem losovaly,
na kterém postu nastoupí. Vznikla tak nová sestava, aby byla

sranda, a rychle jsme vedli 4:0. Pak ale v závěru první půle
přišla bouřka s kroupami, všichni jsme hodně zmokli a čekalo se, až to přejde. Dohrávalo se tak na těžkém terénu, ještě
půl hodiny stála na hřišti voda a bylo to pro holky trochu nebezpečné. Byl to už spíše boj o každý míč a fotbal nic moc,
první poločas byl ale slušný. Byli jsme důraznější a těžili jsme
z centrů i standardních situací, i přes devět branek jsme ještě
obrovské množství šancí neproměnili, když třeba Hájková
šla třikrát sama na brankářku, ale minula. I soupeř zaslouží
uznání, oproti Ráječku chtěl pořád hrát.“
TJ Sokol Mostkovice - SK Olympia Rájeèko
nehráno

„Soupeř se nedostavil. Přijela pouze kapitánka a sdělila
nám, že jich je pět. Nechtěli ani náhradní termín, takže asi
vyhrajeme kontumačně, to je pro nás ale zklamání, holky
potřebují hrát a takové vítězství jim nic nedá. Podstatné
je pro ten samotný zápas, v Ráječku se to ale rozpadá,
holky tam končí a už nemají motivaci. Horko těžko se dávají dohromady, už na podzim jsme s nimi hráli o týden
později, protože jich tehdy také bylo málo,“ okomentoval
pravděpodobný zisk tří bodů mostkovický kouč Jaroslav
Karafiát. Tabulku najdete na straně 23.
(jim)

se to i na skóre. Po domácí ztrátě
uprostřed hřiště padla první branka,
krátce před odchodem do kabin se
hostům podařilo udeřit podruhé.
„Velké Losiny mají kvalitní tým,
nesložili jsme ale zbraně a bojovali
jsme se ctí. Po další chybě jsme
dostali na 0:3, pak se hra vyrovnala,
dostali jsme soupeře pod tlak a po
ruce v šestnáctce jsme snížili. Měli
jsme i několik dalších šancí, soupeř
se ale ubránil,“ přibližoval dění.
Hosté tak byli spokojeni se třemi
body, i domácí hráči si však vysloužili

uznání. „Pochvala. I přes deku, která na
nás leží, jsme to odehráli se vztyčenou
hlavou. Opět střídal vedoucí mužstva
pan Jaroš, a kdybych věděl, co nás
postihne, vyřídil bych si i já hostování
z Vrahovic, kde mám registračku,
a také bych i ve dvaapadesáti letech
nastoupil,“ vykreslil nelichotivou
situaci Vladimír Krč.
Poslední venkovní střetnutí v pozici
účastníka krajského přeboru čeká
na Klenovice v neděli dopoledne,
to se představí na půdě 1.HFK
Olomouc „B“.
(jim)

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém
zasedání dne 27. kvìtna 2015 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 23. kolo bez závad. III. třída 23. kolo bez závad, až na utkání TJ
Haná Nezamyslice „B“ – TJ Sokol Vícov, hosté se nedostavili. Námitka
kapitána hostí v duelu FC Ptení – FK Výšovice je bezpředmětná IV. třída
19. kolo bez závad, utkání 20. kola FC Moravia Doloplazy – TJ Sokol Přemyslovice „B“ se hraje na hřišti v Nezamyslicích. Dorost: 17. kolo bez závad. Starší žáci 15. kolo bez závad. Mladší žáci 16. kolo bez závad, až na
utkání TJ Smržice – TJ Sokol Držovice, mužstva se domluvila na náhradním termínu. FK Výšovice – TJ Sokol Čechovice chybí zápis, neodehrané
utkání FK Výšovice – TJ FC Kostelec na Hané se uskuteční 2.6. v 17.30
na hřišti ve Výšovicích. Žáci 7+1 12. kolo bez závad. Starší přípravky
turnaje v Němčicích nad Hanou i Brodku u Konice bez závad.
2. Změny termínů utkání:
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 16. kolo TJ FC Kostelec na Hané – TJ Jiskra Brodek u Konice,
původní termín neděle 31.5. 2015 od 9.00 hodin, požadovaný termín pátek
5.6.2015 od 17.30 hodin, dohoda oddílů.
3. Neodehrané utkání:
23.kolo III. třídy: TJ Haná Nezamyslice „B“ – TJ Sokol Vícov, hosté se nedostavili. Utkání bylo kontumováno výsledkem 3:0 a 3 body ve prospěch
Hané Nezamyslice „B“. Sokolu Vícov se uděluje pokuta ve výši 5 000
korun dle RS čl. 23 bod 9. Dále musí Sokol Vícov uhradit domácímu klubu
paušální částku 1 000 korun a skutečné náklady na rozhodčího 200 korun
dle RS čl. 21 odst. 1.
4. Různé:
Losovací aktiv proběhne v úterý 30.6.2015 od 17.00 hodin v restauraci Na
Hřišti ve Smržicích.
STK informuje oddíly o jednání s OFS Přerov o zřízení Oblastního přeboru
dorostu Prostějovska a Přerovska pro SR 2015/2016.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, garant STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov
na svém zasedání dne 28. kvìtna 2015 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Luděk Zdráhal (TJ Sokol Zdětín) – 8 SU od 24.5.2015, DŘ čl. 13/1.
Petr Chytil (FK Skalka 2011) – 1 SU od 24.5.2015, DŘ čl. 19/1.
Martin Musil (Sokol Bedihošť) – 1 SU od 25.5.2015, DŘ čl. 19/1.
Kristián Koukal (FK Výšovice) – 1 SU od 25.5.2015, DŘ čl. 19/1.
Jiří Lenc (FC Morávia Doloplazy) – 1 SU od 24.5.2015, DŘ čl. 19/1.
Jakub Zatloukal (TJ FC Kostelec na Hané) – 2 SU od 24.5.2015, DŘ čl.
19/1 a RS 24.3.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

I.A třída skupina B

Lipová
Mostkovice

PROSTĚJOVSKO Závěr I.A třídy
Olomouckého KFS se regionálním celkům výsledkově příliš nedaří, na průběžném pořadí to ale příliš znát není. Lipová
j počtvrté v řadě nezvítězila, nicméně
již
i po prohře s vedoucím Ústím ztrácí jen bod na třetí místo,
Čechovičtí sice padli doma s Opatovicemi, ale i tak se drží v
horní polovině tabulky čtyři body od již vzpomínané třetí pozice. To Mostkovice už výš neposkočí. Aktuálně jsou deváté, ale
pokud budou stejně jako v posledních kolech sbírat porážky,
mohou klesnout až na jedenáctou příčku. Hodně napoví už
nedělní domácí derby s Čechovicemi.
Čechovice

Hrající trenér: Pavel Růžička.

SK Lipová
TJ Sokol Ústí
0:2 (0:1)

Rozhodčí: Vičar – Přikryl, Hubený.
Sestava Lipové: Běhalík – Barák,
Ohlídal (80. Růžička), Macourek,
Žilka – P. Koudelka, Z. Koudelka,
Vybíhal, Takáč – Dostál, Petržela.

Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„S výsledkem nemohu být spokojen,
ale s hrou ano, jasně vedoucímu celku jsme byli vyrovnaným soupeřem.
V první půli jsme měli více šancí,

jenže gól dal po rohu soupeř. Chodili jsme z defenzivy a čekali jsme, co
hosté vymyslí. Ze standardek jsme
se dostali ke třem nebezpečným
hlavičkám, ale ani jedna se neujala a
v osmdesáté minutě jsme po chybě
při rozehře dostali druhou branku.
Nyní jedeme do Slatinic, které mají
poslední dobou slušné výsledky, ale
už konečně potřebujeme bodovat. A
poté doma s Hlubočkami se chceme
rozloučit vítězně.“
TJ Sokol Èechovice
FKM Opatovice - Všechovice
0:2 (0:0)

výsledkem, opět platilo dvakrát a
dost. Byli namlsaní a nikomu se
nechtělo běhat, zaslouženě jsme
prohráli. Bylo to bez nabídky, v soubojích jsme byli měkcí, neměli jsme
balon. První půle skončila bez branek, pak jsme si něco řekli a dvacet
minut to fungovalo, jenže jsme z
brejku dostali gól a šlo to opět do kytek. Jsem zklamaný, je to stále dokola. Byl to náš problém už na podzim,
máme dva tři dobré zápasy, pak ale
spadneme z hrušky dolů a nikdo nehraje dobře. Bylo to podprůměrné,
proto to taky takto dopadlo.“

FK Spartak Lipník nad Beèvou
Rozhodčí: Straka – Langhammer,
TJ Sokol Mostkovice
Šebesta. Sestava Čechovic: Zelinka
3:1 (2:1)
– Frys, Jano, Zacpal, Ján – Drmola,
Kolečkář, M. Klimeš, R. Klimeš – Jahl Branka Mostkovic: Musil. Rozhod(46. A. Pospíšil), Nejedlý (74. Vlach). čí: Kučera – Koláček, Menšík. Sestava
Mostkovic: Fischer – Všetička, Milar,
Trenér: Jaroslav Klimeš.
Chmelař (46. Pospíšil), R. Hanák –
Hodnocení trenéra Čechovic Jaroslava Musil, Pořízka, Walter, M. Vojtíšek
Klimeše:
(60. Kapounek), Šlambor – Kuchař.
„Kluci mě nepotěšili výkonem ani Trenér: Jiří Kamenov.

Hodnocení trenéra Mostkovic Jiřího
Kamenova:
„Do Lipníku jsme odjížděli s pokračující marodkou, celkově mi chybělo
pět šest kluků a domácí byli favoritem. Chtěli jsme tam překvapit,
místo toho nás překvapila bouřka s
kroupami při rozcvičce, hrálo se tak
na silně podmáčeném terénu. Snažili jsme se kombinovat, míč ale jinak
odskakoval, z čehož vyplynula i první
branka. Z trestného kopu vyrovnal
střelou k tyči Pavel Musil, pak šel dvakrát sám na gólmana Kuchař, ale vždy
ho nastřelil. Díky kaluži a drnu se domácím podařil gól do šatny, nevzdali
jsme se ale, bojovali jsme, posledních
patnáct dvacet minut jsme však hráli
v deseti, když nám po vystřídání zranili velice ostrým a nepotrestaným
faulem Musila. Z brejku pak přidali
domácí třetí gól. Nyní se těším na
derby přes potok, kluci se znají a
očekávám kamarádskou atmosféru.
Snad si budeme věřit a předvedeme
pěkný fotbal.“
(jim)

Plumlovu postup uniká, Pivín se zachránil
II.B třída skupina A
Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKO Dvě kola před koncem„A“
skupiny I.B třídy Olomouckého KFS jsou veOtinoves
Pivín
lice výrazně naznačeny odpovědi na ty nejVrchoslavice
zásadnější otázky. Dlouho vedoucí Plumlov
ztratil před týdnem první místo a v nepovedených výsledcích pokračoval i v Pivíně, prohrou na hřišti „Turků“
se mu výrazně ztížila cesta do I.A třídy, neboť Všechovicím stačí už
jen tři body. Naopak domácí se i díky porážce posledních Radslavic
a ztrátám posledního dua v„B“ skupině definitivně zachránili. Díky
čtyřem brankám Šimka uspěly i Vrchoslavice na půdě Horních
Moštěnic, už pátý je po výhře v Otinovsi Kostelec. To nováček soutěže klesl na předposlední místo, ale i tento bodový zisk mu téměř
jistě zaručí záchranu. K úplné jistotě ale potřebuje ještě dva body.
Plumlov

TJ Sokol v Pivínì
TJ Sokol Plumlov
3:2 (2:1)

Branky: J. Svozil 3 – Ostratický.
Rozhodčí: Kučera – Krpec, Dorušák. Sestava Pivína: V. Svozil – Sedlák, Vláčilík, Spálovský – Švéda, J.
Svozil ml., Vrba, Šišma – Tydlačka
(80. Bartoník), Špaček, Žondra (60.
Molčík). Trenér: Jaroslav Svozil st.
Sestava Plumlova: Simandl – Plajner, Ostratický, Ullmann, Klváček
– Varga, Zabloudil, Matula (84. Žídek), Křupka – Hladký, Frýbort.
Trenér: Jan Pešek.

Hodnocení trenéra Pivína Jaroslava
Svozila:
„Můžeme slavit záchranu. Chtěli
jsme vyhrát, takže na Plumlov vletět,
být agresivní a na balonu, jenže místo
toho jsme po hezké kombinační akci
prohrávali v osmé minutě 0:1. V první půli jsme je ale přehrávali a z penalty, kdy to opravdu byl faul, vyrovnal Svozil. Z trestňáku jsme otočili,
jenže přišel tlak hostů, na který jsem
upozorňoval, a vyrovnání ze standardky. Naší třetí brance předcházel
přehlédnutý faul na půlce, kdy pak
po prokombinování zamířil Svozil k

dostali rychle po sobě dvě branky a
pak i třetí. První z nich jde na vrub
gólmanovi, pak nedůraz a bylo vymalováno - ve druhé půli se kluci zvedli,
Kostelec byl ale kvalitnějším mužstvem a zaslouženě zvítězil. Ve hře
je sice ještě šest bodů, osobně se ale
domnívám, že už je rozhodnuto, Velký Týnec totiž prohrál s Lutínem a
Hodnocení trenéra Plumlova Jana
dohromady bude padat pět klubů ze
Peška:
tří skupin. I přes velkou marodku ale
„Nechci tady plakat a nechci se k tomu chceme ještě bodovat, teď se utkáme
ani vyjadřovat. Naše hra nebyla ideál- s Přerovem. Musíme to udržet, a pak
ní, dvě ze tří branek jsme ale dostali po hráčsky doplnit.“
chybách rozhodčích...“
Hodnocení trenéra Kostelce na Hané
TJ Otinoves
Ivo Vykopala:
TJ FC Kostelec na Hané
„Měl jsem obavy ze soupeře i prostře1:3 (0:3)
dí, kluci na place to ale po taktické
Branky: Janeček z penalty – Preisler stránce zvládli velice dobře. Byl to
2, T. Menšík. Rozhodčí: Štaier – Va- další zápas, kdy předvedli to, co jsme
chutka, Pitner. Sestava Otinovsi: si řekli, a soupeři jsme nedali možPiňos – Schmidt, Doseděl, Matocha, nost uhrát lepší výsledek. Během
Koutný – Urban, Hustý, Janeček, sezony kolovaly o Otinovsi různé
Škvára – Dostál, Pavlinský. Trenér: dohady a kluci si zaslouží pochvalu.
Tomáš Hrdlovič. Sestava Kostelce První dva góly jsme dali rychle po
na Hané: L. Menšík – Synek (65. sobě a do přestávky jsme dali i třetí,
Božek), Móri, Chocholáč, Chytil – ve druhé půli jsme si to nechtěli poVařeka, Langr, T. Menšík, Grepl – Pre- kazit, hráli jsme na údržbu zezadu,
isler, M. Lužný (75. Smékal). Trenér: abychom domácím nedali 'vodu na
Ivo Vykopal.
ohřev'. Soupeři se podařilo snížit
po teatrálním pádu ve vápně, nedali
Hodnocení trenéra Otinovsi Tomáše jsme mu ale možnost na obrat. NejvíHrdloviče:
ce si cením toho, že se kluci vyvarova„Rozhodl první poločas, kdy jsme li faulů a mluvení, ihned po odpískání
tyči. Bylo to zbytečně vyhecované,
nemám z toho dobrý pocit. Myslím
si ale, že Pivín byl lepší, více nám šlo
o výsledek a Plumlov už asi věděl, že
Všechovice vyhrály. Zahráli jsme si
ale na nejlépe posekaném a nalajnovaném hřišti a chtěl bych ještě poslat
pozdrav panu Kocourkovi.“ (úsměv)

šli od míče. A potěšili mě i oba střídající dorostenci.“
TJ Sokol Horní Moštìnice
TJ Sokol Vrchoslavice
0:4 (0:1)

Branky: Šimek 4. Rozhodčí: Pivoňka – Grečmal, Vrána. Sestava Vrchoslavic: Spiller – Jiříček, Zdražil, Šmíd,
P. Horák ml. – Zatloukal, Konupka,
Hradil, P. Horák st., Chvojka – Šimek
(80. Lacina). Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic Romana Šmída:
„Potvrdili jsme kvalitní výkon z minulého týdne a pochvalu si zaslouží celé
mužstvo. Hrálo zodpovědně v obraně,
soupeř se dostal jen ke dvěma střelám
z dálky, s nimiž si obránce Spiller v roli
brankáře poradil. Byl to zápas jednoho
hráče, Petr Šimek se trefil čtyřikrát a
mohl přidat i další branky, uklidnil nás
hned ve třetí minutě a při gólu na 4:0
si posadil všechny protihráče včetně
brankáře a střílel do prázdné brány.
Měli jsme více ze hry, drželi jsme míč
a domácí jsme do ničeho nepouštěli,
soupeř sice bojoval, ale pouze nakopával, my jsme na mokrém terénu
postupně přidávali z protiútoků další
branky. Divím se, že Moštěnice v poslední době až tolik vyhrávaly, buď
jsme hráli tak dobře, nebo domácí tak
špatně.“
(jim)

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

Hvozd jásá, Jesenci pomohli „blaničtí rytíři“
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B
Protivanov

PROSTĚJOVSKO Prakticky už jen dva body chybí Hvozdu ke stoprocentní jistotě záchrany v I.B třídě Olomouckého KFS. Svému
cíli se významně přiblížil o víkendu, když
doma dokázal zdolat Babice a hlavní konkurenti Velký Týnec se Šumvaldem padli. Dvě kola před koncem
tak má šest bodů náskok na poslední místo, ale horší vzájemné
zápasy, na třináctou pozici pak čtyři body k dobru a lepší bilanci.
Uspěl i Jesenec, který dokázal v improvizované sestavě uhrát bod
se druhou Zvolí, naopak Protivanov podlehl Velké Bystřici a propadl se ze čtvrtého na šesté místo.
SK Protivanov
SK Velká Bystøice
0:1 (0:0)

Rozhodčí: Grygar - Molík, Pivoňka.
Sestava Protivanova: R. Vybíhal
- M. Bílek, J. Vybíhal, Dvořák (46.
Hruban), M. Sedlák - Kropáč, M. Pospíšil (88. Mudroch), Nejedlý (55. D.

Myšlenkami jsem ale jinde, jsem naštvaný na to, jak surovou hru rozhodčí
dovolil. Dostali jsme hloupý gól po
jasném faulu loktem do obličeje, dále
tam byly kopance na obě strany. Hned
v úvodu se dva domácí hráči zranili při
výskoku a jeden musel na šití, hrálo se
však bez vyložené šance, kdy hrozbu
představovaly jen standardní situace.
A nakonec to dopadlo, že nám hosté
zfaulovali jednoho hráče, s nímž jsem
také musel jet na úrazovku. Jak jsem
byl poslední dobou nadšen z rozhodčích, tak teď jsem rozhořčen, byli nejslabším článkem.“
SK Jesenec-Dzbel
TJ SK Zvole
1:1 (0:1)

Sedlák), Z. Pospíšil - T. Pospíšil (65.
Milar), R. Sedlák (46. F. Pospíšil). Branky Jesence: P. Tichý ml. - Gasparics. Rozhodčí: Milar - Hubený, PřiTrenér: Josef Pospíšil.
kryl. Sestava Jesence: Kýr - Žouželka,
Hodnocení trenéra Protivanova
P. Tichý st., Horák - Kořenovský (60. L.
Josefa Pospíšila:
Tichý), Zajíček, P. Tichý ml., D. Čížek,
„Nepodali jsme dobrý výkon a nedali Drešr - J. Tichý, Z. Tichý (85. V. Čížek).
jsme gól, takže jsme nemohli vyhrát. Trenér: Petr Tichý starší.

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Podařilo se nám vyválčit bod, ale proti druhému celku tabulky mohly být i
tři. Před kluky nicméně smekám, kvůli
marodce a trestu nám chybělo sedm
kluků, to jsem ještě nezažil. Soupeře
jsme víceméně do ničeho nepustili a
gól nám dal rukou, my jsme ve druhé
půli zahodili dvě tutovky a vyrovnali
jsme až po pauze, kdy se už hrálo spíše
od vápna k vápnu. Ve stávajícím kádru remízu beru, dokonce jsem musel
na pozici stopera nastoupit i já a můj
asistent střídal. Jak já říkám, vyšli tak
„blaničtí rytíři“. (smích) Bodík nám
pomohl, zachráněni jsme, takže pohoda.“
FC Hvozd
TJ Sokol Babice u Šternberka
3:2 (2:0)

Branky Hvozdu: V. Bílý, Z. Poles, Křeček. Rozhodčí: Ehrenberger - Zaoral,
P. Pospíšil. Sestava Hvozdu: Koutný
- Pírek, Hlavinka, Novotný, J. Bílý - P.

Muzikant (75. D. Grulich), Z. Poles, F.
Bílý, Mlýnský, V. Bílý - Křeček (88. L.
Poles). Trenér: Rudolf Švehla.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Podobně jako se Šumvaldem to byl
velice nervózní zápas. Spousta nepřesností a neproměněných šancí, špatný
fotbal. Je to zvláštní, že s dobrými mančafty dokážeme hrát vyrovnaný zápas,
tady jsme ale nedokázali jasně vyhrát,
přestože možnosti byly. Po půli jsme
sice vedli 2:0, během pěti minut ale
bylo srovnáno, když nejprve váhavá hra
obrany vedla k penaltě, a pak po špatném odkopu hosté dobře nacentrovali.
Hráli jsme o vše a skončili to pro nás
šťastně, ještě ale nemáme klid a potřebujeme i nadále bodovat, protože Šumvald ani Velký Týnec se nevzdávají. Teď
musíme hrát v neděli, kluci ale směnují
a dozvěděli jsme se to poměrně na
poslední chvíli, takže toto rozhodnutí
svazu spíše přispěje k neregulérnosti
soutěže.“
(jim)
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
Předehrávané 30. kolo: SFC Opava "B" - 1.SK Prostějov (středa 3.6.,
16:30 hodin)
29. kolo: 1.SK Prostějov - Břeclav
(sobota 6.6., 16.30, Mikeska - Priesol, Trigas).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
29. kolo: Určice - Rýmařov (neděle
7.6., 16.30, Možíš - Mikula, Miko).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PØEBOR:
29. kolo, neděle 7. června, 16.30: Konice - Kojetín (Hodáň - Silný, Polanský),
Kralice na Hané - Šumperk (sobota
6.6., 16.30, Boháč - Silný, Ehrenberger),
1.HFK Olomouc „B“ - Klenovice na
Hané (10.00, Slota - Křepský, Boháč).

SMOOS I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
25. kolo, neděle 7. června, 16.30:
Slatinice - Lipová (Konečný - Boháč,
Žvátora), Mostkovice - Čechovice (M.
Pospíšil - Zaoral, Grečmal).
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
25. kolo, neděle 7. června, 16.30:
Otinoves - Přerov „B“ (Krpec Machala, Vyroubal), Kostelec na
Hané - Tovačov (Habich - Hubený,
Majer), Radslavice - Pivín (Molík Pumprla, Menšík), Plumlov - Ústí
„B“ (sobota 6.6., 16.30, Molík - Habich, Pitner), Vrchoslavice - Čekyně
(Valouch - Ženožička, Sedláček).
FGP STUDIO I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
25. kolo, sobota 6. června, 16.30:
Hvozd - Nové Sady „B“ (neděle 7.6.
, 16:30 Janků - Langhammer, Grygar), Babice - Jesenec (Hetmánek Kovalec, Vojtek), Zvole - Protivanov
(Juřátek - Samek, Zelík).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
15. kolo: 1.SK Prostějov - Znojmo
(sobota 6.6., 10.15, Hlubinka - Halenka, Majer).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U17, sk. „B“, jaro:
Dohrávka 16. kola: 1.SK Prostějov Vyškov (středa 3.6., 15.00, Cieslar - Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U16, sk. „B“, jaro:
Dohrávka 16. kola: 1.SK Prostějov
- Vyškov (středa 3.6., 17.00, Ol KFS Cieslar, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
29. kolo: Čechovice - Uničov (sobota
6.6., 10.00, Křepský - Machala, Krpec).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
29. kolo: Čechovice - Uničov (sobota
6.6., 12.15, Machala - Křepský, Krpec).
RELAX CENTRUM KRAJSKÝ
PØEBOR - dorost:
25. kolo: Nové Sady - Konice (sobota 6.6., 10.15, Hubený), Kostelec
na Hané - Zubr Přerov (sobota 6.6.,
11.00, Lasovský), Určice - Velké Losiny (neděle 7.6., 10.00, Svozil).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
25. kolo: Smržice - Lipník (sobota
6.6., 10.45, Lizna), Slatinice - Němčice
nad Hanou (neděle 7.6., 14.15, Žvátora), Protivanov - Šternberk „B“ (neděle
7.6., 11.00, Kopecký).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- SPORTIKA II. TØÍDA:
25. kolo, sobota 6. června, 16.30 hodin: Zdětín - Haná Prostějov (neděle
7.6., 16.30), Držovice - Horní Štěpánov, Určice „B“ - Brodek u Prostějova,
Skalka - Čechovice „B“ (hřiště Klenovice na Hané, neděle 7.6., 16.30), Olšany - Přemyslovice, Vrahovice - Kralice na Hané „B“, Smržice - Nezamyslice
(neděle 7.6., 16.30).
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HRÁČ

PO KROMĚŘÍŽI SE OBHAJOBA TŘETÍHO MÍSTA VZDALUJE

PODLE

VEČERNÍKU
ZDENÌK KOFROÒ
ZD
A
Ačkoliv
obdržel dvě branky a musel hassit chybu hostující obrany pouze faulem,
převážně ve druhé půli měl lví podíl na
p
ttom, že se gólový příděl domácích již
nenavyšoval. Při penaltovém kopu
neměl pražádnou šanci na zákrok,
stejně tak u první branky byl zcela bez
viny, v ostatních případech si již vedl
m
mazácky. Několikrát správně vyhodn
notil situaci a zmenšil soupeři střelecký
ú
úhel, který tak již neměl šanci míč
do
dostat do brány. Ve druhé půli pak reflexivním zákrokem zneškodnil nebezpečnou
hlav
hlavičku Žáka i následnou dorážku. Škoda
jen, že
ž takto důležité zákroky nakonec body
ři
nepřinesly.

OKÉNKO
ZASTUPUJÍCÍHO
KAPITÁNA
aneb pohledem Martina Hirsche
„Věděli jsme, že Kroměříž je silná, přesto jsme sem jeli vyhrát. Myslím si, že
jsme nehráli zase až tak špatně v první půlce, šancí jsme si sice tolik nevytvořili, ale i přesto jsme ten gól mohli dát. Oni tu branku vstřelili, a tak se šlo do
šaten za stavu 1:0 pro domácí. Pořád bylo ale vše otevřené a samozřejmě,
že jsme chtěli s výsledkem něco udělat. Přišla ale penalta a bylo v podstatě
rozhodnuto. Definitivně nás srazilo vyloučení. I když jsme se i nadále snažili zdramatizovat průběh utkání, nepodařilo se nám dostat na dostřel branky.
Na domácích bylo vidět, že šli tomu štěstíčku víc naproti, my jsme byli hlavně v úvodu vyrovnaným soupeřem. Musíme teď zabrat v Opavě a doma
s Břeclaví a odčinit tak dnešní nepovedený zápas. Na třetí místo stále pomýšlíme
a chceme se tam rozhodně probojovat.“
Martin HIRSCH
záložník 1.SK Prostějov

PROSTĚJOV Tři dobré šance, žádný gól. To je v zjednodušující
zkratcebilance„eskáčka“napůdědruhéhocelkuMSFLKroměříže.
Místo vedení po šanci Zelenky se do vedení dostal soupeř, který si při své zkušenosti už nedal vítězství vzít. Zatímco si„slávisté
z Hané“ tímto bodovým ziskem velmi pravděpodobně pojistili
druhou příčku. Prostějovští fotbalisté se asi budou muset rozloučit s obhajobou loňské i předloňské třetí pozice, která se dostala
spíš do teoretické roviny.Třetí je totiž s již čtyřbodovým náskokem
rezerva Slovácka...

TOMÁŠ KALÁB
Mají na to ještě dva pokusy a jedinou
premisou je plný bodový zisk. Přestože
los je pro tento úkol velmi milosrdný,
vždyť co víc si přát, než beznadějně poslední rezervu Opavy, byť na jejím hřišti,
a doma rovněž na chvostu tabulky potácející se Břeclav. Ovšem při současném
rozpoložení prostějovského týmu nelze
s jistotou predikovat vůbec nic.
Oba nadcházející soupeři se shodou
okolností, či spíše losu, potkali ve středu
v předehrávce 28. kola ve Slezsku. Jihomoravané neponechali nic náhodě a do
vedení šli už po třech minutách Simandlem, který zanedlouho pojistil vedení
z penalty. Přestože domácí po hodině
hry snížili, Břeclav si vítězství 3:1 pohlídala. Trenér Hrabina nasadil do boje
omlazenou sestavu, v níž figurovali i
mladší dorostenci: Godula – Kolísek,

Hoza, Tesařík, Macíček – Vrána, Vojtěšek, Galvas, Mezera – Uvíra, Pezzoti.
Hosté poslali na hřiště jedenáctku Prokop – Košut, Fojtík, Hloch, Simandl,
Paděra, Zezula, Jurčík, Stange, Pospiš,
Dvořák.
O výkonech opavské rezervy se netřeba
příliš rozepisovat, protože celý ročník
v MSFL pojali Slezané jako dobrou
zkušenost pro mladé hráče, případně
jako rozehrání pro marody. Na jaře
získali Hrabinovi svěřenci pouhé čtyři
body, když kromě domácí remízy s Třebíčí dokonale zaskočili v derby Hlučín,
který na jeho hřišti pokořili 4:2. Vzápětí
si ale na Slovácku připsali rekordní debakl 2:9. Pro tým trenéra Karla Bečky
bylo vítězství nad rezervou Opavy na
jaře teprve druhé, když v dubnu doma
přehrála Břeclav nejtěsnějším rozdílem
Orlovou. Ze čtyř utkání si Břeclavští
odnesli aspoň bod, plnou polovinu do-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

Páteční hanácké derby bylo spíše bojem, nežli fotbalem. V tomto hlavičkovém souboji byli sice hosté výš, ale skóre bylo opačné...
Foto: Josef Popelka
savadních jarních mačů prohráli. Vzhledem k očekávanému sestupu dvou
českých týmů z druhé ligy a jasnému
outsiderovi v MSFL se však o setrvání
ve třetí lize nemuseli obávat.
Vzhledem k rychlému sledu posledních utkání se dá očekávat, že
„eskáčko“ nastoupí ve středu 3. června na půdě slezského klubu v podob-

ném složení jako v pátek v Kroměříži, naopak v sobotním závěrečném
představení před domácím publikem už snad budou někteří marodi
k dispozici. Závěrečný duel MSFL
začíná 6. června v 16:30 hodin, přijďte se rozloučit do areálu SCM Za
Místním nádražím s letošní sezónou
prostějovského fotbalu.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

RYCHLÝ HANÁCKÉ DERBY vyznělo lépe pro Slavii Kroměříž
Na straně Kroměříže se ke zraněným
VEČERNÍK HS Km
Nevřelovi a Čebovi přidal Ondřej CverPozápasové hodnocení trenérù
na s Martinem Neubertem, prostějovMarodka se opìt zaplnila
Prostějov (tok) – Jak sezóna začala,
tak z hlediska zdravotního stavu hráčů
končí. Přestože se na lavičce už objevil
brankář Bureš a mimo hru by tak z dlouhodobéhohlediskazůstalpouzeLanger,
posunuli se na marodku další dva hráči.
Stoper Sus si natrhl vaz v kotníku, Pančocháře přepadla těsně před utkáním
horečka. Zcela fit nebyl ani Machálek,
který si stěžoval na mezižeberní svalstvo,
přesto aspoň na poslední půlhodiny
střídal. A to ještě kroměřížský loket zranil
hned v prvním poločase Ruse, který ale
po ošetření zápas dohrál.
„U19“ ve høe o prvenství v MSDL!

●●
Prostějov (tok) - Vynikající odveta se
podařila prostějovským starším dorostencům, kteří navíc v Kroměříži výsledkově napravili dojem z včerejšího utkání
„A“ týmů. Mladým Slávistům vrátili stejným výsledkem 1:0 porážku z podzimníhodomácíhoutkání.Dotáhlisetímna
jediný bod za svého soupeře, který vede
tabulku MSDL. O to víc teď mrzí první
jarní domácí porážka s nevýraznou Líšní, jinak by měla prostějovská „devatenáctka“ vítězství v soutěži na dosah. Právě Líšeň by teď musela v posledním kole
notně vypomoci a uhrát aspoň remízu
v Kroměříži, aby po případném vítězství
v sobotu 6. června od 10:15 hod. nad
Znojmem slavili v Prostějově triumf.

1.SK Pv

2:0

exkluzivní reportáž
pro Večerník

Josef
POPELKA
KROMĚŘÍŽ Hanácká Slavia Kroměříž hraje svá domácí utkání netradičně v pátek v podvečer, což mělo
přidat na atraktivitě vzájemného
souboje. Podzimní utkání hráno na
půdě Prostějova vítěze nepřineslo,
když na obou stranách padlo po jedné brance. Stejného počtu branek
se takřka čtyřstovka diváků dočkala
i v pátečním souboji osmadvacátého kola MSFL, tentokrát obou v síti
hostujícího celku. Po vyloučení
Fládra se už „eskáčko“ k vyrovnání
nedostalo.
Oběma trenérům přibylo před zápasem několik vrásek na čele. Důvodem
bylo zranění několika klíčových hráčů.

Exkluzivní rozhovor s Tomášem Mazouchem

najdete na www.vecernikpv.cz
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29. kolo

ského Langera doplnilo trio Martin
Sus, Josef Pančochář a Milan Machálek.
Oproti poslednímu zápasu se tak na
kraji obrany objevil Pavel Krejčíř, v záloze pak Jan Šteigl a Lukáš Petržela.
Úvod zápasu poznamenala nervozita na
obou stranách. Proti sobě stála mužstva
nacházející se na špici tabulky, a tak nikdo
nechtěl chybovat. První vzrušení přinesla až osmnáctá minuta, k vážnějšímu
ohrožení Kofroňovy branky však nedošlo. O pět minut později už ale hostující
brankář po střele Žáka zasahovat musel.
O pár minutek později mohlo udeřit na
straně druhé. Koudelka se kličkou dostal
až za domácího strážce svatyně Petra, byl
však v příliš nízkém úhlu, aby mohl sám
skórovat, a tak předložil míč nabíhajícímu Zelenkovi. Prostějovští už takřka
zvedali ruce, do střely se však položil
kroměřížský Budín a zachránil domácí
mužstvo od pohromy. O několik málo
vteřin později si přesný centr Hirsche
zpracoval Koudelka, jeho bomba mířila
o několik decimetrů nad domácí branku.
V osmadvacáté minutě viděl po faulu žlu-

sobota

Vlastimil Chytrý - SK HS Kromìøíž:
„Prožil jsem trošku bezesnou noc, protože
se mi na tréninku zranili klíčoví hráči, ukázala se ale obrovská výhoda našeho širokého kádru. Do sestavy jsem zapracoval pět
kluků z devatenáctky. Přijelo jedno z nejkvalitnějších mužstev, my jsme však přečetli jeho taktiku
a tím jsme Prostějov rozhodili. Podle mě naprosto zasloužené vítězství a upevnění druhé příčky, kterou bychom
rádi udrželi.“
tou kartu Fládr, což by nebylo nic zvláštního. Jak se později ukázalo, byl to jeden
ze zlomových okamžiků. První gólová
akce se zrodila v třiatřicáté minutě. Domácí kapitán, v nedávné minulosti hráč
hostujícího výběru, Tomáš Mazouch našel volného Lukáše Kutru a ten přesnou
střelou k tyči poslal svůj tým do vedení 1:0. Do poločasu si už ani jedno mužstvo
žádnou šanci nevypracovalo, do kabin se
tak šlo za těsného vedení domácí Slavie.
Do druhé půle poslal trenér Jura čerstvého Sečkáře, do šancí se však více tlačili domácí hráči. Mazouch pálil vedle,
Neubert z bezprostřední blízkosti poslal

František Jura - 1.SK Prostìjov:
„Začátek utkání moc krásy nepřinesl, šance jsme měli, ale první přesto branku vstřelili domácí. Po dalším nepokrytí vznikla
penaltová situace, následovalo zbytečné
vyloučení. I pak jsme měli šanci na snížení, i kdybychom
hráli až do noci, asi bychom branku nevstřelili. I když to
nebyla extra fotbalová podívaná, za to nasazení a výkon se
nemusíme stydět. Musíme se dát dohromady a poslední
utkání sezóny přetavit ve výhry.“

míč hlavou pouze do připravených rukavic Kofroně. Prostějovští měli dobrou
šanci z přímého kopu, kýženou branku
to ale hostům nepřineslo. V jedenašedesáté minutě našli slávisti další recept
na prostějovskou obranu, pronikajícího
Žáka musel zastavit až gólman Kofroň a
kopala se penalta. Tu s přehledem proměnil Neubert - 2:0.
Důležitý okamžik přinesla 70. minuta.
Po druhé žluté kartě odkráčel do sprch
hostující Fládr, vidina zisku bodů tak
dostala trhlinu. O minutu později
mohlo být rozhodnuto, zákrokem dne
se proti hlavičce Žáka blýskl Kofroň,

stejně tak si poradil s následnou dorážkou. O pár minut později to byl zase
on, kdo zneškodnil akci pronikajícího
Strašáka, který po střetu s Alešem Rusem musel být střídán. Ani závěrečná
hlavička Kroupy už na skóre nic nezměnila, a tak se „Hanáckým králem“
stalo domácí mužstvo z Kroměříže.
Hanácká Slavia zaznamenala již páté vítězství v řadě, naposledy prohrála osmadvacátého března, čímž si upevnila druhou pozici před dotírajícím Slováckem
B. Eskáčko ztratilo všechny body po
šesti zápasech, především však čtyři remízy v řadě je stálo lepší umístění.

„CHYBĚLA NÁM STŘELBA,“ HLEDAL PŘÍČINY BRANKÁŘ KOFROŇ
KROMĚŘÍŽ Po zranění brankářské jedničky v úvodu jarní
části sezóny se Zdeněk Kofroň
(na snímku) pomalu zabydluje mezi třemi tyčemi. V pátečním utkání byl svědkem
teprve druhé jarní prohry, ve
všech ostatních případech jeho tým vždy nějaký ten bodík
získal. Ve druhé půli byl nejsvětlejší postavou v sestavě
prostějovského eskáčka, a tak
jej Večerník bezprostředně po
utkání pozval k exkluzivnímu
rozhovoru.

Josef POPELKA
●●Co chybělo k zisku bodů?
„Řekl bych, že hlavní příčinou byla
střelba na bránu. I když jsme se do blízkosti domácí branky dostali, ne každá
akce skončila zakončením. Směrem
dozadu to nebylo tak špatné, ale gólovek jsme si moc nevypracovali.“
●●Jak jste viděl penaltovou situaci?
„Podle mě nebyla... Hráč zakončil
a pak vlastně pokračoval v pohybu,
kdy jsme se střetli. Já bych to osobně nepískl, ale rozhodčí je pánem na
hřišti a rozhodl jinak.“
●●Dala se chytat?
„Sice jsem ani nevystihl směr, ale
když jsem viděl trajektorii letu, tak by
to asi stejně lapit nešlo.“ (úsměv)

●●Ve druhé půli jste měl sérii skvělých zákroků...
„Jsem rád, že jsem klukům pomohl,
ale bohužel to bylo za stavu 2:0
v náš neprospěch, takže to ztrácí
význam. Snažil jsem se vždy o co
největší snížení střeleckého úhlu a
to se mi nakonec i povedlo.“
●● Zbývají dvě kola. Co udělat
pro vítězství a jaká je atmosféra
v týmu?
„Potřebujeme se rozhodně semknout a věřím, že nám i poslední
utkání vyjdou. Atmosféra není samozřejmě po těch ztrátách ideální,
ale nemůžeme se po každé prohře
sesypat. Na zbývající utkání se určitě dobře připravíme a zakončíme
sezónu vítězně.“

Pondělí 1. června 2015
www.vecernikpv.cz
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ZHLEDNA

HRDINA HANÉ DAVID STROUHAL:
HANÁ
NEDOVOLILA
NEZAMYSLICKÉ
OSLAVY
„TŘI BRANKY JSEM DAL NAPOSLEDY PŘI POSTUPU“
Souboj druhého s prvním rozhodl hattrick domácího Strouhala
PROSTĚJOV Minimálně do nej-

poctivě pracující obranu, která toho ne- bližšího víkendu zůstává otevřezamyslickým příliš nedovolila.
né, kdo se stane okresním fotba-

exkluzivní reportáž
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ

lovým přeborníkem mezi muži.
A velkou zásluhu na tom má
kanonýr Hané Prostějov David
Strouhal (na snímku), právě díky
jeho hattricku do sítě vedoucích
Nezamyslic se hlavnímu vyzyvateli podařilo dotáhnout na
čtyři body. A třiatřicetiletý kanonýr si polepšil již na čtrnáct tref,
což ho posunulo mezi nejlepší
střelce soutěže. V rozhovoru pro
Večerník pak jen zářil.

Zajímavost duelu

PROSTĚJOV Podruhé v jarní
části a celkově potřetí v tomto
soutěžním ročníku se nepodařilo fotbalistům Nezamyslic urvat
ani jeden bod. Na podzim se
tak stalo v Horním Štěpánově,
v tomto kalendářním roce pak
v Brodku u Prostějova a o víkendu rovněž na umělé trávě
prostějovské Hané. Náskok
vedoucího celku tabulky se tak
ztenčil na čtyři body, přičemž
lepší bilancí vzájemných zápasů
disponuje sobotní vítěz. V bitvě
o krále nejvyšší okresní soutěže
však stále mají výrazně lepší pozici Nezamysličtí, kteří mají vše
ve svých rukou. I při plném bodovém zisku Hané Prostějov jim
totiž stačí ve zbývajících dvou
zápasech získat tři body - tedy
zvítězit ve Smržicích, nebo následně doma naplno bodovat
proti tápajícím Vrahovicím.
Stav pøed výkopem

Hned čtyřikrát se mohli hráče prostějovské Hané radovat ze vstřelené
branky, naopak členové Hané Nezamyslice si museli nechat zajít chuť.
Foto: Jiří Možný
po rohu těsně vedle pravé tyče. Úvodní
změnu skóre zařídil Strouhalův trestňák
ze sedmnácti metrů, kdy střelu po zemi
k levé tyči ještě usměrnila zeď – 1:0. Čtyři minuty nato zakončil stejný hráč rychlé přečíslení, kdy míč putoval z pravé
strany křížně přes obranu a následně na
střed vápna, odkud domácí osmička neomylně zacílila - 2:0. Podobně se vyvinula i třetí gólová situace. Domácí marně reklamovali ofsajd při pasu na
Zatloukala, jenž předložil v situaci dva na
nikoho míč Strouhalovi a ten dokonal
hattrick, byť si Soldát na jeho pokus
k pravé tyči sáhl - 3:0. Po Zatloukalově
zvýšení na 4:0 mohl přidat pátý gól střídající Daniel Kolář, při dalším přečíslení
a přesném vybídnutí ale trefil z malého
vápna jen tyčku. Zatloukal pak ještě zamířil těsně nad a na opačné straně Lošťák krásně vyrazil Horákův trestňák ze
zhruba dvaceti metrů.

z výhry 3:1. Z tehdejších střelců zasáhl do
hry jen Musil, tradiční kapitán Vladimír
Fialka zotavující se po vážném zranění
achillovky sledoval utkání alespoň z tribuny, Oulehla stejně jako někteří další
marodi chyběl úplně.

Vývoj zápasu
Na rozměrově menším hřišti s umělou
trávou se dlouho nic nedělo. V úvodní
půlhodině bylo k vidění jen několik
velice nepřesných střel z dálky a malý
prostor neskýtal příliš možností k účelným kombinacích ani dlouhým pasům
za obranu. Vše tak změnila až jedna
přesně rozehraná standardní situace
z hranice vápna, brzy po ní se domácím
z brejku podařilo navýšit. Hosté byli
směrem dopředu dlouho jaloví a za
zmínku stál v první půli jen dalekonosný pokus Lukáše Krále, s nímž si Lošťák
ve spolupráci rukou a hlavy poradil,
po změně stran přišly další dva údery
prostějovské Hané v rychlém sledu. Teprve pak po centrech ze stran zahrozily
i Nezamyslice, které chvílemi vytáhly
všechny své hráče kromě gólmana na
půli soupeře, blíže brankám však byli po
nebezpečných kontrech domácí, jenž
tak mohli své vítězství ještě navýšit.

Pohled na tabulku hovořil jasně. Jakýkoliv
bodový zisk lídra tabulky v souboji dvou
nejúspěšnějších mužstev Sportika II. třídy OFS Prostějov by znamenal, že prvenství v soutěži a právo postupu do jedné ze
skupin krajské I.B třídy Olomouckého
KFS by připadlo nezamyslické Hané.
Naopak plná výhra prostějovské Hané by
situaci ještě zdramatizovala a bylo by na
čele o co bojovat i v následujících bitvách.
Zásadní okamžiky
Podzimní souboj dvou celků, které ještě
v první polovině minulé sezony bojovaly
o jedno a dvě patra výše, zvládli na jihu Po dlouhém oťukávání přišla z domácí
okresu lépe domácí, ti se tehdy po bran- strany první varování v podobě křižné
kách Fialky, Musila a Oulehly radovali přízemní střely z pravé strany a hlavičce

Domácí fotbalisté zkrášlili vítězství v derby dvou celků se slovem „Haná“ v názvu
Strouhalovým hattrickem, stalo se tak
celkově podruhé v sezoně, kdy se někomu z hráčů Hané Prostějov podařilo třikrát překonat brankáře soupeře. Poprvé
tomu bylo na podzim při drtivé výhře 8:3
nad Zdětínem, tehdy se zaskvěl Radovan
Světlík. A vítězové tak dali zapomenout
na předešlou ztrátu a potvrdili výtečnou
formu z posledních měsíců, na jaře ztratili
v deseti střetnutích jen čtyři body za po- Jiří Možný
rážku v Držovicích a penaltové vítězství ●● Výsledek hovoří jasně, bylo to dle
vás patrné i přímo na hřišti?
v Určicích.
„Utkání nebylo tak jasné, jak je konečAtmosféra støetnutí ný výsledek. Byl to vyrovnaný zápas,
nám se ale z trestňáku a brejků podařiUtkání předcházela ostrá sprška z ne- lo dát góly. A po brance na 3:0 už hosté
be, samotný duel se však hrál za jas- přestali hrát psychicky, vzdali to.“
né oblohy, kdy bezvětří doprovázelo ●● Kdy naposledy se vám podařilo
ostré sluníčko. Takové podmínky zlá- třikrát skórovat?
kaly několik desítek příznivců obou „Proti Pivínu, když jsme před třemi
barev, kteří trpělivě a bez výraznějších čtyřmi roky postupovali z I.B do I.A
projevů nesouhlasu sledovali celých třídy. (úsměv) Ten první gól z trestňáku
devadesát minut hry. Spokojenější byl ale asi s tečí spoluhráče...“
byli fandové Hané z Prostějova, ti ne- ●● Věříte, že to tedy bude opět postuzamysličtí museli přijmout vysokou pová sezona?
porážku a zaměřit se v myšlenkách na „Stáhli jsme náskok na čelo, ale stále
něco příjemnějšího.
nám scházejí čtyři body. Uvidíme, jak se

Osobnost utkání
Těžko vybrat jiného hráče nežli autora
úvodních tří branek Davida Strouhala.
Tento snajpr se trefil již při podzimním
setkání, kdy ale pouze mírnil porážku
1:3, tentokrát právě on nasměroval domácí k vytouženým třem bodům.
V prvním případě mu pomohla teč ve
zdi, ve zbylých dvou situacích dokázal
využít šance tváří v tvář zkušenému gólmanovi. Při svých trefách těžil z přesných přihrávek spoluhráčů a Haná Prostějov se mohla rovněž spolehnout i na

TJ Haná Prostějov

Foto: Jiří Možný

situace ještě vyvine, těžko říct. Zkomplikovali jsme si to porážkou v Držovicích.
Tam jsme to podcenili a podali špatný
výkon. Hrají se už jen dvě kola a záleží,
jak se bude dařit Nezamyslicím. My to
snad dohrajeme se šesti body.“
●● Kde se celá sezona lámala?
„Ztrátu jsme nabrali hned na začátku,
po třech zápasech jsme neměli ani bod.
Pak jsme teprve zabrali, sehráli jsme se
a už jsme prohráli jen v Nezamyslicích
a Držovicích.“
●● V létě jste padali o dvě soutěže,
jaká to tedy je sezona?
„Určitě vydařenější. Chtěli jsme hrát
na špici, postup ale nebyl naším cílem.
V I.A třídě nám to nevycházelo hráčsky,
scházelo se nás málo a kvalita nebyla. Teď
je to lepší, hraje se fotbal a vyhrává se. Ve
vyšší soutěži jsme si moc nezahráli, jen se
bránili, nedrželi míč a do šancí se skoro
vůbec nedostávali. V tom je letošní sezóna určitě lepší, což je dáno právě tím, že
hrajeme o dvě třídy nižší soutěž.“

Pozápasové hodnocení trenérù
Martin KOLÁØ - TJ Haná Prostìjov:
„Panuje spokojenost, 4:0 je krásný a zasloužený výsledek.
Prvních deset minut bylo mdlých, nemohli jsme se rozjet,
od patnácté minuty jsme ale přebrali iniciativu a byli jsme
jasně lepším mužstvem. Hráli jsme pěkný fotbal a přišlo mi,
že Nezamyslice byly tak trochu odevzdané. Stále je to ale o
čtyři body a do konce zbývají už jen dvě kola, pochybuji, že
Nezamyslice alespoň jednou nevyhrají. Netuším, jestli mají
zájem postoupit, my o tom mluvíme, ale zatím není nic jasného. Už jsme starší hráči, ale uvažujeme, že by to bylo třeba
naposledy, co bychom postoupili. Zkomplikovali jsme si to v
Držovicích, nepodali jsme tam žádný super výkon, ale trošku
tam byly i jiné věci, které zápas ovlivnily! Nelíbí se mi, že se to
děje i na okrese, a nechci se k tomu ani moc vracet...“

Vlastimil MICHLÍÈEK – TJ Haná Nezamyslice:
„Zase nám chybělo hodně kluků, celé jaro hrajeme s mnoha
zraněnými. Dneska chybělo šest lidí ze základní sestavy a do
konce sezony to o moc lepší nebude, musíme to ale nějak
dohrát. Očekával jsem, že to bude vyrovnanější, byli jsme ale
hodně odevzdaným soupeřem, odehráli jsme náš nejhorší jarní zápas. Hráli jsme vyrovnanou hru tak třicet minut, pak jsme
po chybě dostali gól a od té doby jsme si už nedali balon a nezasloužili jsme si vyhrát. Částečně to mohlo být dáno hřištěm,
bylo menší a umělka je trochu nezvyk, na což se ale nechceme
a nemůžeme vymlouvat. Soupeř byl lepší a přehrál nás. První
místo máme ovšem pořád ve svých rukách, stačí nám tři body.
To je cíl do posledních dvou kol. Stále platí, že jsme téma I.B třídy neuzavřeli. Budeme se o tom bavit, až to přijde.“

TJ Haná Nezamyslice

4 :0

24. kolo Sportika II. třídy OFS Prostějov
Vyskočil

Trnavský

M. Přikryl
Hájek

Martin
KOLÁŘ

Vlastimil
MICHLÍČEK

Čermák
Zatloukal

Král

Dostálík

Lošťák

Mariánek
Soldát

Krupička
M. Kolář

Máj
Mašík

Horák

Machálek

Jančiar

Musil

Frnka

HANÁ
PROSTĚJOV

Branky: 37., 41. a 50. Strouhal, 59. Zatloukal
Střely na branku:
Rohové kopy:

6
4

Střely mimo branku:

Michal Lakomý

Strouhal

8

4 :0
( 2 :0)

Branky: NEZAMYSLICE
Střely na branku:

Rozhodčí: Mlčoch – Procházka, Holinka

Diváků: 50

Rohové kopy:

4
3

Střely mimo branku:

6

Žluté karty: 28. Vyskočil, 32. Krupička, 80. Čermák

Žluté karty: 24. Musil

Střídání: 60. Ondráček za Vyskočila, 67. D. Kolář za Strouhala, 75. Zbožínek za Krupičku

Střídání: 46. Špička za Dostálíka, 55. Moler za M. Přikryla, 66. Matoušek za Musila, 75. Novotný za Máje
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VELKÁ PREMIÉRA! Běh okolo přehrady už tuto sobotu
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MOSTKOVICE, PLUMLOV Už
tuto sobotu o půl třetí vyrazí amatérští sportovci z hráze plumlovské
přehrady na historicky první BĚH
OKOLO PŘEHRADY. Závodu na
deset kilometrů bude předcházet
celá řada doprovodných akcí. A Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner, u toho nemůže chybět.
Tábor pod hrází plumlovské přehrady v sobotu zažije velké sportovní odpoledne pro každého. Již od Běžci vyrazí z hráze plumlovské přehrady a poběží kolem letního kina, penzionu
12.00 hodin se tu budou moci za- Oáza nahoru ke kostelu. Odtud seběhnou k Podhradskému rybníku a po obrátce
registrovat účastníci premiérového u pily v Soběsukách se vydají trasou vedoucí nad přehradou zpět do Mostkovic. Na
Repro: www.bezeckezavody.cz
Běhu okolo přehrady. Až do jedné úplný závěr je čeká malé překvapení.
hodiny si budou moci změřit síly rů je naplánovaný na 14:30 hodin. „Zá- překvapení,“ usmál se Luděk Coufal
školáci na tratích 400 a 800 metrů. vodit se bude po asfaltových a polních z pořádajícího L.A. Sports, který už
Start hlavního běhu na deset kilomet- cestách. Na konci čeká na závodníky při organizaci Čehovské desetitisícov-

AUTODÍLY GARÁŽ
ČERNÝ a HÁJEK
Plumlovská 51a, Pv

ky či Prostějovského městského běhu
dokázal, že perfektní akci pro každého
zorganizovat umí. Celý průběh bude
natáčet kamera umístěná na vrtulníku,

na nejlepší pak v cíli čekají věcné ceny.
Běh okolo přehrady je zařazen do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, pokud zaplatíte startovné převo-

KVĚTINY
MARTINA
MAKOVÁ
Kravařova 13, Pv

dem na účet, přijde vás na 80 korun,
na místě pak zaplatíte stovku.
Více se dozvíte na webových stránkách www.bezeckezavody.cz (mls)

Koudela zajistil SKC historické pódium ZÁPASNÍCI ČECHOVIC
KYJOV, JELENIA GÓRA Hlavní
cyklistická pozornost se v těchto
dnech soustředí do Itálie na první
z letošních Grand Tour, mezinárodní
závody se ale uskutečnily i přímo ve
střední Evropě. Konkrétně se jednalo
o první dvojici závodů seriálu Visegrádské čtyřky, které hostily Česká
republika a Polsko.
Visegrad 4 bicycle race je „minisérie“ čtyř
jednorázových závodů, zařazených do
kategorie UCI 1.2. Úvodní díl se konal v
sobotu 16. května na jižní Moravě. Závod
byl výborně zorganizován, počasí jak ze
žurnálu, doprovodný program takový,
jak má být, a hlavně skvělá cyklistika.
Na startu v Hodoníně nechyběl ani tým
SKC TUFO Prostějov, který si kvalifikaci k závodu zajistil průběžně druhým
místem mezi týmy v seriálu ČP na silnici
– FORCE Cupu. Žluto-modří se představili v sestavě Jakub Filip, Matěj Zahálka, Tomáš Koudela, Radovan Doležel,
Marek Šipoš a Petr Lechner.
Po absolvování úvodních okruhů v okolí
Hodonína se peloton přesunul do Kyjova, kde na závodníky čekaly čtyři náročné
okruhy mezi Kyjovem, Bukovany, Ždánicemi a Věteřovem. O rychlostní prémii
v Kyjově se chtěl poprat prostějovský
„rychlík“ Petr Lechner, bohužel ve sjezdu
do Kyjova měl defekt a utrpěl nepříjem-

ný pád, z něhož naštěstí vyšel bez zranění.
Závodilo se velmi aktivně, nástup střídal
nástup, byla to totální cyklistika, tak jak
se musela četnému obecenstvu líbit.
V posledním „kyjovském“ okruhu nastoupil prostějovský Koudela, bohužel
pro našeho závodníka za to ve vedoucí
skupině vzal Jiří Polnický z královéhradeckého Whirlpool-Author a skupina
Koudelův pokus o únik zlikvidovala.
Ve finále z toho ale bylo velmi slušné
deváté místo. Dále projeli cílem Matěj
Zahálka jako jednapadesátý, Jakub Filip
sedm pozic za ním, Marek Šipoš sedmasedmdesátý a Radovan Doležel další
dvě příčky za ním. Petr Lechner závod
nedokončil. Z vítězství v závodě se radoval Pawel Bernas z polského ActiveJet
teamu, druhý již zmiňovaný Polnický
a třetí Oleksandr Polivoda z Kolss-BDC
teamu.
Následoval díl v okolí polského města
Jelenia Góra. K severním sousedům odcestoval prostějovský tým v téměř stejné
sestavě, jen Lechnera nahradil Wojciech
Pszczolarski, který si start před domácím
publikem nemohl nechat ujít.
V závodě s těžkým kopcovitým profilem si opět výborně počínal Tomáš
Koudela, jenž těžil ze speciální přípravy, když týden před závodem trénoval
a najížděl kilometry právě na trase zá-

PŘIVEZLI DVĚ MEDAILE
KLADNO,PROSTĚJOVOpřed- Matěj Vrba v přípravce „A“ do 46
posledním květnovém víkendu se kilogramů nenašel přemožitele
v kladenské sportovní hale usku- a odvezl si zlatou medaili. Michal
tečnil již dvaatřicátý ročník turnaje Pluskal taktéž v přípravce „A“,
v zápase řecko-římském i ve vol- avšak do 58 kilogramů nestačil
ném stylu s názvem LIDICE. Turnaj pouze na soupeře z Polska a vyna počest dětských obětí druhé svě- bojoval stříbrnou medaili.
tové války z této vyhlazené obce se V mladších žácích do 44 kilosvými parametry řadí mezi největ- gramů se představilo plných třiaší zápasnické akce mládeže nejen dvacet zápasníků, mezi nimi také
V Polsku vystoupal Tomáš Koudela na třetí místo, když nestačil jen na dvojici
u nás, ale i v Evropě.
Alois Kejík, který po těžkém boji
domácích jezdců.
Foto: Josef Vaishar
Dvoudenního klání se zúčastni- skončil osmý. O čtrnáct kilogralo celkem 391 zápasníků z jed- mů výše se po jednom vítězství
vodu. Byl tak dokonale připraven a vy- a pokračoval v osamoceném úniku.
naložené úsilí se mu vyplatilo. Skvěle se O stíhání Warchola usiloval především načtyřiceti oddílů a deseti států. a jedné porážce Vsevolod Sakal
popral nejen s náročnou tratí, ale také jezdec ve žluto-modrém, trio už však Čechovický zápas reprezentovali zranil a soutěž nedokončil.
(vs, jim)
s vysokým tempem, které nastolily pol- moc nespolupracovalo a tato snaha vy- čtyři borci a vedli si následovně.
ské týmy.
šla na prázdno. Pro vítězství v závodě
Především ActiveJet svým tempem si tak osamocen přijel polský závodník
udělal z pelotonu trhací kalendář a dlou- z izraelského týmu.
ho likvidoval všechny pokusy o únik. Druhý se dočkal cíle Plucinski, třetí pak
Úspěšný byl až pokus skupiny, ze které Koudela. Jednalo se tak o historicky
později odjelo trio Stachowiak (Kolss- vůbec první pódiové umístění prostěJak jednoduché... stačí kliknout na
-BDC team), Plucinski (CCC-Spran- jovského závodníka v silničním závodě
www.vecernikpv.cz/predplatne
di) a především Koudela. Tato trojice UCI! Velmi dobrého výsledku dosáhl
si rychle vypracovala náskok na hlavní i Wojciech Pszczolarski, který se dlouho
pole. Z něj nastoupil pouze Bartosz držel v popředí závodu a nakonec obsaPOUZE ZA 850 Kč
Warchol z Cycling academy, dostihl ve- dil kvalitní jednadvacáté místo.
doucí skupinku, kolem ní se jen prohnal
(oš, jim)

LEVNĚJI A AŽ
DO SCHRÁNKY!

SEDM ČECHOVICKÝCH ÚSPĚCHŮ

15030670256

15012210018

NOVÝ JIČÍN, PROSTĚJOV Zápasníci Čechovic se
v sobotu 9. května zúčastnili Memoriálu Miroslava Rešla ve
volném stylu. Do Nového Jičína se sjelo celkem sto padesát
sportovců z osmnácti oddílů České republiky a Slovenska,
mezi nimiž se zástupci Prostějovska vůbec neztratili.
V kategorii přípravek „B“ obsadili Ivo Mynařík ve váze do
25 kilogramů a Šimon Polena ve váze do 31 kilogramů druhá místa, stejně úspěšný byl i Matěj Vrba v přípravce „A“ do
43 kilogramů. Zbylý čtyřlístek zápasníků bral tento turnaj
jako přípravu na mistrovství republiky ve volném stylu, které
se co nevidět uskuteční v Praze. Alois Kejík zvítězil v kategorii
mladších žáků do 44 kilogramů, Vsevolod Sakal skončil třetí
mezi žáky do 59 kilogramů a v kategorii mužů do 86 kilogramů se ve finále potkali Tomáš Kaut s Michalem Bukvou.
Šťastnější byl nakonec Tomáš. Z Nového Jičína odvezlo sedm
borců Wrestlingu Čechovice sedm medailí, konkrétně dvě
zlaté, čtyři stříbrné a jednu bronzovou.
(vs, jim)
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Pobyt Miroslava Čady v Havaně přiblížil možné
angažování kubánské posily. Teď se bude jednat
PROSTĚJOV Jak Vepůvodní zpravodajství
černík informoval,
pro Večerník
stejně jako loni stráMarek SONNEVEND
vil hlavní trenér prostějovských volejbalistek Miroslav Čada jeden týden na Kubě.
Ústřední cíl jeho pobytu ve Střední Americe v období mezi
dvěma sezónami? Vyhlédnout hráčskou adeptku k možnému
posílení kádru pro příští soutěžní ročník 2015/2016. Kouč žen VK
AGEL ale svou výpravu do atraktivní destinace současně využil
i jako studijní materiál.
„Celou dobu jsem strávil v metropoli
Havaně na pozvání předsedy kubánského volejbalového svazu. Hlavní
náplní bylo každodenní sledování
přípravy tamního reprezentačního
výběru, který se chystá na Pacifické
hry a následnou World Grand Prix.
Kromě toho probíhala i nějaká prvotní jednání, ovšem zatím bez konkrétního výsledku,“ prozradil Večerníku
Miroslav Čada.

Tréninky národního týmu Kubánek
jej velmi zaujaly. „Makalo se dvoufázově a hodně tvrdě, dvě a půl hodiny
dopoledne i odpoledne. Kromě toho,
že tedy hráčky strávily na hřišti každý
den celkem pět hodin, byla příprava
navíc též velice intenzivní a objevovaly se v ní některé zajímavé prvky.
I po téhle stránce mě tedy zdejší pobyt rozhodně obohatil,“ těšilo Čadu.
Nyní se bude pracovat na tom, aby jeho

Markevich dotlačila Bělorusko
z baráže na ME, uspělo i Slovinsko
bez Borovinšek. Slovensko vypadlo
PROSTĚJOV Odvetné zápasy baráže o postup na volejbalové Mistrovství Evropy žen 2015 přinesly drama,
jak se patří. A v jednom případě se na
strhujícím dění aktivně i vítězně podílela hráčka VK AGEL Prostějov.
Šlo o smečařku Tatsianu Markevich,
která za Bělorusko sice nenastoupila
od začátku, ale přesto měla ve druhém
vzájemném utkání s Ukrajinou klíčovou roli. Po výhře 3:0 v úvodním duelu ztrácel její tým už 0:2 na sety, když
Táňa z lavičky naskočila na hřiště a jala
se úřadovat tak, jak ji známe z Hané.
Ve zbytku mače zaznamenala 15 bodů,
z toho 10 v útoku při vysoké úspěšnosti
53 procent, 4 esa a 1 blok, navíc výborně přihrávala s úspěšností 67 procent.
A hlavně měla zásadní podíl na dvou získaných sadách, což běloruskému výběru
navzdory konečné porážce 2:3 (-26, -21,
20, 11, -14) stačilo k vytouženému postupu na kontinentální šampionát.
Proniklo tam i Slovinsko na úkor Francie, což je ještě mnohem větší překvapení. V dresu balkánské země sice ani
v odvetě nefigurovala zkušená blokařka
z vékáčka Sonja Borovinšek, přesto slovinský mančaft po předchozím triumfu

3:1 venku stejným poměrem zvládl
i domácí měření sil po setech 25:16,
26:28, 25:21, 25:22. Nemalou měrou
se o výsledkovou senzaci postarala
bývalá Agelka Sara Hutinski, autorka
devíti bodů. A uvidíme, jestli Sonja po
vynechání baráže absolvuje na podzim
samotné ME.
Do třetice byl nečekaný rezultát velmi
blízko i ve dvojici Slovensko - Ázerbájdžán, kde měl prostějovský klub na
lavičce SR asistenta trenéra Ľubomíra
Petráše a statistika Lukáše Mičeka. Oba
po první hladké porážce 0:3 na dalekém
východě prožívali v průběhu odvetného střetnutí vítěznou euforii, neboť Slovenky na vlastní palubovce fantasticky
dominovaly 3:0 (24, 19, 18). Bohužel
pak již nezvládly rozhodující zlatý set,
v němž podlehly jasně 6:15 a průnik na
mistrovství tudíž přece jen slavil favorizovaný soupeř.
Ze současného kádru VK AGEL
mohou letošní ME na přelomu září a
října absolvovat Kathleen Weiss, Tatsiana Markevich, Sonja Borovinšek,
Julie Kovářová a Barbora Gambová.
Rozhodnou nominace jednotlivých
reprezentačních družstev.
(son)

Další Kubánka? Přivedu ti do týmu krajanku, jako by sliboval kouč VK
Miroslav Čada své svěřence ze Střední Ameriky Liannes Simon.
Foto: archiv.
mise na opačné straně zeměkoule měla
také kýžené vyústění v posílení soupisky. „Už dopředu bylo jasné, že domů se
ještě nevrátím s žádnou podepsanou
smlouvou, neboť v případě Kuby takhle
rychle nic neprobíhá. Naopak je potřeba mít trpělivost k vedení diploma-

tických jednání a pomalu postupovat
krůček za krůčkem,“ přiblížil strategiii
kormidelník Agelek.
Kromě toho Havanu v daném termínu
nenavštívil sám. „Stejně jako já místní reprezentaci sledoval i slavný ruský stratég
Nikolaj Karpol a rovněž jeden japonský

trenér. O kubánské volejbalistky je stále
nemalý zájem, protože mají značný potenciál a při zohlednění jejich kvality jsou
zároveň většinou skromné. Což se určitě
hodí, jak ukázal příklad Liannes Simon
v uplynulé sezóně,“ zmínil Čada.
Zda během nadcházejícího léta přivítá v prostějovském družstvu druhou
hráčskou akvizici z Kuby, zatím nedokázal s určitostí říct. „Díky mému osobnímu pobytu tam i navázaným dobrým
vztahům rozhodně existuje šance, že
další posilu z této země přivedeme. Slíbit
však nic nemůžu, všechno teprve ukážou
jednání v nejbližších týdnech. Každopádně by se jednalo o dost mladou hráčku,
ale přitom již na volejbalově vysoké úrovni. K vytvoření co nejsilnějšího týmu
v novém ročníku by se nám určitě hodila
a pro takové vyztužení kádru samozřejmě uděláme maximum,“ ujistil lodivod
prostějovských volejbalistek.

Andrea Kossányiová si ze zahraničních nabídek

vybrala tu od polského klubu Impel Wroclaw
PROSTĚJOV Jak už Večerník
téměř před měsícem informoval,
jednou ze dvou jistě odcházejících
hráček VK AGEL Prostějov je Andrea Kossányiová (vedle reprezentační smečařky ještě také Stefanie
Karg - pozn.red.). Nyní bylo upřesněno, kam dnes již bývalá opora
úřadujících mistryň přestupuje: do
špičkového polského oddílu Impel
Wroclaw.
„Vybírala jsem z více nabídek a nakonec se rozhodla pro tuhle, k čemuž mě
vedlo víc důvodů. Za prvé vysoká úroveň ligové soutěže v Polsku, kde hraje
řada výborných týmů a boj o medaile
je tam hodně těžký i vyrovnaný. Za
druhé fakt, že Impel hraje evropskou
Champions League. A za třetí bych se
ve svém novém působišti měla bez větších problémů domluvit, neboť polština je češtině docela podobná,“ vyložila
Večerniku karty na stůl Andrea Kossányiová.
Na Hané mohla klidně zůstat,
ovšem již s předstihem oznámila
svůj záměr jít do zahraničí. „V Prostějově jsem prožila tři nádherné roky,
během kterých jsme s holkama vyhrá-

ly v Česku všechno, co se dalo a každou sezónu navíc bojovaly v prestižní
Lize mistryň, kde se nám letos podařilo výrazně prosadit. Právě v dresu VK
Agel jsem se po příchodu z Olympu
Praha dostala na ještě vyšší volejbalovou úroveň, zdejšímu klubu chci proto
za všechno moc poděkovat. Teď už
jsem prostě chtěla změnu, posunout se
dál a vyzkoušet něco nového v cizině,“
popsala ´Kossy´ své pohnutky.
Ve Wroclawi ji však čeká tvrdá konkurence, protože společně s příchodem
Kossányiové vedení Impelu oznámilo
také angažování patrně největší polské
hvězdy, rovněž smečařky Katarzyny
Skowronske. „Jsem připravená na to,
že budu muset o svou šanci zabojovat.
V Prostějově jsem to ze začátku taky
neměla jednoduché, ale v místním silném kádru se mi povedlo prosadit se.
V totéž věřím i nyní, a pokud se hned
nedostanu do základu, neodradí mě to.
Budu makat a uvidím, co přijde,“ předsevzala si jednadvacetiletá plejerka.
Její nový zaměstnavatel posiluje
a v nejbližším ročníku 2015/2016
má vyšší ambice. Z letošního čtvrtého místa chce zaútočit na medaili

v národní soutěži, současně by se
rád výrazněji prosadil v Champions League. Tam v uplynulé sezóně
všechny zápasy ztratil 0:3 nebo 1:3
a v základní skupině D skončil za
trojicí Eczacibasi Istanbul, Volero
Curych, Omička Omsk až čtvrtý bez
jediného získaného bodu. „Tentokrát
chtějí víc, ale bude záležet i na losu,“
odtušila Kossányiová.
Právě losování Ligy mistryň může
3. července poslat wroclavský výběr teoreticky i na prostějovské
Agelky! „To by bylo hodně zajímavé
tak brzy po přestupu hned nastoupit
proti Prostějovu,“ zasmála se Kossy.
„Asi bych se cítila podobně, jako když
jsem po přestupu z Prahy šla do utkání
s Olympem. Tedy zvýšená motivace
a touha předvést se. Uvidíme, jak osud
rozhodne. Každopádně na Prostějov
budu mít jen ty nejkrásnější vzpomínky a ještě jednou díky za vše,“ uzavřela
mladá žena nosící jedničku na dresu.
K otázce, zda-li míří do zahraničí
i se svým partnerem Markem Indrou,
který oblékal dres hokejových Jestřábů, se večerníku vyjádřit nechtěla..
(son)

JUNIORKY S KADETKAMI PO SEZÓNĚ DÁL MAKAJÍ V PŘÍPRAVĚ,
ABY I PŘÍŠTÍ EXTRALIGOVÝ ROČNÍK BYL ÚSPĚŠNÝ JAKO TEN LETOŠNÍ
PROSTĚJOV Vynikající sezónu mají
za sebou nejstarší mládežnice volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov,
když v extralize ČR vybojovaly kadetky mistrovský titul a juniorky bronzové medaile. Hned po dobytí těchto
cenných kovů navíc talentované Hanačky začaly pilně pracovat na možném zopakování skvělých výsledků
v příštím ročníku 2015/2016.
„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 Jaroslav Matěj, šéftrenér mládeže
VK Agel Prostějov.
Celý červenec a začátek srpna pak mají
nadějné Agelky volno, přesto však nebudou zahálet. „Dostanou nakázáno, aby
také o letních prázdninách aktivně sportovaly. Jak přesně, to necháme na nich, ale
nesmí jen odpočívat. Do následného tréninku je potřeba jít aspoň v základní fy-

Mistrovský titul takhle společně slavily Adéla Stavinohová (vlevo) a Kristýna Adamčíková.
Foto: Marek Sonnevend.
Další Kubánka? Přivedu ti do týmu krajanku, jako by sliboval kouč VK
Miroslav Čada své svěřence ze Střední Ameriky Liannes Simon.
Foto: archiv.
zické pohodě,“ upozornil Matěj. Příprava
na novou sezónu odstartuje 5. srpna,
hned po třech dnech děvčata odjedou
na tradiční kondiční soustředění. „Tentokrát však nikoliv do Sloupu, nýbrž do
Karlova v Jeseníkách na chatu Kamzík.
Po tomto osmidenním kempu budou
juniorky s kadetkami pokračovat jako
obvykle herním soustředěním v Morkovicích, následně se připojí v Prostějově
k žákyním a už se pojede podle klasického modelu. To znamená tréninky
i přípravné turnaje až do začátku soutěží,“
prozradil Matěj.

Ze současného kádru určitě přijde
o trojici Viktorie Gogová, Adriana
Přibylová a Ivana Kratochvílová, jež
přechází do ženské kategorie. Zatím neoficiálně hrozí odchod jedné
nejmenované opory do Olympu
Praha a dvě starší žákyně nebudou ve
„vékáčku“ pokračovat, neboť dlouhodobě neodevzdávaly maximum
ve prospěch kolektivu. „Na druhou
stranu máme rozjednaný příchod šesti
šikovných hráček z jiných oddílů, většinou jde o děvčata žákovského věku využitelná i pro extraligový tým kadetek.

Na příští ročník budeme personálně
nachystaní,“ ujistil mládežnický šéf prostějovského volejbalu.
Totéž se dá říct o trenérském zajištění, byť v tomto ohledu není dobrých
koučů nikdy dost. „Velkým přínosem
bude zapojení stále aktivně hrající Solange Soares a naplno se po mateřské
dovolené vrátí Dana Vlčková, která už
obětavě naskočila v polovině uplynulé
sezóny. Všichni stávající členové trenérského štábu zůstávají, tím pádem bychom měli být schopni se o holky kvalitně postarat. Jen se musíme vzájemně
domluvit na tom, jak si mezi sebou
rozdělíme jednotlivá družstva podle
věkových kategorií,“ nastínil Matěj. Cíle
jsou ovšem zřejmé a pořád stejné.

„Chceme s našimi mladými dál pracovat na co nejvyšší úrovni a pečovat
o ně tak, aby z nich postupně vyrostlo
co nejvíc špičkových volejbalistek využitelných mezi dospělými. Výsledkově
jsme se ve dvou nejsledovanějších kategoriích dostali na pomyslný vrchol, kde
se teď budeme snažit trvale udržet. To
znamená každý rok postoupit do horní
extraligové šestky a pokud možno i do
závěrečného Final Four, konkurovat
tak největším mládežnickým centrům
z pražského Olympu a Brna. Juniorky
se přitom mohou teoreticky posunout
ze třetího místa ještě víc nahoru, zatímco u kadetek uvidíme, na co přesně
bude obměněný mančaft mít,“ odtušil
Jaroslav Matěj na závěr.
(son)
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Kolik bude
družstev v extralize?
Prostějov (son) - Právě v těchto
dnech se definitivně řeší, kolik účastníků bude mít volejbalová
UNIQA
j
extraliga žen ČR 2015/2016. Nejvyšší národní soutěž dlouhá léta
hrávalo deset týmů, zatímco loni po
zániku Slavie Praha klesl počet celků
na devět.
„Do konce května byl termín k podání přihlášek do extraligy. Já samozřejmě nevím, kdo všechno se do tohoto
data oficiálně přihlásil, každopádně
teď se bude podoba i složení soutěže dolaďovat,“ nadhodil sportovní
manažer VK AGEL Prostějov Peter
g Otazník se vznášel hlavně
Goga.
nad kolektivem Českých Budějovic,
který coby vítěz první ligy váhal nad
tím, jestli má využít svého postupového práva. Pokud by tak učinil,
zvýšilo by se množství zúčastněných
mančaftů mezi českou elitou z devíti
zpátky na deset. Podle zákulisních informací však zároveň není vyloučena
ani možnost, že se extraligový peloton nově zúží dokonce jen na osm
družstev. Každopádně soutěž už byla
předběžně rozlosována podle stejného hracího systému, jako v uplynulé
sezóně. To znamená nejprve základní část každý s každým doma - venku,
poté nadstavbová fáze ve dvou skupinách opět každý s každým doma
- venku a nakonec vyřazovací play
off pro nejlepších osm týmů tabulky.
Nyní se uvidí, v jakém konkrétním
složení vše vejde v platnost. „Myslím,
že definitivně jasno by mohlo být někdy okolo poloviny června,“ odhadl
Goga.
Liga mistryò
asi jen s 20 týmy
Prostějov (son) - Ještě před nějaě
kým časem se rýsovalo rozšíření
CEV DenizBank Champions League Women z loňských dvaceti
zúčastněných družstev na čtyřiadvacet, jež nejprestižnější evropský
pohár hrávalo dříve. Momentálně
to však vypadá, že počet týmů v Lize
mistryň zůstane nadále stejný.
„Zatím je všechno pouze neoficiální, ale podle toho, co momentálně
vím, by klubů v ženské Champions
League měla dál působit jen dvacítka jako dosud. Přesné startovní
pole zveřejní Evropská volejbalová
federace tradičně až před slavnostním losováním soutěže, které letos
proběhne v pátek třetího července,“
prozradil sportovní manažer VK
AGEL Prostějov Peter Goga.
Každopádně se bude znovu hrát
v základních skupinách po čtyřech
kolektivech, při dvaceti účastnících
by takových grup bylo pět a do play
off by z každé postoupily dva první
mančafty plus další tři s nejlepší bilancí na třetích místech, navíc by se
další čtyři týmy v pořadí přesunuly
do čtvrtfinále CEV Cupu. „My se
budeme snažit o navázání na letošní
skvělý úspěch, jakkoliv to bude v nesmírně těžké konkurenci zase moc
náročné,“ přál si Goga.
Termíny utkání ve skupinách
Champions League volejbalistek
2015/2016: 1. kolo – 27. až 29. října, 2. kolo – 10. až 12. listopadu, 3.
kolo – 24. až 26. listopadu, 4. kolo –
8. až 10. prosince, 5. kolo – 19. až 21.
ledna, 6. kolo – 27. ledna.
(son)

LEVNĚJI A AŽ
DO SCHRÁNKY!

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

POUZE ZA 850 Kč
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sport

„Musíme být realisté. Konečná třetí příčka je odpovídající,“ tvrdí Ivan Pospíši
Předseda klubu doufá, že i po dalších změnách v kádru bude Arietee znovu hrát nahoře

PROSTĚJOV Pojedenácté v řadě získali basketbalisté
Ariete Prostějov ligovou medaili, k tomu v uplynulém ročníku dokázali premiérově vyhrát domácí pohárovou soutěž. Svými výsledky tak opětovně potvrdili, že konstantně patří mezi tuzemskou špičku. Orli se dokázali vyrovnat
i s velkou obměnou kádru po předminulé sezoně, současně neustoupili od kombinační a rychlé hry. „Máme medaili
a vítěznou trofej z druhé nejprestižnější soutěže. Navíc se na naše
výkony většinou hezky dívalo. Byla to úspěšná sezona,“ hodnotí
soutěžní ročník v exkluzivním rozhovoru pro Večerník předseda
klubu Ivan Pospíšil.
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
●● Po pěti letech se týmu nepodařilo postoupit do finále. Necítili jste
po semifinálovém vyřazení zklamání přece jen?
„Takový pocit máte po každém prohraném zápase... Je pravdou, že v průběhu
třetího zápasu s Děčínem, kdy jsme vedli
dvouciferným rozdílem, jsme se už viděli
ve finále. To nám nakonec uniklo a pocit
zklamání se logicky dostavil. Ale musíme
být realisté. Před letošní sezonou jsme
nepatřili mezi favority na účast v boji o
trofej. Velké ambice měl Děčín, finálovou
sestavu stavěly Pardubice. My jsme byli
pasování na místa mimo stupně vítězů. A
přesto máme medaili a pohár pro vítěze
Českého poháru. To bychom před sezo-

nou brali všemi deseti a jsme spokojeni,
jak sezona dopadla.“
●● Co jste říkal výkonům v průběhu celého soutěžního ročníku?
„V lize jsme odehráli, i s vyřazovací částí, čtyřiapadesát zápasů. Další
náročné souboje tým podstoupil
v pohárové soutěži. To je velká porce. Optimální formu nikdo neudrží
několik měsíců. Velkým výpadkům
jsme se přesto dokázali vyhnout.
Některé porážky byly zbytečné, ale
zase vítězství nad Nymburkem, který
s námi prohrál jediné ligové utkání,
nikdo nečekal. Řekl bych, že konečná
třetí příčka je odpovídající. Prodloužili jsme medailovou sérii na jedenáct
let, což se v posledních letech nikomu
nepovedlo. Pochopitelně s výjimkou
Nymburka. Ten je ale někde jinde,
hraje si vlastní soutěž.“ (úsměv)

●● Po velké přestavbě týmu se
podařilo opět poskládat kvalitní
sestavu. Jak už to ale chodí, řada
hráčů na sebe upozornila a odchází
do jiných klubů. Není vám líto, že
kádr nezůstane pohromadě?
„Pochopitelně bychom byli raději,
kdybychom zůstali ve stejném složení
a mohli kádr ještě více posílit, ale je zapotřebí vycházet z reality. Máme omezené možnosti a nabídkám některých
klubů nemůžeme konkurovat. Berme
to, jak to je. Věřím, že tým opět dobře
doplníme a prosadíme se kolektivní
hrou. Ta nás zdobila v minulých letech
a přinesla Prostějovu úspěch. Třeba se
to bude opakovat.“
●● Na složení týmu už pracujete.
Co říkáte gestu opavského vedení,
které pustilo do Prostějova Petra Dokoupila, přestože měl ještě
dvouletou smlouvu?
„Pro všechny strany to je nejlepší
řešení, ovšem bez vstřícnosti opavského klubu by nebylo možné. Celé
vedení i kouč Petr Czudek mají náš
velký respekt. Nechtěli hráči bránit,
aby se mohl vrátit domů. Tohoto postoje si ceníme, není to úplně běžné.
Jsou kluby, které s vašimi hráči jednají
o případném přestupu někdy od února, a to není zrovna nejčestnější....“
●● Jak jste spokojený s výsledky
mladých Orlů, kteří také reprezen-

tují město Prostějov v nejvyšších
soutěžích?
„Junioři v základní části obsadili osmé
místo a prakticky uhájili extraligu pro
příští sezonu. Ve čtvrtfinále narazili na
Pardubice, které nakonec získaly titul a
neodehráli v prvním kole play off špatné
zápasy. Jejich umístění tedy vnímáme pozitivně. Kadeti nám udělali ještě větší radost. Přes základní část a vyřazovací část
postoupili až do finálového turnaje čtyř
nejlepších týmů. V semifinále sice nestačili na Slezskou Ostravu, pak ale porazili
Spartu Praha a získali bronz. To je velké
povzbuzení do dalšího tréninku.“

“

lem. Chceme, aby za Prostějov hráli
Prostějované.“
●● Orly povede
de v nové sezoně
byněk Choleva opět tandem Zbyněk
David Hájek. Předpokládám,
cí je vedení také
že s jejich prací
spokojené.
„Pod vedením trenérů hrajeme
al. Agresivní v obrakvalitní basketbal.
řechodem do útoku
ně, s rychlým přechodem
imálně kolektivní
a snahou o maximálně
ci vidí na paluvýkon. Fanoušci
lní nasazení
bovce maximální
našich hráčů. Nemáme
ic měnit.“
důvod na tom nic

že budeme opět hrát v první polovině tabulky
a popereme se o co
nejlepší umístění na
konci dalšího ročníku Kooperativa
NBL.“

Opět budeme muset
snížit celkový rozpočet,
finance prostě chybí.

●● Může se jednou splnit vaše přání, aby převážná část sestavy prvního týmu byla složená z vlastních
odchovanců?
„Takový sen mají všechny týmy...
(úsměv) Každý se snaží vychovat
hráče pro nejvyšší soutěž. Jsem přesvědčený, že práce s mládeží je v našem klubu na hodně dobré úrovni
a naši junioři i kadeti získají ligovou
výkonnost. Jdeme tak za naším cí-

●● Jak vypadáá klub
nčního zaz pohledu finančního
zony?
jištění příští sezony?
„Čerstvě jsme podepsali
novou smlouvuu s titulárm, přesto
ním sponzorem,
opět budeme muset snížit
čet. Nikdo
celkový rozpočet.
azování, finemá na rozhazování,
hybí. S tím
nance prostě chybí.
ovnat. Přesto věřím,
se musíme vyrovnat.

Foto: Josef Popelka

Čechovice zaskočily favorita z Ústí, v poháru však končí NOHEJBALISTÉ SE VÝHROU
Domácí byli blízko penaltovému rozuzlení, stačilo jen ubránit závěrečný roh
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří

MOŽNÝ

ČECH
ÚSTÍ

3
4

míč odrazil nechytatelně k pravé tyči
– 1:0. I nadále se hrál oboustranně
pohledný fotbal s množstvím kombinací a technicky řešenými situacemi, v němž se postupně začala
projevovat převaha farmy divizních
Hranic. Varováním byla křídelní
akce zakončená střelou na první tyči
číhajícího Patrika Sencovici, David
Klimeš byla ale na místě. O vyrovnání se tak až přibližně v polovině první
půle postaral Orava, když Kolečkář
těsně nedoskočil roh z pravé strany
a nikdo z jeho spoluhráčů nedokázal
pokrýt desítku v modrém dresu. Od
tohoto momentu se na čechovickou
bránu valil jeden útok za druhým,
domácí ale odolávali. Škařupa zpoza šestnáctky technickým pokusem
těsně minul konstrukci, Patrik Sen-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

ČECHOVICE Středeční večer
patřil v českých luzích a hájích
pohárovým soutěžím. Před
Pavel Sencovici (v zákrytu za Janem Šnejdrlou s číslem 9) se k míči dostal
televizními kamerami se poo fous dříve než Michal Ján (s číslem 5) a střílí vítězný gól.
Foto: Jiří Možný
dařilo Slovanu Liberec zdolat
na pokutové kopy velkého
rivala z Jablonce a díky druhé
finálové výhře v historii klubu proniknout do předkola
Evropské ligy, podobně dramatický a gólově ještě bohatší
Jaroslav KLIMEŠ - TJ Sokol Čechovice:
Radim ŽINGOR - TJ Sokol Ústí:
střetnutí se odehrálo o hodinu „Spokojenost, takto se chceme prezentovat. Hrálo se „Přijeli jsme bez střelce Pokorného, který má drobné
dříve v Prostějově. Domácí TJ útočně, padlo hodně gólů, kdo přišel, mohl být spokojen. svalové zranění, a dali jsme šanci klukům, kteří ne vždy
Sokol Čechovice hostil v sou- Kvalitní soupeř, kluci z Ústí jsou šikovní, chtějí hrát fotbal, jsou v základu. Brali jsme to jako přípravu a domácí na
boji dvou účastníků I.A třídy žádné nakopávání, takto nám to vyhovuje a takových nás byli připraveni. Věděli jsme, že balony budou chodit
bez ztráty bodu vedoucí tým soupeř víc. Jenom bránění rohů byla katastrofa. Dobře to z boku na kraje, ale nereagovali jsme na to, jak jsme měli,
kopali, nemůžeme ale dostat tři góly z malého vápna, to obrana hrála hrozně vysoko, tím pádem nás překopávali.
soutěže TJ Sokol Ústí, papírové je trapné. Scházeli nám sice Radek Jano a Jara Vinklárek, Bohužel šance, které jsme měli, jsme nevyužili, na šanpředpoklady o jasné záležitosti ale tak to nejde. Doufám, že se nebude opakovat, co u nás ce to bylo podle mých zápisků 3:8. V prvním poločase
ve prospěch hostů se však ne- bývá zvykem, tedy že mladý mančaft nedokáže navázat na to byly tři tutovky Sencovice, kterého jsem o poločase
naplnily. Přesto se ale z výhry své výkony. Vždy jeden dva dobré zápasy a pak zase pro- stáhl do zálohy, a ve druhém poločase Škařupy. Kdybychom je využili, tak to mohlo být úplně jiné.“
v semifinále krajského poháru past. Musíme pracovat a mančaft potřebuje vyzrát.“
mohl radovat favorit, byť roz- covici mohl postupovat sám na brá- stranu. A jednalo se již o Tomáše svou bránu zamkl na spoustu západů
hodl až v úplném závěru.
nu, ale špatně zpracoval přihrávku Zelinku, jenž do druhé půle nahradil a obstál i tváři v tvář protivníkovi, na

Pozápasové hodnocení trenérů

O osudu celé bitvy rozhodly standardní situace. Zatímco Čechovičtí
se třikrát radovali přímo ze hry a ze
svých trestných kopů spíše pouštěli
soupeře do brejků, hosté se radovali
jednou z penalty a hned třikrát po rohovém kopu. Dvakrát z malého vápna nezaváhal Tomáš Orava, o postupovou branku se ze stejného prostoru
zasloužil Pavel Sencovici.
Za chladného počasí, kdy se přihlížejícím hodily pokrývky hlavy
a nepohrdli by ani rukavicemi, začali
hostitelé famózně a první chod už
na konci úvodní desetiminutovky
servíroval Richard Klimeš. Po Nejedlého akci z levé strany sice v jasné
pozici uprostřed šestnáctky napálil
jen protihráče, právě od něj se však

a střelu z hranice vápna Klimeš chytil, po dvou centrech z pravé strany
jako přes kopírák nejprve mířil osamocený Šnejdrla jen do boční sítě,
vzápětí nabíhající Patrik Sencovici
hlavičkoval o fous vedle. Za Čechovice kontroval z více než třiceti metrů Haluza a jeho střela proti větru
padající do levého vinklu nadělala
Bernkopfovi starosti.
O přestávce tak outsider držel nerozhodný výsledek, avšak hned po pár
sekundách přišel průnik do vápna,
ozvala se píšťalka a ke zděšení hráčů
v oranžovo-černém následoval pokutový kop. Toho se ujal Jan Šnejdrla
a dvacetiletý host z Hranic bezpečně
proměnil střelu po zemi k pravé tyči,
zatímco gólmana poslal na opačnou

Davida Klimeše.
Přišla však blesková odpověď. Tradičnímu účastníkovi I.A třídy se vydařila
další akce po straně, míč se dostal až
k Haluzovi a ten ranou do pravé šibenice nezaváhal – 2:2.
Domácí si pak sice nepohlídali roh,
tentokráte zahrávaný z levé strany,
a opět Orava hlavou upravil na 2:3,
jenže poté Petr Holoubek nevyužil
toho, že mu hned pět hráčů Čechovic
dopřálo spoustu času na zpracování
přihrávky zprava a přišel trest. Míče
se chopil Richard Klimeš a podruhé
v zápase ho uklidil do sítě – 3:3. Domácí řady musel dvacet minut před
koncem z pracovních důvodů opustit Haluza a i díky tomuto momentu
zesílil ústecký nápor. Zelinka však

druhé straně se jen těsně neujal technický pokus z úhlu a velké dálky mířící na zadní tyč. Vše tak směřovalo k
penaltové loterii. Tu odmítl v poslední minutě Pavel Sencovici, když propadený míč poslal nohou z pár kroků
bezpečně za čáru a mohl odstartovat
gejzír hostující radosti. Domácí se ještě snažili o vyrovnání, leč nezbývalo
jim už moc času a také se v předešlých
desítkách minut vydali na maximum.
Soupeřem Jeseníku, který po odhlášení Nových Sadů postoupil bez boje,
se tak ve finále krajského poháru stal
Sokol Ústí. Tento duel se na neutrální
půdě v Moravičanech uskuteční ve
středu 10. června od 17:00 hodin.
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

VRÁTILI DO ELITNÍ ČTYŘKY
PROSTĚJOV Znovu po více než
čtyřech týdnech se dočkali nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
plného bodového zisku v první
lize mužů. Nováček soutěže
tak ukončil nevydařenou sérii vyplněnou jednou remízou
a následnými čtyřmi porážkami
v řadě. Díky zdolání celku Radotínský SK přikoval svého
soupeře na poslední místo tabulky, naopak domácím umožnilo
vítězství posun zpět na čtvrté místo, které je poslední místenkou
pro play off. A do konce základní
části už zbývají pouze tři kola.
Pro oba celky bylo utkání velmi
důležité. Hostitelé nastoupili kromě
Šlézara v kompletním složení a za krásného počasí je vstříc úspěchu vedla
i slušně zaplněná tribunka stadionu.
V první dvojce dostali šanci mladíci Roba s Ftačníkem, kteří po
výborném výkonu s přehledem
vyhráli 2:0. Druhý pár Prostějova
Klaudy, Husařík chyboval příliš
často v útoku a výsledkem byla
prohra znamenající srovnání stavu
na 1:1. Do úvodní trojky postavil
trenér Beneš sestavu Wiesner, Valenta, Ftačník. Ta několikrát zbytečně
chybovala, ale přesto nakonec svůj
zápas vyhrála. Ve druhém souboji
trojic se nepodařilo sestavě Botlo,
Husařík, Procházka a střídající
Klaudy zvýšit vedení, v rozhodujícím setu opět chybovala na útoku
a nešťastně prohrála 1:2 na sety.
Soupeř tak srovnal průběžné zápasové skóre na 2:2.
Za daného stavu byla střední část
ještě důležitější než jindy. A právě
zde se nakonec zrodil rozhodující

náskok domácího týmu. Vložená
dvojka v sestavě Matkulčík, Procházka měla od začátku plně hru pod
kontrolou a navíc zranění soupeřova
hráče donutilo hosty ke skrečování.
V singlu se Tomáš Roba střetl
s velmi zkušeným bývalým extraligistou Chytrou, jemuž v Praze podlehl
o jediný míč. Tentokrát si vše plně
vynahradil, po výborném výkonu
vyhrál každý set až posledním
míčem a zvýšil vedení Prostějova na
4:2. A obrácené trojky definitivně
rozhodly. Trio vedené smečařem
Wiesnerem ve třech setech přehrálo
hosty a upravilo stav zápasu na 5:2,
poté se vzhledem k výše zmíněnému
zranění hráče hostí rozhodl kapitán
a trenér soupeře nechat poslední trojku bez boje ve prospěch domácích
a tým Prostějova mohl slavit důležité
vítězství.
„Moji svěřenci v tomto zápase
neskutečně bojovali i přesto, že ne
vždy se jim hra dařila k mé spokojenosti. Soupeř, vědom si své složité
situace, vyvinul všechny síly k zisku
důležitých bodů, ovšem zranění
v průběhu vložené dvojky mu nedovolilo v tomto zápase bodovat,“ hodnotil spokojený trenér Prostějova
Richard Beneš. Za nejlepší
hráče označil oba mladíky Robu
s Ftačníkem, ale výtku neměl ani
k ostatním bojovníkům.
Další souboj čeká na prostějovské
muže po týdenní pauze až v sobotu 13. června na kurtu ve Žďáru
nad Sázavou. „Pouze výhra nás
udrží v naději na postup do play off
soutěže a potvrdí tak definitivně naši
záchranu v soutěži,“ neklade si malé
cíle Beneš.
(jim)

DOROST TJ SOKOL I

POKRAČUJE VÍTĚZNĚ
PROSTĚJOV Za celou první
polovinu základní části ztratili
dorostenci TJ Sokol I Prostějov
v nejvyšší domácí soutěži jediný bod, když Modřice porazili
„pouze“ 5:2 a místo klasického
bodového skóre 3:0 se museli
podělit v poměru 2:1, a v jasných
vítězstvích pokračují i nadále.

Potvrdili to také v prvním odvetném zápase proti celku Zbečníku,
na jeho půdě vyhráli stejně jako
doma hladce 7:0.
O nejbližším víkendu 6. a 7. června
na ně čeká dorostenecké mistrovství
České republiky ve dvojicích i trojicích
v Českém Brodu. I zde budou patřit
ke kandidátům na medaile. (rb, jim)

Pondělí 1. června 2015
www.vecernikpv.cz
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BOXEŘI DEKLASOVALI DUBNICI, DRUZÍ ALE NESKONČÍ
Hosté rozhodli o svém triumfu hned v pátém souboji, pomoc od Nitry nepřišla
DUBNICA NAD VÁHOM, PROSTĚJOV Interligová sezona
2014/2015 je pro boxery BC DTJ Prostějov minulostí. Své účinkování v premiérovém ročníku nové soutěže zakončili vítězně,
v ringu Dubnice nad Váhom byli doma spíše oni a odměnou pro
ně bylo drtivé skóre 12:4. Ovšem ani tento výsledek jim posun na
druhou pozici nezaručil. I teoretická naděje totiž zhasla poté, co
ve druhém souboji zdolal pražský BigBoard dosud neporaženou
Nitru. Před závěrečným duelem týmu z hlavního města České
republiky na půdě polských Gliwic je tak jasné, že se Prostějovu
nepodaří obhájit pozici domácí jedničky v soutěži družstev.

JIŘÍ MOŽNÝ
Prostějovští boxeři se kousek za
česko-slovenské hranice vypravili
autobusem plným fanoušků a díky povzbuzování z hlediště se
rychle ujali vedení 10:0. Vše načal
technickým knockoutem hned ve
druhém kole Filip Barák, vzápětí
na něj navázali výhrami na body
Hamo Aperjan, Ondřej Schilder
Miroslav Šerban i Vladimír Lengál.
Za tohoto stavu sice skončil duel
předčasně pro Jaroslava Pavelku
i Tomáše Ivachova, v tu chvíli už
však bylo o celkovém vítězi rozhodnuto. A domácí navíc neobsadili
supertěžkou váhu, takže Ištván Bernáth přidal bez boje další dva body.
Borci BC DTJ tak mohli slavit druhé

vítězství nad západoslovenským oddílem, byť poprvé přímo v ringu. Na
přelomu zimy a jara se totiž Dubnica
na Hanou nedostavila a zrodila se
kontumační výhra pořádajícího celku
v poměru 18:0.
O víkendu se boxovalo i v Praze.
Tam lépe začala favorizovaná Nitra,
kterou Tanko se Zátorským poslali
výhrami nad Hulievem a Aloynaem
do vedení 4:0, poté ale obrátili stav
na 6:4 svými duely Pitra, Bartl a Kliment. Hosté ještě zásluhou Strniska
srovnali, leč těžká i super těžká váha
se staly kořistí Ducára se Šourem.
váhová kategorie do 56kg:
Pavol Zábojník
Filip Barák
0:2 TKO ve 2. kole

Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Filipovi se momentálně daří a šel si
pro vítězství. Důležité byly přesné
údery na spodek, soupeři poté docházel dech a po druhém počítání to
rozhodčí ukončili,“ užíval si podařený vstup do střetnutí hostující kouč
Petr Novotný.“
váhová kategorie do 60 kg:
Ladislav Matúš
Hamo Aperjan
0:2 na body

Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Soupeř byl houževnatý, Hamo ho
však tvrdě zasahoval a po úderech
na spodek se Matúš přestal dobře
pohybovat. Zdá se, že trápení je pryč,
Hamo si vedl perfektně technicky,“
liboval si lodivod BC DTJ.“
váhová kategorie do 64 kg:
Kristian Nguyen
Ondřej Schilder
0:2 na body

Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„„První kolo bylo hodně ostré a Ondru po něm bolel palec, další dvě kola ale
útočil přední rukou a Nguyena porazil.

UniCredit CZECH OPEN 2015: Veselý bude obhajovat
titul z pozice nasazené dvojky, ROSOL hrát NEBUDE
PROSTĚJOV Šestatřicátý hráč na
světě Martin Kližan ze Slovenska
bude nečekanou jedničkou dvaadvacátého ročníku turnaje UniCredit
Czech Open. Tradiční prostějovský
challenger ozdobí devět hráčů ze světové stovky. Ještě osmému nasazenému Blažu Kavčičovi ze Slovinska patří 79. příčka. „Obsazení je výborné.
Čeká nás zajímavý turnaj,“ uvedla v
den startu kvalifikace spokojeně Petra Černošková, ředitelka turnaje. A to
i přes fakt, že o víkendu museli organizátoři skousnout nečekané změny.
Do Prostějova totiž nedorazí český daviscupový reprezentant Lukáš Rosol
ani Uruguayec Pablo Cuevas, světová
třiadvacítka, se kterou pořadatelé jednali.
„Lukáš na Roland Garros postoupil do
čtvrtfinále čtyřhry a díky tomu nemůže
přijet. Všichni mu přejeme, aby v Paříži
zůstal co nejdéle. Cuevas sice z turnaje
vypadl, ale bylo to opravdu hodně pozdě
a už jsme nemohli na jeho zápas čekat.

Navíc byl hodně unavený. Nechtěli jsme
riskovat, že by přijel a vypadl hned v prvním kole,“ objasnila poslední úpravy v
pavouku Černošková. Divoké karty tak
kromě Jiřího Veselého a Kližana dostali
ještě Španěl Marcel Granollers a Santiago
Giraldo z Kolumbie.
Slovenského daviscupového reprezentanta Kližana, kterého vede český kouč
Martin Damm, byl nejvýše na čtyřiadvacátém místě a v poslední době se prezentuje kvalitními výkony. Nejlepší týden
v roce zatím prožil v dubnu v Barceloně,
kde postoupil až do semifinále a prohrál
až z Nišikorim. Mimo jiné ale porazil domácího Robreda, větovou dvacítku.
Dalším lákadlem prostějovského turnaje
je zkušený Granollers. Španěl v kariéře
získal čtyři tituly na okruhu ATP Tour a
také letos potvrzuje, že především na antuce umí zahrát výborné zápasy, což potvrdily postupy do osmifinále v Madridu
a Barceloně. Bývalá světová devatenáctka
si zahrála i semifinále v Záhřebu.

Zajímavým hráčem bude bezesporu
i Giraldo. Kolumbijský tenista se v tom
nejlepším světle předvedl před čtrnácti
dny v Ženevě, když senzačně vyřadil Marina Čiliče, světovou desítku. Na turnaji
postoupil až do semifinále, které si zahrál
také v Sao Paulu. „Všem se na antuce daří
a věříme, že to potvrdí také v našem areálu,“ doufá šéfka UniCredit Czech Open.
Přímo do hlavní soutěže se dostalo pět
českých tenistů. Vítězství bude obhajovat turnajová dvojka Jiří Veselý a o body
do světového žebříčku bude dále bojovat
loňský semifinalista Adam Pavlásek, Radek Štěpánek, Jan Hernych a Jan Mertl.
„Věříme, že v turnaji zůstanou co nejdéle.
V optimálním případě až do soboty,“ přeje si Černošková.
Každý hrací den se v areálu Za Kosteleckou ulicí začíná v 11:00 hodin, v sobotu obstará předfinálový
program česko-slovenská exhibice
hvězd. Vstup do areálu je po všechny
(lv)
dny zdarma.

Nakonec se zjistilo, že měl vykloubený
palec, tak mu ho doktorka nahazovala
zpět, klobouk dolů,“ vyzdvihl někdejší
špičkový boxer výkon svého svěřence.“
váhová kategorie do 69 kg:
Mário Zábojník
Miroslav Šerban
0:2 na body

Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Mírovi se opět podařilo úspěšně zastoupit Roberta Bilíka, byl to ale hodně ostrý zápas. Díky dobré obraně,
úspěšným sériím a závěru to vyšlo,“
chválil Novotný.“
váhová kategorie do 75 kg:
Sebastian Šimkovič
Vladimír Lengál
0:2 na body

Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Láďa má za sebou reprezentační
soustředění a mezinárodní turnaje,
nyní se mu podařilo zdolat mladého
protivníka. Dělal zápas a nedal mu
šanci, zvítězil zaslouženě,“ hodnotil
trenér vítězů.“

➢

Statistiky včetně aktuální
tabulky najdete na straně 23

Hrací pavouk čtyřhry
mezinárodního
tenisového turnaje
1. kolo: Knowle, Oswald (oba
Rakousko - 1) - Poljak, Šafránek
(oba ČR), Golubjev, Nedovyjesov
(oba Kazachstán) - Kellovský, Šátral (oba ČR), Emmrich,Siljestrom
(Německo/Švédsko - 4) - Dustov, Kapas (Uzbekistán/Kapas),
Betov, Elgin (Bělorusko/Rusko)
- Cecchinato, Vanni (oba Itálie),
Karlovskij, Konečný (Rusko/
ČR) - Kowalczyk, Zelenay (Polsko/SR), Ghem, Souza (oba
Brazílie) - Brunstrom, Erlich
(Švédsko/Izrael - 3), Gomboš,
Pavlásek (SR/ČR) - Bury, Moser
Jebavý,
(Bělorusko/Německo),
Veselý (Oba ČR) - Monroe, Sitak
(USA/Nový Zéland - 2).
LEVNĚJI A
AŽ DO SCHRÁNKY!
Jak jednoduché...
...stačí kliknout na

www.vecernikpv.cz/
predplatne

POUZE ZA 850 Kč

POHLEDEM
TRENÉRA...

Petr NOVOTNÝ – BC DTJ Prostějov:

„Byl jsem až překvapen, rozhodčí byli perfektní a řídili to, jak měli. Byl to dlouhý a náročný
den, jsem ale maximálně spokojen a užili jsme si to. Kluci jako Filip Barák či Hamo Aperjan
se zápas od zápasu zlepšovali, navíc s námi jeli fanoušci a byl to pěkný zápas s pěkným výsledkem. Škoda domácího souboje s Nitrou nebo venkovního v Praze, mohla být bitva
o druhé místo v náš prospěch...“

váhová kategorie do 81 kg:
Ján Džanaj
Jaroslav Pavelka
2:0 TKO ve 2. kole

Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Tomáš Bezvoda očekává přírůstek do rodiny, takže ho zastupoval
Jarda Pavelka, jenž chodí tradičně
o kategorii níž. V prvním kole byl
počítaný, ale nedal se, zápas nakonec
skončil ve druhém kole,“ popisoval
Novotný.“
váhová kategorie do 91 kg:
Erik Tlkanec
Tomáš Ivachov
2:0 TKO ve 2. kole

Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Erik je evropskou třídou, trojnásobným mistrem republiky, který stupňuje
své tempo a jde si za svým. Má sílu i vůli
a Tomášovi přes snahu chyběly zkušenosti. Překvapil mě, nedal nic zadarmo
a jeho čas přijde, ve druhém kole jsem
tam ale raději hodil ručník,“ líčil střetnutí muž, který na konci aktivní kariéry vítězil právě v této hmotnostní kategorii.“
váhová kategorie nad 91 kg:
neobsazeno
Ištván Bernáth
0:2 bez boje

„Ištván už tradičně vyhrál bez boje,
domácí mu nenasadili soupeře,“ zamrzelo Petra Novotného.

V kvalifikaci se udrželi

pouze dva Češi
PROSTĚJOV Dva čeští tenisté
budou usilovat ve finále kvalifikace o postup do hlavní soutěže na UniCredit Czech Open.
V předprogramu 22. ročníku největšího turnaje v České republice
se přitom představilo patnáct domácích tenistů. Většina z nich ale
skončila v prvních dvou kolech.
O postup se bude v rozhodujících duelech snažit Pavel Štaubert a Marek Michalička.
„Pro některé to byla premiérová
zkušenost s velkým tenisem. Dostali volné karty, už příště se jim
to může vrátit. Budou už vědět,
co kvalifikace obnáší a bude se jim
dařit lépe,“ věští šéfka UniCredit

Czech Open Petra Černošková.
Hned v úvodním kole skončily naděje Robina Štaňka, Zdeňka Děrkase, Pavla Krčky, Martina Hlavačky, Tomáše Papíka, Dominika
Kellovského a Víta Kopřivy. Ve
druhém kole pak své zápasy prohrál Václav Šafránek, Yvo Panák,
Filip Brtnický, Jakub Novák, David
Poljak a Michal Konečný.
„V zápasech se projevilo žebříčkové postavení. Do finále postoupilo
hned sedm nasazených tenistů.
Vypadl pouze Srb Miki Jankovič.
Ostatní dokázali potvrdit roli favoritů,“ uvedla Černošková.
(lv)
Výsledky kvalifikace hledejte
na straně 23

Hrací pavouk dvouhry mezinárodního tenisového turnaje
Martin KLIŽAN (Slovensko - 1)
1)
Norbert GOMBOŠ (Slovensko)
o))
Laslo DJERE (Srbsko)

kvalifikant
Jan HERNYCH (ČR)
Andrej GOLUBJEV (Kazachstán)
ánn))

Adam PAVLÁSEK (ČR)
Dušan LAJOVIČ (Srbsko - 66))
Marcel GRANOLLERS (Španělskoo-- 33))

Ricardas BERANKIS (Litva)
a)

1. - 6. června 2015

Alexandr NEDOVYJESOV (Kazachstán)
sttán)
ánn)

kvalifikant
Radek ŠTĚPÁNEK (ČR)
Paul-Henri MATHIEU (Francie)
e)
e)
Farrukh DUSTOV (Uzbekistán)
n)

Joao SOUZA (Brazílie - 7)
Blaz KAVČIČ (Slovinsko - 88))
kvalifikant
Aldin SETKIČ (Bosna a Hercegovina)
inna))

Marco CECCHINATO (Itálie)
e)
Jan MERTL (ČR)
Andre GHEM (Brazílie)
Matthias BACHINGER (Německo)
ckko))
Pablo CARRENO BUSTA (Španělskoo - 44))

Santiago GIRALDO (Kolumbiee-- 55))

Marius COPIL (Rumunsko))
Luca VANNI (Itálie)
Karen CHACHANOV (Rusko))
kvalifikant
Marton FUCSOVICS (Maďarsko)
ko))
ko

Jiří VESELÝ (ČR - 2)

Prize money:

106 500 €

1505110464

Filip KRAJINOVIČ (Srbsko)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

VZHŮRU ZA MEDAILEMI AŽ NA VRCHOLaneb
cesta mladých volejbalistek z průměru mezi národní špičku
PROSTĚJOV Jestli se dá na něčem názorně demonstrovat postupné sportovní zlepšování a herní
progres, tak je to prostějovský mládežnický volejMarek
bal. V době vzniku VK AGEL před osmi lety patřil
SONNEVEND
k republikovému průměru a ničím zásadním nevybočoval z řady, zatímco dnes sčítá ligové medaile a společně s Olympem
Praha i KP Brno drží oddílový prapor nejvyšší národní kvality v dívčí kategorii. Na stránkách Večerníku si teď pojďme stručně přiblížit tuhle nezvykle
rychlou pouť na vrchol...
původní
zpravodajství
pro Večerník

Nelehké zaèátky
Zatímco mezi dospělými Prostějov díky nejvyššímu finančnímu rozpočtu okamžitě atakoval první místo v České republice, s mládeží to
není zdaleka tak jednoduché. Peníze totiž neznamenají vůbec všechno, pokud se nelze opřít
o dostatečné zázemí hráčské, trenérské i co
do celkového zajištění. A právě tohle nějakou
dobu trvalo. Jako zlomový se přitom ukázal

za sebou získaly titul na mistrovství republiky
a v kategorii kadetek pomohly k bleskovému
postupu do extraligy, kde hanácký tým ihned
čeřil vodu. Coby nováček ve své premiérové sezóně 2010/20110 sice ze čtvrté pozice v základní skupině B ještě nepostoupil do horní nadstavbové grupy, ale v té nižší uhájil osmý post
a v turnaji o konečné umístění dokonce vybojoval šestou příčku, což byl v té době velký
úspěch. To nejlepší měl přitom prostějovský
výběr „U17“ teprve před sebou.

dokonce jen v krajském přeboru, který však
suverénně vyhrály stejně jako kvalifikaci
o 1. ligu. Té pak v následujícím ročníku také
kralovaly, bohužel baráž o extraligu nevyšla
podle představ a prostějovské favoritky zůstaly na první nepostupové pozici. Naštěstí
se právo účasti v extralize povedlo získat od
jiného oddílu.
V nejvyšší soutěži potom juniorské
Agelky každým rokem posouvaly herní
i výsledkovou laťku pořád výš společně
s tím, jak volejbalově dozrávaly dřívější
žákyně a kadetky sbírající mezi staršími
protivnicemi cenné zkušenosti. Promítlo
se to do umístění jak v základní skupině „B“
(2013 - páté, 2014 - třetí, 2015 - druhé), tak
v nadstavbové části (2013 - desáté, 2014 šesté, 2015 - čtvrté) a konečně i v celkovém
pořadí. Tam dívky „vékáčka“ ještě předloni
i loni zůstávaly na konci první desítky, aby
letos rovněž v této kategorii do 19 let přišel
kýžený medailový průlom. Měl bronzovou

Takhle se volejbalové kadetky VK Prostějov radovaly z historického zisku extraligového zlata, navíc v domácím
prostředí.
Foto: Marek Sonnevend.
příchod uznávaného mládežnického odborníka Jaroslava Matěje z Přerova před šesti lety.
„Vůbec nechci tvrdit, že tady tenkrát bylo vše
špatně, to ani náhodou. Na druhou stranu
platilo, že pokud chceme patřit do národní
elity, musíme fungování zdejší péče o talenty
nastavit z veškerých hledisek na mnohem vyšší
úroveň. Proto jsme okamžitě začali pracovat
na rozšiřování trenérského štábu, doplňování
hráčské základny z vlastních zdrojů formou
náborů i získáváním šikovných nadějí z okolí
a také na zajišťování takových podmínek fungování, který by holkám dával potřebný základ
k vlastnímu zlepšování. S vydatnou podporou
klubového vedení se tohle všechno dost rychle
dařilo,“ vrátil se Matěj do minulosti.

V dalším ročníku 2011/2012 přišlo třetí
místo v základní části a dokonce druhé po
nadstavbě, ovšem následný útok na historický zisk cenného kovu zatím nevyšel
a mančaft zůstal těsně pod bednou. Pak už
ale neustálý růst výkonnosti nemohli soupeři úplně zastavit. V letech 2013, 2014
i 2015 tak kadetské Agelky ovládly dlouhodobou fázi elitní české soutěže, aby poté
v závěrečných medailových bitvách dvakrát zůstaly těsně pod vrcholem na přesto
skvělém druhém fleku. No a letos byla
dlouhodobá dřina maximálně zúročena
suverénním ziskem zlatých medailí, což
znamenalo určité vygradování dosavadní
cesty.

Juniorky
dorùstaly pozdìji

Kadetky se prosadily døíve
Záhy se pod vedením Lenky Koblerové zformovalo velice silné družstvo žákyň, z jehož
potenciálu „vékáčko“ výsledkově těží až do
současnosti. Díky řadě výborných individualit ve svém středu totiž starší žačky dvakrát

V poslední věkové kategorii před ženami
to mladé volejbalistky Prostějova neměly
zdaleka tak jednoduché a nahoru mířily
o poznání později než kadetky. Ještě v sezóně 2010/2011 působily juniorky VK

Jak si vedly mladé AGELKY
Umístìní juniorek VK Prostìjov
v rámci ÈR za posledních pìt let

3. místo
8. místo

10. místo

hodnotu a svým významem se dá zařadit Nemá přitom obavy z toho, že po přechodu
po bok třem plackám našich kadetek, byť ty stávající výjimečné hráčské generace mezi
ženy půjdou výsledky kadetek, posléze i juměly stříbrnou či zlatou blyštivost.
niorek Prostějova dolů. „Je pravda, že KrisCo dál?
týna Adamčíková, Pavla Meidlová, Sarah
Tìžit ze systému!
Cruz, Vendula Valášková, Adéla StaviNyní je ze všeho nejdůležitější, aby po ně- nohová, Lucie Zatloukalová a spol. jsou
kolikaleté fázi neustálého zlepšování svých opravdu moc šikovné volejbalistky. Také
mladých talentů dokázal Prostějov pracně je pravda, že naše žákovské výběry v povybudovanou top kvalitu trvale udržet. Po- sledních dvou letech nedosáhly výsledkově
daří se to? „Já pevně věřím, že ano, a to hlav- v rámci republiky až tak vysoko. Přesto jsem
ně díky systému péče o naše naděje, který přesvědčen, že v nižších věkových kategorijsme v posledních letech nastavili. Podle mě ích pořád vychováváme dostatek technicky
funguje zásluhou poctivé práce všech lidí skvěle vybavených talentů, jejichž kvality
v něm i pomoci ze strany klubového vedení se postupně projeví. Těžíme právě z dobře
velice dobře, ačkoliv ve všem se samozřejmě fungujícího systému, a byť třeba každoročně
dají najít rezervy. Aspoň tedy máme prostor nemusíme dosáhnout na medaile, důležité
svou úroveň ještě zvyšovat, což je výzva. Stě- je stabilně se držet mezi nejlepšími v České
žejní přitom je mít co nejvíc kvalitních hrá- republice. A pochopitelně produkovat co
ček i trenérů a nejen tohle je nekončící běh nejvíc špičkových mladých hráček pro dona hodně dlouhou trať,“ upozornil Jaroslav spělou kategorii,“ zdůraznil šéftrenér mládeMatěj.
že VK AGEL.

Také juniorské Agelky měly důvod k veselí, když za třetí místo v extralize braly na Olympu Praha medailové
placky.
Foto: archiv ČVS.

Medicom’s s. r. o.
ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠǌĂƎşǌĞŶş
M. Majerové 2,
WƌŽƐƚĢũŽǀͲsƌĂŚŽǀŝĐĞ
tel.: 582 302 970, 582 341 336

KǌŶĄŵĞŶşǌŵĢŶŽƌĚŝŶĂēŶşĚŽďǇ
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2. místo
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Umístìní kadetek VK Prostìjov
v rámci ÈR za posledních pìt let

ŵďƵůĂŶĐĞƉůĂƐƟĐŬĠŚŽĐŚŝƌƵƌŐĂ
Dhƌ͘:ŝƎŝŶĂaŝůŚĄŶŬŽǀĄ
WKϴ͗ϬϬͲϭϮ͗ϬϬϭϯ͗ϬϬͲϭϱ͗ϬϬŚŽĚ͘
jdϴ͗ϬϬͲϭϮ͗ϬϬϭϯ͗ϬϬͲϭϱ͗ϬϬŚŽĚ͘
^dϴ͗ϬϬͲϭϮ͗ϬϬ

2011

2012

2013

2014

2015
Zdroj: ČVS
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