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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník zveřejnil zprávu o „holkách na zabití“, které vyšplhaly na
jeřáb ve Vodní ulici. Ještě tentýž
den byla jedna z takových dívek
k vidění na obrazovce TV Nova
v magazínu Víkend! Dvacetiletá
Tereza Texlová je totiž jednou
z několika dívek, která nově propadla rooftoppingu čili lezení po
střechách a jeřábech bez jištění...

NAROZENINY
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Faltýnek obhájil
Praha (mik) - Prostějovský zastupitel a poslanec za hnutí ANO 2011
Jaroslav Faltýnek obhájil na celostátním volebním sněmu post prvního
místopředsedy hnutí a de facto pravé
ruky Andreje Babiše. O žádné drtivé vítězství se ale nejednalo, získal
„jen“ 68 procent hlasů. Zbytek pak
jeho jediná protikandidátka Jaroslava Jermanová. „Polovinu své kariéry
jsem strávil po boku Andreje Babiše.
Dovedu si tedy představit i náš společný návrat z politiky do byznysu,“
řekl médiím druhý muž ANO 2011
Jaroslav Faltýnek.

Dron na zahradì!
Prostějov (mik) - To tu ještě nebylo! Strážníkům na služebně zazvonil
ve čtvrtek 23. února telefon s podivným a na první pohled neuvěřitelným oznámením. „Přistál mi na zahradě dron,“ ozvalo se ve sluchátku!
„Obrátil se na nás muž bydlící nedaleko Kolářových sadů. Vyslaná hlídka na místě kontaktovala oznamovatele, který jí dron předal. Po chvíli se
dostavil i hoch v doprovodu rodičů
a hračku si převzal,“ okomentovala
nevšední případ Jana Adámková
z Městské policie Prostějov.

Vítr dìlal problémy
Prostějovsko (mik) - Během uplynulé soboty 25. února vyjížděli hasiči
v Olomouckém kraji ke čtyřem desítkám událostí, při kterých likvidovali následky silného větru. „Dva výjezdy se týkaly i Prostějovska, jednalo
se o stromy vyvrácené na komunikaci,“ informoval Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.

letos slavíme jubileum...
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CO NÁS POTŠILO...
Veselí v regionu. Uplynulý víkend
patřil po celém Česku masopustním
radovánkám. Výjimkou nebylo ani
Prostějovsko. A tak se v řadě obcí pořádal rej masek, organizovaly se průvody a podávalo se domácí jídlo i pití.
Večerník navštívil vyhlášenou akci
v Horním Štěpánova, která přilákala
rekordní účast. Čtěte na straně 10!

Michal KADLEC
Sobotní ples Komunistické strany Čech
a Moravy v Prostějově v restauraci U tří bříz
se prý jen náhodou konal na výročí vítězného února! Hosté se bavili údajně o něčem
zcela jiném, než o politice. Večerník při své
návštěvě komunistické veselice ale odhalil,
že pánové nechali své dámy na holičkách.
A to ve chvíli, kdy kapela začala vyhrávat.
Dvě starší dámy totiž tančily spolu, což vyvolávalo humorné průpovídky ostatních
tanečníků. „My si vystačíme samy, chlapi
ať si sedí u piva,“ smály se statečné to ženy.
A měly pravdu, taneček jim opravdu šel na
výbornou!
Reportáž nejen z tohoto
plesu najdete na straně 26

Agentura
Na radnici už přetekl pohár trpělivosti se zvířaty toulajícími se po
prostějovských ulicích! Všude samý
exkrement, chuchvalce chlupů
a lidé napadení rozzuřenými psy.
„Takhle už to dál opravdu nejde,
jsme městem s největší koncentrací toulavých zvířat na kilometr
čtverečný. Strážníci už ty chlupáče
nestíhají odchytávat, navíc si lidé
každou hodinu na magistrátě stěžují, že šlápli do hovna,“ prozradil
Agentuře Hóser Jiří Nikamnepospíchal, náměstek pro hubení bezprizorní zvěře.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Martin Zaoral

•• Pondělí ••
Dluhy a stěhování. I v Prostějově se najdou lidé, kteří tu dluží téměř každému.
Nejhorší je, že svoji jedinou životní šanci vidí v tom, že se přestěhují do většího
města... Šéf prostějovské hokejové mládeže Michal Tomiga mezi ně zatím nepatří. Přesto právě exekuce na jeho klub byla hlavním tématem rekordně dlouhého prostějovského zastupitelstva.
•• Úterý ••
Dva měsíce dovolené. Všichni muži by měli své ženy jednou do roka poslat
na krásnou dovolenou. Každý z nás totiž občas potřebuje trochu klidu. Rekordně dlouhou pauzu budou mít letos prostějovští Jestřábi, kteří mají po vyřazení Přerovem „padla“. Do práce se vrátí až začátkem května, kdy jim začne
letní příprava.
•• Středa ••
Zrnko humoru v prachu všedních dní. „Komedie je tragédie, která se děje
někomu jinému,“ všiml si Charles Chaplin. Přestože se tento muž od raného
dětství potýkal s obrovským množstvím problémů, dokázal z každé lidské
situace vyrýžovat zrnko humoru. S divadelní hrou nazvanou jednoduše
Chaplin dorazilo do Prostějova Městské divadlo Mladá Boleslav.
•• Čtvrtek ••
„Příliš dobré“ drogy. Drogy ve skutečnosti nejsou špatné. Jejich problém
spočívá v tom, že jsou až příliš dobré... Pro řidiče to platí dvojnásob. Do potíží se
kvůli pervitinu během jediného dne dostali hned dva šoféři - jednoho policisté
zastavili v Žárovicích, druhého v Mostkovicích.
•• Pátek ••
Metaloví brouci v Apollu. „Odřízni mi temeno lebky, zbytek si vykuchám
sám,“ vyzývá zpěvák skupiny Dymytry ve skladbě D.O.S.T. Kapela, jejíž image
je založena na maskách brouků, vystoupila v klubu Apollo 13. Nenechme se
přitom zmást. Pod maskou hororových chrobáků se v případě metalistů obvykle skrývají naprosto mírumilovní lidé.
•• Sobota ••
Co rozpláče maškary? Plakali jste někdy nad rozlitým mlékem? Já tedy
nikdy. Pokud se však rozlije dobrá slivovice, pak je prakticky nemožné se
slzám ubránit... Své o tom vědí všichni, kteří se zapojili do maškarních průvodů procházejících obcemi. I letos většina z nich voněla po vypáleném
ovoci.
•• Neděle ••
Kašpárek je na draka. Co zůstane ze Sněhurky, když na ni dýchne drak? Popelka... O problémech princeznách s draky byla napsána celá řada pohádek.
Jak to dopadne, když se do celé záležitosti vloží Kašpárek, mohli sledovat návštěvníci prostějovské sokolovny v představení loutkářského oboru Pronitka.

CO NÁS UDIVILO…

„RUDÉ“ DÁMY
TO ROZJELY!
Tmto dvma noblesním dámám dali soudruzi mužského pohlaví košem, tak to roztanily
samy!
Foto: Michal Kadlec

ZACHYTILI JSME…

Toulavé koky i psi jsou na ODSTEL
Na posledním zasedání rady města
tak byl v případě toulavých čtyřnohých chlupáčů odhlasován razantní
postup, pro někoho možná drastický. „Jakmile na ulici bude spatřen
pes nebo kočka bez majitele, strážník na základě oprávnění okamžitě
tasí zbraň. Po zastřelení jej necháme
odvézt na speciální hřbitov a na
náklady města pochovat,“ vysvětlila primátorka Prostějova Alena
Rašáková. „Nebojte, zvířecí hřbitov
nechceme nijak ohrazovat plotem,
bude volně přístupný veřejnosti,“
dodává první žena města.
Magistrát dokáží svými exkrementy jistě zaneřádit i zvířata, která
páníčka mají. „To jo, ale psa vedeného na obojku, který utrousí něja-

KRIMI
íslo

Vyšetřování případu přepadení tenistky Kvitové, které
si nedávno od prostějovských
strážců zákona převzala krajská kriminálka, se zadrhlo na
mrtvém bodě. Policie sice díky
stotisícové odměně za dopadení pachatele disponuje desítkami podnětů od občanů,
vyšetřovatelé však jsou stále
na slepé koleji.

69
A tak už tolik dní trvá marné
pátrání po pachateli loupežného přepadení v Jezdecké
ulici, kde v Prostějově tráví
svůj čas dvojnásobná wimbledonská šampionka. I díky
perfektnímu popisu násilníka
se zprvu poměrně jednoduchý
případ změnil v noční můru
kriminalistů...

www.
vecernikpv.cz

Místo vězení mlátil ženu! Navštívit
svého syna, na tom přece není nic
špatného. Jenomže osmadvacetiletý
chlapík měl v tu dobu už dávno sedět
v kriminále za spáchání kriminálního
činu. Není proto divu, že jej bývalá
přítelkyně odmítla pustit do bytu.
Jenže, muž se ukázal jako násilník
a matku svého dítěte několika ranami pěstí srazil k zemi...

ký ten bobek, nemůžeme nechat zastřelit. Jedině že bychom odpráskli
i toho jeho páníčka,“ nechává se slyšet šéf prostějovských strážníků Jan
Nagymároš. Právě městská policie
dostala od konšelů volnou ruku
v tom, jaké zvíře zastřelit. „Naši
chlapi jsou vybaveni přesnými instrukcemi a také šli na cvičení ve
střelbě, aby se zdokonalili. Většina
našich strážníků totiž dosud střílela tak akorát na pouti do žvýkaček
na špejli,“ dodal Nagymároš.
Razantní opatření radních kupodivu přijímají s povděkem i opoziční
zastupitelé. „Jednou jsem těsně před
jednáním zastupitelstva šel po městě
a šlápl do psího lejna. Nestačil jsem
si očistit obuv, no a následně jsem se

divil, že v obřadní síni vedle mě nechce nikdo sedět. Pak mi kolegové
prozradili, že smrdím jako suchý
záchod,“ řekl se studem v hlase jeden z opozičníků, který si nepřál být
z pochopitelných důvodů jmenován.
Střílení přímo na místě znamená,
že do psích či kočičích útulků se už
zvířata odvážet nebudou. „Ušetříme velké peníze za odchytové pomůcky. Co je proti tomu pár korun
za náboje do pistolí,“ nechal se na
závěr slyšet Jan Nagymároš, velitel
prostějovských strážníků.
Za Agenturu Hóser Majkl

1 000 000

Miliónovou škodu, tři sta tisíc korun
na autě a sedm set tisíc na svodidlech,
způsobil minulé pondělí šílený mladý
řidič, který na dálnici nezvládl své
BMW a ve velké rychlosti prorazil
v protisměru ocelové zábrany. Chybělo málo, aby se i s autem zřítil z vysokého srázu. Dvaadvacetiletý mladík
zůstal naštěstí nezraněn.
ZAUJAL NÁS…

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici 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.

ROMAN CRHA
se narodil 25. února 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 17. února
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 42 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

Foto: Martin Pytela

LUBOŠ
POSPÍŠIL
Do Prostějova zavítal uplynulou
sobotu matador české hudební
scény. Se svou tradiční skupinou
5P potěšil své fanoušky v klubu
Apollo 13 nejen starými osvědčenými hity, ale i novými „peckami“ z alba ´Tenhle vítr jsem měl
rád´. Byl to mimořádný zážitek!
ZASLECHLI JSME…

„JESTLI HOKEJ
SKONČÍ, NĚKOHO
UŠKRTÍM!“
Po dlouhém a neukončeném jednání
o přidělení dotací mládežnickému
hokeji se na zastupitelstvu takto
razantně ozvala prostějovská
primátorka Alena Rašková.
POÈASÍ v regionu

ROMAN DOBIÁŠ
se narodil 2. října 1992 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 24. února 2017. Jeho zdánlivé stáří je okolo
35 let a měří zhruba 175 centimetrů.
Bližší údaje k hledané osobě nejsou
známy.
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ŠPIDLA
MLUVIT NEBUDE!

PRAHA, PROSTĚJOV Problematika rehabilitace bývalého
židovského hřbitova ve Studentské ulici se probírala i na uplynulém jednání prostějovského zastupitelstva, o jehož rekordní
délce informujeme na straně 15. K ničemu novému a podstatnému se komunální politici nedobrali, primátorka oznámila jen
zahajovací schůzku s mediátorem Vladimírem Špidlou, ke které
dojde už tuto středu. Večerník chtěl znát názor bývalého premiéra vlády České republiky..

Michal KADLEC

v parku ve Studentské ulici nepřejí
žádné stavební úpravy. Židé naopak
Zastupitelé v úterý dopoledne pro- požadují vytvoření pietního místa
jednali petici podepsanou více než tím, že park úplně oplotí. Tím ale
třemi tisícovkami občanů, kteří si znemožní hlavně dětem z nedaleké

Po Lidlu

i Kaufland
PROSTĚJOV Podle exkluzivních informací Večerníku by od června
do konce července letošního roku měl být uzavřen supermarket Kaufland v Okružní ulici. Důvodem je plánovaná rekonstrukce.
Oprava prostějovské prodejny by se měla krýt s probíhající kompletní
inovací Lidlu v ulici Újezd. „Dozvěděla jsem se to náhodou od kamarádky. Abych si vše ověřila, zeptala jsem se paní na informacích, která mi to
potvrdila,“ prozradila nám jedna z Prostějovanek.
Bude souběžné zavření dvou „obchoďáků“ komplikací pro obyvatele
ulice Dolní či sídliště Šárka? „Starší lidé to mají do prodejen řetězců Billa na náměstí či Albert u nádraží opravdu poměrně daleko. Na druhou
stranu dva obchůdky jsou přímo na Šárce a jeden v Dobrovského ulici,
snad to tak hrozné nebude. Obchodů je v Prostějově dost,“ vyjádřila se
čtenářka, která Večerník na celou situaci upozornila.
Informace o uzavření prodejny Kaufland jsme se pokusili ověřit přímo
u tiskového mluvčího tohoto obchodního řetězce. Ten nám ovšem opakovaně nebral mobilní telefon a bavit se s novináři nechtěli ani přímo
na prodejně.
(mls)

 
URAZILA
 
PROSTĚJOV Městští strážníci nemají jednoduchou práci. Nejenže
musí lovit výtržníky a zloděje, ale
v některých případech si jedinci neberou servítky ani při řešení banálních záležitostí...
„Během odpoledních hodin předminulého pátku sedmnáctého února si
v Nerudově ulici povšimla hlídka osoby venčící psa na volno. Po upozornění
se dotyčná začala z místa vzdalovat
a odmítala věc jakkoliv řešit. Přitom
strážníky oslovovala hanlivými výrazy
a urážela je,“ prozradila ze svodky událostí Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
„Panička pejska byla následně vyzvána
k setrvání na místě a prokázání totožnosti. Po předložení dokladů opět z místa
odešla s tím, že nic řešit nebude a jde
venčit psa. Po chvíli se na místo vrátila,
znovu se však chovala vulgárně až agresivně. Strážníci proto sedmatřicetiletou
ženu poučili, že celou věc dořeší správní
orgán. Ten může sprostou dámu potrestat pokutou až do výše padesáti tisíc
korun,“ uvedla Adámková.
(mik)

lášková, asistentka bývalého předsedy vlády, který tomu současnému
dělá poradce. Za pár desítek minut
jsme však obdrželi zamítavé stanovisko. „Pan Špidla mi sdělil, že po
dobu mediačního řízení v otázce bývalého židovského hřbitova v Prostějově nebude poskytovat žádné informace, natož rozhovory,“ zklamala
Večerník i jeho čtenáře Polášková.
„Jedeme spolu se zástupci židovských obcí za panem Špidlou do
Prahy ve středu pvního března. Tak
mi ve čtvrtek zavolejte, řeknu vám,

jak to dopadlo,“ vzkázala Alena Rašková,
primátorka Statutárního města Prostějov.

 
   
   "#$%%%
Foto: internet

Zuzana Bratterová REZIGNOVALA
PROSTĚJOV Rezignaci na post řadové členky Zastupitelstva Olomouckého kraje ohlásí na dnešním
zasedání Prostějovanka Zuzana Bratterová! Co
k tomu členku sociální demokracie vede? Večerníku se exkluzivně svěřila, že rozhodování o tomto podstatném kroku v její politické kariéře
bylo velmi těžké...

EXKLUZIVNĚ

Michal KADLEC
1"2 $ "# $ $$$ 
+3   + %
Foto: Michal Kadlec

„Důvodem mé rezignace byla takzvaná neslučitelnost funkcí.
Ta nastala tím, že jsem byla souběžně zvolena do Zastupitelstva
Olomouckého kraje a zároveň vykonávám post ředitelky a statutárního zástupce organizace, kterou kraj zřizuje. Vzhledem k
tomu, že naše strana se po volbách sice stala součástí krajské
koalice, aleo sociálním resortu nebylo vyjednáváno, musela
jsem se rozhodnout, zda zůstanu krajskou zastupitelkou,
nebo budu řídit Domov důchodců v Jesenci. Volba padla
na druhou variantu,“ objasnila Zuzana Bratterová.

VÍCE NA STRANĚ 9
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Poslední hodiny
hejtmana Košty?
OLOMOUC Čas ve funkci hejtmana Olomouckého kraje se Otu
Koštovi krátí velice rychle. Už
dnes Rada Olomouckého kraje na
jednání zastupitelstva podá návrh
na jeho odvolání. Současně s tím

navrhne krajská organizace hnutí
ANO 2011 za jeho nástupce poslance Ladislava Oklešťka, bývalého starostu Výšovic!
„Je to tak, mám být navržen jako
nový hejtman Olomouckého kra-

Z MOS
TU!

je. Kandidaturu jsem přijal, záleží
teď na zastupitelích, zda mě zvolí,“ potvrdil Večerníku Ladislav
Okleštěk.

>>>dokončení na straně 11
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STROMÙ
T Rizikové kácení stromů
T Kácení a ořezy stromů
T Poradenství v oblasti

bezpečnosti, zdravotního
stavu stromů
T Celková údržba zahrad,
výsadba a tvarování stromů
a keřů, komplexní péče

T Prodej palivového dříví (smrk)

- nejlevnější cena v regionu

Konzultace ZDARMA
v rámci smluvené realizace

PROSTĚJOV Z tohoto snímku jde až hrůza! Stačilo pár centimetrů a řidič i se svým
BMW se zřítil z hlubokého srázu u dálničního sjezdu na centrum Prostějova... (red)
Foto: Policie ČR
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školy průchod. Petici Prostějovanů
vzali zastupitelé na vědomí s tím,
že bude rovněž předmětem jednání s expremiérem České republiky
Vladimírem Špidlou. Právě toho si
zástupci židovských obcí a představitelé města vybrali jako mediátora,
který má celý vyhrocený spor pomoci vyřešit a najít kompromisní
řešení.
Večerník se během uplynulého týdne snažil s Vladimírem Špidlou spojit a požádat ho o rozhovor. „Zeptám
se ho,“ pravila v telefonu Anežka Po-

4

Pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz

pohled zpátky
poh

PO STOPÁCH
P

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Lidem na vesnicích Blorusové si vyhlédli zámek
se za služby Charity ve Ptení. Získají ho za korunu?
moc platit NECHCE
VŘESOVICE „Jsme lidem na
vesnicích blíž!“ vzkázali pracovníci Charity Prostějov, která na
začátku uplynulého roku otevřela
své první detašované pracoviště
mimo Prostějov. Zaměstnanci
nové pobočky ve Vřesovicích jsou
od té doby k dispozici nejen místním, ale dojíždějí i do okolních
obcí. Jak se nová služba po roce
fungování zavedla?
Starých, nemocných a zároveň
osamělých lidí, kteří už nejsou schopni se o sebe postarat
a zároveň nemají nikoho, kdo by tak
pravidelně činil, je u nás bohužel
čím dál více. Ti, kteří nechtějí dožít
v některém z domovů pro seniory,
zůstávají odkázáni na pečovatelskou
službu, kterou v regionu zajišťuje
zejména prostějovská a konická
Charita.
„V současnosti z Vřesovic dojíždíme
ke zhruba dvanácti klientům žijícím
ve Výšovicích, Otaslavicích, Nezamyslicích a dalších obcích. Ambulantní službu pak pravidelně
využívají dva klienti,“ prozradila

Napsáno
pred


nové střechy, aby doo zámku nezatékalo
a nestala se z něj
ještě větší ruina.
Do celkové
rekonstrukce
se vzhledem
k vysokým nákladům nelze pouštět,
podle
odborné
studie by stála až sto osmdesát milionů
korun. I z těchto důvodů už několik let
usilujeme o prodej,“ konstatoval již dříve náměstek prostějovské primátorky
Jiří Pospíšil, který rovněž nevyloučil, že
by zámek byl k mání za symbolickou
korunu. „V takovém případě by kupci
museli být seriózní a prodej do detailu
právně ošetřený, aby takzvaně ušetřenou částku za nákup investovali do rekonstrukce,“ upřesnil Pospíšil.
Na začátku uplynulého roku se Statutární město Prostějov rozhodlo nabídnout zámek obci Ptení. Místní vedení
ovšem návrh smetlo ze stolu. Dle informací Večerníku se zastupitelé báli,
že si s takzvaným danajským darem
nebudou vědět rady. „Uvědomujeme
si dobře, že se jedná o jednu z hlavních dominant obce. Na rekonstrukci
však peníze v kase nemáme, obzvláště
po tom, co jsme nedávno dokončili

hátralou
O stále zc se má
st
nemovito est
ucházet š
zájemcù
Zámek se ty mi vžikami je dominantou Ptení. Stále však pat í Statutárnímu
mstu Prostjov, které jej odkoupilo od státu i s okolními lesy za dob první
republiky.
Foto: archiv Veerníku

stavbu kanalizace,“ vyjádřil se starosta
Ptení Jiří Porteš s tím, že obec by určitě
podpořila každého, kdo by měl chuť
zámek odkoupit, opravit a vybudovat
v něm například domov důchodců.
Jak Večerník zjistil, dle magistrátu
se aktuálně o koupi zámku ve Ptení
uchází hned šestice zájemců. „Všichni
mají podobné návrhy na využití. Je to
například ubytovací zařízení, školicí
středisko, kinosál, využití pro různé
výstavy a v neposlední řadě uvažují
i o obnovení starého pivovaru,“ prozradil Jiří Pospíšil. Zajímalo nás však,
nakolik jsou tyto záměry realizovatelné. „Pokud by se objevil silný investor,
pak nic není nemožné...,“ pousmál se
Pospíšil.

Takový však mezi současnými zájemci zřejmě není. Nasvědčuje tomu
i fakt, že za poslední roky se záležitosti kolem prodeje skutečně příliš neposunuly.
Uplynulý půlrok není v tomto ohledu
výjimkou. Jako nejslibnější se tak v tuto
chvíli jeví nabídka běloruské realitní kanceláře. „Jedná se o úspěšnou společnost,
která vyhledává spolehlivé zájemce o rekonstrukci historických objektů,“ potvrdil Jiří Pospíšil. Navzdory všem zájemcům nebylo o osudu památky nikterak
rozhodnuto. Zda se tedy prodej podaří
zrealizovat, zůstává ve hvězdách. „Připravujeme podklady, abychom mohli kvalifikovaně všechny nabídky posoudit,“
ujistil však náměstek, že celá záležitost je
pořád žhavá...
(mls)

LÉKAŘ ZASTŘELIL MANŽELKU, PAK SÁM SEBE!
Jen těžko se popisuje lidská tragédie, ke které došlo v úterý 20. února
2007 ráno před očima mnoha pacientů v čekárně onkologické ordinace na poliklinice prostějovské
nemocnice. Uznávaný a oblíbený
sedmasedmdesátiletý prostějovský
ortoped tady legálně drženou pistolí postřelil svoji o sedm let mladší
manželku a hned nato obrátil zbraň
proti sobě. Zoufalý lékař i jeho těžce

nemocná žena ještě pár hodin žili,
ale v noci i přes velkou péči lékařského personálu oddělení ARO oba zemřeli. Muž těsně před půlnocí, jeho
manželka ve středu nad ránem.
Pacienti v čekárně byli jako opaření, když
poté, co lékařova žena vyšla z ordinace, vytáhl muž pistoli a svoji manželku
střelil do hlavy. Vzápětí si zbraň přiložil
sám pod bradu a padl druhý výstřel.
Jak následně vyšetřování kriminalistů

prokázalo, šlo o předem plánovaný čin.
„U muže byly nalezeny dva dopisy na
rozloučenou. Z nich lze usuzovat, že motivjehojednáníbylosobníhorázu.Vzhledem k okolnostem tohoto případu však
není vhodné motiv blíže specifikovat,“
sdělila mluvčí severomoravské krajské
policie Soňa Štětínská. Podle ostatních
kriminalistů se starší prostějovský lékař
už dlouhodobě trápil tím, že jeho manželka je těžce nemocná nevyléčitelnou

chorobou. „Motivem byly rozhodně
osobní důvody, především vážný zdravotní stav jeho manželky. Myslíme si, že
šlo o jakousi smrt z milosti, druh euthanasie. Podle všeho chtěl ženě pomoci od
utrpění, které způsobovala její nemoc,“
řekl Večerníku kriminalista, který je
s případem seznámen. „Po lidské stránce se dá čin mého kolegy chápat, jde
o nesmírnou osobní tragédii. Musel být
skutečně na dně svých psychických sil.

17022110209

26. 2. 2007

Večerníku Jana Drmolová, vedoucí
pečovatelské služby prostějovské
Charity. Centrum ve Vřesovicích
vzniklo v areálu bývalé fary, kde už
sídlí „Radostná školička“. Celkové
náklady na rekonstrukci za účelem
vybudování charitního centra se
vyšplhaly na devět a půl milionu
korun. Podle zástupců Charity
měl jeho vznik nepochybně smysl.
„Prvního půl roku byl zájem malý,
nyní se začíná vše více usazovat
a rozjíždět. Předpokládám, že
během letošního roku počet klientů
opět vzroste. Na rozdíl od města
jsou však lidé na vesnicích stále
překvapování tím, že je naše služba
placená. Z tohoto důvodu se často
snaží řešit svoji nelehkou situaci
jinak,“ konstatovala Drmolová,
která ovšem nevyloučila, že Charita
Prostějov v budoucnu otevře další
„vesnické“ centrum. „Dokázala bych
si ho představit někde na Drahanské vrchovině. Klienty z této oblasti
jsme v minulosti kvůli velké dojezdové vzdálenosti museli odmítat,“
nastínila Jana Drmolová.
(mls)

PROSTĚJOV Nevíte, co s penězi?
Máte všechno na světě? A stále jste
si v srdci Evropy nepořídili žádné
šlechtické sídlo? Pak zkuste zámek
ve Ptení! Při rychlém jednáním
vám ho dáme za korunu. Zn.:
Oprava nutná. Inzerát tohoto znění by mohl rozeslat prostějovský
magistrát na adresy bohatých lidí
z celého světa. Není však vyloučeno, že v budoucnosti tak učiní realitní kancelář z Běloruska!
Tohle je skutečný STÍN MINULOSTI. Na zámku ve Ptení se nacházely
byty zaměstnanců státních lesů či
kino. Později ale vyhořel a na konci
roku 2008 se dostal na seznam nejohroženějších památek, který sestavili
pracovníci Národního památkového
ústavu. Přesto zámek se čtyřmi křídly
a věžemi v nárožích chátrá i nadále...
Už od dob první republiky patří městu Prostějov, které ho kdysi koupilo
i s okolními lesy. Není však žádným
tajemstvím, že současní radní by se
historické nemovitosti nejraději zbavili.
Magistrát se bývalou tvrz snažil prodat
už několikrát, v jednom případě byla
dokonce připravena k podpisu kupní
smlouva, ale veškerá jednání vždy nakonec zkrachovala. „V minulých letech
jsme investovali tři miliony korun do

jak šel čas Prostějovem ...

Dukelská brána

Pouze mě zaráží, že si k tomuto zoufalému činu vybral čekárnu ordinace. Mohl
totiž zranit i další pacienty, vždyť jedna
ze střel prolétla čekárnou a prošla skleněnou výplní okna,“ míní ředitel prostějovské záchranky Pavel Holík. „Když
jsme na místo neštěstí přijeli, už jsme jen
ostatním lékařům pomohli s převozem
obou postřelených osob na jednotku
intenzivní péče. Je mi líto, že se je nakonec nepodařilo zachránit a oba zemřeli,“
dodal Pavel Holík.
V době, kdy manželé ještě žili, kvalifikovala policie čin prostějovského ortopeda
jako trestný čin pokusu vraždy. Po jejich
smrti už zbývalo jen překvalifikování na
vraždu a sebevraždu. Ale v souvislosti
s tím, jak vše dopadlo, jde pouze o formální úpravu. „Pokud nebudou známy
jiné než dosud zjištěné skutečnosti, policisté po zadokumentování případ odloží.
Z důvodu úmrtí muže není koho trestně
stíhat,“ potvrdila mluvčí krajské policie
Soňa Štětínská.
Z toho, co se stalo, jsou v šoku i sousedé
z lékařova bydliště. „Bylo vidět, že je oba
dva něco už delší dobu trápí. Oba se měli
moc rádi, stále se chovali k sobě jako čerstvě zamilovaní. Byli to oblíbení sousedé,
moc jsme si jich vážili. Nechápu to, co se
stalo. Nemůžu tomu uvěřit,“ sdělil Večerníku jeden ze sousedů.

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁ
VEERNÍKU

Množství drobných obchod. Dukelská brána tvo í spojnici mezi námstími T. G.
Masaryka a E. Husserla. D íve byla souástí hlavního námstí, jako samostatná ulice
s názvem Rašínova brána vznikla v roce 1923. Toto pojmenování vydrželo, s výjimkou
let 1940 až 1945, kdy byla zvána U Brány - Tor Gasse), a to až do roku 1950. Tehdy
ulice získala na pam> vítzství s. armádního sboru p i dobývání Dukelského pr?smyku v roce 1944 souasný název. V tomto prostoru byl odjakživa ilý dopravní ruch
a sídlilo zde množství drobných obchod? i živností. Blok dom? po levé stran byl v roce
1969 zbourán pro stavbu obchodního domu Prior (dnešní Zlatá brána). Po pravé stran
stával známý hotel U T í král?, zbouraný na ja e 1988. Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Brněnská ulice

Před deseti lety šlo doslova o dvojnásobnou lidskou tragédii. Podobnou
jsme v Prostějově předtím ani od té
doby naštěstí už nezaznamenali.
K onomu případu zbývá s odstupem času snad jen spekulovat, co by
se stalo, kdyby známý prostějovský
ortoped přežil. Jak by byl souzen
a kolik let kriminálu by za tuto vraždu dostal? Určitě by soudu popsal, co
všechno jej k tomuto otřesnému činu
vedlo. Podstatu si sice můžeme domyslet i bez toho, záleželo by ovšem
na tom, jak by vraždu z bezmezné
lásky posoudily justiční orgány.
Takto si všechna tajemství a podrobnosti odnesl lékař do hrobu společně
s manželkou...
(mik)

letos slavíme jubileum...
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DROGOVÝ DEALER  
        

   

Nebetyčná schválnost

Uplynulý čtvrtek 23. února ve večerních hodinách bylo přijato oznámení
o zablokovaném vozidle a nemožnosti vyjetí z řady zaparkovaných
aut. Strážníkům se podařilo kontaktovat řidiče blokujících vozidel
v domě, před kterým k události došlo. Ten uvedl, že oba automobily patří rodinným příslušníkům a takhle
s nimi zaparkoval schválně, jelikož
se mu nelíbí a nepřeje si, aby vozidlo oznamovatele parkovalo před
jeho domem. Uvolnit místo odmítal
a přivolal na místo Policii ČR. Po
upozornění strážníkem na možný
odtah si svoje jednání rozmyslel a popojel jedním autem tak, aby nebránil
při odjezdu zablokovanému vozu.
Policisté muži sdělili, že projednání
přestupků je v kompetenci strážníků
a poté odjeli. Čtyřiačtyřicetiletý muž
byl poučen o spáchání dopravního
přestupku a také přestupku proti
občanskému soužití. Celá věc byla
předána k projednání příslušnému
správnímu orgánu.

Marcel Coufal čtyři roky rozvážel pizzu a pervitin, nyní půjde sedět  
bych se všem omluvit za to, co jsem dělal.

PROSTĚJOV Na každého jednou dojde. Platí to i o vyhlášeném
prostějovském dealeru drog Marcelu Coufalovi. Mladý muž si
prodejem pervitinu vydělával odhadem necelý milion korun ročně.
Začal s tím již před čtyřmi roky během svého působení v restauraci
Smíchovský zámeček. Pokračoval v jedné z krasických restaurací,
v jejímž červeném služebním autě pervitin rozvážel (Večerník informoval - pozn.red.). Skončil až loni v březnu, kdy byl vzat do vazby.
Minulé úterý si u prostějovského soudu vyslechnul rozsudek...
Marcel Coufal pervitin sám bral, poté,
co jeho přítelkyně před třemi roky otěhotněla, toho dle svých slov nechal.
S výnosným obchodem ovšem skoncovat nedokázal. Pervitin přitom prodával
v nebývalém množství. „Bylo prokázáno,
že od začátku roku 2015 až do loňského
března měl obžalovaný k dispozici minimálně 423 gramů pervitinu, které se mu
z velké části podařilo prodat. Jen díky
tomu mohl utržit přibližně osm set čtyřicetšest tisíc korun,“ vypočítal předseda
senátu Petr Vrtěl, který v této souvislosti
vycházel z odposlechů Coufalova mobilního telefonu.

   
 
 

Fakt, že Coufal pervitin prodával minimálně čtyři roky, dosvědčilo na policii
hned šestnáct uživatelů drog z Prostějova. Na stopu řady z nich přivedly policii
občanské průkazy nalezené v jeho bytě.
Doklady si dealer bral od svých klientů
do zástavy, pokud jeho „ovečky“ zrovna
neměly peníze na zaplacení. „Marcela

Hledaný bezdomovec

Minulé pondělí 20. února v ranních
hodinách zajistili strážníci okrskové
služby při kontrole azylového domu
osobu, o které z místní znalosti věděli, že je celostátně hledaná Policií
ČR. Dvaadvacetiletý muž byl předveden na obvodní oddělení a předán policistům. Při předvedení muž
nekladl odpor a neměl u sebe zbraň.

Kradlo se u hřbitova

Vše zasáhlo nejen mě, ale i moji rodinu,
které jsem způsobil velkou bolest. Přesto
za mnou stále stojí, za což jsem velmi rád.
Mnohokrát jsem si kladl otázku, proč
jsem toho nenechal dřív...? Možná to
bylo proto, že jsem neměl lehké dětství
a vyrůstal v neúplné rodině. Snad jsem
nebyl schopný vystoupit z rozjetého vlaku, do něhož jsem nastoupil. Věřte mi
ale, že ve svém synovi mám obrovskou
motivaci pro to, abych se už nikdy ničeho
podobného nedopustil. Teprve nyní si
zcela plně uvědomuji, že takto vydělané
peníze nestojí za riziko ztráty kontaktu
s vlastní rodinou. Proto slibuji, že po propuštění z vězení si najdu práci a v této pozici tady už stojím naposledy,“ vyjádřil se
ve své závěrečné řeči Marcel Coufal.

znám asi patnáct roků, pervitin prodává
čtyři až pět let. Já sám jsem od něj nakupoval pravidelně asi tři roky. V Prostějově
je relativně známý, jeho číslo zná každý
uživatel pervitinu zpaměti,“ vypověděl
například Jaromír Drmola, k němuž
se přidala i celá řada dalších. Mezi ně
patřili lidé, kteří pervitin sami prodávali
jako Veronika Muchová či Michal Nébl.
K soudu byla předvolaná také přítelkyně obžalovaného. Matka dvouleté$%& '('(
ho syna o zdroji příjmů svého druha
  ' #
musela ledacos vědět, před senátem
Senát mu nakonec vyměřil čtyři roky
ale odmítla vypovídat.
nepodmíněného trestu. Vzhledem
 
k tomu, že prodejem drog vydělával
 ! "#
stovky tisíc korun, zabavil mu soud
O vině Marcela Coufala přesto nemohlo zhruba 650 000 korun. Dalších 450
být sebemenších pochyb. V jeho přípa- 000korunmáCoufalzaplatitcobypedě se podařilo policii shromáždit velké něžitý trest. Problém mu to činit nemnožství důkazů. Kromě výpovědi bude, na jednom z jeho účtů mu stále
šestnácti odběratelů to byly i odposlechy zůstává více jak milion korun! Jedná se
jeho mobilního telefonu. K usvědčení přitom o peníze, k nimž pravděpodobně
dopomohla i domovní prohlídka, při přišel jinak než prodejem drog. „Je mi
níž bylo ve sklepě domu v Krasicích za- jasné, že si obžalovaný nyní uvědomuje,
baveno velké množství pervitinu. „Chtěl co způsobil sobě a své rodině. Nejsem si
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však jistý, zda si zcela uvědomuje to, co
způsobil lidem, kterým drogu prodával.
Pervitin v takovém množství je schopný
rozbít desítky rodin a ohrozit životy jak
jeho uživatelů, tak i jejich dětí. Bojím se,
že takto dalece obžalovaný stále nedohlédl,“ upozornil soudce Petr Vrtěl.
Marcel Coufal byl s verdiktem soudu
smířený a na místě se vzdal práva na
odvolání. Totéž učinil i státní zástupce.
Rozsudek je díky tomu již pravomocný.

VYMLÁTILI HOSPODU VE VRAHOVICÍCH

Přinesl plnou šrajtofli

V dopoledních hodinách minulého
pondělí 20. února se na služebnu dostavil muž a předal strážníkům peněženku
s vyšším obnosem peněz nalezenou
v obchodním domě v Konečné ulici.
Zanedlouho se telefonicky o nález
přihlásila sedmatřicetiletá žena, která
„kešeni“ v supermarketu vytrousila.
V tomto případě vše dopadlo dobře
a je samozřejmě zapotřebí poděkovat poctivému nálezci, že se zachoval
správně a nalezenou věc si neponechal.

PROSTĚJOV Místo aby v klidu popíjeli pivečko, pustili se do sebe
hlava nehlava! Strážníci městské policie minulé pondělí večer
spěchali do hospody ve Vrahovické ulicI, aby urovnali spor dvou
mužů středního věku. Rozmlácené stoly a poškozené další vybavení provozovny nevěstily nic dobrého...

Auto se našlo jinde

Před polednem v pondělí 20. února
byla od Policie ČR přijata žádost o spolupátrání po vozidle, které jeho majitel
odstavil někde v centru města a nemůže ho najít. Automobil se strážníkům
podařilo objevit do půldruhé hodiny
od oznámení na Husově náměstí.
O poznatku byli informováni policisté
a auto bylo předáno majiteli.

Michal KADLEC

„V pondělí dvacátého února o čtvrt na
jedenáct večer bylo přijato telefonické
sdělení od obsluhy hostince na Vrahovické ulici, že se v provozovně napadají dva muži. Strážníci na místě situaci uklidnili. Ovšem zjistit, kdo a proč
bitku vyprovokoval, se jim nepodařilo.
Ani jeden muž nebyl viditelně zraněný
a lékařské ošetření nepožadoval,“ informovala Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.

Oba rabiáti ale v hospodě ve Vrahovicích způsobili značné škody. „Při
potyčce oba čtyřiačtyřicetiletí pánové
zdemolovali část vnitřního vybavení
hostince, čímž způsobili škodu třetí
osobě. Její výše nebyla zatím přesně
stanovena. Z tohoto důvodu jsou oba
rváči podezřelí nejen z přestupku proti
občanskému soužití, ale i z přestupku
proti majetku. Celá věc byla postoupena k dořešení příslušnému správnímu
orgánu, o čemž byli pánové informováni,“ dodala Jana Adámková.

Uplynulý pátek 24. února odpoledne
vnikl neznámý pachatel do osobního
motorového vozidla odstaveného u
hřbitova v Žešově. Pachatel využil několika minut, kdy se řidička a její spolujezdkyně od vozidla vzdálily. U auta
rozbil sklo pravých předních dveří a z
interiéru odcizil odloženou kabelku. S
kabelkou tak jedna z žen přišla o peněženku, osobní doklady, mobilní telefon
a další věci. Celková škoda byla vyčíslená na asi třináct tisíc korun.

Moc neukradl, ale škodil

Ve dnech od 17. do 19. února se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do neobydleného bytu v domě v Určické ulici. Pachatelpřičinuzapoužitínásilípřekonaltroje
dveře a poškodil skleněnou výplň okna.
Byt prohledal a odcizil z něho dva klíče
a z průjezdu domu dámské jízdní kolo
značkyLiberta.Výšezpůsobenéhmotné
škody na odcizených věcech byla vyčíslena na dvěstě padesát korun. Výše škody
způsobené poškozením zařízení byla
spočítána na sedm a půl tisíce korun.

Peněženku si nechal
Minulé pondělí 20. února po poledni
si dosud nezjištěný pachatel neoprávněně přisvojil pánskou peněženku,
kterou její majitel nechal položenou
na bankomatu v budově jedné bankovní instituce. S peněženkou její
jednasedmdesátiletý majitel přišel
i o osobní doklady, platební kartu
a finanční hotovost osm set korun.
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ZFETOVANÝ MUŽ

Otevřený vůz

Minulé úterý 21. února vpodvečer
bylo nahlášeno nezabezpečené vozidlo, které mělo všechna okna otevřená.
Hlídka na místě oznámení potvrdila.
Přes Policii ČR byl zjištěn provozovatel, načež strážníci čtyřiačtyřicetiletého
muže vyrozuměli. Zanedlouho se
k automobilu dostavil a zabezpečil si
ho. Naštěstí se nic neztratilo.

obrátil taxíka „na záda“
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PROSTĚJOV K hrozivé havárii došlo uplynulou neděli 26. února časně ráno naproti
čerpací stanice v Brněnské ulici. Zfetovaný
řidič zde nezvládl řízení a se „škodovkou“
vjel do příkopu. Přestože se vozidlo převrátilo na střechu, šofér z něj vystoupil sám a bez
zranění...
„O tři čtvrtě na pět ráno jsme od kolegů z Městské policie Prostějov obdrželi oznámení o havárii osobního vozidla značky Škoda v Brněnské
ulici. Její příčina je předmětem šetření. Nicméně
řidič vozidla byl podroben dechové zkoušce na
alkohol s negativním výsledkem, ovšem test na
omamné a psychotropní látky byl pozitivní. Ja-

kou drogu muž před jízdou užil, zatím nevíme,
dotyčný se totiž odmítl podrobit lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem krve,“ potvrdila
Večerníku Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc. Jak dodala, ke zranění řidiče nedošlo, škoda na vozidle
byla vyčíslena na 135 000 korun.
Podle zjištěných informací byl stejný řidič
v nedávné minulosti policejní hlídkou už přistižen za volantem pod vlivem drog, po čemž
muselo logicky přijít odebrání řidičského
oprávnění a zákaz řízení motorových vozidel. Otázkou tedy je, co tento drogově závislý
(mik)
člověk vůbec na silnici dělal...
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Nina PALIČKOVÁ
19. 2. 2017 50 cm 3,60 kg
Prostějov

Kristýna MOJTKOVÁ
20. 2. 2017 47 cm 2,50 kg
Dřevnovice

Samuel VÍT
23. 2. 2017 48 cm 3,25 kg
Prostějov

Pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz



náct pacientů denně,“ uvedla vedoucí
fyzioterapeutka Jiřina Kubíková
s tím, že logoped na základě vyšetření, podle potíží a požadavků pacientů
dokáže sestavit program ´na míru´.
S využitím různých technik, přístrojů a pomůcek se mohou snadněji vrátit do běžného života.
Zájemci o logopedické služby v prostějovském léčebném centru se mohou
objednat na recepci léčebného centra na telefonním čísle 582 315 356.
„Musí projít lékařskou ambulancí, kde
budou vyšetřeni rehabilitačním lékařem, který navrhne komplexní rehabilitační program, jehož součástí je i terapie logopeda,“ dodal primář Konečný.

chal Vysloužil, ředitel ZŠ a MŠ
Vrbátky. „Hosté byli mile překvapeni moderním vzhledem všech
budov naší školy, které byly díky
aktivitě obce Vrbátky zatepleny
v rámci projektů dotovaných EU,
i moderním vybavením tříd, všechny kmenové třídy jsou vybaveny
interaktivní tabulí,“ pousmál se
Významná podpora místních podniků a podnikatelů i rodičů dětí
umožnila připravit příjemné odpolední posezení s občerstvením.
„Měli jsme možnost si vyměnit
v
rámci
improvizovaného
workshopu mnoho zajímavých
poznatků z praxe škol v Česku i na
Slovensku. Naše poděkování patří
i kolegům ředitelům základních
škol z Olšan u Prostějova a Bedi-
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hoště, kteří se setkání rovněž aktivně zúčastnili a především starostovi obce Vrbátky Pavlu Novotnému,
který hosty seznámil se základními
informacemi o životě našich obcí,“
pokračoval Michal Vysloužil.
Kromě drobných upomínkových
předmětů si všichni účastníci odvezli na Slovensko i knihu spisovatelky, vrbátecké rodačky a významné mecenášky základní školy
i obce Vrbátky Zdeny Kaprálové
s titulem Zítra bude líp. „Věříme,
že naše setkání obohatilo profesně
i lidsky všechny zúčastněné a že
se stane základem dlouhodobější
spolupráce s některou z liptovských základních nebo mateřských
škol,“ uzavřel ředitel vrbátecké
školy.
(zv)
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zpátky do běžného života, kdy budou soběstační,“ doplnil.
V léčebném centru denně rehabilituje 150 pacientů, kteří absolvují
komplexní léčbu podle zranění
nebo nemoci nejčastěji v délce
jednoho až tří měsíců. Celý blok intenzivní rehabilitace totiž trvá během
jednoho dne i více než tři hodiny
a skládá se z práce fyzioterapeutů, logopeda, ergoterapeutů, psychologů,
a samozřejmě i lékařů. „V současné
době využívají služeb logopeda pacienti jak ambulantní, tak z lůžkových
oddělení nemocnice. V budoucnosti
počítáme, že se logoped bude pravidelně starat zhruba o deset až čtr-
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VRBÁTKY Minulé úterý 21.
února přijela do Základní školy Zdeny Kaprálové a Mateřské
školy Vrbátky vzácná návštěva.
V souvislosti s probíhající dlouhodobou spoluprací s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci
proběhla partnerská návštěva
více než třiceti ředitelů a pedagogů základních a mateřských
škol z okresu Liptovský Mikuláš, které doprovázel vedoucí
odboru školství, mládeže, sportu a kultury Městského úřadu
v Liptovském Mikuláši Ján
Hučík.
Slovenští kolegové při návštěvě
základní a mateřské školy ve Vrbátkách nahlédli do školní kuchyně
a prohlédli si také mateřskou školu, základní školu a školní družinu
v Dubanech. Na mateřskou školu
ve Štětovicích už v nabitém programu bohužel nezbyl čas. Učitelé
a žáci z vrbátecké školy si pro návštěvu připravili ukázkové hodiny.
„Věnovali se aktivitám, specifickým pro naši školu, při nichž žáci
využívali některé nadstandardní
pomůcky. Naši partneři tak viděli
například hodinu základů administrativy a finanční gramotnosti,
kde se žáci učili psát všemi deseti
prsty na počítači, práci šachového
kroužku, činnost čtenářského klubu, výuku českého jazyka pomocí
tabletů nebo turnaj v deskové hře
Abaku,“ informoval Večerník Mi-

návštěvu z Liptova

Vrbátecká škola hostila
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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.: 606 855 797 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.

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel) Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL, rozšířilo
v těchto dnech své služby o klinickou logopedii. Logopedka je k dispozici hospitalizovaným i ambulantním pacientům, nejčastěji po
cévních mozkových příhodách,
vážných úrazech či onemocněních
mozku, nebo lidem po operacích na krku, kteří mají problémy
s mluvením či polykáním potravy.
Pacienti rehabilitačního centra Nemocnice Prostějov mají nyní díky
zavedení logopedie k dispozici specializovanou komplexní péči pod
jednou střechou. „Pacienti, kteří
mají poruchu polykání nebo poruchu komunikace jako je vyjadřování (mluvení či mimika), vnímání
(porozumění řeči, psaní a čtení),
tak nyní kromě medicínské léčby
absolvují na jednom místě fyzioterapeutickou, ergoterapeutickou
a nově i logopedickou léčbu. Máme
zajištěnu i péči protetika, diabetologa a nutričního terapeuta pro případy, kdy pacienti potřebují upravit
stravu,“ říká primář Centra léčebné
rehabilitace MUDr. Petr Konečný
s tím, že díky tomuto komplexnímu
přístupu se v relativně krátkém čase
dosahuje velmi dobrých výsledků.
„Věříme, že i se službami logopeda zkvalitníme tuto komplexní péči,
a ještě více pacientů dostaneme
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Z NEMOCNICE ...
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Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své
snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

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!

Pavel JELÍNEK
21. 2. 2017 51 cm 3,50 kg
Prostějov

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!
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zjistili jsme

Minulé pondělí 27. února se jednání
zúčastnili všichni prostějovští zastupitelé s výjimkou Jaroslava Faltýnka
(ANO 2011). Už ve večerních hodi-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

nách bylo po zdlouhavých debatách
jasné, že pokračovat se bude druhý
den. Před časem se totiž zastupitelé
napříč politickým spektrem dohodli
na dodatku v Jednacím řádu Zastupitelstva města Prostějova, že zasedání může v daný den trvat pouze do
dvaadvaceti hodin. „Přerušuji jedná-

ní, pokračovat budeme zítra v devět
hodin ráno,“ oznámila tak dvě hodiny
před půlnocí primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Zatímco v pondělí se stačilo probrat a odhlasovat pouze sedm
bodů programu ze čtyřiadvaceti
naplánovaných, v úterý šlo už vše
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PROSTĚJOV Vodovového
dy a kanalizace, mládež„Nìco tako #$
nický hokej, Manthellan
"


a židovský hřbitov. Čtyři
primátor
témata, která prostějovpodotkl ex
ským zastupitelům dala
pořádně zabrat. Každé
z nich rozebírali několik hodin.
Není proto divu, že zasedání zastupitelstva nakonec trvalo dva dny.
A co víc, ukončeno nebylo v pondělí a dokonce ani v úterý. Bude
pokračovat ještě 13. března!

mnohem rychleji. Do obřadní síně
se totiž dostavilo pouze dvaadvacet zastupitelů, třináct se jich z
různých důvodů omluvilo. Jednání
s podstatně rychlejším spádem bylo
uzavřeno o půl jedné. „Ráda bych
prohlásila, že toto zastupitelstvo považuji za ukončené. Musím ovšem
své poslední slovo poopravit. Jednání
pouze přerušuji, zbývá nám ještě jeden bod o dotacích mládežnickým
hokejovým klubům. Pokračujeme
tedy třináctého března,“ oznámila zastupitelům primátorka.
„Něco takového v novodobé historii
komunální politiky ještě nepamatuji,“
zareagoval na dotaz Večerníku bývalý
primátor Miroslav Pišťák, jeden ze
služebně nejstarších prostějovských
zastupitelů.
Letošní první jednání zastupitelstva
trvalo tedy zatím dva dny a konkrétně dvanáct hodin a osmadvacet minut. Uvidíme, kolik zastupitelé „nastaví“ v prodloužení 13. března...

HISTORICKY NEJDELŠÍ ZASTUPITELSTVO

„Pár let byl tento objekt opuštěn, před časem jsme ho
koupili od Vietnamců a hodláme jej celý zmodernizovat.
Samozřejmě s ním máme jiné plány, než abychom tady
provozovali klasickou hospodu. Chceme sice zachovat původní stav, ovšem zařídíme v něm moderní způsob občerstvení,“ sdělil Večerníku Michal Vláčil, spoluvlastník společnosti Moravia protect. Jak dodal jeho kolega Jiří Novák,
„PLECHÁČ“ ve Wolkerově ulici prochází nyní rozsáhlými stavebními úpravami. Prostějované se ale brzy budou
moci těšit na jeho znovuotevření. „Nechtěl bych být příliš
konkrétní, zatím prozradím pouze fakt, že zde bude kavárna s vlastní praženou kávou ve stylu take away kaváren,
dále rychlé občerstvení, jako jsou domácí sendviče, a také
úplnou novinkou budou saláty na míru podle požadavků
zákazníka. Pokud stavební úpravy budou probíhat podle
plánu, předpokládáme, že otevřeme nejpozději do léta,“
prozradil. „Možná i dříve, pokud vše půjde tak, jak má,“
usmál se Jiří Novák.

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Jak Večerník předeslal v minulém vydání,
ve Wolkerově ulici „vstává z mrtvých“ v minulosti tolik
oblíbená plechová provozovna. Dříve narození Prostějované si jistě pamatují, jak zde ještě za předešlého
režimu fungovala hojně navštěvovaná nálevna, která
otevírala už ve čtyři hodiny ráno. Nový majitel s ničím
takovým nepočítá, „PLECHÁČ“ dostává nový kabát a
žádná hospodská „čtyřka“ zde rozhodně nebude!

PROSTĚJOV Návrh dvou zastupitelů
za KDU-ČSL Zuzany Bartošové a Petra Kousala na zastupitelstvu neprošel.
Oba lidovci navrhovali obnovení zubní,
oční a ORL pohotovosti v Prostějově.
Ostatní členové nejvyššího statutárního orgáni ovšem tuto možnost zamítli.
„Zejména z důvodu finanční náročnosti,“ neslo se plénem.
„Navrhujeme připravit výběrové řízení na
zajištění zubní, oční a ORL pohotovosti v
Prostějově, včetně financování této služby buď z vlastních zdrojů města, nebo ve
spolupráci s financemi z Krajského úřadu
Olomouc,“ nadnesla horké téma chybějící
pohotovosti Zuzana Bartošová. „Ne každý Prostějovan má v případě zdravotních
potíží možnost ve večerních a nočních
hodinách jet do Olomouce. A co aktuálně
vím, právě na olomouckou pohotovost
nyní přidali další tři mediky pod dozorem,
protože kapacita tohoto zařízení prostě nestačila. I z tohoto důvodu s kolegou Kousalem považujeme za rozumné, abychom
alespoň zubní pohotovost měli i v Prostějově,“ uvedla Zuzana Bartošová. „Bylo by
dobré připravit výběrové řízení na provozovatele této služby, abychom věděli, zda je
zájem,“ přidal Petr Kousal.
„V první řadě by to chtělo získat informaci,
kolik Prostějovanů ročně využije například
zubní pohotovost ve Fakultní nemocnici
Olomouc. Potom bychom teprve měli
rozhodovat o potřebnosti této služby přímo v Prostějově,“ podotkl František Švec

(nezařazený). „Zjistit se to samozřejmě dá,
stejně jako musíme otestovat, zda by nám
Olomoucký kraj pomohl s financováním
této služby. Myslím si, že když platíme
všechno možné a miliony korun dáváme
například na sport, měli bychom pomoci
i lidem, pro které je pohotovost v Olomouci prostě těžko dostupná. Jde především o
starší občany a zdravotně postižené,“ zareagovala Bartošová.
K problematice se vyjádřila i prostějovská
primátorka. „Nedávno jsme tuto záležitost
přednesli na schůzce s vrcholnými představiteli krajského úřadu. Bylo nám řečeno, že
kraj zajišťuje pouze čtyřiadvacetihodinový
provoz ordinace na stomatologické klinice
v Olomouci. A podle nich není problém
nikdy tak akutní, aby se člověk z Prostějova
nemohl osmnáct kilometrů přesunout na
tuto pohotovost. S jakýmkoliv rozšířením
této služby jsme tak nepochodili,“ sdělila
zastupitelům Alena Rašková (ČSSD). „Co
se týká ORL pohotovosti, tak podle mého
názoru je její zřízení naprosto zbytečné.
Oddělení prostějovské nemocnice má i
lůžkovou část a lékaři jsou zde přítomni
čtyřiadvacet hodin. Jsou tak k dispozici
všem potřebným pacientům s akutními
problémy,“ dodal Pavel Holík (ČSSD), bývalý šéf prostějovské záchranky.
Pro zřízení lékařské pohotovosti nakonec hlasovalo pouze devět prostějovských zastupitelů, šest jich bylo proti
a šestnáct se jich hlasování zdrželo...
(mik)

PROSTĚJOV Teprve až druhý den
jednání prostějovského zastupitelstva se dostalo na hlasování o zamýšleném prodeji památkově chráněného domu v Kravařově ulici
číslo 3 soukromému subjektu. Co
mělo být původně jen formalitou,
skončilo nakonec fiaskem. Minulé
úterý ráno už totiž radniční koalici,
která prodej navrhla, chyběl v obřadní síni radnice potřebný počet
zastupitelů. A co víc, opozice byla
tvrdě proti samotnému prodeji!
Dům postavený v roce 1910 je v hodně dezolátním stavu, přesto soukromý
investor ve výběrovém řízení nabídl
za tuto památku velmi slušnou sumu
ve výši 2 820 000 korun. Prodej byl
na spadnutí, rada města s ním souhlasila, zbývalo jen požehnání zastupitelstvem. Ale chyba lávky! „Tuto
nemovitost velmi dobře znám. Je to
samozřejmě starší dům z vepřovic, ale
patří ke zbytkům posledních budov v
Prostějově klasicistního urbanistického stylu. Je škoda tento dům v centru
prodávat. Mám strach, aby nová majitelka se za necelé tři miliony korun
jakoby dala do oprav, dům by spadl a
ona by získala lukrativní parcelu. Navíc si myslím, že pro město je budova
v Kravařově ulici přímo strategická,
vždyť její dvůr je propojen se dvorem
radnice. Každopádně jsem za zachování domu v majetku, mohli bychom
tady vytvořit například galerii,“ pro-

nesl ve svém příspěvku Petr Kousal
(KDU-ČSL).
Zásadně proti prodeji historické
budovy se v úterý dopoledne vyjádřili i ostatní opoziční zastupitelé.
„Musíme si uvědomit, že jakékoliv
využití je pro město velmi nevhodné.
Už z důvodu velmi malých místností uvnitř domu a také velice nízkých
stropů,“ podotkl první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov
Zdeněk Fišer (ČSSD).
Dvaadvacet zastupitelů se po zhruba
patnáctiminutové diskusi dalo do hla-

sování, zda „Kravařku“ prodat nebo
ne. „Pro prodej historické nemovitosti
se vyslovilo pouze patnáct zastupitelů. Záměr prodeje tedy nebyl schválen,“ zkonstatovala primátorka Alena
Rašková (ČSSD). Ke schválení tak
chyběly tři hlasy koaličních zastupitelů, kteří se z úterního jednání
omluvili.
Otázkou tedy zůstává, zda radní předloží stejný návrh na příštím dubnovém
zastupitelstvu, na kterém musí být ovšem přítomno všech osmnáct koaličních politiků...
(mik)
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SE NETĚŠME... na „Kravařce“ NESCHVÁLEN!

Na zubní pohotovost Prodej historického domu

procenta. Za zvlášť závažný trestný čin je
možné označit jeden případ vraždy, který
byl objasněn. V roce 2016 došlo k jedenatřiceti případům nebezpečného vyhrožování, což je o šest skutků více než v roce
2015. Bylo zaznamenáno dvacet případů
úmyslného ublížení na zdraví, z nichž bylo
14 objasněno. Násilná kriminalita zahrnuje též trestné činy vydírání, kterých bylo
v roce 2016 evidováno třináct, z nichž bylo
jedenáct případů objasněno,“ prozradil
zajímavá čísla Miroslav Spurný především
s ohledem na doposud „utajenou“ vraždu.
Na úseku hospodářské kriminality se
počet zjištěných trestných činů v roce
2016 zvýšil oproti roku 2015, a to o osm
desítek zjištěných skutků na celkový počet na 526 trestných činů. Z uvedeného
nápadu trestné činnosti bylo v roce 2016
objasněno 440 skutků, což činí 83,65
procenta. „Při tomto zvýšení nápadu
hospodářských trestných činů došlo také
ke zvýšení škod způsobených pachateli.
Nejčastěji byly prověřovány úvěrové
a pojistné podvody a dále podvody
a zpronevěry související s činností
podnikatelských subjektů,“ zkonstatoval dále Spurný.
Konstantní podle nejvyššího muže
prostějovské policie zůstávají i důvody, proč dochází k páchání trestné činnosti. „V uplynulém roce nedoznaly kriminogenní faktory takových
změn ve složení, aby bylo možné hovořit
o zásadních změnách. Jejich skladba odpovídá dlouhodobému trendu. Za stěžejní je možné označit nezaměstnanost, se
kterou jsou přímo spojeny další negativní
sociálně patologické jevy jako alkoholismus, domácí násilí, záškoláctví, zneužívání omamných a psychotropních látek.
Nezaměstnanost a prohlubující se rozdíly mezi jednotlivými vrstvami sociálních
skupin se odrážejí v páchání prakticky
všech druhů obecné trestné činnosti –
majetkové, násilné, mravnostní. Dalším
velmi závažným a neopomenutelným
kriminogenním faktorem je soustavně
se zvyšující počet osob zneužívajících
omamné a psychotropní látky. Výroba,
distribuce a užívání drog jsou propojeny
na páchání především násilné a majetkové trestné činnosti,“ poznamenal ve zprávě Miroslav Spurný.

tomu dobou?
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PROSTĚJOV Při velmi zdlouhavém
jednání prostějovského zastupitelstva
se vedly obsáhlé diskuse. A to by v tom
byl čert, aby Večerník opět nezachytil
několik perliček z úst prostějovských
politiků. Některé z nich pomohly
uklidnit chvílemi rozjitřenou atmosféru, jež při určitých probíraných tématech vládla v obřadní síni prostějovské
radnice...
* „Paní primátorko, jste doktorkou přírodních věd, u kterých je předností logika. Tak mu prosím logicky dejte slovo.“
Tomáš Blumenstein (ODS) směřoval
toto rýpnutí primátorce Aleně Raškové
ve chvíli, kdy se diskutovalo nad tím, zda
jeden z občanů může promluvit k danému tématu.
* „Kuřáci jsou už konečně tady, můžeme
začít. Náměstek, na místo!“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD) netrpělivě čekala na svého stranického kolegu
náměstka Pavla Smetanu, aby zastupitelstvo mohlo pokračovat v jednání.
* „Musíme hlasovat ještě jednou, aby mě
pak jako předsedu kontrolního výboru
nenapadl nějaký mladý aktivista...“
Petr Kousal (KDU-ČSL) tuto námitku
pronesl po jednom zmatečném hlasování.
* „Nejsem hokejista, takže odpoví kolegyně Hemerková.“
Znovu první žena radnice Alena Rašková
si nevěděla rady s odpovědí ohledně sportovních dotací, mikrofon si tedy vzala její
náměstkyně.
* „Snad jste nenakazil kolegy a nebudou
odcházet taky...“
Dotřetice Alena Rašková poté, co se Petr
Kapounek (Změna pro Prostějov) pro
nemoc omluvil z jednání.“
* „Prosím o minutu přestávky, potřebuju
se vykašlat!“
Ani Petr Kousal (KDU-ČSL) na tom nebyl během jednání zastupitelstva se zdravím zrovna nejlépe...
* „Špatně na to vidím, ale PRO je zřejmě
pětadvacet členů.“
První náměstek Zdeněk Fišer (ČSSD) na
chvíli řídil zasedání a jen s námahou sčítal
hlasy zastupitelů.“
* „Mám pocit, že si tady hrajeme o to,
kdo dál dočůrá!“
Primátorka Rašková takto okomentovala
hádky o budoucnost mládežnického hokeje v Prostějově.
* „Nebudu vám dělat rozhodčího!“
Následně se tato bodrá žena hodně naštvala ve chvíli, kdy se zástupci dvou hokejových mládežnických klubů Michal
Tomiga a Milan Sedlo do sebe pustili jako
dva kohouti.
* „Znovu zopakuji svůj návrh, který
jsem podával už před dvěma a půl hodinami...“ František Jura (ANO 2011) se
přihlásil o slovo po nekonečné diskusi nad
dotacemi pro mládežnický hokej.
* „Čekal jsem ve frontě, ale zapomněli jste
na mě!“
František Fröml (Změna pro Prostějov) si
postěžoval, že ve tříhodinové rozpravě se
na něj málem nedostalo.
* „Budí to v občanech dojem, že jsme
oslové!“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) se
takto bodře vyjádřil k odmítnutí jeho
článku v Radničních listech.
* „Dobře bude po vašem, ať alespoň jednou máte pocit, že jste něco prosadil!“
A znovu Alena Rašková, která vyhověla
Františku Filoušovi (nezařazený) při jednom z jeho dílčích návrhů.
* „Dokud paní Bartošová nedonese od
svého stranického kolegy ministra Hermana sto milionů korun, tak ten zámek
radši prodejme!“
Josef Augustin (KSČM) si rýpl do Zuzany Bartošové (KDU-ČSL), která hodlá
zámek ve Ptení ponechat v majetku města.
* „Netušil jsem, že někdy něco takového v
životě řeknu, ale souhlasím s náměstkem
Pospíšilem...“
František Švec (nezařazený) byl v diskusi
o ptenském zámku kupodivu zajedno s
náměstkem primátorky Jiřím Pospíšilem
(PéVéčko).
* „Naštěstí se nikdy nenašlo žádné hovado, které by pomníček zničilo!“
Miroslav Pišťák (ČSSD) k pietnímu místu ve Studentské ulici, který poukazuje na
bývalý židovský hřbitov.
Zaznamenal Michal Kadlec

PERLIÈKY

ze zastupitelstva

 

navštivte stále více oblíbenější inter

2015, to znamená 258 trestných činů za
rok 2016,“ seznámil Večerník se základními fakty Miroslav Spurný, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.
Vzápětí ve své obsáhlé zprávě rozebírá
jednotlivou trestnou činnost. „Na úseku majetkové trestné činnosti bylo v roce
2016 zaregistrováno celkem 791 skutků,
což znamená výrazný pokles o 187 deliktů oproti roku 2015. U krádeží prostých
došlo k poklesu o 72 zaznamenaných
skutků. V loňském roce bylo zjištěno 365
skutků, z nichž bylo dvaadevadesát objasněno. Kategorie krádeží prostých zahrnuje krádeže kapesní, kterých bylo v uplynulém roce zaznamenáno 58, což je o deset
více než v roce 2015. Krádeže věcí z automobilů, kterých bylo evidováno 95, pak
znamená úbytek o 8 případů oproti roku
2015. Dále lze uvést krádeže jízdních kol,
které zaznamenaly rovněž pokles oproti
roku 2015. Celkový počet krádeží jízdních kol činil 59 případů, tedy o 4 méně
v porovnání s rokem 2015. V roce 2016
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CELKOVÁ KRIMINALITA NA PROSTÌJOVSKU

Z porovnání statistik zjištěných trestných činů na Prostějovsku v roce 2016
s předchozím rokem 2015 vyplývá, že
nápad trestné činnosti vykazuje pokles
o 208 případů. I když bylo objasněno
o čtyřiaosmdesát trestných činů méně,
celková objasněnost vykazovala nárůst
o 2,2 procenta na celkových 62,13 procenta objasněnosti. „Největší počet skutků z celkové kriminality na Prostějovsku
byl u majetkové trestné činnosti, kdy jich
bylo zjištěno 791. Naopak nejnižší počet
vykazovala mravnostní kriminalita. S počtem deseti případů v roce 2016 došlo
k poklesu o šest skutků oproti roku 2015.
Nejsilnější nárůst počtu zjištěných případů byl v roce 2016 zaznamenán u hospodářské kriminality, a to o osmdesát více
než v roce 2015 na celkový počet 526
hospodářských trestných činů. V rámci
majetkové kriminality byl zaznamenán
pokles o 187 trestných činů. Největší pokles kriminality byl v roce 2016 u krádeží
vloupáním, a to o 99 skutků oproti roku

Michal KADLEC

původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV O výrazném poklesu přestupků spáchaných
Prostějovany v roce 2016 z pohledu městské policie informoval
Večerník již v lednu. Nyní disponujeme také aktuálními statistikami závažnější kriminality, což je výsadou Policie České republiky.
Už z letmého pohledu na základní čísla je patrné, že také trestných činů na území Prostějovska ubylo. Státní policisté zaregistrovali celkem 1 851 nahlášených trestných činů, což je o 208
deliktů méně než tomu bylo v roce 2015. Procento objasněnosti
kriminálních činů pak prostějovským policistům mohou závidět
kolegové z celého Olomouckého kraje...

PROSTĚJOV Jak Večerník už v předešlém vydání
jako první zveřejnil, na uvolněné místo po Josefu Augustinovi (KSČM) navrhla radniční koalice do Rady
statutárního města Prostějova sociální demokratku
Janu Halvadžievovou. V pondělí pro její zvolení zvedli ruce i někteří opoziční zastupitelé. Ještě předtím
ovšem v pořadí již čtvrtá žena v tomto orgánu musela
odpovídat na dotazy opozice.
„Shledáváme, že Jana Halvadžieovová je jedinou navrženou kandidátkou na nového člena rady města. Jiné návrhy
jsme neobdrželi,“ oznámila předsedkyně volební komise
Ivana Copková. Právě členka KSČM měla původně v radě
nahradit svého stranického kolegu Augustina. Jak ale Večerník zjistil, s touto „výměnou“ nesouhlasili jak sociální
demokraté, tak ani jejich koaliční partneři z PéVéčka.
Na dotaz jednoho z opozičních zastupitelů, jak chce
řešit žhavou situaci okolo Manthellanu, odpověděla jediná kandidátka na post radního stručně. „Musím počkat na další jednání s představiteli Manthellanu, které
se má uskutečnit v pátek třetího března. Podle toho se
pak rozhodnu o svém osobním postoji. Každopádně
v kauze okolo Galerie Prostějov budu hájit zájmy města,“ uvedla Jana Halvadžievová. „Jinak už sedm let pů-
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spáchané trestné èiny podle druhu...

U násilné trestné činnosti byl v roce 2016
zaznamenán nepatrný pokles o osm skutků oproti roku 2015, celkem bylo oznámeno nebo zjištěno 127 skutků. „Objasněno
z toho bylo pětadevadesát případů, což
činí úspěšnost 74,8 procenta. V uplynulém roce došlo ke spáchání
dvanácti loupeží, což je
pokles o dvanáct deliktů
oproti roku 2015. Při
objasnění deseti případů
loupeží činila úspěšnost
policistů v tomto druhu
trestné činnosti 83,33

Násilná kriminalita
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násilná kriminalita na prostìjovsku v roce 2016
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po osobách hledaných, či pohřešovaných bylo 81 lidí vypátráno službou
pořádkové policie. V řadě případů se
jedná o pátrání po osobách, které jsou
umístěny v dětských domovech a diagnostických ústavech, odkud se opakovaně vzdalují,“ zmiňuje šéf prostějovské
policie.
V uplynulém roce bylo také vyhlášeno
rovněž pátrání po 65 vozidlech, což
je o čtyři více než v roce předchozím. Z celkového počtu vyhlášených pátrání po vozidlech bylo
pětatřicet aut nalezeno.

Přibylo pouze hospodářských trestných činů. Je

bylo zjištěno 258 krádeží vloupáním
a objasněno jich bylo 103. U ostatní majetkové kriminality bylo zaznamenáno
168 deliktů, z nichž bylo objasněno 83,“
vypočítává poctivě Spurný.
V loňském roce Policie ČR v Prostějově vyhlásila celostátní pátrání
po 103 osobách, což je o sedmnáct
méně než v roce 2015. „Policisty
územního odboru bylo vypátráno 103
osob, bez ohledu na rok, ve kterém bylo
pátrání vyhlášeno. Pohřešováno bylo
šestnáct osob, což je o dvacet méně
než v roce 2015. Na úseku pátrání ať

PROSTĚJOV Šílenec! Mladý šofér
luxusního „bavoráku“ to na dálnici
absolutně nezvládl a u sjezdu do
centra města v obrovské rychlosti
havaroval, když prorazil svodidla.
Měl tak obrovské štěstí, že se s autem nezřítil z hlubokého srázu.
Naštěstí dokázal sám z havarovaného BMW vystoupit! Od policistů
dostal dvoutisícovou pokutu, ale
na svědomí má milionovou škodu,
kterou bude muset pochopitelně
taktéž někdo uhradit... Hasiči vozidlo několik hodin složitě vyprošťovali.
„V pondělí dvacátého února krátce
po poledni došlo v prostoru sjezdu
z dálnice D46 Prostějov směrem do
centra města k havárii osobního automobilu. Dvaadvacetiletý řidič vozidla
značky BMW vlivem vysoké rychlosti
v pravotočivé zatáčce nezvládl řízení,
přejel do protisměru, načež havaroval
do levých svodidel, které prorazil a
zastavil se až o vzrostlé křoví na hraně
několikametrové zdi nad ulicí Průmyslovou,“ popsal neuvěřitelný karambol
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor v Prostějově.
Při havárii řidič utrpěl zranění, přesto
se z vozidla dostal bez cizí pomoci.
„Následně byl převezen k vyšetření
do Fakultní nemocnice Olomouc.
Ke zranění dalších osob nedošlo,“
prozradil Kořínek s tím, že alkohol u
řidiče policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. „Po havárii byl

dálniční sjezd z důvodů vyšetřování
jejích okolností a odklízení následků v
obou směrech uzavřen. Provoz zde byl
obnoven těsně před čtvrtou hodinou
odpolední,“ dodal. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na sedm set tisíc korun na
vozidle a dalších tři sta tisíc na komunikaci.
I když vyšetřování této havárie není
ještě ukončeno, je nad slunce jasné,

proč k ní došlo. „Po provedené prohlídce technického stavu havarovaného automobilu policisté na místě
zadrželi osvědčení o jeho registraci.
Jako příčinu havárie provedeným šetřením určili nepřizpůsobení rychlosti
jízdy podmínkám provozu. Přestupek
řidiče vyřešili uložením blokové pokuty ve výši dvou tisíc korun,“ doplnil informace mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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Znièené BM
W,
milionová šk
oda...

sobím v bytové komisi města,
zkušenosti ze sociální praxe
bych rovněž chtěla v radě
města uplatnit. Sociální oblast v Prostějově znám velice
dobře, úzce totiž spolupracuji
s různými asociacemi ve městě a dlouhá léta už pomáhám
řešit jejich problémy,“ dodala v rámci svého stručného
představení.
Volba nové prostějovské radní dopadla podle očekávání,
hlasovalo pro ni pětadvacet
zastupitelů napříč politickým
spektrem.
(mik)
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Jak málo chybělo k TRAGÉDII! Pro novou radní hlasovala i opozice

Prostějov (mik) - Odbor dopravy
prostějovského magistrátu upozorňuje řidiče na omezení provozu
v Jungmannově ulici, a to ve dnech
od 4. do 5. března a následně od
11. do 12. Března, přičemž poprvé
tomu tak bylo již o uplynulém víkendu. „Důvodem tohoto omezení
bude kácení stromů, na vybraných
místech tak bude doprava možná
pouze v jednom jízdním pruhu.
Žádáme řidiče o obezřetnost, daná
místa budou vybavena dopravními
značkami,“ upozornil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy.

   

Prostějov (mik) - V minulém vydání Večerník informoval o tom,
že smogová situace stále trvá,
což jsme se dozvěděli těsně před
uzávěrkou. V pondělí odpoledne
ovšem meteorologové tento stav
odvolali! „Mohu potvrdit, že díky
lepším rozptylovým podmínkám
byla v Prostějově odvolána. Věřím,
že nám to nyní bez smogu vydrží
mnohem déle a konečně budeme
dýchat lepší vzduch,“ poznamenala
Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně prostějovské primátorky
pro životní prostředí.



Prostějov (mik) - Celkové výsledky loňského rozpočtu města ještě
nejsou známy, ovšem objem stavebních investic už ano. „V roce 2016
překročil finanční objem na všechny
stavební investice města částku sto
padesáti milionů korun. Investice
putovaly jak do oprav komunikací,
tak do nových cyklostezek, úprav
křižovatek nebo třeba parkovišť
a mostů. Nezanedbatelnou investicí
byla i rekonstrukce věže radnice,“
prozradil Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.

Prostavìno 150 milionù...

RYCHLÝ


zpravodajství

KRIMINALITA V PROSTĚJOVĚ VÝRAZNĚ
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mluvnějšího, morálně bezúhonnějšího, tedy jinak řečeno sebe sama. To
platí zejména pro takové struktury, kde
hlavní kvalifikací pro zastávání jakékoliv funkce je co nejdůvěrnější znalost
řitního otvoru workoholického otce
zakladatele.
Oto Košta se však dostal do pořádných problémů. Vystrčil totiž hlavu
z onoho rekta a rozhlédl se kolem
sebe. O tom, co spatřil, promluvil na
nedávná tiskové konferenci. Pro nezaujatého diváka to byla neobyčejně
poutavá podívaná, která naplno odkryla mnoho ze zákulisí v současnosti
nejsilnějšího politického uskupení
v naší zemi. Pokud totiž Oto Košta
nelhal, pak ANO 2011 funguje na
bázi udávání a donášení. Copak
nám to připomíná?

údržba většího množství chodníků
nestála. Sám jsem dokonce přesvědčen o tom, že by při drobném zvýšení
pracovního nasazení bylo možno
tento stav změnit k lepšímu i při stávajícím počtu pracujících. Poté by se
ani nikdo nemusel bát případných
následků úrazů, a teď nemám na
mysli zdravotní potíže. Ty ve většině
případů nejsou natolik důležité, jako
stránka finanční. A o tu zde přeci
hlavně jde, nebo ne?

Chodník se
v zimě neudržuje

   !   

Dnes už je téměř jedno, zda Andej Babiš v minulosti byl či nebyl aktivním
spolupracovníkem STB. Navzdory
písemným důkazům a rozporuplným
rozhodnutím soudů si o tom každý
z nás může myslet své. Mnohem zásadnější je, že vlivný podnikatel dokázal
vybudovat mocné hnutí, které dosazuje své lidi na nejrůznější pozice, aniž by
s danou problematikou měli jakékoliv
zkušenosti. Tím se výrazněji neliší od
ostatních politických stran. Rozdíl je
v tom, že toto hnutí je (minimálně
podle Košty) založeno na stejných principech, jako bývala jedna složka policie,
jejímž hlavním úkolem byla likvidace
protivníků vládnoucí politické strany.
Ano, nic nového pod sluncem. Přesto
je fascinující objevovat staré lidské
vlastnosti v nových kabátech...

Přřivítala jsem zřízení „knihovničky“ v budce. Konečně jsem se přinutila víc číst. Ráda si půjčím pár
knížek, které mě zajímají, po přečtení je jdu vyměnit. Nedávno mě ale
čekalo nemilé překvapení. Budka
byla prázdná, když dva dny předtím
byla třemi řadami knížek zaplněná.
Pochybuji, že si někdo najednou
odnese domů na přečtení padesát
knih různého žánru. Napadají mě
dvě možnosti. Buď si někdo zařizuje doma knihovnu, nebo, v horším
případě, knihy odveze do sběru.
A pár takto utržených korun proleje
hrdlem. Co myslíte?
Ludmila Esterková, Prostějov

Kam zmizely knihy?

Už několik let poukazuji na neutěšený
stav silnice v Havlíčkově ulici. Dlaždice,
které tady pokládala snad ještě Marie
Terezie, vypadávají a na mnoha místech
se navíc dělají prohlubně. Korunu tomu
všemu nasadila loňská rekonstrukce kanalizační sítě. Firma sice všechny výkopy zase zpátky zahrnula a dlaždice dosadila zpátky, ale běžte se tam podívat
teď. Všechny ty výkopy se propadávají!
Volám už delší dobu po celkové rekonstrukci silnice, zatím jsme se bohužel
dočkali jen nových chodníků po pravé
straně směrem od Vápenice. Ale co silnice, pořád tady všichni budou jezdit
po tankodromu?
Petr Opletal, Prostějov

Ulice dostává zabrat

Řadím se mezi čtenáře Večerníku a i ve stáří pozorně sleduji a žiji vším, co se děje
ve veřejném životě. Rád čtu bohaté zprávy z kulturního života i sportovní zprávy.
Neudělal mně však radost článek z 31. ledna od ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera. Ohrazuji se proti jeho pocitům, že se Prostějova dotklo zlo, a to dokonce
zlo s velkým Z. Souhlasím s panem ředitelem, že probíhá široká diskuse okolo
pietního místa židovského hřbitova, jsem ale přesvědčen, že situace je řešitelná
zdravým selským rozumem ke spokojenosti obou stran. Chce to jen čas. Zlo se v
minulém století dotklo Prostějova několikrát. Sám pamatuji dvě takové události,
a to Masarykiádu v roce 1953 a okupaci v roce 1968. V srpnu umírali nevinní
lidé v ulicích města a v roce 1953 došlo k pronásledování účastníků setkání na
náměstí, vyloučení studentů ze studií a totální likvidaci celého profesorského sboru GJW. Jestlipak současní studenti o tom něco vědí? Pane řediteli, jsem rád, že
GJW je prestižním vzdělávacím zařízením a dosahuje pod vaším vedením dobrých výsledků. Proto mi prosím neberte krásné vzpomínky na Prostějov. Zlo s
velkým Z se našeho města zatím díkybohu nedotýká. Arnošt Lejsal, Hrubčice

Zlo v Prostìjovì není!

M

ěší mne, že se občas najde jedinec, který se začne o historii
zajímat hlouběji a přispěje tak malým
střípkem do skládanky prostějovského regionu. Těší mne pak obzvláště,
když je to člověk mladý, který veden
zájmem o historii svého příbuzenstva
a rodného domu, přinese zajímavé
výsledky své práce i nám všem. A tak
dovolte, abych dnes představil práci
mladého badatele Richarda Lázny,
ve které se ponořil do historie domu
´U Anděla Strážce´, jenž se nachází
na Žižkově náměstí. Už samotný název náměstí je přitom zajímavý, jelikož
se jmenovalo až do roku 1893 Horní,
do roku 1945 Žerotínovo, teprve pak
Žižkovo.
ladému vědci se podařilo v
historii domu dopátrat až do
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Historie učitelka života.
Heslo platné v každé době
a laskavý čtenář si jistě také
povšiml, že i já se na minulost odvolávám velmi často
a tvrdím, že kdyby se lidé
z již dříve prožitých události častěji poučili, možná by
byla současná společnost
daleko lepší...

J

šestnáctého století, kdy tehdejší majitelka zvaná Kateřina Albrechta, jinak
údajně velmi movitá, odkázala nemovitost vícero osobám. A zde přicházíme k prvnímu zajímavému momentu, jelikož dle dostupných indicií šlo o
vdovu po kožešníkovi a významném
měšťanovi Albrechtovi, který byl dokonce jednu dobu radním i purkmistrem. Tudíž dům ´U Anděla Strážce´ v určité době vlastnil nejvyšší
představitel města!
elikož jsme milovníky piva, zaujme nás také poznámka o tom,
že součástí portfolia tohoto domu
bylo i právo vařit pivo, pálit pálenku a
oba tyto nápoje společně s vínem zde
i čepovat, což dokládá prostějovská
pozemková kniha. Majitelé se jinak
dost střídali, jak to tak v dějinách chodí, a nebyli vždy jen majitelé původu
českého, ale také německého. Důležitým vlastníkem se stal Wilhelm
Gebauer, jelikož na toto místo přesunul lékárnu, která dostala jméno ´U
Anděla Strážce´, a tento název se postupem času začal vztahovat na celý
dům. Ač původu německého musíme panu Gebauerovi přiznat, že se
pro město činil, a to právě v oblasti
zdravotnické. Jeho jméno najdeme
u plánů na výstavbu chudobince a
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chorobince, následně i u projektu
na výstavbu městské nemocnice,
která byla otevřena před sto třiceti
lety v roce 1887. Pan Gebauer dokonce zastupoval Prostějov při audienci u císaře Františka Josefa I. v roce
1885 v Kroměříži a byl činným i pro
sportovce, jelikož byl členem bruslařského klubu ve městě, a i vzdělance,
neboť byl i členem Okresní školské
rady.
alší významnou postavou,
která na tomto místě působila,
byl MUDr. Jaroslav Mathon, který
zde měl svoji ordinaci. On sám byl
od roku 1897 dlouholetým ředitelem
místní nemocnice a do dějin Prostějova se svojí činností zapsal vskutku
nesmazatelně. Dvacáté století přineslo do domu vcelku radikální
změnu, poněvadž majitelem se stal
řezník Paukert. A tak se okolím nesl
kvikot prasat a bohužel i jejich odér,
tudíž docházelo ke stížnostem sousedů. Za války máme na této adrese
zase cukrárnu, aby se pak opět vrátilo
řeznictví a uzenářství.
ragédií pro historii domu se
málem stala osmdesátá léta
minulého století, kdy byl zadán projekt na asanaci objektu a vybudování
obchodně-obytného komplexu, což

by pohřbilo historický ráz celého
náměstí. Naštěstí však přišel listopad
1989 a s ním restituce... V současnosti
o stavbu pečují rodiče mladého vědce
a po nich to bude zřejmě i on sám.
Až tedy dnes půjdete a pohlédnete na
dům s číslem popisným 89, vězte, že
má bohatou historii, o čemž tedy už
všichni víme své...

ANALÝZA
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HLAS LIDU

Jakmile normální člověk vstoupí do
velké politiky, stane se rázem takhle
malinkým. Tohle heslo by určitě podepsal i Oto Košta. Z relativně úspěšného
lékaře a vysokoškolského pedagoga se
během pár měsíců v roli olomouckého
hejtmana stal v očích jeho spolustraníků neschopný a nekomunikativní
alkoholik. Navzdory tomu se svého
křesla nehodlá vzdát. Co z toho plyne? Pouze tolik, že pravomoci a platy
hejtmanů jsou prostě přemrštěné.
Jinak si nedokážu vysvětlit, proč by
kdokoliv v očích svých blízkých „soudruhů“ byl raději neschopným alkoholikem než lékařskou kapacitou...
Jisté je, že v dobře placené funkci by si
každý z nás dokázal představit někoho
lepšího, a sice schopnějšího, komunikativnějšího, příjemnějšího, pravdonic společného a nemusel snad něco
navíc udělat, nedej bože dokonce třeba i zaplatit. Tento problém rozhodně není spojen pouze s úpravou chodníků, týká se řady dalších a ve většině
případů i důležitějších věcí, ale proč
nezmínit zrovna (ne)údržbu chodníků. Vždyť toto téma se týká nás všech,
pokud tedy alespoň někdy použijeme
ke svému přemístění vlastní nohy namísto dopravních prostředků.
Podle mě by zase tolik práce navíc

MARTIN PYTELA

Vždy, když jdu městem a vidím ceduli s nápisem „Chodník se v zimě
neudržuje“, v některých případech
zkrášlenou dodatkem „Vstup na
vlastní nebezpečí“, ironicky se pousměju, protože pokud bych náhodou
zapomněl, co je v dnešní době prioritou, tato cedule mě okamžitě vrátí do
reality...
Nikoho nezajímá, co se komu doopravdy stane. Hlavní je, aby s nastalým faktickým stavem neměl nikdo
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MARTIN ZAORAL

publicistika
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letos slavíme jubileum...

STB aneb Sorry, teda Babiš!
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letos slavíme jubileum...

téma Večerníku
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PROSTĚJOV Milé děti, tohle fakt nezkoušejte! Tomáš „Tomur“
Kohoutek z Kostelce na Hané a jeho kamarád vystupují na internetu coby TheAdventureGuys, což by se dalo volně přeložit jako
„Adrenalinoví týpci“. Na síti zveřejňují videa ze svých dobrodružných výprav. To poslední z nich zaznamenalo během únorových
dní již skoro padesát tisíc zhlédnutí! Co na něm je? Proč to oba hoši
vlastně dělají? A co na něj říkají zástupci Domovní správy?

Martin ZAORAL
Je to stejně nebezpečné jako lákavé. Lezením na cokoliv vysokého si v mládí
prošel téměř každý z nás. V současnosti
je s moderní technikou možné natočit
průběh svých adrenalinových hrátek na
kameru a pochlubit se s ním na internetu. Právě to dělají Tomáš Kohoutek
z Kostelce na Hané a jeho kamarád,
jehož jméno se Večerníku nepodařilo
zjistit. Co ovšem víme, je, že oba mladíci
lezou po všem naprosto bez jištění. A
jsou v tom skutečně dobří. Mají nejen
odvahu, ale také dostatek hbitosti a síly.
Obzvláště pozoruhodné je, že dokáží vyšplhat téměř na cokoliv, přestože jeden z nich má od narození zakrnělé prsty pravé ruky. „O fotku a videa
nám zas až tak nejde. Většinou lezeme
hlavně pro ten hezkej výhled,“ svěřil se
na Facebooku Tomáš Kohoutek.

druhou vše má i své stinné stránky. Nejhorší na celé věci není ani tak to, že se
při svých výpravách mohou zabít oni
sami, ale zveřejněnými videozáznamy mohou inspirovat děti, které přecení své schopnosti a při podobné příležitosti si ublíží. Podobné kousky totiž
začínají být na sociálních sítích celosvětově hodně populární. Kromě toho, že
TheAdventureGuys vylezli na komín po
bývalém Oděvním podniku Prostějov,
či obří billboard u prostějovského Teska, zavítali nedávno také do uzavřeného
aquaparku. „Při koukání na jedno video,
které jsme v aquaparku natočili v létě, nás
napadlo, proč si to čekání na teplé dny nezkrátit po svém,“ uvedli oba hoši záběry,
na nichž sjíždí z tobogánů v aquaparku na
dětských lopatách.

zím pozemku, kde mohli způsobit
i poměrně značné škody. O to jim
však zřejmě nešlo. „Vím o tom. Ty jejich
ostatní videa mi přijdou bláznivá, ale
docela se mi líbí. Oceňuji jejich smysl pro recesi. Na druhou stranu nelze
přehlédnout, že v případě aquaparku se
jedná o neoprávněné vniknutí na pozemek. Žádné oznámení jsme však v tomto ohledu zatím nepodali, a pokud nezjistíme větší škody, ani tak neučiníme.
Jestliže by se to ovšem mělo opakovat,
pak budeme nuceni řešit situaci právní
cestou. Zároveň se však postaráme o

zjistili jsme
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Co na to Domovní správa?

důkladnější zabezpečení prostoru,“ vyDopad do bazénků bez vody byl tak jádřil se v tomto ohledu šéf Domovní
v jejich případě poněkud tvrdší, nic správy Prostějov Vladimír Průša.
vážnějšího však tentokrát žádnému
Rozhovor odmítli
Na první pohled se lze obdivovat doved- z mladíků nehrozilo. Horší už bylo,
nosti i bezstarostnosti obou mladíků, na že se bez dovolení pohybovali na ci-

Kdo spadne jako první?

Tomáše Kohoutka coby absolventa
Obchodní akademie Prostějov se Večerník pokusil telefonicky kontaktovat
s žádostí o rozhovor. Po prostředníkovi
nám ale vzkázal, že o žádné obsáhlejší
vyjádření nemá zájem...
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„Jenom ty víš, kde jsou tvé limity,“
PROSTĚJOV Nebojácní dobrodruzi,
zdatní sportovci, ale také nezodpovědní hazardéři se životem, které by
nikdo jen trochu „normální“ neměl
napodobovat. Tak by se dali charakterizovat mladí lidé, kteří propadli
módní vlně rooftoppingu šířící se k
nám z Ruska. Nepochybně nejpůvabnější rooftopperkou na Prostějovsku
je absolventka GJW Tereza Texlová.
Svému nebezpečnému koníčku se podle
svých slov věnuje dva roky. Na adrenalinu,
který je s ním spojený, se zřejmě stala závislou. „Kdykoli, když jedu do školy, jsem v
jiném městě nebo jen tak venku s ´normálnějšími´ přáteli, vždy mám hlavu v oblacích
a sleduji, kam dál bych se mohla podívat,“
říká o sobě Tereza, která však o svém jednání i pochybuje. „Někdy si sama říkám, proč
vlastně dělám takto extrémní věci. Každý
ale prostě máme svého koníčka a životní

styl. Tohle je ten můj! Miluji prostě ten pocit, když jsem na vrcholu. Relaxuji při tom,
ale zároveň zůstávám plně soustředěná. Ten
výhled a atmosféra, to je něco, čemu nemůžete rozumět, dokud to nevyzkoušíte,“ napsala Tereza na svém Instagramu, kde ji na
profilu sleduje přes tři tisíce fanoušků.
Prostějovská spidermanka přitom v rozhovoru pro internetový server jednoho z
výrobců energy drinků přiznala, že se bojí
pavouků. Přesto se neohroženě pohybuje
v situacích, v nichž by se asi většina z nás
nikdy ocitnout nechtěla... „Když lezu, pud
sebezáchovy jde okamžitě stranou a lezu
dál. Když se přestanete překonávat, přestanete žít,“ vysvětlila svoji motivaci Tereza
Texlová.
(mls)
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tvrdí Tereza Texlová

letos slavíme jubileum...
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zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
FINANČNÍ VÝBOR V NĚMČICÍCH REZIGNOVAL 
NÍK

Na zastupitelstvu mělo být ve hře i hlasování
ZIVNĚ
o odvolání starostky. K tomu ale nedošlo... EXKLU

NĚMČICE NAD HANOU Nejen v Prostějově se zastupitelstva
protahují... Podobně tomu bylo i na jubilejním třicátém zasedání
v Němčicích nad Hanou, které začalo o půl šesté večer, načež
skončilo krátce před třiadvacátou hodinou. Vše se protáhlo zejména kvůli rezignaci členů finančního výboru, zejména pak
předsedy Jiřího Večeřeho. Jeho stranický kolega a dlouholetý kritik vedení města Jiří Zatloukal v této souvislosti vyzval užší vedení
radnice k rezignaci. Oficiální návrh na odvolání ovšem nepodal.
e-mailem. „Dělejte si s ní, co chcete...,“
vzkázal stranický kolega známého
opozičního kritika Jiřího Zatloukala.
Podle jeho názoru pracoval finanční
výbor perfektně. „Jasně se ukazuje,
Martin
že provoz haly Suprovka je pro měsZAORAL
to zbytečně nákladný. Proto by mělo
Čtvrteční jednání zastupitelstva odejít vedení radnice,“ vyjádřil se
v Němčicích nad Hanou provázely Zatloukal, který v podobném duchu
průtahy. Hned na úvod si někteří čle- hovoří již řadu let.
nové stěžovali na fakt, že mají údajně
málo času k tomu, aby se na schůzi
1HY\XçLWiKDOD"
zodpovědně připravili... „Vše děláme po práci, potřebujeme dostávat Starostka Němčic nad Hanou výhranávrh programu jednání alespoň dy rezignujícího předsedy finančního
s týdenním předstihem. Ostatně na výboru odmítla. „Ze své pozice neto máme ze zákona právo,“ vyjád- mohu jakkoliv zasahovat do činnosti
řila se například zastupitelka Blanka finančního výboru. Pokud jeho čleSnídalová, která zároveň rezignovala nové chtějí jakékoliv podklady, mona své členství ve finančním výboru. hou se obrátit na zaměstnance úřadu.
„Kromě nedodržování termínů při Ti by jim samozřejmě měli včas vyhododávání informací nám vadí fakt, vět. Věřím, že se tak i děje,“ reagovala
že závěry finančního výboru nejsou Ivana Dvořáková.
brány v potaz,“ doplnil kolegyni Jiří Halu Suprovka se vedení města
Večeře, který nedávno zpracoval ana- rozhodlo vystavět proto, aby děti
lýzu využitelnosti haly Suprovka. Tu z místní školy nemusely v hodinách
posléze rozeslal všem zastupitelům tělesné výchovy docházet do sokoexkluzivní
reportáž
pro Večerník

lovny. Otevřena byla před třemi lety.
Kromě školáků v ní našla zázemí řada
sportovních oddílů, v polovině března se zde mimo jiné pravidelně koná
taneční soutěž Orion dancing stars,
která nemá v regionu obdoby. Přesto
je existence objektu dlouhodobě trnem v oku opozičních zastupitelů.
Ještě před její stavbou doputovala
na krajský úřad řada anonymních
udání. „Závěry analýzy bereme v potaz. Jen bychom byli rádi, pokud by její
autoři navrhli, co by se tedy dle nich
mělo změnit. O tom pak v zastupitelstvu můžeme hlasovat a s ohledem na
výsledek hlasování pak přistoupit ke
konkrétním krokům,“ komentovala
dokument němčická starostka.
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Po přijetí rezignace šéfa finančního
výboru byli jmenováni noví členové
jako Alice Štěpánková, která pracuje
jako mzdová účetní v Domově u rybníka ve Víceměřicích. Předsedou byl
zvolen Milan Tesařík. „Pracoval jsem
jako účetní a ekonom, později jsem
podnikal. Nakonec jsem působil jako
likvidátor. Zlikvidoval jsem tři firmy,
načež jsem se zhroutil a odešel do důchodu,“ představil se nový šéf finančního výboru. Ze své nové funkce však
nijak zvlášť nadšen nebyl. „Co mám
dělat?“ reagoval s úsměvem na otázku, zda předsednictví výboru přijímá.

G[ \Q \X]
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Konice (mls) - Vedení Konice
opět podpoří místní sokoly a charitu. TJ Sokol Konice by měl na
celoroční činnost obdržet dotaci
ve výši sto tisíc korun, charita pak
dvojnásobek této částky.
$"$) + #$)0F^  " /  I
    ##%
Foto: Martin Zaoral

Jednání zastupitelstva v Němčicích,
které se protáhlo až do pozdních
nočních hodin, sledovala v sálu kina
Oko jen hrstka místních. „Myslím,
že lidi mnohem víc zajímá, co se u

nás bude dít, než naše handrkování,
které se táhne dlouho do noci. To
je myslím spíše odrazuje,“ komentovala tento fakt Ivana Dvořáková,
starostka Němčic.

Plumlovský zámek Do krajského zastupitelstva
#$ %& OPRAVUJE se vrací němčická starostka
➢ ZE STRANY 3
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zjistili jsme
PLUMLOV Když loni v říjnu postihl
plumlovský zámek rozsáhlý požár,
obletěla tato zpráva celou republiku.
V současnosti již na objektu probíhají opravy poničené střechy.
S požárem plumlovského zámku se
místní radnice popasovala se ctí. Ani
ne čtyři měsíce po katastrofě nas-

toupila stavební firma, aby historický
objekt opravila. „Ve smlouvě máme,
že by rekonstrukce střechy měla být
dokončena do šesti týdnů. Následovat
ještě bude oprava poničeného interiéru,“ prozradil Večerníku Adolf Sušeň,
starosta Plumlova.
Zhruba koncem března by tak mohl
být skoro jako nový. Opravy přijdou
přibližně na něco málo přes dva miliony korun, uhradit je má pojišťovna.
(mls)

PROSTĚJOV Večerník v souvislosti s politickým rozhodnutím
Zuzany Bratterové zajímalo, zda
manželka prostějovského náměstka primátorky Pavla Smetany přece jen vážněji neuvažovala
o druhé alternativě. Tedy, že skončí
jako ředitelka domova. A také, kdo
její místo v krajském zastupitelstvu
nově obsadí.
„Nepopírám, že jsem pracovala
i s úvahou, že řídicí post opustím
a budu se etablovat v úplně jiné profesi či si najdu obdobné pracovní
uplatnění v jiném kraji. Obojí možnost by mi pak umožnila krajskou
zastupitelkou zůstat. Nicméně poté,
co mě oslovili někteří zaměstnanci
organizace, kterou vedu, s tím, že
by byli rádi, abych zůstala na svém
místě ředitelky, rozhodla jsem se pokračovat ve své pracovní pozici. Netajím se tím, že to byla pro mě zatím
nejtěžší volba v profesním životě, ale
zároveň mě velmi potěšilo, že mám

Brodek u Prostějova (mls) Pamatujete Pionýra? V dobách
před listopadem 1989 se jednalo
o dominantní organizaci pro děti
a mládež, která měla vládnoucí KSČ usnadňovat působení
na mládež ve věku školáků základních škol. Málokdo ví, že Pionýr
coby organizace pro děti existuje
i dnes! V současné době se profiluje jako demokratický, dobrovolný a nezávislý spolek, jehož
oddíly nabízejí činnost dívkám
i chlapcům na šesti stovkách míst
po celé republice. Patří k nim
i Brodek u Prostějova. V současnosti tato organizace žádá o příspěvek na dopravu na akci Ledová
Praha, která se konala začátkem
února.

podporu spolupracovníků a svědčí
to také o tom, že v mnou řízené organizaci panují velmi korektní vztahy,“ odpověděla Zuzana Bratterová.
V některých médiích se objevilo,
že Bratterová v souvislosti se svojí
profesí cítila střet zájmů s politickou funkcí. Jenomže i v Zastupitelstvu Olomouckého kraje je několik
dalších členů, kteří zastávají posty
na obecních či městských úřadech
nebo vedou různé organizace...
„Takové prohlášení jsem sice žádným
médiím nedala, nicméně je pravda,
že například při hlasování o rozpočtu
kraje jsem pokaždé preventivně ohlašovala potenciální střet zájmů. Domnívám se, že institut střetu zájmů
by měl být zákonem zcela precizně
upraven, aby nevznikaly pochybnosti, kdy k němu fakticky dochází,
a bylo možné jednoznačně prokázat,
zda zastupitel hlasováním vyjadřuje,
že má na výsledku věci subjektivní
nebo oprávněný společenský zájem.
Ze střetu zájmů by totiž potenciálně
mohl být v krajním případě nařčen
každý zastupitel, pro jehož domov-

   

skou obec se hlasuje o nějaké dotaci
či pro úpravu silnice. Z mé osobní
zkušenosti vím, že to pak může být
zásadně zneužíváno k různým šikanózním nepravdivým udáním ze
strany jednotlivců či zájmových skupin a často to může vyhrotit vztahy
a paralyzovat tyto orgány,“ vyjádřila se
Zuzana Bratterová.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje
tedy opouští Prostějovanka, ovšem
místní region naštěstí oslaben nebude. Jak Večerník zjistil, náhradou
se stane starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková (na snímku).
Ta se přitom do vrcholného orgánu
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Nezamyslice (mls) - Po dlouhých letech se mohli místní vyřádit na bruslích přímo v Nezamyslicích. Lidé nově otevřené
kluziště hojně využívali po celých
pět týdnů. Den před Valentýnem
však premiérová sezóna na kluzišti skončila. Vedení městyse děkuje hasičům, zdejším mažoretům
a všem ochotným rodičům za
údržbu ledové plochy.

&=  <X
Určice (zv) - Pestrý program přichystal na tuto sobotu 11. března
Kulturní klub Určice u příležitosti Mezinárodního dne žen.
Hlavní hvězdou hudebního odpoledne bude populární zpěvák
Jiří Helán, společně s ním se
mohou zvláště ženy těšit i na vystoupení kralické tančení skupiny Druhý dech. Program začíná
v 15:00 hodin.
kraje vrací už po půlroční přestávce.
„Ano, je to tak. V pondělí sedmadvacátého února budu na krajském zastupitelstvu navržena jako náhradnice
za Zuzanu Bratterovou. Na práci pro
Olomoucký kraj se těším. I když nyní
v zastupitelstvu panuje zjitřená atmosféra kvůli hejtmanu Koštovi, takže
lehké to nebude,“ poskytla Večerníku
včera odpoledne prvotní reakci Ivana
Dvořáková. V pozici starostky Němčic
nad Hanou zůstává. „Nevidím důvod
rezignovat. Krajské zastupitelstvo se
koná jednou za tři měsíce, moji práci
pro Němčice to rozhodně neohrozí,“
ujišťuje Dvořáková.
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PROSTĚJOV O nedávných Vánocích se
velkým tématem na Prostějovsku stala
otázka otevření lékáren ve sváteční dny.
Řada lidí nevěděla, že ani druhý vánoční
svátek nebude nikde otevřeno...
„Bylo mi jasné, že viníkem situace je vláda s jejími experimenty. Asi si v Praze neuvědomili,
že když se novým zákonem zavřou nákupní
centra, bude to znamenat i skutečnost, že třeba v celém našem regionu najednou nebude
ve sváteční den otevřena vůbec žádná lékárna,“ popisuje svou motivaci se do věci zapojit
Petr Sokol (na snímku) z Prostějova.

*\X   >X  \

Nenechal proto věc běžet samospádem, ale
začal hledat řešení. „Říkal jsem si, že situace
nemůže takto zůstat a že by třeba mohl pomoci kraj, který má ve zdravotnictví také své
slovo. Oslovil jsem proto náměstka hejtmana Dalibora Horáka (ODS) a popsal mu, co
se o Vánocích s lékárnami na Prostějovsku
dělo,“ uvedl pro Večerník. Náměstek Horák,
který má na kraji na starost zdravotnictví,
již na základě prostějovské iniciativy vstoupil do jednání s vedením Středomoravské

   

nemocniční, aby se našlo řešení situace pro o něm budou s předstihem informována
letošní rok.
všechna města a obce, která dále zajistí informovanost obyvatelstva způsoby v místech
\ <\ ^X_ G`
obvyklými,“ popsal postup kraje Dalibor
Vzhledem k tomu, že provoz o svátcích je Horák.
ekonomicky nerentabilní, náměstek navrhu- Petr Sokol, který pomohl otevřít dveře
je, aby lékárny v nemocnicích byly otevřeny k řešení problému, si myslí, že by toto
omezenou dobu v pozdních odpoledních řešení situaci s lékárnami na Prostějovhodinách (například od 16:00 do 18:00), sku prospělo. „Když se věc takto dotáhne
aby mohly obsloužit zákazníky, kteří přes až do konce, bude to příklad, jak může poden navštíví ordinace. Náklady by v takovém litika pomáhat v řešení konkrétních důlepřípadě hradil kraj. „Informovanost o nově žitých lidských záležitostí,“ je přesvědčen.
nastaveném systému bude posílena tak, že
(red)

druhý „pouze nadýchal“
Ve středu 22. února krátce před
čtrnáctou hodinou přijali policisté na lince tísňového volání
oznámení o havárii cyklisty v křižovatce komunikací mezi obcemi
Bedihošť, Čehovice a Otonovice.
Na místě policisté zjistili zraněného pětatřicetiletého muže.
Provedenou dechovou zkouškou
mu změřili hodnotu 2,83 promile alkoholu v dechu. Cyklista se
změřenou hodnotou souhlasil a
přiznal vypití jednoho jedenáctistupňového piva a tří velkých
odlivek rumu na oslavě. Následně
byl k dalšímu ošetření převezen
do prostějovské nemocnice. Během vyšetřování havárie místem
projížděl další cyklista. Ten stylem své jízdy jevil známky ovlivnění alkoholem, načež byl zastaven a zkontrolován. Provedenou
dechovou zkouškou policisté u
šestatřicetiletého muže změřili
hodnotu 2,5 promile alkoholu v
dechu. Dalším šetřením zjistili,
že oba cyklisté spolu krátce před
havárií společně oslavovali narozeniny. Oba jsou nyní podezřelí
ze spáchání přestupku dle zákona
o silničním provozu, za který jim
hrozí pokuta až do výše dvaceti
tisíc korun.

Po oslavě havaroval,

Minulé úterý 21. února po deváté hodině kontrolovali policisté v
Kostelci na Hané vozidlo značky
Peugeot, načež zjistili, že sedmačtyřicetiletý řidič není majitelem
vozidla. Tím je osmadvacetiletá
žena z Prostějova. Muž téhož dne
dopoledne totiž využil přístupu
do bytu majitelky, zde se bez jejího vědomí klíčů od vozidla zmocnil, následně s ním odjel. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
neoprávněného užívání cizí věci.
Trestní zákoník pro tento přečin
stanoví sazbu odnětí svobody až
na dvě léta nebo zákaz činnosti.

Odjel bez dovolení

Z trestného činu zanedbání povinné výživy podezírají koničtí
policisté sedmatřicetiletého muže
z Konicka. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit tím, že od ledna minulého roku do současnosti
záměrně nijak nepřispěl na výživu svých dvou dětí. Rozhodnutím
Okresního soudu v Prostějově mu
byla stanovena částka výživného
na obě děti v souhrnné výši čtyř
tisíc korun. K dnešnímu dni tak
dlužná částka dosáhla výše 48 800
korun k rukám matky dětí a 7 200
korun k rukám nyní již zletilé dcery. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému
pro přečin zanedbání povinné
výživy hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

Krkavčí táta neplatí

KRONIKA
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Martin ZAORAL
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O tom, že masopust je skvělou příležitostí pro nezřízenou zábavu, vědí všude
tam, kde se masky vydaly na pouť vesnicí. Možná úplně nejvíce jich v rámci prostějovského regionu vyrazilo v Horním
Štěpánově. „Je to patnáct let, co se nám
tuto tradici podařilo obnovit. Nejprve
nás chodilo kolem deseti, ale letos se nás
sešlo už devětasedmdesát,“ pochvalovala si Lucie Grygová, starostka zdejšího
sboru dobrovolných hasičů, který si vzal
organizaci masopustu za své.
Do kroku i k tanci maškarám v Horním Štěpánově vyhrávala šestice muzikantů z nedaleké Lipové. „Hrajeme
tu už šestým rokem, protože je to tady

3x foto: Martin Zaoral

nejlepší,“ zhodnotil vedoucí kapely
Lipovanka Alois Pospíšil. Maškary
v Horním Štěpánově tradičně přijímaly dary od místních, na oplátku jim
věnovaly hasičský kalendářík. „Natiskli
jsme jich čtyři stovky. Obejdeme tak tři
sta chalup a zbytek rozdáme po cestě,“
zmínila se Grygová. Mezi obdarované
patřili i řidiči projíždějící obcí, které se
maškarám dařilo úspěšně zastavovat.
„Obvykle nám nějakou tou korunou
přispějí. Loni jsme zastavili dokonce
policejní auto a místo toho, abychom
platili pokutu, tak jsme od policistů
inkasovali peníze my,“ zavzpomínala
s úsměvem Grygová.
BYLI JSME
U TOHO

Kladkách, Pěnčíně, Slatinkách a celé
řadě dalších obcí. Patří k nim i Vícov.
„Letos je nás třicet, což je víc než loni.
Jsme rádi, že se k nám přidali i novousedlíci,“ poznamenala zdejší starostka
Jana Rozsívalová.
Masopust neboli ostatky skončí o Škaredé středě též zvané Popeleční. Od ní
by měl následovat čtyřicetidenní půst,
který má trvat až do Velikonoc.

Pod šable, pod šable,
aj pod obušky,
my všechno bereme
aj plané hrušky.

Pod šable, pod šable,
můj milý pane,
dejte nám slaniny
jako dvě dlaně.

Fašánek, fašánek,
velká noc bude,
kdo nemá kožucha,
zima mu bude.

Co se zpívá v Horním Štìpánovì

Maškary v Horním Štěpánově si svůj
svátek skutečně užívaly. Nejenže popíjely, pojídaly, tancovaly a vybraly nějakou tu korunu, navíc si po cestě zazpívaly písničku „Pod šable, pod šable“.
Horní Štěpánov přirozeně nebyl jedinou obcí na Prostějovsku, kde se
masopust konal. Každoročně tento svátek slaví mimo jiné v Pivíně,
Březsku, Přemyslovicích, Malenách,

V Horním Štepánov se v sobotu ráno sešlo neuv itelných 79 masek. Chodilo se tu
až do veera, poté se všichni vypravili na pochovávání basy.
Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOVSKO To si dovolil
hodně, zuřivec jeden! Mladý muž
se uplynulou středu vydal za svojí
bývalou přítelkyní, se kterou měl
syna s žádostí, zda malého chlapce
může navštívit. Žena mu to však
nechtěla umožnit, načež se zhrzenému otci zřejmě zatmělo před
očima a matku svého dítěte praštil
brého
pěstí do obličeje. Kromě dobrého
vychování však zapomněl na něco
mnohem podstatnějšího. V tu
adobu na něj byl už vydán zad
tykač! Nyní tedy dostane od
justice ještě přidáno...

„Ve středu dvaadvacátého února
ora
tk
před devatenáctou hodinou kontaktoval v obci na Prostějovsku osmadvacetiletý muž svou bývalou přítelkyni, kterou žádal o návštěvu svého
syna. Žena, která má dítě svěřeno
do své výlučné péče, toto odmítla.
Chlapík však na svém požadavku
trval a spor následně eskaloval až
k fyzickému napadení expřítelkyně,
která se po několika úderech pěstí
do obličeje pokusila schovat v domě,
útočník však zavírané dveře přetlačil
a do objektu vnikl. Uvnitř se ženě podařilo agresivního otce uzamknout
v jedné místnosti a přivolat na místo

Michal KADLEC
policisty. Muž poté z domu utekl oknem,“ popsal násilný incident František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov. Jak
přidal, žena neutrpěla naštěstí zranění, které by si vyžádalo lékařskou
péči.
Poté, co policejní hlídka dorazila na místo, dala se do pátrání po
násilníkovi. Ten unikal zadržení
pouhou hodinu. „Za tuto dobu policisté muže vypátrali a zadrželi. Při
šetření skutku zjistili, že na něho byl
necelý týden předtím ve čtvrtek 16.

lkynì
Od pøíte
rovnou
zamíøil
ice!
do vìzn

LUTOTÍN Pouhé dva
centimetry nového sněhu
překvapily šoféra oranžové multikáry, kterému to
na mostě přes řeku Romži v Lutotíně „uklouzlo“
a narazil do zábradlí. Pověstný „ťukanec“ odnesly
naštěstí jen plechy, řidič
zůstal nezraněn. Od policistů však pochopitelně Na zasnžené vozovce nezvládl idi udržet multikáru v rovném smru, zastavilo ho až zábradlí
mostu v Lutotín.
2x foto: Policie )R
dostal pokutu.
„V pátek sedmnáctého února krátce po poledni došlo v obci Lutotín k havárii nákladního automobilu značky Multicar. Osmatřicetiletý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a na sněhem pokryté silnici dostal
smyk. Následkem toho se vozidlo stalo neovladatelným, přejelo do protisměru a poté vyjelo vlevo k okraji komunikace, kde narazilo do zábradlí mostu přes řeku Romži. Ke zranění osob při havárii nedošlo,“ popsal karambol František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody na vozidle a zábradlí mostu byla předběžně vyčíslena na dvaatřicet tisíc korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek pak vyřešili uložením blokové pokuty
ve výši dvou tisíc korun,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

PLUMLOV To je tedy síla! Co obracet
se mají policisté z obvodního oddělení
v Plumlově. Od začátku tohoto roku
přistihli na silnicích v okolí tohoto městečka na třicet řidičů vozidel či cyklistů
pod vlivem alkoholu nebo drog. Už tak
negativní bilanci rozšířili minulý čtvrtek další dva hříšníci!
Ve čtvrtek 22. února během odpoledních
hodin zjistili policisté z obvodního oddělení v Plumlově dva řidiče pod vlivem zakázaných látek. „Prvním byl před čtrnáctou
hodinou v Žárovicích kontrolovaný šestadvacetiletý muž z Němčicka. Po negativní
dechové zkoušce na přítomnost alkoholu
policisté u muže provedli orientační test na
přítomnost jiných návykových látek. Ten
ukázal přítomnost látky amphetamin/
metamphetamin. Za dvě hodiny stejná
hlídka kontrolovala v Mostkovicích šestatřicetiletého řidiče osobního automobilu.
Také on se podrobil orientačnímu testu na
přítomnost zakázaných látek. V jeho pří-

padě byl pozitivní na látky amphetamin/
metamphetamin a marihuanu,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Oba řidiči však užití zakázaných látek
popřeli a dobrovolně se podrobili odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. „Další jízdu jim policisté zakázali.
Řidiči jsou podezřelí z přestupku podle zákona o silničním provozu, za který jim
v případě, že se prokáže, hrozí pokuta až do
výše dvaceti tisíc korun a zákaz řízení všech
motorových vozidel na dobu od šesti měsíců do jednoho roku,“ přidal mluvčí.
V letošním roce plumlovští policisté zjistili
již téměř tři desítky řidičů pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. „Většina
z toho pak byla pod vlivem jiných návykových látek než alkoholu. Jedním z důvodů,
proč tomu tak je, je rozdíl v době, kterou
tělu trvá odbourání těchto látek.,“ uvedl
Kořínek.
(mik)

na sn'hu v Lutotín' TŘICET OVLIVNĚNÝCH
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sešly čtyři vzorky se stejným počtem
bodů. Hodnotilo se tak ještě jednou
dodatečně,“ líčil zajímavý průběh
dobromilický starosta. Ze čtyř finalistů pak zbyla nepopulární bramborová
medaile na švestkovici pana Ditricha.
„Přestože na samotný košt moc lidí
nedorazilo, tak budeme pravděpodobně pokračovat v tradici i příští rok.
Mezi chlapy je o soutěž zájem,“ uzavřel Pavel Drnovský.

A teK kterou? Práce degustátora není opravdu jednoduchá. Foto: Zdenk Vysloužil

jako ve škole, od jedničky do pětky,“
prozradil starosta.
Přestože měly „kadlátky“ převahu,
na medailové posty se nakonec nedostaly. Vítězem se stal Pavel Trněný se špendlíkovicí. Druhý skončil
Radek Kříž, jenž soutěžil s rynglemi, a třetí místo patřilo třešňovici
Antonína Vystavěla. „Vyvrcholení
bylo dramatické. Musel se udělat
dodatečný rozstřel, protože se nám

>>>Dokončení ze strany 3
Celá kauza vypukla počátkem února,
kdy Koštu k rezignaci vyzval samotný
Andrej Babiš. K této výzvě se přidali
nejenom zástupci krajské organizace ANO 2011, ale k překvapení
mnohých i náměstci z ČSSD a ODS.
Důvodem odvolání hejtmana Košty má být podle jeho kritiků špatná
komunikace s koaličními partnery,
jeho nechuť cokoliv reorganizovat na
krajském úřadě, až příliš úzké spojení
s bývalým hejtmanem Jiřím Rozbořilem a v neposlední řadě i fakt, že

údajně ve velké míře požívá alkohol.
„Je to všechno snůška nesmyslů a lží,“
zopakoval Košta pro Večerník dva dny
před rozhodujícím zastupitelstvem
Oto Košta. „Zda se skutečně bude na
zastupitelstvu projednávat moje odvolání, to se dozvím na jednání Rady
Olomouckého kraje, které začíná
v pondělí sedmadvacátého února
v osm hodin ráno. Pokud tento návrh
skutečně padne, budu se zcela jistě
bránit proti všem nařčením,“ vzkázal
bojovně. Potvrdil tím, že křesla hejtmana se nechce vzdát bez boje!

Večerník také zajímalo, co bude
hejtman dělat, když jej zastupitelé
skutečně odvolají z funkce. „Tuto
otázku mi během uplynulého týdne
pokládala mnohá média. Všem jsem
řekl, že na ni nebudu odpovídat, dokud nebudu vědět výsledek jednání
krajského zastupitelstva. Ale vám
řeknu, že pokud opravdu skončím
jako hejtman, nechám si měsíc na
rozmyšlenou a pak se teprve rozhodnu. V emocích se člověk rozhodovat
nemá,“ uvedl exkluzivně pro Večerník Košta.
(mik)

Poslední hodiny hejtmana Košty?

Mezi dvaadvaceti přihlášenými vzorky měla převahu švestkovice, která
však nakonec nevyhrála. „Byly i pálenky z jablek, hrušek nebo třešní.
Úplně pak chyběly meruňky, které
všechny pomrzly,“ informoval Večerník Drnovský. Na samotné resumé se
dostavilo patnáct degustátorů, kteří
hodnotili všechny pálenky bez rozdílu
kategorií. „Hodnotilo se známkami

Zdeněk
VYSLOUŽIL

původní reportáž
pro Večerník

DOBROMILICE
Moštárnu
prodchla vůně slivovice. Již dvanáctý ročník koštu domácích ovocných pálenek uspořádali uplynulou
sobotu v Dobromilicích. Loňská
slabá úroda se ovšem podepsala
i na množství soutěžních vzorků.
„Máme dvaadvacet vzorků, což
vzhledem k tomu, že ovoce opravdu moc nebylo, vnímám jako solidní počet. Měl jsem obavy, že jich ani
tolik nebude,“ komentoval Pavel
Drnovský, starosta obce Dobromilice, která košt pořádala.

Šofér multikáry boural Na Plumlovsku už zadrželi V „Dobrátkách“ chutnaly špendlíky!

Projet Horním Štpánovem bez p íspvku nebylo prak- Doktorka Opíchalová, která rozdávala píchance i dobré Ve Vícov vyšlo t icet masek, organizáto i uvítali, že se
ticky možné. Platili všichni.
rady, navštívila i Boženu Ková ovou.
letos zapojili i novousedlíci.
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Letošní masopust měl opět grády. Své o tom
vědí všichni medvědi, klauni, šmoulové, hastrmani, indiáni, kravičky, volové a další, kteří se uplynulou sobotu vypravili na pouť
po svých dědinách. Přestože loňský rok ovoci vůbec nepřál, pálenka i koláčky se opět našly pro každého. Od časného rána tak
veselé průvody mašírovaly nejen od domu k domu, ale také od
slivovice ke slivovici. Celodenní pouť obvykle zakončil maškarní
bál spojený s pochováváním basy. Kdo tohle všechno ve zdraví
přežil, přežije už všechno. A může se těšit na příští rok. Večerník vše
sledoval pěkně zblízka.

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

KLADKY Velká únorová obleva postihla celé Prostějovsko. Jednoznačně nejmenší radost z tohoto faktu
měli lyžaři a provozovatelé ski areálu
v Kladkách. O uplynulém víkendu
se zde pro tuto sezónu rozjely vleky
naposledy.

zjistili jsme

Už v průběhu celého minulého týdne musel být provoz v areálu dočasně přerušen.
Zrušeno bylo dokonce páteční večerní
lyžování. S nasazením všech sil i techniky
se kladeckým Sokolům podařilo připravit
sjezdovku sobotu a neděli. V provozu však
byl pouze jeden z obou vleků.
„Vzhledem k vývoji počasí se jednalo
o pravděpodobně poslední lyžařský víkend.Mrzínástootovíce,žepříštítýdenzačínají v Olomouckém kraji jarní prázdniny
a za pár dnů budou mít volno také školáci
z Prostějovska. Neuskuteční se ani plánovaný karneval na lyžích,“ vyjádřil se předseda Lyžařského areálu Kladky Jiří Křeček.
Přesto mohou být v Kladkách tentokrát
relativně spokojeni. Letošní sezóna zde
odstartovala již 9. prosince loňského roku
a prakticky bez přestávky se lyžovalo až
téměř do konce února. Jednalo se tak
o jednoznačně nejlepší sezónu od roku
2013, kdy tu rozjeli nový sedm set metrů dlouhý dvojkotvový vlek. Od té doby
provozovatele jediného lyžařského areálu
na Prostějovsku provázela smůla. Během
následujících tří let to zde bývalo se sněhem velice špatné.
Nezbývá než věřit, že si letos v Kladkách
ještě zalyžujeme, a to už na začátku
(mls)
prosince...

V Kladkách letos o víkendu
lyžovali NAPOSLEDY

Princezny, spiderman i prvorepublikový fotbalista. Ti všichni byli mimo jiné k vidní
v pivínské mate ince.
Foto: ZŠ a MŠ Pivín

PIVÍN Školka plná radosti. Páteční den byl pro děti z pivínské mateřinky
výjimečný. Měly totiž Ostatkový karneval! Celodenní program vyplnily soutěže,
tanec a hlavně legrace, nechyběl ani průvod. „Jen škoda, že nás oslabily nemoci,
ale kdo vydržel, ten si užil spoustu zábavy,“ napsala do redakce Večerníku Dagmar Zbožínková, ředitelka pivínské mateřinky.
Zkrátka rozloučení se studenou a vlhkou zimou v duchu lidových zvyků a tradic
masopustu se nejmenším líbilo.
(red)

V Pivín slaví ostatky i dti!

došlo na naši adresu...

pište na predplatne
predplatne@
@vevernikpv.cz

ČECHOVICE Sezóna koštů domácích pálenek je ve všech koutech Moravy v plném proudu a vodáci SQ z Čechovic sklízejí úspěch za úspěchem.
Dvě vítězství zaznamenali na největším koštu pálenek v České republiky
v Mikulčicích u Hodonína, kam přijelo skoro patnáct stovek soutěžících
(v kategoriích vínovice a ovocné směsky). Na prvenství pak dosáhli v kategorii hruškovice na třicátém ročníku
koštu pálenek v obci Salaš u Velehradu
a jejich vínovice uspěla i v Sudoměřicích u Strážnice.
To, že pálenky členů vodáckého spolku SQ Prostějov se v posledních letech
prosazují na podobných soutěžích, je
poměrně časté, ale získat titul šampion
koštu a ještě k tomu na Slovácku, to se
nepodaří každý den. Pochlubit se tím
ovšem může Lubomír Karafiát starší,
mezi vodáky zvaný „dědek“, který se
stal se svojí švestkovou pálenkou z roku
2015 šampionem koštu v Jankovicích

EXKLUZIVNĚ

na Uherskohradišťsku. „Zúčastnili jsme
se ještě koštů v Horních Kounicích na
Znojemsku, kde jsme měli archivní slivovici z akátového soudku ročník 2008,
která získala devětačtyřicet bodů. Podle
katalogu jsme zjistili, že byla v celkovém
pořadí na pěkném třetím místě,“ prozradil Lubomír Karafiát, hlavní mluvčí
oddílu. Slušné bodové ohodnocení
měly i vodácké pálenky v Bukovanech
u Kyjova.
Svoje želízka v ohni mají vodáci i na
soutěžích, které se teprve budou konat
- Matejovec, Myjava, Dohňany a Radi-

mov (všechny na Slovensku) a na dalších místech Slovácka a Horňácka, jakož
i v Čechách a na Vysočině.
Parta čechovických vodáků Samí
qualitní se připravuje také na oslavy
jubilea. Populární košt ovocných pálenek Mostkovické kaléšek totiž letos
napíše již své desáté pokračování!
S blížícím se termínem jde ruku
v ruce i termín uzávěrky přihlášek,
který pro příjem vzorků je stanoven na
středu 15. března. Samotný košt pak
proběhne v sobotu 8. dubna tradičně
v mostkovické sokolovně.
(zv)

Vodáci zabodovali i na slavnostech oskeruší v Tvarožné Lhot. Lubomír Karafiát mladší
(druhý zleva) a Lubomír Karafiát starší (úpln vpravo).
Foto: archiv SQ Prostjov

Hanáci pálí KVALITU!

EX
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O víkendu to na sjezdovce v Kladkách ješt žilo, lyžovalo se zcela bez front.
Foto: www.lyzovanikladky.cz

ún Okresním soudem v Olomouúnora
ci vydán příkaz k dodání do výkonu
t
trestu
odnětí svobody za jinou kriminální činnost. Po provedení nutných administrativních úkonů byl
proto eskortován do Vazební věznice
v Olomouci,“ prozradil Kořínek.
Osmadvacetiletému tatínkovi, který
se již dříve dostal na šikmou plochu,
teď navíc hrozí v kriminále ještě další
přídavek. „Pro své nynější jednání je
muž podezřelý ze spáchání přečinu
porušování domovní svobody, za
který mu v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky,“ shrnul
mluvčí prostějovské policie.

M už dávno nastoupit do kriminálu,
Ml
místo toho brutáln napadl svoji bývalou
m
Ilustraní foto
p ítelkyni.

O MASOPUSTU SE CHODILO OD ŠTAMPRLE KE ŠTAMPRLI Žena nechtěla pustit syna,
EXPŘÍTEL JI ZMLÁTIL
Maškary v Horním Štěpánově stoply i policejní hlídku!

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region

19090913014
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„VLASTENECTVÍ A HRDOST NA KULTURU JSOU NEZBYTNÉ“

Zdeněk Škromach žasne nad aktivisty a do budoucna zvažuje kandidaturu na prezidenta
PROSTĚJOV
Ě
Zdeněk ŠŠkromach
je téměř zosobněním takzvaného
„amerického snu“. Původní profesí elektromontér se přes posty
v odborovém hnutí a díky pilnému
studiu vypracoval až do vrcholných
vládních funkcí. Mohl si tak splnit některé cíle, za něž se pral jako
zástupce prostých zaměstnanců.
Rodák z Hodonína to jako ministr
sociálních věcí dotáhl až na místopředsedu vlády České republiky.
Nyní je sice politicky aktivní pouze
v domovském Rohatci na jižní Moravě, ale to zdaleka neznamená, že
by se chystal do politického důchodu. O své životní dráze i názorech
na současné dění se Škromach podělil v rozsáhlém rozhovoru při své
nedávné návštěvě, o níž Večerník
informoval v předminulém čísle.

v rámci exkluzivního
xkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

Tomáš
KALÁB
 Na rozdíl od některých kolegů
jste před vstupem do politiky prošel
několika pozicemi v rámci své profese. Co jste si ze svého občanského
života přinesl?
„To je pravda, do vrcholové politiky
jsem se dostal až ve čtyřiceti letech.
Předtím jsem prošel praxí jak dělnickou, tak později v řídicích funkcích,
takže zkušeností bylo hodně. Dodnes
vnímám, že život není jednoduchý
a lidé se musí umět postarat o základní
potřeby, aby měli práci, slušně vydělali,
uživili rodinu a aby měli jistotu, že jim
na dveře nezabuší exekutor. Pokud si
toto politik uvědomí, tak bude lidem
v této zemi dobře.“
 Takový obraz společnosti by byl
přece jen příliš růžový...
„Jistě jsou tací, kterým práce úplně nevoní. Měl jsem kamaráda, který byl zámečník a ráno prvně v dílně strčil ruce
do černého mazacího roztoku, jinak
toho ovšem přes den moc nenadělal...
Jenže s rodinou přicházejí povinnosti.
Já třeba kromě práce při zaměstnání
ještě dálkově studoval jak střední, tak
vysokou školu. Navíc pokud jsme
chtěli bydlet, ještě jsme svépomocí
stavěli podnikové bytovky. Takže ráno
šel člověk do práce, odpoledne pomáhal na stavbě a večer se učil do školy.
I tehdy byl tedy život hektický a byla to
dobrá průprava do budoucna. Stejně
jako pozdější působení v odborech po
listopadu 1989, těchto základů dodnes
využívám.“
 Do politiky jste vstoupil až
s pětiletým odstupem od změny režimu, proč?
„Před listopadem 1989 jsem byl nějakou dobu v komunistické straně,
ale nezastával jsem žádné vrcholové
funkce někde na ústředí. V té době
jsem měl mladickou představu, že věci
se dají změnit, ale člověk pro to musí
něco udělat. Konečná motivace však
byla trochu prozaičtější. Chodil jsem
s přítelkyní z Ostravy a její rodiče nevnímali úplně s povděkem, že jejich
dcera, středoškolačka, chodí s vyučeným elektrikářem, navíc neměli moc
rádi komunisty. Takže z mé strany to
byl tak trochu truc. (úsměv) Zodpovědnosti se nezříkám, ale z tohoto
období vyplynula další zkušenost, že
některé systémy zevnitř změnit nelze.
To je poučení i pro dnešní dobu, kdy
jsou snahy určité věci zabetonovat.“
 Jak započala vaše odborová
kariéra?
„Byl jsem vždycky tak trochu rebel,
i proto jsem to v prvním stranickém
angažmá dotáhl pouze na úsekového
důvěrníka, neměl jsem úplně správný
kádrový profil. (pousměje se) Na konference jsem nezřídka cestoval pod

jménem jiného schváleného kandidáta, který najednou nemohl, a jel Škromach, protože se dovedl v rámci svých
kompetencí lidí zastat. Po listopadu
1989 přišlo zakládání nových odborů,
do čehož jsem se s ostatními pustil.
V hodonínské Armaturce, kde bylo
tehdy kolem dvou tisíc pracovníků,
došlo na přímou volbu předsedy, což
se mi líbilo jako velká výzva. Získal
jsem pětasedmdesát procent hlasů
a stal se šéfem místní organizace. Později jsem postupoval strukturami odborového svazu KOVO a procházel
školeními, při nichž jsem poznal, že je
běžné, aby odbory a politické strany
byly provázané. V Rakousku či Německu mají odbory na politické strany
vliv svou organizovaností a tím představují významnou voličskou masu.
Přišlo mi logické, že by se tyto synergie
měly uplatnit i v tuzemsku. Nácvik přípravy na případnou stávku nás naučily
jít i do zásadního střetu, což se později
v politice zúročilo, stejně jako třeba určitá mediální průprava. V neposlední
řadě se hodila i moje profese, konečně
s lidmi z branže elektro jsem se setkával na různých pozicích. Potvrdilo to
moje přesvědčení, že kdo porozumí
toku elektronů a principu fungování
elektřiny, pochopí i politiku.“ (úsměv)
 Kdybyste měl jmenovat svůj
největší úspěch ve své politické kariéře, čeho si vy sám nejvíc ceníte?
„Snad právě proto, že jsem vyšel z odborového prostředí, byla vrcholem
bezesporu funkce ministra práce a sociálních věcí. Najednou jsem o věcech,
které jsem jako odborář kritizoval,
měl možnost rozhodovat. Pokud je
politik v exekutivní funkci, má jedinečnou příležitost realizovat své vize. Za
mého působení došlo nejen k dílčím
změnám, ale tvorbě nových zákonů.
Stěžejním byl zákoník práce, co víc
bych si koneckonců mohl přát? Nebyl
samozřejmě úplně dokonalý, protože
vždy musí být prostor pro kompromisy, ale jedná se o moderní zákon, který
přes veškerou pozdější kritiku vydržel
dodnes. Ani Nečas s Drábkem jej nedokázali změnit... Druhým zásadním
zákonem byl materiál o sociálních
službách, který od základů změnil
celý systém. Zatímco ten předešlý byl
orientován na poskytovatele, tento dal
mnohem více prostoru lidem, kterých
se tyto služby dotýkají. Trochu mě
mrzí, že v návaznosti na tento zákon
se dodnes nepodařila ošetřit oblast
komplexní rehabilitace. Je potřeba ještě podotknout, že toto všechno se podařilo uskutečnit ve třech vládách, což
není totéž, jako běžné volební období.
Při každé změně vlády totiž úředníci
trošku přestávají pracovat a všechny
rozdělané věci se tím pozdrží.“
 Byl jste poslancem, ministrem
a senátorem. Funkce prezidenta by
tedy byla určitým logickým završením vaší politické kariéry?
„Jsem přesvědčen, že do vrcholných
politických funkcí by neměli přicházet
lidé, kteří nejsou dostatečně obeznámeni s občany, jejich problémy, potřebami i tím, jak vůbec celý systém funguje ať už na úrovni komunální, nebo
krajské. Tady musím žasnout nad
aktivisty, kteří se najednou objeví před
volbami prezidenta a mají pocit, že tohle je něco jiného než jakákoli jiná politická funkce. Rádi se staví do role spasitelů a to může být velmi nebezpečné,
protože jim chybí politická rutina
i schopnost vyjednávat a hledat řešení
pro blaho země. Na rozdíl od různých
kritiků jsem spokojený, že existuje přímá volba prezidenta. A byl bych rád,
kdyby se stejným principem volili také
starostové, primátoři či hejtmani. Jistě
to přináší určité problémy, na druhou
stranu si vezměte, jaká je stabilita stávajících funkcí, když mohou být tito
představitelé zastupitelstvem kdykoli
odvolaní? Na druhou stranu schopnost starosty vyjednat svou představu
s radními a zastupiteli je ku prospěchu

věci. Ukazuje se to i v prezidentské
funkci, což Miloš Zeman dokáže využívat velmi efektivně. Je úsměvné, když
někteří kolegové, snad zhrzeni volebním neúspěchem, se snaží omezovat
pravomoci přímo zvoleného prezidenta, přestože trend by měl být přesně obrácený. Představitel se silným
mandátem by měl mít větší možnost
ovlivňovat skupinová rozhodnutí. Právě zjištění, kdo všechno v minulé volbě
prezidenta kandidoval, se pro mě stalo
výzvou. Proto jsem o své potenciální kandidatuře začal mluvit už před
rokem a půl. Už jsem někde zmínil
svá slova z dětství, kdy jsem chtěl být
kosmonautem nebo prezidentem,
a přiznejme si, že kosmonautem už asi
nebudu. (úsměv) Naproti tomu funkce
prezidenta je z hlediska věku, zdraví,
zkušeností, kterými jsem prošel, i konzistentnosti názorů stále reálná.“
 Platí však vaše dřívější vyjádření, že proti Miloši Zemanovi byste
nekandidoval?
„Zatímco všichni kandidují proti Miloši Zemanovi, já kandiduji s Milošem Zemanem. (pousměje se) Ovšem
nechci být dalším Zemanem, protože
jsem sám sebou. V okamžiku, kdy jeho
výkon funkce skončí, chci být určitou
alternativou. Jestli to osloví politické
strany, oblast kultury a byznysu, protože si nemůžeme nalhávat, že takové volby bez finančního zázemí jsou
nereálné, to je otázka. Financování
samozřejmě musí být transparentní a musí jít o národní peníze, nikoli
o skryté financování přes neziskovky
ze zahraničí.“
 Po neúspěchu v obhajobě senátorského mandátu jste momentálně
„pouze“ radním v domovské obci
Rohatec. Není to příliš těsná košile
pro politika vašeho formátu?
„Vždy jsem se snažil držet principu
jedné funkce stranické a jedné veřejné.
Naše kandidáty v obecních volbách
jsem pokaždé jen podporoval, až mě
tak říkajíc na stará kolena přesvědčili, abych kandidoval také. Vzhledem
k tomu, že jsme ve volbách posílili,
dali jsme možnost mladému starostovi i místostarostovi, kteří se funkcí
úspěšně zhostili. Já spíš pomáhám
svými zkušenostmí a kontakty. Na
transparentních přímluvách tam, kde
se rozhoduje, nevidím nic špatného.
Kromě toho jsem byl nedávno jednou
televizí dotazován, že prý bych měl
dělat poradce paní ministryni práce
a sociálních věcí, na čemž také nevidím
nic špatného. Je běžné, že lidé se zkušenostmi jsou angažováni jako poradci,
aniž by v tom byla spatřována nějaká
trafika pro vysloužilé politiky.“
 Jaká je v současnosti situace ve
vaší domovské straně ČSSD?
„Situace je nyní určitě složitější, dříve
byla více transparentnější... Existovala
takzvaná ´svatá trojice´ Zeman-Buzková-Gross, z nichž každý byl úplně
jinak orientovaný. Přesto jsme volby
vyhrávali, protože každý z nich oslovoval z voličstva někoho jiného. I dnes je
přínosem, když se nabízí různé varianty, byť ta různost není tak patrná. Odráží se to na současném poklesu volebních preferencí, i když zde důležitou
roli hraje volební cyklus. V minulosti
jsme dosáhli téměř všeho, máme či
měli jsme všechny významné funkce,
takže lidově řečeno za každý problém
může sociální demokracie. Dlouhodobě máme problém v otázce lídrů, kteří
dokáží své názory potřebně rezonovat. Zjednodušeně řečeno nám chybí
slovenský Fico. Ani v západní Evropě
neslaví sociální demokracie zrovna
úspěchy. Je to dáno tím, že proud orientovaný řekněme na atmosféru šedesátých let, doby hippies, nenachází
odpovědi na problémy současné doby.
Mimo otázky jistot vystupuje do popředí bezpečí lidí, zvlášť v globalizovaném světě. Zde je přístup slovenského
Smeru výrazně úspěšnější. U nás se
Miloši Zemanovi jak ve funkci předse-

Foto: Tomáš Kaláb

Náš životní prostor si musíme umět uhájit,
stejně jako náš životní styl. Ať si doma žije
každý po svém, ale pokud přijde k nám, musí
respektovat naše obecná pravidla. A jestliže
žádá o pomoc, nesmí být finančně, sociálně
ani jinak zvýhodňován vůči našim lidem...
dy strany, tak nyní prezidenta daří podchytit ´zdivočelé´ stoupence sociální
demokracie, kteří by jinak inklinovali
k extremistickým formacím. Velkým
problémem je, jak se vyhranit proti Babišovu hnutí ANO i třeba Okamurovi,
který stahuje dejme tomu extrémnější voliče sociální demokracie. Tohle
je výzva a já doufám, že nové vedení
bude reprezentovat názorovou pestrost, kterou vždy sociální demokracie
měla. Sjezd strany musí odpovědět na
otázky, které lidé kladou...“
 Po posledních volbách jste byl
účastníkem proslulé „lánské schůzky“. Neberete to s odstupem jako
chybu, po níž jste se s kolegy dostali
ve vaší straně do defenzivy?
„To, že se sejdou ústavní činitelé s prezidentem v době těsně po volbách,
není nic špatného, celá aféra byla účelová. Dodnes jsem nepochopil, proč
se to tajilo, proč na tom výrazně trval
Milan Chovanec... Rozdělení funkcí
po třech letech napovídá, že vše sloužilo mocenskému boji uvnitř sociální
demokracie. Do jisté míry panovala
obava z předminulých voleb, kdy po
vítězství ČSSD odstoupil Jiří Paroubek, což dodnes považuji za chybu.
Vzal tím straně možnost jednat o vládě, čímž se vytvořil precedens, kdy
vládu sestavovala jiná než vítězná strana. Pak vznikaly paradoxy, kdy jsem
na Zlínsku dvakrát vyhrál volby nad
Petrem Nečasem, přičemž jednou
byl ministrem a jednou premiérem.
(úsměv) V politice se prostě dělají
určité kroky, ale puče vypadají jinak!
Pravdou je, že iniciativa účastníků poté
polevila a v rámci vnitrostranického
souboje převážila jedna skupina. Pak
je ale potřeba se zodpovídat i z výsledků a ty momentálně nejsou takové, na
které jsem byl zvyklý, když jsem byl
součástí vedení strany. Tehdy jsme volby vyhrávali a dokázali oslovit voliče.
Pokud chceme získat zpět ty občany,
kteří nás historicky volili, musíme jim
nabídnout odpovědi na otázky, na něž
teď odpovědět neumíme...“
 Jaké to jsou?
„Teď jsme až příliš vnímaní jako vstřícní vůči migrantům, globalizaci, evropskému centralismu. Evropa je dnes na

půl cesty. Chce mít vlastní armádu, ale
nejsou to ani Spojené státy evropské,
ani pouhá oblast volného obchodu.
A vládnou byrokrati. V době ohrožení
přijdou s tím, že omezíme držení zbraní a budeme se otvírat světu. Přitom
z hlediska migrantů je naše tolerance
vnímána jako pouhá slabost. Pokud
tato témata nezpracují klasické strany,
hrozí nástup těch nových s radikálnějšími názory. Na Slovensku se vyčítalo
Ficovi, že byl příliš agresivní a zdůrazňoval migrační kartu. Ale kdyby to
neudělal, tak mohl vládnout Kotleba
s jeho ľuďáky...“
 V Prostějově je nejpočetnější
buňka Vlasteneckého sdružení antifašistů, které má za cíl udržovat
v paměti události druhé světové války. Má vlastenectví a připomínání
historie v naší době své místo?
„Vlastenectví a hrdost na kulturu,
z níž vycházíme, jsou nezbytné. Snaha toto v multikulturalismu rozmělnit či dělat z lidí ctících vlastenectví
a majících národní hrdost xenofoby,
je přesně důkaz toho, že ti, kteří vyžadují toleranci, neumějí sami být k jiným názorům tolerantní. To je dobře
vidět na nejrůznějších neziskovkách,
jež vlastně šíří nenávist proti místní
kultuře. Chtějí zakazovat pití nebo
vepřové, ale do naší kultury víno
nebo vepřové prostě patří. Pokud
přijedu do arabské země, respektuji
jejich tradice, ale recipročně to nefun-

guje právě proto, že naše tolerance
je vnímána jako slabost! Oni s námi
nemusí válčit, oni prostě přijdou. Náš
životní prostor si musíme umět uhájit, stejně jako náš životní styl. Ať si
doma žije každý po svém, ale pokud
přijde k nám, musí respektovat naše
obecná pravidla. A jestliže žádá o pomoc, nesmí být finančně, sociálně ani
jinak zvýhodňován vůči našim lidem.
Prostě nebát se říci: tady jsme doma.
A nezapomínat na historii. Mnohdy
je zneužíván fakt, že mladá generace
už nemá přímé napojení na pamětníky událostí druhé světové války,
a média v rámci takzvamé korektnosti vynechávají určité části historie. Při
odsunu Němců jsme tak prezentováni div ne jako zločinci, ale už se nepřipomene, že náš národ byl systematicky vyvražďován! Excesy jistě byly, ale
tenkrát lidé byli pod bezprostředním
dojmem ztráty svých nejbližších. Někomu Němci zabili rodiče, jinému
znásilnili dceru. Dějiny se opakují,
pokud se z nich lidé nepoučí, proto je
potřeba je připomínat. Staletá historie Evropy s různými konflikty, které
se na její půdě odehrály, se těžko vymazává, a představa paní Merkelové,
že toto vše přemostí milióny migrantů s jinou kulturou a tím pádem se
vše zapomene, je podle mého názoru
naprosto špatná. Pak se evropská kultura vytratí úplně. Tomu se stojí zato
postavit!“

vizitka
ZDENĚK ŠKROMACH
✓ narodil se 31. prosince 1956 v Hodoníně
✓ je ženatý, má dvě děti
✓ vyučen v oboru elektromontér, vystudoval
střední průmyslovou školu elektrotechnickou
a VUT v Brně, fakultu elektrotechnickou
✓ do listopadu 1989 pracoval ve svém oboru,
poté nastoupil odborářskou dráhu
✓ v roce 1995 vstoupil do ČSSD, od června 1996 byl poslancem
✓ ministr práce a sociálních věcí od 15. července 2002 do 4. září 2006,
vykonával také funkci místopředsedy vlády
✓ mezi lety 2010 a 2016 byl senátorem za Hodonínsko a zároveň místopředsedou Senátu,
zajímavost: své nedávné návštěvy v Prostějově využil i k blahopřání člence Klubu SDŽ Evě Štouračové k životnímu jubileu
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Zástupci dvou mládežnických hokejových klubů

ODEŠLI ZE ZASTUPITELSTVA BEZ PENĚZ
PROSTĚJOV Dávno pryč jsou doby, kdy se prostějovským hokejistům schvalovaly peníze z městské kasy napříč jednotlivými kategoriemi bez mrknutí oka.
Důkazem byla pondělní „řežba“ na jednání zastupitelstva města, která trvala více než tři hodiny! A co víc, debata
o udělení dotací pro mládežnické hokejové kluby LHK Prostějov
a nově vzniklý SK 1913 nebyla ukončena, bude pokračovat
13. března! Zástupci obou mládežnických klubů odešli tedy
z radnice s prázdnou, Michal Tomiga navíc s nepříjemným pocitem obvinění, že ne vše je pod jeho vedením v klubu v pořádku...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Úvod zdlouhavé debaty o dotacích a budoucnosti mládežnického hokeje vůbec se nesl
v řeči čísel. Radní totiž už předem dali jasně
najevo, že oběma klubům nedají tolik peněz,
o kolik si původně požádaly. „LHK Prostějov prostřednictvím pana Tomigy požádal
o dotaci pro rok 2017 ve výši 3 890 000 korun, sportovní komise pak doporučila schválit pouze 1 900 000 korun. Rada města ale
následně rozhodla tuto částku ještě snížit na
1 100 000 korun. Důvodem je naše rozhodnutí, že mládežnický hokej budeme dotovat
pouze do konce dubna tohoto roku. To samé
se týká i nově vzniklého klubu SK Prostějov
1913. Ten si požádal o roční dotaci ve výši
1 800 000 korun, komise doporučila 1 200
000 korun a rada města předkládá zastupitelům schválit částku 223 tisíce korun. Jde
rovněž o peníze, které by klubu měly podle
kvalifikovaného odhadu stačit do konce dub-

na na zaplacení nákladů za ledovou plochu,“
prozradila Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátorky Statutárního města
Prostějov. „Chceme, aby se po tomto termínu
oba mládežnické hokejové kluby dohodly
na spolupráci či dokonce na sloučení. Pro
dva kluby mládeže není na jediném prostějovském zimním stadionu místo,“ objasnila
následně, proč se mluví o dotacích pouze do
konce dubna.
Hned vzápětí se ale rozhořela diskuse zastupitelů, ti opoziční s návrhy rady města
vesměs nesouhlasili. „Nemůžeme přece
sportovcům schvalovat dotaci pouze na určitou část roku, tím je znevýhodňujeme oproti
jiným oddílům,“ namítl Aleš Matyášek (TOP
09) s tím, že pro Jestřáby navrhl schválit částku 1,9 milionu a pro SK Prostějov 1913 sumu
1,2 milionu korun pro celý rok. „Pokud přistoupíme na návrh rady města, tak znejistíme
nejenom vedení těchto dvou mládežnických
klubů, ale hlavně rodiče a malé děti. Pořád
se tady v různých formách oháníme tím, že
chceme něco dělat právě pro ty nejmenší,
a teď jim dáme na sport jen minimální částky?
Chápu, že současná situace v mládežnickém
hokeji v Prostějově není dobrá a musí se vyřešit co nejdříve. Ale nemohou to odnést děti

P edseda LHK Jest ábi Prostjov spolek Michal Tomiga (vpravo) a p edseda SK Prostjov 1913 Milan Sedlo odpovídali zastupitel?m na mnohdy
tvrdé dotazy. Tomiga navíc musí dokázat, že se opravdu vypo ádal s exekuním p íkazem klubu.
Foto: Michal Kadlec
tím, že odmítneme přispět na jejich sport,“
ozval se také František Švec (nezařazený). „Já
zase nemohu souhlasit s tím, že děláme takové rozdíly mezi jednotlivými mládežnickými
kluby. Jestřábi nemají zas o tolik dětí víc než
SK Prostějov 1913. Já bych dal oběma stejně
peněz,“ přidal se Tomáš Blumenstein (ODS).
Podobné připomínky přidávali zastupitelé ještě další dvě hodiny. Po přerušení
diskuse a přestávce se dostal ke slovu i
předseda LHK Jestřábi Michal Tomiga.
Zastupitelé se totiž ptali, jak je to s exekucemi, které byly nedávno uvaleny na jeho
klub?! „Ano, před dvěma lety existovaly dva
exekuční příkazy, ale oba jsem vyřešil úhradou závazků. Zaplatil jsem dluhy dodavateli
hokejové výstroje a rovněž Hotelu Tennis
Club. V době podání mé žádosti o dotaci už
byly tyto exekuce vyřešeny,“ vysvětlil Tomiga.
V tom se ale na promítací tabuli v obřadní síni
radnice objevilo něco, co všem vyrazilo dech!
A hlavně Michalu Tomigovi... „Máme tady
písemnou informaci, která dnes, v pondělí
dvacátého února, přišla do datové schránky
prostějovského magistrátu. Jde o výpis z Exekutorského úřadu v Kroměříži o stále trvající

exekuci na LHK Jestřábi Prostějov spolek
a dluh Hotelu Tennis Club v Prostějově,“
oznámila primátorka Rašková (ČSSD). V té
chvíli se v sále rozhostilo ticho. Lhal snad Tomiga zastupitelům? „Znovu opakuji, že vůči
hotelu Tennis Club již nemám žádné závazky,“ bránil se. „Já to mohu potvrdit, volala jsem
jednateli hotelu, řekl mi, že pan Tomiga jim už
nic nedluží,“ zareagovala náměstkyně primátorky Hemerková. „Některým exekutorským
úřadům trvá mnohdy rok i rok a půl, než
z databáze vymažou dlužníky. Vím to ze své
advokátní praxe. Pan Tomiga ale musí každopádně svoji bezdlužnost dokázat, bez toho
mu nemůžeme dotaci pro klub schválit,“ vzal
si slovo zastupitel Josef Augustin (KSČM).
Před prostějovské zastupitele v pondělí večer předstoupil také Milan Sedlo,
předseda nově vzniklého SK Prostějov 1913. Komunální politici po něm
chtěli hlavně odpověď na otázku, zda je
schopen se domluvit s Michalem Tomigou a oba kluby se sjednotit. . „Už vloni
v květnu jsme s Markem Černoškem nabízeli panu Tomigovi spolupráci. Ten ale naši
nabídku odmítl a odmítá dál. Nemyslím
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si, že bychom se domluvili...,“ konstatoval
Sedlo. „Zimní stadion ale není nafukovací,
pro dva mládežnické oddíly v něm není
místo,“ zopakoval Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátorky. „To si nemyslím,
konkurence není nikdy na škodu,“ oponoval mu opoziční zastupitel Tomáš Blumenstein. „Já bych zastupitelstvu doporučil,
aby se více zabývalo důvody, proč náš oddíl
vůbec vznikl. Pětapadesát rodičů se před
časem rozhodlo, že přejde k nám, protože
u Jestřábů byli nespokojeni a nechtěli své
děti v tomto klubu již dále ponechávat.
V současné době už máme sto osmnáct
mládežníků, z čehož vyplývá, že tréninky
tak vysokého počtu našich malých hokejistů jsou velmi náročné na čas i prostor.
Zatím se musíme spokojit s hodinami ledu
časně ráno nebo těsně po obědě. A to je
pro školní děti strašně náročné. Jiné volné
hodiny nedostaneme, ty nejlepší časy mají
k dispozici Jestřábi. I z tohoto důvodu jasně vím, že současný stav dvou existujících
klubů na jednom stadionu je naprosto neřešitelná. Chceme se dále rozvíjet, přechází
k nám další děti,“ přednesl svůj názor
or Milan
Sedlo, předseda SK Prostějov 1913.
3.

„V současné době opravdu nevidím žádnou možnost spolupráce,“ připustil rovněž Michal Tomiga, čímž zastupitelům
způsobil další vrásky na čele. „My vám ale
rozhodně nebudeme dělat soudce! Jestli
kvůli vašim neshodám skončí v Prostějově hokej, tak vlastnoručně někoho uškrtím,“ nebrala si servítky primátorka Alena
Rašková.
Zastupitelé se po debatě, která trvala přesně
tři hodiny a patnáct minut, nakonec dohodli,
že budou na téma dotací dvěma mládežnickým hokejovým klubům v Prostějově jednat
znovu 13. března. „Do té doby se v provozu
nic nezmění. Oba kluby budete využívat
ledovou plochu podle původního rozpisu
a náklady zatím převezme na svá bedra domovní správa. Pokud vám třináctého dubna
dotaci schválíme, peníze půjdou přímo na
účet provozovatele,“ ukončila náročnou rozpravu vzkazem Michalu Tomigovi a Milanu
Sedlovi první žena radnice.
Těžko říct, zda do 13. března může dojít k nějakému zásadnímu obratu. Popravdě řečeno,
Tomiga ani Sedlo zastupitele pranic nepřesvědčili, že svízelnou situaci v prostějovském
mládežnickém hokeji chtějí nějak řešit...

Michal Tomiga: „Nikdy jsem netvrdil,
že dluhy a exekuce neexistují“

 Jak se díváte na současnou situaci tý-

kající se financování mládeže?
„Špatné je, že se zbytečně očerňuje hokej
v Prostějově. Vyplývá z toho ale, že město
Prostějov společně s klubem není schopno
zajistit finančně podporu tohoto sportu tak,
aby děti mohly společně chodit do sportovních tříd, trénovat v dopoledních hodinách
a tím více obsazovat volné hodiny ledu. Klub

klub, který by měl mít možnosti a prostředky
od státu, potažmo z města v takové výši, aby
neměl problémy. Nemůže se stát, aby na
jedné straně byli muži v kabině za miliony
a na druhé straně děti ve špinavých plesnivých šatnách! Aby na jedné straně profi tým
měl pouze své privátní posilovny, rozcvičovny a wellnes centra, na druhé se žáci neměli
kde připravit, rozcvičit, posilovat...“
 Jak tedy chcete spolupracovat?
„Někteří zastupitelé se nešťastně postavili
k současnému sporu mezi LHK Jestřábi Prostějov a SK Prostějov 1913. Protože jim klub
SK nabízí mimo jiné podporu při volbách,
tak místo toho, aby hned na začátku zastavili
rozkol v klubu, dopustili současný stav, kdy
dochází ke zneužívání celé situace, následně
pak k nechutnému boji, ke lžím, udáním,
napadáním, urážením, vyhrožováním a ubližování nejenom mezi rodiči, ale i mezi dětmi.
Jediným řešením politiků se stal vzkaz oběma
skupinám - domluvte se! Ale jak se máme
domluvit? Vy jste to povolili, vy jste vytvořili ny ledy veřejnosti. V naprosto šílené situaci
podmínky pro fungování druhého klubu na jsou pak kluby krasobruslení a ženského hojednom zimním stadionu, kde jsou již ubírá- keje.“

Předseda Jestřábů vyzývá všechny
ke konstruktivnímu a dlouhodobému řešení

“

Nemůže se stát, aby na jedné straně
byli muži v kabině za miliony korunn
a na druhé straně děti ve špinavých
ně
plesnivých šatnách! Aby na jedné straně
profi tým měl pouze své privátní posilovny,
vny,
rozcvičovny a wellnes centra, na druhé see žáci
neměli kde připravit, rozcvičit, posilovat...
at...

➢

Více na straně 39

Foto: Michal Kadlec
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Evžen HOLUB

by měl být z veřejných dotací a peněz města
finančně zabezpečen, měl by ručit občanům
města Prostějova za mimoškolní výchovu
mládeže v Prostějově s určitými primárními
cíli. V současné době ani jeden klub nemůže
fungovat pořádně. Místo toho, abychom situaci řešili, tak se tu najednou hovoří o finanční
podpoře všech tří skupin. To znamená, že
finanční prostředky ve městě na sport jsou,
ale situaci je třeba vyhodnotit a řešit. Je potřeba nepodporovat frakce a osobní zájmy, ale
dlouhodobé cíle klubu.“
 Můžete nabídnout řešení této svízelné
situace?
„Znovu více propojit majetkovou strukturu
´A´-týmu s mládeží a naopak. Město tak
získá více pravomocí kontrolovat vložené
prostředky prostějovských občanů do hokeje. V současné době vlastně zasílá do klubu
peníze jen na úhradu ledu, ty se navíc vlastně
hned přesouvají na účet domovní správy.
Další finance by měly jít účelově do mládeže
a výchovy mládeže. Jak říká náměstkyně primátorky paní Hemerková, jde o prostějovské
děti. Ano, o děti a výchovu dětí, a proto je zde

151204111262

PROSTĚJOV O přízeň prostějovských
zastupitelů a finance z rozpočtu magistrátu se i nadále ucházejí dva mládežnické
hokejové kluby. Nic na tom nezměnilo jejich jednání v uplynulých měsících a příliš
nového světla do celé situace nepřineslo
ani pondělní zasedání městských konšelů, kteří verdikt o dotaci pro LHK Jestřábi
Prostějov i SK Prostějov 1913 přesunuli
až na polovinu března. Krátce poté poskytl předseda Jestřábů Michal Tomiga (na
snímku) Večerníku exkluzivní rozhovor,
v němž se obsáhle rozhovořil o celé situaci
a navrhl také řešení.
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Prostějova

Mnoha Prostějovanům se už pomalu ale jistě začínají zapalovat lýtka, vždyť
jaro je takzvaně za dveřmi! Než se ale tyto dveře otevřou úplně dokořán, musíme být ještě všichni trpěliví. Zatím se jen připravujme na sluníčko a první sněženky.
BERANI - 21.3. až 20.4. Nedá
se nic dělat, ještě na nějakou dobu
musíte odložit své prioritní plány.
Do cesty se vám totiž náhle postaví
člověk, který si nepřeje váš úspěch
a bude dělat všechno možné, aby
vám uškodil.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Nejste zrovna týpci, kteří mají rádi zimu, sníh
a mráz vám doslova lezou krkem.
Jenomže v těchto dnech dostanete
nabídku na výlet do hor. A jelikož
pojede i vámi milovaný člověk, váhat
byste neměli.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Rádi se
přejídáte, ale to nyní musí skončit!
Už nějaký čas čelíte posměškům
kvůli nadváze, což vás samozřejmě
rozčiluje. Honem si zajděte pro permanentku do posilovny a začněte
makat!
RACI - 22.6. až 22.7. Během celého
týdne se sejdete s mnoha lidmi a při
jednání s nimi nebudete mít sebemenší problém. Až na jednu výjimku! Setkáte se s člověkem, který vám
dlouhodobě pije krev. S ním ztratíte
nervy...

LVI - 22.7. až 22.8. Nebudete
zrovna v oslnivé formě, na co teď
sáhnete, to pokazíte. Nepouštějte se
do žádných větších akcí, a už vůbec
neslibujte nadřízeným, že vyřešíte
ten nejtěžší pracovní úkol. Držte se
v pozadí.
PANNY - 23.8. až 22.9. Už na začátku tohoto týdne vás z běžného tempa vykolejí partner. V jeho případě se
totiž potvrdí jednorázová nevěra, což
pochopitelně ponesete velice těžce.
Náladu tak nebudete mít ani na své
záliby.
VÁHY - 23.9. až 23.10. V zaměstnání vám to moc nepůjde, ale doma
budete perlit. Partner z vás bude mít
radost, obzvláště když často přiložíte ruku k dílu i k domácím pracím.
Konečně se u rodinného krbu vše
uklidní.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Neradi hazardujete, ale nyní dostanete velice
lákavou nabídku k účasti na lukrativním obchodu. Půjde však o hodně
peněz, takže vše pečlivě prodiskutujte s rodinnými příslušníky. A jděte do
toho!

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Nemá
cenu se hádat s rodinou, obzvláště
když jde o majetek. V dědickém
řízení máte své jisté, nemusíte se
tak pouštět do ostrých slovních výměn se sourozenci. Zůstaňte v klidu
a myslete na něco jiného.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Rapidně vám ubývají síly, v posledním období jste se až moc stresovali
v práci i doma. Chtělo by to jediné,
vzít si dovolenou a odjet někam
pryč od lidí. Každopádně ale jeďte
sami!
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Dostanete se do velice choulostivé
situace, ze které vás může dostat
jedině ostřílený právník. Naštěstí
si vzpomenete na velmi dobrého
známého, takže mu ihned zavolejte.
Neodkládejte to!
RYBY - 21.2. až 20.3. Energie
vám rozhodně chybět nebude,
horší to bude s vaší hlavou. Nedokážete se v pravou chvíli soustředit
na úkol, který zrovna dostanete.
Nechte přemýšlet kolegu, vy pouze konejte.

nákupní servis
pro vás

Paprika sladká 25g

12,90 (23g) 4,50 (30g) 10,90 (23g)


14,90

16,90

4,90

Majoránka 5g

14,90

2,90 (8g)

8,90

11,50

Mletá masa 18g

19,90

-

13,90

17,90

Podravka 190g

24,90

-

31,90

Kmín celý 28g

14,90

4,90 (40g)

11,90

14,90

16,90

4,90 (40g)

 

21,90

6,90

16,90 (18g)

19,90

39,90 (50g)

6,90

Naše


17022410208

... tentokrát ze sortimentu: 

15,90 (6g) 2,90 (8g)
14,90

17,90 (75g) 22,90 (100g)

31,90

„Bez soli to nebude nikdy ono!“ Známá hláška z pohádky Jana Wericha je vskutk svatou pravdou... Která z kuchařek neumí správně doladit jídlo, nebude nikdy spokojená.
Proto je dobré vědět, že nejlevnější sladkou papriku jsme objevili v Lidlu, značkovou
kvalitu ovšem nečekejte. Obdobně je tomu u majoránky, mletého pepřu i kmínu (Lidl,
Penny market). Cenově nejvýhodnější Podravku nabízí Albert a koření pro přípravu
mletého masa byste si měli zakoupit v Kauflandu.
Ať se dílo daří!
Průzkum proveden ve středu 22. února 2017

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: Okluky
Obec: Kelčice
Dne: 15. 3. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- Dne: 20. 3. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: chaty č. 274 a 275 a parcelní č. 900 v lokalitě chat last: část obce Kelčice: oboustranně od č. 39 a 2 po č.
Okluky (směr Seč).
96 a 84 a dále jednostranně od č. 74 po 77.
Obec: Němčice nad Hanou
Obec: Buková
Dne: 15. 3. 2017 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá Dne: 21. 3. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oboblast: část obce Němčice nad Hanou: č.p. 647 na ul. last: celá obec Buková včetně podnikatelských subjekJablonského a parc. č. 142/17 a 142/1 na ul. Tyršova. tů. Odběratelské TS: Buková ZD (č. 300748), Buková
Obec: Bedihošť
voda (č. 300747).
Dne: 16. 3. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- Obec: Smržice
last: část obce Bedihošť: směr ulice Za Farmou - č.p. Dne: 21. 3. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob180, 194, 537, parcelní č. K/90, areál fy. Zestaspol.
last: levá strana ul. Příční od č. 512 po č. 494, mimo č.
Obec: Prostějov - Čechovice
452 a 453.
Dne: 16. 3. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- Obec: Prostějov
last: jednostranně část ul. Čechovická od č. 128 po č. Dne: 22. 3. 2017 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá ob152 vč. garáží a dílny u ZD (mimo areál ZD), dále celé last: ulice E. Beneše č. 6, 7, 14 - 20, kotelna.
ul. Ječná a Ovesná.
Dne: 22. 3. 2017 od 7:30 do 16:00 hodin. VypnuObec: Pivín
tá oblast: sídliště E. Beneše 36, 37, 38, 39, dále č. 81
Dne: 17. 3. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá a Dům služeb na ul. Olomoucká.
oblast: část obce Pivín: ulice od č. 251 po konec obce Obec: Plumlov
směr Klenovice (a dále č.p. 138 u kolejí).
Dne: 22. 3. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá obObec: Prostějov - Čechovice
last: část chatové lokality za dětským domovem ohraDne: 17. 3. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ničená č. 59, 24, 95, 29, 54, 76, 298, par. č. 234, 237/3,
oblast: jednostranně část ul. Wichterlova od parc. č. č.56, včetně Balkán č. 615 (naproti DD).
318/13 a č. 12 po č. 34.
Obec: Seloutky
Obec: Malé Hradisko
Dne: 24. 3. 2017 od 7:30 do 12:30 hodin. Vypnutá
Dne: 17. 3. 2017 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá ob- oblast: část obce Seloutky: lokalita chat Za vinohralast: oboustranně ulice od č. 92 a 106 sm. ke hřišti po dem (ohraničená čísly 201, 206, 231, 125), parc. číslo
konec s č. 50 a 66.
K/361/5.
E.ON Česká republika, s.r.o.

INFORMUJE

NOVINKA na Czech POINTU
Od 1. 2. 2017 poskytujeme novou službu tzv. ZPROSTŘEDKOVANOU
IDENTIFIKACI. Cena za vydání listiny je 200 Kč.
Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008
Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému
k legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Pokud účastník obchodního vztahu
musí prokázat svoji totožnost tzv.
„tváří v tvář“ a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit
osobně, tak právě v těchto případech
lze s výhodou využít služby Zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených
zákonem, jednoznačně identifikovat
osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by
mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem.
Požádat o provedení zprostředkované identifikace může jakákoliv fyzická/právnická osoba, která se nemůže
dostavit k jednání u povinné osoby

osobně, a jejíž identifikace má být
provedena zprostředkovaně. O tuto
službu může rovněž požádat i zmocněnec, který na základě ověřeného
podpisu v plné moci zastupuje jinou
fyzickou/právnickou osobu, která
je v roli účastníka obchodu. Žádost
musí daná osoba podat na kontaktním místě osobně, zpravidla postačí
ústně a vyřízena je na počkání.
Pro vyřízení podané žádosti
musí žadatel předložit platný
průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas), podle
kterého je možné provést jednoznačné ztotožnění. K porovnání
některých zjištěných údajů může
být požadováno předložení dalších podpůrných dokladů (např.
jiný průkaz totožnosti, rodný list,
zaměstnanecký průkaz, potvrzení
o pobytu apod.).

Ke službám Czech POINTU na
OHK v Prostějově dále patří ověřování listin a podpisů, vydávání
výpisů z obchodního rejstříku,
živnostenského rejstříku, katastru
nemovitostí, rejstříku trestů FO
i PO, registru řidičů, insolvenčního
rejstříku, provádění autorizované
konverze dokumentů a také vyřízení žádosti o zřízení datové schránky
či zneplatnění přístupových údajů
a vydaní nových.
Výpisy získáte bez čekání, v příjemném prostředí s možností parkování
zdarma přímo u budovy kanceláře.
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OD 27. 2. DO 5. 3. 2017
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí od 14:00 hodin a dále ve čtvrtek, v pátek od 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
Ɣ PRÁZDNINOVÉ POZOROVÁNÍ SLUNCE PRO DĚTI se koná ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin.
Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí od 18:30 hodin a dále ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin.
Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „ZE STARÝCH POVĚSTÍ HVĚZDNÝCH“.
Vstupné 20 Kč.
Ɣ PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ se konají od pondělka do pátku vždy od 10:00 hodin. Každý den představíme našim malým zvídálkům jiný pohádkový příběh s hvězdářským, nebo přírodovědeckým zaměřením. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na
začátku všech akcí.

Pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz
REALITY

letos slavíme jubileum...
GRATULACE

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
774 421 818

SLUŽBY

PRODÁM

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 500 Kč/prms.,
vč. DPH. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953

Prodám dům 2+1 (převážně na
pozemek) v Pv, na Lidické ul. cena
900 tis. Kč. Tel.: 606 628 119 po
17:00 hodin

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Pronajmu ihned 1+k v Pv, ul. Ambreze, nájem 6 000 Kč, vč. inkasa, tel.:
608 88 76 33
Prodám DB 2+1 s alkovnou v Pv na
Sidl. svobody v původním stavu. Cena
1 200 000 Kč. Tel.: 606 628 119 po
17: 00 hodin

Dne 3. března 2017
slaví své kulaté 90. narozeniny
paní Emílie KRÁTKÁ
z Protivanova.
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví
a pohody do dalších let přejí děti,
vnoučata a pravnoučata.

Starší pár hledá pronájem neužívané
chaty na plumlovské přehradě, období květen až září 2017. Drobné opravy
a údržbu celého objektu provedeme
zdarma sami. Tel.: 608 734 188

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.

Stříhání pejsků, Prostějov, tel.:
606 166 853
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

Pronajmu garáž na sídl. Hloučela
1500 Kč/měsíc. Tel.: 723 067 212

Prodám 2+1 cihla v Pv ul. Svolinského, 1. patro s výtahem, zasklená
lodžie. RK ne! Tel.: 774 269 034

Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
metrovky, odřezky od pily, uhlí a brikety
Cena od 490 Kč/m. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013

Montáž, opravy žaluzií a sítí. Tel.:
602 764 713

Pronajmu parkovací místo v uzavřeném
garážovém dvoře, Svatoplukova ul. Tel.:
777 01 03 23

Dnes, tj. 27. února 2017
se dožívá věku 87 let
paní Zdenka ŽONDROVÁ
z Prostějova.
Hodně štěstí a zdraví do dalších let
přeje syn Jiří, dcera Jitka
a vnučka Světlana
s rodinou.

17

AKCE! Prodej bukového palivového
dříví. Cena 500 Kč/prms. Doprava
zajištěna. Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Pronajmeme větší 1-pokojový byt
v centru města, 3. patro, RK ne!
Telefon: 603 546 705

Pronajmu zahradu v Držovicích na dobu
neurčitou, 1.697 m2 z větší části zatravněná. Tel.: 608 277 481

řádková inzerce / vzpomínky

Doučím z ČJ-ZŠ, SŠ+ maturita.
Tel.: 723 100 604

Prodám elektr. tříkolku, dobrý stav, servisovaná, r..v. 2011, cena 10.000 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 606 339 258

Zveme vás do útulného a zábavného
clubu Portorico na Brněnské ulici,
naproti hřbitova. Tanec u tyče, šampaňské zdarma, rozvoz limuzínou. Masáže, tantra masáže, sado maso show.
Tel.: 775 027 321

Prodejna Ivka Plumlovská ul.21 nabízí
nové vzory jarní obuvi i na velmi problematické nohy (široké nárty, kotníky,
ostruhy) a velký výběr teplé domácí
obuvi. Otevřeno 10:00 – 17:30 hodin.
Zimní sleva !!
Prodám 2 velmi zachovalé kvalitní
koberce, plyš, čistá vlna (typ peršan),
barvy béžová a světle hnědá + vínová.
800/ks.Tel.: 776 466 881

Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské a zednické
práce. Výroba a montáž pergol,
altánů, zimních zahrad a selských
konstrukcí. Tel.: 733 465 777

Dne 4. března 2017
uplyne 10. výročí, kdy nás opustila
maminka a synova babička
paní Filoména MÁDROVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Syn Josef,
a vnuk Ondřej Mádrovi.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 4. března 2017
vzpomínáme 10. smutné
výročí úmrtí
pana Františka PŘIKRYLA
z Vrahovic.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Milada s rodinou.

Pronajmu byt 1+1 v Pv, přízemí.
Akontace. Tel.: 727 875 306
KOUPÍM 1+1. 732 116 877

17022220210

150123020036

Drahý tatínku, jak rádi bychom Ti
ruku podali a k narozeninám popřáli,
leč můžeme jen kytičku na hrob dát, se
slzami v očích a láskou v srdci
na Tebe vzpomínat.

KOUPÍM
POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich
Skácel, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz
PO - PÁ 11:00 – 16:00 hod.

Prodám pozemek na stavbu rodinného domu o výměře 1135m2 v obci
Vícov. Cena za m2 810 Kč. Pozemek se
nachází na okraji obce v lokalitě s nově
rostoucími domy. Jedná se o prodej
dobře situovaného pozemku s příjezdovou cestou a sítě na hranici pozemku. Tel.: 728 548 257

Dnes, tj. 27. února 2017
uplynou 4 roky, kdy v prostějovské
nemocnici nečekaně zemřel
pan David AMBROŽ,
34-letý policista DI Prostějov.
Drahý a milovaný tatínku, synu,
kamaráde, moc nám chybíš,
nikdy na Tebe nezapomeneme.
Za všechny syn David
a rodiče.

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17. - 20.
století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré starožitnosti.
Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či
pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Hledám ke koupi zahrádku v Prostějově, tel.: 608 944 201

Dne 26. února 2017
uplynulo již 30 let od smrti
pana Jiřího ŽONDRY
z Prostějova,
bývalého mistra OP Prostějov.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Zdenka, syn Jiří
a dcera Jitka

Dne 3. března 2017
by se dožil 67 let
pan Ladislav POSPÍŠIL
z Brodku u Prostějova
Za tichou vzpomínku děkují děti
Milan, Květa, Marek a Petra
s rodinami a manželka Eva
Kdo žije
v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Zapalte svíce, kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Koupím byt 3-4 + 1. Telefon:
739 367 205
Hledáme ke koupi byt 3+1, i k rekonstrukci, 774 409 430
Pronajmu byt 2+1 blízko centra, bez
zvířat. Tel.: 773 596 392
Koupím dům v PV nebo blízkosti
PV. Tel.: 792 273 313

Dne 29. února 2016
nás opustil
pan Zdeněk ROUBÍČEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka s rodinou.

16011421482

Hledám spolubydlící (nejlépe ženu do
50 let) do bytu 2 +1 v Pv, k dispozici
jeden pokoj. Tel.: 702 669 449
Pronajmu garáž ul. Zahradní, Pv. Tel.:
602 546 175
Pronajmu 3+1, na E. Beneše,
tel.: 608 839 131, po 16:00 hod.

Dne 28.února 2017
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Jarmily SVOBODOVÉ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel a dcera s rodinou.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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 FCC Prostějov,Žižkovo náměstí 19,
tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
17012020068

17022420229

Pohřební služba Pavel Makový

FINANCE

SEZNÁMENÍ

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě Rozvedený 57-letý muž hledá ženu,
která by měla zájem o seznámení
dnes. Tel.: 603 218 330
a společný život v RD se zahrádkou
Potřebujete peníze? Půjčka spolehlivě, a altánkem. Výlety na kole vítány.
rychle, bez ručitele. Volejte: 728 511 591 Tel.: 720 994 479
Hledám skromnou štíhlejší ženu pro spoOsobní bankrot – oddlužení. Konzullečný život, auto mám. Rozvedený, 72/174
tace zdarma. Volejte 777 551 492
cm, dohoda, volejte mob.: 776 210 670
Vodafone.
Úvěry pro podnikatele - živnostníky od
10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy ne65-letá hledá kamarádku na procházmovitostí. Volejte 777 551 492
ky, do kina, divadla apod. Telefon:
739 992 592
Nabízím půjčku 5 - 70 000 Kč do 48
hodin. Tel.: 728 321 390
www.vecernikpv.cz

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
5. BØEZNA
V 10.00 HODIN

    
Poslední rozlouèení
František Navrátil 1950
Prostějov Středa 1. března 2017
Jaroslav Doseděl 1973 Domamyslice Mojmír Štefek 1927 Otaslavice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Večeřová 1970
Prostějov Pátek 3. března 2017
Jitka Oklešťková 1939
Výšovice Marie Nezvalová 1949 Otaslavice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Žváčková 1927
Prostějov Sobota 4. března 2017
František Procházka 1956
Želeč Marie Horáková 1935 Brodek u Prostějova 13.00 kostel Brodek u Prostějov
Zdeněk Straka 1958
Určice
Skalka Emma Pospíšilová 1930
Prostějov
Vratislav Horák 1933
Vřesovice František Kučera 1934

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
 > > >
Bedihošť Anna Tomková 1936
Stanislav Dittmann 1938 Vrahovice Milan Šmíd 1970
Marie Pelcová 1952
Marie Fránková 1933
Čelechovice na Hané
Újezd u Valašských Klobouků Zdeňka Hofbauerová 1933 Prostějov
Ivanovice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
 > > >
Milan Kampo 1948 Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 1. března 2017
Petr Langr 1949 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

Pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz

Společnost Kinetic s.r.o přijme šičky Přijmu důchodkyni do sběrny opravy
do dílny v Prostějově a v Protivanově oděvů v Pv. Více info na tel.: 702 870 751
na šití batohů, tašek a pouzder. Nástup
možný: IHNED. Tel.: 582 365 770. Hledáme pracovníka na sezónní obEmail: kinetic@kinetic.cz
sluhu venkovního grilu. Možnost
na ŽL/IČO. Pracoviště: Hostinec
U Anděla, Melantrichova 71, ProstěZavedená stavební firma z Prostějova
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
jov. Vážní zájemci volejte 603 221 538
přijme řemeslníky na zateplování
fasád v Prostějově a okolí. Hledáme
i samostatné party. Seriozní jednání. Konstrukta - stavby s.r.o. přijme zedníky
Tel: 733 737 653, www.rinvest.cz
a tesaře. Nabízíme progresivní odměňo- Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
vání, práci v regionu, příjemný kolektiv.
Elektromechanici
20 000 Kč nepřetržitý
střední odborné
PROFROST, Prostějov
Přijmeme řidiče dodávkového vozi- Tel.: 776 031 234
Elektromechanici
28 000 Kč nepřetržitý
střední odborné
HŽP, Prostějov
dla na rozvoz léků. Info: 725 108 703,
Operátor/-ka výroby Skřípov
95 Kč/hod třísměnný
základní+praktická LINAPLAST – prac. Skřípov
8:00-16:00 hodin.
Personalista
20 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou
MUBEA – HZP, Prostějov
Zahradnická firma „MRVA - okrasné
Pomocná síla do kuchyně
15 000 Kč dvousměnný
základní+praktická U Tří králů, Prostějov
trávy a trvalky“ přijme pracovnici/-ka
Pracovníci expedice
16 000 Kč dvousměnný
střední odborné
ALPER, Prostějov
do výroby v okrasné školce v KlenoviProvozní elektrikáři,
25 000 Kč jednosměnný
střední odborné
VELINVESTIK, Prostějov
cích na Hané. Požadujeme kladný vztah
elektromontéři
k zahradnictví, dobrý zdravotní stav
Řidič/-ka
nákladního
automobilu
17
000
Kč
pružná
prac.
doba
základní+praktická
HOPI,
Kralice na Hané
a bezúhonnost. Tel.: 603 187 237.
– vnitrostátní doprava
Řidiči
110 Kč/hod jednosměnný
střední odborné
GALVA TRANS, Držovice
Přijmeme pracovníky do výroby.
Řidiči nákladních vozidel
25 000 Kč noční
základní+praktická MAKOVEC, Držovice
Směnný provoz. Nástup možný ihned.
Informace na tel. čísle.: 739 022 196,
Skladníci
16 500 Kč jednosměnný
střední odborné
Nápoje Kostelec, Kostelec n/H
www.lasertechnology.cz
Skladníci oddělení
14 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Toray Textiles C. Europe, Pv
bezvodých ofsetových desek
Přijmeme nové dívky do night clubu,
Úklidoví pracovníci
12 000 Kč jednosměnný
základní+praktická BRYVECASTA – pracoviště Pv
Brněnská 10, Pv. Výdělek až 120 000 Kč
měsíčně. Masáže, tanec, tantra, hostesky. Výhody – ubytování zdarma, solární
bazén, různé výhody. Nežijte chudobou,
na věku nezáleží, tel.: 775 027 321
PRÁCI HLEDÁ
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
STAVEBNÍ FIRMA přijmeme na HPP Vypomůžu s hlídáním dětí, vyzvednu
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
ZEDNÍKA - FASÁDNÍKA. Nabízíme: ze školy, péči o seniory, nákupy, úklid, Pozice
výborné platové podmínky. Telefon: vaření a jiné. Spolehlivá, respektu- Pomocná síla do výroby – knihař/-ka 66 Kč/hod
jednosměnný
základní+praktická Karton plus, Prostějov
608 984 766
jící, přizpůsobivá, nekuřačka. SMS
777 942 039
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
Hledáme šikovné řemeslníky
Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
a pracovníky do stavební firmy.
Více info na tel.: 777 907 395

HLEDÁTE PRÁCI?
 

Firma s 30-letou historií hledá šikovné
a zkušené DOMÁCÍ ŠVADLENY na šití
špičkových spacích pytlů péřových i syntetických. Nabízíme stálou práci, dobré
výdělky, včasné platby. Požadujeme ŽL,
kvalitu a zodpovědnost, šicí stroj a skladovací prostory. PRIMA OUTDOOR, s.r.o.,
Jihomoravské nám. 1, 627 00 Brno, tel.
608 728 160, email prima@prima-outdoor.cz.
BOWLING PALACE
přijmeme ČÍŠNÍKA/BOWLERA
- hlavní pracovní poměr.
Požadavky - bezúhonnost, příjemné vystupování, technické zaměření a zručnost,
znalost AJ. Praxe nebo vyučení v oboru
číšník výhodou, odpolední směna
ÚT - SO. Pro obsluhu bowlingu zaučíme.
Přijmeme SERVÍRKY brigádně na
PÁ a SO od 16:00 do 22:00 hodin,
70Kč/hod.
Přijmeme minutkového KUCHAŘE
brigádně na PÁ a SO od 16:00 do 22:00
hodin, 100Kč/hod. Tel.: 728 634 274
H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře pánských sak na brigádu na měsíc březen.
Životopisy zasílejte na: H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01 Prostějov, e-mail:
personal@hdas.cz.
PŘIVÝDĚLEK. NA
WWW.PZDGROUP.CZ/JAINE

 (((

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

17022020207

PRÁCI NABÍZÍ



HLEDÁTE BRIGÁDU?

Přijmeme obsluhu CNC strojů, zkušePřijmu kuchaře/-ku, praxe v oboru ví- nosti a praxe na CNC stroji – výhodou.
tána, turnusové služby v rozmězí 8:00 Nástup možný ihned. HPP, praco-22:00 hodin. Více na tel.: 739 460 733 viště Prostějov. Informace na telefon:
+420 734 621 819, www.feramu.cz
Přijmeme zaměstnance na víkendovou
práci na pomocné práce k balící lince STUDIO 365 hledá nové tváře pro
- potravinářství, pracoviště Prostějov. reklamu od 9-27 a 28-45l., telefon:
Informace denně na tel.: 602 603 067, 605427 271, 9-12 h.www.studio365.eu
e-mail: brigadypv@email.cz
Přijmu kosmetičku, manikérku, pedikérku
Personální agentura, Kravařova 9
na ŽL. Telefon: 721 755 420
(1.posch.), Prostějov.

10

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidní
důchodce na pracovní pozici vrátný.
Místo výkonu Prostějov a okolí, jen
noční služby. A invalidní důchodkyni
na úklid kancelářských prostor v Prostějově. Informace na telefonním čísle:
602 786 692

H&D, a.s. přijme zkušeného modeláře
pánské a dámské konfekce (i mladodůchodce) pro pracoviště v Prostějově. Požadujeme: dlouhodobou praxi v oboru.
Platové podmínky: 18 - 21.000 Kč + mimořádné odměny za realizované úkoly.
Životopisy na: H&D, a.s., Olomoucká 37,
796 01, e-mail: personal@hdas.cz

Pokud hledáte práci, inzerát ve
Večerníku vám tento týden
zveřejníme za pouhou desetikorunu

v 10.00 hodin

17022310215

dalšího èísla je
v PÁTEK 3. BØEZNA

17020210128

17022420222

16101223189

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže

19

 .8
35292/128&+9,/,ý&
´
´
DQHEOXã6
â W
Ę (
ė  7HEiGHMWHKiGHMWH
[ q _[ _>  QX  @^>  wX {|}~

Také deváté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme 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 do ČTVRTKU 2. března 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


"5

"6 78

ul. Stanisl. Manharda Helena ŠMÍDOVÁ, Vrahovická 290, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...


"5

"6 78

Miroslav Donutil
Monika VANTUCHOVÁ, Pěnčín 299
Výherce získává: Balíček v hodnotě 400 Kč
od partnera kola JT AUTOSERVIS

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA


"5

"6 78

PŘIDEJTESE
Miloslava VINCOURKOVÁ, Kelčice 95
Výherce získává: KURZOVNÉ v hodnotě 690 Kč
na jedno pololetí.

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

SU
DO
KU



"5

SUDOKU

"6 78

1,3,9,3
Marie SKOPALOVÁ, Držovice 13
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny..
KŘÍŽOVKA
16112563357



Výherce získá POUKAZ
 
 

"5

"6 78

Provoníme váš domov čistotou
Marta BURGETOVÁ, Sidl. svobody 8/29, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby firmy
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

17020360130

POCTIVÉ VÝROBKY V HANÁCKÉM ....

17011120036

SUDOKU

OSMISMĚRKA

ODRAZ, ODLIV, ALEJE, ČETBA, BUSTY, KŘENY, POČTY, VOKÁL, AORTA, BAŇKY,
DIETA, KTERÁ, DRTIČ, EKRAN, PRVÁK, ŘEČIŠTĚ,VEČER, PLANDA, ZVRAT, SIRUP,
OKRAJE, OBAVA, OGAŘI, VZKAZ, KLOUB, ASTER

Výherce získává POUKAZ
 
 

Výherce získá POUKAZ
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17021060152

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
nového starostu Kostelce na Hané, který se
nedávno ujal funkce...

16110213416

Výherce získává POUKAZ
   

Výherce získá POUKAZ  
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz

TIPku
   

Zábavný pořad Jiřího Krampola a jeho hostů
KDY: PÁTEK 3. BØEZNA, 18:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO 4, PROSTÌJOV
U příležitosti slavnostního otevření Občanské poradny
Jiřího Krampola a Petra Michka v Prostějově přijede
slavný herec a moderátor na Hanou i se svým zábavným
pořadem, do něhož si pozval tři neméně zajímavé hosty.
Divákům se ve Společenském domě představí MUDr.
Radim Uzel, Hana Krampolová a právě Petr Michek.
Začátek je naplánován na osmnáctou hodinu a vstup je
zdarma!
Veselé vyprávění legendy české televizní zábavy přinese historky nejen z natáčení známého pořadu „Nikdo není dokonalý“, ale také vzpomínky na divadlo Semafor a kamaráda
Miroslava Šimka.
Celý projekt „Stáří je stav mysli“ podporuje kulturní obohacení života v sociálních zařízeních pro seniory. Optimistický

náhled na problémy spojené se stářím a snaha udržovat si duševní aktivitu, určitě pomáhá žít starším lidem plnohodnotný
život. Pořad je tak v tomto smyslu velmi výraznou vzpruhou
a oživením jejich života. Velmi osobitý a humorný styl vyprávění Jiřího Krampola vtáhne seniory do aktivní besedy.
Nejvíce dotazů, a následného smíchu, bývá z vyprávění
o jeho konkrétních zážitcích z „natáčení“ v průběhu dlouholeté
herecké kariéry. Partnerem tohoto projektu je Jirkův kamarád
Petr Michek, kterému život seniorů není lhostejný.
Zábavný pořad Jiřího Krampola doplní i kulturní vystoupení. K tanci a poslechu bude vyhrávat dechová hudba
„Mistřiňanka“ vedená kapelníkem Františkem Pavlušem.
Vstupenky zdarma jsou k dostání ve Společenském domě
a Občanské poradně JKPM (Komenského ul. 5, Prostějov).

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 27. února
17:30 I dva jsou rodina
francouzská komedie
20:00 Spojené státy lásky
polské drama
úterý 28. února
17:30 Moonlight
drama USA
20:00 John Wick 2
akční americký film
středa 1. března
17:30 Bratříček Karel
hudební dokument ČR/Polsko
20:00 Lion
drama Velká Británie
čtvrtek 2. března
17:30 Muzzikanti
20:00 Logan: Wolverine
akční fantasy USA
pátek 3. března
17:30 Muzzikanti
20:00 Příchozí
americké sci-fi
sobota 4. března
15:30 Balerína
francouzský animovaný film
17:30 La La Land
americký muzikál
20:00 Logan: Wolverine
neděle 5. března
10:30 Balerína
15:30 Psí poslání
rodinný film USA
17:30 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
americké válečné drama
20:00 Logan: Wolverine

KINO klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 4. března
15:00 BROUČKOVA RODINA 1
pásmo pohádek ČR
17:30 STRAŠIDLA
rodinná komediální pohádka ČR
20:00 BRATŘÍČEK KAREL
hudební dokument ČR/Polsko

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 5. března
13:30 a 15:30 KAŠPÁREK,
PRINCEZNA A DRAK
loutkové divadlo

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 2. dubna
KOUZELNÝ SVĚT CÍNOVÝCH
VOJÁČKŮ
výstava cínových vojáčků z napoleonských válek ze soukromé sbírky jednoho
z největších sběratelů u nás
do 24. dubna
GEOLOGIE SVĚTA VE FOTOGRAFII
PROFESIONÁLNÍHO GEOLOGA
výstava geologické zajímavosti z pěti
kontinentů v obrazech

Kulturní klub

DUHA

Zámek Konice
do 31. května
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

BASKETBAL:
sobota 4. března:
14.00 TJ OP Prostějov - KP Brno (21.
kolo extraligy juniorek, hala SC DDM Pv).
neděle 5. března:
10.00 TJ OP Prostějov – SŠMH Handicap Brno (22. kolo extraligy juniorek,
hala Sportcentra DDM Pv).

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 27. února
19:00 VYSAVAČ
Bohumil Klepl v jedinečné komediální
one man show
čtvrtek 2. března
19:00 PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
rozkošně bláznivá komedie podle filmu
Woodyho Allena v hlavní roli s B. Kleplem
do 31. března
ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH
výstava fotografií - dokument obohacující
divácký pohled na jeviště o pohled tichého pozorovatele za oponou

FLORBAL:
sobota 4. března:
8.30 15. kolo Regionální ligy mužů (týmy
Kostelec na Hané, K2 SC Prostějov, Jeseník, Domaslavice, Stará Ves n/O – sportovní hala Kostelec na Hané).

HÁZENÁ:
neděle 5. března:
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
– Házená Tišnov (14. kolo 2. ligy mužů,
sk. Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 28. února
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje osmý ročník oblíbené výtvarné
dílny, v níž si především senioři vyzkouší
quilling
středa 1. března
KNIŽNÍ BAZAR
do 28. února
V (NE)BEZPEČÍ: ON-LINE
SOUTĚŽ PRO DĚTI
SNÍH V KNIHOVNĚ

Školní 4, Prostějov
pondělí 27. února
ZUŠ V. Ambrose
17:00 POKRAČOVACÍ TANEČNÍ
KURZY
Kravařova 14, Prostějov
středa 1. března
do
31. března
Školní 1, Prostějov
17:00 TOMÁŠ PETŘÍK VÝSTAVKA CESTA MEZI OKEM A SRDCEM
do 20. března
vernisáž výstavy pedagoga na Střední výstava - tvorba žáků (Galerie Linka)
ARToviny
škole designu a módy v Prostějově
Desátý ročník výstavy prací studentů. Vi- do 28. února
dět můžete klauzurní práce z oboru Foto- TEREZA KONÍČKOVÁ-PERCEPCE
grafie, Grafika, Umění módního designu výstava fotografií
nám. Sv. Čecha 3, Prostějov
i další ukázky.
do 14. března
VÝSTAVA AŠOTA ARAKELJANA
Zámek Prostìjov
Apollo 13
arménsko-český malíř s nevídaným citem
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
Barákova 12, Prostějov
pro barvu, tah a fantazii. To vše se pojí ve
čtvrtek 2. března
sobota 4. března
snové uličky a náměstí připomínající ma16:00 VE ZNAMENÍ ČERNÉ A BÍLÉ gickou Prahu nebo bohatě rozkvité kytice
20:00 VYPSANÁ FIXA
vernisáž výstavy Jana Čížka
koncert pardubické skupiny
z vašich nejbarevnějších snů

LEDNÍ HOKEJ:
středa 1. března:
15.30 LHK Jestřábi Prostějov – HC Olomouc „A“ (10. kolo krajské ligy přípravek,
zimní stadion v Pv).
sobota 4. března:
12.00 Minihokej Olomouckého kraje
(14. kolo soutěže ročníku 2008, ZS v Prostějově)

BRUSLENÍ

GALERIE Kino
METRO 70

VEŘEJNOSTI

Úterý

Galerie N7

Multikulturní centrum Mozaika
CENTRUM PRO RODINU
Raisova 1159, Prostějov
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* v pondělky od 9:30 do 11:30 hodin rozší- * v pondělí 27. února od 9:00 do 12:00
ří vaše obzory diskusní rodičovská skupina hodin „Jsem žena - biblické tance“
* v úterý 28. února se koná beseda na téma
RÙZNÉ...
„Odpuštění-základ duševního zdraví“
V Prostějově se nachází pět soch svatého
Jana
Nepomuckého,
kterému je i zasvěcený
MC Cipísek
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let kostel známý jako kostel Milosrdných bratří.
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do O tomto svatém a jeho odkazu současnosti bude hovořit přední církevní historik P.
17:00 hodin
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský Miroslav Herold TJ ve středu 1. března od
Polokruh“ je otevřena nastávajícím ma- 16:00 hodin v budově CMG v Komenminkám, maminkám po porodu i s dětmi, ského ulici 17, Prostějov
každé sudé pondělí od 17:00 hodin.
V pátek 3. března od 9:00 do 16:00 hodin
* v úterý 28. února od 18:00 hodin je se v prostorách ÚS ČZS, Daliborka 3, Prona programu beseda pro rodiče s Mgr. stějov koná výstava dětských výtvarných
M.Skládalovou „Pochvaly a tresty do vý- prací na téma „Zelenina plná vitamínů“
chovy nepatří?“
SONS PROSTÌJOV
Půjčovna rehabilitačních a kompen* ve čtvrtek 2. března od 8:00 do 11:00 ho- začních pomůcek LAZARIÁNSKÉdin se v centru denních služeb o.s. LIPKA HO SERVISU PV, Hacarova 2 je
Prostějov, Tetín č.1 koná „Tvoření z kera- z důvodu dlouhodobé nemoci dočasně
mické hlíny“. Sraz zájemců v 7:50 hodin uzavřena. Informace pouze na e-mail
Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.
před vchodem do Lipky.

Prodejny dm v Prostějově navštíví zoubková víla ve dnech 3. března od 9:00
do 17:00 hodin v prodejně Zlatá brána
a dne 4. března od 10:00 do 16:00 hodin
v prodejně v Nákupním Parku Prostějov.
Dětem libovolného věku a jejich rodičům
nabídnou obě prostějovské prodejny dm
možnost strávit příjemné odpoledne ve
společnosti kouzelných bytostí, které budou radit, jak správně pečovat o zoubky.
Děti se mohou těšit na hry i drobné dárečky.
V úterý 28. února od 14:00 hodin pořádá
OS LIPKA, Tetín 1, Prostějov přednášku
v rámci akademie seniorů „Pěší pouť
Velehrad - Řím“.
V pondělí 27. února od 17:30 hodin se v budově Apoštolské církve, Raisova 1159, Prostějov koná přednáška „Proč a jak číst Bibli?“
COUNTRY VEČER v Křenůvkách se koná
v pátek 3. března od 19:00 hod. v místním pohostinství. Country kostýmy vítány. Vstupné
zdarma. Bohaté občerstvení zajištěno.

Neděle
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Smržice se vrátí v čase
Tento pátek 3. března se od 18:30 hodin
bude konat promítání videokroniky Smržic z let 1995 až 1997. Rok
1996 byl přitom pro tuto obec klíčový. Ve Smržicích byl totiž založen
místní turistický spolek, který zároveň uspořádal první ročník Prostějovského vandru. Jeho se zúčastnili
tehdejší smržický i prostějovský
starosta. Na tuto a řadu dalších
zajímavých reportáží srdečně zvou
pořadatelé.
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

Sobota

28.2. 9.00 - 10.00
Pro školy i veřejnost
4.3.
17.00 - 19.00
Pro veřejnost
5.3.
10.45 - 12.45
Pro veřejnost

Muzeum a galerie v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 24. dubna
KJÓSA SUGURI-KJÓSABORI
výstava představuje více jak sto kusů prací tohoto mistra lakových dřevořezeb druhé
čtvrtiny až konce dvacátého století

Digitální grafika v Konici
Od pátku 3. března bude v prostorách
zámku v Konici k vidění výstava Oldřicha Schnabla. Člen Unie výtvarných
umělců Olomoucka se od roku 2002
zabývá digitální grafikou. Většinu
svého života pracoval v reklamních
ateliérech jako návrhář a grafik. V roce
1989 založil reklamní firmu Tip studio
Olomouc. Jeho pokračovateli jsou syn
a dcera.

PØIJMEME  
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 27. února 2017
Číslo 09tRočník 21
Naleznete
uvnitř


EXKLUZIVNĚ
O LAVER CUPU

ƔƔ Prestižní tenisovou akci pořádá společnost prostějovského manažera. Co řekla Petra Černošková?
strana 32

KONEC
JESTŘÁBŮ
ƔƔ Hokejisté Prostějova nestačili
na arcirivala z Přerova a vypadli již
v předkole play-off strany 34-35

#$ 

Foto:Josef Popelka

Jednadvacátá èást
oblíbeného seriálu
[X  @ _X

strany 24 a 25
JEDNOU

ƔƔ Florbalisté SK K2 Prostějov se
blýskli mimořádnou potencí. Ve dvou
zápasech Olomoucké ligy nastříleli
sedmnáct branek, ale ani to jim
nestačilo k zisku byť jediného bodu!

PROSTĚJOV Týden starým událostem, při nichž skupinka hokejových fanoušků napadla trenéry
a vedení Jestřábů se již věnuje Policie České republiky. Jak Večerníku bez bližších podrobností sdělil
předseda oddílu Michal Tomiga, poškození podali trestní oznámení, až do konce jejich vyšetřování
se už k nedávnému incidentu nechce dále vyjadřovat. Na tahu je tak nyní právě policie, která se už
PRVNÍ
celou věcí začala zabývat.
„Mohu potvrdit, že oznámení o pátečním pozápasovém incidentu, při kterém mělo dojít k na- PROHRA
padení funkcionářů hokejového klubu, prověřujeme pro podezření z trestného činu výtržnictví. Za ƔƔ Prostějovské volejbalistky tak
ten jeho pachateli v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. dlouho chodily se džbánem pro
Další informace k probíhajícímu prověřování sdělovat nebudeme,“ uvedl František Kořínek, tiskový vodu, až jim Olomouc dala políček
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
(spo)
strany 36-37

NAPOLEONOVO
VOJSKO
přitáhlo na Hanou #,42,/ -)2534
ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

se Sokolovem

ƔƔ Na prknech Městského divadla
v Prostějova byl k vidění Charlie
Chaplin. Rezenci Jiřího Valtra
nejen na středeční představení najdete na www.vecernikpv.cz!
ƔƔ Basketbalistky TJ OP Prostějov
se ve druhé lize na poslední chvíli
vyhnuly skupině o udržení, když na
závěr základní části porazily rezervu
Nymburka a Poděbrady.
ƔƔ U místního nádraží i nadále
pokračuje
projekt
„polévky
bezdomovcům“, kterou podporuje
i Večerník.
Další reportáž si
můžete přečíst na straně 26!
ƔƔ V průběhu února se opět rozjel
šipkařský turnajový seriál ČDS Cup.
Na Prostějovsku se bude hrát na
čtyřech místech - v Pivíně, Čelčicích,
Čehovicích a prostějovské La Putice.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

&#    # "  ($ )  & (K  $ %

klikni na

www.vecernikpv.cz
Foto: Martin Pytela

PROSTĚJOV Válka nehrozí, strach není na místě. Ovšem i tak vojáci, kteří jsou od uplynulého
týdne vystaveni v galerii Špalíček, rozhodně stojí za pozornost. Jedná se o cínové postavičky,
jejichž provedení je naprosto precizní, vytvořit tato vojska muselo zabrat hodiny, dny, měsíce
a možná i roky tvrdé práce. Nejen pro vášnivé sběratele je jistě skvělou zprávou, že téměř všichni cínoví vojáčci jsou určeni na prodej.
Reportáž z vernisáže najdete na straně 23

PROSTĚJOV Navýsost důležité utkání čeká po zimní přestávce notně
obměněný tým 1.SK Prostějov už tuto sobotu.V 17. kole, které je zároveň
první jarní, přivítá na svém hřišti sokolovský Baník. Tedy tým, s nímž na
podzim začalo výsledkové trápení. Nikoli to herní. Hanáci byli na západě
Čech po většinu času lepším týmem, který doplatil na smůlu v koncovce
v prvních minutách a na jediné zaváhání v samotném závěru zápasu.
Lze si samozřejmě zaspekulovat, v jakém složení vyběhnou svěřenci
trenérů Takáče a Aleksijeviće na zimou dýšící trávník. V brance by měl
být Halouska, ve stoperské dvojici vedle Malého Rus nebo Schuster,
vlevo Hýbl a vpravo nejspíš Machynek. Záloha je těžko predikovatelná, měli by se však na trávníku objevit Hirsch, Alaverdašvili, Fládr,
Pančochář či Skwarczek, v útoku zatím vedle Kroupy pravděpodobně
Píchal nebo Elšík.
Ať už nastoupí kdokoli a zápas je jakkoli důležitý, jsou mnohem
vážnější věci než sport. Kdy jindy než právě teď by měly být ochozy stadionu SCM Za Místním nádražím plné. Všichni, jež prostějovský fotbal kdy oslovil, by měli přijít s tichou vzpomínkou na
člověka, díky němuž je Prostějov znovu také městem fotbalu...
(tok)
VÍCE K UTKÁNÍ NAJDETE NA NAŠEM WEBU, SERVIS PŘED STARTEM
JARNÍ ČÁSTI FORTUNA FNL PAK NAJDETE NA STRANÁCH 28-29

➢

22

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

EVROPSKÝ CEV CUP ŽEN- OSMIFINÁLE; 2. ZÁPAS

Foto: Zdenk Vysloužil

VK AGEL Prostjov – Allianz MTV Stuttgart (Nmecko)
1. set:
2. set:
3. set:

3

25:19 4. set:
21:25 5. set:
25:22

17:25
9:15

Rozhodí: Onopas (ecko) a Sek (Polsko). as: 1:59 hodiny. Divák: 800. Výsledek prvního
utkání: 0:3, postupuje: Stuttgart.
Sestava Stuttgartu:
Sestava Prostjova:
Hindriksen, Matienzo, Trnková, Rodriguez, Mlejnková, Grant, Nichol, Sandor, TomaEmonts, Herelová, libero Kováová. Stídaly: zela Pissinato, Van Daelen, libero Buakaew.
Stídaly: Kocar, Whitney, Pettke, Renkema.
Gambová, Casalis, Frigo.
Trenéi: Peter Goga a Lubomír Petráš. Trenéi: Guillermo Naranjo Hernandez
a Ioannis Athanasopoulos.

WSM LIGA MUŽ R - PEDKOLO PLAY-OFF, 3. UTKÁNÍ

LHK Jestábi Prostjov – HC Zubr Perov

Sestava a body Prostjova:

Prostjov
Fitzpatrick Brian Edward 16, Dyck
Jr Torrence Jerrell 12, Jacobs Ethan Thomas 12, Simmons Rayshawn Laron 10, Novák Martin 7, Sehnal Marek 6, Talley Dylan 4, Souek Marek 1, Goga Adam 0
TH: 15/12:26/15
Doskoky: 39:26

BASKETBAL

VOLEJBAL

25:27 4. set:
25:20 5. set:
23:25

25:23
12:15

2

3

Branky a nahrávky: 20. Malina (Berger, Procházka), 40. Sikora (Plášek) – 49. Žálík (Venkrbec). Rozhodí: Doležal, Kopeek – Luan, Kis.
Vylouení: 6:6. Navíc: Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.
Diváci: 3000. Stav série: 2:1.

Sestava Perova:
22. Klimeš – Novotný, Ferenc, Chmelí, Malina, Zboil, Pala, Zahradníek, Šnajnar – Plášek,
Sýkora, Sikora – Procházka, Pšurný, Berger –
Goiš, M. Kratochvíl, Kovaík – Petelin, Dvoák,
Ižacký. Trenéi: Kamil Pecechtl a Petr Dokal.

Sestava Prostjova:
Kantor – Protivný, Kolá, Kvapil, Holík, Paízek, Štindl
– Krejík, Novák, Rudovský – Luák, Venkrbec, Indra – Matuš, Šlaha, Žálík – Fiala, Hozák, Švec Zabloudil.
Trenéi: Jií Vykoukal, Jaroslav Odehnal a Ivo Peštuka.

„Ve druhé tetin jsme chvílemi mli až drtivý tlak!“

Rozhodí: Kavala a Kostka. as: 2:05 hodiny. Divák: 600.
Sestava Prostjova:
Hindriksen, Matienzo, Trnková, Rodriguez,
Emonts, Herelová, libero Kováová. Stídaly:
Frigo, Casalis, Gambová, Tinklová.
Trenéi: Peter Goga a Lubomír Petráš.

Asistence: 21:16
Fauly: 21:29.
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KAMIL PECECHTL, TRENÉR HC ZUBR PEROV

Sestava Olomouc:
utuk, Kubínová, Košická, Sajdová, Mifková,
Napolitano, libero Sain. Stídaly: Dedíková,
Strušková, Dudová, Andreeva.
Trenéi: Jií Teplý a Pavel Háp.

KOOPERATIVA NBL

UNIQA EXTRALIGA ŽEN

2. kolo nadstavby:

Sestava a body Prostjova: Simmons
Rayshawn Laron 19, Fitzpatrick Brian Edward 14, Sehnal Marek 14, Jacobs Ethan
Thomas 10, Talley Dylan 7, Dyck Jr Torrence Jerrell 5, Rackley Darion Angelo 5,
Souek Marek 4, Goga Adam 0, Náblek
Martin 0, Novák Martin 0, Váa František
0. Stelba 2b.: 44/19:52/28. Trojky: 8:5.
TH: 22/16:15/11. Doskoky: 36:43. Fauly:
20:19. Asistence:14:13.

EVROPSKÉ OKÉNKO
Dalším kvantem zápas pokraovaly evropské
klubové poháry volejbalistek 2016/17. Agelky vypadly z CEV Cupu po dvou prohrách se
Stuttgartem a my se poj me podívat, co se dlo
jinde pod vysokou sítí na starém kontinentu.
Challenge Cup:
Ženy Ostravy v úvodním duelu tvrtfinále Vyzývacího poháru potrápily ruského favorita Jenisej
Krasnojarsk, jemuž podlehly až po boji 1:3 (-16,
-23, 22, -15). I v odvet na pd soupee mohou
7. bezna pouze pekvapit.
CEV Cup – výsledky osmifinále:
Linamar Békéscsaba – VB Beziers 3:1 a 3:1,
Busto Arsizio – Minanka Minsk 3:0 a 2:3, Pomi
Casalmaggiore – HPK Hämeenlinna 3:0 a 3:2,
Allianz Stuttgart – VK AGEL Prostjov 3:0 a 3:2,
Galatasaray Istanbul – Branik Maribor 3:0 a 2:3,
Budowlani Lodž – RC Cannes 3:0 a 2:3, Dynamo
Kaza – Jedinstvo Brko 3:0 a 3:0, Vizura Blehrad – Chimik Južnyj 3:2 (hráno jediné utkání).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Svitavy - Prost'jov

(1:2)

3

Branky: 9. Trtílek, 65. Stehlík - 37. Machynek,
41. Elšík, 81. Fládr.

Foto: www.hokejprerov.cz
WSM LIGA - STAV SÉRIE PEDKOLA PLAY-OFF

Sestava Prostjova:

Halouska (46. Neoral) - Machynek (62. Hladík), Malý, Rus (46. Schuster), Hýbl (40. Seká)
- Hirsch, Elšík, Panochá (62. Skwarczek), Alaverdašvili - Píchal (62. Fládr), Kroupa (62.
Zapletal). Trenéi: Aleksijevi a Popelka

„Od dvacáté minuty jsme byli lepší“

2:3

1:3
Perov - Prostjov 2:1

Frýdek-Místek - Benátky 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

více v hlavním kupónu Branky: 3. Rufer (Adámek, Kania), 15. Cienciala (Jašek, O. Kovaík),
36. Cienciala (M. Kovaík, Jašek), 40. Marek Ržika (Chmielewski), 46.
více v hlavním kupónu Miloš Roman (Adámek, Klimša), 47. Marek Ržika, 53. Marek Ržika
(Chmielewski, Adámek) – 51. A. Dlouhý (Víšek, Havlín). Diváci: 1775.

Perov - Prostjov 4:2

Frýdek-Místek - Benátky 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky: 17. Blohorský, 49. Prokeš (Bittner). Diváci: 1836.
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3. kolo nadstavby:

2
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trenér Orl Zbynk CHOLEVA

Prbžná tabulka nadstavbové ásti
1. Prostjov
18 17 1 53:13 50
2. Olomouc
18 15 3 48:14 45
3. Ostrava
18 13 5 42:22 37
4. Olymp Praha 18 9 9 30:32 26
-----------------------------------------------------------1. KP Brno
18 10 8 38:29 31
2. Frýdek-Místek 18 6 12 24:40 20
3. Šternberk
19 7 12 26:43 19
4. Perov
18 4 14 23:43 16
5. Fénix Brno
19 1 18 8:56
2
KAM PÍŠT:
21. kolo, tvrtek 2. bezna, 17.00 hodin:
Královo Pole - Perov (18.00), Frýdek-Místek
- Šternberk.
21. kolo, sobota 4. bezna, 17.00 hodin:
Olomouc - Olymp Praha, Ostrava - Prostjov.
22. kolo, sobota 4. bezna, 18.00 hodin:
Perov - Frýdek-Místek, Fénix Brno - Královo
Pole Brno.

FK Blansko - 1.SK Prostjov

kou eskáka Petar ALEKSIJEVI

„Poád je to jen píprava,
je nás málo,“

95:68

více v hlavním kupónu

Další výsledky nadstavby 3. kolo:

Nymburk - Opava 84:77 (14:31, 35:54, 64:68).
Nejvíce bod: Allen 21, Meier 17, Welsch 15
- Kleka 17, Bujnoch 16, Blažek a Gniadek po
12 * Pardubice - Dín 81:65 (24:20, 47:32,
57:44). Nejvíce bod: Burnett 17, Švrdlík 16,
Wall 10 - Šiška 13, Krakovi 9, Palyza a Ježek
po 7 * Svitavy - Prostjov 95:68 (26:19, 49:37,
78:53). Nejvíce bod: Mickelson 19, Smithson
18, Vuica 13, Roseboro 12, Slezák 10 - Fitzpatrick 16, Dyck a Jacobs po 12, Simmons 10 *
Brno - Jindichv Hradec 95:77 (20:21, 42:48,
71:63). Nejvíce bod: Ware 32, Hrabovský 20,
Kemen 11, Tomanec 10 - Brooks 30, Šoula 13,
Canty 10.
PRBŽNÁ TABULKA NADSTAVBY A1
Nymburk
25 24 1 2349:1692 49
Pardubice
24 20 4 2055:1819 44
Dín
25 16 9 1930:1942 41
Opava
25 13 12 2036:1930 38
USK Praha
24 13 11 1693:1681 37
Kolín
25 11 14 1995:2100 36
PRBŽNÁ TABULKA NADSTAVBY A2
1. Svitavy
25 10 15 1857:1894 35
2. Ústí nad Labem 24 10 14 1864:1959 34
3. Prostjov
25 8 17 1975:2123 33
4. Brno
25 8 17 1924:2150 33
5. Ostrava
24 8 16 1812:1947 32
6. Jindichv Hradec 25 7 18 1965:2218 32
KAM PÍŠT NA NASTAVBU:
4. kolo Skupiny A1, sobota 4. bezna, 18.00 hodin: BK Armex Dín – USK Praha (steda 1.3.,
18.00), EZ Basketball Nymburk– BK JIP Pardubice (17.00), BK Opava – Geosan Kolín.
4. kolo Skupiny A2, sobota 4. bezna, 18.00 hodin: NH Ostrava – Dekstone Tui Svitavy (17.30),
Lions Jindichv Hradec – Orli Prostjov, mmcité
Brno – Sluneta Ústí nad Labem (19.00).

www.vecernikpv.cz

více v hlavním kupónu

Další výsledky 20. kola: Olymp Praha - Ostrava
1:3 (-16, -20, 22, -21). Nejvíce bod: Melicharová
18, Šimáová 10, Komárková 6 - Nachmilnerová
15, P. Kojdová 13, Toufarová 12 * Šternberk - KP
Brno 0:3 (-17,-25,-22). Nejvíce bod: Oborná 12,
Dudová 9, Hudylivová 7 - Kopáová 15, Polášková
15, Pottsová 11 * KP Brno - Frýdek-Místek
3:1 (23, -26, 19, 20). Nejvíce bod: Mrková
16, Brown 15, Salanciová 12 - Pavelková 15,
Juríková 11, Kukuová 8.
Výsledky 21. kola: Šternberk - KP Brno 0:3
(-17, -25, -22). Nejvíce bod: Oborná 12, Dudová 9, Hudylivová a Orvošová po 7 - Kopáová
a Polášková po 15, Pottsová 11 * Perov - Fénix
Brno 2:3 (21, -25, -16, 14, -11). Nejvíce bod:
Svobodová 26, Kohoutová 24, Gálíková 13 Pospíšilová 18, Šnellyová 16, Slámová 13.

11. PÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

Prost'jov - Ústí nad Labem
78:82 (20:23 34:42 49:65)

najdete nás na

2:3

15012210020

20. kolo:

Prost'jov - Olomouc

(1:0, 1:0, 0:1)

UNIQA EXTRALIGA ŽEN - 20. KOLO
1. set:
2. set:
3. set:

1
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KOU AGELEK PETER GOGA

VK AGEL Prostjov – SK UP Olomouc

68

Stelba 2b.: 43/31:37/19
Trojky: 7:5

2

„Z vyazení i porážky v odvet jsem zklamaný,
protože jsme m li šance zvít zit...“

Dekstone Tui Svitavy - BK Orli

95

ní sumár
v
o
t
r
o
p
S
* výsledky * statistiky * tabulky

KOOPERATIVA NBL NADSTAVBA SKUPINA A2 - 3. KOLO
(26:16 37:38 58:60)
Rozhodí: Dolinek, Jedlika, Kapaa.
Diváci: 617.

Pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz

Benátky – Frýdek-Místek 5:7 (1:2, 3:2, 1:3)

ŠIPKY

Branky: 10. Hlavá (Prokeš, Havlín), 24. Plodek (Hlavá, Husa), 30. Plodek
(Plutnar, Víšek), 31. Hrabík (Jandus, Kolmann), 58. Hlavá (Plodek, Jandus)
– 11. Marek Ržika (Chmielewski, Michal Roman), 17. Štebih (Michal Roman, Rufer), 26. Cienciala (M. Kovaík, Kania), 29. Pechanec (Chmielewski,
Marek Ržika), 57. Klimša (Marek Ržika, Kania), 58. O. Kovaík (Adámek,
Rufer), 60. Jašek (Rufer, Cienciala). Diváci: 413. Konený stav: 2:3

FINIŠ PUTICY!

Dv po sob jdoucí výhry, vrátily extraligového nováka z La Puticy do záchraná ské hry. Naopak situace Ji ny se již zdá beznadjná. Šlágrem byl souboj Tygr?
s Jedlikou, který se však p ekvapiv odehrál pln pod taktovkou host?. Ve druhé
lize nezvládlo Zelené p ímý souboj o prvenství s K etínskými Brablenci. V nejnižší
soutži zaknihoval další porážku Andl a jeho první pozice se ot ásá v základech.
EXTRALIGA OLOMOUCKÉHO KRAJE
14. kolo: Sharks Olomouc - Dob í bob i Olomouc 3:15, Draci Nová Hrade9ná - Tyg;i ProstJjov 5:13, U Jedli9ky ProstJjov - U Ji;iny ProstJjov 15:3, Darts La Putica ProstJjov - Miagi
Mohelnice 10:8, Poslanci Blkovice-Laš>any – Machine Šumperk 10:8, Radk?v Š-Club P erov
- Legend Olomouc 3:15.
15. kolo: Machine Šumperk - Legend Olomouc 4:14, Sharks Olomouc - Radk?v Š-Club P erov
7:11, Dob í bob i Olomouc - Draci Nová Hradená 15:3, Tyg;i ProstJjov - U Jedli9ky ProstJjov 4:14, U Ji;iny ProstJjov - Darts La Putica ProstJjov 4:14, Miagi Mohelnice - Poslanci
Blkovice-Laš>any 9:10.
1. Dob í bob i Olomouc
15 13 1 0 1 0
0
184:88
42
2. Legend Olomouc
15 11 0 0 0 4
0
154:117
34
3. U Jedli9ky ProstJjov 15 10 0 0 1 4
0
175:96
31
4. Draci Nová Hradená
15 8
2 0 0 5
0
144:128
28
5. Tyg;i ProstJjov
15 7
1 0 1 6
0
134:138
24
6. Machine Šumperk
15 7
1 0 0 7
0
134:137
23
7. Miagi Mohelnice
15 6
0 0 1 8
0
133:138
19
8. Radk?v Š-Club P .
15 5
1 0 1 8
0
122:150
18
9. Poslanci Blkovice
15 5
1 0 0 9
0
124:147
17
10. Sharks Olomouc
15 5
1 0 0 9
0
120:151
17
11. Darts La Putica Pv
15 3
0 0 2 10 0
111:161
11
12. U Ji;iny ProstJjov
15 2
0 0 0 13 0
93:177
6
P;íští program –16. kolo, pátek 3.3. 2017, od 18:00 hodin: Draci Nová Hradená - Sharks
Olomouc, U Jedliky Prostjov - Dobí bobi Olomouc, Darts La Putica Prostjov – Tygi
Prostjov, Poslanci Blkovice-Lašany - U Jiiny Prostjov, Legend Olomouc – Miagi Mohelnice, Radk?v Š-Club P erov - Machine Šumperk.

B LIGA PROSTJOVSKO
11. kolo: Brablenci Kojetín - Mexiani Biskupice 18:0, Hamerské kladivo - Fénix Prostjov 10:8,
Orli Kojetín - Rafani Oelice 11:7, O teku Prostjov - V Zeleném Prostjov 4:14, Fe-MAT Oehovice - Twister Krom íž 7:11.
12. kolo: V Zeleném Prostjov - Brablenci Kojetín 6:12, Rafani Oelice - O teku Prostjov 12:6,
Fénix Prostjov - Orli Kojetín 8:10, Twister Krom íž - Hamerské kladivo – odloženo na 10.3.,
Mexiani Biskupice - Fe-MAT Oehovice 7:11.
1. Brablenci Kojetín
12 11 0 0 0 1
0
148:68
33
2. Orli Kojetín
12 8
1 0 1 2
0
135:93
27
3. V Zeleném ProstJjov 12 7
2 0 1 2
0
129:90
26
4. Twister Krom íž
11 8
0 0 0 3
0
120:78
24
5. Rafani ^el9ice
12 6
0 0 0 6
0
111:105
18
6. Fe-MAT ^ehovice
12 5
0 0 2 5
0
114:104
17
7. O te9ku ProstJjov
12 5
1 0 0 5
0
104:113
17
8. Hamerské kladivo
11 3
0 0 1 7
0
83:116
5
9. Mexi9ani Biskupice
12 0
2 0 0 10 0
65:153
4
10. Fénix ProstJjov
12 0
0 0 1 11 0
69:148
1
13. kolo, sobota 4.3. 2017, 15:00 hodin: V Zeleném Prostjov - Mexiani Biskupice, O teku
Prostjov - Fénix Prostjov, Brablenci Kojetín - Rafani Oelice, Hamerské kladivo - Fe-MAT
Oehovice, Orli Kojetín - Twister Krom íž.

C LIGA PROSTJOVSKO
15. kolo: Žabáci Ivanovice na Hané - U Andla Prostjov 10:8, Sokol Plumlov - Skalní Na
Nové Doloplazy 14:4, Šelmy Bedihoš> - No Men Prostjov 10:8.
Dohrávka 12. kola: No Men Prostjov - Hanácká trefa Prostjov 6:12.
Dohrávka 14. kola: U Andla Prostjov - Sokol Plumlov 12:6.
1. U Andla Prostjov
13 10 1 0 0 2
0
157:78
32
2. Hanácká trefa Pv
11 9
0 0 0 2
0
127:71
27
3. Žabáci Ivanovice
13 8
0 0 1 4
0
123:112
25
4. Sokol Plumlov
12 7
0 0 0 5
0
126:90
21
5. Skalní Doloplazy
13 4
0 0 0 9
0
86:148
12
6. Šelmy Bedihoš>
11 3
1 0 0 7
0
91:108
11
7. No Men Prostjov
13 0
0 0 1 12 0
66:169
1
16. kolo, sobota 4.3. 2017 od 15:00 hodin: Žabáci Ivanovice na Hané - Šelmy Bedihoš>,
Hanácká trefa Prostjov - Sokol Plumlov, U Andla Prostjov - Skalní Na Nové Doloplazy. (zv)

TENIS
ŽENY
WTA Tour - Budapeš (Maarsko)
Dvouhra - 1. kolo: Šafáová (2) - Linetteová (Polsko) 6:0, 5:7, 7:6. 2. kolo: Šafáová - Hsieh Su-Wei
(Tchaj-wan) 6:2, 6:1. tvrtnále: Šafáová - Sasnoviová (Blorusko) 6:3, 7:5. Seminále: Šafáová - Witthöftová (Nmecko) 6:4, 6:3. Finále: Šafáová – Babosová (1-Ma arsko) 7:6, 4:6, 3:6.
WTA Tour - Dubaj (SAE) Dvouhra - 2. kolo: Karolína Plíšková (2) - Mladenovicová (Fr.) 2:6, 4:6; Strýcová
(9) - Pcheng Šuaj (ína) 3:6, 2:6.

MUŽI
ATP Tour - Marseille (Francie)
dvouhra - 1. kolo: Veselý - Stachovskij (Ukrajina) 2:6, 4:6.

WSM LIGA - PEDKOLO PLAY-OFF - 4. ZÁPAS

HC Zubr Perov - LHK Jestábi Prostjov

4 2
(2:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Berger (Pšurný, Procházka),
17. Sikora, 30. Pšurný (Procházka, Malina), 60. Sýkora
(Plášek, Sikora) – 20. Luák (Štindl), 35. Holík (Novák,
Krejík). Rozhodí: Mikula, Trombík – Barteek,
Ganger. Vylouení: 2:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:1.
Diváci: 2953.

Konený stav série: 3:1.
Sestava Perova:
Klimeš – Vágner, Ferenc, Chmelí, Malina, Zboil,
Pala, Zahradníek, Šnajnar – Plášek, Sýkora, Sikora
– Procházka, Pšurný, Berger – Goiš, M. Kratochvíl,
Kovaík – Petelin, Dvoák, Ižacký.
Trenéi: Kamil Pecechtl a Petr Dokal.

Sestava Prostjova:
Kantor – Protivný, Kolá, Kvapil, Holík, Paízek,
Štindl – Fiala, Novák, Rudovský – Luák, Venkrbec,
Švec – Krejík, Matuš, Žálík – Indra, Hozák, Šlaha
- Zabloudil.
Trenéi: Jií Vykoukal, Jaroslav Odehnal a Ivo Peštuka.

„Jsem na kluky hrdý...“

JIÍ VYKOUKAL, KOU JESTÁB
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HOKEJ
WSM LIGA - VÝSLEDKY
Výsledky Play-off: eské Budjovice - Perov (Kohout), 41. J. Tomeek (Kohout) – 12. Švagrovský
5:4pp (0:1, 2:2, 2:1 - 1:0). Branky: 27. Vlek (Š. Havránek, R. Pila), 47. R. Pila (Plášil), 62. Plášil
(Rob, Šulek), 32. Vráblík (Rob), 42. Heman (Kopta, Stoklasa). Diváci: 368.
(Pavlin, Vráblík), 58. ermák (F. Novák), 63. Rob
Tabulka Play-out:
(ermák, F. Novák) – 4. Plášek (TS), 22. Pšurný
(Milan Procházka, Malina), 23. Milan Procházka 11. Litomice 53 16 6 8 23 134:138 68
12.
Havíov
53 17 4 5 27 127:134 64
(Pšurný, Malina), 46. Milan Procházka (Chmelí,
53 17 2 6 28 127:160 61
Pšurný). Diváci: 6168 * Jihlava – Frýdek-Místek 13.Kada
4:3pp (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0). Branky: 15. Zeman 14.Most
53 12 4 4 33 116:189 48
(F. Seman, achotský), 17. Šidlík (Hubáek), 34.
KAM
PÍŠT...
achotský (Kaláb, Diviš), 65. Diviš (Šidlík) – 31.
Chmielewski (Adámek, Klimša), 35. Cienciala O udržení, steda 1. bezna, 18.00 hodin:
Most
–
Litomice
(17.30),
Kada – Havíov
(M. Kovaík, Michal Roman), 52. Klimša (Kania,
Adámek). Diváci: 2766 * Slavia Praha – Tebí O udržení, sobota 4. bezna, 17.00 hodin:
3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Branky: 19. Pohl (Knot), 40. Kada – Most, Havíov – Litomice.
Šafránek (Jankovský, J. Novák), 51. Rys (Šagát, Play-off, pondlí 27. února, 18.00 hodin:
M. Kadlec) – 41. Kristl (J. Zdráhal, R. Erat), 58. R.
Zohorna (Jan Wasserbauer). Diváci: 1856 * Klad- eské Budjovice - Perov (17.30), Jihlava
no – Ústí nad Labem 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Branky: - Frýdek Místek (17.30), Kladno - Ústí nad
12. Pekr (J. Strnad, R. Pikryl), 27. P. Hoava (R. Labem, Slavia Praha - Tebí.
Pikryl), 56. Macha (Ton, David Ržika) – 40. M. Play-off, tvrtek 2. bezna, 18.00 hodin:
Vágner (Vrdlovec, Dalecký). Diváci: 4003.
Frýdek-Místek - Jihlava (17.00), Tebí - Slavia
O udržení: Most – Kada 6:3 (0:1, 3:0, 3:2). Bran- Praha (17.30), Perov - eské Budjovice, Ústí
ky: 22. Kubinák (Divíšek) (TS), 24. Smolka (Hora, nad Labem - Kladno.
J. Doležal), 30. Strejek (Havlíek, J. Doležal), 42. Play-off, pátek 3. bezna, 18.00 hodin:
Frolo (Kubinák, Strejek), 47. J. Šimeek (Šesták, Frýdek-Místek - Jihlava (17.00), Tebí - Slavia
Alin), 57. Rod (Hora, Alin) – 5. Chlouba (Ks), Praha (17.30), Perov - eské Budjovice, Ústí
53. Osmík (J. Tomeek), 59. D. Šimek (Chlouba).
nad Labem - Kladno.
Diváci: 189 * Litomice – Havíov 2:1 (1:0, 1:1,
0:0). Branky: 16. Sýkora (Plášil, Mišká), 28. Hanták
SÉRIE PLAY-OFF WSM LIGY
(Kopta) – 35. Geš (Potoný). Diváci: 425.
Most – Havíov 2:3sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0). Branky: 31. Babincev (R. Veselý), 56. Havlíek (Rod,
Smolka) – 9. Pawliczek (Poízek), 28. Kanko (Hlinka, Petran), rozh. náj. L. Bedná. Diváci: 92.
Havíov – Most 7:2 (1:0, 4:2, 2:0). Branky: 13. Hlinka (Kanko, Bahounek), 25. Kanko (L. Bedná, Hlinka), 28. Kurovský (Dudek), 32. Geš (Dudek, Dvoáek), 33. Kurovský (L. Bedná, Poízek), 49. Geš (L.
Bedná, Potoný), 51. Potoný (Kanko, Geš) – 29.
Walter (Stíbrný, J. Šimeek), 38. Hora (K. erný,
Havlíek). Diváci. 1059 * Kada – Litomice
2:3pp (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1). Branky: 7. M. Zadražil

1:0
vs.
najdete
nás
na
1:0
vs.
www. 1:0
vs.
vecernikpv.cz
vs.
1:0

1.SK Prostìjov U19 – SK Lipová 3:0 (1:0)
Branky: 21. Luža, 69. Grulich, 79. Veselý.
Sestava 1.SK: Šarman (75. Marek) - Kyselý (45. Veselý), Krátký (70. Popelka),
Moštěk, Škrabal (46. Popovič) - Závodný (46. Grulich), Popelka (70. Závodný), Zapletal (70. Smékal), Smékal (46. Jašíček) - Luža (59. Valach), Holub (45. Hýbl). Trenér: Radim Weisser. Lipová: R. Vybíhal – Barák, Macourek, Novák, Žilka – Abrahám, M. Vybíhal, Takáč, Dvořák – Liška, Petržela. Hrající trenér: Pavel Růžička.

Pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz

kultura v prostějově a okolí
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Prostějovský rockový klub
se jakoby vrátil do minulosti
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

LEGENDÁRNÍ LUBOŠ
POSPÍŠIL ML ÚSPCH
PROSTĚJOV Známý český zpěvák, jehož hlas a celkový přednes se dají označit za nenapodobitelné, koncertoval v prostějovském klubu Apollo 13, které tak o víkendu zažilo hned dvě
velké akce. Po pátečním nářezu a tvrdé hudbě došlo na rytmické a melodické skladby v podání Luboše Pospíšila, jenž tak
rozradostnil svým vystoupením mnoho vděčných fanoušků.
Společně se zpívající legendou do Prostějova dorazila i kompletní sestava omlazené kapely 5P. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
PYTELA
„Když jsem studoval na gymnáziu,
věnoval jsem se sborové recitaci.
Vyhráli jsme národní kolo a finále
se konalo právě zde v Prostějově.
Vzpomínky na město mám tedy

jen ty nejhezčí, rád se sem vracím,“
zavzpomínala na svá studentská
léta velká osobnost české hudební
scény. Na nízký počet akcí, na kterých vystupuje, si stěžovat rozhodně nemůže, ba naopak. „Hrajeme
téměř všude, na městských slavnostech, v divadlech, na festivalech, v klubech, dá se říct, že opravdu kdekoliv. Během roku se
koncerty vždy nashromáždí a letos
je toho opravdu spousta,“ těšil Pospíšila zájem fanoušků.

Z VERNISÁŽE

Kouzelný sv't
cínových vojá2k\
➢ ze strany 21
PROSTĚJOV Výstava s názvem
Kouzelný svět cínových vojáčků
je od 23. února k dispozici všem
návštěvníkům prostějovské galerie
Špalíček. Jedná se o sbírku vojáčků
z napoleonských válek pocházející
od jednoho z největších sběratelů
v České republice Miroslava
Brenzy, který ji však vzhledem ke
své časové tísni neměl možnost
osobně prezentovat.
„Autor chtěl zůstat co nejvíce
v pozadí, o muzejní podvečer
neměl zájem. Pochází z Olomouce,
původním povoláním je sazeč,
ovšem velice ho zajímá vojenská
historie. Cínové vojáčky sbírá již
dlouho a někteří pochází i z jeho
vlastní výroby, jsou dokonale
propracovaní, pan Brenza je totiž
perfekcionistou do posledního
detailu. Tím se také možná námi
vystavené kousky liší od těch, co
běžně můžete zahlédnout. Musela

to být hrozná piplačka, vím, že pro
autora je důležitý každý knoflík na
vojákově uniformě,“ pousmál se
ředitel prostějovského muzea a galerie Daniel Zádrapa.
„Nepamatuji, že by zde někdy
k vidění byla podobná sbírka, aspoň
za dobu mého působení rozhodně
ne. Výstava je mimo jiné doplněna
také zbraněmi, knihami či krátkým
povídáním, jehož autorem je doktor
Vaverka, jenž je velkým nadšencem
napoleonské doby,“ dodal během
toho, co prováděl Večerník.
Všichni, co do Špalíčku zavítají,
mohou spatřit nejen miniaturní
Napoleonovo vojsko, ale také
i koalici, která bojovala proti tomuto slavnému francouzskému
vojevůdci. „Obdivuji autora,
nedokážu si představit, že bych
měla tu trpělivost pohrát si alespoň
s jednou figurkou. Uvažuji, že jednoho vojáčka si pořídím, abych
se doma cítila bezpečněji,“ vtipně
okomentovala výstavu návštěvnice
Jana.
(mp)

Večerník nemohl v krátkém rozhovoru vynechat ani dotaz na fungování spolupráce s členy kapely
5P, kteří jsou minimálně o generaci mladší, než je sám zpěvák. „Naše
Foto: Martin Pytela
spolupráce s obrozenou sestavou Luboš Pospíšil v Apollu rozdával radost nejen svým zpvem.
5P se již blíží desetiletému výro- coval s lidmi, které znám, jejichž jsme společně v roce 2007 nastar- chvaloval si současnou situaci Lučí. Pro mě není věk rozhodujícím hudba je kvalitní a hlavně, aby to, tovali novou éru. Od té doby se boš Pospíšil.
faktorem, důležité je, abych pra- co dělají, měli rádi. Těší mě, že povedlo vydat již tři desky,“ po- Ti, jejichž kroky směřovaly
v sobotní večer právě do Apolla,
mohli slyšet mix toho nejlepšího,
ssaa
sa
aa
co Luboš Pospíšil za svou kariéru
2x foto:
fot
otoo:: M
Martin
artitiin Py
ar
P
Pytela
t
zatím vydal. „Výborný koncert,
hned jak jsme zjistili, že náš oblíbený zpěvák bude koncertovat
v Prostějově, věděli jsme, že u toho
musíme být. S manželem jsme
si u písní i hezky zavzpomínali,“
vyjádřila svou spokojenost s akcí
Zdeňka.
Radost udělala nejen jí, ale všem
Víno i pivo, ženy, zpv. I tak se p i sobotním vystoupení O kytarové tóny se postarala i kompletní omlazená
přítomným, kteří po každé písni
bavili posluchai legendárního zpváka.
kapela 5P.
na oplátku odměnili zpívající legendu zaslouženým potleskem.

F o too r e poo r táá ž

jjaký
aký by
byl
yl legendární
leggendárrníí lluboš
ubboš ppospíšil...
osppíššil....

RUKOJMÍ publikum bavili Přijede

a přežili BEZ RIZIKA Vypsaná

PROSTĚJOV Hvězdnými herci obsazená francouzská komedie s kriminální příchutí zavítala předminulou
neděli do Městského divadla
v Prostějově. Na jevišti mohli diváci
vidět mimo jiné Václava Vydru, Svatopluka Skopala či Janu Malou, což již
samo o sobě vypovídá o kvalitách
tohoto představení. Nezůstalo však
jen u známých jmen, herci své umění
předvedli v celé své kráse. Večerník se
o tom přesvědčil na vlastní oči.

Martin PYTELA
Příběh, jehož hlavními postavami jsou
Marc Besson, spisovatel mezi ženami
oblíbený, a Luc, jeho dlouholetý přítel, je
úzce spojený s tematikou sebevraždy. „S
představením Rukojmí bez rizika jsem
se do dnešního dne nesetkala, tudíž jsem
velice zvědavá, co na mě vlastně čeká.
Každopádně se moc těším, bude to jistě
příjemná tečka za uplynulým týdnem,“
svěřila se natěšená Jana Suchá.
Samotná hra začíná právě opakovanou
scénkou zachycující snahu Marca zabít
se. Ovšem skutečnost, že tento talentovaný autor povídek a románů chce

fiXa

BYLI JSME
U TOHO

Zbranmi se to jen hemžilo, k sebevražd nakonec nedošlo... Foto: Martin Pytela

zemřít v na sebevraždu možná až příliš
důstojném prostředí, nakonec jeho
pokus o zabití sama sebe zhatí. Do děje
se následně zapojí i další postavy, které
se na scéně dále objevují téměř bez
přerušení. Kromě Luca a Madame Mabouin, dobře informované domovnice,
dojde také na bandu lupičů, kteří se
schovávají před policií proto, že vykradli
banku v přestrojení za zvířata. Tato skupinka se skládá z Joja, Suzy a Banána,
jenž pochází z Ugandy. Hra byla zpracována do posledních detailů a tak se
diváci kromě hlasitých výstřelů, které
některé přítomné skutečně vyděsily,

dočkali několika narážek na Banánovu
barvu pleti, stejně tak i parádní češtinu
s ugandským přízvukem. Několik pasáží
působilo právě díky tomuto zpestření
mnohem vtipněji. Nejedná se však
o jediný prvek, kvůli kterému měla hra
v sále úspěch a byla tudíž i oceněna publikem. „Divadlo se mi líbilo, hra nebyla
příliš náročná, za což jsem i rád, protože
po náročném víkendu bylo příjemné se
takto kulturně uvolnit,“ pravil spokojený
divák Karel těsně před odchodem.
Režisérem Rukojmích bez rizika je Jan
Novák, představení pochází z produkce
Jany Hanzlíčkové Agentury Harlekýn.

PROSTĚJOV Osobitý hudební
styl v provedení stejně originálních muzikantů. To je tvorba
pardubické hudební skupiny
Vypsaná fiXa. Sestava čtyř věčně dobře naladěných muzikantů
navštíví Prostějov tuto sobotu
4. března. Hostitelskými prostorami jejich koncertu bude
rockový klub Apollo 13.
Kvarteto, Márdi, Mejla, Mejn
a Pítrs aneb Vypsaná fiXa - energie
ze San Piega, se prezentuje nedefinovatelným stylem, který však má
spoustu příznivců. Největší ohlas
má pravidelně živé vystoupení, ze
kterého srší energie a nadstandardní pohoda. Fixáci si zakládají především na textové části svých skladeb,
které mají svou hlavu i patu. Když si
k tomu přidáme solidní muzikantský fortel, stojí opravdu za to, vidět
je naživo. Koncertní večer v Apollu
začíná od 20:00 hodin.
(zv)

Maskovaná kapela DYMYTRY koncertovala v Apollu
PROSTĚJOV Asi jen málokterý metalový či rockový fanoušek
z České republiky nezná skupinu, která vystupuje pod názvem Dymytry. Hudebníci, pro které je typickým znakem hraní
v maskách, se uplynulý pátek v rámci svého v pořadí již druhého
samostatného turné představili v prostějovském hudebním
klubu Apollo 13. Vstupenky na tuto akci byly dlouhou dobu
dopředu vyprodány, zájem byl obrovský! Večerník vše sledoval
pěkně zblízka.
vytvořila elektrizující atmosféra.
Jedinou kaňkou mohlo být možná
až příliš mnoho lidí v klubu.
pro Večerník
Ovšem není se čemu divit, ani tak
se zdaleka nedostalo na všechny.
Martin
A možná právě ona hlava na hlavě
PYTELA
byla důležitým základem pro hoSamotný koncert začal s mírným tové peklo, které během pátečního
zpožděním, které však nezabránilo večera v Barákově ulici panovalo.
tomu, aby se v prostorách Apolla Ti, kteří si stěžovali na nedostatek

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

prostoru a špatná místa, si za to podle nejvěrnějších fanoušků kapely
mohli sami.
„Co k tomu říct, byla to pecka! Vůbec
mi nevadilo, že jsem si kvůli místům
pod pódiem odstála více než hodinu
navíc, stálo to za to. Lepší než přijít
až těsně před začátkem koncertu
a potom z něj nemít skoro nic,“ popsala své dojmy těsně po koncertu Iveta.
Během turné, které nese název
Krby Kamna Turyna tour 2017
se kapela Dymytry představí
na šestnácti místech po celé republice, pro fanoušky je nachystán prodloužený set. Prostějov
nebyl výjimkou, zazněly jak hity
osvědčené z minulosti, tak i písně
napsané speciálně pro letošní turné.

„V klubech jsme vždy blíže publiku, takže ačkoliv jsme nyní zvyklí
na větší sály, bylo to super. Sice
jsme nemohli předvést svou show
v celé své kráse, ale lidem to podle mých dojmů vůbec nevadilo.
Máme za sebou první víkend, zítra
zavítáme do Vysokého Mýta,“ prozradil exkluzivně pro Večerník zpěvák
kapely Jan Macků, který následně již
smutnějším tónem dodal. „Koncert
byl pro nás velice specifický, jednalo se
o rozlučkovou akci s místním klubem.
Mrzí nás, že Apollo končí, vždy zde
byla fantastická atmosféra. Ovšem to
neznamená, že se do Prostějova v budoucnu nepodíváme. Jsme ještě mladí
a máme toho hodně před sebou,“ ujistil již s úsměvem zpěvák kapely.

BYLI JSME
U TOHO

Masky na obliejích, ruce nad hlavou. Takový byl koncert Dymytry.

Foto: Instagram
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1. krok... volba brýlí

Únorová Proměna image

Josef
POPELKA

exkluzivní
snímky

ŽHAVÁ NOVINKA

PO...

Fotogalerii a video najdete už
brzy na www.vecernikpv.cz

PØED...

Před námi je nyní naše únorová následoval výběr oblečení v buPROMĚNA IMAGE a její aktérk- tiku Magnolia móda. Hlavní část
ou se stala Marie Dostálová. Jak již proměny pak proběhla v kadeřnictví
bylo zmíněno, jednadvacátá vítězka Vlassalon a líčení přidalo šmrnc
pochází až z Loučan. Velice nás tak v kosmetickém a kadeřnickém satěší, že PROMĚNA IMAGE má lonu Naisy. Závěrem jako vždy
své příznivce i v dalších končinách vznikla řada fotografií a chybět
Olomouckého kraje. Do proměny nemohlo ani natáčení celého
se přihlásila sama, jelikož má zájem průběhu proměny. Paní Marie byla
o nový vzhled a považuje za důležité jednou z mála našich vítězek, která
vypadat dobře. „Snažím se o sebe neměla před startem takřka žádné
pečovat, lehce se líčím, protože jako obavy. Bohužel byla až příšli svéaneb pohled
Jakpokládám
to vidíza vhodné, abych rázná,
žena
tudíž místy vznikaly mírné
byla
upravená, a také se snažím ori-Mareike
rozpaky.
Vše se ale podařilo zažehnat
Hindriksen
KAPITÁNKA
entovat v módních trendech. Už se a výsledek stojí opět za to, o čemž
ale těším na to, že mi bude ve všech se můžete nyní sami přesvědčit
oblastech poskytnuto poradenství v následující reportáži.
a na jaro budu mít jak novou vizáž, Také tentokrát jsme vše
tak mnoho inspirací,“ uvedla ve své
znovu pečlivě zmonitoropřihlášce Marie Dostálová.
Jako první jsme tedy tradičně vali, tudíž co nenajdete zde,
navštívili Optiku Wagner, kde paní stačí navštívit internetové
Marii vybrali slušivé brýle. Poté stránky www.vecernikpv.cz!

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

SMEČ

VOLEJBALOVÁ

PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku probíhá
vždy ve znamení nejen změny vizáže, ale také relaxace,
pohody, vřelé a přátelské atmosféry, radosti i nadšení.
Naším cílem je vás hýčkat, zároveň vám dodat kousek
sebevědomí a hlavně ujistit v tom, že každá žena je krásná bez ohledu na věk a další okolnosti. A v tomto duchu
se i přes některé překážky nesl únorový díl, který pro sebe
uzmula Marie Dostálová z Loučan na Olomoucku.
Je tomu rok a tři čtvrtě, co jsme jako jediné místní periodikum, spustili exkluzivní projekt PROMĚNA IMAGE. Jelikož
se seriál dlouhodobě těší velké popularitě, prošly jím už
ženy všech věkových kategorií. Se svou novou image se ve
Domácíslečna,
tvrz padla!
Večerníku předvedla jak pětadvacetiletá
tak mnoho dam ve věku kolem čtyřicítky, nechyběly ani aktivní
seniorky ve věku sedmdesáti či dokonce šestasedmdesáti
roků. V lednu se navíc podařilo uskutečnit první
manželskou Proměnu a vylepšit tak konečně i prvního
muže. Daří se nám tak plnit vše, co jsme si s tímto projektem předsevzali, z čehož máme velkou radost. Všechny
naše proměny doposud dopadly výborně a tak pojďme na
tu jedenadvacátou...

Aneta
KŘÍŽOVÁ

připravila
pro Večerník

ZAZN÷LO

Na další fotografie a video se můžete těšit na internetových stránkách www.vecernikpv.cz.

5. krok... fotografování

4. krok... líèení

3. krok... barvení, støíhání a styling

PODROBNÉ
STATISTIKY
Z OBOU DUELö
NAJDETE
NA WWW.
VECERNIKPV.CZ

Foto: Zden÷k Vysloužil

Agelky přitom jdou do souboje o triumf v letošním
ČP s vizitkou mančaftu, který ovládl všech devět
předchozích ročníků soutěže, do nichž zasáhl. V rozhodujících zápasech však míval docela často problémy
včetně loňska, kdy právě na olomoucké palubovce
sice porazil Ostravu 3:0, ale ve dvou prvních setech
s hodně odřenýma ušima. Do aktuálního finálového
mače naopak postoupil přesvědčivě přes Přerov a KP
Brno, podobně jako hanácký sok přes Olymp Praha
a Ostravu.
Výrazně větší dopad na nadcházející měření sil
než tyhle starší zápasy určitě má čerstvý výsledek
z prostějovské haly Sportcentra DDM, kde vékáčko
v sobotu podlehlo svému největšímu tuzemskému
rivalovi 2:3. Už minulý vzájemný střet doma přitom
zvládlo jen těsně 3:2, zatímco podzimní konfrontaci
venku opanovalo jasně 3:0. Momentální rozpoložení

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Tak tohle bude hodně pikantní bitva!MarketingováspolečnostTKPLUSProstějov
pořádá ve Sportovní hale Univerzity Palackého
Olomouc finále Českého poháru žen 2016/2017,
ve kterém se střetnou volejbalistky VK UP Olomouc a VK AGEL Prostějov. Termín třaskavého
duelu je středa 1. března od 18.10 hodin a pouhé
čtyři dny po senzačním vítězství úpéčka na půdě
favorita se všeobecně očekává další divácky atraktivní řežba jako hrom!

VK Prostějov – PVK Olymp Praha 3:0 (20, 15, 13).
VK Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 (19, 14, 15).
VK Modřanská Prostějov – KP Brno 3:2 (-19, 22, 19, -20, 9).
VK Modřanská Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 (20, 15, 15).
VK AGEL Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 (21, 13, 10).
VKAGELProstějov–PVKOlympPraha3:1(14, -21, 19, 23).
VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:1 (17, -21, 25, 25).
VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:0 (21, 21, 17).
VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava 3:0 (25, 23, 17).

1. kolo: Přerov – Fénix Brno 3:0 (24, 13, 12). Čtvrtfinále: Přerov – Prostějov 0:3 (-18, -15, -22) a Prostějov –
Přerov 3:0 (19, 18, 15); KP Brno – Šternberk 3:0 (15, 20, 15) a Šternberk – KP Brno 3:2 (-19, -21, 20, 18, 14);
Olomouc – Olymp Praha 3:0 (13, 9, 12) a Olymp Praha – Olomouc 0:3 (-24, -21, -21); Frýdek-Místek – Ostrava 0:3 (-12, -20, -22) a Ostrava – Frýdek-Místek 0:3 (-21, -23, -21) a zlatý set 15:10. Semifinále: KP Brno –
Prostějov 0:3 (-22, -22, -12) a Prostějov – KP Brno 3:1 (20, 17, -19, 19); Ostrava – Olomouc 2:3 (19, -15, -17, 7,
-12) a Olomouc – Ostrava 3:0 (17, 17, 16)

Výsledky Èeského poháru žen 2016/2017

2008 (Prostějov)
2009 (Prostějov)
2010 (Prostějov)
2011 (Olomouc)
2012 (Olomouc)
2013 (Hradec Králové)
2014 (České Budějovice)
2015 (Plzeň)
2016 (Olomouc)

Devìt finále Agelek v Èeském poháru žen

zápase Českého poháru ukázaly, že mají na to hrát skutečně kvalitní volejbal,“ burcoval předseda správní rady
VK AGEL Petr Chytil, zároveň manažer TK PLUS
organizující celé finále Českého poháru. „Snažíme se,
aby veškeré zajištění bylo na nejvyšší možné úrovni.
A jako odměnu bychom rádi dostali zisk jubilejní desáté pohárové trofeje v řadě za sebou,“ vyslovil Chytil
logické přání.

středeční finále ČP proti Olomouci
v její hale?
„Že se po nepovedeném utkání zase
vyhecujeme, výrazně zlepšíme a vyhrajeme! Tak jako po zápase ve Stuttgartu. (úsměv) Já věřím, že porážka by
nám do pohárového finále mohla spíš
pomoct než ublížit. Tím, že jí budeme
přinucené se naplno vyburcovat.“
ƔƔ Věříte tedy ve vítězství a zisk pohárové trofeje?
„Jsme schopné hrát mnohem lépe než
v sobotu, kdy byl náš výkon hodně
špatný, řekla bych velmi podprůměrný. Proto pevně doufám, že v Olomouci zahrajeme dobře a uspějeme.
Hlavně už nechci žádnou další stříbrnou medaili! S Olympem Praha jsem
jich posbírala víc než dost...“

Díky aktuálně vyostřené rivalitě hanáckých konkurentů i jejich současné vyrovnanosti se pro středeční finálový mač dá každopádně očekávat bouřlivá atmosféra
ve fanoušky zaplněné hale UP. „Pro naše příznivce vypravujeme autobusový zájezd a nejen proto doufám,
že mančaft nenechají ve štychu, že mu svým povzbuzováním co nejvíc pomůžou. Nejdůležitější však je,
aby holky zmobilizovaly všechny síly a v rozhodujícím

s Olomoucí. Po té ostudě v Německu
jsme v domácí odvetě nechtěly dopustit něco podobného, strašně moc se
vyhecovaly a šly do druhého vzájemného zápasu na absolutní maximum.
Věřily jsme, že umíme předvést kvalitní výkon a silného soupeře minimálně potrápit nebo i porazit, případně
dokonce vyřadit. Chvílemi jsme pak
opravdu hrály špičkový volejbal.“
ƔƔ Existovala naděje i na zmíněný
postup?
„Určitě jo. Když si vzpomenu na druhý set, který jsme měly skoro na lopatě, tak tam šance byla stoprocentně.
Při vedení 2:0 by to bylo už hodně
zajímavé, bohužel všechno nakonec
dopadlo úplně jinak. Škoda.“
ƔƔ Co prohra s UP znamená pro

i forma plus výhoda vlastního hřiště však logicky dávají poměrně velké šance na úspěch olomouckému
družstvu, které cítí historickou možnost svrhnout
národního hegemona uplynulé dekády z dosud
pevného trůnu. „Dokázaly jsme vyhrát v Prostějově
a doufám, že pro naše sebevědomí to bude jen a jen
dobře. Věřím v další pěkný i napínavý souboj, třeba
znovu vítězný pro nás,“ říkala v sobotu večer směrem
ke středečnímu šlágru kapitánka UP Katarína Dudová. „Bude to opět velice těžký boj a my zkusíme uspět
podobně jako dnes. Nebude nám chybět maximální
motivace, jenže to ani soupeři. Nakolik využijeme
výhody zdolání Prostějova v tomto vzájemném
utkání se ukáže až na hřišti, ale pro zisk Českého poháru uděláme pochopitelně všechno,“ povídal trenér
vysokoškolaček Jiří Teplý.
Co napravovat naopak bude mít výběr AGELu. „Potřebujeme tým uklidnit a přesvědčit o tom, že když
předvede volejbal takové úrovně, na jakou jednoznačně má, je schopný v pohárovém finále zvítězit.
V motivaci problém absolutně nevidím, zvlášť po
dnešku budeme chtít předvést mnohem lepší výkon. Třeba podobný, jako v předchozím střetnutí se
Stuttgartem. Co nás sráželo dolů proti Allianz MTV
a ještě víc proti Olomouci, to je velké množství nevynucených chyb. Stačí jich dělat mnohem méně, potom nepochybuji o naší obhajobě pohárové trofeje,“
neztrácel hlavu ani víru kouč prostějovské družiny
Peter Goga.

„Abych pravdu řekla, já osobně jsem
ten zápas začala hrozně třemi chybami. A dalších deset minut strávených
na hřišti před mým vystřídáním jsem
byla úplně mimo, takže se mi to těžko
hodnotí... Každopádně jsem další průběh sledovala z lavičky a nepřipadalo
mi, že by bylo špatně něco konkrétního. Olomouc klasicky bránila dobře
v poli, my jsme pak nemohli v útoku
položit balón na zem. Často jsme smečovaly do autu nebo udělaly nějakou
jinou stupidní chybu, kterých bylo
z naší strany hrozně moc. Tohle je pořád dokola.“
ƔƔ V CEV Cupu proti Allianz MTV
jste navzdory zbytečným hrubkám
svedly vyrovnanou bitvu a dokonce
se blížily k postupu. Čím se to povedlo po debaklu v Německu?
„Myslím, že šlo o opačný případ než

Prostějov (son) - Už několik let sužuje
nejvyšší českou soutěž volejbalistek nepříjemnost. Jaká? Místo plnohodnotného počtu deseti účastníků ji hraje pouze
devět družstev, tedy o jedno méně, než
my mohlo a mělo. Tohle se však od
nové sezóny možná konečně změní!
Po zániku Slavie Praha v létě 2014 zůstala v UNIQA extralize žen ČR jen
devítka klubů, neboť postupující České
Budějovice se svého práva čelit národní
elitě opakovaně vzdaly. Nyní ale přichází jiná varianta, jak startovní pole doplnit
na plný počet.
Ze strany Dukly Liberec totiž přišel
podnět, na jehož základě Správní rada
Českého volejbalového svazu na svém
zasedání 15. února rozhodla o možnosti udělení divoké karty k účasti v ženské
extralize 2017/18. Což v praxi znamená, že po schválení ČVS by nahoru
mohl poskočit i oddíl, který si postup
nevybojuje sportovní cestou, ale projeví
o něj zájem a splní několik podmínek.
Těmi stěžejními je zaplatit účastnický
poplatek a zejména doložit, že subjekt disponuje finančními prostředky
v potřebné výši na start mezi nejlepšími
kolektivy republiky. Uzávěrka žádostí
přitom je už dnes.

Bude v extralize
žen deset týmù?

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
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POHÁROVÉ FINÁLE RIVALŮ JE OTEVŘENÉ!

ƔƔ Vékáčko podlehlo doma českému soupeři po více než čtyřech letech. Co se stalo?
„Nevím, absolutně netuším... Možná
z naší strany přišlo trochu uspokojení po herně dobrém utkání se Stuttgartem, kde jsme předvedly volejbal
docela k světu. Asi jsme si po té středě
řekly, že hrát vlastně umíme. A bohužel to dopadlo takhle.“ (pokrčí rameny)
ƔƔ Zprvu přitom průšvihu nic nenasvědčovalo, celou úvodní sadu
jste vedly. Kde nastal zlom?

Marek
SONNEVEND
D

původní rozhovorr
pro Večerník

PROSTĚJOV Agelky se sobotním derby s Olomoucí vyloženě protrápily
ily až k zaerá zůstala
slouženě prohranému konci. Jednou z členek prostějovského týmu, která
dařeném
daleko za očekáváním, byla mladá blokařka Veronika Trnková. Po nevydařeném
tvu proti
duelu s Večerníkem probrala nejen čerstvou porážku, ale i předchozí bitvu
Stuttgartu a nadcházející finále národního poháru.

žádnou další stříbrnou
medaili jako s Olympem!“

„Hlavně už nechci

Veronika Trnková k finále éP:

pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz
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cí vyrovnali a směřovali za vydřenou
výhrou 3:2. Tentokrát ale vyrobili
tolik chyb srážejících jejich výkon,
že to na lepšího protivníka nestačilo.
Kohorta UP dospěla k hodnotnému
dílčímu úspěchu a snížila manko na
vedoucí celek průběžného pořadí
soutěže na pět bodů.

Peter GOGA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Byl to typický zápas před velmi důležitou bitvou ve středečním finále poháru.
Obě družstva trochu taktizovala a Olomouc víc než my, neboť jsme začali v naší
nejsilnější sestavě. Po dobrém výkonu v minulém utkání se Stuttgartem to však
dnes nebylo ono. Na můj vkus se v naší hře vyskytovalo příliš moc paniky. I po
dobré obraně jsme si nepřipravili kvalitně balóny do protiútoků, v tomhle nás
Olomouc jasně předčila.“
Jiøí TEPLÝ - trenér VK UP Olomouc
„Bylo to velice vyrovnané a kvalitní utkání, pro diváky atraktivní se vším, co
k tomu patří. Tahali jsme se o každý balón v maximálním napětí mnoha dlouhých výměn. My jsme těžili z dobré obrany a snažili se chodit do těžkých útoků,
což nám většinu času vycházelo, stejně jako kvalitní servis. Celkově jsme odvedli výborný výkon a mám velkou radost, že se nám konečně po dlouhých letech
povedlo zlomit prokletí porážek v Prostějově.“

ZAZN÷LO TISKOVCE...

PROSTĚJOV Tak trochu dejá vu
prožívaly volejbalistky Prostějova
a Olomouce během utkání 20. kola
UNIQA extraligy žen ČR 2016/17.
Stejně jako při předchozím vzájemném střetu v půlce ledna vedli hosté
2:1 na sety a sahali po výsledkovém
překvapení, stejně jako tehdy domá-

Úvod sobotního střetnutí patřil ofenzivě,
která oboustranně převyšovala obrany.
Pravidelně se tudíž ztrátovalo, dost se
kazily servisy a průběh zahajovací části
byl vyrovnaný s tím, že domácí tým neustále mírně vedl. Uprostřed sady zvýšil
náskok na tři body (z 11:10 na 13:10),
ale soupeř hned zase snížil na 14:13.
A přetahovaná pokračovala. Něco podobného se opakovalo o chvíli později,
kdy vékáčko odskočilo, aby hostující
kolektiv okamžitě srovnal (z 18:15 na
18:18). Do třetice totéž rivalové předvedli vzápětí (z 21:18 na 21:21), načež
Teplého svěřenky využily hromadících se
chyb favoritek a otočily na 22:23. V dramatickém závěru pak využily svůj druhý
setbol tím, že Matienzo poslední dva útoky vyhodila do autu - 25:27 a 0:1.
Ani vstup do druhého dějství Agelkám
nevyšel, leč ze stavu 0:2 se hned zvedly.
Pomohlo jim naskočení posily Casalis a v
následujících minutách to vypadalo, že úřadující mistryně republiky pevně přebírají vývoj do svých rukou (4:3, 8:5, 11:7). Za slibného vedení 14:9 však přišel nový výpadek
nečekaně značných rozměrů, který trpělivě

pracující úpéčko nekompromisně potrestalo šestibodovým obratem na 14:15! Ven
z nepříjemné krize pomohla prostějovskému družstvu bojovnost i to, že rovněž sokyně několikrát nevynuceně zachybovaly
(17:15, 20:17). Utrápená Gogova družina
sechytila,znovuzískalahernípřevahuakoncovka patřila jednoznačně jí - 25:20 a 1:1.
Zkraje třetího dílu zvládly Olomoučanky
poměr sil vyrovnat a záhy dokonce utekly
na 4:7. Kvalitním podáním ovšem lídryně tabulky zvedla nejlepší plejerka duelu
Herelová (7:7), naopak soubor z hanácké
metropole čelící zvýšenému tlaku ztrácel
palubovku pod nohama (11:9, 14:10).
Projevilo se výrazné zvýšení úrovně defenzivy ekipy VK, kterou ale vzápětí srazilo dolů zaváhání na přihrávce - 15:14.
Potvrzovalo se, že v současné formě
AGEL nedokáže tuzemského konkurenta trvaleji přehrávat. Z útlumu (16:17) to
šlo zase jen chvíli (21:18), aby za zdánlivě
uklidňujícího vedení přišel úplný zkrat.
Výtečně servírovala Dudová, domácí
ženy viditelně znervózněly a sérií hrubek
darovaly dobře šlapajícím soupeřkám šest
bodů v řadě na 21:24! Dva setboly pak ješ-

VK PV
UP OL

tě byly odvráceny, třetí již ne - 23:25 a 1:2.
Stejně jako před půldruhým měsícem tak
rozjetá skvadra UP sahala v hale Sportcentra DDM po cenném triumfu. A jeho naděje přiživil další nápor nedlouho po startu
čtvrté sady (z 5:5 na 5:8). Prostějovanky
v těchto minutách mentálně strádaly, ale
zpátky do mače je vrátily dvě související
věci: změny v sestavě plus bojovnost. V siljak se utkání vyvíjelo...
ně prostřídaném složení začaly obhájkyně Bodový vývoj - první set: 2:0, 2:2,
národního titulu předvádět lepší volejbal, 6:6, 8:6, 11:10, 13:10, 14:13, 16:15,
jenže získaný náskok tří bodů pohříchu 18:15, 18:18, 21:18, 21:21, 22:23,
opět prošustrovaly (z 18:15 na 21:22). Ak- 23:24, 25:24, 25:27. Druhý set:
tuální skóre napovídalo, že senzace je blíz- 0:2, 2:2, 4:3, 6:4, 8:5, 8:7, 11:7, 11:9,
ko, nicméně finální vzepětí domácí party ji 14:9, 14:15, 17:15, 18:17, 20:17,
zažehnalo – 25:23 a 2:2.
23:18, 25:20. Třetí set: 3:3, 3:5, 4:7,
Rozhodující tiebreak byl primárně o tom, 7:7, 8:9, 11:9, 14:10, 15:11, 15:14,
který z obou celků udělá víc chyb. A v téhle 16:17, 18:17, 21:18, 21:24, 23:25.
statistice suverénně dominovaly Agelky. Čtvrtý set: 1:2, 3:2, 4:5, 5:8, 9:8,
Klid jim nepřinesl ani rychlý obrat z 1:3 9:11, 12:11, 13:13, 16:13, 18:15,
na 7:5, neboť vzápětí zkazily, co mohly 18:17, 20:18, 20:20, 21:22, 24:22,
a po čtyřbodovém kontru sedla na vítězné- 25:23. Pátý set: 1:1, 1:3, 4:3, 5:5, 7:5,
ho koně Olomouc (7:9). Domácí hráčky 7:9, 8:11, 12:15.
zkrácenou hru včetně koncovky nezvládly
psychicky, měly doslova nervy na pocho- na půdě osminásobných šampiónek ČR
(son)
du. A neporovnatelně větší pohodou kypí- - 12:15 a 2:3!
cí rivalky tak dokráčely k vytoužené výhře Statistiky z utkání najdete na straně 22

2:3

Napodruhé už to Olomouci v Prostějově vyšlo!

DALŠÍ PROMĚNA IMAGE
LÁKÁ ŽENY, ALE I MUŽE

Po výběru nádherných brýlí jsme se přemístili do obchodu s neméně krásným oblečením Magnolia móda, který najdete
v ulici Uprkova 5. Paní Marie působila poněkud nevýrazně, trochu jako „šedá myška“, což jsme se rozhodli změnit. „Má
vyšší štíhlou postavu, díky čemuž sluší této dámě téměř vše. Její ženskost krásně vynikne v šatech, avšak pouze ve veselejších
barvách. V tmavých odstínech vypadala zbytečně smutně a není třeba, aby se za tyto barvy schovávala, právě naopak,“
povšimla si majitelka prodejny Jitka Vlachová. Vybíraly jsme tedy kombinace barevných outfitů společně s různými
doplňky, jako například barevnější šátky, bižuterie a vkusné kabelky. „Působily velice příjemným dojmem a paní Marie díky lím si to. A proto mě porážka i vyřazení
nim zazářila. Je opět důkazem toho, že stačí vhodná změna outfitu, a když se přidá líčení, vytvoří se zajímavý účes, nová tolik mrzí. Allianz nám dal šanci, kterou
žena je jakoby na světě. Není to nic složitého, stačí jenom chtít,“ dodala Vlachová s úsměvem za celý tým Magnolia móda. jsme nevyužili,“ zopakoval lodivod žen
Prostějova. „Vedle zmíněné přihrávky
nám postupně přestal fungovat rovněž
servis, výkonem jsme šli na rozdíl od
Posléze začala další část naší PROMĚNY IMAGE zaměřená na nový účes, kterou jsme společně absolvovali ve Vlassalonu v reziStuttgartu dolů. Nevím, jestli to mohlo
denci Florián v ulici Fanderlíkova 5. Právě tam se nás ujala jeho sympatická majitelka Andrea Furiaková. „Paní Marie má extrémně
být i nějakým strachem z vítězství, těžjemné vlasy s jemným přelivem, avšak bez lesku,“ povšimla si hned na úvod. Co s tím? „Použila jsem přeliv a promelírování o několik
tónů, při němž jsem zvolila revoluční techniku, která je velice rychlá. Samotné zesvětlování probíhá pomocí speciální vodičky, která
ko říct. Každopádně taková selhání
se zažehlí a během několika minut je melír na světě. Navíc je vytvořen šetrně a stejně kvalitně jako klasické melírování. Paní Marie
v rozhodujících okamžicích náročných
se této techniky poměrně dost obávala, avšak nebyl vůbec žádný důvod,“ popsala průběh barvení Andrea Furiaková. „Střih jsem
zápasů opakujeme. To stejné se nám
pouze upravila, protože žena důrazně trvala na tom, abychom vlasy nezkracovaly, což nám bohužel překazilo naše plány. Zkrácení
stalo v předkole Champions League
proběhlo tedy jen opravdu mírně, čímž nevznikl požadovaný střih, ale proběhlo spíše jen upravení stávajícího střihu. Ofinu jsem
v Polsku, podobných výpadků jsme
sestříhala mírně zešikma a oblast na temeni jsem prostříhala tak, aby vlasy získaly na objemu. Závěrem jsem pak vlasy vyžehlila a zadní část natočila. A jelikož je v posledse dopustili doma proti Maďarkám
ních dnech vlhké počasí, vlasy jsem ošetřila fixačním lakem, který udrží požadovaný tvar,“ uzavřela změnu účesu Furiaková.
i v některých extraligových duelech.
Těko říct, jestli máme natolik mentálně silné hráčky, aby vypjaté momenty
Jakmile byl účes hotový, mohly jsme se přesunout do kadeřnického a kosmetického salónu Naisy, který sídlí v ulici Blaho- s opravdu silnými soupeři uměly zvládat.
slavova. Kosmetiku a líčení provedla vizážistka Michaela Čalová. „Žena měla jemné vrásky kolem očního okolí a také velice Uvidíme, co přijde dál...,“ uvažoval Goga.
suchou pleť, takže jsem jí nastínila, co je nutné za přípravky používat a jak postupovat. Poté jsem přešla k lehkému ošetření, Jak viděl po prvním absolvovaném
pleť jsem očistila mlékem a tonikem, dále jsem upravila obočí a dodala mu potřebný tvar, který chyběl. Líčení jsem pak volila střetnutí novou posilu Dayesi Masso
výraznější, protože paní Marie má hezký tvar očí a byla by škoda tuhle přednost nezvýraznit. Následně jsem vytvořila výraznější Casalis? „Je tady teprve od pondělka,
kouřové líčení, zvýraznila obočí, dodala líčka s leskem a k tomu jsem přidala i nápadnější rtěnku, která jí perfektně sedla,“ s mančaftem zatím trénovala minipopsala své počínání kosmetička. Musíme konstatovat, že paní Marie se po tomto líčení úplně proměnila. Stala se výraznější
a získala šmrnc, který potřebovala... „Dámě jsem doporučila pravidelnou úpravu obočí, protože to jejímu výrazu skutečně chybělo, vysvětlila jsem také, jak se má málně a odehrála pouze část jednoho
líčit, a ujistila ji, že se nemusí bát i výraznějšího líčení. Mnoho žen si totiž myslí, že když si dají řasenku, pudr a třeba lesk, tak jsou již nalíčené, to ovšem není pravda. utkání, tudíž nelze ještě vyvozovat
Líčení a zejména použití make-upu zároveň znamená ochranu pleti, když k tomu ještě zvýrazníme oči a obočí, žena již získá novou jiskru, make-up pak stačí zafixovat žádné větší závěry. Každopádně by
pudrem, dodáme líčka, rtěnku a kompletní líčení je hotové. Není to nic složitého. Teď už jen stačí, aby se našimi postupy inspirovala a nadále v tomto duchu o sebe nám měla pomoct, ale chvíli to bude
trvat,“ odtušil Peter Goga s poukazem
pečovala,“ dodala vizážistka Michaela Čalová ze studia Naisy.
na nezbytnou aklimatizaci, zvyknutí si
v odlišném prostředí i zabudování do
I únorová PROMĚNA IMAGE se protáhla do pozdních večerních hodin. Její součástí bylo přecházení z místa na místo, což pro celý tým není úplně jednoduché, nového kolektivu.
ale díky velkému nasazením se i tentokrát podařilo všechno zvládnout. Závěr tedy probíhal sice již za tmy, přesto jsme si dobře poradili s prostorem pro focení. Část
fotek vznikla ve Vlassalonu, další fotky pak již v ateliéru našeho fotografa. Focení ovšem probíhalo trochu nestandardně, jelikož paní Marie pospíchala domů. Nebylo
tedy vše tak, jak jsme běžně zvyklí. Nicméně jsme dělali, co jsme mohli, abychom vyšli vstříc vítězce jedenadvacátého kola a zároveň hlavně splnili náš účel, kvůli
kterému PROMĚNU IMAGE pořádáme. Naštěstí máme tým lidí, kteří si umí se vším dobře poradit a nakonec i přes nestandardní průběh vznikla řada hezkých
fotografií, ze kterých máme radost...

2. krok... volba obleèení

Jako první jsme zavítali do Optiky Wagner, kterou najdete na náměstí Edmunda Husserla vBbývalém
Café trio. Zdejší majitel a jeho
YLI JSME
tým se již nemohli dočkat, až začnou kouzlit, protože takto se dá skutečně nazvat jejich proces
U T Opři
H O výběru brýlí. „Tentokrát jsme
vybrali naše oblíbence na poli brýlového designu Coco Song a Etnia Barcelona, jedny brýle pochází z Itálie, druhé ze Španělska.
Rádi o nich mluvíme jako o brýlích s příběhem, protože je to opravdu mistrovská ruční práce. V zalitém průhledném plastu najdete obarvené pravé hedvábí s motivy přírody ať už originálním ptačím peřím, listovou žilnatinou, nebo sušenými květinami. Vše
podtrhuje přítomnost polodrahokamů od tygřího oka až po ametyst. Protože se nesou v honosném a mírně přepláclém stylu, najdete zde i čínské motivy bohatství a prosperity,“ popsal výběr majitel optiky Radek Wagner. „A oblíbená Etnia Barcelona? Použity
jsou originální materiály z továrny Mazzucchelli, kterým se nevyrovná nic na světě, proto jsou tyto brýly tak barevné a originální.
A ačkoliv má paní Marie ráda nenápadné brýle, troufnu si tvrdit, že právě tyto dodaly dámě potřebný šmrnc,“ míní Wagner
a vzkázal: „Každý by si měl uvědomit, že brýle jsou šperk, ne nutné zlo. Ukažte všem, jak se vám krásně nosí!“
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navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...

… MARIE DOSTÁLOVÁ I TAK PROKOUKLA
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mentálně převládají,“ smutnila viditelně
přepadlá kapitánka Mareike Hindriksen. „Ocenit bych však chtěla fanoušky,
kteří nás dobře povzbuzovali. Děkujeme
za podporu,“ zmínila nahrávačka.
Mnohem kritičtější než většinou byl
tentokrát kouč výběru AGEL. „Utkání se lámalo ve čtvrtém setu. Vedli jsme
2:1 a měli být nahoře, ale místo toho
jsme najednou začali o dost hůř přihrávat. Hosté sice nedávali esa, ale my jsme
kvůli nepřesnému příjmu často honili
míč po celém hřišti a tím pádem samozřejmě trpěl náš útok, zatímco Stuttgart
měl ulehčenou obranu,“ analyzoval
Goga klíčový zlom v mači, který se svým
průběhem s mnoha zvraty podobal horské dráze nahoru, dolů. „Naším hlavním
problémem však byla spousta nevynu-

Původní reportážž
Půvo

Nástup domácího týmu byl impozantní. Hindriksen výborně podávala,
soupeřky měly problémy s přihrávkou,
několikrát zachybovaly v útoku a rázem
to bylo 5:0! Velká škoda, že téhle úvodní výhody nedokázaly Hanačky účinněji využít a vinou vlastních zaváhání
o náskok rychle přišly (6:6). Situace
se opakovala vzápětí, kdy další odskok
hned vykompenzovaly zbytečné hrubky, po nichž šli hosté poprvé do vedení
(z 10:7 na 10:11). Jenže následně přeskočila epidemie nevynucených minel na MTV a na světě byl nový trhák
vékáčka, tentokrát už převelice slibný

(19:12)! Agelky perfektně servírovaly,
dobře přijímaly, bránily i útočily, zatímco hráčky Stuttgartu byly viditelně
zaskočené nepříznivým průběhem.
Zahajovací sada tak dospěla k nečekaně
jasnému konci - 25:19 a 1:0.
Zkraje druhé části ale Allianz zatlačil
podáním, díky čemuž se premiérově
v utkání dostal opravdu nahoru - 1:3.
Hráčky českého výběru však zůstávaly
trpělivé a vývoj záhy otočily ze 4:6 na
7:6, aby se poté rozpoutal vyrovnaný boj
o každý bodík. Mírně navrch dlouho
měly vyslankyně bundesligy, než prostějovská děvčata předvedla herní super
pasáž s několika fantasticky vydřenými
výměnami a poměr sil zvrátila (z 11:13
na 15:13). Nikoliv trvale, přetahovaná
pokračovala - 16:17. Rozhodla ji tříbodová šňůra německé družiny z 18:18
na 18:21 podpořená dvěma vítěznými
bloky, v závěru se Gogovy svěřenky vystřílely do autu samy - 21:25 a 1:1.
(Ne)pohodu si oba mančafty přenesly
ve stejném poměru také do začátku třetího dějství, kde Hernandezův kolektiv
náhle dominoval - 1:6. S mistryněmi ČR
to vypadalo v tu chvíli zle nedobře, leč
z krize se za chvíli vyhrabaly důležitým
vzepětím - 6:7. Zpřesnily přihrávku, notně přidaly na servisu i v útoku a především vystavěly neprostupnou defenzivu,
což vedlo k razantnímu náporu na 13:9!
Přibrzdit rozjetý AGEL zvládly protivnice jen dočasně (14:13), načež euforicky
makající Hindriksen a spol. zase uprchly
až na 20:14! Leč v infarktové koncovce
znejistěly, čehož Allianz využil téměř ke
STAV SÉRIE: 0:2, POSTUPUJE STUTTGART
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 5:0, 5:3, 6:6,
8:6, 10:7, 10:11, 12:11, 19:12, 21:14,
21:16, 25:19. Druhý set: 1:0, 1:3, 4:6,
7:6, 7:8, 8:10, 10:10, 11:13, 15:13, 15:15,
16:17, 18:18, 18:21, 20:22, 20:24, 21:25.
Třetí set: 1:1, 1:6, 4:6, 6:7, 9:8, 13:9,
13:11, 14:13, 18:13, 20:14, 20:17, 22:17,
23:18, 23:22, 25:22. Čtvrtý set: 2:3, 4:3,
4:5, 5:10, 8:10, 10:12, 10:15, 11:17, 13:17,
13:21, 16:22, 17:25. Pátý set: 0:5, 1:7,
4:10, 6:10, 6:12, 9:13, 9:15.

„Šlo o náročné utkání, což jsme očekávali. Bylo jasné, že tak hladce jako doma zvítězit
nemůžeme. V úvodu nám dělaly problémy útoky Prostějova z pravé strany, ale od druhého setu pomohla střídání a postupně jsme svůj výkon zlepšovali. Přibrzdila nás změna
v sestavě soupeře, neboť o hráčce číslo čtyři jsme neměli skoro žádné informace. Nicméně ve čtvrté sadě jsme se znovu zkoncentrovali a zvládli nepříznivý průběh otočit.“

Guillermo Naranjo HERNANDEZ - trenér Allianz MTV Stuttgart

Peter GOGA - trenér VK AGEL Prostìjov
„V součtu obou vzájemných střetnutí byl soupeř lepší. Z vyřazení i porážky v odvetě
jsem zklamaný, protože jsme měli šance zvítězit a vinou velkého množství nevynucených chyb jsme tuhle příležitost promarnili. Stuttgart si postup zasloužil, ale my jsme za
rozhodnutého stavu 2:2 chtěli aspoň vyhrát tiebreak a tím druhý zápas. Ani to se však
bohužel nepovedlo, což mě mrzí snad ještě víc než samotný konec v CEV Cupu.“

TISKOVCE...

NA

nabrané manko 0:5 se poté dohánělo
těžko. Hostující parta si v radostném rozpoložení dokráčela i k vítězství, nicméně
za dva velmi kvalitní sety zaslouží ocenění
též Agelky - 9:15 a 2:3.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

ZAZN÷LO

srovnání stavu - 23:22. Nicméně poslední dva míče si ženy VK nenechaly utéct
- 25:22 a 2:1.
V ten moment stále potřebovaly k postupu
ještě dva sety včetně zlatého, ovšem senzační obrat celého dvojzápasu se i tak o hodně
přiblížil. Zahájení dílu číslo čtyři se neslo v
rovnocenném duchu do skóre 5:5 a tehdy
stuttgartský ansámbl drsně atakoval naděje
Prostějova na úspěch pěti body za sebou 5:10. Domácí bojovnice nepřestávaly dřít
(8:10), ale další výpad soupeřek z 10:12 na
11:17 ukazoval, že jsou na tom v dané fázi
volejbalově lépe. Hanáckým dámám přestaly fungovat v podstatě všechny činnosti,
kterými předtím perlily, a kralující MTV
suverénním způsobem dovedl do úspěšného vyústění jak sadu, tak osmifinálovou
sérii - 17:25 a 2:2.
Bylo rozhodnuto, avšak vyřazené vékáčko chtělo alespoň vyhrát odvetný mač.
Bohužel mu vůbec nevyšel start do tiebreaku plný vlastních chyb a bleskově

Šance na postup přes Stuttgart byla...
2:3

PROSTĚJOV Úplně jinak než první vzájemný duel vypadalo odvetné
utkání osmifinále evropského CEV
Cupu žen 2016/2017 mezi volejbalistkami Prostějova a Stuttgartu.
Agelky doma předvedly mnohem
lepší výkon, ovšem ani ten na potřebné vítězství 3:0 nebo 3:1 nestačil. Nadějné vedení 2:1 se vinou častějšího
chybo
chybování
na české straně změnilo
kone
v konečnou
porážku 2:3, která poslala mez
mezi elitní osmičku druhého nejvyššíh poháru starého kontinentu
vyššího
němec
německého
soka. Navzdory vypadfa
nutí fanoušky
mohla potěšit vzrušujímís i velice pohledná
hledná bitva.
cí, místy

5. krok... fotografování

obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

4. krok... líèení

cených chyb, jichž jsme se dopouštěli
v podstatě celý zápas. Chvílemi méně
a chvílemi více, ale dohromady jsme jich
udělali tolik, že zapříčinily promarnění
šance na vítězství a třeba i na postup. Tahle naděje přitom byla reálná, vyplatila
se důkladná příprava. Soupeř ze začátku
moc nevěděl, co hrát, tím se dostal do
nekomfortní situace a dělal chyby, kterých se doma nedopouštěl. Ono je však
normální, že když nevedete o několik
bodů a místo toho víc ztrácíte, hraje se
tím hůř. Přesně tam jsme chtěli hosty
dostat a povedlo se, bohužel tahle výhoda zůstala neproměněna. Moje zklamání je teď obrovské,“ litoval Goga.
Názor, že Agelky odvedly ve středečním večeru svůj dosud nejlepší
výkon v této sezóně, odmítl. „Nemys-

Prost÷jovské volejbalistky v duelu se Stuttgartem pąedvedly solidní výkon, ale nakonec se musely s pohárovou Evropou stejn÷ rozlouéit.
Foto: Zden÷k Vysloužil

2. krok... volba obleèení

stoprocentně plnily taktický plán, dobře podávaly i přihrávaly, vyjma chyb
útočily tak jak měly. A kvalitně nám
fungovala obrana na síti i v poli, díky
velkému nasazení děvčata několikrát
vybrala skutečně těžké balóny. Po téhle
stránce jim nemůžu absolutně nic vytknout,“ pustil se do hodnocení hlavní
trenér VK Peter Goga.
Potud pozitiva. A nyní k těm méně radostnějším faktům, jež znemožnila průnik mezi elitní osmičku Poháru CEV.
Co hlavně zrušilo postupové naděje
českých mistryň? Chybějící stabilita
výkonu na vyšší úrovni, která by vydláždila cestu k možnému zdolání, případně
i vyřazení soupeře stuttgartského formátu. Místo toho Agelky střídaly výborné
momenty s vyloženě nepovedenými
a nasekaly tolik hrubek, že prostě zvítězit
nemohly. „Jsem hrdá na náš tým za to,
jak maximálně bojoval a pro úspěch
udělal všechno. Na druhou stranu jsme
hrozně moc chybovaly a doplatily na to
vypadnutím, což je vzhledem k vývoji
odvety velká škoda. Postoupit dál určitě
šlo, ale nedokázaly jsme to. A tím větší
zklamání teď cítíme. Špatné pocity mo-

BYLI JSME
U TOHO

3. krok... barvení, støíhání a styling

Na rozdíl od dva týdny starého souboje
venku, jenž Agelky nezvládly, totiž napodruhé dokázaly vést s favorizovaným
protivníkem vyrovnanou partii a dokonce vedly 2:1 na sady. Případný zisk
ještě jedné další by přitom znamenal nejen vítězství 3:1, ale též rozhodující zlatý
set do patnácti bodů o postup. Což jsou
rozhodně klady, stejně jako velmi kvalitní volejbal mezinárodních parametrů
předváděný prostějovským družstvem
v některých vydařených pasážích. Tam
vékáčko ukazovalo, že i v současném
složení má na to konkurovat širší kontinentální špičce.
„Stuttgart má velice dobrý kádr a patří
mezi top německé kluby, takže rozhodně je fajn, když jsme ho zvládali
ve dvou setech přehrávat. Celou dobu
holky skvěle bojovaly, hlavně zpočátku

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
D

Původní zpravodajství
ství

1. krok... volba brýlí

PROSTĚJOV Dva hlavní poznatky o volejbalistkách VK AGEL
Prostějov vyplynuly z osmifinálové odvety letošního CEV Cupu
žen, kterou doma prohrály s Allianz MTV Stuttgart těsně 2:3. Jedno
zjištění je pozitivní, druhé negativní. A jejich prolnutí zapříčinilo
v součtu s prvním vzájemným duelem, který Němky ovládly jasně 3:0, vypadnutí hanáckého týmu z druhého nejvyššího poháru
Evropy. Šance na postup do čtvrtfinále přitom byla mnohem větší,
než se po úvodním měření sil zdálo...

Možnost dosáhnout mezinárodního úspěchu si Agelky
proti německému celku odstřelily samy vlastními hrubkami
PARTNEąI
PROJEKTU
PROM÷NY

Neváhejte a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly
vždy na jedničku a vítězky nalézaly jen samá slova chvály.
Není co ztratit, naopak zcela zdarma získat
NOVOU IMAGE a také nezapomenutelné zážitky!

ZAZN÷LO

Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči.
ovsky!
A my se o vás postaráme přímo královsky!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník nabízí další speciální nabídku, jak se
můžete snadno a jednoduše rozzářit. V rámci našeho ojedinělého
projektu s příznačným názvem PROMĚNY IMAGE se před vámi
otevírá jedinečná příležitost zúčastnit se dílu, který nese podtext
společného partnerství. Přihlásit se do něj mohou totiž jak ženy,
tak i MUŽI! Vyhrát ale může i nadále dáma samostatně. Prostě, je
třeba se přihlásit a uvidí se... Pro vítězku či vítěze připravíme zážitek
v hodnotě několika tisíc korun!
Co vás čeká? Dámu, jak je naším dobrým zvykem, kvalitní servis v podání
profesionálů z Vlassalonu, výběr nového šatníku v Magnolia móda, brýlí
v Optika Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální
focení. Mužům nejdříve vybereme oblečení na míru, posléze se o vás
postarají prvotřídní profesionálové v novém pánském salónu NAISY
GENTLEMEN, samotný závěr bude završen profesionálním focením.
Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář
a postava) na email: vecernik@pv.cz. Do předmětu emailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také váš věk, velikost oblečení, důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete do 13. března 2017. Pak budeme vybírat vítězku
a případně také VÍTĚZE již dvaadvacáté SPECIÁLNÍ PROMĚNY IMAGE.

DALŠÍ PROMĚNA IMAGE
LÁKÁ ŽENY, ALE I MUŽE

Manželé,
sourozenci,
kamarádi
hlaste se!

nal ani žádnou radikální změnu... Aby
se tedy paní Marie cítila dobře, rozhodly
jsme se její přání respektovat. Také
škoda, že nebyl prostor více si užít focení,
protože paní Marie spěchala domů...
Z tohoto důvodu byla tentokrát proměna
trochu jiná, než omu bývá obvykle. Jak
ale celý tým deklaruje, na prvním místě
je vítězka, plníme tedy její přání.“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

HLASTE SE!

„Paní Marie hezky prokoukla,
o několik let omládla a myslím, že
nejeden muž se za ní s její novou image otočí. Co se týče účesu, tak v této
oblasti byly naše plány úplně jiné. Paní
Marie se nejdříve odhodlaně hlásila
s nadšením, že je pro změnu a na vše se
již těší. V kadeřnictví pak ale trvala na
tom, že si nechce nechat provést střih,
který si salón pro paní Marii připravil,
což nás upřímně zamrzelo. Zamýšlený
střih by jí totiř perfektně sedl a nezname-

PROJEKTU PROMħNY

KOMENTÁì PATRONKY

ƔƔ Marie, jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte?
„Velmi příjemně. Zažila jsem krásný den v historickém Prostějově
plném opravených památek.
Příjemná společnost lidí, jejich
zájem a skvělá atmosféra zimního
období, byla skutečně kouzelná.
Jsem velmi spokojená hlavně
s účesem. Paní kadeřnice aplikovala novou metodu při jemném
melíru tón v tónu. Získala jsem
také přehled o nových trendech
v oblékání, líčení a brýlích.“
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Přístup celého týmu. Byla jsem
nadšená majitelkou butiku Magnolia móda. Její péčí o oblečení,
vybraný vkus a zájem o módu
i barvy byl více než profesionáolní.
Zkoušení oblečení tak bylo moc příjemné. Mohla jsem dát na sebe denní i večerní
oblečení v několika variantách včetně doplňků i bižuterie. Moc zajímavé bylo
také setkání v Optice Wagner, kde mají pestrý výběr kvalitních brýlí. Sotva jsem
vstoupila, již pan majitel věděl, co mi bude nejvíce slušet. Objevila jsem tak kouzlo
obrouček.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Zaujal je nový účes, především přeliv doplněný světlejšími pramínky tón v tónu.
Potom také pestrost barev a jejich kombinace ve společenském i denním oblečení,
použití šátků i bižuterie, volba brýlových obrub a hlavní byla moje spokojenost.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Ráda bych poděkovala celému týmu lidí. Čtenářkám bych proměnu
jednoznačně doporučila, setkala jsem se s příjemnými lidmi. Jak jsem už řeklam,
zjistila nejnovější trendy v oblékání, účesech a také jaké jsou novinky v oblasti
brýlí. Zajímavé bylo i večerní líčení a následné focení. Měla jsem prostě krásný
den, který si zaslouží každá žena, navíc mám na památku hezké fotky a příjemný
pocit. Všem čtenářům přeji krásné jaro.“

Optiku Wagner můžete navštívit
v sídle prodejny náměstí
E. Husserla 19 v Prostějově,
které najdete v budově „tria“
v prvním patře vedle někdejšího
ODPrior.Připravenajezdeširokánabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální
péče a poradenství na nejvyšší
úrovni. Cílem Optiky Wagner je
naprostá spokojenost našich
zákazníků. O váš zrak se postará
osobně majitel Radek Wagner
a jeho tým. Těšíme se na setkání
s vámi. Vše potřebné včetně objednání na vyšetření je na www.
optikawagner.cz v objednávkovém systému.

Kadeřnický
a kosmetický
salón Naisy
najdete v ulici
Blahoslavova
8 v Prostějově.
Filozofií salónu je provádět komplexní služby na nejvyšší úrovni
v příjemném prostředí a navíc za
ceny, které si může dopřát každá
žena. Kromě kadeřnictví a kosmetiky nabízí také manikúru, pedikúru
a masáže. Naisy pro své zákazníky
mimo jiné pravidelně pořádá
sezónní nabídky a půlroční akce, neboť se snaží nabízet vždy
něco navíc. V kadeřnictví pracují
s proslulou značkou L’OREAL
PROFESSIONEL a luxusní péčí
Kérastase. V oblasti kosmetiky pak
s profesionální řadou kosmetických
přípravků Janssen. Salon Naisy se
těší na vaši návštěvu.

Vlassalon Andry
Furiakové najdete v Rezidenci
Florián na adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo s
rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytneVlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí
o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“
vzkazuje Andrea Furiaková.

Magnolia móda je dámská
značková móda. V Prostějově na
Uprkově ulici, naproti GE Money
Bank (kousek vedle tržnice) provozuje dva obchody s elegantní
a streetovou módou. Nabízí kvalitní dámské oděvy pro ženy všech
věkových kategorií ve velikostech
od XS do XXL. Najdete zde elegantní, městské i volnočasové
modely zavedených českých,
německých, holandských a italských značek, které uspokojí
i náročnější zákazníky. V nabídce
jsou české značky Axello, Infinite,
Jopess, Vabacci, německé Street
One, Cecil, holandské Geisha,
Tramontana, italské Leidiro,
Koralline a další. Poskytován je též
poradenský servis a také profesionální styling, zkušený tým vám
pomůže vytvořit a zkombinovat
celkový outfit pro různé příležitosti
s ohledem na vaši osobnost, typ
postavy, kombinovatelnost a módní trendy. Těšíme se na návštěvu!

„MĚla jsem krásný
den“jako s Olympem!“
medaili

otázky pro ženu,
co se změnila...
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CEV CUP: ZLEPŠENÍ ANO, POSTUP NE!
Mariee
vá
Dostálová

letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz

přinesla rozpaky

pro Večerník
Marek
Mar
D
a vybojovaly ho. Tím obratem se nám po- SONNEVEND

Foto: Zden÷k Vysloužil
celý rozhovor
na www.vecernikpv.cz

vedlo ukázat, jaký jsme tým.“
ƔƔ Jaké bylo zahrát si po delší době
v České republice?
„Byla jsem hodně ráda, že jsme narazily
zrovna na Prostějov. Pro mě to znamenalo
větší motivaci i kvůli tomu, že s Olympem
tady vždycky prohrály. Teď se StuttMarek SONNEVEND jsme
gartem jsem chtěla konečně prolomit tu
ƔƔ Jaké bylo z vašeho pohledu prostě- výsledkovou smůlu a nad Prostějovem
zvítězit. Což se povedlo. Radost však sajovské střetnutí?
„Domácí hráčky začaly dobře, zatlačily nás mozřejmě mám hlavně z postupu.“
servisem, hodně blokovaly a v poli dost ƔƔ Už loni jste prošly do čtvrtfinále.
to tentokrát
vyjít ještě dál?
vybíraly včetně několika neskutečných
ba- Může
Fotogalerii
a video
najdete
už
lónů. Navíc si myslím, že rozhodčí v úvodu „Uvidíme. Před rokem nás vyřadil ruský
docela chybovali, aspoň
pět míčů
odpískali Krasnodar, zatímco teď jdeme na italské
brzy
na
špatně. Proto jsem ráda, že jsme se po tom Casalmaggiore. Což bude další speciální
horším vstupu dostaly postupně do utkání zápas, na který se moc těším. “

PROSTĚJOV Zatímco před několika roky v dresu mateřského Olympu Praha musela od Agelek neustále
skousávat jen samé porážky, tentokrát
si užila pravý opak. Dvacetiletá smečařka Stuttgartu Michaela Mlejnková
pomohla zdolat prostějovské volejbalistky v obou vzájemných duelech
evropského CEV Cupu a po otočené,
současně i postupové odvetě na Hané
věnovala krátký rozhovor.

motivaci!“

"Mìla jsem zvýšenou

Michaela MLEJNKOVÁ se
øjovu za Olymp:
pomstila Prostøjovu

„Po středečním utkání se Stuttgartem jsme byly zklamané, protože jsme zkoušely
všechno možné, abychom uspěly. V některých pasážích jsme hrály opravdu výborně,
ale v jiných příliš moc chybovaly, což pramenilo i z riskantního pojetí. Přesto jsem byla
hrdá na náš tým za to, jak bojoval. Při tolika vlastních chybách však nebylo možné
tak kvalitního soupeře vyřadit. Šance na vítězství i postup přitom určitě existovala, ale
ztratily jsme ji vinou mnoha svých nevynucených hrubek. A co říct k sobotnímu zápasu proti Olomouci? Nepotvrdily jsme herní zlepšení ze středy. Tentokrát jsme dělaly
ještě víc zbytečných chyb, celkově podaly špatný výkon a zaslouženě podlehly. UP je
potřeba sportovně pogratulovat k výhře, stejně jako předtím Allianz MTV. A my se
musíme z obou těsných porážek poučit. Abychom teď v Olomouci získaly Český pohár, musíme zahrát mnohem lépe. Soupeř si bude doma věřit a je zřejmé, že nás čeká
další hodně náročný souboj. Hlavně nesmíme ztrácet víru ve své schopnosti.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

aneb pohled
Mareike Hindriksen

V minulém vydání Večerníku jsme
se obsáhle věnovali tématu, jak výjimečná je v historii VK Prostějov
trvající necelých deset let prohra na
vlastním hřišti s českým soupeřem.
A už je to tady! Trvalo jen chvíli, než do
haly Sportcentra DDM zavítala konkurenční Olomouc a dokázala to, od
čeho zůstala v polovině ledna jen malinký kousek. Tentokrát už Agelkám
domácí porážku přece jen uštědřila!
Favorit tím podlehl na své palubovce
v soutěžích ČR po více než čtyřech letech, předtím se to stalo naposledy 20.
prosince 2012 proti Frýdku-Místku
při šokujícím výsledku 0:3 (-24, -23,
-23). Nemalý význam sobotního pádu
vékáčka umocňuje fakt, že kdokoliv
z tuzemských protivníků uspěl na prostějovské půdě teprve podruhé za posledních devět roků! Současný výběr
UP může být na sebe právem pyšný za
to, co dokázal.

Na takové kvantum hrubek, jaké
vyrábějí Agelky ve většině duelů
aktuální sezóny, nejsou prostějovští
fandové už dlouhá léta zvyklí. Sport
obecně je samozřejmě dost o chybách, zvlášť v kolektivních míčových
odvětvích. Ale čeho je moc, toho je
příliš! Už ve středečním utkání evropského CEV Cupu se Stuttgartem si
ženy VK odstřelily rýsující se vítězství
či dokonce postup zbytečnými minelami, když jinak hrály velice dobře.
A v sobotu proti Olomouci v české
extralize chybovost úřadujících mistryň republiky vygradovala do skutečně extrémních rozměrů. Vyházené smeče do autu, případně do sítě,
moře nepřesností v mezihře, špatně
postavené bloky, zadarmo spadlé
míče do pole a především hrozné
zmatky v součinnosti jednotlivých
plejerek, tedy celého týmu… Zvednou se favoritky z tohoto marasmu?

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Domácí tvrz padla!

Chyby, chyby
a zase chyby

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

SMEČ

VOLEJBALOVÁ

Po dvou těsných porážkách 2:3 během uplynulého
ynulého
týdne se nejlepší prostějovská volejbalistka v součtu
jvíc znoobou bitev nehledá úplně snadno. Bodově se nejvíc
vu prosazovala Laura Emonts, jenže tu srážely
ly časté
chyby v útoku a tím nižší úspěšnost. Nina Herelová
relová
zase potvrdila dobrou formu jen proti Olomouci,
uci,
yesi
nikoliv v duelu se Stuttgartem. Nová posila Dayesi
vá
Casalis se ještě adaptuje, a tak nám coby týmová
áčjednička tentokrát vyšla defenzivní opora vékáčka. Byť ani její výkony nebyly zcela vynikající.
cí.
Kovářová však rozhodně chybovala nejméně ze
ích
všech Agelek, proti Allianz přihrávala na solidních
čtyřiapadesát procent a v hanáckém derby měla
příjem dokonce skvělých dvaaosmdesát procent! Společně s její kvalitní obranou v poli to však pomohlo jen ke dvěma ztraceným tiebreakovým dramatům...

JULIE KOVÁØOVÁ

VEČERNÍKU

AGELKA PODLE
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neslavíme,“ juchal na plese

„Dnes  

letos slavíme jubileum...

klikni na
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„V rámci výuky se nyní děti učí správné
výživě a také to, jak stolovat. Proto mě
napadlo, že by bylo ideální, kdyby byla
možnost si znalosti, které žáci načerpali ve třídě, vyzkoušet v praxi. Čím více
praktických činností se do vyučování
zapojí, tím lépe,“ uvedla spokojená Judita
Farkašová, třídní učitelka třídy 3. A na ZŠ
Jana Železného.
Dětem se stejně jako na předešlé akci
konané na půdě SOŠ Prostějov věnovaly
Iveta Stiskalová a Romana Procházková. „Tato forma výuky nás baví, je skvělé

Martin PYTELA

PROSTĚJOV Tento rok se v budově Střední odborné školy Prostějov
již podruhé i vzhledem k úspěchu
předešlé akce uskutečnila praktická
výuka žáků ze Základní školy Jana
Železného Prostějov. Společenská
pravidla týkající se nejen chování
u stolu si tentokráte vyzkoušeli „třeťáci“, pro které si učitelky se studenty
místní školy připravily poučný a zároveň i zábavný program zakončený
obědem. Celý projekt pak byl završen
sladkou tečkou, kterou si přítomní
rozhodně zasloužili.

vidět, kolik toho žáci na prvním stupni
základní školy vědí ohledně společenského chování, kéž by toho alespoň tolik
věděli i někteří dospělí. Jsme všichni rádi,
že tento projekt má úspěch, další spolupráci rozhodně uvítáme,“ shodly se obě
učitelky odborného výcviku. Tentokrát
na mladé prostějovské školáky čekal velice pestrý program. Nejprve si vyslechli
mnoho zajímavých informací týkajících
se kultury stolování, dostalo se také na
historický vývoj tohoto specifického
souhrnu společenských pravidel. Dále
se děti dozvěděly, jak se chovat v kině či
v divadle. Nechyběly ani ukázky předmětů, které mohou na stole nejen při obědě
v restauraci spatřit. Po načerpání teoretických znalostí, ještě než došlo na oběd
a možnost si vše vyzkoušet, učitelky
a jejich mladí posluchači skládali ozdobné tvary z ubrousků. V tu dobu již šlo
nasát vůni polévky, kterou odstartoval
oběd. Ten znamenal také závěr úterního
dopoledne. A že přineslo dětem příjemný zážitek, potvrdila Večerníku i třeťačka
Sára. „Bylo to super, těšila jsem se. Celou
dobu jsem se bavila a jídlo mi taky moc
chutnalo,“ řekla s úsměvem od ucha
k uchu.

` > f / $    W.F]$ % Foto: Martin Pytela
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hlavním programem
úterního dne na SOŠ

Kultura stolování

Co se týká počtu lidí, kteří pro polévku
k místnímu nádraží docházejí, ustálil se
někde mezi patnácti až dvaceti. „Jedná se
o muže i ženy. Někteří z nich mi pomohou rozložit stůl a připravit vše k výdeji
jídla. Slýchávám, že se někdy bezdomovci nechovají k druhým lidem dobře,
ale já si v žádném případě nemohu na
jejich chování stěžovat. Jsou velmi slušní,
nezaznamenala jsem při výdeji žádné

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Již pátým
týdnem pokračovala charitativní akce, kterou ve spolupráci se studentem Janem
Šmídou zajišťuje a financuje
předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová.
Uplynulou sobotu dopřála
bezdomovcům u místního
nádraží opravdovou chuťovku, rozdávala se voňavá „prdelačka“! A díky
dobrým lidem mohl i Večerník lidem
bez domova přinést další část sbírky
ošacení.

konflikty,“ svěřila se Večerníku
se svými dojmy Milada Sokolová. „Já těm lidem prdelačku
slíbila! Je velmi dobrá, bezdomovci si chodí pro přídavek.
Osobně bych sice do této
polévky dala i brambory, ale
je to čistě můj recept,“ zasmála
se prostějovská zastupitelka.

klikni na
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právě 25. února, vidí předseda
prostějovských komunistů jako
náhodu. „Jak jsem řekl, o politice
nemluvíme a takzvaný vítězný

únor už vůbec neslavíme,“ stál si
za svým. Hostům na plese KSČM
hrálo k tanci i poslechu pěvecké
Duo Pištěk.

*WOF$ ^ 0 "/$  #  #  
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pódiu této ojedinělé akce jako první zahrála prostějovská revivalová
kapela Faith No More. Oslovení se
shodli na tom, že skupina byla pro

Rifle, jeansové bundy, trička, mikiny,
kšiltovky či šátky. Tohle vše obsahoval dress code druhého ročníku
Rockového bálu v Žárovicích. Na

la všem hitparádám s hitem Hrobář
o mladíkovi, který tvrdil, že „kopat
hroby je jeho ideál“. Životní sen se
mu rozplynul až po masovém rozšíření kremace. V Žárovicích zlínští
muzikanti ukázali, že rozhodně nežijí jen z minulosti, a předvedli dynamickou show s výborným zvukem.
„Na první pohled kluci z kapely Premier působili nepřístupně, ale jak
jsem si s nimi dala panáka, ledy se brzy
prolomily. Dokonce s nimi mám i fotku,“ svěřila se jedna z návštěvnic bálu.
Další z hvězd celé akce byla nepochybně kapela Quercus, která stejně
jako v červnu u plumlovské přehrady
vystoupila coby AC/DC revival. Bál
pak zakončil osvědčený Kabát revival
Morava, který před rokem pod pódiem pařícím členkám Veselých kraviček věnoval píseň „Opilci v dějinách“.
A tak veselo bylo až do rána...

„Vyprodáno bylo již delší dobu, což
nás nesmírně těší. S radostí můžeme
prohlásit, že stejně tak tomu bude
i při poslední akci, kdy se s letošní
plesovou sezónou rozloučíme. Lístky zmizely již téměř měsíc dopředu,“
konstatoval předseda fotbalového
oddílu Josef Sklenář, který tak musí
být se zájmem o klubové plesy naprosto spokojen. „Velkým podílem
se na tomto faktu zasloužili všichni
členové Sokola, kteří se na přípravě

Martin
PYTELA

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

ČECHOVICE Kdo se chtěl zúčastnit druhého fotbalového
plesu pořádaného oddílem TJ
Sokol Čechovice, musel si své
místo zajistit již několik dní dopředu, protože na rozdíl od první
události letošní plesové sezóny
v podání čechovických barev bylo
tentokrát beznadějně vyprodáno.
O kvalitní jídlo a pití bylo postaráno, stejně tak tomu bylo i co se týče
živé hudby. Nikomu tedy nic nebránilo v tom, aby si páteční večer
v místní sokolovně užil. Jak se Večerník přesvědčil, bylo tomu tak.

podíleli, stejně tak sponzoři. Všem
bych tímto chtěl poděkovat a doufám v další spolupráci,“ vzkázal .
Kromě hudby v podání již tradiční
hudební skupiny Novios se hosté
dočkali také dvou tanečních čísel.
Především pro mladší generaci bylo
připraveno i takzvané „peklo“, jak se
přezdívá parketu v dolních útrobách
čechovické sokolovny. Nabídka jídel
se minule osvědčila, tudíž organizátoři vsadili i podruhé na stejnou
kartu. Průběh večera si pochvaloval i známý fanoušek fotbalu, kterého znají všichni pod přezdívkou
´Foťák´: „Zábava je v plném proudu, nálada panuje výborná nejen
u mě. Je fajn si život zpříjemnit, když
zrovna nevidím naše mužstvo v akci
na hřišti.“
Tentokrát bylo možné spatřit i místní fotbalisty, kteří se minule nemohli
zúčastnit kvůli souběžně probíhajícímu zimnímu soustředění. „Těšil
jsem se, je to super, sešlo se nás tu víc
než deset, za což jsem rád,“ upřesnil
počet přítomných hráčů i Tomáš
Lakomý, obránce TJ Sokola Čechovice. Jak je tedy patrné, že i tentokrát
budou na tuto událost nejen organizátoři, ale především hosté vzpomínat v dobrém.
Třetí a zároveň i poslední ples se
uskuteční tuto sobotu opět na
stejném místě.
klikni na
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Velké sportovní plesy

Sokolovna Němčice n/H
DS Na Štaci o.s., Němčice n/H
Sokolovna Čechovice
TJ Sokol Čechovice
Kulturní dům Žárovice
Ples města a Zámku Plumlov
Město Plumlov, Zámek Plumlov
Sokolovna Určice
Šibřinky
SDH Určice
Reprezentační ples Rotary klubu Městské divadlo v Prostějově
Rotary klub Prostějov
Myslivecký ples
Kulturní dům Výšovice
MS Diana Výšovice

 
Divadelní ples

PLESY
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Čechovice hlásily VYPRODÁNO!

všechny, kteří ji dosud neznali, velmi příjemným překvapením. Hned
poté se představila kapela Premier,
která v devadesátých letech vévodi-

1   & $ #$ (  "$   I
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Foto: Martin Zaoral
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Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

loni kolem dvou stovek návštěvníků. Večerník byl mezi nimi.
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NADŠENCŮM ZAHRÁL
na Rockovém bálu Premier

PROSTĚJOV Po roční přestávce
se v restauraci U Tří bříz konal jinak
tradiční ples prostějovské buňky Komunistické strany Čech a Moravy.
V komornějším prostředí se skvěle
bavili nejenom členové „třešniček“,
ale i pozvaní hosté. Podle šéfa místního výboru se tato veselice konala
25. února jen čistou náhodou...
Večerník se šel přesvědčit.

předseda ples zrušil, já jsem však
po svém nástupu do funkce oblíbenou tradici znovu obnovil. A jsem
za to rád,“ objasnil Večerníku Ludvík Šulda, předseda Okresního
výboru Komunistické strany Čech
a Moravy v Prostějově. „Bavíme se
všichni skvěle. Možná se vám zdá,
že oproti jiným plesům je zde méně
lidí, ale v komornějším prostředí je
často lepší zábava. Lidé jsou rádi,
EXKLUZIVNÍ
že se po dvou letech mohli znovu
sejít a popovídat si při vínečku.
reportáž
Spíše než klasický ples jsme měli
pro Večerník
v úmyslu uspořádat společenský
večer. O politice se však vůbec
Michal
nebavíme, ta jde úplně stranou.
Pozvali jsme i poměrně hodně
KADLEC
nestraníků, tudíž probíráme život
Komunisté a jejich příznivci se ve nebo třeba fotbal,“ usmál se Lud2x foto: Michal Kadlec společenských šatech sešli opět vík Šulda. Skutečnost, že letošní
Do redakce Večerníku pak dodali po roční pauze. „Vloni bývalý komunistická veselice se koná
další Prostějované ošacení, které jsme
převezli k místnímu nádraží. „Ježíši,
tady jsou perfektní skoro nové rifle!
A můžu si vzít ještě tady ta dvě trička?
Děkuji moc,“ rozplýval se starší muž
s plnovousem.
Jak se Večerník ještě dozvěděl, už dnes,
tj. v pondělí 27. února, si bezdomovci
vystojí frontu na řízky! „Ano, je to tak.
Kristýna Trunečková, se kterou jsem ŽÁROVICE Muzika a pivo. To
se poznala při pořádání pravidelných byly dvě hlavní ingredience, z niRestaurant Days, se nabídla, že připraví
chž byl namíchán druhý ročník
dvacítku řízků i s chlebem. Polévku nám
tentokrát uvaří restaurace Na Mánesce. Rockového bálu v Žárovicích.
Na sobotní akci pořádanou
“ prozradila Milada Sokolová.
Spolkem Plumlovských nadCelý článek najdete už teď na
šenců dorazilo podobně jako
www.vecernikpv.cz
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 Co rozhodlo sérii s Přerovem?
„Podle mého názoru nejvíc ze všeho
jedna věc. Oba týmy byly v domácích zápasech herně lepší, ale zatímco my jsme
z téhle převahy vytěžili pouze jedno vítězství, soupeř dokázal na svém ledě vyhrát
dvakrát. Což mu v součtu zajistilo postup.
Klíčové přitom bylo hned první vzájemné utkání, ve kterém jsme jasně dominovali, vedli 2:0 a mohli ještě víc. Místo toho
přišly nějaké sporné momenty, hosté
bleskově otočili na 2:3, následně přidali
ještě čtvrtou branku a nám se už nepovedlo s výsledkem nic udělat. Vzápětí
jsme sice stav série vyrovnali, jenže doma
byl Přerov o něco lepší a líp si pohlídal oba
duely na svém zimáku.“

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

 Jak těžko se překousává vyřazení
právě od Zubrů?
„Víme, že to hlavně fanoušci těžce nesou, ale moc špatné je to samozřejmě i
pro nás hráče. Už dopředu jsme věděli,
že je to buď - anebo. Buď my vyřadíme
Přerov a nastane absolutně nejlepší
situace, anebo Přerov vyřadí nás a tím
dojde k absolutně nejhoršímu... Bohužel nastala ta druhá varianta a pachuť z
toho, že jsme vypadli zrovna s největším rivalem, v nás ještě nějakou dobu
zůstane. Přes některé sporné momenty
se přitom nemůžeme na nic vymlouvat, protože jsme všechno měli ve

vlastních rukách a nezvládli to. Strašně
nás to mrzí.“
 Co vůbec říkáte na celou sezónu?
„Odstartovala pro nás výborně. Sice
jsme nehráli úplně fantastický hokej, ale
skoro pořád bodovali, většinou vítězili
a dokonce chvíli vedli tabulku. Bohužel
potom došlo k několika kotrmelcům,
udála se spousta různých věcí a ukázalo se, že nám v konečném důsledku asi
moc neprospěly. Některé změny možná
pomohly, jiné však určitě ne a po skvělém začátku přišla dost dlouhá výsledková krize. Z té jsme se nakonec zvedli, pak
neustále honili aspoň předkolo play-off

Za necelého půl roku
se toho stalo až příliš mnoho!
Chtělo to možná aspoň trochu
víc klidu na práci...

“

PROSTĚJOV Uplynuly už čtyři dny od trpkého vyřazení rivalskými Zubry, přesto byl na kapitánovi hokejových Jestřábů
stále patrný velký smutek. „Zklamání z takového konce
sezóny v nás ještě nějakou dobu zůstane,“ povzdechl
si Matouš Venkrbec, načež se pro Večerník alespoň
ve stručnosti ochotně ohlédl nejen za předkolem
play-off WSM ligy, ale i za celým soutěžním ročníkem 2016/2017.

JE TO VELKÉ
ZKLAMÁNÍ“
a v závěru nám o jediný bodík utekl přímý postup do čtvrtfinále. Všechno pak
uzavřela těsně ztracená série s Přerovem.
Myslím, že charakteristický pro tuhle
sezónu je zmíněný pocit, jak jsme pořád
něco honili. A řekl bych, že za necelého
půl roku se toho stalo až příliš mnoho!
Chtělo to možná aspoň trochu víc klidu
na práci...“
 Je konečná devátá pozice velkým
neúspěchem?
„Před začátkem soutěže bychom takové
umístění rozhodně nebrali. Ale po tom
všem, co se během sezóny stalo a čím
jsme prošli, musím uznat, že deváté místo je bohužel odpovídající... Nevím, jestli
zasloužené, ale víc jsme prostě nedokázali. Přitom potenciál mužstva byl určitě
mnohem větší, jenže se jej nepodařilo naplnit. V každém případě je devátá příčka
zklamáním, v optimálním případě jsme
měli na to dostat se mnohem výš.“

   "

Matouš Venkrbec: ^)_`%g - qwx)-$35
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 Co bude dál?
„Ve středu jsme uzavřeli sezónu, pak
proběhly hráčské pohovory a teď máme
volno. Někteří kluci si soutěžní ročník asi
prodlouží ještě v jiných klubech na hostování nebo střídavé starty, mě osobně čeká
operace kotníku. Zlobil už od podzimu,
ale neřekl bych, že ovlivnil moje výkony.
Každopádně jsem se tyhle zdravotní problémy radši rozhodl vyřešit operačním
zákrokem. Jinak platí, že budeme v kontaktu s vedením klubu. A až se rozhodne o tom, kdo bude hlavním trenérem,
dozvíme se i přesný začátek přípravy na
novou sezónu. Já mám v Prostějově ještě
na dva roky smlouvu, tudíž zůstávám.
A pokud současný mančaft zůstane aspoň
z větší části pohromadě, půjdeme do příštího ročníku s jasným cílem: dopadnout
o hodně lépe než letos!“
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O vypjatosti duelů: „Všechny čtyři vzájemné zápasy byly naprosto vyrovnané
a rozhodovaly detaily. Nechci vyřazení
svalovat na nepříznivé okolnosti, ale
vyskytla se řada momentů, které sérii
ovlivnily v náš neprospěch. Nesprávně
uznaný gól Přerova, několik sporných
vyloučení našich hráčů, zahozené vyložené šance… Takový je sport.“
O faktoru Přecechtěl: „Jestli měl Přerov tak velkou výhodu v tom, že ho
vedl Kamil, náš bývalý trenér? Nemyslím si to. O postupu Přerova rozhodly
spíš zmíněné detaily než kouč. Za sebe
můžu říct, že jsme byli připravení dobře
a pro úspěch udělali maximum. Těsně
to nevyšlo. A ve sportu stejně jako v
životě platí, že všechno zlé je pro něco

dobré, čímž bychom se měli řídit dál do rozjetou, po dvaceti kolech byli první. Pak
budoucna.“
bohužel přišlo období, kdy jsme skoro
pořád jen prohrávali a v závěru základní

části se báli o samotný postup do play-off.
!
Celý rok nás pronásledovaly hodně nevy "#$!%
rovnané výkony. A vyvrcholilo to brzkým
O sérii s Přerovem: „Rozhodovaly vyřazením hned v předkole, byť strašně
maličkosti. Pokud nebudeme počítat těsným. Přesto je to kaňka na celé sezóně.“
góly do prázdné brány při power play, O svých výkonech: „Sám za sebe beru
soupeř vyhrál všechny tři své zápasy o tuhle sezónu velmi pozitivně. I díky trenéjedinou branku. Tak to v play-off často rovi gólmanů v Prostějově Jardovi Odebývá a my jsme doplatili na některé věci, hnalovi jsem na sobě hodně pracoval,
například na hodně neproměněných a přestože jsem udělal krok dolů z extrališancí. Svou roli sehrál i uznaný gól Pře- gy do první ligy, tak se mi povedlo udělat
rova hned v prvním utkání, který vůbec velký posun dopředu. Odchytal jsem tonepadl. Nechceme se na to vymlouvat, tiž spoustu utkání a šlo na mě dost střel,
ale takové okamžiky můžou rozhodovat.“ po téhle stránce cítím osobní přínos. Co
O celé sezóně: „Měli jsme ji výborně dál? Rád bych se vrátil do extraligy.“

O sérii s Přerovem: „S klukama jsme
se shodli, že při velké vyrovnanosti
všech zápasů rozhodovaly maličkosti.
První důležitý zlom přišel hned v prvním utkání, kdy jsme strašně rychle
ztratili vedení 2:0 a vzápětí prohrávali 2:3. V Přerově nám pak přestaly
jít přesilovky, taky jsme zahodili dost
vyložených šancí. Každopádně soupeř
byl výborný, tvrdý a asi lepší v důrazu
do brány.“
O celé sezóně: „Rozdělil bych ji na tři
části. Měli jsme super začátek a dokonce
vedli tabulku. Potom přišel velký útlum,

OBRÁNCE HOLÍK:
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bohužel dost dlouhý. A nakonec jsme se
zase zvedli, jen škoda okamžitého vyřazení Přerovem z play-off. Což je pro nás
všechny samozřejmě obrovské zklamání. Máme za sebou rok plný výkyvů, ale
z mého pohledu převažují pozitivní věci.
Prostějov má skvělé zázemí, přijali mě
tady na jedničku a byl jsem zde naprosto
spokojený.“
O příznivcích: „Na sérii s Přerovem jsme se těšili právem, při všech
vzájemných střetnutích tradičně panovala perfektní atmosféra. Našim
fanouškům patří obrovské poděkování za podporu jak doma, tak venku.
Strašně moc nám pomáhali celou
sezónu a tím větší škoda je vyřazení.“
(son)

2:1
PŘEROV, PROSTĚJOV Už dopředu
bylo jasné, že pondělní třetí díl série
předkola play-off přiblíží na jediné
vítězství k průniku do čtvrtfinále buď
Přerov nebo Prostějova.
Na první nebezpečnější situaci se nečekalo
dlouho, hned ve 2. minutě ji předvedl Kovařík střelou z úhlu a okamžitou dorážkou
vedle. Poté domácí hodně tlačili v úvodní
přesilovce, leč borci LHK odolali a vyloučený Kolář se po návratu na led dostal k
jasné tutovce. Vystihl špatnou rozehrávku
a ujel do sóla, jenže to mu vychytal Klimeš. Podruhé blizoučko vedoucí trefě byli
Jestřábi v 10., kdy skvěle zakombinovali
v početní výhodě a Krejčík už Klimeše
překonal. Bohužel jeho zakončení z pravé
strany orazítkovalo tyč! Ve 14. minutě se
po buly náhle ocitl sám před Kantorem
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Kovařík, aby bekhendem o fous minul pravou šibenici. V poslední minutě zahajovací
třetiny nahodil od modré Malina a obrana
nešťastně tečovala puk za záda bezmocného Kantora - 1:0.
Strážce jestřábí svatyně svůj mančaft podržel po celou polovinu prostředního dějství,
kdy Vykoukalovi svěřenci úpěli pod tlakem rivala a směrem dopředu se v těchto
fázích střetnutí dostávali minimálně. Avšak
na sklonku periody Sikora vybruslil od levého mantinelu mezi kruhy, aby nechytatelně zavěsil pod víko - 2:0.

Třetí třetina Jestřábům vyšla lépe a ve 49. minutě korunoval obří nápor Žálčík dorážkou
zápěstím z pravého kruhu mimo Klimešův
dosah - 2:1. Ve zbytku mače domácí jen bránili náskok, zatímco ptačí dravci se hnali za
vydřením prodloužení. Jejich snahu umocnilo vyloučení Procházky, jenže ideální
příležitost dohnat manko promarnili. Přes
defenzivu Zubrů se již k ničemu vážnému
nedostali ani během minutu trvající power
play. A vyprodaný zimák v Přerově bouřlivě
oslavoval důležitý triumf.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

„Byl to krásný vyrovnaný zápas, divákům se musel líbit. Hráči obou týmů opravdu dřeli do úmoru. Z naší strany rozhodly tři věci. Ta první byla naše hra v přesilovkách se zbytečně moc nahrávkami bez střel, to nám nevyšlo. Potom hromada vyloučení ve druhé třetině a tou třetí věcí byly
dva góly do šatny, které nám Přerov dal. Utkání mělo opravdu vysokou úroveň.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Bylo to nesmírně těžké utkání a konečně jsme po celých šedesát minut hráli hokej, který jsem
chtěl. Byli jsme aktivní, vytvářeli si šance. Ve druhé třetině jsme chvílemi měli až drtivý tlak, ale
zase nevyužili řady vytvořených šancí. A v závěru samozřejmě přichází trest v podobě gólu a nervy až do poslední minuty. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

Kamil PØECECHTÌL – HC Zubr Pøerov



4:2

PŘEROV, PROSTĚJOV Stejně jako o
den dříve nezvládli Jestřábi ani v úterý
vyrovnaný souboj na přerovském ledě.
To logicky znamenalo jejich pakování
se z vyřazovací fáze a naopak postup největšího soka do čtvrtfinále. Takový způsob vypadnutí s arcirivalem a konečné
deváté místo v prvoligovém pořadí, to je
opravdu značné zklamání…
Nápor domácích však postupně rostl a v 16.
minutě byl přetaven ve vedoucí trefu. Pšurný od zadního mantinelu nabil najíždějícímu Bergerovi, který z první zavěsil k levé tyči
- 1:0. Aby toho nebylo málo, za pouhých třiačtyřicet sekund Holík školácky ztratil puk,
sebral mu jej Sikora, hbitě se zleva protáhl
před Kantora a vedle jeho betonu v rozkleku
zasunul k pravé tyčce – 2:0! Prostějovskou
krizi ještě přiživil krvavým faulem Matuš, tudíž protivník šel do početní výhody na dvě
plus dvě minuty. Místo dalšího úderu do
vazu rivala ale viditelně ztratil koncentraci,
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čehož v oslabení využil k bleskovému kontru Luňák. A jen šest vteřin před přestávkou
nekompromisní bombou z mezikruží do
levé šibenice vrátil mančaft do utkání - 2:1!
V prostřední části agilita domácích zase povážlivě rostla, až v 30. minutě explodovala.
Malina po zisku kotouče dlouhou přihrávkou vysunul Procházku, ten s pomocí Protivného teče se štěstím ideálně předal Pšurnému, pro něhož nepředstavovalo žádný
problém zavěsit do zívající svatyně - 3:1. Ješ-

tě hůř mohlo být přesně v polovině střetnutí, kdyby střelu Procházky skvěle nevychytal
Kantor. Poté se ale Jestřábi zvedli a Holík od
modré procedil Klimeše – 3:2.
Jasně lepší Zubři vůbec nebránili, místo
toho se hnali za rozhodnutím. Vše ztvrdila
zoufalá power play na finálních třicet sekund
. Domácí Plášek získal kotouč, zprava našel
mezi kruhy Sýkoru a ten skrz zadáky poslal
černou pryž do opuštěné klece – 4:2. (son)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

„Myslím si, že to byl parádní zápas z obou stran. Ze začátku jsme udělali velké hrubky
v obraně, které soupeř využil. Snažili jsme se pak vrátit do utkání. Ve třetí třetině jsme měli
třikrát prázdnou bránu, ale gólman Přerova všechny šance zázračně chytil. Série by asi měla
skončit plichtou, ale bohužel postoupit může pouze jeden. Přerov vyhrál třikrát a my jedinkrát, takže mu gratuluji. Rozhodující moment byl hned v tom prvním zápase, ve kterém se
nám nepodařilo odskočit na 3:0. Pak tam byla dle mého názoru dvě vymyšlená vyloučení,
po kterých soupeř vyrovnal. A vzápětí dal navíc gól, který nebyl.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Utkání bylo podobné tomu včerejšímu, naprosto vyrovnané. Prostějovští hráči třikrát netrefili prázdnou bránu v prvních deseti minutách třetí třetiny. Štěstí se přiklonilo na naši
stranu. Na to derby jsem se nesmírně těšil a jsem rád, že dopadlo tak, jak dopadlo. Atmosféra byla opravdu fantastická, celý mančaft děkuje fanouškům za obrovskou podporu i v
těch těžkých chvílích, kdy se nám nedařilo. Příznivci mají na našem vítězství velký podíl.“

Kamil PØECECHTÌL – HC ZUBR Pøerov
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O sérii s Přerovem: „Měla vysokou
kvalitu, hrál se parádní hokej s perfektní
diváckou atmosférou. Oba týmy odvedly skvělé výkony výborné prvoligové
úrovně. Podle mého názoru nakonec
nepostoupil lepší, ale šťastnější. A to
bych říkal, i kdybychom uspěli my a ne
soupeř.“

TRENÉR VYKOUKAL:
„Všechno zlé je
  

PROSTĚJOV Jak reagovali na bolestné vyřazení od rivalských Zubrů
hokejoví Jestřábi? Samozřejmě byli
strašlivě zklamaní. Přinášíme vám
prvotní pelmel jejich pocitů a názorů
po velice brzkém konci sezóny.

Členové LHK litují, že sezóna skončila strašně brzy

navíc vypadnout s úhlavním konkurentem, to bylo na některé jedince
příliš. Absolutní potupa...
Lodivod LHK však malomyslnosti
ani zoufalství navenek nepodléhal.
„Sérii by určitě slušel ještě pátý díl, ale
nedá se nic dělat. Postoupit mohl pouze jeden a my to nejsme, musíme teď
skousnout vyřazení. Je to samozřejmě
zklamání sportovní, nikoliv životní.
Na kluky jsem přesto hrdý,“ okomentoval neúspěch Vykoukal.
Otázkou zůstává, zda je po takovém
vyústění tohoto soutěžního ročníku
být hrdý na co. Místo čtvrtfinálového
vyzvání Dukly Jihlava nastalo nechtěné volno vyplněné sledováním toho,
jak si přerovský sok užívá řežby s Českými Budějovicemi...

KOLE!

jubileum...

lední hokej

Pro trojici Vojtěch Zadražil, Petr
Štindl a Jan Rudovský ještě nemusí
znamenat vyřazení Jestřábů v předkole play-off první ligy konec sezóny.
Jak Večerníku sdělil hlavní kouč Jiří
Vykoukal, třiadvacetiletý Zadražil
se formou střídavých startů připojil
k přípravě zlínského kádru a jihlavský odchovanec je tak po téměř dvou
stovkách prvoligových startů blízko
své extraligové premiéře. Během
víkendu byl již na soupisce Beranů.
O tři roky starší Štindl již vlastní zlatou medaili za předloňskou jízdu
s Litvínovem a nyní je připraven pomoci Mountfieldu HK. Po působení
v Novým Zámcích a Prostějovu by tak
mohl naskočit již do třetí soutěže během jednoho ročníku. Jediný útočník
z tohoto minitýmu si až dosud zahrál
mezi elitou jen na Kladně, nyní i díky
bilanci 16+22 zaujal Rudovský funkcionáře třineckých Ocelářů, kteří si
jej zajistili jako pojistku.

ZJISTILI
JSME ...

Během všech soutěžních zápasů
uplynulé sezóny 2016/17 tedy
dosáhli těsně pod padesát procent
bodové úspěšnosti. Konečné deváté místo je tedy z daného hlediska
vcelku odpovídající.
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V základní části WSM ligy získali prostějovští hokejisté 77
bodů ze 156 možných, v play-off
přidali jedno vítězství ze čtyř duelů.
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Asi to byl osud

Mezi hokejovými mantinely

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

„Oba zápasy v Přerově byly z mého
pohledu dost odlišné tím, že soupeř
hrál mnohem lépe než u nás. V Prostějově jsme byli většinu času herně
kvalitnější a soupeře převyšovali,
zatímco na svém ledě Zubři hodně přidali. Začali předvádět takový
klasický play-off hokej plný důrazu,
tvrdosti a maximálního nasazení,
všechno cpali na bránu. Asi největší rozdíl přitom byl v přesilovkách,
které domácím právě díky tomuhle
pojetí vycházely, a naopak my jsme v
nich pořád něco zbytečně vymýšleli
místo rychlého zakončení. Celou
sezónu nám početní převaha fungovala dobře, bohužel v rozhodujících
utkáních fungovat přestala. Chtělo
to víc jednoduchosti, být důrazní a
přímočaří. Právě z těchto předností
těžil Přerov, přímočarost do brány
mu přinesla víc vstřelených gólů
i konečný postup. Celkový rozdíl
mezi oběma týmy nebyl v podstatě
žádný, vždyť všechny čtyři vzájemné souboje skončily bez branek při
power play nejtěsnějším rozdílem.
Rozhodovaly maličkosti a zvládání klíčových okamžiků, v čemž byl
soupeř o něco lepší. To si musíme
přiznat.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Poslední dva duely předčasně skončeného ročníku WSM
ligy vyšly v Přerově z celého prostějovského mužstva rozhodně nejlépe brankářské jedničce. Kantor sice inkasoval v
pondělí dva góly a o den později tři (čtvrtý padl do prázdné
klece při power play), ale z pěti celkem obdržených
kusů těžko mohl některému zabránit. Naopak
vychytal v obou střetnutích spoustu vyložených
šancí soupeře, dohromady zlikvidoval pětašedesát střel na bránu! Navíc to vše za situace, kdy
dvojka mezi tyčemi Jakub Neužil byl zraněný
a na střídačce zůstával nachystaný jako případný
záskok jen mladičký a nezkušený Adam Barvík. Pavel prostě musel a v téhle nelehké situaci obstál se ctí, svůj mančaft rozhodně podržel.
Škoda že ani to nestačilo k postupu...

PAVEL KANTOR

VEČERNÍKU

JESTŘÁB PODLE

34

kole play-off. „Na tahle derby jsem se
nesmírně těšil, zvlášť když šlo o vyřazovací boje. A jsem opravdu moc rád,
jak to nakonec dopadlo a že do čtvrtfinále jdeme my. Z mého pohledu jsme
prokázali o něco větší vůli, bojovnost
i zarputilost než soupeř, prostě jsme za
postupem o trochu víc šli. Samozřejmě to všechno byly vyrovnané zápasy
s minimálním rozdílem mezi oběma
mužstvy, tím víc nás může těšit celkový úspěch,“ usmíval se logicky spokojený Přecechtěl. „Je to dokonalý pocit.
Hráli jsme s Prostějovem o všechno,
prostě parádní zážitek. Vychutnali
jsme si to jak my, tak fanoušci. A jsme
obrovsky šťastní, že jsme to zvládli
a dokázali postoupit,“ rád podléhal
euforii produktivní tahoun Zubrů
Marek Sikora.
Naopak Jestřábům pochopitelně
nebylo vůbec do řeči. Skončila jim
sezóna, hrobové ticho v hostující kabině by se po úterním rozhodujícím
šlágru dalo krájet. A několik plejerů
se dokonce neubránilo slzám...
Mít takhle kvalitní mančaft, vůbec
nepostoupit do čtvrtfinále a ještě
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Ze všech prvoligových týmů skončila aktuální sezóna nejdříve prostějovským hokejistům. Nebyl to
úplný propadák, tím by se stala účast
ve skupině o záchranu, nedejbože
úplný sestup. Taková katastrofa se
nekonala. Ani konečná devátá příčka však rozhodně není důvodem
ke spokojenosti a naopak se bez jakéhokoliv přehánění dá označit za
neúspěch. Byť je možno umístění
v horším středu celkového pořadí
„okecávat“ či pozitivně zdůvodňovat z mnoha různých stran.
Pokud se Jestřábi jsou schopni podívat
pravdě do očí, musí sami sobě přiznat,
že zůstali daleko za očekáváním. Nejen
veřejnosti, ale i svým vlastním. Když
šéf „A“-týmu LHK Jaroslav Luňák před
startem WSM ligy mužů 2016/2017
odvážně mluvil o výsledkovém cíli v
podobě atakování semifinále play-off,
mohli ho pesimisté nebo též realisté
považovat za bláhového snílka. Roz-

SONNEVENDA

ANALÝZA
MARKA

ložení sil v soutěži včetně problémů
Slavie Praha však ukázalo, že v možnostech hanácké letky opravdu bylo skončit po základní části na čtvrtém postu
a z výhodné výchozí pozice na elitní
kvarteto skutečně zaútočit.
Proč se to nepovedlo a místo úspěchu
přišlo vypadnutí už v předkole
vyřazovacích bojů? Příčin byla jistě
spousta, Večerník vybral pět
stěžejních podle mého názoru.
1. Vyhazov Kamila Přecechtěla. Do
začátku listopadu se sezóna ptačích
dravců vyvíjela fantasticky. Chytili začátek, skoro v každém utkání bodovali,
většinou vítězili a drželi se v popředí
tabulky, nějakou dobu dokonce senzačně vedli! Pak ale přišel televizní debakl 1:9 v Českých Budějovicích, po
kterém generální manažer nesmyslně
odvolal hlavního trenéra. Zdůvodňování tohoto kroku nutností zavedení
modernější koncepce působí v kontextu následných měsíců až tragikomicky,
zvlášť když Jestřáby z předsálí play-off
vyřadil Přerov vedený právě Zubry povolaným Kamilem Přecechtělem. Ve
skutečnosti šlo o fatální přehmat, jenž
rozboural fungující tým a narušil ho
takovým způsobem, že se již nedal plně
dohromady.
2. Dlouhá výsledková krize. Kam
unáhlené rozhodnutí vyhodit kouče
mužstvo poslalo, to názorně dokumentovala šňůra sedmi porážek za sebou
a série devatenácti střetnutí, ze kterých
rozhozený Prostějov vyhrál pouhé čtyři! Opět se vynořila „rádoby“ zdůvodnění, že mančaft byl v krizi už před Přecechtělovým setnutím. Jestli se ovšem
dají krizí nazvat dvě prohry v řadě (byť
vysoké) a částečný herní pokles, tak by
ani jeden soutěžní ročník nedotrénoval
žádný lodivod v žádném kolektivním

sportu. Ve skutečnosti Jestřábi utrpěli
šok, z nějž se vzpamatovávali tak dlouho, až přišli o reálnou šanci udržet postavení v nejlepší čtyřce.
3. Přestavba herního systému. Najet na nový styl hry podle moderních
trendů v zájmu zatraktivnění vlastních
duelů pro diváky? Jak chvályhodné!
Taková podstatná změna se však jednoznačně musí udělat mezi dvěma
sezónami a nikoliv uprostřed rozjeté
soutěže, navíc za dost zjitřených okolností střídání trenérských stráží. Šlo
o přílišný risk, za který mužský výběr
LHK zaplatil zbytečnou ztrátou celého
jednoho ročníku, navíc bezvadně rozjetého. Zvyknout si rychle na výrazně
jiné pojetí hry a tím pádem zcela odlišný přístup se značným množstvím
novinek nebylo zřejmě při vší úctě v
silách našich prvoligových hokejistů.
Rozhodně ne za pochodu v zápasově
nabitém programu, kdy na pořádný
trénink zbývá minimum času.
4. Nevyváženost hráčského kádru.
S přibývajícími bitvami se také čím
dál markantněji projevoval extrémní rozdíl kvality mezi prostějovskou
ofenzivou a defenzivou. Zatímco
útočnou vozbu tvořila celá řada velice
schopných forvardů a hanácká mašina
se díky tomu stala druhou nejlépe střílející v celé WSM lize, do obranných
řad se podobně kvalitní plejery většinově získat nepodařilo a ne náhodou
pak elhákáčko bylo jedním z nejčastěji
inkasujících týmů soutěže. Veškerou
vinu přitom nešlo házet jen na zadáky, neboť na defenzivě se v dnešním
hokeji musejí hodně podílet i útočníci. A málokterý z letošního ansámblu
Prostějova to účinně dělal, ať kvůli
neumění či nechtění pořádně zapnout
směrem dozadu.
5. Vyhazov Pavla Arnošta. Když jestřábí družina konečně začala překonávat všechny zmíněné trable (i některé
jiné, zde neuvedené) a šla jak herně,
tak výsledkově nahoru, přišel druhý
trenérský šok během turbulentní sezóny! Tentokrát se Jaroslav Luňák rozhodl po porážce 3:4 v Kadani rozloučit
s Přecechtělovým nástupcem Pavlem
Arnoštem, ačkoliv dost smolnému
klopýtnutí předcházely dva suverénní
triumfy 7:3 nad Mostem a 3:0 v Třebíči. S Arnoštem dobrovolně odešel
i jeho asistent David Kočí, mužstvo
museli provizorně převzít sportovní
manažer Jiří Vykoukal s kormidelníkem gólmanů Jaroslavem Odehnalem,
došlo k další úpravě taktických systémů
a hráči z toho všeho nutně museli být
minimálně zmatení, ne-li mít v hlavě
přímo guláš. Krátkodobě sice nový
třesk zafungoval, leč ke konci dlouhodobé fáze zase převládaly prohry.
A v předkole play-off vše vyústilo
v poměrně logický i předpokládatelný
krach s Přerovem, což byla symbolická
tečka za zbytečně rozbombardovaným
ročníkem 2016/17.
Abychom nebyli pouze negativní, dá
se na uplynulých měsících najít rovněž nemálo kladného. Spousta nastřílených branek, mnoho zajímavých
utkání, přehršel vzrušujících zvratů, vysoká četnost pohledných ofenzivních
akcí v (téměř) každém zápasu, občasná
galapředstavení gólmanů. A rozhodně
s Jestřáby v této sezóně nehrozila žádná
nuda!
Na tomhle všem se určitě dá stavět,
aby příští sezóna 2017/2018 dopadla úspěšněji a v kontextu toho, na co
mužstvo bude mít. Prostě znovu nezůstat za očekáváním, více nebo méně
daleko.

Deváté místo je neúspěch. Co vše jej způsobilo?

Pondělní vzájemný duel číslo tři
přitom nebyl ze strany výběru LHK
vůbec marný. Hosté však doplatili
na svou střeleckou nemohoucnost,
když zahodili několik vyložených
příležitostí a umožnili protivníkovi získat dvougólový náskok. Ten
v poslední třetině snížil Lukáš Žálčík,
načež se Jestřábi snažili ze všech sil
vyrovnat. Marně. Nepomohla ani závěrečná power play. A Zubři po vydřené výhře 2:1 šli do stejného vedení
též v celé sérii, čímž získali postupo-

Marek
SONNEVEND

Původní
zpravodajství
pro Večerník

vý mečbol. „Přesně takhle se hraje
v play-off. S maximální disciplínou
a obětavostí, zodpovědně směrem
dozadu, trpělivě,“ svěřil se v pondělí
večer hlavní trenér HC Kamil Přecechtěl. „My potřebujeme zlepšit přesilovky, které nám výborně fungují
celou sezónu a tentokrát vůbec nevycházely. A musíme zlepšit i proměňování jasných šancí, na jejichž zahazování jsme taky doplatili,“ burcoval
kouč Prostějova Jiří Vykoukal.
Jenže úterní souboj se tomu předchozímu dost podobal, byť padlo víc
branek. Domácí šli opět do vedení
2:0, tentokrát ještě mnohem rychleji,
a ptačí dravci dokázali tohle nepříjemné manko pouze dvakrát zkorigovat.
Avšak místo kýženého vyrovnání tuři
těsně před koncem zpečetili. Jak vítězství 4:2 v duelu, tak triumf 3:1 v před-

PŘEROV, PROSTĚJOV Zkraje minulého týdne ještě prostějovští hokejisté živili své sny o tom, kterak prorazí v play-off WSM
ligy a sezóna plná turbulencí přece jen skončí úspěchem. Do
Přerova ke dvěma dalším střetnutím série předkola vyřazovacích bojů cestovali za nerozhodného stavu 1:1 na zápasy a věřili, že minimálně jeden venkovní mač urvou pro sebe. Bohužel
nestalo se. A nevydařený ročník se pro svěřence trenérského
triumvariátu uzavřel krajně trpkým způsobem: předčasným
vyřazením od největšího arcirivala! Což navíc znamenalo až
deváté místo v konečném pořadí soutěže. Vzhledem k proklamovaným snům o extralize určitě neúspěch!

Na prach je rozmetal rival z Přerova,
který borce LHK poslal na dovolenou

JESTŘÁBÍ SNY SKONČILY V PŘED

letos slavíme
sport
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letos slavíme jubileum...
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BUDAPEŠT, PROSTĚJOV Po
dlouhých deseti měsících si Lucie
Šafářová zahrála finálový zápas na
okruhu WTA! V Budapešti v závěrečném duelu sice nestačila na
domácí Timeu Babosovou ve třech
setech, ale i tak si zapsala po návratu
na kurty solidní úspěch. Výsledek
z Maďarska se projevil i ve světovém
žebříčku, v němž Šafářová poskočila
o sedm míst na 40. příčku.
„Po vyhraném tie-breaku to vypadalo nadějně, Timea se však v dalším
průběhu zápasu dokázala ještě zlepšit
a dokázala využit příležitosti, které
jsem jí nabídla,“ komentovala finálové
střetnutí Šafářová, přesto byla s uplynulým týdnem celkem spokojená.
„Bylo skvělé si po delší době zase zahrát poslední zápas na turnaji. Vyhrála
jsem čtyři zápasy v řadě, to se počítá.
Sebevědomí roste, chuť do tréninku
zůstává, věřím, že se bude ještě zlepšovat,“ prohlásila Šafářová, která se svou
soupeřkou hrála v Budapešti i čtyřhru.
Po postupu do finále se obě tenistky
rozhodly k semifinálovému duelu s
australsko-kazašským párem Rodionovová - Voskobojevová nenastoupit.
Na únavu a rychlý přesun z ostravského Fed Cupu do Dubaje doplatily Karolína Plíšková a Barbora
Strýcová. Obě tenistky prohrály
hned svůj úvodní zápas a nepotvrdily posty nasazených hráček.
Nevedlo se ani Jiřímu Veselému.
V Marseille nestačil na Ukrajince
Tachovského, který přitom o hlavní
soutěž usiloval v kvalifikaci.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

kluby a Večerník informuje v rubrice
„zjistili jsme“.
„Čekají nás osobní pohovory s klukama
a je vyloženě na nich, jak stráví nejbližší
dva měsíce volna. Pokud však chtějí jít
do přípravy na příští sezónu slušně nachystaní, měli by pro to v nadcházejících
týdnech něco dělat a ne celou dobu jen
ležet,“ upozornil Jiří Vykoukal, sportovní manažer LHK a v závěru uplynulého
soutěžního ročníku i kouč Jestřábů.
Hráči by měli do společného tréninkového procesu znova naskočit
někdy ve druhé polovině dubna, ale

přesný termín ještě není znám. Odvine se totiž především od toho, kdo se
stane hlavním trenérem mužstva a na
kdy po konzultacích s vedením klubu
stanoví začátek přípravy na sezónu
2017/2018.
O personálních změnách v kabině
se bude rozhodovat v následujících
dnech. „Ke změnám určitě dojde,“
připustil Vykoukal s tím, že jakmile budou transfery uzavřeny, klub je oznámí.
(son)
HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE NA STRANÁCH 34-35

X\ X>Q  

    

Z poněkud jiného těsta je další zářící kometa českého sportu něžného pohlaví. Karolína Plíšková,
momentálně jedna z nejlepších tenistek na Zemi
a členka oddílu TK AGROFERT Prostějov, kam
klubově přesídlila ze Sparty Praha.
Též pro ni se mezi veřejností už rozšířilo familiární
pojmenování Kája, byť v tomto případě není její mnohem introvertnější osobnost přijímána zdaleka se stoprocentním nadšením. Což však Plíškovou nemusí
nijak trápit, podstatné jsou nakonec vždy výsledky.
A podle těch dosažených od poloviny minulého
roku až dosud se zdá, že jednoznačně má potenciál
se někdy stát světovou jedničkou. Dříve nebo později, na tom tolik nezáleží. Ale rozhodně by bylo
lepší s kráčením vzhůru neotálet ve smyslu rčení:
Teď, nebo nikdy!
Jiná prostějovská hráčka Petra Kvitová se svého
času dostala k prvnímu místu v žebříčku WTA
Tour nesmírně blízko, jenže na něj o kousíček
nedosáhla. Což mrzí dvojnásob vzhledem k její
nejisté budoucnosti po zranění vinou loupežného
přepadení. Tak ať Karolína nepromarní šanci.

Nedávno se zasloužených ovací dočkala jiná výrazná
osobnost sportu, tentokrát zpod vysoké sítě a neporovnatelně bohatších životních zkušeností. Miroslav
Čada obdržel speciální cenu v anketě Sportovec Olomouckého kraje 2017 a bylo symbolické, že ji převzal
v prostějovském divadle. Tedy ve městě, jehož volejbalistky dovedl k tolika úspěchům během osmileté
éry, která se nedá nazvat jinak než zlatá.
Někteří nepřející rýpalové tvrdí, že s Agelkami
by ke stejným metám dospěl jakýkoliv jiný kouč.
Je to možné, ale osobně si to nemyslím. Takovou
odbornou erudici a znalosti podpořené extrémní
ostříleností i lidským přístupem má v českém prostředí minimum volejbalových lodivodů, jestli vůbec nějaký. A označení legenda se pro Mirka hodí
za všechno, co dokázal, více než dostatečně.
Jak moc ženskému „A“-týmu vékáčka chybí, to ukazuje
problematický průběh letošní sezóny. Samozřejmě nelze na beton (či na palubovku) tvrdit, že by současné
družstvo Agelek hrálo pod jeho taktovkou pronikavě
lépe, nicméně taková varianta napadla už leckoho,
nejen mne. Za silným vůdcem kolektiv víc jde.
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5. března od 10:00 hodin. „Rád
bych touto cestou pozval co možná
nejvíce fanoušků. Obsadíme všechny váhy a účast závazně potvrdily
i slovenské opory Viliam Tanko
a Erik Tlkanec,“ vzkázal trenér BC
DTJ.
(zv)

 !" 

se sestavou, které nás postihly před
Ostravou, by se tentokrát vyskytnout
neměly. Co mám informace, měli bychom nastoupit v nejsilnějším možném složení.“
Tým Třeboně doposud v extralize zvítězil pouze v jednom případě. „Trochu
posílili, ale při srovnání našeho a jejich
kádru jsme favoritem. Nejznámější
boxer v kádru soupeře je asi Adam
Kolařík v supertěžké váze. Ještě mají
Grézla v pětasedmdesátce, Horký byl
třetí na republice. Nevím dál, s kým by
mohli přijet,“ poodkryl trochu karty
Novotný.
Předposlední letošní domácí extraligový zápas se bude konat tradičně v prostějovské sokolovně.
Termín je také obvyklý – neděle

z Třeboně

Současná hektická doba generuje lidské hvězdy
všeho druhu jako houby po dešti. A sport je už ze
své podstaty v tomto ohledu mimořádně plodný,
ovšem skutečně trvanlivých star schopných držet
se na vrcholu dlouhou dobu je malé procento.
Gabriela Koukalová se netají tím, že nehodlá biatlon vrcholově provozovat ještě mnoho dalších let
a v životě je pro ni srovnatelně důležitá i spousta
jiných věcí. Nejen takovým přístupem lze charakterizovat její největší trumf: je abnormálně sympatická snad úplně všem!
Naprostá bezprostřednost a otevřenost, s ohledem
na dosažené úspěchy velká skromnost i pokora, fyzická přitažlivost, občasná roztržitost či zmlsanost
coby roztomilé příklady osobně slabších stránek,
umělecké sklony v těle sportovkyně atd.
Neznám asi nikoho, kdo by ji neměl alespoň do
určité míry vnitřně rád. Zvlášť když navíc - jakoby
mimochodem - vyhrává závody Světového poháru i medaile z mistrovství planety. Je to v podstatě
prototyp (téměř) dokonalé moderní ženy. Prostě
naše Gábina! Díky moc za takové pozitivní vzory.

PROSTĚJOV Souboj Davida
s Goliášem aneb historicky šestinásobný mistr republiky nastoupí proti absolutnímu nováčkovi.
Prostějovští boxeři jsou před nedělním duelem s jihočeským výběrem vysokým favoritem a této role
si jsou vědomi. „Nic jiného než
vítězství nečekám a neberu. Měli
bychom být kompletní a soupeř by
neměl mít k dispozici zahraniční
posily,“ informoval Večerník před
sedmým extraligovým kolem Petr
Novotný, trenér prostějovského
BC DTJ.
Jeho soubor v předchozím kole prakticky ztratil šanci na obhajobu loňského titulu. Těsná prohra s Ostravou
přišla navíc v domácím ringu. „Rádi
bychom si spravili chuť a výhrou si
udrželi šanci na nějaké slušné umístění. Nebude to úplně jednoduché,
ale já věřím, že to dopadne dobře,“
komentuje Petr Novotný. „Problémy

Boxeři hostí v neděli outsidera

 

PROSTĚJOV Sezóna 2016/2017
skončila hokejovým Jestřábům v
podstatě hned čtvrtým zápasem
předkola play-off aktuální WSM
ligy, které v úterním Přerově rozhodlo o jejich vypadnutí z vyřazovací části soutěže.
Druhý den, tedy ve středu 22. února, se
celý prostějovský „A“-tým ještě jednou
sešel ve své domácí kabině, aby celý
ročník společně uzavřel. A rozebral si
věci před dovolenou, na niž se vzápětí
takřka všichni hráči odebrali. Výjimkou je trio, po němž sáhly extraligové

➢

 

Tenistka TK Agrofert Prostějov si
předvedla na turnaji v Budapešti
báječnou jízdu. Ve dvouhře dokráčela až do finále, kde už ale nestačila
na domácí Babosovou. Ve čtyřhře
pak se stejnou hráčkou nenašly přemožitelky, ale vzhledem k souběžnému postupu do finále dvouhry musely vzdát semifinálový zápas...

LUCIE
ŠAFÁŘOVÁ



Originálním způsobem lanaří
hráče Tomáš Kučera, šéf Zdětína...
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Hokejisté Prostějova jsou alespoň
v něčem jedničky. Jako vůbec prvnímu týmu letošní sezóny skončila
„A“-týmu mistrovská část. Od minulého úterý již mají plejeři prvního
mužstva volno…



Volejbalistky VK AGEL Prostějov
nebudou na uplynulý týden vzpomínat v dobrém. Tým zvyklý vyhrávat vyšel v obou svých představeních
naprázdno, přičemž v extralize se mu
to stalo vůbec poprvé v sezoně!

DEBAKL:

Házenkáři Kostelce na Hané se ve
druhé lize vezou na vítězné vlně.
Po úspěšné jarní premiéře s Bohunicemi si odvezli dva body také
z horké půdy v Juliánově, který rozdrtili sedmibrankovým rozdílem!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

DALŠÍ FOTBALOVÉ NOVINKY
HLEDEJTE NA STRANĚ 33

KROK OD TITULU CO DÁL JESTŘÁBI?
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PROSTĚJOVSKO Fotbalistky z regionu o sobě dávají vědět. V současnosti figuruje v reprezentačních výběrech hned trojice hráček z Prostějovska. Klára Waltrová v „U19“, Viki Suchánková v „U17“ a Terezie Ohlídalová
v„U15“. A zatímco ta má soustředění v Nymburku již za sebou, prvně dvě jmenované hráčky jsou momentálně na zahraničních soustředěních a čekají je mimořádně zajímavé zápasy. Suchánková je v Itálii, kde mladé
Češky poměří síly s domácím výběrem. Ohlídalová, ale bez zápasové prověrky. To Waltrová se při španělské
přípravě postaví v úterý Barceloně, ve středu a v pátek pak nastoupí proti Irsku. „Zahrát si proti Barceloně je
splněný sen,“ poznamenala s úsměvem Klára Waltrová.


!
E
N
O
L
BARCE

WALTROVÁ NASTOUPÍ PROTI
Zdeněk VYSLOUŽIL

   

Pondělí
27.ledna
února
2017
Pondělí 30.
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

fotbal

Dvoustranu připravil Petr Kozák. Texty: Tomáš Kaláb. Foto: Josef Popelka
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1.SK Prostějov – Sokolov
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Olomoucký trojlístek se po dvou týdnech zúžil na dvojici, z níž především
Matěj Hýbl má dobrou šanci odehrát
post levého beka v základní sestavě. Čtvrtníčkova střelecká potence
i v mírné zimě poněkud zamrzla,
v závěru přípravy ale začala být patrná sehranost s parťáky v útoku, především Kroupou. O to větší smůlou je
jeho zranění, které zcela jistě zasáhne
do prvních ligových kol.
V druhé vlně příchozích se objevila
i původně neplánovaná posila v podobě stopera Malého, který si své odehrál
především ve Zlíně. Tento příchod byl
holou nezbytností, protože brněnské
duo Sus - Schuster se zcela rozpadlo.
Zatímco druhý jmenovaný by mohl
do mistrovských utkání zasáhnout
relativně od začátku, Susovo vážné
zranění žeber jej z vrcholového fotbalu
diskvalifikuje na nejméně dva měsíce.
Jako červená linie se vyjednáváním
o posilách vine snaha o příchod zkušeného tvůrce hry, mozku týmu, prostě

KOMENTÁØ

bylo jasné, že eskáčko vůbec nevolilo
špatně a Pavel Halouska bude pro
jarní odvety dobrou volbou. Přestože
nejde o nijak zkušeného gólmana, je
na něm v brankářsky mladém věku
vidět zkušenost z předních jihomoravských týmů.

SCM Za Místním nádražím skončil fiaskem. Z novodobého pohledu typický
Francouz Dramé se ve dvou zápasech
absolutně nepředvedl a neprokázal ani
elementární předpoklady pro angažmá
v profesionální soutěži...
Jestliže se v případě přípravných zápasů zdůrazňuje neprůkaznost výsledků, pak to tentokrát platí dvojnásob,
protože sestava procházela v každém
utkání výraznými proměnami. Jak se
usadí základní jedenáctka, mělo by

Pąedevším v prvním domácím zápase s olomouckou Sigmou se blýskl stąedopolaą
Fládr, v dalším prčb÷hu podzimní éásti jeho hv÷zda spíše vyhasla.

nástupce Zelenky. Adeptů bylo víc, tady
ovšem Prostějov narazil na své limity.
Z různých důvodů, nejen těch finančních, nakonec všechna jednání ztroskotala. A tak se v záložní řadě objevil
pouze Gruzínec Alaverdašvili, který
sice nepatří ke zvučným jménům, zato
s míčem si evidentně rozumí. Pokud jej
bude dávat nezištně od nohy, mohl by
být zásadní posilou pro jarní boje.
Ne vždy se vše povede, a tak pokus
o přivedení hráče tmavé pleti na stadion

FK Blansko – 1.SK Prostějov 2:3 (1:2). Branky: 9. Trtílek, 65. Stehlík - 37. Machynek, 41. Elšík, 81. Fládr

SC Wiener Neustadt - 1.SK Prostějov 1:1 (1:0). Branky: 45. Schicker - 65. Kroupa

MSK Břeclav - 1.SK Prostějov 1:3 (0:2). Branky Pv: 27. Kroupa, 35. Elšík, 81. Nekuda

MFK Skalica - 1.SK Prostějov 3:0 (2:0). Branky: 20. Ulrich, 28. z penalty a 89. Šebesta

1.SK Prostějov - FC Olympia Hradec Králové 0:1 (0:0). Branka: 49. Piták

60. Vlkanova, 61. vlastní

FC Hradec Králové - 1.SK Prostějov 6:0 (3:0). Branky: 4. a 16. Pázler, 21. Mudra, 50. Súkenník z penalty,

71. Šebek M., 75. Cisár - 52. Kroupa, 57. Pančochář, 77. Rus

AFC Nové Mesto nad Váhom - 1.SK Prostějov 5:3 (0:0). Branky: 59. Rolinec, 67., 79. Šebek L. (obě z penalty),

SK Spartak Hulín - 1.SK Prostějov 3:2 (2:0). Branky: Ondřejka 2, Zlámal - Fládr 2

1.FC Slovácko - 1.SK Prostějov 3:0 (1:0). Branky: 20. Tetteh, 59. Rezek, 61. Sadílek

1.SK Prostějov - 1. FC Viktorie Přerov 1:0 (1:0). Branka: 36. Čtvrtníček

1.SK Prostějov - FC Vysočina Jihlava U21 1:1 (1:1). Branky: 10. Kroupa z penalty - 25. Šerý

PØEHLED ZIMNÍCH PØÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ

BLANSKO Po rozkolísaných podzimních výkonech a vypadnutí ze základní
sestavy, je za záložníkem Zdeňkem
Fládrem vidět jasný kvalitativní posun.
V průběhu zimní přípravy na sobě hodně zapracoval a tato snaha jakoby byla
odměněna vítěznou a zároveň závěrečnou brankou celé dlouhé přípravy.
Reportáž z utkání v Blansku najdete na
straně 33 dnešního vydání.
ƔƔ Při vaší kopací technice je hlavička
hodně nezvyklý způsob skórování...
„Já ani nemusel vyskočit. Michal Malý ten

FLÁDR

přeje si Zdeněk

ninky měly úroveň, nasazení, hodně jsme
toho odběhali, takže v této oblasti problém
nevidím. Druhou stranou jsou samozřejmě přípravné zápasy. Zpočátku zcela určitě
nebyly podle představ trenérů. Je potřeba
vzít v úvahu, že se do těchto zápasů jde z plného tréninku, navíc na umělém povrchu.
Osobně nepřikládám výsledkům jako takovýmvelkouváhu.Jetoalevpodstatědalší
tréninková jednotka a odpracovat se musí.“
ƔƔ Ani v tomto období se týmu nevyƔƔ Jak byste zhodnotil průběh právě hýbala marodka, na druhé straně byl
uplynulé zimní přípravy?
prostor pro testování nových hráčů.
„V zimní přípravě jde především o nabrání Jak se to podle vás projevilo v přípravkondice, což se nám myslím podařilo. Tré- ných utkáních?

Je jedním z hráčů, které trenéři sice
nemusejí testovat, proto také některé přípravné zápasy vynechal,
zato bylo třeba sehrát se s novými spoluhráči. Ostatně ti ho také
z větší části připravili o kapitánskou
pásku, která tradičně rotuje mezi
nově příchozími. V samém závěru
přípravy se Večerník zajímal o názory a poznatky týmového lídra.

„Sestava se opravdu neustále točila,
měnili se nejen hráči, ale jednotlivci se
také zkoušeli na různých postech, což
má všechno vliv na konečný výsledek.
Zápas se v takovém případě musí odjezdit.“
ƔƔ Na klubové poměry se v týmu
testovalo nebývalé množství hráčů,
někteří zůstali, jiní odešli. Jak se vám
osobně jeví nově příchozí?
„Klubové vedení deklarovalo snahu
o posílení kádru. Pracovali, sháněli, což
se projevilo na kvantitě testovaných hráčů. Doufám, že ti, co zůstávají, se zapracují do týmu. Je velká škoda, že se z těch

nově příchozích čerstvě zranil Čtvrtníček, protože nám to v ofenzivě začínalo
fungovat.“
ƔƔCo ukázala přípravná utkání? Směrem dopředu bylo opět gólů poskrovnu, v tomto směru není zatím posun
viditelný...
„Těžko se můžeme ihned někam posunout při příchodu tří čtyř nových
hráčů. Než si spolu na hřišti začnou
všichni rozumět, chvíli to trvá. Pokud
jsme se tedy neprosazovali dostatečně
gólově, přičítal bych to právě pohybu
v kádru. Myslím, že nově příchozí
kvalitu do týmu určitě přinesou. Přes-

tože se nám zatím střelecky nedařilo,
na trénincích se na ofenzivu hodně
zaměřujeme a věřím, že to v mistrovských zápasech dostatečně prodáme.
Poslední týden přípravy už bude na
přírodní trávě, což nám samozřejmě
také pomůže.“
ƔƔ Přes stále se opakující taktické pokyny trenérů se je stále nedaří aplikovat do hry. Jak je to možné?
„To je pravda, základní pokyny se stále
opakují. V utkání je to pak ale individuální
záležitost, jak rychle to zjednodušeně řečeno hráč dostane do hlavy. Někdo hned,
někdo to do hlavy třeba nedostane vůbec.

Bavíme se o herním myšlení či chcete-li o
fotbalové inteligenci, a to se prostě nacvičit nedá, to musí mít každý hráč v sobě.“
ƔƔ Jaká je atmosféra v šatně před startem sezóny, panuje i přes určité napětí
pohoda?
„Napětí samozřejmě je, každý si uvědomuje, že první jarní kola rozhodnou
a je potřeba sbírat body. Většinou příchod většího množství hráčů nedělá
úplně dobrotu, v tomto případě ale
žádný problém nevidím. Kluci, co přišli, zapadli do kolektivu bez problémů.
Nikdo nijak nevyčnívá, atmosféra je
dobrá, za což jsem rád.“

fotbal
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postihla významná ztráta

Nejen prostjovský fotbal

letos slavíme jubileum...

volil celky z nižších soutěží. „Pouze na
úvod Chropyně byla na naší úrovni, pak
jsme měli dvakrát I.B třídu a teď třikrát po
sobě I.A třídu,“ poznamenal.
Při hodnocení zápasu totiž neopomněl
zmínit, že soupeř kromě pěkné rány
pod břevno vyslané ze střední vzdálenosti prakticky nevystřelil na bránu a
nedostával se ani k blízkosti kralické
šestnáctky.
„Kontrolovali jsme hru a nepůjčovali
jsme jim míč, dařilo se nám měnit
pozice, lákat soupeře a uběhat ho, zápas
jsme jednoznačně ovládli a jediná moje
kritika může směřovat ke koncovce.
Jejich brankář se hodně vyznamenal a
jindy se nám míč vykutálel,“ podotkl.

Branky Kralic: Kováč 2, Cibulka, Vincourek, Nečas. Sestava Kralic: Števula
– Novotný, Hlačík, Dočkal, Blahoušek
– Vincourek, Neoral – Cibulka Nečas,
Martinka – Kováč. Střídali: Adamík,
Dostál, Troneček, Lexa.
Trenér: Ivo Gottwald.

FC Kralice na Hané
FK Slavonín
5:1 (2:0)

Zápasovou přípravu zakončí jeho
svěřenci o víkendu proti Brodku u
Přerova, po souboji s druhým celkem
„B“ skupiny I.A třídy už by mělo přijít
na řadu první jarní kolo s Želatovicemi.
(spo)

URČICE Hned dva zápasy stihli v
uplynulém týdnu odehrát fotbalisté
Určic a oba přinesly totožné výsledky.
Nejprve se uprostřed týdne střetli
v Prostějově se starším dorostem
„eskáčka“, ztratili vedení a remizovali
1:1, o víkendu proti Dražovicím si
pak oba soupeři role prohodili a byly
to naopak Určice, kdo po přestávce
dokázal jednobrankovou ztrátu dotáhnout.
Ve středu se účastník mužského krajského přeboru sešel v hojnějším počtu
a kouč Radek Tomšic tak měl k dispozici celou řadu střídajících hráčů,
proti dennodenně trénujícímu souboru
mladíků si tuto možnost také náležitě

pochvaloval. A spokojen byl rovněž s
předvedenou hrou a přístupem, jakým
se jeho svěřenci prezentovali.
Spokojen byl i o tři dny později, to
když nerozhodným výsledkem skončil
také určický souboj s účastníkem jihomoravské I.A třídy. „O den dříve se
uskutečnila hráčská schůze, kde jsme si
řekli více k přístupu i jarní části. Tentokrát
jsem měl bohužel pouze jednoho hráče
na střídání a dostali jsme gól po brejku z
odraženého míče, dařilo se nám ale držet
míč a rychle kombinovat,“ rozhovořil se
Tomšic.
Dalším soupeřem jeho výběru se pak
v sobotu odpoledne stane „béčko“
Vyškova.
(spo)

Branka Určic: D. Trajer. Sestava Určic:
Kostelka – Zelina, Žáček, Frehar, Mohelník – Šlajs, Menšík, Bokůvka, Halouzka – Vodák, Račanský. Střídal: D. Trajer.
Trenér: Radek Tomšic

TJ Sokol Urèice
TJ Dražovice
1:1 (0:1)

Branky: Vaněk – Holub z penalty. Sestava Určic: Kostelka – Slezák, Zelina,
Frehar, Plajner – Šlajs, Menšík, Bokůvka,
Halouzka – Mohelník, Vaněk. Střídali:
Hatle, Ordelt, Bureš, Žáček.
Trenér: Radek Tomšic

TJ Sokol Urèice
1.SK Prostìjov U19
1:1 (1:0)

BLA

2:3

Ještě dopoledne bylo na vážkách,
jestli se utkání vůbec uskuteční. Nakonec převážil názor, že by si zesnulý
předseda Petr Langr přál, aby fotbal
dostal přednost, takže výprava nakonec přece jen za slunečného odpoledne do Blanska odjela.
Trenéři měli až na Langera a Suse
k dispozici všechny hráče. Ostrý stoper přijel se svými brněnskými kolegy a už zase vtipkoval. „Žebra mě
bolela, ale nikdy bych si nemyslel, že
budu mít problém s plícemi, dýchalo se mi normálně,“ popsal Martin
Sus dramatickou jízdu ze Skalice do
Brna. „Pavel Halouska se přitom jenom zajímal, jestli si v šatně může zatím sednout na moje místo,“ zašpičkoval na adresu tehdejšího řidiče.

Tomáš
KALÁB

Exkluzivní
reportáž
pro Večerník

BLANSKO Ve specifickém rozpoložení po ranní smutné zprávě
(čtěte na jiném místě vydání - pozn.
red.) nastoupili fotbalisté prostějovského eskáčka ke generálce na
jarní část ročníku 2016/2017 proti
třetiligovému Blansku. Přestože
na umělé trávě za umělého osvětlení prohrávali, otočili vývoj zápasu
a na vyrovnávací branku odpověděli vítěznou Fládrovou brankou
deset minut před koncem.

misně, leč nepřesně Rus, aktivitou
hýřil Píchal, jenže jeho brilantní individuální akce nedošly zakončení.
Až osm minut před přestávkou unikla ofsajdové pasti dvojice Machynek
- Kroupa a prvně jmenovaný sám
přesně zakončil. Ještě do přestávky
šli hosté do vedení, když Pančochář
našel „rozjetého“ Píchala, který nasměroval míč pod sebe na Elšíka,
který se nemýlil. Ještě v poslední
minutě vyzkoušel z přímého kopu
kopací techniku Kroupa, míč směřující do šibenice ale gólman vytěsnil
na roh. Po přestávce si musel poradit
s jedovkou Hirsche. Po dvaceti minutách druhé půle předvedli domácí
ukázkový brejk, centr zprava našel
na zadní tyči Stehlíka a bylo srovnáno. Brzy na to se zastřeloval Fládr,
který nakonec vstřelil vítěznou branku. Při své kopací technice ovšem
nikoli nohou, ale hlavou! Prostějov
už zbytek zápasu kontroloval a v přípravě tak neprohrál ve třech závěrečných utkáních.

Petar ALEKSIJEVIÆ – trenér 1.SK Prostìjov
„V úvodu zápasu bylo Blansko daleko lepší, bylo v pohybu, hrálo jednoduše,
zatímco my se na hřišti hledali. Noví hráči se ještě stále do našeho konceptu zapracovávají. Od dvacáté minuty jsme ale byli lepší, vytvářeli jsme
si šance. V případě větší koncentrace jsme mohli k úspěšnému konci v
prvním poločase dotáhnout víc akcí. Po přestávce jsme udávali tempo
hry, ale domácí nám po ztrátě balónu v tom nejnebezpečnějším místě
z rychlého protiútoku dali branku. Vítězství těší o to víc, že dlouhou
přípravu jsme po veškerých peripetiích ukončili vítězně. V jarní sezóně
potřebujeme devatenáct hráčů, nemůžeme spoléhat na jedenáct, budeme
potřebovat každou nohu a každou ruku ochotnou odvést na hřišti víc než
sto procent. Mikdo nezískal dres natrvalo a nikdo ho neztratil. I hráči,
kteří nastoupili na poslední půl hodiny, si jednoznačně řekli o to, že chtějí
hrát, což potěší.“

Pozápasové hodnocení trenéra

To Aleš Schuster byl konečně připraven na první ostrý zápasový start,
odehrál ovšem raději pouze jeden
poločas. „Zatím koleno drží, pohyb
ještě nebyl optimální, uvidím, jak
to bude vypadat večer,“ popsal trenérům své rozpoložení těsně po zápase. A mohl mít návrat jako hrom,
kdyby tři minuty po změně stran
trefil hlavou balón ke správné straně
tyče!
Ale nepředbíhejme. Vstup do zápasu měl druholigový tým z Hané
vlažnější a domácí měli navrch, co
se týče rohových kopů a brzy i skóre.
Z první brejkové situace si eskáčko
poučení nevzalo, a tak se po efektním obloučku dostal k míči Trtílek
a otevřel brankový účet.
Od zhruba dvacáté minuty se ale
začala karta obracet a favorit zahájil
dobývání domácí branky. Elšíkovu
střelu pokryla domácí obrana, Kroupa se už dostal z úhlu a jeho pokus
vyrazil gólman domácích. Po jednom z rohů hlavičkoval nekompro-

Poslední píprava fotbalist Prostjova:

proti oslabenému soupeři prosadilo
hlavně rychlostí. „Šedesát minut
jsme hráli jakž takž vyrovnanou
partii a prohrávali pouze nula dva.
Domácí však měli spoustu hráčů
na střídání a to se ukázalo jako rozhodující. Přesto jsme mohli uhrát
lepší výsledek, protože jsme šance
měli. Například mladý neproměnil
dvě tutovky. Kluci ale bojovali v rámci svých možností,“ zhodnotil utkání
Jiří Kamenov.
V dalším týdnu by měli Mostkovičtí
hrát v sobotu 4. března na hřišti
Holice proti rakouskému týmu.
„Měli by být zhruba na naší úrovni.

Branky Mostkovic: Chmelař,
Šlézar.
Sestava Mostkovic: Lukáš –
Všetička, Bureš, Milar, V. Vojtíšek –
Sedlák, Šlézar, M. Vojtíšek, Chmelař
– Kamenov ml., Dadák. Střídal: R.
Karafiát.
Trenér: Jiří Kamenov.

FK Chropynì
TJ Sokol Mostkovice
5:2 (2:0)

Uvidím v týdnu, jak budeme vypadat. Pokud se marodka rozšíří,
budeme to muset zrušit,“ uzavírá Jiří
Kamenov.
(zv)

PROSTĚJOV Plných osm branek
bylo k vidění v neděli odpoledne,
kdy došlo na souboj dvou ještě
nedávných souputníků v I.A třídě.
Na prostějovské umělce se potkali
fotbalisté Plumlova a Klenovic na
Hané, kteří předvedli velkou ofenzivní podívanou a také zápas plný
zvratů. Výše postavenému týmu v
řádné soutěži málem nestačilo ani
čtyřbrankové vedení, nováčkovi
I.A třídy se totiž podařilo dotáhnout až na 4:3, teprve pak Plumlov
definitivně odskočil.
„Sestavu jsme dávali těžko dohromady, chyběli nám například Hladký,
Zabloudil, Fabiánek, Laďa Kiška,
takže jsme to museli nakombinovat.
Hrál se ofenzivní zápas nahoru dolů a
obrany se moc nevyznamenaly, bylo
to o chybách vzadu,“ popisoval plumlovský asistent František Kocourek.
Do kabin odcházel jím vedený soubor s vedením 3:0, což bylo podle
zkušeného funkcionáře pro soupeře

až příliš kruté. „Oni neproměňovali
šance a my jsme naopak dali ze čtyř
hned tři góly. Pak jsme prostřídali
sestavu a začaly nám doházet síly. Do
pětašedesáté minuty to ještě jakž takž
šlo, pak už to bylo horší a protrápili
jsme se až ke konci, když jsme přidali
pátou branku,“ podotkl.
Obdobně viděl celé střetnutí také
trenér poraženého mužstva Vladimír Horák. „V první půli se hrála
vyrovnaná partie, ve druhé jsme byli
dokonce lepší. Bohužel jsme selhali v
zakončení, když jsme vstřelili jen tři
branky. S druhou půlí ale panuje maximální spokojenost, kluci ukázali, že
jsou fyzicky vcelku dobře připraveni.
Soupeře jsme zatlačili a nenechali ho
vydechnout,“ pochvaloval si.
Vedle horší koncovky ho tak mrzely
už jen hrubé chyby, které přecházely
obdrženým brankám. „Dvakrát jsme
inkasovali ze standardky, jeden gól
jsme si dali sami, jednou se při rozehře nedohodl brankář s obráncem,

Branky: Zapletal 2, Frýbort, Klváček, Bureš – Grepl 2, Prokop. Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil,
Ostratický, Klváček, J. Kiška – Bureš,
Ševcůj, Hrstka, Křupka – Zapletal,
Frýbort. Střídali: Voráč, Kotlán. Trenér: Petr Kiška. Sestava Klenovic:
Klimeš – Spálovský, Pospíšil, Liška,
César – Pytela, Rozehnal, Dreksler,
Grepl – Pokorný, Prokop. Střídali:
Cibulka, Popelka, Prášil. Trenér:
Vladimír Horák.

TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Klenovice na Hané
5:3 (3:0)

takže jsme doplatili na nedůslednost
a nesehranost. Ale také my jsme nutili
soupeře k chybám a vytvářeli jsme si
spoustu šancí,“ upozornil.
Další souboje čekají na oba týmy již
o tomto víkendu, Klenovice se utkají v neděli odpoledne se Smržicemi,
Plumlov poměří síly s Kostelcem.
(spo)

Plumlov i Klenky hrály bez obran

CHROPYNĚ
Zvedají
se…
Mostkovičtí
fotbalisté
jdou
výkonnostně nahoru. Minulý týden
dostali šestku od dorostu eskáčka,
teď si o jednu branku polepšili. K utkání v Chropyni musel trenér Kamenov povolat i Radima Karafiáta,
protože kabinu účastníka I.A třída
napadla viróza. „Omluvilo se mi
hodně hráčů, navíc si Šlézar na
pátečním tréninku poranil nohu.
K zápasu odjel, ale na jeho výkonu
to bylo znát,“ vysvětloval mostkovický lodivod Jiří Kamenov.
Domácí mužstvo usilující o záchranu v krajském přeboru Zlínska se

Fládrova hlavika rozhodla generálku Marodka sklátila Mostkovice

PROSTĚJOV Na kočku a na myš si o
víkendu zahráli fotbalisté Kralic a Slavonína. Zatímco však příběhy Toma a
Jerryho končily lépe pro papírového
outsidera, na umělé trávě toto pravidlo neplatilo. Ačkoliv oba celky dělí
pouze jedna soutěž, člen krajské elity dominoval a jen vinou slabšího
zakončení nezvítězil vyšším než
čtyřbrankovým rozdílem.
„Jsem spokojen, i když je potřeba říct,
že soupeř nedosahoval až takových
kvalit. Podle toho utkání také vypadalo,
vypracovali jsme si spoustu příležitostí a
mohli jsme klidně vyhrát i 15:1, to by tak
odpovídalo,“ nešetřil soupeře kouč vítězů
Ivo Gottwald a připomněl, že záměrně

Krali2tí rozebrali Slavonín Určice uhrály dvě remízy

PROSTĚJOV Páteční ráno bylo pro prostějovský fotbal a tenis nadmíru smutné. Předešlý den, ve čtvrtek 23. února 2017, zemřel po krátké, ale těžké nemoci ve věku 68 let bývalý
P
m
mládežnický trenér a momentálně předseda klubu 1.SK Prostějov Petr Langr. Sportovní příznivci si jej zcela jistě spojují také s tenisovým děním. V místním oddílu působil jako
tre
trenér své dcery Petry a vedoucí extraligového družstva TK Agrofert, kterému pomohl k deseti mistrovským titulům!
„Je to pro mě hodně emotivní, poslední roky jsme byli takřka v každodenním kontaktu, byl to můj přítel a kamarád,“ přiznal generální sportovní manažer eskáčka František Jura. „Petr
4. 3. 2017
fot
fotbalem žil, byl v klubu nejdůležitější osobou a je zřejmé, že jeho odchod je nenahraditelnou ztrátou,“ dodal na adresu nejbližšího spolupracovníka.
14:30hod
Př
Přestože se v realizačním týmu v pátek ráno spekulovalo o zrušení generálky proti Blansku, na popud Jury se zápas uskutečnil podle plánu. „Petr by chtěl, abychom hráli, já to vím. Je
to pro nás o závazek navíc pro jarní sezónu, každý úspěch v mistrovských utkáních budeme posílat tam nahoru,“ řekl Jura v krátkém vystoupení v kabině před zápasem.
Pe Langr byl klíčovou postavou znovuvzkříšení prostějovského fotbalu před osmi lety. Sám dlouholetý mládežnický trenér, který pomohl vychovat několik talentů, patřil spolu
Petr
J
s Jurou
k tahounům klubu z regionálních soutěží přes divizi a třetí ligu až na profesionální úroveň.
To znamenalo opravdové překročení vlastního stínu. Na tiskové konferenci v lednu 2012 totiž významný partner nejen zdejšího fotbalu Miroslav Černošek poznamenal, že horizonte je špička třetí ligy, s níž koresponduje stávající fotbalový areál. „Nemyslím si, že bychom směřovali k profesionálnímu statutu. Prostějov se špičkovou třetiligovou kopanou a se
tem
šp
špičkovou
mládeží je to, co by nám slušelo,“ řekl tehdy Černošek.
Foto: Zdenk Vysloužil
Pe Langrovi se s okruhem stejně fotbalově nadšených spolupracovníků podařilo tento horizont překročit. Teď pro něj už žádné horizonty neexistují. Je na všech členech prostějovPetru
ské fotbalové rodiny, aby nadále pokračovali v jeho odkazu...
Svoji nesmazatelnou stopu zanechal pochopitelně i v tenise, u něhož byl od počátku jeho obrody v devadesátých letech minulého století. „S Petrem jsem se potkával čtyřicet let, prakticky každý den. Pokaždé jsme se zastavili
a probrali novinky. Deset let dělal vedoucího tenisového družstva v extralize a v této pozici byl naprosto jedinečný,“ zavzpomínal na svého kolegu Jaroslav Navrátil, tenisový trenér TK Agrofert a úspěšný daviscupový kapitán České
republiky. „Předně byl absolutně spolehlivý. Co bylo třeba, to zařídil. Nikdy se nestalo, že by nám něco scházelo. O tým se perfektně staral. Byl obětavý a dokázal využít svých zkušeností. Ochotně nabídl svůj názor, tenisu rozuměl
náramně. Už od doby, kdy zpočátku trénoval dceru Petru. Často nám pomohl i při určování sestavy družstva. A k tomu všemu byl hodně společenský. Pomáhal tmelit partu, přispíval k pohodně v týmu. Pro prostějovský tenis i pro mě
osobně je to obrovská ztráta. Petr byl velký sportovec, stále hrál rekreační debly. A za čtrnácti dní je všechno jinak, s tím se těžko smiřuji...“
Poslední rozloučení s Petrem Langrem se koná ve středu 1. března.
(tok, lv)

V sobotu
na Sokolov

Pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz

„Co nejdéle mít oPROco hrát,“

OBCHODNÍ PARTNEØÍ 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017

Jestliže mohla být podzimní sezóna
1.SK Prostějov ve Fortuna Fotbalové
národní lize dávána za vinu nedostatečnému posilnění postupového
kádru, stalo se tak pouze na základě
pohledu zvenčí. Klubovému managementu totiž ani v letní pauze nebylo možné vyčíst nedostatek snahy,
v některých případech snad přílišné
spoléhání se na deklarovanou pomoc.
Přednost ve většině případů však dostala vize dát šanci vlastním hráčům
a těm, co si největší úspěch novodobé
historie vybojovali. Jenže, někdy člověk míní a život mění... A tak v zimní
přípravě byl průvan v kabině jasně
patrný. Jedno je však jisté: zkušený
tvůrce hry opět nepřišel.
Leccos se o nových tvářích začalo proslýchat už v závěru minulého roku.
Jedním z těch nervóznějších byla
brankářská jednička týmu Zdeněk
Kofroň, jehož překvapení z příchodu
nového gólmana se hned v úvodním
týdnu přípravy naplnily. Kromě něj
v trénincích pokračoval ofenzivní Josef Čtvrtníček, jehož příchod během
podzimní části zhatily procedurální
potíže spojené s přestupem ze zahraničí. Ze Sigmy pak dorazil trojlístek
hráčů napříč jednotlivými posty od
obránce po útočníka.
Přestože Kofroň v úvodu přípravy podal hodně solidní výkony, vedení bylo
rozhodnuto oživit především stěžejní
post kryjící záda deseti spoluhráčům
v poli. Po několika prvních zápasech

STŘEDNÍ ZÁLOŽNÍK: ČEKÁNÍ NA

„První jarní kola rozhodnou...,“ ííká kapitán týmu Karel
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PRÙBÌŽNÁ TABULKA PO PODZIMU

Mužstvo
Sigma Olomouc
Baník Ostrava
Opava
ýeské BudČjovice
Vlašim
Znojmo
Žižkov
Ústí n. L.
Frýdek-Místek
Varnsdorf
Sokolov
Mas Táborsko
TĜinec
Pardubice
Vítkovice
Prostčjov

navštivte stále více oblíbenější inter

O VíKENDU STARTUJE DRUHá NEJVYŠŠí FOTBALOVá SOUTìŽ.

Nejvýše postavený fotbalový tým prostějovského regionu má za
sebou do jisté míry netradiční zimní přípravu. Její harmonogram byl
samozřejmě určován účastí v druhé nejvyšší soutěži České republiky,
která na rozdíl od MSFL začíná už počátkem března. Členové 1.SK se
proto svým trenérům hlásili hned po Novém roce.
Podmínkám přípravy v profesionální soutěži byl přizpůsoben také
plán přípravných zápasů jak co do kvality, tak kvantity. Škála soupeřů
zahrnovala čtyři soutěžní úrovně od 1.FC Slovácko či Hradce Králové
z ligy první až po Přerov nebo Břeclav z divizních grup. Pokračovala
také konfrontace se zahraničním fotbalem, kromě slovenských druholigových týmů Skalice a Nového Města nad Váhem Hanáci změřili
síly také s rakouským Neudstadtem. Oproti třetiligové přípravě přibylo
jedno utkání navíc, takže celý kádr má v nohách jedenáct přátelských
mačů.
Tradici neporušila ani rozsáhlá marodka. Do plné přípravy od počátku
nezasáhl Šteigl, jehož nadějný vstup do druhé ligy naprosto zhatilo
vlekoucí se onemocnění. Do zápasů nezasáhl ani stoper Schuster, který se postupně zapojoval do tréninkového procesu po operaci kolene.
Mimo hru byl také Petržela, drobné výpadky se nevyhnuly ani dalším
borcům. Asi nejvážnější zranění v novodobé historii eskáčka utrpěl ve
Skalici další stoper Sus, který po podzimních zdravotních problémech
chytal zápasový rytmus.
Potud tedy tradice. Zcela novým fenoménem bylo množství testovaných hráčů, odpovídající potřebě zásadně zkvalitnit herní projev a do
značné míry také okysličit podzimními nezdary nalomené mužstvo.
V průběhu zimní přípravy se Večerník snažil představit nové tváře,
z nichž některé v týmu zůstanou, jiné se vrátily do mateřských týmů.
Dnes pak v tradičním předsezónním servisu přinášíme nejen zimní souhrn dění na umělých trávnících, ale především tolik potřebné
informace před startem jarní sezóny, která vypukne už tuto sobotu
v prostějovském areálu SCM Za místním nádražím proti Sokolovu
včetně soupisky, rozlosování, exkluzivních rozhovorů i redakčního komentáře. A jakožto správný exkluzivní mediální partner 1.SK Prostějov
vás zveme do ochozů nejen pro jarní premiéru!
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...
Pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz

 Přispělo k tomu i dobré jméno domácího spolupořadatele,
kterým je Česká sportovní?
„Při pořádání našich akcí jsme se vždy
snažili udělat maximum pro úspěch.
Tím jsme si získali kvalitní renomé.
Možná i to mělo při výběru svoji váhu.
Šance být u premiéry Laver Cupu je
pro nás každopádně vysoce prestižní
záležitostí, které si moc považujeme.
Za touto třešničkou na dortu je hodně
úsilí v minulých letech.“
 A ještě více práce vás před zářijovým prvním zápasem čeká...
„S tím počítáme. Celý tým České
sportovní je maximálně vytížený,
musíme toho hodně udělat a za-

jistit. Pondělní prezentační akce
s Rogerem Federerem a Tomášem
Berdychem v Praze, to byl jen začátek. Čas nazbyt nemáme, ale
myslím, že všechno zvládneme.“
 Tomáš Berdych prohlásil, že je
ideální doba na založení nové tradice. Že právě teď se hraje ten nejlepší tenis v historii. Souhlasíte?
„Myslím, že to Tomáš přesně vystihl.
Není tajemstvím, že inspirací pro tento
turnaj je golfový Ryder Cup, kde startují ti nejlepší hráči Evropy a Ameriky.
Ze soupeřů jsou spoluhráči, je to extrémně sledovaná akce se špičkovými
výkony. Laver Cup by rád získal podobnou prestiž a z tohoto pohledu je

PRAHA Švýcarský tenista Roger Federer téměř po deseti
letech zavítal do Prahy. Vítěz
nedávného Australian Open
a držitel rekordních osmnácti
grandslamových titulů přijel do
české metropole v pondělí 20.
února propagovat zářijový Laver
Cup. Spolu s českou jedničkou
Tomášem Berdychem pozdravili fanoušky na Staroměstském
náměstí, zahráli si na plující lodi
pod Karlovým mostem a setkali
se s pražskou primátorkou.
Pětatřicetiletý Federer, patrně
nejlepší tenista historie, se objevil
v Praze poprvé od září 2007. Tehdy hrál v české metropoli daviscupovou baráž, v níž Švýcaři podlehli
českému týmu 2:3. „Jsem rád, že
jsem po dlouhé době zpět v Praze.
Když jsem tu byl naposledy, sice
jsme prohráli, ale Prahu mám moc
rád, je to jedno z nejhezčích měst
v Evropě. Když jsem známým říkal,
že jedu do Prahy, říkali, že jsem
šťastný muž,“ svěřil se s úsměvem
na pódiu uprostřed Staroměstského náměstí Federer. Podívat se na
něj přišlo několik tisíc fanoušků.
Hned vedle stál Tomáš Berdych.
„Je to hodně ikonické místo, jsem
rád, že tady mohu být. Strašně se
těším na září, je to něco jedinečného, co tu ještě nebylo. Doufám,
že diváci v O2 areně jako vždy
vytvoří skvělou atmosféru,“ uvedl Berdych. Podobné pocity sdílí
i sám Federer. „Nemůžu se dočkat

kovali jsme, že bychom to měli
dělat každý den, abychom zpopularizovali tenis. Nevím, jestli si někdo něco takového už vyzkoušel.
Je pravda, že trochu foukalo,“ řekl
Federer. „Byla zima, ale bylo to
příjemné. Šlo o skvělou příležitost,
jak Rogerovi ukázat trochu Prahy.
Z mostu nás sledovalo hodně lidí,
hrát tenis pod Karlovým mostem
je něco výjimečného,“ přidal Berdych. „Tomáš mi vysvětlil, co se
odehrává na nábřežích, ale samozřejmě Praha, to není jen Vltava.
Proto se sem brzy vrátím. Chci
co nejdřív vyzkoušet pivo, užít si
město. Před deseti lety bohužel nebyl čas. Možná přijedu s rodinou
a projdeme si Prahu soukromě,“
plánoval Roger Federer.
(red)

S Rogerem Federerem si zahrál tenis na plující lodi pod Karlovým mostem nejlepší
eský tenista Tomáš Berdych.
Foto: )eská sportovní/Pavel Lebeda

září. Bude to jedna z nejlepších
akcí za poslední roky a věřím, že na
tak úžasném místě, kde lidi milují
tenis, vznikne tradice, která bude
trvat třeba dalších sto let,“ přeje si.
Na zmíněném pódiu v centru Prahy jej přivítala i primátorka Adriana Krnáčová a tenista ji obdaroval
raketou. Následně švýcarská legenda s Berdychem poslali mezi
fanoušky dva míčky, a kdo je chytil, získal první vstupenky na Laver
Cup.
Federera v Praze čekalo také focení materiálů pro akci. Berdych mu
v metropoli dělal průvodce, Švýcar viděl i centrum města a před
akcí na Staroměstském náměstí si
s českou jedničkou zahráli tenis na
lodi plující u Karlova mostu. „Vtip-

PETRA ČERNOŠKOVÁ

vizitka

prostě jiná dimenze. A kdyby si spolu třeba zahráli v Praze čtyřhru, to by
byl pro každého fanouška na světě
zážitek na celý život.“
 V týmu Evropy bude šest hráčů.
Jaká je naděje, že se do nominace
dostane i domácí Tomáš Berdych?
„Nominační kritéria jsou daná.
Čtyři tenisté každého týmu se
kvalifikují na základě pořadí singlového žebříčku ATP po skončení
Wimbledonu. Pro další dva jsou
připraveny divoké karty a kapitáni
jejich jména oznámí po US Open.
Pochopitelně bychom si přáli, aby
v této šestici Tomáš nechyběl.“
 Dlouholetá česká jednička přiznala, že po startu v Laver
Cupu touží. Umíte si představit,
že při jeho účasti, by fanoušci
v hale stáli za evropským výběrem?
„Umím, ale nevím, jestli to nominaci ovlivní. V každém případě fanoušci budou mít možnost
ocenit především špičkový tenis
v podání obou týmů. Ale přiznávám, že bych ráda viděla našeho
hráče přímo na kurtu. Navíc jsem
přesvědčena, že Tomáš by si to za
svoji kariéru opravdu zasloužil.“

✓ narodila se 27. června 1970 v Prostějově
✓ bývalá profesionální tenistka, manželka
uznávaného sportovního manažera Miroslava
Černoška
✓ v průběhu kariéry (1986-1998) vyhrála
jeden turnaj na světovém okruhu WTA Tour,
dalších pět přidala ve čtyřhře
✓ na světovém žebříčku WTA se dostala nejvýše na 53. místo ve dvouhře
a 35. příčku ve čtyřhře
✓ je bývalou nehrající kapitánkou fedcupového výběru České republiky
✓ v současnosti je ředitelkou mužského challengeru UniCredit Czech Open
a šéfkou prostějovských tenisových projektů v rámci marketingové společnosti
TK PLUS i agentury Česká sportovní. Aktivity má také v TK Sparta Praha
zajímavost: vzhledem k velkému pracovnímu vytížení věnuje většinu volného
času rodině a dětem. S manželem si ráda vyrazí za kulturou, především do
divadla na činohru nebo operu.

„Je to vážně formát! Před rokem
jsme se představili na turnaji ve
Spojených státech. Když jsme se
teď potkali v Praze, sám říkal, že se
přece známe z Miami. (úsměv) To
přesně dokumentuje jeho chování.
Není přezíravý, vážně nejde o nějakou sebestřednou hvězdu.“
 Ale na vaše první setkání si
přece jen nepamatoval...
„Když mi před lety ve švýcarské lize
sbíral míče? (smích) To už teď dobře
ví. Připomenula jsem mu to. I fakt,
že si mé zápasy vybíral, protože byly
většinou rychlé. Tehdy dělal sběrače za trest, když nedal všechno do
tréninku.“ (úsměv)
 Pokud vše dobře dopadne,
bude v září za jeden tým hrát Federer společně s Rafaelem Nadalem. Umíte si to představit?
„Vím, ještě před pár lety by něco
takového nikoho nenapadlo. Ale
uznejte, že je to úžasná představa.
A najednou se stává realitou. Nedávné Australian Open ukázalo, co
tihle dva hráči znamenají pro tenis.
Dostávají hru do jiného levelu. Jistě, Andy Murray a Novak Djokovič
jsou skvělí, ale Roger s Rafou, to je
dojít ke stabilizaci. Za jistoty lze považovat Halousku v brance, obranu ve
složení Hirsch, Malý, Schuster (bude-li už stoprocentně fit), Hýbl, v záloze
pak trenéři budou sázet na Alaverdašviliho s podstatně se lepšícím Fládrem, v útoku pak zůstává jako tykadlo
kapitán Kroupa. Právě na těchto hráčích bude ležet hlavní tíha při snaze
Prostějova utéct fotbalovému hrobníkovi ze sestupové lopaty. Proč se nepokusit o zázrak?

4. 3. 2017
14:30hod

V sobotu
na Sokolov

PRAHA, PROSTĚJOV Za pouhé čtyři a půl hodiny zmizela dostupná kapacita lístků na premiérový ročník
tenisového Laver Cupu. Předprodej na akci byl zahájen minulý pátek a zhruba polovinu vstupenek si koupili
Češi. Některé ale zamířily až na Filipíny nebo do Jižní Afriky. Fanoušci ještě budou mít k dispozici lístky na
jednotlivé hrací bloky.
Podle pořadatelů zájem o vstupenky naznačil, že zářijový tenisový svátek v Praze bude největší a nejžádanější akcí
v historii O2 areny. „Zájem byl v průběhu začátku prodeje opravdu extrémní, téměř čtyřikrát větší než o mistrovství
světa v hokeji,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel O2 areny Robert Schaffer. Lidé kupovali lístky na všechny tři hrací dny
v cenách od 4 500 do 17 900 korun. Celkově byly prodány vstupenky do pětačtyřiceti zemí včetně již zmíněné Jižní
Afriky, Filipín, ale také zájemci se našli také z Nového Zélandu a Japonska.
K dispozici byly s předstihem také VIP vstupenky a třeba balíček v sekci West Lounge přišel na 27 900 korun
a v Rocket Clubu podél kurtu na 64 900. V blízké budoucnosti se začnou prodávat vstupenky na jednotlivé hrací bloky
(dva zápasy) za 990 korun. „Zároveň lze očekávat, že před akcí budou postupně uvolněny do prodeje vstupenky z technických blokací, které jsou nyní udělány například pro potřeby televizních kamer a podobně,“ doplnil ředitel O2 areny. (pk)

Vstupenky mizí, první várka se
vyprodala za ty4i a pGl hodiny

• první ročník nového globálního tenisového projektu nosící jméno tenisové legendy Roda Lavera, nastoupí výběr nejlepších tenistů Evropy a výběr zbytku světa (obdoba golfového Ryder Cupu)
• na programu je od 22. do 24. září 2017, místem bude O2 Arena v Praze
• v budoucnu se má konat každý rok v září s výjimkou roku, v němž jsou letní olympijské hry. Už je jasné,
že v roce 2019 bude ve Spojených státech a pak znovu v Evropě
• garantovaná účast aktuálně nejlepších světových tenistů - každý tým je sestaven z kapitána a šesti hráčů.
První čtyři jsou dle postavení na žebříčku ATP a 2 na volnou kartu kapitána
• kapitány byli jmenováni jedni z nejlepších hráčů světové historie Björn Borg (Evropa) a John McEnroe
(zbytek světa)
• systém hry: pátek - 4 utkání (3 dvouhry a čtyřhra), sobota (3 dvouhry a čtyřhra) a neděle (3 dvouhry
a čtyřhra). V pátek je vítězství v každém zápase ohodnoceno 1 bodem, v sobotu 2 body a v neděli 3 body.
• v pátek a v sobotu bude odpolední a večerní sekce, v neděli pouze jedna rozhodující sekce

ƔƔ Úvodní kola se odehrají na těžkém terénu, spatřujete v tom při
spíše destruktivním projevu týmu
výhodu?
„Když pominu Baník nebo Sigmu,
tak si nemyslím, že bychom soupeřům herně nestačili. Je to všechno
o začátku soutěže. Kdybychom ji odstartovali nejen s jedním bodem po
Sigmě, ale měli třeba po třech kolech
pět bodů, což bylo reálné, byli bychom teď úplně někde jinde. Nikde
není psáno, že nemůžeme první zápas zvládnout a odstartovat vítěznou
šňůru.“

Kroupa

přímo na hlavu. Jen jsem ji musel mít na
tom správném místě.“ (úsměv)
ƔƔ Jak se po náročné přípravě cítíte?
„Zranění se mi naštěstí vyhýbala, konkrétní zápasové pocity se pochopitelně odvíjejí od soupeře, který proti
vám stojí. Do jaké míry jsem si během
přípravy vedl, zhodnotí trenéři při
skládání sestavy proti Sokolovu.“
ƔƔ Je podle vašeho názoru tým připraven na klíčové zápasy, kterými
úvodní kola bezesporu jsou?
„Jestli jsme připraveni na sezónu, odhalí až zápas prvního jarního kola.
Každopádně jsme si všichni vědomi
důležitosti úspěšného vstupu do jarní
části, abychom měli co nejdéle o co
hrát.“

“

ƔƔ Po konci podzimní
zimní části jste dest posílit tým. Jak
klarovali nutnost
m na trhu spokojen
jste s počínáním
v tomto ohledu?
zpečit všechny příz„Chci znovu ubezpečit
omto ohledu udělali
nivce, že jsme v tomto
ého. Některé naše
maximum možného.
bjektivních příčin
představy se z objektivních
ří testovaní
nenaplnily, někteří
ezůstali.
hráči v klubu nezůstali.
Klíčová pozice středního záložníka see naařila
konec také podařila
obsadit kvalitním hráýmu
čem, který do týmu
anou
přináší
přidanou
tatně
hodnotu. Podstatně
kurense zvýšila konkurence v kádru, což je pro
to nejarní boje naprosto
ůležité,
zbytné. Co je důležité,
osilami
že s některými posilami
uhodopočítáme v dlouhodobé perspektivě. Třeba
Z licenčních důvodů
Čtvrtníček, Malý i Elšík
zůstává hlavním
projevili zájem o dlouolupráci
hodobější
spolupráci
trenérem Takáč, asistentem
hom ve
a v případě, že bychom
je Aleksijević a Popelka
snaze o záchranu druhé
ligy neuspěli, pomohou
působí ve funkci sportovního
nám v MSFL s opětovmanažera. Já budu jezdit
ným návratem.“
ƔƔ Tým naopak opusna utkání a ponechám si
til poměrně významný
rozhodovací pravomoci!
počet hráčů. Myslíte si,
že budou mít všichni
chuť se z hostování do Prostějova ƔƔ Jaký máte vzkaz pro fanoušky
před startem jarní sezóny?
opět vrátit?
„Se všemi hráči jsme otevřeně hovo- „Jsme odhodláni převést do praxe deřili a nemám pocit, že bychom měli klarovanou snahu porvat se s nepříznis jakýmkoli hráčem zavřené dveře. vým postavením v tabulce. Je potřeba
Třeba v případě opakovaně zraněné- si uvědomit, že je velmi důležité nebýt
ho Petržely jsme se snažili vysvětlit poslední, protože nikdy není úplně jisté,
nutnost pravidelné herní praxe a vě- jaká situace v postupové a sestupové mařím, že jaro strávené ve třetí lize hráči tematice nastane, roli hraje mnoho fakpomůže. Dobrým příkladem je třeba torů. I pokud se nám záchrana nepodaří,
Šteigl, kterému loňská sezóna v Ho- chceme odehrát zápasy se ctí. Doma nás
lici prospěla, a nebýt vlekoucích se čekají atraktivní soupeři, Baník Ostrava,
zdravotních problémů, měl by dob- České Budějovice nebo Opava, takže si
rou šanci se v profesionální soutěži fanoušci mohou přijít na své a cestu na
náš stadion si, pevně věřím, najdou.“
uplatnit.“

22. kolo,
sobota 15. dubna,
16:30 hodin:

Č. Budějovice - Olomouc (pátek
7. 4., 18:00), Třinec - FK Varnsdorf (10:15), Pardubice - Ústí n. L.
(10:15), Vlašim - Opava, Táborsko
- Sokolov, Vítkovice - Znojmo, 1. SK
Prostějov - Baník Ostrava, Žižkov Frýdek-Místek (neděle 9. 4., 10:15)

21. kolo,
sobota 8. dubna,
16:30 hodin:

Ústí n.L. - Č. Budějovice (pátek 31. 3.,
18:00), Olomouc - Třinec (pátek 31.
3., 18:00), Znojmo - 1. SK Prostějov
(pátek 31. 3., 19:00), Sokolov - Žižkov (10:15), Frýdek-Místek - Táborsko, Ostrava - Vlašim (17:00), Opava
- Pardubice (18:00), Varnsdorf - Vítkovice (neděle 2. 4., 16:30)

20. kolo,
sobota 1. dubna,
16:30 hodin:

1. SK Prostějov - Frýdek-Místek, Táborsko - Olomouc, Opava - Ostrava
(18:00), Žižkov - Varnsdorf (neděle
19. 3., 10:15)

Ostrava - Pardubice (pátek 14. 4.,
Č. Budějovice - Sokolov (pátek 17. 3., 17:00), Olomouc - Varnsdorf (pátek
18:00), Pardubice - Znojmo (10:15), 14. 4., 18:00), Ústí n. L. - Třinec (páVlašim - Ústí n. L., Vítkovice – Třinec, tek 14. 4., 18:00), Znojmo - Táborsko

19. kolo,
sobota 18, bŐezna,
15:00 hodin:

Ústí n. L. - Opava (pátek 10. 3.,
18:00), Znojmo - Č. Budějovice (pátek 10. 3., 19:00), Sokolov - Pardubice
(10:15), Třinec - Táborsko (10:15),
Vítkovice –Žižkov, Frýdek-Místek Ostrava, Olomouc - Vlašim (neděle
12. 3., 14:00), Varnsdorf - 1. SK Prostějov (neděle 12. 3., 14:30)

18. kolo,
sobota 11. bŐezna,
14.30 hodin:

SK Dynamo Č. Budějovice - FK
Varnsdorf (pátek 3. 3., 18:00), FK
Pardubice - SK Sigma Olomouc
(10:15), FC MAS Táborsko - MFK
Vítkovice (14:00), 1. SK Prostějov FK Baník Sokolov, FC Vlašim - MFK
Frýdek-Místek, FC Baník Ostrava –
FK Ústí nad Labem (15:00), FK Viktoria Žižkov - FK Fotbal Třinec (neděle 5. 3., 10:15), Slezský FC Opava
- 1. SC Znojmo FK (pondělí 6. 3.,
16:00)

17. kolo,
sobota 4. bŐezna,
14.30 hodin:

host. SK Sigma Olomouc
host. FC Fastav Zlín
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
host. SK Sigma Olomouc
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov

obránci
1994
1987
1994
1996
1989
1981
1989
záložníci
1993
1994
1994
1996
1991
1998
1994
1994
1987
útoèníci
1980
2000
1990

narozen
status
brankáøi
1995
host. FC Zbrojovka Brno
1991
1.SK Prostějov

Masér: Marek Roba
Fyzioterapeut: Michael Polák

Šimon Chwaszcz
ukončeno hostování z FC Fastav Zlín
Zdeněk Kofroň
hostování SK HS Kroměříž
Milan Machálek
hostování MFK Vyškov
Petr Nekuda
hostování 1.HFK Olomouc
Lukáš Petržela
hostování 1.HFK Olomouc
Jan Šteigl
hostování 1.HFK Olomouc
David Štrombach
ukončeno host. z FC Zbrojovka Brno

ODCHODY

George Alaverdašvili
přestup z FC MAS Táborsko
Josef Čtvrtníček
přestup z FC Zbrojovka Brno
Robin Elšík
přestup z FC Viktoria Otrokovice
Pavel Halouska
hostování z FC Zbrojovka Brno
Jan Hladík
hostování z SK Sigma Olomouc
Matěj Hýbl
hostování z SK Sigma Olomouc
Michal Malý
hostování z FC Fastav Zlín

PØÍCHODY

POHYB V KABINû ESKÁíKA

Tren Miroslav Takáč
Trenér:
Asistent: Petar Aleksijević
Vedoucí mužstva: Martin Musil

REALIZAÈNÍ TÝM

3
13
14

5
6
7
8
9
15
17
22
23

Jan HLADÍK
Michal SKWARCZEK
Mic
Robin ELŠÍK
Rob
Michael SEČKÁŘ
Mic
Josef PANČOCHÁŘ
Jose
Michal ZAPLETAL
Mic
Zdeněk FLÁDR
Zde
Tomáš LANGER
Tom
George ALAVERDAŠVILI
Geo
Kar KROUPA
Karel
David PÍCHAL
Dav
Josef ČTVRTNÍČEK
Jose

2
11
16
18
19
21
24

Mat HÝBL
Matěj
Michal MALÝ
Mic
Lubomír MACHYNEK
Lub
Aleš RUS
Ale
Martin HIRSCH
Mar
Aleš SCHUSTER
Ale
Martin SUS
Mar

1
26

èíslo dresu

Pav HALOUSKA
Pavel
Dominik NEORAL
Dom

jméno

Olomouc – Sokolov (pátek 28. 4.,
18:00), Č. Budějovice - Vlašim (pátek
28. 4., 18:00), Třinec - Frýdek-Místek
(10:15), Pardubice - 1. SK Prostějov
(10:15), Táborsko - Opava, Vítkovi-

25. kolo,
sobota 29. dubna,
17:00 hodin:

Sokolov - Třinec (10:15), Znojmo - Žižkov, Vlašim – Varnsdorf,
Frýdek-Místek - Pardubice, Ústí
n.L. - 1. SK Prostějov (pátek 21.
dubna, 17:00), Opava - Č. Budějovice (18:00), Olomouc – Vítkovice
(18:00), Ostrava - Táborsko (neděle 23. 4., 17:00)

24. kolo,
sobota 22. dubna,
17:00 hodin:

Třinec - Znojmo (úterý 18. 4., 17:00),
1. SK Prostějov - Opava, Varnsdorf
- Sokolov, Táborsko - Ústí n. L., Pardubice – Vlašim, Vítkovice - Frýdek-Místek, Žižkov – Olomouc, Č. Budějovice - Ostrava (18:00)

1.SK

29. kolo,
sobota 20. kvĚtna,
17:00 hodin:

Pardubice - Třinec (10:15), 1.SK
Prostějov - FK Viktoria Žižkov, Ostrava - Sokolov, Ústí n. L. - Olomouc,
Frýdek-Místek - 1. SC Znojmo, Vlašim - Vítkovice, Opava - Varnsdorf
(18:00), Č. Budějovice - Táborsko
(neděle 14. 5., 17:00)

28. kolo,
sobota 13. kvĚtna,
17:00 hodin:

VECERNIKPV.CZ

WWW.

TAKÉ NA

HLEDEJTE

PROSTÌJOV

Sokolov - Opava, Vítkovice - Pardubice, Znojmo - Ústí n. L., Táborsko
- Vlašim, Žižkov - Č. Budějovice,
Ústí n.L. - Žižkov (pátek 5. 5., Varnsdorf - Frýdek-Místek, Třinec 18:00), Znojmo - Olomouc (pátek 1. SK Prostějov, Olomouc - Ostrava
5. 5., 19:00), Pardubice - Táborsko
(10:15), Ostrava - Varnsdorf, Frýdek30. kolo,
sobota 27. kvĚtna,
-Místek - Sokolov, 1. SK Prostějov 17:00 hodin:
Č. Budějovice, Vlašim - Třinec, Opava - Vítkovice (18:00)
Táborsko - Žižkov, Pardubice - Varnsdorf, Vlašim – Sokolov, Č. Budějovi27. kolo,
stŐeda 10. kvĚtna,
ce - Třinec, Ústí n.L. - Frýdek-Místek,
17:00 hodin:
Opava - Olomouc, Ostrava – Znojmo, 1. SK Prostějov - Vítkovice
Třinec - Opava, Varnsdorf - Ústí n.
L., Žižkov – Vlašim, Olomouc - Frýdek-Místek, Sokolov – Znojmo, Táborsko - 1. SK Prostějov, Vítkovice
– Ostrava, Č. Budějovice - Pardubice
(18:00)

26. kolo,
sobota 6. kvĚtna,
17:00 hodin:

(pátek 14. 4., 19:00), Sokolov - Vít- ce - Ústí n. L., Žižkov - Ostrava (neděkovice (10:15), Frýdek-Místek - Č. le 30. 4., 10:15), Varnsdorf - Znojmo
Budějovice, Vlašim - 1. SK Prostějov, (neděle 30. 4., 17:00)
Opava - Žižkov (18:00)
23. kolo,
stŐeda 19. dubna,
17:00 hodin:
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Soupiska na jarní èá
èást sezóny 2016/2017

Pondělí 27. února 2017
Po
www.vecernikpv.cz

LOS FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY: SEZÓNA 2016/2017 - JARNÍ ČÁST

ƔƔ Jak jste spokojen s právě skončenou zimní přípravou?
„S problémy kolem zdravotního stavu hráčů jsme se už v posledních sezónách sžili, ale letos marodka opravdu přesáhla únosné meze! Už minule
jsem říkal, že výsledky přípravných
utkání neřeším, letos byly vzhledem
k většímu počtu testovaných hráčů
ještě méně směrodatné. Petar Aleksijević i Roman Popelka, kteří vedli
tréninky, ale udělali pořádný kus poctivé práce.“
ƔƔ Když už jste zmínil členy realizačního týmu, v jakém složení bude
pracovat na jaře?
„Z licenčních důvodů zůstává hlavním
trenérem Miroslav Takáč, jeho asistentem bude Petar Aleksijević a Roman Popelka oficiálně působí ve funkci sportovního manažera. Já zůstávám
v pozici generálního sportovního manažera, budu jezdit na utkání a ponechám si rozhodovací pravomoci.“
ƔƔ Jak se vám daří skloubit vedení
klubu s funkcí náměstka hejtmana?
„Poslední měsíce ukázaly, že to jde,
jsme v klubu jedna fotbalová rodina, vždy to tak bývalo, a zapojením
všech lze náročné úkoly zvládnout.
Většina administrativních úkolů je
v kompetenci sekretáře klubu Ivana
Poláka, který je na stadionu přítomen denně.“

PROSTĚJOV Má za sebou horké i hořké chvíle. Kromě náročné veřejné funkce si našel čas
i pro klubové záležitosti, kdy
bylo během zimní přestávky
nutné posílit kádr. Jednání
o hostováních, přestupech,
podmínkách klubů i hráčů byla
velmi složitá. Ve chvíli stabilizace kádru postihla tým těžká
rána v podobě nečekaného
odchodu dlouholetého předsedy. Rozhovor s Františkem
Jurou tak proběhl v atmosféře
všeobecného smutku...

deklaruje GSM František JURA

GODOTA „Jarní sezónu chceme odehrát se ctí,“

ESKáèKO SNí O ZáZRAKU...

netové stránky www.vecernikpv.czz

CO JE LAVER CUP 2017
„Co nejdéle balón
mít o co hrát,“
tak dobře odcentroval, že mi spadl

načasování optimální. Mužský tenis je
na historickém vrcholu.“
 Myšlenku Laver Cupu vzal za
svou Roger Federer. Znamená
to samo o sobě záruku úspěchu?
„Rozhodně je to velká pomoc všem
organizátorům. Roger je globálně
respektovaná osobnost a to nejen
na sportovním poli. Je to velký
tenista a současně příjemný muž
se skvělým vystupováním. Když
vyjádřil akci podporu, každého to
zaujalo. Nový podnik si tím získal
okamžitě pozornost a respekt.“
 S tenisovou sportovní legendou jste se setkala opakovaně.
Šlo vesměs o příjemné zážitky?

Poprvé jsme se potkali, když mi před lety
sbíral míče ve švýcarské lize. Moje zápasy si
vybíral, protože byly většinou rychlé. Dělal
to za trest, když nedal všechno do tréninku...

P i návštv Rogera Federera v Praze se takto spolen zvnil s Tomášem Berdychem a manželi Oernoskovými.
Foto: )eská sportovní/Pavel Lebeda

Federer si zapinkal na lodi

 Hostitelem prvního ročníku
ambiciózní akce je Praha, která
uspěla v konkurenci řady evropských velkoměst. Čím hlavní pořadatele oslovila?
„Je toho víc. Praha je úžasné město,
má lidem co nabídnout ve volných
chvílích mezi zápasy. Současně
je bezpečná, což je v dnešní době
velká přednost. A navíc je zde moderní sportovní hala. O2 aréna je
ve výborné kondici, má špičkové
zázemí a v předcházejících letech
se ukázalo, že může hostit prestižní
akce. To se všechno sečetlo a výsledek známe.“ (úsměv)

Ladislavv VALNÝ
ění Petra Kozáka
za přispění

v rámci exkluzivního
interview
w
erník
pro Večerník
se ptal

PRAHA Vrcholem letošní tenisové sezóny v Česku bude bezesporu Laver Cup. Nová soutěž,
v níž proti sobě nastoupí výběr Evropy proti výběru světa
a Podnik, kdy za jeden tým bude
hrát Roger Federer s Rafaelem
Nadalem. Neopakovatelné zápasy uvidí pražská O2 Aréna
od 22. do 24. září. A je nezpochybnitelným úspěchem je, že
na pořadatelství se podílí i společnost prostějovského manažera Miroslava Černoška Česká
sportovní. „Je to pro nás velké
ocenění! Výrazně nám pomohlo, že máme za sebou perfektně
zvládnuté finále Davis Cupu
i Fed Cupu. V tenisovém světě
se ví, že takové akce umíme,“
říká jedna z manažerek agentury Petra Černošková. Večerník
někdejší profesionální hráčku
a současnou ředitelku UniCredit Czech Open či mistrovství
světa čtrnáctiletých vyzpovídal.

Za prestižní akcí stojí Česká sportovní s manažerkou Petrou Černoškovou

„ROGER JE FORMÁT. A LAVER CUP ZVLÁDNEME!“
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mužstvo
TJ Sokol Urice „B“
TJ Sokol Vrahovice
TJ Haná Prostjov
TJ Horní Štpánov
TJ Sokol Brodek u Pv
FK Výšovice

Z
6
6
6
6
5
4

V
4
3
4
3
2
1

R
0
0
0
0
0
0

P
2
3
2
3
3
4

S
13:13
12:4
8:10
14:11
12:13
5:14

B
12
11
10
9
6
3

TABULKA VZÁJEMNÝCH ZÁPASÙ

pk+
0
0
2
0
0
0

pk0
2
0
0
0
0

1. kolo: TJ Horní Štěpánov - TJ Sokol Určice „B“ 4:1 (3:0), 3. Klimeš, 18.
J. Fojt, 29. vlastní Grulich, 77. z pen. Žondra – 52. Berčák. TJ Haná Prostějov – TJ Sokol Vrahovice 2:2 (2:1) PK: 3:2, 10. Strouhal, 33. Světlík - 43.
Vitásek, 71. Farný.
2. kolo: TJ Sokol Určice „B“ - TJ Sokol Brodek u Pv 2:1 (0:1), 71. a 80.
Žáček – 30. Typner.
3. kolo: FK Výšovice - TJ Sokol Vrahovice 1:0 (0:0), 46. Ryšánek.
4. kolo: TJ Sokol Určice „B“ - TJ Haná Prostějov 3:2 (1:1), 33. a 50. Mlčoch, 73. Vodák – 39. Gábor, 71. Bartoň.
6. kolo: TJ Horní Štěpánov - TJ Sokol Brodek u Pv 2:1 (1:0), 20. Ščudla,
68. Gryc – 62. Šimeček. TJ Sokol Určice „B“ - FK Výšovice 5:2 (3:2), 5.
a 28. Krajíček, 37. Mlčoch, 75. z pen. Žáček, 87. Vodák – 2. vlastní Hanzelka,
26. Koukal.
7. kolo: TJ Sokol Vrahovice - TJ Sokol Určice „B“ 2:0 (1:0), 18. Kučera,
89. D. Kratochvíl.
8. kolo: TJ Horní Štěpánov – TJ Haná Prostějov 2:3 (2:0), 1. a 33. Gryc –
49. Gábor, 60. Zatloukal, 90. Hodulák.
9. kolo: TJ Haná Prostějov - TJ Sokol Brodek u Pv 2:5 (2:1), 10. Gábor,
24. Čermák – 29. a 75. Šimeček, 56. Chvojka, 73. Matoušek, 87. Typner.
10. kolo: TJ Horní Štěpánov - FK Výšovice 4:1 (2:1), 15. a 88. Gryc, 43.
Ščudla, 48. z pen. Žondra - 20. Koukal.
11. kolo: TJ Sokol Vrahovice - TJ Horní Štěpánov 2:0 (1:0), 23. Farný, 85.
S. Bukovec. FK Výšovice - TJ Sokol Brodek u Pv 1:4 (0:3), 81. Koukal –
15. vlastní Krajíček, 31. Krejčí, 45. Šimeček, 75. Typner.
12. kolo: TJ Sokol Brodek u Pv - TJ Sokol Vrahovice 1:6 (1:4), 30. Ličman – 12., 45. z pen., 63. a 73. Farný, 24. a 41. Pořízka.
13. kolo: FK Výšovice - TJ Haná Prostějov 0:1 (0:0), 58. Strouhal.
14. kolo: TJ Sokol Vrahovice - TJ Haná Prostějov 0:0 PK: 2:3, TJ Sokol
Určice „B“ – TJ Horní Štěpánov 3:2 (2:0), 4. Ordelt, 28. Berčák, 62. Bureš
– 60. Janíček, 67. Němec.

VZÁJEMNÉ SOUBOJE
PRVNÍ ŠESTKY V ÈÍSLECH

Zcela jinou vypovídající hodnotu má minitabulka vzájemných soubojů
elitní šestice. Nejvíce bodů v těchto zápasech nasbírali borci Určic. Druhá pozice patří Vrahovickým, kteří tak jen potvrzují, že se na papírově
silnější soky dokážou koncentrovat. Až třetí post obsadila Haná, která
právě v duelech s nejbližšími tabulkovými sousedy poztrácela všechny
své body. Výkonnostní rozdíl je pak cítit u borců Výšovic.

V souboji špiek vedou Urice

letos slavíme jubileum...

Mužstvo Vícova nevstoupilo do ročníku ideálním způsobem. Dlouhé čekání na první tříbodový zářez, pozice
na chvostu tabulky, to vše ambiciózní
sestavu sráželo. Solidně trénovaný
tým však trpělivě čekal a výsledky se
dostavily. Postupný posun tabulkou Boje na chvostu tabulky bývají urputné. O každý metr se rvali i borci Vícova (v modrém) a P emyslovic.
byl plně zasloužený, Vícov se dokázal
pak už nedá hovořit vůbec, stačí se
herně vyrovnat téměř každému souTradièní
jen podívat na bilanci z venkovních
peři. Velmi bolestivé jsou však domácí
ztráty v tzv. zápasech pravdy s PteKOMENTÁØ hřišť. Nula bodů, tři vstřelené branky
starosti
a devětadvacet obdržených… Příním a Přemyslovicemi. Nebýt těchto
padná záchrana bude stát klubové
zaváhání, mohl by soubor Karla VlaKaždoročním sestupovým kandi- nečekaně dostal do velkých problé- vedení asi hodně úsilí…
cha být i v horní polovině pořadí.
dátem jsou v posledních letech Pře- mů. Letní kádrová rošáda vyloženě
myslovice a ani letošní sezóna to ne- nevyšla a tým hrající v Klenovicích na
Labilní
Dalo se
změnila. Mladý tým složený téměř Hané se dlouho pohyboval na posledvýhradně z vlastních odchovanců ní příčce. Zlepšení ve druhé polovině
psychika?
to èekat
dokáže mile, ale zároveň i nemile své podzimu sice Skalku vyneslo blíže ke
trenéry překvapit. Zásadní skuteč- středu tabulky, ale dvanáctá pozice
Zcela svérázným způsobem prošli ností jsou však zvládnuté zápasy, ve a pouze patnáctibodový zisk nejsou Nic netrvá věčně… Postupný výkonpodzimem borci Otaslavic. Loňská kterých bylo nutné bodovat. Přestože čísla, na která by byli v FK zvyklí.
nostní pokles zdětínského souboru je
štika soutěže vstoupila do sezóny se Přemyslovičtí nacházejí v červelogickým vyústěním posledních let.
přímo excelentně. Následoval však ném pásmu ohrožení, tak rozhodně
Přestárlý kádr, slabá fyzická kondice
Horká
jehla
nepochopitelný herní i výsledkový do okresu patří. V jejich prospěch
a absence někdejších opor. Zdětínská
propad, kdy mužstvo podlehlo se- navíc hraje dlouholetá záchranářská
parta má svůj zenit již několik let za
šije špatnì
dmkrát v řadě a spadlo na dostřel zkušenost a soudržnost místní party.
sebou, ale stále se ji nějakým způsosestupových míst. Záchrana přišla
bem dařilo udržet. Letošní sezóna už
Dlouholetý účastník nejvyšší okresní bude ale pravděpodobně v okresním
až za pět minut dvanáct v podoObrovské
soutěže z Olšan se dostal do obrov- přeboru poslední. Ke cti klubového
bě výhry se slaboučkým Zdětínem.
ských potíží. Na pohled vcelku kva- vedení slouží, že se i přes vnitřní proPodzimní výsledkové harakiri stázklamání
litní kádr se nepodařilo trenéru Petru blémy podařilo ke všem utkáním nalo pozici trenéra Rudolfa Valného,
Navrátilovi dát do kupy. Mužstvo stoupit a až na pár výjimek je i se ctí
a jestli to bude ku prospěchu, ukáže
až jarní část. Každopádně nemo- Skaloni bez nadšení? Nejmladší klub absolutně nefungovalo jako tým, o odehrát. Od sestupu by už Zdětínské
hou mít v Otaslavicích klidné zimní Prostějovska, jenž v předchozích pěti čemž vypovídá pouze desetibodový pravděpodobně zachránil jen zázrak,
letech prožíval fotbalovou euforii, se zisk. O psychické odolnosti týmu se který se ovšem asi konat nebude.
spaní.

progres

Výkonnostní

body na jeden dva vstřelené góly navíc ze stejného počtu, není pro Ptení
problém. Když to nevyjde, tak klidně Ptenští dostanou naloženo, ale za
týden se otřepou a zaskočí favorita.
Psychická odolnost a semknutý kolektiv, to je to, co na podzim výběr
FC zdobilo.

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

TJ Haná Prostìjov
TJ Sokol Urèice „B“
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Èechovice B
TJ Horní Štìpánov
TJ Sokol Brodek u Pv
FK Výšovice
TJ Sokol Vícov
TJ Sokol Otaslavice
FK Skalka 2011
TJ Sokol Pøemyslovice
TJ Sokol Olšany
FC Ptení
TJ Sokol Zdìtín

TIP VEERNÍKU

Jako tradičně jdeme s kůží na trh
v podobě výsledkových předpovědí.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako
jediné periodikum věnující se
pravidelně okresním fotbalovým
soutěžím si dovolil zkusit zavěštit,
jak nakonec letošní sezóna dopadne.

Největší nervy tak budou v jarní
části prožívat ve čtyřech klubech
– Ptení, Přemyslovice, Olšany
a Zdětín. Řeč o nějakých nervech se asi
pravděpodobně vyhne Zdětínu, jenž
by měl podle všech indicií být s osudem smířený. Vzhledem k jarnímu
losu a letitým záchranářským
zkušenostem Přemyslovic a Olšan to
vypadá, že dolů nakonec půjde Ptení.
Jedná se však jen o subjektivní názor
Večerníku, jehož tipy dlouhodobě
nevycházejí. Takže ono nakonec může
být všechno úplně jinak!

a Vrahovicím. Určice těžící z dostatečné
hráčské základny a solidní skladby kádru se nakonec budou radovat z druhé
pozice. Jarní část pak mnohem lépe
vyjde i Vrahovicím, které svou sílu
naznačily hlavně v závěru podzimu.
Horní Štěpánov pravděpodobně
z medailové hry odpadne vinou úzkého kádru. Vylepšení pozic mají
Haná si to pohlídá
v plánu i v Čechovicích, které by přece
Situace na čele tabulky se zdá jasná. jenom měly svou výkonnost stabilizoČtyřbodový náskok prostějovské Hané vat. V poklidu pak odehrají jarní část
se sice na první pohled nejeví jako mužstva Brodku u Prostějova a Výšovic.
nesmazatelný, ale vzhledem ke kvalitě
a zkušenostem kádru vedoucího celku
Trojka v klidu
by se mělo s devětadevadesátiprocentní
jistotou bojovat jen o druhé místo. Navíc Největší horor čeká na týmy usilující
má klub z Prostějova výhodu i v tom, že o setrvání v nejvyšší okresní soutěži.
dvojici nejvážnějších konkurentů hostí Natěsnané pořadí, minimální bodové
v jarní části na svém hřišti. Karty jsou odstupy a prakticky shodně kvalitní
tedy rozdány jednoznačně – letošním kádry. Tohle přirovnání platí pro
okresním přeborníkem se stane Haná mužstva od osmé příčky směrem dolů.
Před startem sezóny by nikdo asi neProstějov.
hledal na stávajících pozicích mužstva
Otaslavic a Skalky. Přestože jsou oba
Bitva o druhý flek
celky v akutním sestupovém ohrožení,
O zbývající medailové příčky se však Večerník míní, že se jich záchranářské
rozhoří nesmlouvavý boj. Minimální boje týkat nebudou a jistotu budou
bodové rozdíly mezi tzv. užší špičkou mít pár kol před koncem. Dle podzimslibují zajímavé vyvrcholení. Navíc ní vzrůstající výkonnosti by se měl
může být druhá nebo dokonce i třetí s předstihem zachránit i Vícov.
příčka nakonec postupovou. Večerník
dává největší šance rezervě Určic
Drama až do konce

Slavit bude Haná, slzy beznaděje
potečou ve Zdětíně a PTENÍ!

JARNÍ PŘEDPOVĚĎ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
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TJ Sokol Vícov
TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Pemyslovice
TJ Sokol Zdtín

4.
5.
6.
7.

FK Skalka 2011

2.
3.

FC Ptení

1.

Mužstvo

6
7

6

7

6

7

Z
7

2
2

2

3

4

4

6

V

0
0

0

0

0

0

0

R

4
5

4

4

2

3

P
1

11:19
6:21

11:12

22:17

10:4

16:9

S
14:9

TABULKA VZÁJEMNÝCH ZÁPASÙ

6
6

7

10

11

13

B
16

0
0

0

0

1

0

2

pk+

0
0

1

1

0

1

0

pk-

1. kolo: TJ Sokol Zdětín - TJ Sokol Otaslavice 1:6 (0:2), 78. Řehulka – 9., 54. a 89. Rieger, 24. a 74. Hrazdíra,
90. Šatný. FC Ptení - FK Skalka 2011 2:1 (1:1), 33. a 53. Sekanina – 2. Maňák.
2. kolo: TJ Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Zdětín 1:3 (0:2), 56. Cita – 28. Řehulka, 43. a 48. Apalovič. FK
Skalka 2011 - TJ Sokol Vícov 1:1 (0:1) PK: 1:3, 70. Maňák – 44. Dostál.
3. kolo: TJ Sokol Vícov - FC Ptení 0:1 (0:1), 42. Sekanina. TJ Sokol Olšany – TJ Sokol Otaslavice 4:2 (0:1),
47. Hošák, 53. z pen. Hansl, 70. T. Svoboda, 87. Mazal – 43. z pen. a 55. Vogl.
4. kolo: TJ Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Olšany 5:2 (2:1), 26. a 36. Cita, 62. Barna, 69. a 89. M. Tyl – 43.
Hloušek, 87. z pen. Hansl.
5. kolo: TJ Sokol Zdětín - FK Skalka 2011 2:0 (0:0), 70. Langer, 89. Řehulka.
6. kolo: TJ Sokol Vícov - TJ Sokol Zdětín 1:0 (0:0), 75. Bošek. FC Ptení - TJ Sokol Otaslavice 1:1 (0:0)
PK: 3:1, 54. z pen. Holinka – 72. Hrazdíra.
7. kolo: TJ Sokol Olšany - FK Skalka 2011 0:1 (0:1), 19. Karásek. TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Přemyslovice 7:1 (2:1) 28., 85. a 86. z pen. Vogl, 43. a 50. Hladík, 58. Hangurbadžo, 75. Janura – 10. L. Jurník.
8. kolo: TJ Sokol Vícov - TJ Sokol Olšany 2:0 (1:0), 10. z pen a 51. Štěpánek. FC Ptení – TJ Sokol Přemyslovice 2:1 (0:0), 61. Musil, 69. Sekanina – 65. Cita.
9. kolo: TJ Sokol Zdětín - FC Ptení 0:4 (0:2), 17. Dospiva, 34. Hon, 82. Šmída, 85. Nevrla.
10. kolo: FK Skalka 2011 - TJ Sokol Otaslavice 4:0 (1:0), 43. Maňák, 51. Spisar, 65. a 76. Mlčoch.
11. kolo: TJ Sokol Olšany - TJ Sokol Zdětín 3:0 (0:0), 48. Hemerka, 50. a 55. z pen. J. Pospíšil. TJ Sokol
Otaslavice - TJ Sokol Vícov 1:6 (0:4), 75. Koudela – 2., 45. a 83. Trnečka, 3., 31. a 78. Štěpánek. TJ Sokol
Přemyslovice - FK Skalka 2011 2:5 (1:2), 8. L. Jurník, 55. Grulich – 19. z pen. a 85. Maňák, 28. Hyžďál, 71.
Přidálek, 77. Karásek.
12. kolo: TJ Sokol Vícov - TJ Sokol Přemyslovice 0:1 (0:0), 61. L. Tyl.
13. kolo: TJ Sokol Olšany - FC Ptení 2:2 (1:2) PK: 2:4, 32. Hansl, 87. Samek – 2. Holinka, 7. Hon.
14. kolo: TJ Sokol Otaslavice - TJ Sokol Zdětín 5:0 (3:0), 30. Vogl, 40. M. Kaláb, 45. vlastní Langer, 55.
Drmola, 82. Zatloukal. FK Skalka 2011 - FC Ptení 4:2 (2:0), 21., 25. a 49. Karásek, 73. Maňák – 52. z pen.
Holinka, 82. Hon.

VZÁJEMNÉ SOUBOJE
SPODNÍ SEDMIÈKY V ÈÍSLECH

Analogicky podrobně, jako jsme se podívali mezi elitní šestku, došlo i na vzájemné souboje tzv. záchranářů. Mezi sedmičkou týmů, které se budou na jaře rvát o zachování okresní příslušnosti, si vedli nejlépe
plejeři Ptení. Ti dokázali ze sedmi odehraných střetnutí hned šestkrát vyhrát, i když dvakrát až v penaltových rozstřelech. Z celkového počtu devatenácti bodů jich ale právě s největšími konkurenty nastřádali
šestnáct! Solidní bilanci má i Skalka a Vícov. Vůbec se naopak v přímých soubojích nedařilo ohroženým
Přemyslovicím a Zdětínu. Zápasy o tzv. šest bodů mají svá specifika a zvláště v jarní části můžou hrát
vzhledem k celkovému pořadí významnou roli. Pokud si Ptenští udrží koncentraci stejně jako na podzim,
mají vyhráno. Polepšit by se měli Olšanští.

„Chudým“ kraluje Ptení

najdete nás na

pondělí 27. února 2017
po
www.vecernikpv.cz
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8. místo, bilance:
14 7 0 7 21:37 19
2 0
) „V Ptení panuje velká spokojenost jak
s umístěním, tak i bodovým ziskem. Šli jsme
do sezóny s tím, že dostanou šanci hráči, kteří si
ten postup vykopali. Své šance se chopili a výsledkem bylo skvělé osmé místo. Bodový zisk
mohl být dokonce ještě vyšší, šance byla v Olšanech a doma s Otaslavicemi. To považuji za
zbytečné ztráty. Tyhle ztráty by nás mohly v konečném součtu mrzet.“
) „Odchody nemáme žádné. Na studijním
pobytu v Anglii je ale jeden z našich nejlepších hráčů Lukáš Holinka. Doufáme, že se stihne
do startu jara vrátit. Příchody žádné neplánujeme, odehrajeme to ve stejném složení jako na
podzim.“
) „Naším cílem je záchrana. Chtěli bychom
skončit do desátého místa. Uděláme maximum pro záchranu. Odjíždíme 8. března na
pětidenní soustředění do Loučné nad Desnou
a účast potvrdilo třináct hráčů. Takže odhodlání nechybí. Přípravný zápas odehrajeme pouze
jeden, není potřeba to nijak hrotit.“

7. místo, bilance:
14 9 0 5
36:34 24 3 0
) „Víceméně jsem spokojený, i když se najdou
zápasy, které mě mrzí. Z těch zbytečně ztracených bych jmenoval Brodek u Prostějova, Ptení.
Do Ptení jsme jeli jasně vyhrát, pak jsme padli po
dvou penaltách. Poslední je závěrečná porážka
s Vícovem. Co se týká tréninkové docházky a celkového přístupu, tak jsem neměl s hráči sebemenší problém. Ideální by byl zisk okolo třiceti bodů.
To bylo v našich silách. Klidně jsme mohli atakovat druhé místo, jedině Haná je kvalitativně výš.“
) „Vzhledem k tomu, že jsem se z pracovních důvodů odstěhoval do Brna, tak už na
jaře pokračovat nebudu. Samozřejmě mě osud
Čechovic zajímá, ale momentálně jsem od toho
daleko, takže o hráčských změnách toho moc
nevím.“
) „Mohli a měli jsme mít více bodů. Se záchranou bychom neměli mít žádný problém.
Znám kvalitu našich hráčů, obavy z toho, že by
Čechovice hrály o sestup, nemám. Pokud proběhne kvalitní zimní příprava, neměl by být na
jaře vůbec žádný problém.“

1

– FC Ptení

1

Roman MINX

Martin HORÁK

– TJ Sokol Èechovice „B“
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2
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9. místo, bilance:
14 6 0 8
22:22 18 1 1
) „Já jsem spokojený, protože jsme chtěli po
podzimu minimálně patnáct bodů a máme
jich osmnáct. Zpočátku jsme dopláceli na nováčkovskou daň, několik kol nám trvalo, než
jsme se stabilizovali. Prohrávali jsme o gól, pak
jak jsme poprvé vyhráli, už se to zlomilo. Nastartovalo nás to a vozili jsme i body zvenku, se
kterými jsem moc nepočítal. Mrzeli mě ale domácí porážky s Ptením, Přemyslovicemi nebo
Horním Štěpánovem. Po herní stránce jsme ale
s nikým nepropadli.“
) „S žádnými změnami nepočítáme. Budeme hrát s kádrem, který máme. Máme osmnáct hráčů a doplňovat nemáme v plánu.“
) „Chtěli bychom se posunout do klidnějších vod. Nováčkovskou daň jsme již
zaplatili. Za celý podzim nás ani jeden soupeř vyloženě nepřehrál. Výsledkově jsme
nepropadli v žádném utkání, takže se máme
z čeho odrazit. Inkasovali jsme jen dvaadvacet
branek, to je dobré. Zaměříme se na zvýšení
produktivity.“

– TJ Sokol Vícov

Karel VLACH
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10. místo, bilance:
14 5
0 9
36:34 17 0 2
) „Já jsem nespokojený, protože jsme měli
úplně jiné představy. Cílem bylo hrát v horní
polovině tabulky, což se nám dařilo jen prvních
šest kol. Pak nastal zlom. Poklesla tréninková
morálka, u hráčů se projevil sklon k podceňování soupeřů. Myslel jsem si, že se kluci o výsledky
více porvou. Prohrát sedm zápasů v řadě, navíc rozdílem třídy, to nechápu. Problém vidím
v psychice, po obdrženém gólu jsme se vždycky
zhroutili. Jsem z toho rozčarovaný.“
) „U mužstva už nejsem, po podzimu jsem
skončil. Co vím, tak se jedná o příchodu
jednoho hráče, ale žádné zásadní změny asi nenastanou.“
) „Jaro asi bez problémů nebude. Nejvíce
bude záležet na psychice. Bylo by potřeba sestavu jedním až dvěma hráči oživit. Je tam dost
nadějných mladých kluků, ale ti ještě nemohou
táhnout mužstvo. Individuality tam jsou, ale je
jich málo. Záležet bude na vstupu do jara, já Otaslavicím přeji, aby se zachránily, ale nebudou to
mít lehké.“

– TJ Sokol Otaslavice

Rudolf VALNÝ

Druhá polovina tabulky je hodně vyrovnaná. O sestup bude hrát reálně sedm týmů, nikdo nemá nic jistého. Výraznější ztrátu nabraly pouze Olšany a Zdětín, ale vzhledem k hrozbě pádu
regionálních zástupců z krajských soutěží je možnou variantou i sestup tří týmů. Trenéři ohrožených mužstev jsou si této hrozby dobře vědomi, ale nikdo předem flintu do žita nehází. Nad
věcí je pouze šéf Zdětína, který by z případného pádu o soutěž níže žádnou tragédii nedělal. Všem kormidelníkům mužstev umístivších se v podzimní části okresního přeboru od sedmé
příčky níže jsme položili anketním způsobem tři stejné otázky.
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11. místo, bilance:
14 6 0
8 26:38 16 2 0
) „Naším cílem byl zisk devatenácti až dvaceti
bodů, který jsme nesplnili. Nakonec ale musím
být spokojený. Kádr tvoří převážně mladí, nezkušení kluci. V tomto trendu budeme pokračovat. Zbytečné ztráty byly doma s Určicemi nebo se Skalkou.
Určitě jsme měli bodovat ve Ptení. To jsou body,
které nám chybí k úplné spokojenosti.“
) „Budeme pokračovat v nastoleném trendu,
tedy s mladými, nadějnými hráči. Chceme doplnit o jednoho zkušeného hráče, ale jinak přijdou
pouze kluci ročníků 2000 a 1999. Chybět nám
bude pravděpodobně brankář Kamil Konečný,
jedničkou se stane Martin Rozsíval, brankář se zkušenostmi z vyšších soutěží.“
) „My máme v Přemyslovicích již tři roky stejný
cíl – udržet soutěž! Zachránit se ovšem chce každý. My budeme chtít uhrát co nejvíce bodů. Soustředit se budeme pouze sami na sebe a v každém
zápase uhrát co nejlepší výsledek. V Přemyslovicích
je důležité, aby hráli místní odchovanci, co mají ke
klubu vztah. Nemá cenu držet hráče, kteří tam hrát
nechtějí. Je potřeba mít srdce na pravém místě.“

– TJ Sokol Pøemyslovice

Jaroslav LIŠKA
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12. místo, bilance:
14 4 0 10 27:32 15 0
3
) „Když to řeknu jedním slovem – KATASTROFA! Příčin je několik. Nepodařilo se nám nahradit šest hráčů, kteří odešli nebo ukončili kariéru. Ti,
kteří je měli nahradit, bohužel svými výkony za těmi
odešlými výrazně zaostávali. Za to ale nesu plnou
zodpovědnost já, protože jsem to mužstvo skládal.
Nevyšly nám dva první zápasy s nováčky, kdy jsme
přes výraznou převahu prohráli ve Ptení a následně
doma na penalty s Vícovem. Od toho se pak odvíjel
celý podzim. Postupně jsme se zvedli, mužstvo se sehrálo. Chtěli jsme ale být ve středu tabulky a ne hrát
o záchranu, takže nemohu být absolutně spokojený.“
) „Takové přesuny a změny jako v létě neproběhnou. S největší pravděpodobností nás
opustí Erik Dreksler. Nikoho nového přivádět
nebudeme. Dostali jsme se do takové situace
sami. Buď se z ní vyhrabeme, nebo holt ne.“
) „Doufám, že se nám podaří zachránit
okresní přebor a hlavně zlepšit předváděnou hru. Protože na podzim se na nás většinou
nedalo vůbec dívat. Prvořadým úkolem je tedy
záchrana a důstojné odehrání jara.“

– FK Skalka 2011

Stanislav PREÈAN
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13. místo, bilance:
14 3 0 11 16:39 10 0 1
) „Trápíme se! Výsledky nejsou dobré. Prohráváme, nedáváme góly. Potřebujeme spoustu
šancí na vstřelení branky. Ofenzíva je největším
problém, který nás trápí. Nemůžeme počítat s tím,
že budeme vyhrávat na jeden vstřelený gól.“
) „Přiznám se, že momentálně toho moc nevím. Kádrové změny řeší jiní lidé. Myslím, ale
že jich moc nebude. Hráči zkrátka nejsou. Rozhodně bychom chtěli mužstvo posílit, jestli se to ale
podaří nebo ne, to nevím.“
) „Hlavním cílem je udržení soutěže. Musíme
začít proměňovat šance, bez branek se vyhrávat
nedá. Nechtěli bychom se dostat do fáze, kdy budeme soutěž zachraňovat až v posledních kolech. Co
nejdříve bychom se chtěli posunout do klidnějšího
středu tabulky.“.

– sekretáø, TJ Sokol Olšany

Michal UHØÍK

1) Hodnocení podzimu? 2) Případné hráčské změny? 3) S jakým cílem jdete do jara?
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14. místo, bilance:
14 3 0 11 10:42 9
1
1
) „Tréninkový plán a věkový průměr mužstva
odpovídají našemu postavení v tabulce. Kdybychom byli jinde, bylo by to asi nefér vůči ostatním týmům, které trénují. Start nebyl špatný, druhá polovina podzimu se nám ale hrubě nevyvedla. Z pohledu
vedení není ale umístění prioritou. My máme hlavní
cíl, abychom se vždycky sešli v odpovídajícím počtu,
tedy okolo třinácti až patnácti lidí na zápas. Aby se
mohli fanoušci, kteří na nás chtějí chodit, odreagovat,
zakřičet si, zanadávat nebo pochválit.“
) „Nejsem si vědom, že bychom plánovali nějaké
doplnění. On ani na hráčském trhu není prostor.
Už to není jako před pár lety, že by si za pětistovku
někdo přišel zahrát. Pokud někoho chcete, musíte
vytáhnout balík peněz, my touto cestou nepůjdeme
a ani nechceme jít. Já bych na tohle téma poprosil,
jestli mohu vzkázat případným zájemcům. Jestli má
někdo chuť si zahrát pro radost, z lásky ke sportu, ať se
mi klidně ozve na tel.: 602 760 451. Snad nás nepostihne žádný odchod, zatím o nikom nevím.“
) „Naším cílem je odehrát jaro bez ostudy. To
znamená, že nechci, abychom někam přijeli jen
v devíti lidech, jako do Otaslavic. Chceme jaro odehrát s dobrým pocitem a vědomím, že nás fotbal
baví. Ono je v podstatě jedno, jestli hrajete okres, trojku nebo čtyřku, hlavně ten fotbal musí hráče a lidi, co
se přijdou podívat, bavit.“

– TJ Sokol Zdìtín

Tomáš KUÈERA

Sestoupit nechce nikdo, jen Zd'tínu je to jedno!

Většinou konkurence předem odepisovaný soubor z Ptení se postavil
osudu otloukánka svým vlastním
způsobem. Tým, ve kterém prakticky
nenajdete borce, který by prošel vyššími soutěžemi (s výjimkou gólmanského veterána Antonína Hradila),
staví na partě a bojovnosti. Urvat

se nevzdávají

Bojovníci

Svou osobitou pozici v okresním pelotonu má rezerva Čechovic. Mužstvo,
ve kterém se to jen hemží talentovanými mladíky, kteří mají jistě mnohem vyšší ambice a oprávněně, je
nečitelné pro každého soupeře i vlastního trenéra. Přijde zápas, ve kterém
se Čechovičtí baví fotbalem a ze soupeře dělají statisty. Pak ovšem předvede mužstvo naprostý propadák,
kdy téměř nevystřelí na bránu. Z tohoto pohledu se zdá pozice ve středu
tabulky odpovídající, ale ruku na
srdce, rozhodně mají Čechovice větší
potenciál, než je současné postavení.

roztìkanost

Mladická

Existenční boje. O zachování příslušnosti ve společnosti nejlepších okresních mužstev bude na jaře bojovat
hned sedm týmů. Minimální bodové
rozestupy ohrožují kompletně celou
druhou polovinu tabulky. V poměrném klidu nemohou být celky od
osmé příčky dolů. Ono na první pohled vypadá hezky, že jste třebas na
osmém místě, ale když se vezme v potaz, že by mohly sestupovat i tři celky,
tak pouze čtyřbodový náskok na dvanáctý flek není bůhvíjaký. Hlavním
tématem zimy tak je ve většině klubů
záchrana.

V akutním ohrožení je hned sedm mužstev!

Sestupové boje slibují nevídané DRAMA

Původní servis pro Večerník připravil Petr Kozák, texty a foto Zdeněk Vysloužil

OKRESNÍ PØEBOR PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU POD LUPOU - ÈÁST TØETÍ

Fotbal Extra - 14. díl

Více než čtvrt roku, konkrétně
období od začátku srpna až do
poloviny listopadu loňského
roku, bylo vyhrazeno pro fotbalový podzim. Příznivé klimatické podmínky umožnily
během víkendů a několika vložených střed odehrát prakticky
všechna naplánovaná střetnutí bez komplikací, událo se
jen několik kontumací či odkladů na konec zimní přestávky.
Všichni zainteresovaní v tomto kolektivním sportu tak nyní
mohou prožívat přestávku, než se okresní, krajské i ještě vyšší
soutěže opět rozjedou, byť už postupně nastává období
tréninků. Tento čas tak mohou věnovat nejen zaslouženému
odpočinku a přípravám na zbytek ročníku, nýbrž také čtení
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Právě v tomto dlouhém období zimní přestávky nastává ta
pravá chvíle pro hodnocení, rozbory toho, co se v průběhu
první poloviny fotbalové sezóny na fotbalových trávnících
událo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se každý týden ohlíží za
soutěžemi od druhé ligy až po třetí okresní třídy.
Po úvodním ohlédnutí za vystoupeními mužů, žen i mládeže
jsme již stihli zmapovat cestu 1.SK Prostějov druhou fotbalovou ligou a poté jsme přesunuli svou pozornost na soutěže
Olomouckého kraje. Jako první přišly na řadu kluby hrající v krajském přeboru, následovalo pět zástupců regionu
působících v I.A třídě a poslední díly byly věnovány desítce
oddílů z Prostějovska hrajících v I.B třídách Olomouckého
krajského fotbalového svazu. Dostali jsme se tak až k branám
soutěží Okresního fotbalového svazu Prostějov. V předchozích
dvou vydáních jste našli nejprve podrobné zhodnocení
mužského okresního přeboru – II. třídy PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, následovala sonda do kuchyní nejlepších šesti celků
průběžného pořadí. Jak už samotný název soutěže napovídá,
právě nejčtenější regionální periodikum se nejvyšší okresní
fotbalové soutěži věnovalo co možná nejpodrobněji. Dnešní
14. díl Fotbalu Extra je věnován zbývající osmičce průběžného
pořadí II. třídy PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Prostor dostávají
trenéři jednotlivých týmů, kteří se ohlížejí za účinkováním
svých svěřenců a přidávají i výhled do jarní části. V příštím
vydání se zaměříme na skupinu „A“ třetí třídy, po které přijde
řada i na béčko. Po trojkách bude následovat i sonda za oponu
ženského regionálního fotbalu.
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ŽHAVÁ NOVINKA

 Jaké bylo z vašeho pohledu prostějovské střetnutí?
„Domácí hráčky začaly dobře, zatlačily nás
servisem, hodně blokovaly a v poli dost
vybíraly včetně několika neskutečných balónů. Navíc si myslím, že rozhodčí v úvodu
docela chybovali, aspoň pět míčů odpískali
špatně. Proto jsem ráda, že jsme se po tom
horším vstupu dostaly postupně do utkání

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Zatímco před několika roky v dresu mateřského Olympu Praha musela od Agelek neustále
skousávat jen samé porážky, tentokrát
si užila pravý opak. Dvacetiletá smečařka Stuttgartu Michaela Mlejnková
pomohla zdolat prostějovské volejbalistky v obou vzájemných duelech
evropského CEV Cupu a po otočené,
současně i postupové odvetě na Hané
věnovala krátký rozhovor.

Původní reportážž
Půvo

PROSTĚJOV Úplně jinak než první vzájemný duel vypadalo odvetné
utkání osmifinále evropského CEV
Cupu žen 2016/2017 mezi volejbalistkami Prostějova a Stuttgartu.
Agelky doma předvedly mnohem
lepší výkon, ovšem ani ten na potřebné vítězství 3:0 nebo 3:1 nestačil. Nadějné vedení 2:1 se vinou častějšího
chybo
chybování na české straně změnilo
v konečnou
kone
porážku 2:3, která poslala mez
mezi elitní osmičku druhého nejvyššíh
vyššího poháru starého kontinentu
němec
německého soka. Navzdory vypadnutí fanoušky
fa
mohla potěšit vzrušující, mís
hledná bitva.
místy i velice pohledná

vedlo ukázat, jaký jsme tým.“
 Jaké bylo zahrát si po delší době
v České republice?
„Byla jsem hodně ráda, že jsme narazily
zrovna na Prostějov. Pro mě to znamenalo
větší motivaci i kvůli tomu, že s Olympem
jsme tady vždycky prohrály. Teď se Stuttgartem jsem chtěla konečně prolomit tu
výsledkovou smůlu a nad Prostějovem
zvítězit. Což se povedlo. Radost však samozřejmě mám hlavně z postupu.“
 Už loni jste prošly do čtvrtfinále.
Může to tentokrát vyjít ještě dál?
„Uvidíme. Před rokem nás vyřadil ruský
Krasnodar, zatímco teď jdeme na italské
Casalmaggiore. Což bude další speciální
zápas, na který se moc těším. “

mentálně převládají,“ smutnila viditelně
přepadlá kapitánka Mareike Hindriksen. „Ocenit bych však chtěla fanoušky,
kteří nás dobře povzbuzovali. Děkujeme
za podporu,“ zmínila nahrávačka.
Mnohem kritičtější než většinou byl
tentokrát kouč výběru AGEL. „Utkání se lámalo ve čtvrtém setu. Vedli jsme
2:1 a měli být nahoře, ale místo toho
jsme najednou začali o dost hůř přihrávat. Hosté sice nedávali esa, ale my jsme
kvůli nepřesnému příjmu často honili
míč po celém hřišti a tím pádem samozřejmě trpěl náš útok, zatímco Stuttgart
měl ulehčenou obranu,“ analyzoval
Goga klíčový zlom v mači, který se svým
průběhem s mnoha zvraty podobal horské dráze nahoru, dolů. „Naším hlavním
problémem však byla spousta nevynu-

Nástup domácího týmu byl impozantní. Hindriksen výborně podávala,
soupeřky měly problémy s přihrávkou,
několikrát zachybovaly v útoku a rázem
to bylo 5:0! Velká škoda, že téhle úvodní výhody nedokázaly Hanačky účinněji využít a vinou vlastních zaváhání
o náskok rychle přišly (6:6). Situace
se opakovala vzápětí, kdy další odskok
hned vykompenzovaly zbytečné hrubky, po nichž šli hosté poprvé do vedení
(z 10:7 na 10:11). Jenže následně přeskočila epidemie nevynucených minel na MTV a na světě byl nový trhák
vékáčka, tentokrát už převelice slibný

(19:12)! Agelky perfektně servírovaly,
dobře přijímaly, bránily i útočily, zatímco hráčky Stuttgartu byly viditelně
zaskočené nepříznivým průběhem.
Zahajovací sada tak dospěla k nečekaně
jasnému konci - 25:19 a 1:0.
Zkraje druhé části ale Allianz zatlačil
podáním, díky čemuž se premiérově
v utkání dostal opravdu nahoru - 1:3.
Hráčky českého výběru však zůstávaly
trpělivé a vývoj záhy otočily ze 4:6 na
7:6, aby se poté rozpoutal vyrovnaný boj
o každý bodík. Mírně navrch dlouho
měly vyslankyně bundesligy, než prostějovská děvčata předvedla herní super
pasáž s několika fantasticky vydřenými
výměnami a poměr sil zvrátila (z 11:13
na 15:13). Nikoliv trvale, přetahovaná
pokračovala - 16:17. Rozhodla ji tříbodová šňůra německé družiny z 18:18
na 18:21 podpořená dvěma vítěznými
bloky, v závěru se Gogovy svěřenky vystřílely do autu samy - 21:25 a 1:1.
(Ne)pohodu si oba mančafty přenesly
ve stejném poměru také do začátku třetího dějství, kde Hernandezův kolektiv
náhle dominoval - 1:6. S mistryněmi ČR
to vypadalo v tu chvíli zle nedobře, leč
z krize se za chvíli vyhrabaly důležitým
vzepětím - 6:7. Zpřesnily přihrávku, notně přidaly na servisu i v útoku a především vystavěly neprostupnou defenzivu,
což vedlo k razantnímu náporu na 13:9!
Přibrzdit rozjetý AGEL zvládly protivnice jen dočasně (14:13), načež euforicky
makající Hindriksen a spol. zase uprchly
až na 20:14! Leč v infarktové koncovce
znejistěly, čehož Allianz využil téměř ke
STAV SÉRIE: 0:2, POSTUPUJE STUTTGART

VK PV
AL ST

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 5:0, 5:3, 6:6,
8:6, 10:7, 10:11, 12:11, 19:12, 21:14,
21:16, 25:19. Druhý set: 1:0, 1:3, 4:6,
7:6, 7:8, 8:10, 10:10, 11:13, 15:13, 15:15,
16:17, 18:18, 18:21, 20:22, 20:24, 21:25.
Třetí set: 1:1, 1:6, 4:6, 6:7, 9:8, 13:9,
13:11, 14:13, 18:13, 20:14, 20:17, 22:17,
23:18, 23:22, 25:22. Čtvrtý set: 2:3, 4:3,
4:5, 5:10, 8:10, 10:12, 10:15, 11:17, 13:17,
13:21, 16:22, 17:25. Pátý set: 0:5, 1:7,
4:10, 6:10, 6:12, 9:13, 9:15.

klikni na

„Šlo o náročné utkání, což jsme očekávali. Bylo jasné, že tak hladce jako doma zvítězit
nemůžeme. V úvodu nám dělaly problémy útoky Prostějova z pravé strany, ale od druhého setu pomohla střídání a postupně jsme svůj výkon zlepšovali. Přibrzdila nás změna
v sestavě soupeře, neboť o hráčce číslo čtyři jsme neměli skoro žádné informace. Nicméně ve čtvrté sadě jsme se znovu zkoncentrovali a zvládli nepříznivý průběh otočit.“

Guillermo Naranjo HERNANDEZ - trenér Allianz MTV Stuttgart

„V součtu obou vzájemných střetnutí byl soupeř lepší. Z vyřazení i porážky v odvetě
jsem zklamaný, protože jsme měli šance zvítězit a vinou velkého množství nevynucených chyb jsme tuhle příležitost promarnili. Stuttgart si postup zasloužil, ale my jsme za
rozhodnutého stavu 2:2 chtěli aspoň vyhrát tiebreak a tím druhý zápas. Ani to se však
bohužel nepovedlo, což mě mrzí snad ještě víc než samotný konec v CEV Cupu.“

Peter GOGA - trenér VK AGEL Prostìjov

TISKOVCE...

NA

„Abych pravdu řekla, já osobně jsem
ten zápas začala hrozně třemi chybami. A dalších deset minut strávených
na hřišti před mým vystřídáním jsem
byla úplně mimo, takže se mi to těžko
hodnotí... Každopádně jsem další průběh sledovala z lavičky a nepřipadalo
mi, že by bylo špatně něco konkrétního. Olomouc klasicky bránila dobře
v poli, my jsme pak nemohli v útoku
položit balón na zem. Často jsme smečovaly do autu nebo udělaly nějakou
jinou stupidní chybu, kterých bylo
z naší strany hrozně moc. Tohle je pořád dokola.“
 V CEV Cupu proti Allianz MTV
jste navzdory zbytečným hrubkám
svedly vyrovnanou bitvu a dokonce
se blížily k postupu. Čím se to povedlo po debaklu v Německu?
„Myslím, že šlo o opačný případ než
s Olomoucí. Po té ostudě v Německu
jsme v domácí odvetě nechtěly dopustit něco podobného, strašně moc se
vyhecovaly a šly do druhého vzájemného zápasu na absolutní maximum.
Věřily jsme, že umíme předvést kvalitní výkon a silného soupeře minimálně potrápit nebo i porazit, případně
dokonce vyřadit. Chvílemi jsme pak
opravdu hrály špičkový volejbal.“
 Existovala naděje i na zmíněný
postup?
„Určitě jo. Když si vzpomenu na druhý set, který jsme měly skoro na lopatě, tak tam šance byla stoprocentně.
Při vedení 2:0 by to bylo už hodně
zajímavé, bohužel všechno nakonec
dopadlo úplně jinak. Škoda.“
 Co prohra s UP znamená pro

Foto: Zdenk Vysloužil

středeční finále ČP proti Olomouci
v její hale?
„Že se po nepovedeném utkání zase
vyhecujeme, výrazně zlepšíme a vyhrajeme! Tak jako po zápase ve Stuttgartu. (úsměv) Já věřím, že porážka by
nám do pohárového finále mohla spíš
pomoct než ublížit. Tím, že jí budeme
přinucené se naplno vyburcovat.“
 Věříte tedy ve vítězství a zisk pohárové trofeje?
„Jsme schopné hrát mnohem lépe než
v sobotu, kdy byl náš výkon hodně
špatný, řekla bych velmi podprůměrný. Proto pevně doufám, že v Olomouci zahrajeme dobře a uspějeme.
Hlavně už nechci žádnou další stříbrnou medaili! S Olympem Praha jsem
jich posbírala víc než dost...“

Prostějov (son) - Už několik let sužuje
nejvyšší českou soutěž volejbalistek nepříjemnost. Jaká? Místo plnohodnotného počtu deseti účastníků ji hraje pouze
devět družstev, tedy o jedno méně, než
my mohlo a mělo. Tohle se však od
nové sezóny možná konečně změní!
Po zániku Slavie Praha v létě 2014 zůstala v UNIQA extralize žen ČR jen
devítka klubů, neboť postupující České
Budějovice se svého práva čelit národní
elitě opakovaně vzdaly. Nyní ale přichází jiná varianta, jak startovní pole doplnit
na plný počet.
Ze strany Dukly Liberec totiž přišel
podnět, na jehož základě Správní rada
Českého volejbalového svazu na svém
zasedání 15. února rozhodla o možnosti udělení divoké karty k účasti v ženské
extralize 2017/18. Což v praxi znamená, že po schválení ČVS by nahoru
mohl poskočit i oddíl, který si postup
nevybojuje sportovní cestou, ale projeví
o něj zájem a splní několik podmínek.
Těmi stěžejními je zaplatit účastnický
poplatek a zejména doložit, že subjekt disponuje finančními prostředky
v potřebné výši na start mezi nejlepšími
kolektivy republiky. Uzávěrka žádostí
přitom je už dnes.

Bude v extralize
žen deset týmù?

RYCHLÝ
VEERNÍK
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Agelky přitom jdou do souboje o triumf v letošním
ČP s vizitkou mančaftu, který ovládl všech devět
předchozích ročníků soutěže, do nichž zasáhl. V rozhodujících zápasech však míval docela často problémy
včetně loňska, kdy právě na olomoucké palubovce
sice porazil Ostravu 3:0, ale ve dvou prvních setech
s hodně odřenýma ušima. Do aktuálního finálového
mače naopak postoupil přesvědčivě přes Přerov a KP
Brno, podobně jako hanácký sok přes Olymp Praha
a Ostravu.
Výrazně větší dopad na nadcházející měření sil
než tyhle starší zápasy určitě má čerstvý výsledek
z prostějovské haly Sportcentra DDM, kde vékáčko
v sobotu podlehlo svému největšímu tuzemskému
rivalovi 2:3. Už minulý vzájemný střet doma přitom
zvládlo jen těsně 3:2, zatímco podzimní konfrontaci
venku opanovalo jasně 3:0. Momentální rozpoložení

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Tak tohle bude hodně pikantní bitva!MarketingováspolečnostTKPLUSProstějov
pořádá ve Sportovní hale Univerzity Palackého
Olomouc finále Českého poháru žen 2016/2017,
ve kterém se střetnou volejbalistky VK UP Olomouc a VK AGEL Prostějov. Termín třaskavého
duelu je středa 1. března od 18.10 hodin a pouhé
čtyři dny po senzačním vítězství úpéčka na půdě
favorita se všeobecně očekává další divácky atraktivní řežba jako hrom!

i forma plus výhoda vlastního hřiště však logicky dávají poměrně velké šance na úspěch olomouckému
družstvu, které cítí historickou možnost svrhnout
národního hegemona uplynulé dekády z dosud
pevného trůnu. „Dokázaly jsme vyhrát v Prostějově
a doufám, že pro naše sebevědomí to bude jen a jen
dobře. Věřím v další pěkný i napínavý souboj, třeba
znovu vítězný pro nás,“ říkala v sobotu večer směrem
ke středečnímu šlágru kapitánka UP Katarína Dudová. „Bude to opět velice těžký boj a my zkusíme uspět
podobně jako dnes. Nebude nám chybět maximální
motivace, jenže to ani soupeři. Nakolik využijeme
výhody zdolání Prostějova v tomto vzájemném
utkání se ukáže až na hřišti, ale pro zisk Českého poháru uděláme pochopitelně všechno,“ povídal trenér
vysokoškolaček Jiří Teplý.
Co napravovat naopak bude mít výběr AGELu. „Potřebujeme tým uklidnit a přesvědčit o tom, že když
předvede volejbal takové úrovně, na jakou jednoznačně má, je schopný v pohárovém finále zvítězit.
V motivaci problém absolutně nevidím, zvlášť po
dnešku budeme chtít předvést mnohem lepší výkon. Třeba podobný, jako v předchozím střetnutí se
Stuttgartem. Co nás sráželo dolů proti Allianz MTV
a ještě víc proti Olomouci, to je velké množství nevynucených chyb. Stačí jich dělat mnohem méně, potom nepochybuji o naší obhajobě pohárové trofeje,“
neztrácel hlavu ani víru kouč prostějovské družiny
Peter Goga.

zápase Českého poháru ukázaly, že mají na to hrát skutečně kvalitní volejbal,“ burcoval předseda správní rady
VK AGEL Petr Chytil, zároveň manažer TK PLUS
organizující celé finále Českého poháru. „Snažíme se,
aby veškeré zajištění bylo na nejvyšší možné úrovni.
A jako odměnu bychom rádi dostali zisk jubilejní desáté pohárové trofeje v řadě za sebou,“ vyslovil Chytil
logické přání.

VK Prostějov – PVK Olymp Praha 3:0 (20, 15, 13).
VK Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 (19, 14, 15).
VK Modřanská Prostějov – KP Brno 3:2 (-19, 22, 19, -20, 9).
VK Modřanská Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 (20, 15, 15).
VK AGEL Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 (21, 13, 10).
VKAGELProstějov–PVKOlympPraha3:1(14, -21, 19, 23).
VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:1 (17, -21, 25, 25).
VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:0 (21, 21, 17).
VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava 3:0 (25, 23, 17).

1. kolo: Přerov – Fénix Brno 3:0 (24, 13, 12). Čtvrtfinále: Přerov – Prostějov 0:3 (-18, -15, -22) a Prostějov –
Přerov 3:0 (19, 18, 15); KP Brno – Šternberk 3:0 (15, 20, 15) a Šternberk – KP Brno 3:2 (-19, -21, 20, 18, 14);
Olomouc – Olymp Praha 3:0 (13, 9, 12) a Olymp Praha – Olomouc 0:3 (-24, -21, -21); Frýdek-Místek – Ostrava 0:3 (-12, -20, -22) a Ostrava – Frýdek-Místek 0:3 (-21, -23, -21) a zlatý set 15:10. Semifinále: KP Brno –
Prostějov 0:3 (-22, -22, -12) a Prostějov – KP Brno 3:1 (20, 17, -19, 19); Ostrava – Olomouc 2:3 (19, -15, -17, 7,
-12) a Olomouc – Ostrava 3:0 (17, 17, 16)

Výsledky Èeského poháru žen 2016/2017

2008 (Prostějov)
2009 (Prostějov)
2010 (Prostějov)
2011 (Olomouc)
2012 (Olomouc)
2013 (Hradec Králové)
2014 (České Budějovice)
2015 (Plzeň)
2016 (Olomouc)

Devìt finále Agelek v Èeském poháru žen

Díky aktuálně vyostřené rivalitě hanáckých konkurentů i jejich současné vyrovnanosti se pro středeční finálový mač dá každopádně očekávat bouřlivá atmosféra
ve fanoušky zaplněné hale UP. „Pro naše příznivce vypravujeme autobusový zájezd a nejen proto doufám,
že mančaft nenechají ve štychu, že mu svým povzbuzováním co nejvíc pomůžou. Nejdůležitější však je,
aby holky zmobilizovaly všechny síly a v rozhodujícím

POHÁROVÉ FINÁLE RIVALŮ JE OTEVŘENÉ!

 Vékáčko podlehlo doma českému soupeři po více než čtyřech letech. Co se stalo?
„Nevím, absolutně netuším... Možná
z naší strany přišlo trochu uspokojení po herně dobrém utkání se Stuttgartem, kde jsme předvedly volejbal
docela k světu. Asi jsme si po té středě
řekly, že hrát vlastně umíme. A bohužel to dopadlo takhle.“ (pokrčí rameny)
 Zprvu přitom průšvihu nic nenasvědčovalo, celou úvodní sadu
jste vedly. Kde nastal zlom?

Marek
SONNEVEND
D

původní rozhovorr
pro Večerník

PROSTĚJOV Agelky se sobotním derby s Olomoucí vyloženě protrápily
ily až k zaerá zůstala
slouženě prohranému konci. Jednou z členek prostějovského týmu, která
dařeném
daleko za očekáváním, byla mladá blokařka Veronika Trnková. Po nevydařeném
tvu proti
duelu s Večerníkem probrala nejen čerstvou porážku, ale i předchozí bitvu
Stuttgartu a nadcházející finále národního poháru.

žádnou další stříbrnou
medaili jako s Olympem!“

„Hlavně už nechci

Veronika Trnková k finále P:

pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz

Peter GOGA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Byl to typický zápas před velmi důležitou bitvou ve středečním finále poháru.
Obě družstva trochu taktizovala a Olomouc víc než my, neboť jsme začali v naší
nejsilnější sestavě. Po dobrém výkonu v minulém utkání se Stuttgartem to však
dnes nebylo ono. Na můj vkus se v naší hře vyskytovalo příliš moc paniky. I po
dobré obraně jsme si nepřipravili kvalitně balóny do protiútoků, v tomhle nás
Olomouc jasně předčila.“
Jiøí TEPLÝ - trenér VK UP Olomouc
„Bylo to velice vyrovnané a kvalitní utkání, pro diváky atraktivní se vším, co
k tomu patří. Tahali jsme se o každý balón v maximálním napětí mnoha dlouhých výměn. My jsme těžili z dobré obrany a snažili se chodit do těžkých útoků,
což nám většinu času vycházelo, stejně jako kvalitní servis. Celkově jsme odvedli výborný výkon a mám velkou radost, že se nám konečně po dlouhých letech
povedlo zlomit prokletí porážek v Prostějově.“

ZAZNLO TISKOVCE...

NA

cí vyrovnali a směřovali za vydřenou
výhrou 3:2. Tentokrát ale vyrobili
tolik chyb srážejících jejich výkon,
že to na lepšího protivníka nestačilo.
Kohorta UP dospěla k hodnotnému
dílčímu úspěchu a snížila manko na
vedoucí celek průběžného pořadí
soutěže na pět bodů.

Úvod sobotního střetnutí patřil ofenzivě,
která oboustranně převyšovala obrany.
Pravidelně se tudíž ztrátovalo, dost se
kazily servisy a průběh zahajovací části
byl vyrovnaný s tím, že domácí tým neustále mírně vedl. Uprostřed sady zvýšil
náskok na tři body (z 11:10 na 13:10),
ale soupeř hned zase snížil na 14:13.
A přetahovaná pokračovala. Něco podobného se opakovalo o chvíli později,
kdy vékáčko odskočilo, aby hostující
kolektiv okamžitě srovnal (z 18:15 na
18:18). Do třetice totéž rivalové předvedli vzápětí (z 21:18 na 21:21), načež
Teplého svěřenky využily hromadících se
chyb favoritek a otočily na 22:23. V dramatickém závěru pak využily svůj druhý
setbol tím, že Matienzo poslední dva útoky vyhodila do autu - 25:27 a 0:1.
Ani vstup do druhého dějství Agelkám
nevyšel, leč ze stavu 0:2 se hned zvedly.
Pomohlo jim naskočení posily Casalis a v
následujících minutách to vypadalo, že úřadující mistryně republiky pevně přebírají vývoj do svých rukou (4:3, 8:5, 11:7). Za slibného vedení 14:9 však přišel nový výpadek
nečekaně značných rozměrů, který trpělivě

pracující úpéčko nekompromisně potrestalo šestibodovým obratem na 14:15! Ven
z nepříjemné krize pomohla prostějovskému družstvu bojovnost i to, že rovněž sokyně několikrát nevynuceně zachybovaly
(17:15, 20:17). Utrápená Gogova družina
sechytila,znovuzískalahernípřevahuakoncovka patřila jednoznačně jí - 25:20 a 1:1.
Zkraje třetího dílu zvládly Olomoučanky
poměr sil vyrovnat a záhy dokonce utekly
na 4:7. Kvalitním podáním ovšem lídryně tabulky zvedla nejlepší plejerka duelu
Herelová (7:7), naopak soubor z hanácké
metropole čelící zvýšenému tlaku ztrácel
palubovku pod nohama (11:9, 14:10).
Projevilo se výrazné zvýšení úrovně defenzivy ekipy VK, kterou ale vzápětí srazilo dolů zaváhání na přihrávce - 15:14.
Potvrzovalo se, že v současné formě
AGEL nedokáže tuzemského konkurenta trvaleji přehrávat. Z útlumu (16:17) to
šlo zase jen chvíli (21:18), aby za zdánlivě
uklidňujícího vedení přišel úplný zkrat.
Výtečně servírovala Dudová, domácí
ženy viditelně znervózněly a sérií hrubek
darovaly dobře šlapajícím soupeřkám šest
bodů v řadě na 21:24! Dva setboly pak ješ-

2:3

tě byly odvráceny, třetí již ne - 23:25 a 1:2.
Stejně jako před půldruhým měsícem tak
rozjetá skvadra UP sahala v hale Sportcentra DDM po cenném triumfu. A jeho naděje přiživil další nápor nedlouho po startu
čtvrté sady (z 5:5 na 5:8). Prostějovanky
v těchto minutách mentálně strádaly, ale
zpátky do mače je vrátily dvě související
věci: změny v sestavě plus bojovnost. V siljak se utkání vyvíjelo...
ně prostřídaném složení začaly obhájkyně Bodový vývoj - první set: 2:0, 2:2,
národního titulu předvádět lepší volejbal, 6:6, 8:6, 11:10, 13:10, 14:13, 16:15,
jenže získaný náskok tří bodů pohříchu 18:15, 18:18, 21:18, 21:21, 22:23,
opět prošustrovaly (z 18:15 na 21:22). Ak- 23:24, 25:24, 25:27. Druhý set:
tuální skóre napovídalo, že senzace je blíz- 0:2, 2:2, 4:3, 6:4, 8:5, 8:7, 11:7, 11:9,
ko, nicméně finální vzepětí domácí party ji 14:9, 14:15, 17:15, 18:17, 20:17,
zažehnalo – 25:23 a 2:2.
23:18, 25:20. Třetí set: 3:3, 3:5, 4:7,
Rozhodující tiebreak byl primárně o tom, 7:7, 8:9, 11:9, 14:10, 15:11, 15:14,
který z obou celků udělá víc chyb. A v téhle 16:17, 18:17, 21:18, 21:24, 23:25.
statistice suverénně dominovaly Agelky. Čtvrtý set: 1:2, 3:2, 4:5, 5:8, 9:8,
Klid jim nepřinesl ani rychlý obrat z 1:3 9:11, 12:11, 13:13, 16:13, 18:15,
na 7:5, neboť vzápětí zkazily, co mohly 18:17, 20:18, 20:20, 21:22, 24:22,
a po čtyřbodovém kontru sedla na vítězné- 25:23. Pátý set: 1:1, 1:3, 4:3, 5:5, 7:5,
ho koně Olomouc (7:9). Domácí hráčky 7:9, 8:11, 12:15.
zkrácenou hru včetně koncovky nezvládly
psychicky, měly doslova nervy na pocho- na půdě osminásobných šampiónek ČR
(son)
du. A neporovnatelně větší pohodou kypí- - 12:15 a 2:3!
cí rivalky tak dokráčely k vytoužené výhře Statistiky z utkání najdete na straně 22
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Napodruhé už to Olomouci v Prostějově vyšlo!

PODROBNÉ
STATISTIKY
Z OBOU DUEL6
NAJDETE
NA WWW.
VECERNIKPV.CZ

lím si to. A proto mě porážka i vyřazení
tolik mrzí. Allianz nám dal šanci, kterou
jsme nevyužili,“ zopakoval lodivod žen
Prostějova. „Vedle zmíněné přihrávky
nám postupně přestal fungovat rovněž
servis, výkonem jsme šli na rozdíl od
Stuttgartu dolů. Nevím, jestli to mohlo
být i nějakým strachem z vítězství, těžko říct. Každopádně taková selhání
v rozhodujících okamžicích náročných
zápasů opakujeme. To stejné se nám
stalo v předkole Champions League
v Polsku, podobných výpadků jsme
se dopustili doma proti Maďarkám
i v některých extraligových duelech.
Těko říct, jestli máme natolik mentálně silné hráčky, aby vypjaté momenty
s opravdu silnými soupeři uměly zvládat.
Uvidíme, co přijde dál...,“ uvažoval Goga.
Jak viděl po prvním absolvovaném
střetnutí novou posilu Dayesi Masso
Casalis? „Je tady teprve od pondělka,
s mančaftem zatím trénovala minimálně a odehrála pouze část jednoho
utkání, tudíž nelze ještě vyvozovat
žádné větší závěry. Každopádně by
nám měla pomoct, ale chvíli to bude
trvat,“ odtušil Peter Goga s poukazem
na nezbytnou aklimatizaci, zvyknutí si
v odlišném prostředí i zabudování do
nového kolektivu.

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Tak trochu dejá vu
prožívaly volejbalistky Prostějova
a Olomouce během utkání 20. kola
UNIQA extraligy žen ČR 2016/17.
nabrané manko 0:5 se poté dohánělo Stejně jako při předchozím vzájemtěžko. Hostující parta si v radostném roz- ném střetu v půlce ledna vedli hosté
2:1 na sety a sahali po výsledkovém
položení dokráčela i k vítězství, nicméně
překvapení, stejně jako tehdy domáza dva velmi kvalitní sety zaslouží ocenění
též Agelky - 9:15 a 2:3.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

ZAZNLO

srovnání stavu - 23:22. Nicméně poslední dva míče si ženy VK nenechaly utéct
- 25:22 a 2:1.
V ten moment stále potřebovaly k postupu
ještě dva sety včetně zlatého, ovšem senzační obrat celého dvojzápasu se i tak o hodně
přiblížil. Zahájení dílu číslo čtyři se neslo v
rovnocenném duchu do skóre 5:5 a tehdy
stuttgartský ansámbl drsně atakoval naděje
Prostějova na úspěch pěti body za sebou 5:10. Domácí bojovnice nepřestávaly dřít
(8:10), ale další výpad soupeřek z 10:12 na
11:17 ukazoval, že jsou na tom v dané fázi
volejbalově lépe. Hanáckým dámám přestaly fungovat v podstatě všechny činnosti,
kterými předtím perlily, a kralující MTV
suverénním způsobem dovedl do úspěšného vyústění jak sadu, tak osmifinálovou
sérii - 17:25 a 2:2.
Bylo rozhodnuto, avšak vyřazené vékáčko chtělo alespoň vyhrát odvetný mač.
Bohužel mu vůbec nevyšel start do tiebreaku plný vlastních chyb a bleskově

cených chyb, jichž jsme se dopouštěli
v podstatě celý zápas. Chvílemi méně
a chvílemi více, ale dohromady jsme jich
udělali tolik, že zapříčinily promarnění
šance na vítězství a třeba i na postup. Tahle naděje přitom byla reálná, vyplatila
se důkladná příprava. Soupeř ze začátku
moc nevěděl, co hrát, tím se dostal do
nekomfortní situace a dělal chyby, kterých se doma nedopouštěl. Ono je však
normální, že když nevedete o několik
bodů a místo toho víc ztrácíte, hraje se
tím hůř. Přesně tam jsme chtěli hosty
dostat a povedlo se, bohužel tahle výhoda zůstala neproměněna. Moje zklamání je teď obrovské,“ litoval Goga.
Názor, že Agelky odvedly ve středečním večeru svůj dosud nejlepší
výkon v této sezóně, odmítl. „Nemys-

Prostjovské volejbalistky v duelu se Stuttgartem p edvedly solidní výkon, ale nakonec se musely s pohárovou Evropou stejn rozlouit.
Foto: Zdenk Vysloužil

obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

stoprocentně plnily taktický plán, dobře podávaly i přihrávaly, vyjma chyb
útočily tak jak měly. A kvalitně nám
fungovala obrana na síti i v poli, díky
velkému nasazení děvčata několikrát
vybrala skutečně těžké balóny. Po téhle
stránce jim nemůžu absolutně nic vytknout,“ pustil se do hodnocení hlavní
trenér VK Peter Goga.
Potud pozitiva. A nyní k těm méně radostnějším faktům, jež znemožnila průnik mezi elitní osmičku Poháru CEV.
Co hlavně zrušilo postupové naděje
českých mistryň? Chybějící stabilita
výkonu na vyšší úrovni, která by vydláždila cestu k možnému zdolání, případně
i vyřazení soupeře stuttgartského formátu. Místo toho Agelky střídaly výborné
momenty s vyloženě nepovedenými
a nasekaly tolik hrubek, že prostě zvítězit
nemohly. „Jsem hrdá na náš tým za to,
jak maximálně bojoval a pro úspěch
udělal všechno. Na druhou stranu jsme
hrozně moc chybovaly a doplatily na to
vypadnutím, což je vzhledem k vývoji
odvety velká škoda. Postoupit dál určitě
šlo, ale nedokázaly jsme to. A tím větší
zklamání teď cítíme. Špatné pocity mo-

BYLI JSME
U TOHO

Šance na postup přes Stuttgart byla...
2:3

Na rozdíl od dva týdny starého souboje
venku, jenž Agelky nezvládly, totiž napodruhé dokázaly vést s favorizovaným
protivníkem vyrovnanou partii a dokonce vedly 2:1 na sady. Případný zisk
ještě jedné další by přitom znamenal nejen vítězství 3:1, ale též rozhodující zlatý
set do patnácti bodů o postup. Což jsou
rozhodně klady, stejně jako velmi kvalitní volejbal mezinárodních parametrů
předváděný prostějovským družstvem
v některých vydařených pasážích. Tam
vékáčko ukazovalo, že i v současném
složení má na to konkurovat širší kontinentální špičce.
„Stuttgart má velice dobrý kádr a patří
mezi top německé kluby, takže rozhodně je fajn, když jsme ho zvládali
ve dvou setech přehrávat. Celou dobu
holky skvěle bojovaly, hlavně zpočátku

pro Večerník
Marek
D
SONNEVEND

Původní zpravodajství
ství

PROSTĚJOV Dva hlavní poznatky o volejbalistkách VK AGEL
Prostějov vyplynuly z osmifinálové odvety letošního CEV Cupu
žen, kterou doma prohrály s Allianz MTV Stuttgart těsně 2:3. Jedno
zjištění je pozitivní, druhé negativní. A jejich prolnutí zapříčinilo
v součtu s prvním vzájemným duelem, který Němky ovládly jasně 3:0, vypadnutí hanáckého týmu z druhého nejvyššího poháru
Evropy. Šance na postup do čtvrtfinále přitom byla mnohem větší,
než se po úvodním měření sil zdálo...

Možnost dosáhnout mezinárodního úspěchu si Agelky
proti německému celku odstřelily samy vlastními hrubkami
FOTO & VIDEO
GALERIE

letos slavíme jubileum...

CEV CUP: ZLEPŠENÍ ANO, POSTUP NE!

pro Večerník
Marek
Mar
D
a vybojovaly ho. Tím obratem se nám po- SONNEVEND

Foto: Zdenk Vysloužil
celý rozhovor
na www.vecernikpv.cz

motivaci!“

"Mìla jsem zvýšenou

Michaela MLEJNKOVÁ se
jovu za Olymp:
pomstila Prostjovu

„Po středečním utkání se Stuttgartem jsme byly zklamané, protože jsme zkoušely
všechno možné, abychom uspěly. V některých pasážích jsme hrály opravdu výborně,
ale v jiných příliš moc chybovaly, což pramenilo i z riskantního pojetí. Přesto jsem byla
hrdá na náš tým za to, jak bojoval. Při tolika vlastních chybách však nebylo možné
tak kvalitního soupeře vyřadit. Šance na vítězství i postup přitom určitě existovala, ale
ztratily jsme ji vinou mnoha svých nevynucených hrubek. A co říct k sobotnímu zápasu proti Olomouci? Nepotvrdily jsme herní zlepšení ze středy. Tentokrát jsme dělaly
ještě víc zbytečných chyb, celkově podaly špatný výkon a zaslouženě podlehly. UP je
potřeba sportovně pogratulovat k výhře, stejně jako předtím Allianz MTV. A my se
musíme z obou těsných porážek poučit. Abychom teď v Olomouci získaly Český pohár, musíme zahrát mnohem lépe. Soupeř si bude doma věřit a je zřejmé, že nás čeká
další hodně náročný souboj. Hlavně nesmíme ztrácet víru ve své schopnosti.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

aneb pohled
Mareike Hindriksen

V minulém vydání Večerníku jsme
se obsáhle věnovali tématu, jak výjimečná je v historii VK Prostějov
trvající necelých deset let prohra na
vlastním hřišti s českým soupeřem.
A už je to tady! Trvalo jen chvíli, než do
haly Sportcentra DDM zavítala konkurenční Olomouc a dokázala to, od
čeho zůstala v polovině ledna jen malinký kousek. Tentokrát už Agelkám
domácí porážku přece jen uštědřila!
Favorit tím podlehl na své palubovce
v soutěžích ČR po více než čtyřech letech, předtím se to stalo naposledy 20.
prosince 2012 proti Frýdku-Místku
při šokujícím výsledku 0:3 (-24, -23,
-23). Nemalý význam sobotního pádu
vékáčka umocňuje fakt, že kdokoliv
z tuzemských protivníků uspěl na prostějovské půdě teprve podruhé za posledních devět roků! Současný výběr
UP může být na sebe právem pyšný za
to, co dokázal.

Na takové kvantum hrubek, jaké
vyrábějí Agelky ve většině duelů
aktuální sezóny, nejsou prostějovští
fandové už dlouhá léta zvyklí. Sport
obecně je samozřejmě dost o chybách, zvlášť v kolektivních míčových
odvětvích. Ale čeho je moc, toho je
příliš! Už ve středečním utkání evropského CEV Cupu se Stuttgartem si
ženy VK odstřelily rýsující se vítězství
či dokonce postup zbytečnými minelami, když jinak hrály velice dobře.
A v sobotu proti Olomouci v české
extralize chybovost úřadujících mistryň republiky vygradovala do skutečně extrémních rozměrů. Vyházené smeče do autu, případně do sítě,
moře nepřesností v mezihře, špatně
postavené bloky, zadarmo spadlé
míče do pole a především hrozné
zmatky v součinnosti jednotlivých
plejerek, tedy celého týmu… Zvednou se favoritky z tohoto marasmu?

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Domácí tvrz padla!

Chyby, chyby
a zase chyby

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

SMEČ

VOLEJBALOVÁ

Po dvou těsných porážkách 2:3 během uplynulého
ynulého
týdne se nejlepší prostějovská volejbalistka v součtu
obou bitev nehledá úplně snadno. Bodově se nejvíc
jvíc znovu prosazovala Laura Emonts, jenže tu srážely
ly časté
chyby v útoku a tím nižší úspěšnost. Nina Herelová
relová
zase potvrdila dobrou formu jen proti Olomouci,
uci,
nikoliv v duelu se Stuttgartem. Nová posila Dayesi
yesi
Casalis se ještě adaptuje, a tak nám coby týmová
vá
jednička tentokrát vyšla defenzivní opora vékáčáčka. Byť ani její výkony nebyly zcela vynikající.
cí.
Kovářová však rozhodně chybovala nejméně ze
všech Agelek, proti Allianz přihrávala na solidních
ích
čtyřiapadesát procent a v hanáckém derby měla
příjem dokonce skvělých dvaaosmdesát procent! Společně s její kvalitní obranou v poli to však pomohlo jen ke dvěma ztraceným tiebreakovým dramatům...

JULIE KOVÁØOVÁ

VEČERNÍKU

AGELKA PODLE

36

38

PROSTĚJOV Na postup do play-off ztrácejí basketbalisté
Prostějova po třetím odehraném zápase skupiny A2 dva body. Do konce nadstavbové části sice zývá odehrát ještě sedm
utkání, přesto musí klub reálně uvažovat o tom, že závěr sezóny stráví ve čtyřčlenné skupině bojující o udržení...

VEČERNÍKU

BRIAN FITZPATRICK

PŮVODNÍ zpravodajství

Dvakrát po sobě nastřílel přes deset bodů, čímž
potvrdil, že se pomalu dostává do sestavy.
Proti svitavským Turům předvedl jeden
z nejlepších výkonů v prostějovském dresu.
Při střelbě z pole minul pouze dvě střely z osmi
pokusů a získal osm doskoků. Na palubovce
strávil přes třicet minut a ukázal, že patří do
aktuální základní sestavy. Ani on však nepomohl týmu k důležitým bodům.

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ

Orly èeká válka se Lvy
Prostějov (lv) - Do Jindřichova Hradce pojedou basketbalisté
v rámci čtvrtého kola nadstavbové
skupiny A2 Kooperativa NBL. Domácím Lvům sice patří až poslední
místo v tabulce, soupeře ovšem dělí
jediný bod. A navíc - v základní části
Lvi oba vzájemné zápasy vysoko
vyhráli, takže nepůjde o žádného
snadného protivníka. „Na takového
v současné době ani nenarazíme. Ale
budeme se prát. Jednou to zlomit
musíme,“ věří ve zlepšení generální
manažer Prostějova Petr Fridrich.
„Pravdou je, že Jindřichův Hradec
doma příliš neprohrává a před vlastními fanoušky hraje dobře. Pokusíme se soupeře zaskočit a odvézt si
dva body,“ uvedl Fridrich.

Pochvalné ozvìny poháru
Prostějov (lv) - Výsledkově finálový
turnaj pro prostějovské pořadatele
skončil neúspěchem. Domácí basketbalisté po dvou jasných porážkách obsadili čtvrté místo, z pohledu
organizace byl však turnaj úspěšný.
Slušně zaplněné tribuny byly důstojnou kulisou vyvrcholení druhé nejvýznamnější soutěže. „Přišlo hodně
lidí, atmosféra byla výborná. Všichni
si to užili,“ těšilo pardubického pivota Kamila Švrdlíka, kterého doplnil
zkušený tahoun nymburských vítězů
Jiří Welsch. „Všechno bylo výborně
připravené. Organizátorům se turnaj povedl. Pořadatelé odvedli vážně
dobrou práci,“ ocenil vedení prostějovského basketbalu Welsch.

více informací
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letos slavíme jubileum...

basketbal

„Tabulku pochopitelně vnímáme.
Je to realita, kterou nemůžeme přehlédnout. V probíhajícím ročníku
Kooperativa NBL nadstavbou soutěž pro nepostupující týmy nekončí. Hrají ještě play-out. Tyto zápasy
nám hrozí,“ uvědomuje si složitost
situace předseda prostějovského
klubu Ivan Pospíšil.
Postupové příčky ve skupině aktuálně drží Sluneta Ústí nad Labem
a svitavští Tuři. S oběma soupeři
mají Orli horší bilanci vzájem-

ných zápasů. To se dá ještě změnit,
ale bude to těžké. Svitavy Prostějov
jednou porazili, mají ovšem výrazně
záporné skóre. S Ústím se svěřenci
kouče Cholevy střetnou v odvetách
na půdě soupeře. „To nám také nenahrává, ale s tím si teď nelámeme hlavu.
Je ještě před námi sedm kol a bodové
rozdíly jsou malé. Ještě se to všechno
může zamotat. My se musíme soustředit sami na sebe,“ uvedl Pospíšil.
Basketbalisté Prostějova se dostali do situace, kterou neznají...
2  0 0$" $"£ (/ "0 %
V přechozích letech vždy bojovali

   
o přední místa v tabulce, ještě loni
hráli o třetí místo. Tentokrát se bu- což je psychicky extrémně nároč- a není o co stát...,“ popsal své zkušedou muset hodně snažit, aby elitní né. „Moc dobře vím, jak je to těžké. nosti se zápasy o záchranu ústecký
soutěž udrželi i pro příští ročník, V nedávných sezónách jsme to zažili trenér Antonín Pištecký.

6
Jedna dobrá čtvrtina k vítězství nevedla
OR PV
S ÚNL

78
82

PROSTĚJOV V pondělní dohrávce
ligové skupiny A2 na sebe narazily
týmy, kterým se v poslední době
příliš nedaří. Ústí nad Labem přijelo bez rozehrávače Luky Igrutinoviče, s nímž klub ukončil smlouvu,
přesto dokázal zvítězit. Basketbalisté Prostějova prohráli 78:82 a ztratili osmé ligové utkání v řadě.

Ladislav Valný
Zápas začal zostra a oba soupeři jakoby se domluvili, že nebudou brá-

nit a uvidí, komu se bude více dařit
v útoku. V této pasáži se Orlům docela dařilo a několik minut byli ve
vedení. Pak ale nedokázali uhlídat
šikovného Thompsona a americký hráč v ústeckých službách otočil
skóre na 20:23. Od druhé čtvrtiny
se Severočeši zlepšili při bránění a
to se odrazilo v průběžném výsledku. Domácí dali pouze čtrnáct bodů
a do kabiny odcházeli za nepříznivého stavu 34:42.
Po obrátce se hráči Prostějova předváděli v individuálních akcích, které
proti organizované defenzivě neměly šanci na úspěch. Přestože Sluneta
nehrála nijak oslnivě, vstupovala do
závěrečné desetiminutovky s násko-

kem šestnácti bodů. Poslední čtvrtina
přinesla naději. Ústí přestalo bojovat
naplno a Orli začali velkou ztrátu nenápadně dotahovat. Když domácí Jacobs trefil trojku, zbývalo odehrát dvě
minuty a skóre bylo najednou 75:78.
Vzápětí byl faulovaný Simmons
a z čáry trestného hodu dotáhl svůj
tým na rozdíl pouhého bodu 77:78.
Hosté najednou nevěděli co hrát
a ztratili sebevědomí. Svěřenci kouče
Cholevy ale nedokázali využít dva
útoky k překlopení skóre na vlastní
stranu a v samotném závěru museli
dělat taktické fauly. Severočechy opět
podržel Thompson. Přestože nebyl
úplně stoprocentní, náskok svému
týmu pomohl uhájit.





9":3-/8  +  &"5
„Ústí vyhrálo zaslouženě, byť v té koncovce při troše štěstí jsme to mohli otočit. Když třicet minut taháte za kratší konec, tak ta ´Paní Spravedlnost´ úplně slepá není. Dlouho jsme
hledali sestavu, která by si na hřišti dokázala vyhovět a trošku si půjčit balon, což se nám
podařilo. Hosté pod dojmem vysokého vedení trochu polevili a my se dostali na dostřel.
Poslední čtvrtina byla dobrá, ale celkově nejsme nadšení ani z výsledku, ani z výkonu.“
0 1;<=>/?8@  $'5
„Do Prostějova jsme přijeli po čtrnáctidenní zápasové pauze a já sám jsem byl zvědavý, co to s námi udělá. První čtvrtina nebyla ideální, hlavně v obraně jsme udělali řadu
chyb. Druhá a třetí čtvrtina byly slušné, ve čtvrté zřejmě pod dojmem vedení o osmnáct bodů jsme polevili a můžeme mluvit o štěstí, že jsme tu koncovku zvládli. Bylo to o
jedné trojce, kterou Prostějov v závěru minul. Domácí nemusí skládat zbraně, myslím,
že ještě do dění ve skupině A2 promluví.“

Střelci ze Svitav atakovali hranici stovky
95
68

T SV
OR PV

SVITAVY Ani proti Turům se basketbalistům Prostějova nedařilo.
Posílení domácí se netají přáním
postoupit do play-off a obsadit
po nadstavbě ve skupině A2 první
místo. Jejich momentální pohodu
potvrdilo další vítězství, tentokrát
v poměru 95:68, které bylo již
páté v řadě.
Hostující celek zlobil Tury jen v úvodu zápasu, kdy trefil tři trojky ze čtyř

pokusů a vedl 9:4. Šlo však pouze
o chvilkové vzepětí Hanáků. Sehranější sestava svitavského mužstva
podporovaná zaplněnou halou rychle skóre překlopila na vlastní stranu
a již po deseti minutách vedla 26:19.
I v dalším poločasu domácí na palubovce kralovali. Pivoti využívali
přesné přihrávky, další body Tuři
přidali po chybách soupeře z rychlých brejků. Výrazně se prosadili i
střídající hráči, kteří dali dohromady
padesát bodů. To všechno se sečetlo
pod průběžné skóre 49:37 po dvaceti minutách.
Naději prostějovské sestavy na obrat

zadupali Tuři tvrdě do země hned na
začátku třetí desetiminutovky, kdy
navýšili svůj náskok na dvacet bodů
a ani poté nepolevili v nasazení. Potrestali téměř každou ztrátu Orlů,
kteří v pětadvaceti případech přišli
o míč a deset minut před koncem
vedli 78:53.
V závěrečné čtvrtině za rozhodnutého stavu trenéři Turů poslali na palubovku kompletní střídačku. Mezi
střelce se nezapsal pouze Šindelář,
ostatní přispěli k porážce Orlů, kteří
ani náhradní sestavu nedokázali přehrát. V závěru pouze dokázali těsně
ubránit stobodovou hranici. (lv)







$%' *BC1,/08<%!D""65
„Byli jsme hladovější než soupeř. Na něm bylo trošku znát, že v posledním
týdnu absolvoval tři těžká utkání, takže asi neměl tolik času se připravit. Celý
zápas jsme diktovali tempo hry. Vyhověli jsme si na útočné polovině, četli jsme
dobře obranu. Když přejdu k naší obraně. Pár chybiček by se určitě našlo, ale
to bylo z přemíry chtění. Jsem rád, jak se rozdělily minuty, všichni si zahráli.
Odvedli jsme dobrou práci.“
H'6>:+$-J08+  &"5
„Gratulace Turům, kteří hráli samozřejmě lépe než my. Když začneme od obrany, tak v té my jsme propadali. Dostali jsme skoro padesát bodů už v půlce a to je
hrůza. Stejně tak se přidal i útok, kdy neztrestáme chybu obrany. Počkáme, až se
opět postaví na svá místa, potom už to zkoušíme znovu a tam nás třeba zastaví
naše vlastní ztráty, jako kroky, stoupnutí do autu a tak dále, a to je špatně.

$(4%&!H+2J&%&(1#Q"!,(WG3W
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PROSTĚJOV Prakticky nový tým vedou trenéři Prostějova ve druhé části basketbalové ligy. A ze střídačky sledují, jak hráči pomalu
nachází společnou řeč. Mistrovské zápasy z pohledu Orlů někdy
připomínají spíše přípravné duely před sezónou a série porážek
se prodlužuje. „Je to hodně otřepaná fráze, ale v našem případě
má platnost. Můžeme si pomoci jen prací na tréninku. Bez ní to
prostě nepůjde,“ říká asistent trenéra David Hájek.
PŮVODNÍ rozhovor
rr Po zápase proti Ústí jste říkal,
že tým vypadá, jako by byl na začátku přípravy. Můžete to trochu

pro Večerník rozvést?

Ladislav VALNÝ

„Nedostatky jsou vidět prakticky ve
všem. Ztrácíme hodně míčů, to je

důsledek nesehranosti. V tom se čas
nedá ošidit. Nevyhovíme si v obraně a dostáváme hodně bodů. Hráči
neví, co od druhého můžou čekat.
Všechno spolu souvisí. Chce to čas
a ten nemáme.“
rr Týmově nevypadá ani výkon
v útoku. Čím to je?
„Útočíme do postavené obrany
a místo přihrávek zvolíme samostatný nájezd. Třeba proti čtyřem a ten
nevyjde. Toho si hráči všimnou a
řeknou si, že to zkusí taky. A pak se to
všechno sesype.“

rr Jak to můžou trenéři ovlivnit?
„Všem říkáme, co je třeba hrát, jak
musíme útočit a bránit. Ale na palubovce to pak vypadá jinak. Pak je třeba zkoušet sestavu, která si vyhoví.
I to je důsledek velkého počtu změn
v sestavě.“
rr Umíte odhadnout, kdy se výsledky zlepší?
„To nejde! Potřebovali bychom čas
na sehrání a ten nemáme. Chybí
i klid, protože počet neúspěchů roste.
Ale pomoct si musíme jedině tou prací a tréninkem. Jiná možnost není.“
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TOTÁLNÍ DOMÁCÍ PROPADÁK PROSTĚJOVA Kostelec rozcupoval
Slabý soupeř přišel k bodům „zadarmo“...

SO PRO
SO VEM 16:21
PROSTĚJOV Bez chuti a zápachu. Mluvit nebo psát o
nějakém výkonu v kontextu s
nedělním představením prostějovských házenkářů by bylo
příliš troufalé. Tým aspirující na
medailové umístění si zkrátka
nemůže dovolit prohrát s předposledním mužstvem tabulky,
které navíc přijelo jen s osmi
hráči do pole! Omluvou nesmí být ani rozsáhlá marodka.
Představení, které Prostějovští
svým věrným fanouškům přichystali, totiž nesneslo ani měřítko meziokresní soutěže...

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
L
VYSLOUŽIL
Tým Sokola II. nastoupil do druhého
domácího duelu v řadě bez dlouhodobě
zraněného Kosiny, čerstvě marodícího
Kozlovského a s gólmanem Hrubým
jen na lavičce náhradníků. Více prostoru
tak dostaly mladé naděje, které však šancí
pohrdly. Vstup do zápasu přitom pozděj-

ší tragédii vůbec nenasvědčoval. Vedení
4:1 po deseti minutách bylo uklidňující,
jak se však ukázalo, až moc. V brance
hostů se totiž rozchytal k neskutečnému
výkonu Ondřej Poul a jeho spoluhráči
vycítili šanci. Postupně otočili skóre a do
šaten šli s dvoubrankovým náskokem 7:9. Prostějovští plejeři vstřelili za dvacet minut pouhé tři branky...
Tragická hra bez nasazení a bojovnosti v
podání domácích pokračovala i po změně stran. Soustředěné Velké Meziříčí svůj
náskok navýšilo, hlavně ale díky absolutní střelecké impotenci soupeře. Prostějov
dokázal vsítit gól ze hry až po patnácti
minutách druhé půle, kdy se prosadil
Čelovský. Předtím skóroval pouze ze
sedmičky Jurík. V polovině druhého dějství tak byl stav 8:15 a prakticky nebylo
co řešit.
Prostějovským navíc odešel se zraněním
ruky tvůrce hry Mikulka a na jeho pozici
se přesunul z křídla Gazdík. Poslední naděje svitla tři a půl minuty před koncem,
kdy za stavu 16:19 hráli domácí přesilovku. Místo kontaktního gólu však opět
lacino ztratili míč a soupeř mohl slavit
nečekané ale plně zasloužené vítězství 16:21!
Při absenci trenéra Svatopluka Ordelta tak na svou premiéru v roli hlavního
kouče nebude Pavel Bečička rozhodně
rád vzpomínat... Prostějovští zajíždějí
v příštím kole na palubovku vedoucích
Hustopečí a v případě podobného přístupu by mohli trhnout i nějaký neslavný rekord!

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

P es ervenou hráz se domácím prorazit nepoda ilo.

Foto: Zdenk Vysloužil

POHLEDEM TRENÉRB
Pavel BEÈIÈKA – Sokol II Prostìjov
„Rozchytali jsme k výbornému výkonu brankáře, jinak si to nedovedu
vysvětlit! Sedm branek za poločas, s takovým počtem se vyhrát nedá. Na
začátku druhé půle jsme pokračovali v neproměňování šancí. Navíc se
zranil Filip Mikulka a dohrávali jsme s tím, co zbylo. Mladí dostali prostor,
bohužel nepotvrdili své ambice. Nenašel se nikdo, kdo by to na sebe vzal.
Soupeř měl větší touhu po vítězství a to byl rozhodující faktor.“
Ladislav ŠIDLO – Sokol Velké Meziøíèí
„Jsme rádi za vítězství. Dva body bereme, protože je potřebujeme.
Prostějovu chyběli klíčoví hráči, my také nebyli kompletní. Z tohoto
pohledu to bylo vyrovnané. V náš prospěch asi hrála větší touha po
bodech. Drželi jsme se taktiky a dotáhli zápas do vítězného konce.
Náš brankář měl obrovskou chuť a za důvěru se odvděčil vynikajícím
výkonem. V momentu, kdy už obrana začala uvadat, nás dokázal
podržet.“

Vydaený kontrolní turnaj rohovník:

Padesátka boxerG ukázala svGj um
PROSTĚJOV Sobotní boxerské
oblastní kolo, které pořádala
DTJ Prostějov, se mohlo pochlubit solidní účastí. Do zrekonstruované tělocvičny našlo cestu
padesát boxerů všech věkových
kategorií. „Pětadvacet dvojic od
školní mládeže přes kadety, juniory až po muže. Viděli jsme i zápasy žen a dorostenek. Myslím,
že je to početně takový zdravý
lepší průměr,“ usmíval se spokojený organizátor Petr Novotný.
Ve startovním poli figurovalo i
několik členů domácí DTJ, kteří
si počínali se střídavými úspěchy.
„Měli jsme v ringu šest borců. Čtyři vyhráli, takže jsme spokojení i s
výsledky. Byli mezi nimi i kluci, pro
které se jednalo o první zápasy a

porvali se s tím dobře,“ komentoval
šéftrenér DTJ Petr Novotný.
Z výhry se radovali tito jeho svěřenci: Jílek, Pfleger, Zapletal a Tlčík v
supertěžké váze mezi muži. Porážky naopak museli skousnout Uhlík
a Dzurňák v pětasedmdesátce mezi
muži. „Potěšující je i účast zahraničních boxerů z bratislavského Ružinova, měli přijet i z Malacek, ale ti
neměli bohužel soupeře. Škoda je,
že současně probíhalo i oblastní
kolo na severní Moravě. Nemohli
se tak zúčastnit borci z Olomouce
nebo Ostravy. Počet pětadvaceti
zápasů je ale velmi dobrý,“ uzavřel
Novotný.
Oblastní kolo boxu mládeže podpořilo statutární město Prostějov
(zv)
a Olomoucký kraj.

i outsidera v Juliánov
SO JUL
SO KNH 23:30
JULIÁNOV, KOSTELEC NA
HANÉ Naladili dobře. Kostelečtí
házenkáři zvládli vstup do jarní části
druholigového ročníku na jedničku.
Po předchozí domácí výhře s Bohunicemi si poradili i s posledním
Juliánovem. Na jeho půdě dokázali
zvítězit rozdílem sedmi branek a v
tabulce jihomoravské grupy se již
vyhoupli před rivala z Prostějova.
„Fungovala nám obrana, prakticky
celý zápas jsme vedli,“ komentoval
povedené představení Jiří Grepl,
kostelecký kouč.
Oproti domácí premiéře se do Juliánova
vypravila kostelecká výprava bez Karla
Diviše a Filipa Dořičáka. Chyběl také
zkušený Vymětal. „Kluci, kteří je zastoupili, podali velmi dobrý výkon a dokázali
je nahradit. Důležité bylo, že s námi odjel
Honza Smékal, jenž dal přednost Kostelci před Litovlí,“ poznamenal Grepl.
Hostující tým vsadil na zabezpečenou
a tvrdou obranu. Na středu nahradili
urostlého Diviše mladíci Palička s

Kopečným, v bráně dostal tentokrát
přednost Mayer. „Od začátku jsme šli
do vedení a drželi dvou až tříbrankový
náskok. V poločase jsme vedli o dva
góly,“ popisoval Jiří Grepl. Střelecky táhl
mužstvo Honza Smékal, ale přidali se k
němu tentokrát i další. Pěkné střely vycházely Dostálovi, z křídla se prosazoval
Přikryl a trefoval se i Švec. „V nástupu
do druhé půle jsme se trhli až na sedm
branek a v pohodě jsme dotáhli zápas
do úspěšného konce,“ dodal Grepl a
pokračoval v hodnocení: „Jeli jsme
vyhrát. Juliánov je poslední a kluci nemohou být v psychické pohodě. My jsme
ale také měli nějaké kádrové problémy.
Chyběl nám klíčový obranář Karel Diviš
a tak jsem měl trochu obavy.“
Nasazení Kopečného s Paličkou se
ukázalo jako povedený tah. „Kopečný
hrál na začátku, David dostal šanci
potom a oba odvedli výbornou práci.
Velmi dobře zahrál i Honza Smékal,“
uzavřel Grepl.
Navázat na úspěšný jarní start budou chtít kostelečtí házenkáři i v
dalším kole. Na domácí palubovce
hostí Tišnov. Utkání se hraje
netradičně již v sobotu 4. března od
(zv)
17:00 hodin.

FUTSAL
PROSTĚJOVSKA

Relax završil hattrick
KOSTELEC NA HANÉ Poslední
fustalovou soutěží, která se dohrávala o víkendu, byla 2. třída mužů.
Záložní výběr Relaxu Prostějov
napodobil své kolegy z „A“-týmu
a veteránů a pohlídal si prvenství.

Druhá příčka patří Brodku u Prostějova, třetí skončilo BVD. Ostudou skončilo účinkování béčka
Sexmeraldy, které se nesešlo ani
k jednomu zápasu nadstavbové
části…

2. TØÍDA PROSTÌJOVSKO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Domácí Nikolas Dzur\ák (v erném) bohužel svému sokovi v ringu P erovskému
podlehl.
Foto: Zdenk Vysloužil

Výsledky: nadstavba 3. turnaj, sobota 25. 2. 2017, hala Kostelec n. H.:
Sexmeralda „B“ - Atletico Smržice 0:5 kontuman, Fakin FC – BVD 2:10, Kolba, Jend ešek – Š>astný 2, M. Trajer 2, Olbert 2, M. Svozil 2, Krmár, K ížek. Atletico Smržice - Fakin FC 15:3, Vysloužil 4,
Kovaevi 3, Hanzelka 3, Gotwald 2, Martinek 2, Va eka - Jend ešek, Pokorný, Burget. BVD - Sexmeralda „B“ 5:0 kontuman, Sexmeralda „B“ - Fakin FC 0:5 kontuman, Torpedo Prostjov - FC
Relax Prostjov „B“ 5:11, R. Klimeš 3, Procházka 2 – Vorá 5, Mloch 2, Kucharuk, Hatle, Vodák,
Fabiánek. Memphis Prostjov - MK Brodek u Pv 3:4, Petrásek 2, Prášil – P. Pi\os, Smejkal, Zatloukal, vlastní. FC Relax Prostjov „B“ - Memphis Prostjov 11:4, Fabiánek 4, Vodák 3, Kucharuk 2,
Hatle, Vorá – Petrásek 3, Obruník. MK Brodek u Pv - Torpedo Prostjov 5:9, Typner 4, Matoušek
– R. Klimeš 4, Pokorný 3, Vyhlídal 2. Torpedo Prostjov - Memphis Prostjov 7:4, Pokorný 4, Janík,
Kollmann, Ratiborský – Petrásek 2, Obruník, M. Oarný.
1. Relax ProstJjov B
7
5
0
2
50:26
15+4
19
2. MK Brodek u Pv
7
4
0
3
30:27
12+3
15
3. BVD
7
3
2
2
42:29
11+1
12
4. Atletico Smržice
7
3
1
3
33:26
10+2
12
5. Fakin FC
7
3
1
3
21:39
10+0
10
6. Torpedo Prostjov
7
3
1
3
32:36
10+0
10
7. Memphis Prostjov
7
3
1
3
26:26
10+0
10
8. Sexmeralda B
7
0
0
7
0:35
0+0
0
Pedposlední sloupec zaznamenává poet získaných bod + bonifikaní body (4,3,2 a 1
bod po základní ásti soutže), poslední sloupec je celkovým soutem získaných bod.
O poadí na 3. - 4. míst po remíze ve vzájemném zápase rozhodl lepší pomr skóre.
O poadí mužstev na 5. - 7. míst rozhodla minitabulka vzájemných zápas: Fakin FC
– Torpedo Prostjov 5:0 kontuman, Fakin FC – FC Memphis Prostjov 1:1, Torpedo
Prostjov – FC Memphis Prostjov 7:4.
Po;adí st;elc: 1. D. Trajer (BVD), 31. 2. M. Trajer (BVD), 28. 3. 3. Typner (Brodek), 22. 4. - 6.
M. Spáil (Relax B), ehulka (Fakin) a O. Frys (Brodek), všichni 20. 7. Vodák (Relax B), 19. 8.
R. Klimeš (Torpedo), 18. 9. - 10. Hanzelka (Smržice) a Konený (Relax B), oba 17. 11. Fabiánek (Relax B), 16. 12. - 13. Kucharuk (Relax B) a J. Matoušek (Brodek), oba 15. 14. Petrásek
(Memphis), 13. 15. - 17. Kotlár (Smržice), Prášil (Memphis), P. Pi\os (Brodek), všichni 12.

Korfbalisté porazili Budějovice Michal Tomiga: „Nikdy jsem netvrdil...“
a dotáhli se na třetí i druhé místo!

PROSTĚJOV Více než čtvrt roku trvající vítězný půst korfbalistů SK RG
Prostějov byl ukončen! Po tak dlouhé době se v extralize dospělých ČR
2016/17 představili na vlastním hřišti
a zatímco venku během uplynulých
tří měsíců pouze prohrávali, doma
dokázali výsledkově uspět.
Střetnutí devátého kola nejvyšší české
soutěže bylo naprosto vyrovnané. V prvním poločase se oba týmy přetahovaly o
každý koš a do šaten odcházely za nerozhodného stavu. Ten dlouho panoval i po
přestávce, ale v úplném závěru byli Hanáci přesnější. „Zápas se nám dost povedl,
dali jsme i hodně košů. Konečně jsme se
scházeli v hojném počtu na trénincích a
hned to bylo znát. Sice nám chyběl kapitán Petr Galíček, toho však skvěle zastoupil Honza Tichý. Do sestavy se vrátil také

SK RG Prostìjov
Èeské Budìjovice
24:22 (12:12)

Nejlepší střelci Pv: Vyroubal 5,
Tichý a Šnajdr 4.
Sestava Prostějova: Havlová, Ambrosová, Drábková, Zelinková, Lorencová, Křížková, Vyroubal, Lužný,
Šnajdr, Marek, Tichý, Štefák, Rieger.
Petr Šnajdr, což naši hru rozproudilo,“
radovala se z vybojovaného triumfu prostějovská plejerka Nikola Ambrosová.
Z průběžného pořadí soutěže je patrné,
že výběr SK RG se dotáhl nejen na třetí
pozici čerstvě překonaných Jihočechů,
ale díky souběžnému vítězství Brna ve
Znojmě atakuje dokonce i druhou příčku! Její obsazení po konci základní části
by znamenalo historický postup do extraligového finále.

Z dlouhodobé fáze soutěže přitom zbývají poslední tři dějství, ve kterých ergéčko dvakrát zajíždí ven. Posunout se tedy
ze čtvrtého postu nahoru bude těžké,
ovšem nikoliv nemožné!
(son)

TABULKA
KORFBALOVÉ
EXTRALIGY 2016/17
PO 9. KOLE
1. Brno
2. Znojmo
3. . Budjovice
4. Prostjov

7
4
3
3

0
0
0
0

1
5
5
6

171:117
137:153
142:144
139:175

14
8
6
6

Program korfbalistů SK RG v
závěru extraligy dospělých ČR
2016/17:
sobota 11. března Prostějov - Brno,
neděle 12. března Znojmo – Prostějov, sobota 1. dubna České Budějovice – Prostějov

<<<pokračování ze strany 13
 Co v tuto chvíli navrhujete?
„Vyzývám všechny zúčastněné strany, aby
ukončily současnou tragikomickou situaci
v Prostějově, a zasedly ke konstruktivnímu a dlouhodobému řešení situace, aby
zde fungoval jeden klub, jedna hokejová
škola pod pevným vedením odborníků
s pevnými pravidly a s cíli výchovy mládeže s bohatým sportovním, kulturním
a společenským programem pro děti, jejich
rodiče, členy klubu a veřejnost. Místo praní
špinavého prádla mezi různými skupinami, osobními útoky a válkou mezi zhrzenými osobami, které do toho dnes zasahují.
Všichni tady najednou vědí, co kritizovat,
ale málokdo ví, co dělat, aby vše fungovalo.“
 Přikláníte se tedy ke spojení všech
tří subjektů?
„Klub LHK Jestřábi Prostějov je držitelem
všech licencí na soutěže, klub je několik let
podporovaný městem, a přesto jsem pro
tuto shodu nabídl v prosinci 2016 při jednáních s klubem SK Prostějov 1913 panu
Černoškovi post generálního manažera,
další funkce v předsednictvu a jiné pozice
spojené s kontrolou veškeré činnosti klubu. Stalo se tak po závěrech zastupitelstva

města Prostějova, které dalo jasný signál
a vyzvalo oba kluby k jednání. Může také
třeba dojít k dohodě, k vytvoření sedmičlenného představenstva klubu ze zástupců SK, LHK a města Prostějova s vytvořením dozorčí rady klubu v čele s osobností
prostějovského hokeje pracující pro město
Prostějov.“
 Nabízí se i jiné možnosti?
„Doposud jsme se bavili o spojení obou
klubů, veřejně vyzvali rodiče a děti z SK,
aby přišli na specializované tréninky vedené trenéry a hráči A-týmu. Variantou číslo
dvě by byl odprodej klubu včetně všech
registrovaných hráčů, licencí a majetků
klubu. Prostředníkem mezi LHK a SK
se stal náš sportovní manažer Radomír
Kužílek, ale k dohodě o spolupráci s cílem
vytvořit v Prostějově silný a respektovaný
sportovní klub nedošlo. Také bych rád
upřesnil, že teprve v momentě, kdy bude
zajištěn a také jasně i trvale podpořen projekt výchovy mládeže v Prostějově za peníze občanů města Prostějova, tak až poté je
třeba podpořit i seniorský hokej. Město by
mělo podporovat klub, který bude vlastnit
licence na soutěže a nedopustí opakování
stejného scénáře jako nyní! Lidé, kteří chtě-

jí dělat pro hokej a ne ho špinit a křivárnami
se k němu dostat, by si měli uvědomit, že
pomluvami jen škodí hokeji v Prostějově.
Pak opět nastane situace, že v klubu budou
jen lidé ochotní zajistit městu Prostějov tu
nejvyšší sportovní reprezentaci, a může se
zde hrát třeba i extraliga. Ale jen to, co může
město Prostějov finančně podpořit.“
 Na zastupitelstvu přišly na přetřes
také bývalé exekuce. Jak se k těmto skutečnostem stavíte?
„Nikdy jsem netvrdil, že dluhy a exekuce
neexistují. Klub byl od roku 2010 financován a ekonomicky veden společnostmi
pana Medka, který bohužel nedostál smluv
a v polovině sezóny 2012 přestal financovat
dohodnuté i podepsané smlouvy. Proto došlo k ekonomickému propadu klubu, a aby
se sezóna dohrála, došlo k převedení dluhů
se souhlasem věřitelů na mou osobu a k dohodě o splácení. Proč věřitelé po zaplacení
dluhů tyto návrhy na exekuci neodstranili,
což se v současnosti prověřuje. Zajímavé ale
je, kdo a proč zrovna v těchto dnech tyto věci
zveřejňuje a proč by se měla veřejnost touto
otázkou zabývat. Na zastupitelstvu předložím příslušné doklady, blíže bych se k tomu
nechtěl prozatím vyjadřovat.“

40

letos slavíme jubileum...

drobnohled

Pondělí 27. února 2017
www.vecernikpv.cz

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ANKETY SPORTOVEC MĚSTA SE BLÍŽÍ
Trůn je volný: loňská vítězka Šafářová se nedostala do nominace!

Exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
V současnosti finišuje soutěž o Hvězdu
sportovních médií. Prostřednictvím
internetového hlasování na webových
stránkách Sportovní komise města
Prostějova rozhoduje veřejnost o tom,
kdo zvítězí v této kategorii. „Uzávěrka
hlasování je v pátek třetího března.
V letošním roce je zatím o hlasování
rekordní zájem,“ komentuje předseda sportovní komise Pavel Smetana.
„Každoročně je z čeho vybírat. Za pro-

stějovské oddíly nastupuje celá řada
výjimečných sportovců.“ Odměnou
jednomu z vylosovaných hlasujících
bude zahraniční zájezd pro dvě osoby
na ostrov Elba, který věnovala cestovní
kancelář VLHA.
Další kategorií, do které se může zapojit veřejnost, je i fotografická soutěž.
Amatérští nadšenci mohou přihlásit
do soutěže celkem čtyři snímky. Dva
v umělecké a dva ve sportovní kategorii. Uzávěrka pro zasílání fotek je v pondělí 6. března 2017. Ty nejúspěšnější
budou veřejně vystaveny v prostorách
Sportcentra-DDM.
Slavnostní vyhlášení ankety proběhne tradičně v Hotelu Tennis
Club v pátek 17. března 2017.
„Vedle oceňovaných sportovců budou

pozváni i významní hosté z oblasti sportu i samospráv. Kulturní program oživí
jeden regionální umělec a jeden známý
zpěvák či zpěvačka. Samozřejmě budeme pokračovat i v charitativní činnosti.
Bude předán šek v hodnotě deset tisíc
korun na podporu sportovních aktivit
handicapovaných sportovců,“ informoval dále Smetana. Lukrativní společnost
legendárních sportovců spjatých s Prostějovem rozšíří i tentokrát další veličina.
„Do Síně slávy prostějovského sportu
bude uvedena další významná osobnost. Samozřejmě nezapomeneme ani
na neprofesionální sportovce.“
Aktuální informace,
možnost hlasování a další
zajímavosti týkající se nejen
ankety najdete na www.skmpv.cz.

NOMINACE SPORTOVNÍCH KLUBÙ NA SPORTOVCE ROKU 2016

SPORTOVEC ROKU
Tomáš BERDYCH (tenis, TK Agrofert Prostějov), Jakub CIBULKA (plavání, TJ Prostějov), Ondřej DUDEK
(box, DTJ Prostějov), Libor JIROUŠEK (parašutismus, ASO Dukla Prostějov), Kateřina KADLECOVÁ (plavání, TJ Prostějov), Petra KVITOVÁ (tenis, TK Agrofert Prostějov), Zbyněk NETOPIL (rafting, Tomi-remont
Prostějov), Martin SPUDIL (cyklistika, SKC Tufo Prostějov), Dana ZBOŘILOVÁ (dálkové plavání, TJ Haná
Prostějov)

TALENT ROKU

Michal HLAHŮLEK (lukostřelba, Lukostřelba Prostějov), Eliška HUBÁČKOVÁ (krasobruslení, KRASO-bruslení Prostějov), Martin KOUŘIL (krasojízda, florbal, Sportovní klub K2 Prostějov), Pavlína KRPCOVÁ
(tanec, TŠ Pirouette), Eliška NOVOTNÁ (lukostřelba, Lukostřelba Prostějov), Daniel PONÍŽIL (gymnastika, TJ Prostějov), Tereza SLAVÍKOVÁ (volejbal, VK Agel Prostějov), Dalibor SVRČINA (tenis, TK Agrofert
Prostějov), Jakub ŠŤASTNÝ (cyklistika, SKC Tufo Prostějov)

TÝM ROKU
ASO DUKLA PROSTĚJOV (parašutismus), BC DTJ PROSTĚJOV (box muži), LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV (hokej muži), LUKOSTŘELBA PROSTĚJOV (muži), ORLI PROSTĚJOV (basketbal muži),
RAFTAŘI TOMI REMONT (raft, muži a ženy), SKC TUFO PROSTĚJOV (dospělí cyklistika), TK AGROFERT PROSTĚJOV (dospělí tenis), VK AGEL PROSTĚJOV (volejbal ženy)

%&=#;  ()"
BCM ORLI PROSTĚJOV (junioři basketbal), SKC TUFO PROSTĚJOV (mládež cyklistika), SK PROSTĚJOV (orientační běh mládež), TJ SOKOL CENTRUM HANÁ (st. žáci házená), TJ SOKOL I PROSTĚJOV
(dorostenci nohejbal), TJ SOKOL I PROSTĚJOV (mládež judo), TOMI REMONT PROSTĚJOV (rafting
junioři), TK AGROFERT PROSTĚJOV (mládež tenis), VK AGEL PROSTĚJOV (kadetky a juniorky volejbal, 2. a 3. místo MČR).

Prostějovský prodejce vozů Š
KODA P
V-AU
TO

představil novinku SUV ŠKODA KODIAQ
PROSTĚJOV Uplynulou středu 22. února představil prostějovský prodejce vozů Škoda, společnost
PV-AUTO, sedmou modelovou řadu a novinku
z Mladé Boleslavi, automobil kategorie SUV Škoda
Kodiaq, schopnou nabídnout až sedm míst ke svezení.
Nová Škoda Kodiaq vstupuje na trh se třemi stupni
výbavy a široká nabídka různých provedení umožňuje přizpůsobit si vůz vlastnímu stylu používání. Tento
model všemi svými užitnými prvky, jako jsou prostor
a praktičnost, nabídka jízdních asistenčních systémů,
nová dimenze konektivity a v neposlední řadě i nabídnutá motorizace, potvrzuje kvalitativní rozvoj komfortu započatý modelem Superb. Pro Škodovku v novém
segmentu posunuje Kodiaq výše zmíněné přednosti na
novou úroveň.
„O Kodiaqa byl nebývalý zájem. Jen v den prodejní
premiéry jsme se zákazníky absolvovali více jak padesát
testovacích jízd a návštěvnost na salonu přesáhla číslici
dvě stě,“ uvedl šéf prodeje nových vozů Marek Mikulášek.
Seznámit se s Kodiaqem, svézt se s ním nebo se jen
nechat s touto novinkou vyfotit, to vše na vás čeká
při návštěvě prostějovského dealera, společnosti PV-AUTO sídlící na ulici Brněnská 108 v Prostějově.
Více informací se dozvíte na internetových stránkách společnosti www.pvauto.cz již nyní.
(pr)

17022410230

PROSTĚJOV Vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova za rok 2016 se nezadržitelně blíží, a proto
si vzal Večerník tentokrát pod drobnohled ocenění místních hvězd. Klání napíše letos již své dvanácté
pokračování a jistotou je, že tenistka Lucie Šafářová trofej neobhájí. Nedostala se totiž do nominace.
Největší favoritkou je pravděpodobně bronzová medailistka z Ria de Janeira Petra Kvitová společně se
světovým šampionem v parašutismu Liborem Jirouškem. Oba ovládli už krajskou anketu.

