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PEPADL KVITOVOU?
ANONYM:
JE TO
TENTO
MUŽ!

Policie R si už ped pár dny pevzala
snímek anonymn udaného muže. Podoba s identikitem by tu byla, avšak kvli
zákonu o ochran osobnosti vidíte obliej
rozosten...
Koláž Veerníku

EXKLUZIVNĚ

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Případ tenistky Petry
Kvitové, kterou 20. prosince 2016 přepadl v jejím bytě neznámý útočník
s nožem, řeší Prostějované i po šestasedmdesáti dnech. Je to poznat z neutuchajících dotazů a také četnosti reakcí
na zveřejněný identikit možného pachatele, které policie registruje téměř
každý den. Jedno takové oznámení se
nedávno objevilo i ve schránce redakce
Večerníku! U identikitu na novinovém
papíru byla přilepena fotografie dobře
známého recidivisty... Je to skutečně
on, kdo kvůli pár tisícovkám pořezal
dvojnásobnou wimbledonskou šampionku?

VŠE O PŘÍPADU I AKTUÁLNÍM STAVU
PETRY KVITOVÉ NAJDETE NA STRANĚ 41

➢

VEÈEØE soud

OSVOBODIL,
AUGUSTINA
možná ÈEKÁ...
nalistujte stranu
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REGION

PROSTĚJOVSKO
MÁ HEJTMANA!

 Poprvé v historii bude
Olomoucký krj řídit člověk
z místního regionu.
Kdo nahradil Koštu? strana 10
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RECALL s. r. o.
Zavedená šicí dílna v Prostějově

HLEDÁ PRACOVNÍKA VÝSEKU
A PŘÍPRAVY VÝROBY
Zkušenosti s výrobou z koženky a kůže výhodou.

17030310252

Tel.: 724 780 895

17030110241

17030310249

Nabízíme dobré platové podmínky
a práci v příjemném kolektivu.
Nástup možný ihned.
Volejte Po - Pá 7 - 14 hod.
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Rovná stovka!
Prostějov (red) - Paní Věra Rozbrojová z Prostějova se v plné svěžesti dožila 100. narozenin. Vitální
stařence minulý týden poblahopřála k jubileu náměstkyně primátorky
Ivana Hemerková. „Žila jsem celých
sto let střídmě a skromně,“ dala oslavenkyně zřetelný recept na dlouhověkost.

Ryby to
mají spoèítané
Prostějov (red) - Lidé, kteří se
procházeli začátkem minulého
týdne kolem Mlýnského náhonu,
mohli pozorovat, že se v něm nacházejí malé uhynulé ryby. „Není
způsoben žádnou havárií. Ryby
přirozeně uhynuly během letošní
mrazivé zimy a byly zachyceny pod
ledem. Nyní při zvýšeném průtoku
vody postupně připlouvají a jsou
zachyceny stavidlem u městského
rybníka. Rybáři je postupně vybírají a likvidují,“ vysvětlila vedoucí
odboru životního prostředí prostějovského magistrátu Martina
Cetkovská.

Vítr vyhnal hasièe
Prostějovsko (mik) – Silný vítr
zaměstnává v posledních dnech
hasiče z celého Olomouckého
kraje. Uplynulý čtvrtek 2. března
zasahovaly výjezdové jednotky i na
Prostějovsku. A to hned šestkrát.
„Většinou se jednalo o popadané
stromy či silné větve,“ prozradil Jan
Ondruch, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

letos slavíme jubileum...

rubriky
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Kvtinou prý
NEUHODÍŠ...

CO NÁS UDIVILO…
Kriminalizace hokeje. Předseda
mládežnického spolku LHK Jestřábi
Michal Tomiga má další problém.
Prostějovští radní mají podezření,
že v žádostech o dotaci pro svůj klub
lhal, když popíral jakékoliv exekuční
řízení. Nové poznatky však hovoří
o něčem jiném, konšelé proto podali
žalobu. A přidat se má i kraj...
Blanka Kolekáová pevzala kytici od nového starosty Držovic se znaným sebezapením...
Foto: Michal Kadlec

Agentura U parku ve Studentské bude NUDAPLÁŽ!
Tohle je ale vyložený truc! Obyvatelé Tylovky a přilehlých ulic už
vzdali boj proti pět metrů vysoké
zdi, kterou zástupci židovské obce
brzy ohradí park ve Studentské ulici
a prostřednictvím které se znovuobnoví starý hřbitov. Jak zjistila Agentura Hóser, občané nyní mají jinou
prioritu. Přes osmnáct tisíc lidí totiž
podepsalo petici, či lépe řečeno žádost, o výstavbu nudapláže místo
dětského hřiště, které těsně sousedí
s židovským hřbitovem.
„Čučela jsem na to jako z jara, když
nám přinesli tu žádost. Jednalo se

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

•• Pondělí ••
Tempora mutantur. „Přátelé z Olomouckého kraje, víte, že u vás kandiduje
na hejtmana lékař, světová kapacita, manažer a nositel kříže svatého Václava?
Jmenuje se Oto Košta. Po všech těch letech co tu vládli tradiční politici, si kraj
zaslouží skutečného a hlavně charakterního hejtmana,“ psal před čtyřmi měsíci
Andrej Babiš. To bylo před volbami. Inu, časy se mění. Obzvláště po volbách...
•• Úterý ••
Zákazníkům se nezavděčíš. „Zákazník, který si stěžuje, je můj nejlepší kamarád,“ tvrdí americký obchodník a milionář Stew Leonard. Poněkud jinak to
má Jaroslav H. zvaný Heris. Mezi jeho zákazníky, jimž prodával pervitin, patřil
i Patrik Hauer, který Herise praštil pěstí, až se skácel k zemi. Pak mu přiložil ke
krku nůž a obral ho o pár věcí. Své jednání Hauer u soudu ospravedlňoval tím,
že mu dealer prodal nekvalitní pervitin.
•• Středa ••
Kdo rychle dává, dvakrát dává. Toto pravidlo se perfektně osvědčilo po požáru rodinného domu v Čechách pod Kosířem. Už na druhý den po události
se početné rodině, které v domě shořelo prakticky vše, začala scházet sbírka oblečení, hraček a vybavení do domácnosti. Dobro v nás se často projeví až tehdy,
když se stane něco hodně špatného...
•• Čtvrtek ••
Přišla o „svou“ obec. „Postaráme se o náš kraj, jako se staráme o naše obce,“
hlásala nedávno před krajskými volbami z billboardu politického uskupení Starostové Pro Olomoucký kraj tehdejší starostka Držovic Blanka Kolečkářová.
Její obec však už není její. Po deseti letech ji ve funkci nahradil Jaroslav Studený.
•• Pátek ••
Sladká nostalgie. „To, co většinu lidí děsí na smrti nejvíc, není ztráta budoucnosti, ale ztráta minulosti,“ napsal spisovatel Milan Kundera. Šanci připomenout si dvacet let starou minulost svou i své obce dostali lidé ze Smržic. V místním kulturáku se promítala videokronika z let 1995 až 1997.
•• Sobota ••
Antidepresivní rybička. „Ona má antidepresivní rybičku vytetovanou na
nejtajnějším místě, možná je pod srdcem a možná trochu níž, ona může všude
prostě tam - kam si vymyslíš,“ zpívá v jedné z písní kapela Vypsaná fiXa, která je
typická svými surrealistickými texty. Vystoupení v klubu Apollo 13 mělo grády.
•• Neděle ••
Vesmírní bezdomovci. Stojí dva kosmonauti na Marsu a dívají se střídavě na
sebe, na zem, na raketu, na sebe, na zem, na raketu. Po chvíli to jeden z nich
nevydrží a říká: „Co na mě tak vejráš, já tam ty klíče nezabouch!“ I vy jste mohli
vyrazit na prostějovskou hvězdárnu na povídání o orbitálních stanicích a pobytu lidí ve vesmíru.

CO NÁS POTŠILO...
Peníze jako za vítězství. Triumf
ve Velké pardubické to Nikasovi už
sice nevrátí, majitel koně Petr Kupka i trenér Popelka a žokej Stromský
však mohou cítit malé zadostiučinění. S dodavatelem krmiva se totiž
přece jen dohodli na mimosoudním
urovnání sporu kvůli zodpovědnosti
za nález zakázaných látek.

Michal KADLEC
Při volbě nového starosty Držovic se Večerník
přesvědčil, že i darování kytice může způsobit značný šok. Nový lodivod sousední obce
Jaroslav Studený v závěru ustavujícího zastupitelstva vstal a s květinami v ruce poděkoval
za dosavadní práci bývalé starostce Blance
Kolečkářové. Muž, který dlouhá léta neměl
pro tuto ženu dobrého slova...„Nebylo to strojené, myslel jsem to upřímně,“ hájil se před
Večerníkem nový starosta. Blanka Kolečkářová
kytici převzala, ale se strojeným kyselým obličejem. „Ty květiny hned odnesu do kostela,“
přiznala se nám značně vykolejená bývalá první dáma Držovic. A pak že květinou neuhodíš...
Reportáž z volby nového vedení této
obce si můžete přečíst na straně 10

rubriky
Večerníku

o pět velkých stohů papíru, na kterých je skutečně šestkrát víc podpisů
než na petici proti stavebním změnám v parku ve Studentské ulici,“
potvrdila primátorka Alena Rašáková. Ona sama prý pro přeměnu
dětského hřiště bude s největší pravděpodobností na zastupitelstvu hlasovat. „Ale pouze pod podmínkou,
že obdržím na nudapláž doživotní
volnou vstupenku,“ prozradila první žena Prostějova.
Je úplně jasné, že lidé požadují
něco tak hanbatého jenom proto,
aby Židé měli vztek. „No a co, my
nesmíme procházet parkem, tak ať
se oni při zpívání žalmů dívají na
pěkné ženské. Kdyby se pohoršovali, můžou zeď okolo parku ještě

KRIMI
íslo

Chlapík se spolčil se sázkovou společností, jejímž jménem provozoval na náměstí
sázkové hry. Při kontrole
z firmy však vyšlo najevo, že
nesedí záznamy o tržbách se
skutečnou finanční hotovostí.
Bodejť by také ano, když si
muž peníze přisvojil a utratil. Teď mu hrozí až dva roky
vězení.

6000
Nejde o velké peníze, spíše
o princip. Především se pak
jedná o zpronevěru, za kterou
reálně hrozí kriminál. Prostějovská policie obvinila provozovatele podniku v centru
města z trestného činu. Muž si
totiž ponechal šest tisíc korun,
které vybral od sázkařů...

www.
vecernikpv.cz

zvýšit o nějaký ten metr. Měli by se
ale dívat, takové krásné ženské nemají ani v Americe,“ nechal se slyšet
jeden z hlavních aktivistů v boji za
nudapláž.
Už letos na podzim by se mohli
stavbaři pustit do díla. Součástí
areálu v Tylově ulici má být padesátimetrový bazén s vodotryskem
a všude okolo písečná pláž. Tady
se návštěvníci mají pohybovat tak,
jak je pánbůh stvořil. „Jsme všichni pro, a doufáme, že vedení města nám alespoň tentokrát vyhoví.
Já se na nudapláž hrozně těším.
V aquaparku ji zrušili a na přehradě nás s manželem honili policajti
z mravnostního,“ svěřila se Jeronýma Prsatá, obyvatelka Tylovy ulice.

Proti nudapláži nemá nic vedení
města, mravnostní oddělení prostějovské kriminálky, Armáda spásy
a dokonce ani učitelé z blízké školy.
„Já myslím, že v rámci výuky sexuologie bych na nudapláž mohla vzít
i žáky mé třídy na exkurzi,“ míní Oldřiška Vzrušená, jedna z pedagožek
sousední školy.
Jediný, kdo protestuje, je zástupce
židovské obce. „Je to čuňačina, a to
hned vedle hrobů našich předků!
Já to tak nenechám,“ láteří Tomáš
Srneček.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…

111
Jen něco málo přes pověstných sto
dnů hájení vydržel ve funkci nejvyššího muže Olomouckého kraje
Oto Košta. Jde tak o historicky
nejkratší „vládu“ hejtmana v celé
České republice. Trvala jen 111 dní
a skončila jeho pondělním odvoláním, kdy vyvrcholila několikatýdenní politická krize.
ZAUJAL NÁS…

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

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.

NIKOLA KROUPOVÁ
se narodila 8. srpna 2000 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. února
2017. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
17 do 18 let, měří mezi 160 až 170 centimetry, má hubenou postavu, modré
oči a hnědočerné vlasy.

JIØÍ
KRAMPOL
Spoustu zábavy připravil Prostějovanům uplynulý pátek tento
oblíbený český herec a moderátor. Pro pořad Stáří je stav mysli
ve Společenském domě si jako
hosty pozval Radima Uzla a Petra
Michka. Společně s nimi se postaral o velkou show, v níž nebylo
o humor nouze.
ZASLECHLI JSME…

„TU ÚČTENKU
MI DEJ, STARÁ
JI CHCE VIDĚT!“
Tuhle hlášku směrem
k výčepnímu zaslechl Večerník
v jedné prostějovské hospůdce
od stálého štamgasta. Holt, díky
EET je vše pod kontrolou i doma
POÈASÍ v regionu

RICHARD RAFAEL
se narodil 22. října 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
police celostátní pátrání dne 17. února
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 43 do 45 let, měří mezi 170 až 180
centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy.
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PØEVZALA Co ví KRIMINÁLNÍK
na doktora Augustina?
ŽEZLO
Stanislava
Páleníková?

PROSTĚJOV Nedávno Večerník informoval o smutné
události, kdy ve věku neožitých 105 let zemřela v Držovicích nejstarší občanka prostějovského regionu Anastázie Pospíšilová. Podle neoficiálních informací převzala
nyní pomyslné žezlo Stanislava Páleníková, dáma z Domova důchodců v Prostějově.
Ale dá se tomu skutečně věřit? Jen tak napůl! „Hovořila jsem
s pracovníky prostějovské matriky, jmenovitý seznam nejstarších lidí na Prostějovsku odmítají zveřejnit, je to v rozporu se zákonem na ochranu osobních dat,“ sklapla Večerníku
brada při odpovědi náměstkyně primátorky Prostějova Ivany
Hemerkové na žádost o oficiální zprávu, kdo je po úmrtí Anastázie Pospíšilové z Držovic nejstarším občanem regionu.
„Mohu jen potvrdit, a to po domluvě a souhlasném stanovisku vedení Domova důchodců v Nerudově ulici, že nejstarší
občankou města Prostějova je Stanislava Páleníková,“ konstatovala Hemerková.

ZMLÁTIL
manželku!
PROSTĚJOV Další manželskou
rozepři ukončenou ranou pěstí do
obličeje ženy řešili minulé pondělí
strážníci v jednom z prostějovských bytů. Násilník nic nezapíral,
manželka ho prý rozčílila...
„Ve večerních hodinách sedmadvacátého února oznámila žena napadení
svým manželem. Hlídka na místě událost potvrdila. Muž čekal na strážníky
před domem a tvrzení své manželky
nepopíral. Uvedl, že byla na návštěvě
u kamarádky a po návratu domů mu
začala sprostě nadávat, což ho rozčílilo
natolik, že se neovládl a udeřil ji. Žena
výpověď svého manžela potvrdila,
lékařské ošetření ale odmítla. Oba se
přiznali k požití alkoholu před vlastním incidentem,“ popsala událost Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov. „Hlídkou byli oba partneři upozorněni, že se jedná o návrhový
přestupek. K projednání je zapotřebí do
třech měsíců podat návrh u správního
orgánu,“ dodala Adámková.
(mik)

EXKLUZIVNĚ

Je Stanislava Páleníková skuten nejstarší na území
prostjovského regionu? Zejm ano, ale úady tuto skutenost potvrdit nemohou... Co vy? Foto: Michal Kadlec

Čtenářům Večerníku dobře známá seniorka se narodila
20. ledna 1913. Máte však ve své obci podobně vitálního
či dokonce staršího spoluobčana či spoluobčanku? Napište nám na e-mail redakce@vecernikpv.cz!
(mik)

KUŘIM, PROSTĚJOV Minulé úterý došel do redakce Večerníku dopis přímo z vězení! Šlo o psaní od Zdeňka Pekaře, který si ve věznici v Kuřimi
odpykává trest nejen za podvody z podnikání, ale
rovněž za vykradení kanceláře prostějovského advokáta a bývalého radního Josefa Augustina. A teď
po Okresním soudu požaduje obnovení procesu!
Finanční podvody bývalého majitele kdysi úspěšné firmy
Kopek byly u soudu jasně prokázány, vykradení Augustinovy kanceláře ovšem Zdeněk Pekař opakovaně popíral.
Usvědčily ho však stopy DNA získané z krve na rozbitých
dveřích kanceláře známého zastupitele. Pekař si odtud odnesl 162 000 korun. Okradl tak svého právního zástupce,
který jej u soudních přelíčení obhajoval!
Aktuálně Pekař napsal z vězení Večerníku dopis, ve kterém
informuje o svých dalších krocích v celé kauze.

Jsem definitivn

VOLNÝ!
OLOMOUC, PROSTĚJOV Vloni
v červenci byl Večerník u toho, když
Krajský soud ve Zlíně zprostil obžaloby bývalého majitele prostějovského diskotékového klubu Relax
v Komenského ulici Jiřího Večeře (na
snímku) z vražd dvou podnikatelů
z jihu Moravy. Státní zástupce se proti rozsudku odvolal, ovšem minulý
týden Vrchní soud v Olomouci verdikt zlínského soudu potvrdil! Večeř
je tedy od středy minulého týdne na
svobodě...
Jiří Večeř není rozhodně žádný svatoušek. V devadesátých letech minulého
století byl zapleten do nelegálních obchodů s lehkými topnými oleji a za podíl
na vraždách dvou jiných podnikatelů
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hodně tajemně Zdeněk Pekař z věznice v Kuřimi.

Co všechno může vědět na prostějovského advokáta a ještě stále komunálního politika? Večerník oslovil
samotného Josefa Augustina, zda neví, o co může při soudním jednání jít. „Nezlobte se, ale nepovažuji za vhodné se
v tuto chvíli k dopisu pana Pekaře jakkoliv vyjadřovat,“ reagoval člen KSČM.
No, uvidíme! Jednání u Okresního soudu v Prostějově se žádostí Zdeňka Pekaře o obnovení procesu proběhne už
(mik)
zítra a Večerník přinese v příštím čísle podrobnou reportáž!

Úleva Jiího Veee:
náře
i plánů na zavraždění novináře
minási odseděl patnáct let v krimináalších dvou
le. Jenomže k prokázání dalších
dníků s LTO
nájemných vražd obchodníků
ína a FrantišMiroslava Kovaříka ze Zlína
ka Blažíčka chyběly policiiii a následně
kazy „Nebylo
Nebylo
i soudům přesvědčivé důkazy.
prokázáno, že by obžalovaný spáchal
skutky, ze kterých byl obviněn,“ shrnul
celé jednání Vladimír Lichnovský, mluvčí Vrchního soudu v Olomouci.
Podnikatel Kovařík zemřel v roce 1995
na parkovišti poté, co usedl za volant
svého BMW. Nepřežil totiž výbuch
nastražené nálože, exploze mu utrhla
ruce i nohy. Večeř podle obžaloby vraždu zorganizoval, najal na drsný trestný
čin neznámého člověka nebo více osob
a zajistil nástražný výbušný systém, který
byl ve voze instalován. Při explozi seděla
ve voze i podnikatelova nezletilá dcera,
která útok přežila. František Blažíček byl
zastřelen o několik dnů později, a to přes

ASY...
DOPIS Z zvB
áat na jedn

ŽALOBA
NA TOMIGU!
zjistili jsme

Foto: archiv Veerníku

okno svého domu v Uherském Hradišti.
Večeř podle obžaloby zajistil střelce, který
pak muže usmrtil. Motivem obou činů
měly být jeho dluhy. „Není dostatek důkazů, aby byl obžalovaný uznán vinným.
Pokud se soud prvního stupně dostal do
důkazní nouze, tak postupoval správně,
jestliže v pochybnostech o vině zprostil
obžalovaného,“ potvrdil Lichnovský.
Jiří Večeř, kterému za obě vraždy hrozil
až výjimečný trest doživotí, je tedy osvobozen. Kam povedou jeho první kroky z
vězení? A zakotví zpátky v Prostějově?
Večerník se veškeré novinky kolem tohoto někdejšího „mafiána“ pokusí zjistit...
(mik)

PROSTĚJOV Jedna pohroma za
druhou se řítí na předsedu spolku
LHK Jestřábi Michala Tomigu. Poslední jednání zastupitelstva města
opouštěl se sklopenou hlavou, neboť
odcházel bez skoro tří milionů korun, které požadoval jako dotaci pro
svůj oddíl. A co víc, na šéfa jednoho
ze dvou současných mládežnických
hokejových klubů v Prostějově si teď
posvítí Policie České republiky...
Vedení Statutárního města Prostějov
a dle neověřených informací i Olomouckého kraje totiž mají podezření,
že v žádosti o finanční podporu města
šéf mládežnického hokeje v Prostějově
lhal! „Do čestného prohlášení, které je
nedílnou součástí každé žádosti o do-

taci, pan Tomiga uvedl, že na něho či
klub není registrována žádná exekuce.
Máme za to, že může jít o lež. Minimálně v prosinci loňského roku, kdy žádal
odotaciprorok2017,bylatotižjednaexekuce na LHK Jestřábi platná. A jak jsme
viděli na zastupitelstvu, platná je ještě
i nyní. Máme tedy důvod se obávat, že
ze strany pana Tomigy může jít o dotační podvod. Celou záležitost jsme nechali
prověřit orgány činnými v trestním řízení,“ potvrdila Večerníku prostějovská
primátorka Alena Rašková.
„Dokážu, že jsem všechno splatil a exekuce je již neplatná,“ uvedl Michal Tomiga nedávno před všemi zastupiteli. Na
aktuální dotaz týkající se nového kroku
vedení města, však koncem uplynulého
týdne v e-mailovém dotazu Večerníku
nezareagoval. Kde je tedy pravda? (mik)
O situaci v mládežnickém hokeji
čtěte také na straně 43

POD KOSÍEM VYHOELPoDM!
mozte!
Rodinná
tragédie...

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

17030310253

ČECHY POD KOSÍŘEM „Shořelo nám vše!“ Takto popsala Michaela
K. situaci po úterním požáru domu, který obývala se svými rodiči
a sedmiletou dcerou v Čechách pod Kosířem. Její pětapadesátiletá
maminka byla po požáru vrtulníkem dopravena do nemocnice
s popáleninami druhého stupně na rukou i nohou, o tři roky starší tatínek byl zase hospitalizovaný poté, co se nadýchal zplodin.
Škodu odhadli hasiči na 900 000 korun. V samotné obci i na sociálních sítích se bezprostředně po události rozjela sbírka na pomoc
postižené rodině. A přináší úžasné výsledky, připojte se!
2x foto: HZS Olomouckého kraje
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„Neprodejné“ koupaliště Zastávka na Plumlovské ZAVONÍ

v Nezamyslicích opět
NABÍZÍ „REALITKA“
NEZAMYSLICE Budoucnost
nezamyslického
koupaliště
zůstává nejistá. V létě 2015
tehdejší provozovatel oznámil,
že už dál pokračovat nechce,
načež majitel se následně netajil svým záměrem celý areál
prodat. O koupaliště projevilo
zájem vedení městyse, jenž
vlastník od prodeje překvapivě
couvl. Jak Večenrík zjistil, celá
věc má další nečekaný vývoj...
Vedení městyse se k odkupu
koupaliště
stavělo
nejprve
odmítavě, zároveň si však pochvalovalo vstřícný přístup majitele
při dvou letních pronájmech. Nakonec přehodnotilo i svůj postoj
a loni na podzim se rozhodlo areál

Nezamyslický bazén je jedním ze dvou posledních oficiálních koupališ
v regionu.
Foto: Martin Zaoral

odkoupit. Jenže vše bylo rázem
jinak. Majitel areálu jim následně
oznámil, že nic prodávat nebude!
Od té doby jednání mezi ním
a zástupci městyse uvízla na
mrtvém bodě. Nedávno se však
koupaliště i s restaurací opět
objevilo v nabídce realitních
kanceláří. Jak je něco takového
možné?

Napsáno Boue
pred


tovými chlazenými jídly. Oba zděné kiosky poničili sprejeři
a radní si stále nevěděli rady, jak s odpudivým místem naložit!
K výraznému posunu došlo v minulých dnech. „O celý prostor projevila zájem kroměřížská firma, dohodli jsme se na
dlouhodobém pronájmu,“ zvěstoval Večerníku příznivou
zprávu Pospíšil.
A ledy se pohnuly. Každý, kdo nyní okolo prostoru prochází,
vidí čilý stavební ruch. „S vedením města jsme se domluvili velice rychle, hodláme zde provozovat pekárnu. Kromě
čerstvého pečiva zde budeme prodávat i cukrovinky. Rozhodli
jsme se ale celý prostor zrekonstruovat tak, aby odpovídal jednadvacátému století. Chceme nabízet zboží z naší vlastní pekárny v kulturním prostředí,“ uvedla exkluzivně pro Večerník
Renata Brichtová, majitelka společnosti MSK Kroměříž.
Jak dodala, přesný termín otevření nového obchůdku znám ještě
není, v koutku duše ale počítá s dubnem tohoto roku. (mik)

Tyto snímky dokazují, že nový nájemce to myslí s rekonstrukcí zastávky v Plumlovské ulici vážn. Brzy zde bude otevena
pekárna.
2x foto: Michal Kadlec

uvnit koalice na radnici!

nání zastupitelstva ostře vystoupil radní
a zároveň i krajský zastupitel Zdeněk
Peichl (ODS). Hlasování o rozšíření
programu zastupitelstva právě o tento
bod nakonec proběhlo. Pro byli všichni přítomní členové ČSSD a KSČM
a Jindřich Miklas z KDU-ČSL. Při současném rozložení sil v prostějovském
zastupitelstvu to však nestačilo, pro
přijetí chyběly dva hlasy. V kuloárech se
mluví o tom, že sociální demokraté jednali na popud celostátních orgánů strany. Sami členové ČSSD v Prostějově to
ale rezolutně odmítají. „Paní senátorka
Sekaninová využila svého práva, které
má každý člen zastupitelstva. Přednesla
svůj návrh hlasovat o dané problematice, nějaké vlivy zvenčí vylučuji,“ uvedl

místostarosta města Miroslav Pišťák
(ČSSD). Připustil ovšem fakt, že odmítavý postoj sociální demokracie k privatizaci nemocnic je součástí celostátního
programu strany. „Máme usnesení
vyšších stranických orgánů nepodpořit
transformační proces, respektive změnu právní formy společnosti. Sloučení
tří nemocnic v Prostějově, Šternberku
a Přerově do jedné akciové společnosti navíc považuji z mnoha důvodů
za nešťastné,“ přidal se i Alois Mačák,
další místostarosta za ČSSD. Sociální
demokraté porušení koaliční smlouvy s ODS odmítají. „Ve smlouvě se
o postoji k problematice prostějovské
nemocnice nepíše,“ zdůvodnil Miroslav Pišťák.

Místostarosta Pavel Drmola (ODS)
ale uvedl, že mu vadí způsob, jakým
byl materiál na zastupitelstvo předložen. „Osobně si myslím, že nejde
o žádnou krizi naší koalice s ČSSD, byť
celé hlasování o problematice špitálu
do programu jednání proběhlo na můj
vkus partyzánským způsobem. Nazval bych to činem nezbedných školáků! Na druhé straně chápu, že každý
máme jakousi politickou příslušnost
a dovnitř koalice holt zavítaly názorové
rozdíly, které jsou charakteristické pro
ODS a ČSSD na celostátní úrovni,“
říká Pavel Drmola. „Není samozřejmě
možné nikomu upírat vlastní názor.
Chápu, že na celostátní úrovni mají
ODS a ČSSD k některým věcem di-

ametrálně odlišné postoje. Ale v tomto konkrétním případě s námi nikdo
z ČSSD jako s koaličním partnerem
nic nepředjednával! Zastupitelé obdrželi materiál od paní senátorky Sekaninové až těsně před jednáním, někteří pak až přímo na schůzi. Na mě to
působí tak, že naši koaliční partneři se
chtěli na zastupitelstvu vyhnout diskusi,“ sdělil Zdeněk Peichl (ODS).

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁ
VEERNÍKU

17030210244

5. 3. 2007

Na pondělním jednání Zastupitelstva města Prostějova došlo
k překvapivé situaci. Radniční koalice ODS a ČSSD se při hlasování
rozdělila na dva tábory. Znamená
to snad porušení dohod? Odráží se
celostátní politická situace i na jednání komunálních politiků v Prostějově? A blíží se konec koaličního
vztahu občanských a sociálních
demokratů?
Sporné hlasování se týkalo materiálu, který navrhla Božena Sekaninová
z ČSSD. V něm stálo, že město Prostějov by mělo vyzvat Olomoucký kraj,
aby převedl prostějovskou nemocnici
do vlastnictví naší radnice. Proti zařazení tohoto materiálu do programu jed-

„Problém bude asi v tom, že my máme
zájem pouze o koupaliště, neboť bychom tuto službu chtěli zachovat
pro občany. Majitel ovšem stojí o to,
aby prodal celý areál i s restaurací.
Jenže o tato zařízení my nestojíme.
Není totiž v našich možnostech, abychom je nadále provozovali,“ vysvětlil
Večerníku Vlastimil Michlíček, starosta Nezamyslic.
(mls)

PROSTĚJOV Tématem zastaralé a zchátralé čekárny
u autobusové zastávky v Plumlovské ulici se Večerník
zabýval již několikrát. Zdálo se, jakoby byl uvedený prostor pro drobné podnikatele prokletý, ani jeden z nich
v kioscích dlouho nezůstal. Pamětníci si přitom určitě
vzpomenou, že na frekventovaném místě dlouho fungovala trafika, poté prodejna s rychlým občerstvením. Avšak
v posledních letech bylo pro magistrát dlouhodobým
problémem udržet na tomto místě jakéhokoliv nájemce.
Možná se ale blýská na lepší časy...
„Vedle trafiky bude brzy v provozu ještě prodejna s občerstvením, prostor jsme pronajali za levný peníz
prostějovské podnikatelce,“ prozradil Večerníku před třemi
lety Jiří Pospíšil, náměstek tehdejšího primátora. Chyba
lávky. Trafikantka svůj obchůdek uzavřela, záhy se ze zastávky
v Plumlovské ulici pakovala i obchodnice s bagetami a ho-

jak šel čas Prostějovem ...

Brnnská ulice

Historie prostějovské komunální
politiky pamatuje na celkem tři volební období, kdy městu vládla koalice ČSSD a ODS. Toto byl jeden
z mála konfliktů, který rozbouřil
jinak klidnou koaliční hladinu
mezi stranami s odlišným volebním programem. Kdyby tehdy
ovšem komunální politici věděli, že
za krátký čas bude všechno úplně
jinak a prostějovská nemocnice
bude mít soukromého majitele, určitě by se tak nehádali... Kdo ví, jak
by podobná záležitost probíhala
v současnosti, kdy má radniční koalice složená ze tří subjektů pouze
nicotnou převahu jednoho hlasu.
Dnes je prostě třeba vážit každého
slova!
(mik)

Bývala to Císaská tída. Brnnská ulice je pojmenovaná podle smru
výpadové strany na Brno. Již od šestnáctého století se ulice nazývala Žešovská, v letech 1881-1893 Císaská tída (Kaiser-Strasse), 1893-1918
Brnnská, 1918-1930 eskoslovenských legioná, 1930-1939 tída Legií
a od roku 1939 se konen ustálil název Brnnská (1940-1945 Brünner-Strasse). V souasnosti je již tém celá stará zástavba zbourána a nahrazena
novou bytovou výstavbou. Na kižovatce s Okružní ulicí stojí tradiní hostinec.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

17030110240

17030210243

Příště: Martinákova ulice

letos slavíme jubileum...

s mstskou policií

Policisty neobelhala

Uplynulý čtvrtek 2. března časně ráno
vyjížděli strážníci k případu, kdy si žena
zabouchla dveře a v bytě měla léky. Na
místě byli přítomni nejen hasiči, ale
i Policie ČR. Bylo zjištěno, že uživatelka
bytu si dveře zabouchla, ale tvrzení o lécích si vymyslela, protože se potřebuje
dostat dovnitř. Jelikož nebyl ohrožen
život, zdraví osoby a ani nehrozila větší
škoda na majetku, byt otevřen nebyl.
Dámě bylo doporučeno, aby se obrátila na zámečníka, který jí byt otevře...

Ilustraní foto: internet

Prodejce byl vyhnán
Ve středu 1. března vpodvečer byl
oznámen podomní prodejce v panelovém domě v Tylově ulici. Hlídka
na místě zjistila, že dotyčný obcházel
bydlící v paneláku a nabízel bezpečnostní kování na dveře, aniž by si
takovou službu někdo objednal. Hlídkou byl třicetiletý muž upozorněn na
porušení tržního řádu, vyzván k zanechání této činnosti, což učinil.

Spálil v troubě maso
Během čtvrteční noci bylo formou
SMS zprávy přijato oznámení z operačního střediska hasičského záchranného sboru. Mělo se jednat o požár
výškového domu. Na místě bylo zjištěno, že muž pekl v troubě maso a při
tom usnul. Jídlo se spálilo a zakouřilo
všechny pokoje. Spáče se podařilo probudit a byt odvětrat...

Nepustili ji na diskotéku
Předminulou neděli 26. února po půlnoci si slečna prostřednictvím linky
156 stěžovala na ostrahu diskotéky,
která dívku odmítá pustit dovnitř.
Strážníci na místě kontaktovali provozního podniku. Ten uvedl, že se v minulosti chovala v provozovně nevhodně
a tudíž si zde nepřejí její přítomnost.
Slečna vysvětlení pochopila a i s přáteli
odešla za zábavou do jiného podniku...

Koupil a hned vyhodil
V dopoledních hodinách předminulé
soboty 25. února bylo přijato telefonické oznámení o sedací soupravě na ulici
před prodejnou nábytku. Žena na místě strážníkům uvedla, že předešlý den
prodala zánovní sedačku zákazníkovi
bydlícímu nedaleko prodejny. Ten si
koupi ale rozmyslel, sedačku nyní nechce a takhle se jí zbavil. Následně byl
kontaktován majitel a vyzván k uklizení
sedací soupravy z veřejného prostranství. To muž do dvou hodin učinil, takže byla věc vyřešena domluvou.

Výmluvy na přítele
Po poledni v neděli 26. února kontrolovali strážníci ženu venčící psa na
sídlišti Hloučela. Dle dvacetileté slečny
by měla mít vše ohledně pejska v pořádku. Z evidence ale bylo zjištěno, že
poplatek uhrazen není. Mladá dívka
na to uvedla, že jej měl zaplatit bývalý
přítel, což podle všeho zřejmě neudělal.
Jelikož majitel zodpovídá za svého psa,
je tímto jednáním žena podezřelá z přestupku a správní orgán jí může udělit
pokutu až do výše padesáti tisíc korun.

Zámeènictví
Balaš Marek
pøijme

zámeèníka
17030220248

nástup ihned, mzda 100 Kè/hod.
+ osobní ohodnocení a benefity,
dobré autobusové
i vlakové spojení, provozovna
v Èelechovicích na Hané .

Tel.: 774 571 621

krimi
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NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

PRODEJCE PERVITINU ERNÁ
OKRADLI CIKÁNI
KRONIKA
Vyloupený dům

Patrik Hauer a Richard Rafael zmlátili Jaroslava H., proč?
PROSTĚJOV Když prodáváte drogy, můžete se rychle dostat
do pořádných problémů. A ty se nemusí týkat pouze potíží
s policisty. Trable můžete mít i se svými klienty. Své o tom ví
Jaroslav H. z Prostějova, kterého nedávno přepadla dvojice jeho zákazníků. Vše se probíralo minulé úterý u prostějovského
soudu. Večerník u toho nechyběl...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Richard Rafael z Prostějova zvaný
„Grófko“ není nikde k nalezení. Nedorazil ani v úterý 28. února k prostějovskému soudu, kde byl obžalovaný
z loupeže, které se měl dopustit společně s Patrikem Hauerem. Společně
přepadli drogového dealera Jaroslava H., jehož dle obžaloby před
domem na Joštově náměstí praštili
pěstí. Na zemi pak do něj kopali,
posléze mu jeden z nich přiložil ke
krku nůž a vyhrožoval mu. Následně
vnikli do jeho bytu, odkud sebrali notebook a další věci v celkové hodnotě
zhruba 3 500 korun.
Jaroslav H. byl jedním z dealerů, jemuž měl pervitin dodávat Libor Navrátil ze Žárovic. Jelikož bydlel poblíž
centra, jeho klienti to k němu neměli
daleko. Rekrutovali se především
z nedaleké romské komunity.

v úložném prostoru postele. Richarda
Rafaela se policistům dosud dopadnout nepodařilo, není přitom vyloučeno, že se bude snažit uprchnout do
zahraničí.
Poškozený Jaroslav H. u soudu ovšem
zopakoval, že útočníci k němu vtrhli,
aby ho okradli. Na náhradě způsobené škody však už netrval.
Rozsudek po celodenním jednání
dosud nepadl, hlavní líčení bylo
odročeno na duben.

Vloupal se do domu,
Na Patriku Hauerovi se podepsalo
dlouholeté užívání pervitinu a heroinu.
Foto: Martin Zaoral

„Beru heroin a pervitin. Společně
s Richardem Rafaelem a mojí přítelkyní jsme jej kupovali od Jaroslava H. zvaného Heris. Jednou nám
prodal nějaký bordel, všem nám
z něho bylo strašně špatně. Šli jsme
tedy za ním, abychom ho varovali,
ať neprodává takové svinstvo, že nás
tím mohl zabít. Grófko pak po něm

Syn záškolák. No a co?

Rodim hrozí vzení!
PROSTĚJOVSKO Když chodí
dítě občas za školu, může se jednat
o klukovinu. Ale aby záškoláctví
dlouhodobě podporovali, respektive nic proti němu neudělali samotní rodiče, to už je na pováženou. A také i na kriminál!
„V pondělí sedmadvacátého února obvinili prostějovští kriminalisté
z trestného činu ohrožování výchovy
dítěte sedmatřicetiletou ženu z Prostějovska. Tohoto činu se měla dopustit tím, že v průběhu druhého pololetí
minulého a prvního pololetí tohoto
školního roku do školy řádně neposílala svého nezletilého syna a tím nezabezpečovala jeho řádnou výchovu.
Za uvedená období tak chlapec neo-

chtěl zpátky svůj telefon, který mu za
pervitin dal,“ vypověděl před senátem Patrik Hauer, který se opakovaně
dušoval, že jeho záměrem rozhodně
nebylo dealera oloupit.
Jisté je, že kamery umístěné na domě
ho velmi dobře nasnímaly, jak „Herise“ praštil a následně mu přiložil
nůž ke krku! „On nás pak sám pozval
k sobě domů, abychom to tam v klidu vyřešili,“ dodal Hauer, který se
při zatčení policií v Brně schovával

mluveně zameškal cekem stopadesát
čtyři vyučovacích hodin,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Podle policejního mluvčího ale v průšvihu není nesvědomitá matka sama.
„Sedmačtyřicetiletý partner ženy
a otec dítěte je v současné době podezřelý, že se na stejném přečinu podílel.
Rodiče nápravu nesjednali, přestože
byli na neomluvenou absenci svého
syna ze strany školy opakovaně upozorňováni,“ potvrdil Kořínek s tím, že
v případě prokázání viny a odsouzení
oběma za přečin ohrožování výchovy
dítěte hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.
(mik)

SEBRAL ŠPERKY!

PROSTĚJOV Oči pro pláč nyní
zbývají majiteli rodinného domu
na blíže neurčeném místě v Prostějově, který bohužel až po třech
dnech přišel na to, že se mu někdo
vloupal do jeho soukromí. Zloděj
si odnesl cennosti za více než pětasedmdesát tisíc korun...
„V době mezi osmadvacátým únorem a druhým březnem přelezl
neznámý pachatel branku u rodinného domu v Prostějově načež
vnikl na jeho pozemek. Za použití násilí vypáčil dveře a následně
i bez pozvání vstoupil. Prohledal
jak přízemí, tak i poschodí domu
a ukradl z něj především hodnotné

věci. Konkrétně šperky, hodinky,
péřovou přikrývku a notebook,“
prozradila Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Na odcizených věcech byla způsobena škoda 75 800 korun, na
poškození domu a jeho zařízení
nebyla škoda doposud vyčíslena.
Vzhledem k výši újmy hrozí zloději i větší trest. „Neznámý pachatel
se bude v případě dopadení zodpovídat z trestných činů krádeže
a porušování domovní svobody
s možnou až pětiletou trestní sazbou odnětí svobody,“ potvrdila Zajícová.
(mik)

Dealer drog chycen
PROSTĚJOV Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy obvinili prostějovští kriminalisté třiadvacetiletého muže z Prostějova. Mladík
pravidelně zásoboval dvě desítky
feťáků vyrobeným pervitinem.
„Tohoto skutku se měl obviněný dopustit tím, že v období od února do
listopadu roku 2016 měl minimálně
ve dvaceti případech nejméně třem
mužům prodávat drogu zvanou pervitin. Při zadržení v pondělí sedma-

dvacátého února u něho policisté zajistili menší množství bílé krystalické
hmoty a sušené rostlinné hmoty.
Usnesení o zahájení trestního stíhání si muž od policistů převzal hned
následující den osmadvacátého února,“ sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. „V případě odsouzení
obviněnému za uvedený přečin hrozí trest odnětí svobody na jeden rok
až pět let, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti,“ dodal k možnému trestu
mluvčí prostějovské policie. (mik)

MUŽ ZPRONEVIL
PENÍZE
SÁZKA!
Nyní mu hrozí dvouletý kriminál...

Ilustraní foto: internet

V době od 25. února do 1. března se dosud nezjištěný pachatel vloupal do rodinného domu v Březinově ulici, kam
vnikl po násilném překonání okna, aby
poté prohledal celý objekt. Z něj odcizil videokameru, dva fotoaparáty, dva
mobilní telefony a přesně nezjištěné
množství osobních věcí rodiny. Při pohybu po domě pachatel poškodil jedny
interiérové dveře. Celková hodnota odcizených věcí byla předběžně vyčíslena
na dvacet tisíc korun. Na dalších osm
tisíc pak majitel vyčíslil škodu vzniklou
poškozením domu. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže. V případě
dopadení a odsouzení pachateli tohoto
skutku hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři roky.

Škodná na ubytovně
Minulé pondělí 27. února v přesně
nezjištěné době měl dosud neznámý
pachatel vniknout do uzamčeného
pokoje jedné z ubytoven. V pokoji měl
pachatel poté odcizit mobilní telefon
a tablet značky Samsung a finanční hotovost tři tisíce čtyřista korun. Celkovou škodu poškození nájemníci vyčíslili
na 11 400 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže. Za ty
neznámému pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.

Okradena v baru
Předminulou sobotu 25. února mezi
druhou a půl třetí hodinou nechala dvaadvacetiletá oznamovatelka volně odloženou tašku v jednom z barů. Neznámý
lapka využil této nabízené příležitosti
a odcizil dvě peněženky, ve kterých
se nacházela finanční hotovost, dvě
platební karty a osobní doklady dvou
poškozených. Celková škoda byla vyčíslena na jeden tisíc pět set korun.

Drogový koktejl
Policejní hlídka odhalila v sobotu
25. února mladého řidiče, který neměl
za volantem vůbec co dělat. Po zastavení vozidla Škoda Octavia na náměstí
Spojenců byla mimo kontroly vozidla
provedena i kontrola řidiče, zda není
pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Zatímco zkouška na alkohol byla negativní, zkouška na drogy vykázala zcela opačný výsledek.
Test měl pozitivní hodnoty u látek
amfetamin, metamfetamin, extáze
a cannabis. V nemocnici se čtyřiadvacetiletý mladík podrobil vyšetření
a byly mu odebrány biologické vzorky. Další jízda mu byla zakázána.

PROSTĚJOV Vykutálený chlapík provozující v centru Prostějova
sázkovou kancelář se dostal na šikmou plochu zákona. Kontrola
z vedení nejmenované společnosti totiž u něj v provozovně odhalila finanční nesrovnalosti v tržbách. Chlapík si jednoduše přivlastnil peníze sázkařů a použil je pro svoji potřebu!

Michal KADLEC
„Z přečinu zpronevěry podezírají
prostějovští policisté jednačtyřicetiletého muže z Prostějovska. Ten
jako majitel provozovny v centru
města Prostějova v dubnu minulého
roku se sázkařskou společností sjednal smlouvu o provozování služeb
sázkové kanceláře pod její obchodní
značkou. Při následné kontrole za
období od prvního do sedmnáctého října 2016 pracovník vlastníka

značky zjistil nesrovnalosti mezi vloženými sázkami a stavem finanční
hotovosti na pokladně. Celkově šlo
o rozdíl v podobě šesti tisíc korun,“
uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Podle kriminalistů si majitel celou Provozovatel sázkové kanceláe v centru Prostjova si vzal peníze, které mu
částku peněz přivlastnil a utratil. nepatily.
Ilustraní foto
„Zmíněných šest tisíc korun si měl
majitel provozovny neoprávněně pravné řízení. V případě prokázání svobody až na dvě léta, zákaz činnospřisvojit pro svoji osobní potřebu. viny a odsouzení podezřelému za ti nebo propadnutí věci,“ potvrdil
Ve věci bylo vedeno zkrácené pří- přečin zpronevěry hrozí trest odnětí Kořínek.

17020620139
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Michael MUSIL
26. 2. 2017 52 cm 3,65 kg
Ptení

Mikoláš TRUNEČKA
27. 2. 2017 51 cm 3,80 kg
Kostelec na Hané

Valerie KVAPILOVÁ
26. 2. 2017 50 cm 3,65 kg
Prostějov

Martin MOTAL
28. 2. 2017 52 cm 3,65 kg
Lutotín

Jiří TYLŠAR
28. 2. 2017 51 cm 3,95 kg
Pěnčín

Isabela POULÍČKOVÁ
27. 2. 2017 51 cm 2,90 kg
Dub nad Moravou

Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz
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centra je umožnit rodičům prožít klíčové
roky rodičovství jako příležitost k rozvoji
dětí i dospělých. Od počátků nás podporuje
statutární město Prostějov, za což mu velmi
děkujeme. Stejně jako všem našim spolupracovníkům i dobrovolníkům, kteří nám dlouho dobu pomáhají,“ vzkázala Zapletalová.
Mateřské centrum Cipísek připravuje i do dalších minimálně osmnácti let
spoustu dalších akcí. „Půjde například
o individuální psychologické nebo právní
poradenství či v péči o děti, besedy pro maminky s miminky, pravidelná rodičovská
setkávání, besedy a semináře, které podporují aktivní a pozitivní mateřství a otcovství.
V nejbližší nabídce jsou kromě individuálního poradenství také besedy například na téma
období dětského vzdoru či trestů a odměn ve U=+<$  " $ "+!%$2 " 6 % @$"   "= E% " + '
%% & !
výchově nebo zážitkový seminář o komu- =+"+ 6"7 # #"    #
nikaci s dětmi. Všechny tyto besedy a pora- Kromě pravidelných programů pořádá MC cesta za panem myslivcem, dopoledne na
denství jsou určeny veřejnosti, nejen stálým Cipísek také jednorázové akce pro celé ro- dopravním hřišti nebo letní příměstské tánávštěvníkům,“ konstatuje Jitka Zapletalová. diny, jako je například oblíbená lampionová bory pro rodiče s dětmi.
(red)
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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 Už v minulém století, přesně v roce 1999, zahájilo provoz prostějovské Mateřské centrum Cipísek. Toto
zařízení tedy nabízí svoje služby rodinám
s dětmi předškolního věku už celých
osmnáct let. Koncem února oslavil Cipísek plnoletost se svými 180 současnými
návštěvníky, které představují rodiče
a jejich děti.
Připraven byl celotýdenní karneval, hry pro
děti, dortíky, dárečky a balonky. Tedy prostě
vše, co k osmnáctým narozeninám patří.
A samozřejmě se také vzpomínalo na začátky činnosti Mateřského centra Cipísek.
„Jsme moc rády, že zájem ze strany rodin
s malými dětmi trvá tak dlouho. I v době
internetu a sociálních sítí mají rodiče stále
potřebu se osobně setkávat,“ usmála se Jitka
Zapletalová zakladatelka a vedoucí centra.
„U jeho zrodu stály především myšlenky
podpory mateřství, rodičovství i zdravých
vztahů v rodině, což zůstalo dodnes. Snahou

PROSTĚJOVSKÝ CIPÍSEK OSLAVIL PLNOLETOST

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!

Claudie KUČEROVÁ
28. 2. 2017 52 cm 3,30 kg
Stražisko

Sofie SMIČKOVÁ
25. 2. 2017 50 cm 3,60 kg
Prostějov

Aneta DUBNÁ
27. 2. 2017 49 cm 3,70 kg
Vrbátky

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!

6

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

www.vecernikpv.cz

Pondělí 6. března 2017
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ně zadarmo. „Občané města tak doplácejí
na bezohlednost vandalů, kteří ničí jak
soukromý, tak veřejný majetek. Za vyčištění budeme platit, a to naprosto zbytečně, kolem dvanácti tisíc korun. O tom, že
by se viník alespoň zastyděl, si nedělám
iluze,“ pokrčil rameny Pospíšil.
(red)
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„Ruku v ruce s tímto čištěním necháme
odstranit také grafity na některých autobusových zastávkách a také jiná místa
přímo na ploše náměstí T. G. Masaryka,“
přidal vedoucí oddělení údržby majetku
města Jaroslav Chromek.
Celá očišťovací kůra nebude pochopitel-

PROSTĚJOV Na konci ledna Večerník informoval o situaci, která
provází stále nedokončenou rekonstrukci Veleslavínské ulice v
Prostějově. Zlínská stavební firma sice v závěru loňského roku
ohlásila formální konec, ovšem
překročila tři termíny, navíc v ulici zůstaly určité nedodělky. Z půlmilionového penále tak po dalším
měsíci je už rovný milion korun!
Během posledního zasedání prostějovští zastupitelé schvalovali převod 1,8 milionu korun z loňského
do letošního rozpočtu města. Jde o
částku, která má být zlínské společnosti ještě doplacena za zpackanou
rekonstrukci Veleslavínské ulice.
„Kvalita odvedené práce byla natolik
mizerná, že jsme v loňském roce za-

stavili platbu firmě, tyto peníze nyní
převádíme do rozpočtu na rok 2017.
Navíc v ulici nejsou ještě všechny
práce dokončeny, zbývá vodorovné
značení na komunikaci a odstranění
drobných vad. Dokud to nedovolí
počasí a dělníci neprovedou konečné úpravy, město jim neproplatí
faktury. Navíc uvedené společnosti
i nadále běží penále, které k dnešnímu dni činí už jeden milion korun,“
vysvětlil zastupitelům aktuální situaci Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov.
Dělníci ze stavební firmy ze Zlína
by tedy měli na Veleslavínskou ulici
„vletět“ co nejdříve, aby majitelům
společnosti vůbec něco z částky 1,8
(mik)
milionu korun zbylo...

ROVNÝ MILION KORUN!

PROSTĚJOV Na programu jednání
prostějovského zastupitelstva konaného zkraje předminulého týdne
tradičně nechyběl ani bod, v němž
komunální politici opět diskutovali o vývoji kauzy okolo společnosti
Manthellan a výstavby Galerie Prostějov. Tentokrát alespoň mnohdy už
nekonečná diskuse nebyla tak dlouhá, ovšem bez peprných poznámek
se bohužel neobešla...
Co se týká Manthellanu, opoziční
zastupitelé požadovali, aby sám magistrát podal žalobu na zneplatnění
smlouvy s touto společností. Ten
však neprošel. Co ale při této diskusi
Večerník zaujalo daleko nejvíce, byl
příspěvek nezařazeného zastupitele
Františka Švece, který považuje současný stav Společenského domu za

životu nebezpečný! „Neustále posloucháme, že do ´Kaska´ už není potřeba
nic investovat, když jej Manthellan
stejně zbourá. Ale to se už vykládá
osm let a dalších osm roků se to bude
vykládat dál! Věřím, že jste silně věřící,
a když se v kulturáku děje nějaká akce,
tak se modlíte, aby se tam nestala nějaká tragédie,“ spustil směrem k radě
František Švec. Poté popsal svůj negativní zážitek. „Když měla nedávno
naše škola ve Společenském domě
ples, zjišťoval jsem, jak jsou v budově
zajištěny únikové východy v případě
požáru. A musím říct, že všichni návštěvníci ´kulturáku´ jsou během každé akce v nebezpečí života! Všechny
únikové východy byly uzamčené, přičemž klíč nebyl k nalezení, byl bůhví
kde... Navíc schodiště nejsou podle

předpisů vybavena čidly na pohyb,
tudíž v případě útěku hostů zůstanou
neosvětlena. Pokud by hořelo, během
paniky se tam lidé ušlapou,“ lamentoval Švec. „Jsem z toho v šoku a žádám
radu města, aby neprodleně uvolnila
peníze na dostatečné bezpečnostní
vybavení!“
Následovala asi pětiminutová ostrá výměna názorů mezi Františkem Švecem
a náměstkem prostějovské primátorky Pospíšilem (PéVéčko) o to, kdo za
vzniklou situaci může. Přidal se i další
z náměstků. „Pokud vím, jsou k dispozici revizní zprávy, které žádné porušení
bezpečnostních předpisů ve Společenském domě neuvádějí,“ podotkl Pavel

Smetana (ČSSD). „Ani mě však nenechává chladnou zjištění, že únikové
dveře jsou během akcí uzamčené a klíče nikde,“ uzavřela debatu primátorka
Alena Rašková (ČSSD) s tím, že bude
o tomto zjištění neprodleně informováno vedení Domovní správy Prostějov, která jako provozovatel Společenského domu odpovídá za to, že budova
splňuje veškeré požadavky na protipožární ochranu. A šéfa této společnosti
zkontaktoval také Večerník. „Vše je
kontrolováno Hasičským záchranným
sborem a nebylo shledáno pochybení.
Pokud jde o únikové východy, tak ty
jsou udržovány v takovém stavu, aby
cesta nebyla zatarasena. Tam kde není

Domovní správa pořadatelem akce,
je v nájemní smlouvě a v Provozním
řádu uvedena podmínka, že pořadatel
je povinen postupovat v souladu se
Zákonem o požární ochraně. Je seznámen s únikovými východy a jsou mu
od všech východů předány klíče. Další svazek klíčů je k dispozici u službu
konajícího technika a třetí na recepci.
Je pak věcí pořadatele, jak má organizačně zajištěno otevření v případě
potřeby. Z výše uvedeného vyplývá,
že plníme veškeré své zákonné povinnosti a jsou vytvořeny podmínky pro
bezpečný provoz,“ napsal do redakce
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy.
(mik)
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PROSTĚJOV Nedávno Večerník
exkluzivně informoval o mastných
flecích na náměstí T. G. Masaryka,
vůči kterým si stěžovali místní obchodníci. Jak jsme před třemi týdny zjistili, jistý dopravce zásobující
jednu z prodejen znečistil dlažbu tukem. Ten brzy zamrzl a dokonce ho
na pár dní přikryla i sněhová nadílka. Po odlevě se nesl centrem docela
hustý zápach. A tak magistrát nyní
musí všechna takto zasažená místa
vyčistit, bohužel na náklady městské
pokladny...
„Neznámý pachatel na novou dlažbu vylil přepálený tuk. Mastné místo
nevyčistil, a jak jinak, k problému se
nepřiznal. Klouzající prostor tak dnes
prochází čištěním, kterého se zhostila
specializovaná firma najatá společností
FCC,“ prozradil Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova.

      Veleslavinskou

„Mě ale hodně zaráží výše této
investice. Prodáváme historický
dům v Kravařově ulici za necelé tři
miliony korun a děláme si zbytečnou zasedačku za sedm! Občané si
i toto dají do spojitosti a podiví se,
jak na radnici hospodaříme,“ nechal
se slyšet František Fröml (Změna
pro Prostějov). „Jedná se o poslední místnost na radnici, která ještě
není opravena,“ namítl Fišer. „Tato
investice není zahrnuta do rozpočtu. Byl bych raději, kdybyste za tyto
peníze zrealizovali deset akcí, které
zůstaly v rozpočtu takzvaně pod čarou, a nedostalo se na ně. Bylo by to
mnohem prospěšnější,“ přidal další
znepokojený opozičník Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov).
Slovní přestřelka trvala ještě dalších dvacet minut, radní si ale zmíněnou investici přesto devatenácti
hlasy prosadili. Ostatní jen bezmocně skřípali zuby...
(mik)

   
PROSTĚJOV Nedávno konšelé
rozhodli o další, bezmála sedmimilionové investici do stoleté radnice. V prostoru pod věží má dojít
k rozsáhlým stavebním úpravám
za účelem zřízení důstojného
místa pro jednání s veřejností, ke
schůzím komisí a dalších orgánů
města. Tyto úmysly ale ostře zkritizovala opozice.
„V rámci stavebních prací má být
provedena rekonstrukce místnosti
radnice tak, aby vyhovovala moderním požadavkům pro jednání
s veřejností, prezentaci projektů, pro jednání komisí, výborů
a dalších orgánů. Součástí stavební
modernizace bude i vybavení nábytkem, audio a video technikou.
Nespornou výhodou je, že tento
prostor má bezbariérový přístup,“
uvedl Zdeněk Fišer (ČSSD), náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova.

Prvním březnovým vydáním
Večerník zahajuje nový seriál rozhovorů s významnými
osobnostmi veřejného života v Prostějově, který jsme
nazvali „NA ROVINU“. Otázky
k aktuálním tématům budeme
pokládat členům Rady města,
ve druhém kole podnikatelům, ve třetí řadě se dostane
na osobnosti ze společenské
oblasti a na závěr dojde řada
na pracovníky státní správy
z řad policie či justičních orgánů. Každému z nich položíme
tři otázky pěkně na tělo a budeme z nich mačkat šťávu. A snad
se dozvíte i něco pikantního ze
zákulisí...
Podílet se můžete i přímo vy
- čtenáři Večerníku! Napište
nám, co a od koho byste se také
rádi dozvěděli a my se zeptáme
za vás. Své dotazy či návrhy pro
výběr respondenta můžete
zasílat e-mailem na adresu:
redakce@vecernikpv.cz!

NA ROVINU:
3 otázky
pro ...

PROSTĚJOV V posledních dnech je v centru pozornosti na scéně komunální politiky v Prostějově. Jana Halvadžievová (ČSSD) byla předminulé pondělí zvolena do Rady statutárního města Prostějova, kde nahradila Josefa
Augustina (KSČM). Jako spolumajitelka večerky se od uplynulé středy 1. března musela přidat k elektronické
evidenci tržeb. Co na tuto novinku říká?
tucí z celého regionu. A jejich probléEXKLUZIVNÍ
my umím řešit. Ostatně během roku
jsou pouhé dva plesy, které navštěvuji,
rozhovor
a to jsou plesy Tyflocentra a prostějovpro Večerník
ských vozíčkářů...“ (úsměv)
Michal
 V těchto dnech se řeší žhavé
téma zavedení elektronické evidenKADLEC
ce tržeb. Co vy jako spolumajitelka
 Hodně se na zastupitelstvu disku- prodejny této zákonem dané povintovalo o vaší roli v radě města... Všim- nosti říkáte?
la jste si, že pro vaši volbu radní hlaso- „Zákon o EET byl psaný horkým
valo i šest opozičních zastupitelů?
perem a čas na jeho uvedení do pra„Ano, a velice si toho vážím! Poprav- xe nestačil. Zůstala spousta nevyředě řečeno jsem to nečekala, o to větší šených otázek. Živnostníci jsou tak
bylo moje překvapení. Děkuji všem, pod velkým stresem a zastrašováni
   !"
kteří mi takto projevili svoji důvěru. dalšími kontrolami pod hrozbou velZnovu opakuji, že hlavně chci být kých pokut. EET je tak velmi hloupý garantuje každému právo na podnikáoporou paní primátorce. V radě mohu nápad, podnikatelské prostředí nikdy ní, ale EET svobodu podnikání potlauplatnit své zkušenosti z bytové poli- nenarovná nevybrané daně a naší eko- čuje, živnostníky negativně ovlivňuje
tiky. Ráda bych proto, aby se oprášil nomice jen ublíží. Nejde zde o peníze a obtěžuje. Ukládá jim další a další
projekt startovacích bytů pro mladé pro stát, ale o likvidaci živnostníků!“ povinnosti, ale především sbírá data
rodiny. Na stole mi teď leží i návrh  Podobné nařízení už tu před o všech a o všem! Šikany drobných
nové koncepce bytové politiky s mo- lety bylo, tenkrát se jednalo o regis- živnostníků neustále přibývá jak ze
ttem ´Umíme pomoci´, pod který se trační pokladny...
strany Evropské unie, tak bohužel i ze
určitě podepíši. Mohu také pomoci „Ano, přesně tak, zákon o registrač- strany našeho státu.“
i svými znalostmi sociální oblasti, v níž ních pokladnách byl uveden v platCelý rozhovor najdete
pracuji již sedmým rokem. Osobně nost v roce 2005 a poté byl velmi
na www.vecernikpv.cz
znám většinu zástupců asociací a insti- rychle zrušen. Ústava České republiky

Milionová úprava QRYÚVHUL¾OSURVW÷MRYVNÆKRYHéHUQÊNX
„EE* $   # #&' +()
interiéru radnice
  & + , -#+% &
byla odhlasována

vesniček - SOS Kompas, kde zkušené pracovnice navazují na projekt Fondu ohrožených dětí, byť v jiné podobě. Dále jsou
tu organizace pomáhající lidem s různými
zdravotními potížemi, školky a školy zaměřené na děti s kombinovanými vadami
a tedy se speciálními vzdělávacími potřebami, denní stacionáře, chráněné bydlení,
organizace vozíčkářů, nevidomých, kluby
seniorů, domy s pečovatelskou službou či
domovy pro seniory. Mezi sociální služby
patří například i Senior taxi, pečovatelské
služby, služby osobní asistence, dluhová
a adiktologická poradna a další. S výjimkou hospice, na který však do Olomouce
rovněž přispíváme, lze říci, že každý občan
s jakoukoliv potřebou pomoci najde pomocnou ruku jak na sociálním odboru, tak
i ve službách neziskového sektoru,“ míní
Pavel Smetana. „Z pohledu orgánu sociálně-právní ochrany dětí bychom uvítali
rozšíření kapacity Azylového domu pro
osamělé rodiče s dětmi. V současnosti také
začíná vyvstávat problém nízké kapacity
pobytových zařízení pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, z tohoto vyplývají
delší čekací lhůty pro přijetí. Jde zejména
o sociálně slabší klienty z nízkopříjmových skupin. Potřebnost těchto služeb je
sledována a vyhodnocována mimo jiné
prostřednictvím Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově,
v rámci kterého je zpracováván střednědobý plán rozvoje sociálních služeb,“ doplnil
náměstek primátorky Prostějova.

OKAMŽIKU!
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BĚHEM PÁCHNOUCÍ FLEKY Penále za

netové stránky www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV
V Každý žák autoškoly
už ví, že pokud řidič vjíždí z vedlejší
na hlavní silnici, má dát přednost.
Tímto základním pravidlem se ale
neřídil mladý šofér náklaďáku, který
uplynulý pátek ráno zavinil nehodu
na křižovatce poblíž Víceúčelové haly-zimního stadionu. Však také dostal
od policistů „mastnou“ pokutu.
„V pátek třetího března krátce před sedmou hodinou došlo v křižovatce ulic
U Stadionu a Krapkovy k dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu. Jeho třiadvacetiletý řidič ve směru od
ulice Za Velodromem, vjel do křižovatky
ve směru do Krapkovy ulice v době, kdy
tudy ulicí U Stadionu od Kostelecké
ulice projížděla osmadvacetiletá žena
s osobním automobilem značky Citroën. Následovala srážka, při které naštěstí nedošlo ke zranění osob,“ popsal
páteční střet dvou vozidel František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Viníkem nehody byl určen řidič nákladního automobilu. „Nedáním přednosti
v jízdě se dopustil přestupku, za který
mu byla uložena bloková pokuta ve výši
dvou tisíc korun,“ potvrdil Večerníku
Kořínek.
(mik)

navštivte stále více oblíbenější inter

Společně s tradičním půlmilionovým příspěvkem na provoz Azylového centra (Večerník již informoval - pozn.red) schválilo
zastupitelstvo na sociální dotace celkově
necelých 1,4 milionu korun. Nejenom
Večerníku se to zdá žalostně málo!
„Máte pravdu, že se může částka, kterou
schválilo zastupitelstvo, jevit jako nedostatečná. Faktem však je, že není konečná,
neboť Komise sociální a zdravotní Rady
města Prostějova doporučila schválit
i další dotace padesáti tisíc korun, které budou teprve schvalovány. Jedná se
o devětadvacet žádostí od spolků a neziskových organizací v celkové navržené
výši 376 tisíc korun,“ prozradil Večerníku Pavel Smetana, náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova, který je
zodpovědný za sociální oblast.
Ovšem i veřejnost zajímá, proč jsou
sociální organizace a spolky v Prostějově podporovány v daleko menší
míře než například sportovní kluby.
„Je pravdou, že je tato částka podstatně
nižší než dotace do sportu. Na druhé straně byly tyto žádosti v drtivé většině případů doporučeny ve stejné, v některých případech i větší výši než v předchozím roce.
Jako příklad mohu uvést navýšení dotace
u SOS dětských vesniček z šedesáti tisíc
korun v loňském roce na letošních devadesát. Dotace do Lipky pak z loňských
dvou set tisíc byly zvýšeny na 275 tisíc korun,“ argumentuje náměstek Smetana. Jenomže Večerník si v předkládaných ma-

Michal KADLEC

teriálech o dotacích všiml, že v ostatních
případech, a je jich drtivá většina, komise
požadavky sociálních organizací na dotaci pro rok 2017 krátila! „Tuto skutečnost
bych rád vysvětlil. Požadavky různých
spolků, organizací i jednotlivců bývají
často vyšší než reálné možnosti rozpočtu
města. Proto jsou též stanoveny limity
jak pro jednotlivé komise rady města, tak
i limit na takzvané nerozdělené dotace.
Celková výše prostředků na všechny dotace vyčleněná v rozpočtu města na rok
2017 činí pětadvacet milionů korun. Co
se týká sociálních dotací, na magistrát došlo osmačtyřicet žádostí v přibližné výši
3 828 000 korun. Z toho bylo v zastupitelstvu projednáno a následně schváleno
celkem dvanáct největších výši 1 387 000
korun. Zbylými žádostmi se bude rada
zabývat na svém jednání jedenadvacátého března,“ vysvětlil Pavel Smetana.
Zajímalo nás také, zda letos budou
uspokojeni všichni žadatelé o sociální dotaci, nebo komise či rada města
někoho odmítly. „Každý z žadatelů,
který splnil podmínky pro poskytnutí dotace, obdržel přiměřenou částku
ve výši odpovídající jeho požadavku
a možnostem města Prostějova. Někteří
předkládají vícero žádostí, a to i v různých termínech, také proto tedy není
rozdělování uzavřeno. V letošním roce
zatím komise doporučila ke schválení
všechny žádosti, které projednala,“ odpověděl náměstek primátorky.

původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV
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...

klikni na
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žené a napomáhá pokrýt veškeré sociální
potřeby občanů. Je velkou zásluhou různých neziskových organizací a spolků, že
ve spolupráci s Odborem sociálních věcí
Magistrátu města Prostějova pomáhají řešit potřeby občanů, a to prakticky od útlého dětství až po seniorský věk. Máme zde
služby jako je Mateřské centrum Cipísek,
začal se více rozvíjet projekt SOS dětských

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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le, ale je třeba si uvědomit, že tyto služby
nejsou podporovány pouze z prostředků
města, ale na jejich financování se podílí
také stát, kraje, soukromí podporovatelé
a uživatelé, zdravotní pojišťovny i jiné subjekty,“ podotkl Smetana.
A kde v současnosti Prostějov nejvíce
tlačí bota v sociální oblasti?? „Spektrum
sociálních služeb na území města je vyvá-
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František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
po nehodě předběžně vyčíslena na
16 000 korun.

„Alkohol byl u obou účastníků nehody vyloučen provedenými dechovými
zkouškami. Příčina a míra zavinění jsou
předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV
V Naštěstí žádné vážnější následky neměla dopravní
nehoda ze středečního rána uplynulého týdne. Na křižovatce u bývalé Dony ve Svatoplukově ulici
nedokázal řidič BMW zareagovat
na zpomalení motorkáře jedoucího
před ním a zrcátkem svého automobilu ho poslal k zemi...
„Ve středu prvního března o tři čtvrtě
na sedm došlo v křižovatce ulic Vrahovické a Svatoplukovy k dopravní
nehodě automobilu s motocyklem.
Padesátiletý muž řídil malý motocykl
Vrahovickou ulicí ve směru do centra
města. V mírné pravotočivé zatáčce
v křižovatce s ulicí Svatoplukovou
podle svých slov ucítil, že motocykl
začíná ztrácet přilnavost k vozovce,
a proto zpomalil jízdu. Sedmačtyřicetiletý řidič vozidla značky BMW,
který jel za ním ve stejném směru, se
na toto zpomalení pokusil zareagovat
objetím motocyklu. Přitom však došlo k bočnímu střetu pravého zrcátka
vozidla s motocyklistou. Po střetu
motocyklista upadl na komunikace,
ke zranění osob při dopravní nehodě
ale nedošlo,“ popsal karambol František Kořínek, tiskový mluvčí Policie

ČR pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 22 000 korun. „Alkohol byl u obou účastníků
vyloučen provedenými dechovými
zkouškami. Přestupek řidiče automobilu pak vyřešen uložením blokové
pokuty ve výši jednoho tisíce korun,“
dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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PROSTĚJOV
V K závažné dopravní
nehodě došlo hned první den uplynulého týdne v Mlýnské ulici. Mladá
řidička osobního auta se takzvaně
„nevešla“ do zatáčky a v protisměru
srazila cyklistu. Toho musela sanitka
rychle převézt do nemocnice.
„V pondělí sedmadvacáého února krátce po půl deváté došlo v Mlýnské ulici
k dopravní nehodě, kdy pětadvacetiletá
řidička osobního automobilu značky
Volkswagen při průjezdu levotočivou zatáčkou s vozidlem přejela k levé straně komunikace. Zde se střetla s protijedoucím
šedesátiletým cyklistou. Po střetu muž z
jízdního kola upadl na komunikaci a způsobil si zranění, se kterým byl převezen
do prostějovské nemocnice. Ke zranění
dalších osob nedošlo,“ uvedl k nehodě
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VE MLÝNSKÉ SRAZILA

Na posledním zastupitelstvu padla z řad
opozice otázka, zda by vedení magistrátu nemohlo vzhledem k dlouholetému
dobrému hospodaření města zvýšit celkový objem dotací. „Tímto se opakovaně
zabýváme na všech úrovních vedení. V
minulosti byly výdaje na dotace do sociální oblasti postupně navyšovány. Určitě
by pomohlo, kdyby tomu tak bylo i nadá-
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„Budeme projednávat ještě další žádosti různých subjektů,“
připomíná náměstek prostějovské primátorky Smetana

2 +#  +& (
&#  #&3

Prostějov (red) - Nadcházející úterý
7. března v 16.00 hodin se na centrálním náměstí u sochy T. G. Masaryka
uskuteční vzpomínková akce k připomenutí 167. výročí narození tohoto
prvního československého prezidenta.

Sraz u Masaryka

Prostějov (red) - Je toho čím dál víc!
Zaplněné popelnice bývají plné odpadu, který do nich nepatří a správně
by měl skončit na sběrných dvorech.
„Někteří nezodpovědní občané během sobot a nedělí odloží na stanoviště tříděného odpadu věci, které
patří na sběrný dvůr, jako jsou postele,
matrace, nábytek, televize a podobně.
Tím se dopouštějí přestupku, když
vytvářejí takzvanou černou skládku
a znečišťují veřejné prostranství,“ potvrdil vedoucí oddělení údržby majetku města Jaroslav Chromek. „Jelikož
přes víkend se neprovádí svoz tříděného odpadu a úklid černých skládek,
tak všechna problematická stanoviště
jsou svezena i uklizena během pondělí
nebo maximálně úterý,“ doplnil. Podle
náměstka primátorky se černé skládky
objevují v Prostějově skutečně čím dál
častěji. „Apeluji na občany, pokud zjistíte jakýkoliv nepořádek, neprodleně
tuto informaci předejte odboru správy
a údržby majetku města, který bude ve
spolupráci se svozovou firmou FCC
věc okamžitě řešit,“ apeluje na veřejnost Jiří Pospíšil (PéVéčko).
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„Èerné“ skládky

RYCHLÝ


zpravodajství

Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

Přijede si pár lidí z Ameriky a chce
v Prostějově měnit něco, co vadí tisícům Prostějovanů. Proč v případě
bývalého židovského hřbitova má
drtivá většina občanů ustupovat pár
jedincům? A co to máme za vedení
města, které se nedovede zastat více
než tří tisíc lidí, kteří podepsali petici
proti jakýmkoliv změnám v parku ve
Studentské ulici?
Jan Majer, Prostějov

Proè ustupovat menšinì?

Jednou je nìkdo pøejede

Nezávidím bezdomovcům a rozhodně bych se nechtěl dostat do
jejich životní situace. Většinou
s nimi mám slitování, ale v jednom případě mi silně vadí. Stále
dost těchto lidí přežívá v lesíku
u dálnice při výjezdu na Olomouc.
Rychlostní komunikace rovněž přecházejí směrem k obchodní zóně,
a to i v pozdních večerních hodinách. Už dvakrát jsem málem přejel
muže, který se v opilosti motal po
silnici v této lokalitě. Jednou tady
dojde k neštěstí! Jindřich Zlámal,
Prostějov
Jestliže se stále mluví o tom, že Prostějov patří k městům s nejhorším
ovzduším na Moravě hned po Ostravě, pak se divím, že radnice stále
nechce pustit nákladní dopravu po
jižním kvadrantu. Proč mají stovky
kamionů denně projíždět centrem
města, když ve směru na Brno
mohou využít právě jižní spojku?
To mi opravdu hlava nebere, obzvláště když neustále čtu naříkání
paní náměstkyně Hemerkové, že
za smog v Prostějově může hlavně
doprava...
Aleš Novotný, Prostějov

Radní si protiøeèí

Ahoj všichni,
tedy dlouho jsem mlčel a spíše jen četl, pozoroval a nevěřícně
cně
zíral. Ale teď už asi bude třeba se vyjádřit, jelikož v tomtoo
městě už je to skoro povinnost. Kdo alespoň kapku koketuje s
novinařinou, politikou a veřejným životem, už něco pustil doo
světa. Ano, jedná se o „židovskou“ kauzu. Znovu opakuji, že
nevěřícně zírám. To, co se tady rozpoutalo, je absolutně neuvěřitelné a říkám si, že
termíny, které se v poslední době používají, už zavání těmi samými termíny, které
jsme v Evropě slyšeli v letech třicátých a v našich končinách padesátých. Smutné je,
když je do světa vypouštějí lidé, kteří snad v sobě mají kus běžné lidské inteligence,
a tak se nemohu ubránit dojmu, že tady někdo někde rozehrává úplně jinou hru.
Musím se uchýlit do latiny a zeptat se CUI BONO, tedy „Komu to prospívá?“
Vím jistě, komu to neprospívá a to je bohužel naše město. Kampaň, která se
hraje, udělala z Prostějova nástroj protižidovského pogromu a je na nás pohlíženo zrakem podivným. Celá kauza nám může ublížit v absolutně jiných
oblastech, a to třeba od finančních dotací a toků až po turistiku, která vydělává
také překvapivě peníze. Hysterie ´petičníků´ asi také kapku hraničí s lidskou
soudností a tak tady máme dva nesmiřitelné tábory, které oba ničí pověst města.
Nejhorší je, že celou kauzu bude muset nějakým smysluplným způsobem rozseknout naše zastupitelstvo, a to tedy rok před komunálními volbami opravdu
nikomu nezávidím. Poradit nám má prý expremiér, což považuji za třešničku
na dortu... Možná by stálo za to, aby oba zatím nesmiřitelné tábory udělaly
nějaký rozumný kompromis a staly se z nich tábory partnerské. Hlavně by si
měly uvědomit, že jsou tady i ostatní občané, kteří třeba absolutně nechtějí být
zatahováni do nějakých půtek, ale chtějí mít město, o kterém se mluví pozitivně.
Marty
Tak co, pokusíte se?

SOUBOR STŘÍPKŮ

Tohle ovšem nebyl případ paní Anastázie. Rodina pro ni byla vším a snad
i proto ve stáří našla pozornou opatrovatelku ve své vlastní dceři. Za její péči
byla nesmírně vděčná. V tomto ohledu se zcela naplnilo životní přesvědčení o tom, že nejdůležitější v životě je
láska. „Je jako magnet. Když má člověk
ostatní rád, přitahuje pouze dobro,“ věřila paní Anastázie.
Její život toho byl důkazem...

7

MARTYHO SLOUPEK

publicistika

A

ohužel řidiči jsou zřejmě specialisty na to, aby do nich vletěli pokud
možno vysokou rychlostí a gejzírem
vody tak ohodili co nejvíce chodců. Na
takové šoféry pak prší od chodců spousta
nadávek a i gest, která všichni známe také
z jednání parlamentu. Je smutné, že k takovýmto řidičům patří i někteří z prostředí MHD. Pánové, vám nebyl vštěpován
kodex o slušnosti a ohleduplnosti?
teď zážitek z prostředí pojišťoven.
Obzvláště ty malé lákají, jak jsou
skvělé a lepší než ona bývalá státní
a dnes Česká pojišťovna. Povím vám
příběh, jak došlo k úmrtí jistého pojištěnce nejmenované menší pojišťovny.

B

Období přechodu od zimy
a sněhu k teplejšímu počasí je
mimo jiné provázeno odtáváním sněhu, což se naneštěstí
projevuje především velkým
množstvím kaluží a bláta.
Nepříjemně to pocítí především ti, co se zrovna pohybují
po chodnících lemujících silnice, případně stojí na přechodech a čekají na zelenou.
Zrovna tam všude bývá těch
kaluží a bláta nejvíc.

M

To se bohužel stává, nestává se však obvykle to, aby zrovna po úmrtí došlo na
majetku zesnulého k pojistné události...
A ejhle, co pozůstalí zjistili. Ona úžasná pojišťovna poslala hned po úmrtí
dotyčné osoby na JEJÍ jméno složenkusobnosemadopisem,ževzhledem
k tomu, že dotyčný zemřel, je jeho pojistná smlouva automaticky zrušena
a zbytek peněz vrácen na JEHO jméno. Já osobně toto považuji za nechutné
až perverzní, a to jak s ohledem na smutek pozůstalých, tak na absurdnost toho,
že nebožtík si má zřejmě vyskočit z urny
a jít si vyzvednout peníze. Pokud jsou
takto nastaveny pojišťovací standardy, tak
nás pánbůh ochraňuj od všech událostí
a hlavně těm příbuzným raději neumírejme, protože ti se pak z těch hádek či
řešení problémů budou moci asi zbláznit.
rkneme i do školského prostředí. Ještě v únoru proběhla
médii zpráva, že tělocvikář na Žďársku
napadl žáka. Protože zřejmě tušil, co
ho čeká, dal raději výpověď. Dodejme
k tomu ale zbytek. Kantor chtěl po
žákovi, aby nastoupil v tělocviku ve
cvičebním úboru... Jak strašný požadavek, že? Žák byl totiž dlouhodobě
problémový, což potvrdila i ředitelka
školy. Vzpomněl jsem si na našeho

A

tělocvikáře, který, když jsme zlobili,
nás nejdříve vytahal za kotlety, přidal pohlavek a pak jsme celou délku
tělocvičny přešli husím pochodem,
což mělo za následek vcelku nepříjemné bolení nohou ještě druhý den.
A následky pro kantora? My jsme
přestali zlobit a věděli jsme, že se
s námi párat nebude, navíc si nikdo
nedovolil ani ceknout, protože věděl, že by doma dostal ještě přidáno.
Nepotřebovali jsme tehdy psychology, dětské ombudsmany, nedržkovali jsme o svých právech, ale chovali
jsme se pak slušně a na onoho kantora si vzpomene ještě dnes úplně
v pohodě. On byl totiž takhle pro nás
někdo, měli jsme z něj respekt a cítili
k němu úctu. Tento současný případ
ukazuje, kam se české školství dostalo
a kam se také dostal kantorský stav. Mně
upřímně je z tohoto stavu smutno...
na závěr ještě něco jiného o lidské
povaze. U místního nádraží dochází k rozdávání polévky bezdomovcům. Kdo chtěl, mohl pomoci i jinými
pochutinami, dostalo se tak na ovoce,
chlebíčky, bonbony, muffiny a další.
Důležité je, že pomáhal, kdo chtěl.
Kdo nechtěl, jeho věc. Smutné ovšem
bylo, že se našli jedinci, kteří tuto po-

moc ztrhali na internetu a pomalu udělali z akce politickou kauzu. Můj názor
je tento. Do situace jako oni bezdomovci se souhrou špatných náhod
může dostat každý z nás a chtěl bych
vidět ony kritiky, jak by se vypořádávali se vším hlavně psychicky...
Takže doporučuji mlčet, vážení!

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

 aneb UDÁLOSTI A NÁZORY
Jak se tam vejdou?


Docela mě překvapil plán vedení
města Prostějov ohledně výstavby
autobusového terminálu u lázní
v Blahoslavově ulici. Na první pohled
jde o dobrý úmysl. Ale čím víc o něm
přemýšlím, tím se ho i víc bojím.
Podle mého názoru není na Floriánském náměstí tolik místa, aby zde
byly zastávky pro linky MHD a hlavně pro příměstské autobusy, které by
se přestěhovaly z ulice Hliníky. Zkoumal vůbec někdo, kolik autobusů
převážejících lidi do všech možných
vesnic na Prostějovsku tady zastavuje? Myslím si, že na tak malý prostor
se tolik zastávek nevejde, jeden autobus bude překážet druhému a těch
lidí, co tady bude zmatkovat... Petra
Nováková, Prostějov



skutečně dobře. Dodnes si vzpomínám, jak jí oči hrály rošťáctvím. Bylo
na ní jasně patrné, že stále žije ráda.
V tomto měla obrovské štěstí.
Největším problémem starších lidí totiž přestávají být v dnešní době nemoci. Stává se jím osamělost, na kterou
nejsou připraveni. Není snad ani tak
těžké kráčet životem sám. Mnohem
horší je ujít s někým stovky kilometrů, a pak se sám vracet. Právě to se
děje čím dál většímu počtu dědečků
a babiček. Nejbližší lidé je opouštějí:
zrazují je, umírají jim, nemají na ně čas.
Najít někoho jiného, kdo by je dokázal
nahradit, je vyloučené. Pak už starým
lidem nezbývá než se nekonečné dny
a týdny vracet do říše vlastních vzpomínek. Sami.

MARTIN ZAORAL
se T. G. Masaryk stal prvním prezidentem samostatného Československa.
Svého milovaného muže Vojtěcha si
brala rok předtím, než se poprvé na
stříbrném plátně objevil začínající Oldřich Nový. Dceru Marii porodila na
své dvaatřicáté narozeniny ve sklepě,
kde se za druhé světové války skrývala
před nacisty. Poté, co jim komunisté
znárodnili obchod, našla zaměstnání
v prostějovských železárnách. S rodinou se přestěhovala do domu v Držovicích, kde společně prožili zbytek
života.
Měl jsem tu čest poznat tuto dámu
osobně. Konkrétně se tak stalo před
téměř pěti lety při oslavách jejích stých
narozenin. Zcela zodpovědně musím
říct, že paní Anastázie tehdy vypadala

HLAS LIDU

Jedna ze starších dam se mi svěřila, že
rozděluje svůj život na pět základních
etap: dětství, mládí, střední věk, stáří
a „vypadáš dobře, babi“. V každé z nich
kromě té poslední prý člověk získává
cenné zkušenosti. Jeho mozek se zlepšuje, zato tělo jde do háje. V té poslední
už jde do háje úplně všechno!
V první řadě si tedy nedělejme iluze. Stáří
má nepochybně řadu předností. Každému z nás se však může stát, že se dostane
do situace, kdy se bude marně snažit
vzpomenout si, jaké to vlastně jsou...
Anastázie Pospíšilová, která nedávno
zemřela, byla poslední občankou Prostějovska, jež se narodila v roce, kdy
se potopil Titanic. Ve školních třídách
tehdy visel portrét císaře Františka Josefa II. Do lavic šla nedlouho poté, co
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Denní menu tvoří kromě polévky pět druhů
hlavních jídel a jeden dezert. Trio z nich víceméně pravidelně pořídíte i s polévkou do
„stovky“. I když bývá v poledne plno, místo
povětšinou najdete a obsluha je rychlá. Na
nabídku čekat nemusíte, nachází se na každém stole, navíc si venku můžete přečíst na
tabuli ručně psané menu.
Stálý jídelní lístek je obsáhlý, ale nikoliv
přeplácaný a díky členění do řady oddílů
i přehledný.
Hned na začátku naleznete trochu netradičně „speciality podniku“ za ceny obvyklé
(zvěřinový guláš nebo svíčkovou na smetaně), ale i poněkud vyšší, lehce přes dvě stě
korun. Následují speciality k pivu, těch je
opravdu velký výběr, například pečená žebra nebo křidélka a bramboráčky s kysaným
zelím, tři druhy předkrmů a stejný počet
polévek. Nabídka jednotlivých druhů mas
je vzácně vyrovnaná, pět až šest pokrmů
od každého z nich. Zajímal nás výběr pro
hosty, kteří maso nechtějí, nemusí nebo
nesmějí a pro děti, neboť tyto dvě skupiny bývají často diskriminovány. Tentokrát jsme se mohli jen zaradovat! Ze čtyř
bezmasých jídel jen jedno smažené (dosavadní rekord z hodnocených restaurací),
z dětských jídel byla sice dvě smažená, ale
dvě zbývající dostatečně atraktivní, aby měla
šanci zvítězit - domácí bramborové noky
s mákem a palačinky s ovocem.
Oddíl dezertů nás svým rozsahem nijak
zvlášť nenadchl: standardní zmrzlinový pohár, palačinky se zmrzlinou a šlehačkou (domácí) a horké maliny s tímtéž. Ale možná je
to tím, že šlehačku sami příliš nemusíme.
Na čepu je Bernard a Plzeňský Prazdroj.
Z rozlévaných vín Tramín červený a Portugal, čtyři druhy bílých a tři červených
jakostních vín, stejný počet přívlastkových.
 
V nápojovém lístku zaujme kromě jiného
nabídka osmi druhů whisky a devět druhů
Některé hospody a restaurace zvenčí „kla- rumu. Nekontrolovali jsme, jestli jsou všechmou tělem“, aby nalákaly, interiér ale už tak ny položky k dispozici, asi bychom si totiž
lákavý není. Neplatí to o restauraci U Ko- z hodnocení už dál nic nepamatovali.
níčka. Zde interiér ladí s exteriérem takřka
dokonale. Po vstupu se člověk cítí, jako
 
kdyby vstoupil do domácnosti starší hospodyně, třeba ke své prababičce, která si
  
potrpí na čistotu a pořádek. S radostí tak
usednete na lavici nebo prostou, ale poho- Za předkrm jsme zvolili hovězí carpaccio,
dlnou židli k obyčejnému stolu a doufáte, jeden pro oba, jak je naším zvykem. Dostali
že odněkud přispěchá stará bělovlasá paní jsme rozdělenou porci, vkusně naservíros dlouhou zástěrou, do které si utře ruce vanou na dvou talířích s oblohou. Způsob
nakrájení syrového masa na jemné plátky
a srdečně vás přivítá.
Než se tak stane, rozhlédnete se kolem a vi- a ochucení byl bez chyby. Jako další chod
díte, že i ostatní výzdoba je v souladu s oče- jsme zvolili panenku s omáčkou demi glace,
káváním. Máme sice dojem, že proti době, k tomu šťouchané brambory a steak z kotlety
kdy bylo U Koníčka poprvé otevřeno, de- na zelí se slaninou. Obě jídla byla připravekorativních drobností ubylo, ale není divu. na i servírována odpovídajícím způsoJen utírání prachu a celkový úklid musely bem, nepředstavovala mimořádný gastrozabrat spoustu času. Každopádně interiér ve nomický zážitek, ale ani nezklamala. Dalo
vás vyvolá pocit, že jste se ocitli v příjemném by se říci, že jsme dostali to, co jsme očekávali.
prostředí, které vás nebude stresovat, a kde Totéž lze říci i o kávě na závěr večeře.
s radostí strávíte pár chvil.
Před několika měsíci přibyla k restauraci
 
další velká místnost, která už s domáckým
prostředím vstupní části neladí. Byl probourán vstup do sousedního domu, který Bohužel jsme podcenili situaci a domnívali
patří stejnému majiteli, avšak ačkoliv byl se, že půjdeme-li na večeři po sedmnácté
postaven spolu s penzionem, měl zcela hodině, volné místo nebude problém. Ale
jiné určení i jiný vzhled. Protože populární byl! Důvodem vysoké rezervovanosti míst
restauraci chyběly prostory pro party, osla- byl státní svátek, který se neobvyklý počet
vy a bankety a jelikož podnikatelské plány lidí rozhodl strávit právě U Koníčka. Co je
nájemců sousedního moderního objektu pouze dobře.
neplnily jejich očekávání, došlo k poměrně Ochotná obsluha nás i přes velké vytížení
logickému propojení. Restaurace tím zís- nasměrovala do nové části a i nadále se nám
kala prostor pro velké akce. Problémem věnovala velmi pozorně, leč kouzlo domácje, že je až moc velký a velmi moderní, ky působícího interiéru bylo to tam. Mohli
takže jako kdyby zde existovaly vedle jsme si za to ale sami.
sebe dva světy. Jedna restaurace domác- Ačkoliv jsme byli zpočátku ve velikánká a intimní a druhá veliká a chladná.
ském a trochu chladně působícím pro-

Restauraci zná většina Prostějovanů,
ale už menšina z nich ví, že nese jméno
U Koníčka. Je tomu tak podle velkého
bílého dřevěného koně, původně hračky
jistého německého chlapce. Ten kdysi zaujal majitele objektu při cestě do Německa,
a když se rozhodoval, jak nově vznikající
objekt pojmenovat, nápad se zrodil právě
při vzpomínce na dřevěného koníka.
Penzion s restaurací se nachází asi v polovině Plumlovské ulice, po pravé straně
při cestě z centra. Nejen zvenku, ale jak
se ukáže po vstupu, i uvnitř připomíná
nápadně právě německé restaurace,
které se snaží vyvolat v návštěvníkovi
pocit domácké útulnosti se vším všudy.
Počínaje interiérem přes nabídku jídel
po vystupování personálu. Pokusíme se
posoudit, jak se německou pohostinnost
daří přenést na Hanou...
Nejprve se ale podíváme na webovou prezentaci. Stylové stránky ladí s interiérem
restaurace i penzionu, z nichž vyčnívá „česká
domácí kuchyně“, pivo z domácího minipivovaru, klimatizovaná restaurace a osloví
nás také vybraná vína. Co je důležité, vedle
týdenního menu, jídelního a nápojového
lístku stránky nabízejí možnost rezervace
ubytování. A protože je k dispozici i virtuální prohlídka pokojů, řečeno slovy klasika:
víte, do čeho jdete. Pokoje svým retro stylem
působí jednotně s celkovým vzhledem celého objektu.
Restaurace U Koníčka patří bezesporu
k oblíbeným místům, kde lze rychle
a slušně poobědvat v pracovní dny i ve
dvoře zaparkovat. Před samotným podnikem se nacházejí tři místa k parkování,
vyhrazená pro hosty.
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EXCELENTNÍ

JJen maličko chybí k úplné dokonalosti. Jídlo
i servis na vysoké úrovni. Pokrmy
j připraveny s invencí a z kvajsou
litních surovin. Příjemný interiér, absolutní
čistota všech prostor je samozřejmostí. Bez

4 VELMI DOBRÉ

Nemělo to jedinou chybu. Jídlo,
N
obsluha, prostředí i další služby
na vysoké úrovni. Ani při opakované návštěvě
se nenašlo nic, co by nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník doporučuje fajnšmekrům.
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je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
atmosféru místa zpříjemnit.
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Sem doporučujeme zajít jen tehdy, nemáme-li nic jiného na výběr.

JAK SE VÁM LÍBÍ
V RESTAURACI 4 *5 75.

2

3

obav, že si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nej- Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic
vzácnější hosty.
není... Stěží zde strávíte příjemný večer a ve
dvou už určitě ne. Jako by se zde již před
DOBRÉ
lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách. Trochu invence při přípravě pokrmu
VYHNĚTE SE
by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí
Na zdejší místo bychom nepozvali
N
a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí slušné,
ani svého největšího nepřítele. Jídlo
obsluha se snaží. Je sice na čem pracovat, ale
bylo mdlé, nevábně vypadající a žaludek si
pozváním do tohoto podniku neurazíte.

1
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Restaurace penzionu U Koníčka je na posezení příjemným místem s domáckou
atmosférou. Jídlo, které jsme si objednali,
sice nepředstavovalo nikterak mimořádný
zážitek, ale navštívili jsme tento podnik
již několikrát v minulosti a na některé
pokrmy vzpomínáme doslova s chutí
jako například na vynikající svíčkovou
nebo na perfektně sladěné tagliatelle
s houbovou omáčkou. Restaurace je
i vhodným místem pro oběd v pracovní dny,
díky možnosti parkování ve dvoře, rychlé
obsluze a slušné nabídce poledního menu.
A když jsme jednou zahlédli prostřenou tabuli asi pro padesát hostů v nově zpřístupněném a jinak trochu neosobním velkém sále,
řekli jsme si: „To by šlo!“
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Toalety jsou zřetelně označeny a do posledního detailu ladí s retro interiérem původní
části restaurace. Čistotu sice považujeme
dnes za takovou samozřejmost, že ji snad
netřeba zdůrazňovat, ale tady na vás dýchá
doslova z každého koutku. Podtržená jednička náleží právem.

Oblíbená restaurace U Koníčka patří rozhodně
k těm lepším prostějovským restauracím.
Vysokou gastronomii, ani exotické suroviny
sice na talíři nehledejte, ale pokud se chcete
dobře najíst, můžete s dobrým pocitem
otevřít dveře tohoto podniku. Čeká na vás
čisto, příjemná obsluha a dobrý pokrm za
přijatelnou cenu. A tak případným ryze lehce
nadprůměrným ohodnocením bychom byli
příliš přísní, proto půl hvězdy zaslouženě
přidáme a tentokrát udělujeme celkem ...

#       

storu sami, pan vrchní nás nenechával
nikdy čekat. Při výběru z jídelního lístku
jsme tentokrát pomoc nepotřebovali, původ
vín nám objasnil.
Chybu jsme udělali všichni - my i pan vrchní
- s výběrem vína. Správně nás sice po dotazu
informoval, že objednaný Tramín červený,
je pozdní sběr z Lechovic, neboť to jsme se v
nápojové části jídelního lístku nedočetli, ale
nečekali jsme, že bude mít 28 g/l zbytkového cukru. Takové víno je označováno jako
polosladké a hodí se maximálně k dezertu, ale rozhodně nepotěší ani k panence, ani ke kotletě se zelím. Nebyli jsme
varováni a neprohlédli si etiketu. Tato
zkušenost nás poučila, od té doby ji pečlivě
studujeme nejen při nákupu v obchodě, ale
i v restauraci.
Až na tento přešlap je možné hodnotit
kvalitu servisu jako velmi dobrou. Chování
personálu bylo přátelské, ale nikoliv vtíravé,
zjevné chyby, až na problém s vínem, který
byl ovšem podstatný, se nevyskytly.

Pátým kláním pokračujeme v našem novém seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který
má za cíl podívat se na zoubek nejen regionálním restauracím, ale už příště také místním
hostincům. Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci uplynulého roku, třetí dějství jsme
vám přinesli v lednu, načež druhý měsíc roku 2017 pak vyplňují hned dva díly. A jak jsme už
několikrát předeslali, na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika se v letošním roce
našeho dvacátého výročí budete s touto novinkou setkávat stále více pravidelněji.Věříme,
že vás zaujme a jeho úroveň bude stoupat. Navíc se bude bojovat i o zajímavé výhry.
Oceňovat budeme jak samotné provozovatele, tak i čtenáře.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí když klikne na www.
vecernikpv.cz a příslušný banner nahoře, pod kterým se skrývají potřebné informace
i všechny čtyři dříve zveřejněné díly. Teď už ale pojďme do další restaurace, která vám
určitě není neznámá...
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JÍME, PIJEME,
ME,,
E....
HODNOTÍME...

letos slavíme jubileum...

PROSTĚJOVSKÝCH
RESTAURACÍ A HOSTINCŮ

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ

8

se nejde řídit tím, že co je drahé, to je
kvalitní. Sebedražší značka vám nezaručí to, že je zdraví nezávadná. Vyhýbejte
se proto kosmetice s obsahem hliníku,
parabenů, propylenglykolu, triclosanu.
Jsou to vysoce toxické látky a pro organismus člověka opravdu škodlivé. Pozor se
rozhodně vyplatí dát na antiperspiranty
a deodoranty s těmito látkami, to stejné
ale platí o zubních pastách, sprchových
gelech, šampónech, tělových krémech a
dalšími výrobky. Zapomenout nesmíme
ani na hygienické pomůcky jako například vložky a tampóny, které jsou vyrobené z geneticky modifikované bavlny.
Ve světě tak panují obavy o jejich zdravotní nezávadnosti. Na bavlníkových
plantážích se používají jedovaté chemické postřiky s obsahem pesticidů, z nichž

se pak právě vyrábějí zmíněné hygienické pomůcky. Ty dále obsahují umělá barviva,
syntetická vlákna, dioxin, propylen, polyetylen a další nevhodné látky.
Dejte tedy vždy dobrý pozor na složení výrobků, které kupujete, a nezapomeňte, že stokrát nic, umořilo osla...

'""  

P zlosti, hněvu, křivdě a zlobě

a zdraví

netové stránky www.vecernikpv.cz
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letos slavíme jubileum...

Při nákupu potravin dbejte na jejich
složení. Někdo sice může namítnout,
že to bychom už nemohli jíst vůbec
nic, což ale není pravda. Pořád můžeme jíst to, co máme rádi, jen si musíme
vybrat, který výrobek nebo produkt je
pro naše zdraví nejvhodnější. Jakmile
zjistíte, že je ve složení uvedena jedna
z výše uvedených látek, je lepší se tomuto
výrobku vyhnout. A co tyto látky mohou
způsobit? Aspartam je nejpoužívanější
umělé sladidlo, které je nevhodně propagováno jako náhražka cukru pro dia-

Jídlo bez aspartamu,
glutamátu

betiky. Přidává se do dietních a dětských
pokrmů, jogurtů, zákusků, lahůdkových
salátů, nápojů, některých minerálek, ale
i do léků a vitamínů. Na výrobcích ho
poznáte pod označením E951 a skládá
se z fenylalaninu, kyseliny asparagové a
metanolu. Dokonce se uvádí, že asparr
tam byl používán jako bojová zbraň, měl
ovlivňovat myšlení nepřítele na bojišti.
Dále dejte pozor na glutamát sodný neboli E620, E625, také MSG, což je látka,
která je označována jako zvýrazňovač
chuti. Najdete ji v koření, polévkách,
omáčkách, hotových jídlech, v jídlech
z fastfoodů či podobně. Glutamát je
označován jako neurotoxická látka

Jídlo, které obsahuje palmový olej a
GMO, není také zrovna pro zdraví úplně to nejlepší. Palmový olej však není
škodlivý jen nám, ale také životnímu
Pozor na kosmetiku,
prostředí. Proč je dnes tolik lidí s vyso

kým cholesterolem a infarkty? Protože
mimo jiné jíme potraviny ze ztuženého Není všechno zlato, co se třpytí a to
palmového oleje, který obsahuje nasyy samé platí i na kosmetiku. Rozhodně

a pro zdraví člověka může být nebezpečný. Je spojován s neurodegenerativními
nemocemi, vývojovými poruchami
mozku, autismem a další.
A také bez
palmového oleje
a GMO

cené mastné kyseliny. Ve sto gramech
najdeme ohromných devětačtyřicet
gramů nasycených mastných kyselin,
což značně přispívá k ucpání cév atd.
Bohužel je obsažen téměř všude od
sušenek, čokolády až po brambůrky,
tyčinky, margarín, pomazánky, pečivo,
výrobky pro děti atd. Navíc produkce
palmového oleje nezvratně poškodila
a nadále poškozuje pralesy v Malajsii
a Indonésii. Kromě vzácného pralesa
o život také přichází orangutani a další
opice, jsou smrtelně zraňováni při vyy
palování a kácení lesů, zabíjeni jsou však
bohužel i pracovníky plantáží. Dále si
dejte pozor na GMO, konkrétně na geneticky modifikované potraviny, zejména pak na kukuřici či kukuřičný škrob,
ale i na sóju či řepku. Geneticky modifikované organismy mohou způsobovat
degenerace, nádory a další.

zpravodajství

mu vysvětlila, co je ohledně úprav
pietního místa v parku ve Studentské ulici pro město nepřekročitelnou
mezí. Šlo o jednostrannou schůzku,
pánové Jelínek a Papoušek mě nyní
vystřídají a teprve potom Vladimír
Špidla svolá jednání, na které budeme
pozváni všichni společně,“ prozradila
exkluzivně Večerníku Alena Rašková.
„Naše krátká schůzka na Úřadu vlády
byla velmi vstřícná, je to příjemný člověk,“ dodala první žena Prostějova.
Večerník oslovil i zástupce nadace
Kolel Damesek Eliezer Tomáše
Jelínka s otázkou, s jakým očekáváním vyrazí dnes za Vladimírem
Špidlou do Prahy oni? „Jsme nyní
na počátku nového pokusu nalézt
vzájemně pochopení pro priority
druhé strany a zapracovat je do nějakého technického řešení. Očekávám,
že nám pan Špidla vysvětlí svou úlohu
mediátora a jeho představu o dalším
postupu. Součástí schůzky by měla

být také dohoda o způsobu, jak budeme o jednání informovat veřejnost,“
pronesl Tomáš Jelínek.
Otázkou je, zda sám mediátor Špidla navštíví Prostějov a bude ochotný přeptat se na názory k danému
problému některého z více než tří
tisíc občanů, kteří podepsali petici
proti jakýmkoliv změnám v parku ve
Studentské ulici. Potřeba mít ucelený
obrázek je totiž prvotním základem
k moudrému rozhodnutí...

PROSTĚJOV Německá společnost Mubea je jedním z největších
zaměstnavatelů v Prostějově. Momentálně v jeho řadách pracuje přes
devět set lidí, v dohledné době chce
zaměstnat další pětistovku. Firma
se totiž rozhodla postavit novou továrnu na výrobu kovových součástek do automobilů!
Mubea bude mít v průmyslové zóně
Kralický Háj výrobní a skladovací haly.
„Součástí areálu bude i administrativní
budova, technické zázemí, gastroprovoz, vrátnice, parkoviště pro 386 parkovacích stání, komunikace a zpevněné plochy. Zastavěný prostor činí 38
180 m2, celková plocha areálu je 95
514 m2,“ prozradil Večerníku Radomír
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Společnost od radnice již zakoupila
pozemky o celkové rozloze 7,3 hektaru. Magistrát tyto pozemky získal
zpět po odstoupení od kupní smlouvy
se společností Modřany Power, která
svoji investici ve stanoveném termínu
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Studený, vedoucí Odboru životního
prostředí Krajského úřadu Olomouc.
Právě ten nyní bude posuzovat vliv továrny na životní prostředí. Na základě
něj pak bude možné vydat stavební
povolení.

zjistili jsme
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„Je to pro nás nová příležitost a
spolupráce s pivovarem, který má v
regionu dobrý zvuk, jsme se chopili,“ vysvětlila Miriam Vysloužilová,
která provozuje rovněž restaurant
´U krále Ječmínka´. Otevření v prv-

Tomáš
KALÁB

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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řením i bylinkami získává unikátní
chuť,“ vysvětlil Brázda hostům mezi
jednotlivými chody.
Veškerá produkce byla přenášena
na plátno ve výkladní skříni, odkud
celé dění mohli sledovat i náhodní
kolemjdoucí. Ti byli k zastávce motivováni mnohem pádnějším argumentem - litovelský pivovar totiž na
svém stánku točil zdarma k ochutnání své pivní skvosty, speciál Gustav,
kvasničák i ležák Premium. Za pěkného předjarního podvečera si tedy
na své přišli hosté na obou stranách
lákavé výkladní skříně.
U Bílého koníčka zkrátka od počátku března naleznete klasické recepty
v moderním balení. „Dnes ochutnáte panenku, žebra nebo biftek,
na řízek přijďte zítra,“ zavtipkoval
Brázda. Ať už zvolíte cokoli, bude to
vždy výživné, zdravé a chuťově jiné.
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ním březnovém dni bylo zážitkem
jak pro hosty restaurace, tak pro běžné kolemjdoucí.
Uvnitř domu s dlouhou pivovarnickou tradicí totiž poutal pozornost
špičkový kuchař Lubomír Brázda,
který „u Ječmínka“ předvedl už několik skvělých kuchařských show.
„Tentokrát nepůjde o tematickou
show, ale o degustaci specialit ze
stálého jídelního lístku,“ vysvětlil
mistr kuchař Večerníku ještě před
zahájením.
V nabídce restaurace, na jejímž
menu se svými radami podílel, jsou
klasické pokrmy hodící se do pivnice, které ovšem hosta dostanou svojí
jedinečnou chutí. „Veškeré maso je
upravováno vakuovou technologií,
která umožňuje vařit při nízkých teplotách kolem šedesáti stupňů Celsia.
Maso je pak šťavnaté a spolu s ko-
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PROSTĚJOV Řeč je o restauraci
´U Bílého koníčka´ na Žižkově
náměstí, která neměla v uplynulém období zrovna štěstí na provozovatele. Pivovar Litovel, který
objekt zrekonstruoval, se ovšem
nenechal odradit a vsadil tentokrát na renomovaného p
partnera.

nezahájila. Investice do vybudování
areálu přesáhne miliardu korun.
Celkově již Mubea do prostějovského
podniku investovala 3,1 miliardy korun.
Ten by se měl po rozjetí nového provozu
stát vůbec největším výrobním závodem
německé společnosti, která má na celém
(mls)
světě osmadvacet továren.
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Jak Večerník informoval v minulém
čísle, Vladimír Špidla odmítá v průběhu mediace poskytovat jakékoliv
vyjádření. Vstřícnější byla prostějovská primátorka. „Jednalo se o první
setkání s mediátorem, kterého jsme si
jako magistrát společně se zástupci židovských organizací vybrali. Předložila jsem panu Špidlovi veškeré podklady k dané problematice a také jsem

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Spor o budoucí podobu židovskéovskéjově se
ho hřbitova ve Studentské ulici v Prostějově
u vlády
dostal do další fáze. Bývalého předsedu
České republiky Vladimíra Špidlu si obě znesvářené strany vybraly jako mediátora, kterýý má jedajít přijatelnak zklidnit horkou krev a především najít
u 1. března
né řešení pro všechny. Uplynulou středu
ublikyy
tak do Prahy na Úřad vlády České republiky
odjela primátorka Statutárního města
Prostějova Alena Rašková. Dnes, tj. v
pondělí 6. března, jsou u současného
poradce Bohuslava Sobotky objednáni
Tomáš Jelínek, zástupce nadace Kolel
Damesek Eliezer a předseda Federace  $+!  [ < 6 " !"\+$6+G$ #=+6/ # "==+6  <%" $  #&% !"  +*$ " +$ +
#( !"
židovských obcí ČR Petr Papoušek.

zjistili jsme
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„Celou situaci budeme samozřejmě
i nadále sledovat, neboť Fond ohrožených dětí nedodržel smlouvu s městem,
podle níž bude v nemovitosti minimálně po dobu dvaceti let provozovat
dětské zařízení. V tuto chvíli jednáme
o tom, jak se k celé záležitosti postavíme
a zda budeme požadovat smluvní pokutu za nedodržení závazků,“ zopakoval
známou skutečnost Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova. „Skutečnost, že Fond
ohrožených dětí budovu v Západní ulici již prodal, jsem se dozvěděl až z médií,“ přidal perličku.
Po delší snaze se nám podařilo zkontaktovat nového majitele nemovitos-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak Večerník poněkolikrát informoval, budova s nedokončenou rekonstrukcí v Západní
ulici má již nového majitele. Nemovitost darovalo v roce 2013 město
Prostějov za pouhou korunu Fondu
ohrožených dětí, který zde sliboval
zřídit sociální zařízení Klokánek. Po
známých finančních těžkostech však
nedostál svým slibům. A jak vyšlo
najevo, co získal za korunu, prodal
novému majiteli za miliony!

ti v Západní ulici. „Je to tak, po jednáních s Fondem ohrožených dětí, která
byla velmi vstřícná, jsem objekt odkoupil. Budova je ve stavu, v jakém je...
Každopádně rekonstrukci bych chtěl
za své náklady dokončit ještě letos,“
prozradil exkluzivně Večerníku Radek
Doležel, předseda zapsaného spolku
Hvězda z Kostelce na Hané. Částku, za
kolik dům získal, však prozradit nechtěl.
„Také předseda Fondu ohrožených dětí
pan Vaněk se této otázce vyhnul. Tak
se nezlobte, ale tato záležitost zůstane
předmětem obchodního tajemství,“
omlouval se Radek Doležel.
Podle slov čerstvého vlastníka bude
celý objekt již brzy využíván dětmi, i
když poněkud v jiném světle, než sliboval původní vlastník Fond ohrožených dětí. „Vaše informace, kterou
jste už zveřejnili, byla správná. Jakmile
v budově dokončím všechny potřebné
opravy, bude zde fungovat soukromá
mateřská škola. Vše je ale ještě podmíněno, že se našemu spolku Hvězda
podaří sehnat finanční prostředky na
provoz tohoto zařízení,“ potvrdil Doležel záměry s tím, že nová mateřská škola
by měla mít kapacitu třiatřiceti dětí.
„Naším cílem je, abychom zahájili její
provoz ještě v letošním roce,“ dodal.
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KAUZA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA U EXPREMIÉRA , / # &
Primátorka Rašková:
á: „Řekla jjsem
s mu, co je pr
sem
pro nás přes čáru!
čáru!“

Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz
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Ať už to víte, nebo ne, tak rozčilování, zlost, hněv či třeba dlouho uchovávaná křivda v nás zanechávají
následky. Každá nemoc či zdravotní problém mají totiž dost často svoji příčinu v psychice. Zmíněné
negativní emoce si představte jako například kámen, který v člověku postupem času roste, až se z
něj najednou stane skála, která tíží. Pokud tohle neumíme zpracovat a neustále si tyto emoce v sobě
nosíme, mohou vyústit v řadu zdravotních komplikací. Od bolestí hlavy, přes bolesti zad, v krku až po
onemocnění ledvin, jater, žaludku či třeba srdce. Ne nadarmo se říká„nedokázal to přenést přes srdce“.
Zdravotní stav je odraz emocí člověka. Pokuste se tedy odpustit staré křivdy, bolesti, strasti a různé
neshody a uvidíte, že se vám uleví, načež mohou i zmizet potíže, které vás obtěžovaly...

PROSTĚJOVSKO

17022810235

navštivte stále více oblíbenější inter

17030210247

17022710232

17022820238

téma Večerníku
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kauza

letos slavíme jubileum...

Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz
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Stranu připravil Petr Kozák, texty: Michal Kadlec a Martin Zaoral

Koštu vyprovodilo pìtatøicet zastupitelù...
OLOMOUC, PROSTĚJOV, VÝŠOVICE Krajští zastupitelé odvolali na svém řádném zasedání minulé pondělí 27. února Oto
Koštu z funkce hejtmana Olomouckého kraje. Stalo se tak na
návrh krajské rady, v níž kromě zástupců vítězného hnutí ANO
2011 sedí ještě zástupci ČSSD a ODS. Košta byl ve veřejném hlasování „poprave“ pětatřiceti hlasy, ke koaličním zastupitelům
se totiž přidali ještě „Okamurovci“ pod vedením Prostějovana
Radima Fialy. Ostatní se buďto zdrželi, nebo byli proti.
Kauze okolo změny na hejtmanském
postu se Večerník v poslední době
věnoval vcelku podrobně. Když 8.
listopadu 2016 Jiří Rozbořil předával
žezlo Oto Koštovi, který přivedl hnutí ANO 2011 k volebnímu vítězství,
zdálo se být všechno zalité sluncem.
Pozdější dny a týdny však ukázaly
pravý opak... První spekulace o jistém
pnutí na Krajském úřadu prosakovaly již počátkem letošního roku, od 5.
února se pak proti hejtmanu Koštovi
a jeho způsobu práce i chování, začaly
ozývat kritické hlasy nahlas. Do vlastních řad však nepálila opozice, ale
samo hnutí ANO 2011!
„Spletli jsme se v panu Koštovi,
omlouváme se,“ zaznělo přímo z úst
celorepublikového předsedy Andreje
Babiše. Netrvalo dlouho a přišla výzva
k rezignaci od krajských zastupitelů

a členů krajského předsednictva. „Jako
nováček v politice měl doktor Košta
k dispozici celý náš odborný tým, stáli
za ním zastupitelé. Bohužel u něj nad
smyslem pro povinnosti převládla nekoncepčnost, chaotičnost a neschopnost práce v týmu. Prostě neřídil kraj
efektivně, odmítal spolupracovat jak
se svými kolegy v radě, tak i s hnutím,“ konstatoval v polovině února
Ladislav Okleštěk, krajský předseda
ANO 2011 a poslanec Parlamentu
České republiky. Dlužno dodat, že
kromě špatné komunikace se Koštovi
vyčítala spolupráce s ex-hejtmanem
Rozbořilem a také nadměrné požívání
alkoholu...
Následně pak od olomouckého lékaře
dali ruce pryč i jeho náměstci z řad koaličních partnerů ODS a ČSSD. Oni
sami ho vyzvali k rezignaci, Oto Koš-
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ta však odmítl i tuto výzvu a hodlal se
bránit do poslední chvíle. Nepomohlo
mu však nic.
Minulé pondělí 27. února byl většinou krajských zastupitelů odvolán.
Pro jeho okamžitý konec hlasovalo
35 z krajských zastupitelů, 16 se zadrželo, proti byli pouze tři a jeden
byl z jednání omluven. Koštovým
nástupcem ve funkci hejtmana Olomouckého kraje se podle očekávání

stal Ladislav Okleštěk. Pro bylo 29
zastupitelů. Ve vedení kraje, jemuž
vládne koalice ANO, ČSSD a ODS,
mu dosud patřil post neuvolněného
radního. Na jeho místo do jedenáctičlenné rady byla 34 hlasy zvolena
zastupitelka za ANO 2011 Alena
Adamíková, zástupkyně ředitele na
olomouckém Gymnáziu Hejčín.
Stalo se tak po několikahodinovém
m
jednání, které začalo v deset hodin
din

a skončilo před půl třetí odpoledne.
Zastupitelé na začátku zasedání, jemuž přihlížela zhruba stovka lidí z řad
veřejnosti, kteří do debaty občas vstupovali polohlasnými výkřiky či potleskem, řešili zavedení tajného hlasování
a také zavedení on-line videopřenosu
z jednání. Nic z toho ale neprošlo.
Proti vystoupil zejména krajský předseda ČSSD a náměstek hejtmana Jiří
Zemánek s tím, že se na kraji vždy
volilo veřejně. Hlasovalo se dokonce
i o možnosti odvolání celé rady Olomouckého kraje, zastupitelé ale návrh
Alexandra Černého z KSČM na zařazení tohoto bodu do jednání neschválili. Pro bylo 23 z nich, proti 26 a pět
členů se zdrželo.
Po mnoha projevech došlo k očekávanému scénáři. A tak Oto Košta
ihned po svém odvolání opustil sál.
Tím skončila jeho krátká politická kariéra na nejvyšším krajském
postu, kam se dostal bez předchozích zkušeností z regionální politiky, což se jako ve většině předchozích případů „rychlokvašek“,
ukázalo jako chyba. Titul hejtman
mohl Oto Košta používat pouhých
111 dnů...

 
UŽ NECHCI mít nic společného...“  
“
  



Odvolaný hejtman: „S ANO
Pár hodin po neslavném konci znamenajícím odvolání z funkce hejtmana Olomouckého kraje nebylo doktoru Oto Koštovi (na snímku) příliš do řeči. V našem interview dával nepokrytě najevo své emoce, často hledal
ta správná slova...

yy Jak se cítíte poté, co došlo k vašemu odvolání z funkce hejtmana?
„Nechce se mi moc mluvit. Jsem naprosto rozpolcený a bez nálady. Vím
ale, že to brzy přejde. Nicméně teď
jsem plný emocí...“
yy Hnutí ANO a vy, jak se to nyní
bude rýmovat?
„Nijak. V nejbližších dnech ukončím
své členství! Je mi to líto, ale s lidmi
ve vedení tohoto hnutí už nehodlám spolupracovat. Zdůrazňuji ale,
že společnou řeč už nenajdu pouze
s nimi, jinak jsem v ANO potkal
mnoho slušných členů, kterým šlo
skutečně o rozvoj Olomouckého
kraje, nikoliv jen o ´koryta´! Pokud
se nyní pánové Babiš a Okleštěk
omlouvají veřejnosti, že se ve mně
spletli, tak já se omlouvám tisícům
voličů, že díky mně volili hnutí
ANO!“
yy Hejtmanem už nejste, členem
rady také ne. Zůstanete zastupitelem?
„Mandát krajského zastupitele mi
nikdo odejmout nemůže, i kdyby
ANO říkalo stokrát ne! Ve volbách
jsem získal nejvíce preferenčních
hlasů, což dokazuje, že mi lidé dali
obrovskou důvěru jako osobě. Budu
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tedy nadále zastupovat občany Olomouckého kraje jako nezařazený
zastupitel. A bude nás podle mého
názoru takových víc... Pak se společně domluvíme, co s volnými hlasy
budeme dělat.“
yy To jako myslíte, že z hnutí ANO
2011 budou v rámci zastupitelstva
kraje odcházet další lidé?

„Konkrétní v tuto chvíli být nechci,
nechte se překvapit...“
yy Co se týká zaměstnání, vrátíte
se nyní zpět ke své lékařské praxi?
„Nepochybně. Vracím se do své ordinace a budu vykonávat lékařskou
praxi v plném rozsahu jako dříve.
Jsem teď ale hodně unaven, zejména
po psychické stránce. Zároveň cítím
obrovské znechucení politikou a především lidmi z vedení ANO 2011.
Vezmu si tak pravděpodobně pár týdnů volna, abych si odpočinul a nabral
nových sil. Budu se zabývat sportem,
kulturou a určitě chci relaxovat i prací
rukama. Během měsíce se rozhodnu,
zda se kromě členství v zastupitelstvu
Olomouckého kraje budu ještě dále
politicky angažovat, nebo tuto činnost nahradím celkově něčím užitečnějším.“
yy Je na vás vidět, že jste ze svého
působení v krajské politice hodně
zklamán...
„Nezakrývám to, proč taky? Kromě
jiného jsem zklamán i chováním členů koaličních stran a neuvolněných
radních, kteří o mně šířili spoustu
lží a úmyslných pomluv. A co je nejhorší, jejich chování bylo na hranici
lidské zbabělosti a podlosti...“

Minulé pondělí byl někdejší dlouholetý
ouholetý staros- _ $" ` < 
olen do funkce " %"    =" 6+
ta Výšovic Ladislav Okleštěk zvolen
hejtmana Olomouckého kraje. Přii této příležitosti  %"!+
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jej Večerník požádal o krátký rozhovor. Z něj
jiné vyplývá, že Krajský úřad Olomouckého kraje pravděpodobně čekají
změny. Otazník visí zejména nad jeho ředitelkou Lucií Štěpánkovou, která
úřad vede od léta 2015. Do té doby působila jako tajemnice předchozího
hejtmana Jiřího Rozbořila.
yy S čím do nové funkce nastupujete? organizační struktuře krajského úřadu.
„Chci řídit Olomoucký kraj tak, aby byl To byl jeden z důvodů, proč došlo k jeho
skutečně řízen! Budu se snažit, aby úřad odvolání.“
fungoval, a udělám vše pro to, aby komu- yy Prý chce opustit celé hnutí ANO
nikace probíhala tak, jak má. Byly tady 2011. Není to škoda?
skluzy, které je ale možné odstranit a po- „Jeho další role je na něm. Několikrát běkračovat v práci. Bude ale potřeba udělat hem zastupitelstva naznačil, že s námi už
skutečně nehodlá spolupracovat a půjde
analýzu úřadu jako takového...“
yy Jaké tedy budou vaše první kroky? svou cestou. Nedovedu si úplně dobře
„V první řadě se tedy zaměřím na revizi představit, jak by naše zájmy jako hnutí
struktury krajského úřadu. Bude třeba mohl prosazovat ve výborech. Je to ale
nově nastavit komunikaci, a to jak uvnitř ještě všechno před námi, všechno je ještě
strašně živé...“
úřadu, tak i mezi úřadem a občany.“
yy Jak se díváte na působení svého yy Zůstanete zároveň i poslancem
předchůdce?
Parlamentu České republiky, kterým
„Moc pozitivně to nehodnotím. Pan jste byl zvolen v roce 2013?
Košta mimo jiné nenašel společnou „To zatím netuším. Bude záležet na tom,
řeč se svými náměstky. Projevil také na- co vše bude spojení obou funkcí obnášet.
prostou neochotou cokoliv změnit na Podle toho se rozhodnu.“

ANKETA
Kauzu okolo dnes už bývalého
hejtmana Olomouckého kraje sledovali s napětím i prostějovští komunální politici. Co na to říkají?
ALENA RAŠKOVÁ (ČSSD),
primátorka Statutárního města
Prostějova
„Odvolání pana Košty
z funkce mělo být plně
v kompetenci hnutí
ANO 2011. Pan Babiš
a ostatní si vybrali známého lékaře do čela své kandidátky,
což zcela nepochybně posílilo šance
na volební vítězství. Okolnosti odvolání doktora Košty se mi ale osobně
hodně nelíbí. Hnutí ANO si vybralo
osobnost, která ho vytáhla na vedoucí pozice a najednou je tatáž osoba
během několika týdnů nepohodlná?
Ani těch pověstných sto dní hájení
nedostal...“
PETR KOUSAL (KDU-ČSL),
zastupitel Prostějova
„Celá kauza na mne
působí velice negativně a smutně. Je to
typický příklad špatné personální práce
v hnutí ANO 2011, jednoznačný
podraz na voliče a neseriózní jednání vůči doktoru Koštovi. Využili ho
a zneužili pro volební kampaň a vlastní cíle, a pak mu nedali ani prostor
k tomu, aby cokoliv dokázal či dokázat mohl. Je to alespoň varovný vzkaz
voličům, že v hnutí ANO se ne vše
třpytí, jak to zvenčí v současné době
vypadá...“
JIŘÍ POSPÍŠIL (PéVéčko),
náměstek primátorky Prostějova
„Nemohu posoudit,
jaká byla situace po
zvolení pana doktora
Košty hejtmanem.
Nicméně musím říci,
že hejtmana volí a odvolává vždy zastupitelstvo. A to se také stalo.“
MARCELA ŽUPKOVÁ
(ANO 2011), zastupitelka Prostějova
„K odvolání doktora
Košty už v médiích,
a to hlavně z jeho strany, zaznělo mnoho.
Nechci nadále roztáčet spirálu dalších reakcí. Pro mě
samotnou jsou důvody, které byly
uváděny z hnutí ANO, naprosto dostačující a jeho odvolání rozumím.
Jeho úzká spolupráce s exhejtmanem Rozbořilem i neochota reorganizace úřadu v dohodnutých bodech
jsou pro mě samotnou nepochopitelné. Mrzí mě, že pan doktor Košta
své odvolání naprosto neunesl a veřejnosti předkládal účelové a někdy
i lživé informace. Jeho nástupci panu
Okleštkovi přeji v jeho nové roli
mnoho úspěchů.“

„Snažil se, ale ke konci se věnoval víc politice než dědině!“
Lidé z Výšovic hodnotí svého ex-starostu rozpačitě

Tři mínus. Tak by asi v průměru
oznámkovali Večerníkem oslovení
občané Výšovic Ladislava Oklešťka
coby starostu. Na jeho působení oceňují zejména opravy zámku, vybudování kanalizace a zahájení oprav
chodníků i průtahu obcí. Naopak
mu vytýkají autoritativní způsob
vedení obce, úpadek společenského
života a také vstup do velké politiky,
kvůli které dle jejich mínění šel jeho
zájem o Výšovice stranou.
Pouť na první pohled pustými Výšovicemi začal Večerník uplynulý pátek
hodinu před polednem na zastávce,

kde na autobus čekala asi sedmdesátiletá žena. „Jsem z vedlejší vesnice a dojíždím do Výšovic k doktorovi. Bývá
tu jednou týdně. Myslím, že o opravu
zámku, kde má ordinaci, se zasadil
právě někdejší starosta, což mu svědčí
ku prospěchu,“ poznamenala seniorka. Další starší žena se procházela po
chodníku. „Vždycky to může být lepší,
ale myslím, že se dle svých možností
snažil. Nechal tu třeba udělat čističku
a kanalizaci. To byly hodně důležité
věci!“ upozornila nás.
Cestou k obchodu jsme potkali občany, kteří byli k bývalému starostovi kri-

tičtější. „Když po něm normální člověk
něco chtěl, tak na něho většinou neměl
čas. Nebo mu to odkýval a stejně se nic
nezměnilo. Vše se ještě zhoršilo poté,
co byl zvolen do parlamentu. To už tu
jenom přespával. Ale i předtím ho více
zajímaly jeho firmy a pozemky než
rozvoj vesnice,“ nebral si servítky jeden
z mužů mířících od obchodu.
Další ze starších žen zopakovala starostovy zásluhy na opravě zámku, kde
kromě ordinací vznikly i nové byty.
„Na druhou stranu se zrušila školka.
Chápu to, bylo málo dětí. Ale když
pak bylo potřeba, nebyla ze strany ve-

dení obce absolutně žádná snaha její
provoz obnovit. Třeba v sousedních
Vřesovicích mají teď školku i školu.
Je logické, že mladí půjdou spíše tam
a naše dědina stárne,“ zdůraznila další
z důchodkyň.
Několik výtek ze strany místních
směřovalo vůči upadajícímu společenskému životu v obci. „Za Oklešťka se tu kromě fotbalu nic nedělo. To
se změnilo až s novým starostou. Určitě je to živější. Obnovilo se stavění
Máje, připomíná se Den Země, vznikl obecní ples. To jsou věci, které tu
chyběly,“ konstatovala mladá žena,

která ovšem jinak větší posun po
změně ve vedení radnice neviděla.
„Po svém zvolení poslancem bývalý starosta na jakoukoliv aktivitu ve
Výšovicích rezignoval. Asi už tušil,
že svůj post stejně neobhájí. A to se
ve volbách potvrdilo. Od příchodu
jeho nástupce jsem si hodně slibovala. Teď mám ale pocit, že se začíná
chovat stejně jako Okleštěk: hraje
hodně na sebe, vše chce řešit sám.
Nevím, možná je to nějaký obecnější problém všech starostů,“ uzavřela
mladá sympatická dáma.
No, a pak si vyberte!
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letos slavíme jubileum...
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zprávy z regionu

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

KONECNovým
BEZVLÁDÍ
V
DRŽOVICÍCH!
starostou je Jaroslav Studený
DRŽOVICE Předčasné volby na začátku února přinesly do
Držovic jednu velkou změnu. Po deseti letech skončila ve
funkci starostky Blanka Kolečkářová. Musela se totiž sklonit
před vítězstvím hnutí ´Za Držovice´, které ruku v ruce s druhým, dnes už koaličním uskupením ´Iniciativa´, převzalo vládu
nad touto obcí. Uplynulý čtvrtek 2. března se v Držovicích konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva. A děly se věci!
Původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Tohle Držovice ještě nezažily! První
povolební zastupitelstvo bylo totiž
svoláno do sálu zdejšího Obecního domu, takže příležitost sledovat
jej mělo na sto padesát návštěvníků
z řad veřejnosti! A prostory praskaly ve
švech, štáb České televize měl dokonce problém najít si místo pro kameru.
„Chtěli jsme dát šanci všem, kteří měli
zájem sledovat toto volební zastupitelstvo na vlastní oči. Obrovský zájem
Držovických překvapil i mě samotného,“ usmál se Jaroslav Studený.
Samotné jednání přitom trvalo jen
půl hodiny, i když se volil starosta,
místostarostka a nová koalice pak
ještě dodatečně přednesla návrhy
na doplnění programu o další volby členů komisí a výborů. Ty prošly
díky pěti hlasům členů koalice, opo-

ziční zastupitelky Blanka Kolečkářová a Jana Hlebová Pavlíčková byly
proti. Ostatně jako i v ostatních případech dalšího volebního hlasování,
pokud se výjimečně nezdržely...
Držovická koalice odkryla utajené
karty skutečně až ve čtvrtek večer, dřív
ani k Večerníku neprosákly žádné informace o tom, kdo bude kandidovat
na nového starostu či starostku obce.
„Naším jediným kandidátem, na kterém jsme se shodli, je Jaroslav Studený,“ pronesla zástupkyně hnutí Iniciativa Renata Čižmárová. Kdo hlasoval
PRO? Čtyři zástupci koalice, pátý,
právě Jaroslav Studený, se hlasování zdržel, obě dámy z opozice byly
proti. Jaroslav Studený se tak stal novým starostou Držovic. Podobně proběhla i volba místostarostky pro Janu
Františku Kreplovou z hnutí Iniciativa.
Volby členů komisí a výborů proběhly plně v režii koalice, která si do nich
dosadila občany dle vlastního výběru.
Ke kurióznímu okamžiku došlo ve
chvíli, kdy Jaroslav Studený navrhl
na předsedkyni kontrolního vý-

boru svoji předchůdkyni Blanku
Kolečkářovou. Zatímco všichni
pro ni zvedli ruku, ona sama byla
proti! „Nikdo tento návrh se mnou
předem nekonzultoval, nebyla jsem
připravena,“ vysvětlila Večerníku po
zastupitelstvu. „Je přece běžné ve
všech obecních i městských zastupitelstvech, že funkce předsedy kontrolního výboru zastává člen opozice,“
namítl nově zvolený starosta Držovic
Jaroslav Studený.
Večerník po skončení ustavujícího
zastupitelstva v Držovicích oslovil
oba hlavní aktéry. „Mám z toho hezký pocit, přišla spousta lidí, kterým
velmi záleží na tom, že se toho hodně změní. Tolik lidí na zastupitelstvu Ped zaplnným sálem obecního domu byl novým starostou Držovic zvolen Jaroslav
Studený, místostarostkou pak Jana Františka Kreplová.
3x foto: Michal Kadlec
Držovice ještě nepamatují,“ svěřil se
s prvními dojmy nový starosta Jaroslav Studený. Chybět nemohla otázka, jaké první kroky podnikne ve své
funkci. „Prvořadý úkol je převzetí úřadu od paní Kolečkářové. Uvidíme, jak
moc to bude náročné, ale dnes jsme si
k tomuto účelu zvolili speciální komisi. Na jednoho člověka by toho bylo
hodně,“ odpověděl Jaroslav Studený.
Poměrně sklesle odcházela ze sálu
bývalá starostka Blanka Kolečkářová. „Budu teď mít novou roli v opozici a chci být velice konstruktivní.
Samozřejmě hodlám sledovat a kon- na účtu dvaadvacet milionů korun,“ moje osobní záležitost, teď si chci ale
trolovat hospodaření nového vedení prozradila. O svém osobním pracov- nějakou dobou odpočinout,“ hlesla
obce, jako starostka jsem zanechala ním uplatnění hovořit nechtěla. „To je Kolečkářová.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Školy hledají øeditele
Brodek u Prostějova (mls) - Je to
jako lavina. Celá řada ředitelů studijních
institucí odejde po skončení letošního
školního roku do důchodu. Týká se to
i Evy Oulehlové ze ZŠ v Brodku u Prostějova. Vedení městyse proto nyní hledá
náhradu. „Svému nástupci bych popřála
pevné nervy, dobrou ruku při výběru
pedagogů a bezproblémovou spolupráci se zřizovatelem,“ vzkázala dlouholetá
ředitelka. Nové vedení hledají také školy
v Kostelci, Plumlově, Konici, Protivanově či v Brodku u Konice...

U Luèního potoka
se bude kácet
Němčice nad Hanou (mls) - Stromořadí rostoucí podél Lučního potoka
v Němčicích nad Hanou bude brzy
pokáceno a staré stromy nahradí nové.
Stane se tak na popud místních zemědělců. Vzrostlé stromy totiž odebíraly
živiny pěstovaným plodinám a snižovaly tím jejich přírůstky. Kácení a následnou výsadbu již posvětila Agentura
ochrany přírody a krajiny.

Nezájem o informace
Konice (mls) - Podle známého zákona č. 106/1999 Sb. mají lidé svobodný přístup k informacím. O ty si
mohou žádat mimo jiné i na úřadě
obce či města, kde mají trvalé bydliště.
V praxi o tyto úřední zprávy často není
takový zájem, jak by se dalo očekávat.
Například v Konici v průběhu celého
uplynulého roku zaznamenali pouze
jedenáct žádostí o informace. „Všechny byly kladně vyřízeny,“ informoval
tajemník úřadu Dušan Opletal.

Jednání s ministrem obrany
kvli Bezin se koná ve tvrtek

PROSTĚJOVSKO Sedmdesát let
to šlo a najednou to nejde! Lidé
z obcí na okraji Vojenského újezdu Březina považují okolní lesy
za svůj druhý domov, ve kterém
sportují, chodí na vycházky či sbírají houby. Na začátku roku 2016
však skončila možnost zažádat si
Kvli nepochopitelnému rozhodnutí armády musely být zrušeny dva roo povolenku pro vstup do tohoto
níky oblíbeného bhu Repechy run, který z Prostjova míil do penzionu
prostoru. Petici proti tomuto roz- Lada v Repechách.
Foto: archiv Veerníku
hodnutí podepsalo 3 841 lidí. Po
více jak roce se do celé věci koneč- nání s přibližně třiadvaceti obcemi, mie ve Vyškově. Bohužel petiční
ně vloží i ministr obrany České re- jejichž obyvatel se zákaz vstupu bez- výbor na tuto akci dosud nebyl
prostředně dotýká. Starostové mohli oficiálně pozván,“ informoval Vepubliky Martin Stropnický.
vojákům poslat do poloviny prosin- černík jeden z autorů petice Milan
ce loňského roku své požadavky. Pernica, který je stále odhodlaný
Martin ZAORAL
K nim se zástupci armády vyjádří na oslovit kvůli dané problematice
Loni v létě byla po nátlaku míst- připravovaném setkání, jemuž bude všechny předsedy parlamentních
ních obyvatel zpřístupněna čtvrti- přítomný i ministr obrany Martin stran i kancelář prezidenta repubna vojenského újezdu o víkendech Stropnický.
liky. „Armáda nemá jediný důvod,
a svátcích. V listopadu 2016 pak byly „Jednání se původně mělo konat už proč nám například o víkendech
otevřeny dvě cesty pro pěší. Jednou v únoru, nakonec byl jeho termín zakazovat vstup do lesů. Zároveň
z nich je i oblíbená cyklostezka ve- stanoven až na čtvrtek devátého se nechceme smířit s tím, že lesy
doucí z Hamer Repešským žlebem března. Setkání proběhne od pat- zůstanou přístupné pouze pro vydo Repech. Zároveň probíhají i jed- nácti hodin v aule Vojenské akade- volené,“ vzkázal Pernica.

Pila Javořice, a.s. oznamuje,
že v pondělí 13. března 2017
otFvírá středisko prodeje dřevěných produktů.
Prodejna sídlí v areálu bývalého dřevoskladu
na Ptenském Dvorku.
Nabízený sortiment:

DRCENÁ KŮRA
BRIKETY
ŘEZIVO
Provozní doba:
Pondělí 7:00 - 15:00
Úterý
7:00 - 15:00
Středa
zavřeno
Čtvrtek 7:00 - 15:00
Pátek
7:00 - 15:00
Sobota
7:00 - 1:00

Více informací na Tel.: 606 752 517,
nebo na www.pila-javorice.cz

17030210242

Budou lesy EXKLUZIVNĚ
vojenského újezdu
pro místní opt
PÍSTUPNÉ?

17022710233

V pondělí 27. února v době od 5.00 do
9.00 hodin proběhla na Prostějovsku
dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na kontrolu dodržování
zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek ze strany
řidičů. Během akce policisté zkontrolovali celkem 362 motorových
vozidel. Při tom zjistili 21 přestupků,
které vyřešili uložením pokut v celkové výši pět tisíc korun. U dvou řidičů
policisté zjistili ovlivnění alkoholem.
K oběma případům došlo krátce po
zahájení akce. Tyto případy budou
k dořešení oznámeny příslušnému
správnímu orgánu.

Razie na silnicích

Minulou středu 1. března před půl
šestou večer kontrolovali policisté
v Mostkovicích jednapadesátiletého řidiče osobního automobilu
značky Škoda. Muž při kontrole
jevil jasné známky ovlivnění alkoholem, jako jsou řečnost, nejistý
postoj a chůze, zarudlé oči a zápach po alkoholu. Provedenou
dechovou zkouškou se podezření
potvrdilo. Policisté u muže změřili hodnotu 1,63 promile alkoholu v
dechu. Muž s naměřenou hodnotou souhlasil a přiznal vypití čtyř
jedenáctistupňových piv téhož
dne během odpoledne. Další jízdu
policisté řidiči zakázali a na místě
mu zadrželi řidičské oprávnění.
Pro své jednání je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky.

Jel po čtyřech pivech

V době od pondělního podvečera
27. února do následujícího rána se
dosud nezjištěný pachatel vloupal do
prodejny smíšeného zboží v Protivanově. Pachatel po násilném překonání vstupních dveří z prodejní plochy
odcizil tři desítky krabiček cigaret,
devět lahví alkoholu a osm balení tabáku. Hodnota odcizených věcí byla
vyčíslena na bezmála šest tisc korun. Škoda způsobená poškozením
dosud vyčíslena nebyla. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli
tohoto skutku za přečin krádeže hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Straka v Protivanově

Na základě oznámení vyjížděli v pátečních ranních hodinách 3. března
policisté z plumlovského oddělení
k případu vykradeného obchodu
v obci Ptení. Po příjezdu na místo
zjistili, že se neznámý lapka dostal
do objektu po vypáčení zadních
dveří a stejným způsobem pak překonal dveře vedoucí do samotné
prodejny. Podle prvotních informací si odnesl asi osmdesát krabiček
cigaret různých značek a jedenadvacet lahví alkoholu, taktéž různých
značek. Celková předběžná škoda
byla vyčíslena na jedenáct a půl
tisíce korun na ukradeném zboží
a dalších pět a půl tisíce na poškození.

Bral alkohol a cigarety
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malé a roztomilé a spatřit i své blízké, kteří
už nejsou na světě. Tohle vše mohli lidé ze
Smržic, pokud zavítali na promítání starých dílů unikátní videokroniky. Řečeno

s Jiřím Paroubkem: „Dámy a pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?“
Jedinečnou nabídku v podvečer prvního březnového dne přijala necelá
stovka místních. „Návštěvnost pro
mě byla trochu zklamáním, čekal jsem
dvakrát tolik. Jak se zdá, zejména mladé lidi zajímá hlavně to, co bude, a ne
to, co bylo...,“ komentoval účast autor
videokroniky Zdeněk Balcařík, který
s jejím pořizováním začal právě v roce
1995. Do systematičtějšího dokumentování života v obci se naplno pustil
o rok později. „V té době jsem nějaký
čas působil jako externí kameraman
v tehdejší Prostějovské televizi, kde jsem

3x foto: Martin Zaoral

získal s natáčením reportáží užitečné
zkušenosti. Horší už to bylo se střihem
natočených záznamů a tak při prvním
veřejném promítání v kulturním domě
museli diváci docela trpět. Bylo to děsně
zdlouhavé a divím se, že u toho tehdy
nikdo neusnul,“ zavzpomínal Balcařík,
který jednotlivé reportáže pro potřeby
pátečního promítání výrazně zkrátil.
„Při premiéře mi to vyšlo na téměř šest
hodin, nyní jsem rok 1995 zkrátil na
necelých čtyřicet minut. Myslím, že je
to divácky výrazně atraktivnější,“ srovnal smržický nadšenec, jehož původní
záměr byl každý rok promítnout dvacet
let starý díl. „Později jsem přistoupil na

VRBÁTKY Vážný karambol se stal uplynulou
středu na silnici mezi Vrbátkami a Vrahovicemi. Žena za volantem osobního vozidla byla
oslepena sluncem a malér byl na světě... Od
stromu se totiž odrazila s autem do pole, kde se
přetočila přes střechu. Řidička i nezletilý spolujezdec museli být okamžitě sanitkou převezeni
do nemocnice.
„Ve středu 1. března po sedmnácté hodině došlo na silniční komunikaci mezi obcemi Vrbátky
a Vrahovice k havárii osobního automobilu značky
Kia. Čtyřiačtyřicetiletá řidička při jízdě na rovném
úseku byla podle svých slov oslněna zapadajícím
sluncem, následkem toho ztratila orientaci a s vozidlem dostala smyk. Automobil poté vyjel vlevo
mimo komunikaci, kde přední částí narazil do stromu, aby se poté přetočil přes střechu a zastavil zpět
na kolech v přilehlém poli. Žena i s třináctiletým
spolujezdcem byla po havárii převezena do prostějovské nemocnice k vyšetření,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.

Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na dvaadevadesát tisíc korun. „Alkohol
u řidičky vyloučila provedená dechová zkouška.
Po provedení prohlídky poškozeného automobilu policisté na místě zadrželi osvědčení o jeho
registraci. Příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie jsou předmětem dalšího policejního šetření,“
dodal Kořínek.
(mik)

xidika tohoto auta i její tináctiletý spolujezdec
se pi nehod zranili, ihned putovali sanitkou do
nemocnice.
Foto: Policie R

ŽENA S DÍTĚTEM V NEMOCNICI!

Kotrmelce s autem u Vrbátek

Ve Skípov hlasovali o odkupu hospody

BYLI JSME
U TOHO

návrh zastupitelů, abych během jednoho promítání shrnul celé čtyřleté volební období. Má to svoji logiku, pokud
by se kroniky promítaly po roce dalších
dvacet let, tak by mi při promítání té
poslední táhlo už na devadesát,“ usmál
se šestašedesátiletý Balcařík, který je zároveň předsedou zdejšího neobyčejně
aktivního Klubu českých turistů.
Jeho založení z února 1996 se stalo jedním z námětů celé řady reportáží. K těm
dalším patřily mimo jiné oprava místního kostela, první ročník Prostějovského vandru, pohřeb Bohumila Přikryla,
aprílové sněžení, oslavy 100 let Sokola
ve Smržicích, vybudování posezení na

NĚMČICE NAD HANOU Bohužel
podobných případů neustále přibývá...
Policisté
z
obvodního
oddělení
v Němčicích aktuálně řeší případ podvodu
na inzertním portále. Na lep sedl podvodníkovi muž, který se zhlédl ve velmi
levném počítači a neznámému prodejci
poslal požadované peníze. Ty už neuvidí,
komunikovat s ním přestal i neznámý
„obchodník“...
„Z trestného činu podvodu podezírají
němčičtí policisté neznámého pachatele. Tohoto skutku se měl dopustit tím, že
prostřednictvím internetového inzertního
portálu nabídl k prodeji počítač typu Apple
MacBook Air 13. O zboží projevil zájem
třicetiletý muž z Němčicka. Po e-mailové
komunikaci s prodejcem mu dne 14. února
tohoto roku prostřednictvím bezhotovostní
platby poslal požadovanou částku třinácti
a půl tisíce korun. Do dnešního dne však ku-

pující zakoupený předmět neobdržel a prodejce se stal nekontaktním,“ popsal podvodné
jednání zatím nevypátraného výtečníka
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.
Z popsaného vyplývá, že podvést případného
kupujícího a na jeho úkor se prostřednictvím
internetového inzertního portálu obohatit
je velice snadné. „Abychom tomu předešli
a nákup na internetu nám udělal radost, měli
bychom dodržovat alespoň několik základních postupů. Mezi ty nejdůležitější patří
především používání zdravého selského rozumu. Pokud je nabízené zboží výrazně levné,
je to podezřelé. Zde je vysoké riziko toho, že
koupíme například padělaný výrobek nebo
obchod neproběhne vůbec,“ uvedl mluvčí
prostějovských strážců zákona.
V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku za přečin podvod hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.
(mik)
„Maminka měla v kastrolu olej. Ten
začal hořet, ona se snažila hrnec
odstavit, vzala jej do rukou, ale plameny ji popálily na rukou a tak ho
upustila na zem. Od něj ale okamžitě chytilo linoleum. Najednou byla
v plamenech celá kuchyň i obývák,

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

ČECHY POD KOSÍŘEM Oheň
v Čechách pod Kosířem se rozhořel
minulé úterý 28. února kolem patnácté hodiny v prvním patře domu
nacházejícím se na výpadovce ve
směru na Hluchov. Jak Večerník zjistil, vše začalo při vaření...

Kosíři či rozvodnění Českého potoka
po vydatných deštích.
O první přestávce přítomní dostali
hádanku, kdo byl v roce 1996 obecním knihovníkem? Dvaatřicet přítomných správně odpovědělo, že
se jednalo o Stanislava Konečného.
Z nich starostka Hana Lebedová vylosovala výherce dárkového koše,
který věnovala obec. Stala se jím Eva
Zdráhalová. Kdo nevyhrál, mohl se
zakousnout do připravené svačinky či
upíjet ze skvělého svařáku. „Už teď bych
rád všechny pozval na příští rok, kdy se
budou promítat události z let 1998 až
2001,“ vzkázal Zdeněk Balcařík.

Zdenk Balcaík ml ped zahájením promítání vše pipraveno s pelivostí neobyejn
dkladného kronikáe.
Foto: Martin Zaoral
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který je s ní spojen. Maminka se
snažila dostat hrnec na balkon, ale
popálena byla rázem také na nohou.
Pak už začal hořet i strop s dřevěnými podhledy a střecha. Já jsem se
zrovna s dcerkou učila v jejím pokojíčku. Když jsme spatřily plameny,
vyběhly jsme ven, jak jsme byly, tedy
jenom v tričkách a ponožkách,“ popsala hrůzné okamžiky Michaela K.,
jejíž maminka byla s popáleninami
převezena vrtulníkem do ostravské
nemocnice. Hospitalizovaný byl i tatínek, který se nadýchal zplodin.
Požár byl oznámen přesně v 15.03 hodin. Na místo okamžitě dorazili profesionální hasiči z Prostějova, k nimž se
přidaly jednotky z Kostelce na Hané,
Čech pod Kosířem a také Náměště
na Hané. V tu chvíli už hořela střecha
a celé první patro domu. Požár se
hasičům rychle podařilo dostat pod
kontrolu, zcela byl uhašen po bez jed-

Vyhlášení únorové ankety předcházelo několik písemných vyjádření,
v nichž jejich autoři občanům předkládali argumenty pro i proti. „Objekt Pohostinství u Macha je už nyní
připraven na pořádání společenských
akcí. Má schváleny hygienické i další
požadavky. Navíc tu existuje možnost
konání akcí pod širým nebem. Naše
prostory v kulturním sále nejsou z hygienických důvodů pro pořádání akcí
schváleny. Do budoucna tu také není
možnost venkovního posezení. Místo
stávajícího kulturního sálu by v budoucnu mohly vzniknout další obecní
byty,“ argumentoval starosta Skřípova
Miroslav Kadlec.

Martin ZAORAL

SKŘÍPOV Bouřlivé diskuse provází záměr obce Skřípov odkoupit
Pohostinství „U Macha“. Sem by se
mohlo v budoucnu přesunout pořádání kulturních a společenských
akcí z nyní již nevyhovujících prostor. Ty se nachází v objektu bezprostředně sousedícím s budovou
obecního úřadu a školky. Proti tomuto záměru se postavila část místních včetně samotných zastupitelů,
kteří se bojí zbytečně vysokých nákladů a doporučují opravu stávajícího sálu.

Anketa mezi občany jednoznačnou
odpověď na danou otázku nepřinesla.
„Skončilo to prakticky smírně, pouze
o jediný hlas víc měla skupina pro variantu odkupu,“ informoval Večerník
o výsledku Miroslav Kadlec. V souvislosti s pořádáním tohoto hlasování
se však objevily výhrady proti jejímu
neformálnímu charakteru. „Například
nebyla vůbec vedena evidence, kdo
k hlasování přišel,“ upozornila nás jedna z místních. Starosta obce tuto skutečnost nepopřel a uvedl důvody, proč
tomu tak bylo. „Záměrně jsem chtěl

VRANOVICE-KELČICE Celých
čtrnáct let patřil začátek března ve
Vranovicích-Kelčicích koštu ovocných pálenek „Vranovská štamprla“. Popatnácté tomu už tak letos
nebude. Proč?!
Akci se rozhodli „odpískat“ samotní
organizátoři. „Sešlo se nám jenom
patnáct vzorků. Možná bychom ve
finále měli přibližně dvojnásobek, ale
to je opravdu stále málo,“ vysvětlila
Večerníku Ivana Hasalová, předsedkyně pořádajícího Českého zahrádkářského svazu Vranovice-Kelčice.
Například loni měly desítky návštěvníků v prostorách Restaurace u Toma
v Kelčicích možnost ochutnat z celkem třiaosmdesáti vzorků. „Loňská
úroda ovoce byla velice slabá, což vám
potvrdí v kterékoliv pálenici. Vypálilo
se toho rekordně málo a od toho se
zřejmě odvíjí ochota lidí dávat vzorky
do naší soutěže,“ hledala důvody přerušení tradice Hasalová, která se však
myšlenky na patnáctý ročník soutěže
stále nevzdává. „Pokud se letos urodí
a následně se nám sejde dostatek vzorků, pak se Vranovská štamprla za rok
opět vrátí,“ ujistila.
(mls)

zjistili jsme

Jak se Večerník přijel podívat na vlastní
oči, v domě jsou dva byty. Jejich poničení je skutečně značné. „Shořelo nám
v podstatě vše. Sedmileté dceři celý
pokojíček, náš byt je neuvěřitelně začouzený a bude potřebovat kompletní
rekonstrukci. Musíme vytrhat podlahy, pryč půjdou i veškeré sádrokar-

Okamžitá vlna
solidarity

tony. Byt rodičů, kteří jsou stále ještě
v nemocnici, dopadl ještě hůře. Těm
nezůstalo absolutně nic, shořela jim
doslova střecha nad hlavou,“ popsala
nám situaci ve čtvrtek večer Michaela
K., která i s dcerkou našla dočasný azyl
v krizovém bytě místního domu s pečovatelskou službou. „Zajistil nám to
starosta. Až se rodiče vrátí z nemocnice, budeme zde bydlet všichni. Kdy se
vrátíme zpět domů, to si v tuto chvíli
netroufám odhadnout,“ posteskla si

to už tím, jak jsme vyběhli bez ničeho
z domu. Sousedé nám okamžitě dali
bundy, deky i boty. Během dvou dní se
nám i rodičům dostalo veškerého oblečení ve vhodných velikostech. To jsme
opravdu moc potřebovali, nezůstalo
nám totiž nic... Místní škola dcerce přispěla vybavením do vyučování, dostali
jsme pro ni také hračky mimo jiné koníčky, které má moc ráda, či stavebnici
Playmobil. Sešlo se nám toho opravdu
hodně. A máme i kde spát. Všichni
jsou na nás opravdu nesmírně hodní

Lidé postižené rodině nabízí také kuchyňské linky či sedačky, které se jim
v budoucnu budou nepochybně hodit,
byť je v tuto chvíli nemají kam dát. Před
opětovným zařízením obou bytů bude
na vyhořelém domě ještě hodně práce.
„Škodu nedokáži úplně odhadnout,
naštěstí jsme byli pojištěni,“ reagovala
Michaela K. na dotaz.
VYPSÁNA UŽ BYLA I VEŘEJNÁ
SBÍRKA NA ÚČTU NADAČNÍHO
FONDU DOBRÉ SRDCE S ČÍSLEM 2700977891/2010. PENÍZE
PRO POSTIŽENOU RODINU
SE SCHÁZÍ POD VARIABILNÍM
SYMBOLEM 282.

Dùm èeká kompletní
rekonstrukce

Michaela, které se ze strany širší rodiny, a ochotní, jsem za to strašně vděčná,
stále brečím...,“ popsala dojatá maminka sedmileté dcerky.

hlasování v této vyloženě anonymní
podobě, aby mě nikdo později nemohl nařknout z toho, že mu v něčem
nevyhovím jen proto, že přišel vyjádřit svůj názor,“ objasnil vcelku logický
důvod.
Jisté je, že výsledek ankety není pro
konečné rozhodování zastupitelů
nikterak závazný. „Může být vodítkem při hlasování zastupitelů, ale také
nemusí. Nevylučuji, že k tomuto tématu bude vypsáno referendum, ale
to se teprve uvidí,“ vzkázal Miroslav
Kadlec.

přátel, sousedů, kamarádů i zcela
terá
neznámých lidí dostalo velké
Rodinì, k
podpory.
y
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chle nizovaná i ve facebookové
ry
á
h
á
m
o
skupině Prostějov bez cenzury,
o vše, p
k sběrným místům patří napřívaná
kklad také Pivnice u Zámku v Konici.
zorganizo
„Li jsou opravdu neskuteční! Začalo
„Lidé
sbírka

né minuty třech hodinách. Škodu hasiči předběžně odhadli na 900 000 Kč,
zraněné byly dvě osoby. Mohla všakk
být i vyšší... „Jednotky svým včasným zásahem uchránily majetek
v hodnotě zhruba dva miliony
korun,“ uvedl v této souvislosti
Jan Ondruch, tiskový mluvčí
hasičů, kterým se od plamenů
podařilo ochránit také oba vedlejší
domy.

Mnohým z místních však přijde přemrštěná zejména kupní cena. „Odhadní cena ve výši tří milionů korun
za budovu pohostinství a půl milionu
za jeho vybavení se nám zdá opravdu
příliš vysoká. Zároveň není známa
výše nákladů na další údržbu, opravy
či přestavbu objektu. Přitom kulturní
zařízení v obci již máme. Není rozumnější provést jeho opravu? Co se týče
venkovních akcí, ty by se v budoucnu
mohly konat v prostoru za bývalou
školou,“ oponoval například Otto
Schölzl.

Pohostinství U Macha chce jeho majitel prodat. Zájem projevilo i vedení obce, proti se ozvalo nkolik místních a ást zastupitel.
Foto: Martin Zaoral
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Podvodník obelstil OHE KV%LI VZNÍCENÍ OLEJE PI VAENÍ
muže přes internet

Autora videokroniky lze považovat i za pedchdce dnes Bhem promítání si lidé mimo jiné mohli pipomenout také Bhem první pestávky diváci odpovídali na otázku, kdo byl
populárního rooftoppingu. S tžkou kamerou vyšplhal na vž obleení, úesy i hudbu, které byly typické pro polovinu v roce 1996 obecním knihovníkem. Ze správných odpovdí
starostka obce vylosovala výherkyni dárkového koše.
místního kostela, kde nasnímal starostu Kazimíra Lakomého. devadesátých let minulého století.

F o too r e poo r táá ž

Prohlédnout si svoji obec, jak vypadala
před dvaceti lety, podívat se na zdejší události z let 1995 až 1997, zavzpomínat na
to, jak byl člověk mladý a krásný, jeho děti

SMRŽICE
Ž ŠŠpatně se žije, pokud zapomínáte na minulost, neřešíte
přítomnost a bojíte se budoucnosti. Ve Smržicích nic takového nehrozí. Budoucnosti se tu nebojí, přítomnost si umí užít a minulost
si připomínají vždy začátkem března, kdy se tu promítají staré díly
videokroniky vytvořené zdejším nadšencem Zdeňkem Balcaříkem.
Večerník byl uplynulý pátek svědkem dalšího klání...

pro Večerník
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Pedplatné na dva roky
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VEPromítání
SMRŽICÍCH
HLEDALI
ZTRACENÝ
ČAS
NA
PLÁTNĚ
jedinečné videokroniky vrátilo přítomné o dvacet let zpátky Neformální anketa dopadla

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...
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„S
KRAVIČKAMI
SI
PLNÍM
SEN
KAŽDÉ
ŽENY“
O plumlovské skupině si Večerník povídal s Hanou Prachařovou
PLUMLOV Tohle by si nikdo neměl plést! Zatímco tavené sýry
Veselá kráva jsou přirozeným
zdrojem vápníku a bílkovin, Veselé kravičky jsou stejně tak přirozeným přísunem dobré nálady
pro dospělé i pro děti. Zároveň je
to jeden z nemnoha důkazů toho,
že i ženy si ze sebe dokáží udělat
srandu. Nelze se proto divit neutuchající popularitě této tanečně-kaskadérské skupiny, která je
dámskou sekcí Spolku Plumlovských nadšenců. S jednou z jejích
členek, osmatřicetiletou Hanou
Prachařovou, si Večerník mimo
jiné povídal o vzniku skupiny i zrodu jejího názvu stejně jako o tom,
proč to všechno vlastně dělají...

v rámci exkluzivního
kluzivního
interview
ík
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
 Vystupujete na řadě veřejných akcí. Jak je pro vás těžké
zapomenout na ono „co si o nás
ostatní pomyslí“?
„Vzhledem k tomu, že vystupujeme většinou pro okruh lidí, kteří
nás znají a vědí, co od nás mohou
očekávat, tak to často ani neřešíme. Děje se tak nejen na plesech,
ale hlavně na dětských akcích jako
pohádkový les, čarodějnice, karneval a další. Nicméně jsme pro
každou legraci a zároveň je v každé
z nás asi kousek exhibicionistky.“
(úsměv)
 Co pro vás osobně kravičky
znamenají?

„Ráda podpořím jakoukoliv kvalitní společenskou akci a právě
k tomu kravičky svým dílem přispívají. Já sama velmi ráda tancuji,
hraji divadlo a pomáhám při organizaci. Je to něco, co mě naplňuje
a dává smysl mému životu. Dělám si radost tím, že dělám radost
jiným!“
 Jaké pocity jste měly před
svým prvním vystoupením?
„Na to si už nevzpomínám... Určitě
jsme zakoušely trému, ale dělaly
jsme to hlavně pro zábavu. Potlesk
po vystoupení byl skvělý, lidem se
to moc líbilo, a proto jsme dál pokračovaly a pokračujeme i nadále.
Dodnes nás tak podobné akce
baví.“
 Kdy a za jakých okolností „Veselé kravičky“ vůbec vznikly?
„Tuhle otázku jsem musela probrat
s naší kronikářkou Janou Zelenou...
(směje se) Vznikly jsme někdy v roce
2005, tedy ještě před založením Spolku Plumlovských nadšenců. Tehdy
jsme v Plumlově pořádali první vinobraní. Děvčata dostala za úkol něco
vymyslet a tak díky inspiraci filmem
Slunce, seno, jahody vzniklo naše
první vystoupení ´Trnky brnky´. Já
tuto písničku často nazývám hymnou
kraviček. Tancovaly jsme na ni už
mnohokrát a některé z členek ji proto
až tak nemusí...“ (úsměv)
 A kde se vzal váš název?
„Před naším prvním výstupem nás
současný prezident Spolku Plumlovských nadšenců Marek Otruba
spontánně uvedl jako ´Veselé kravičky´. A toto pojmenování nám
už zůstalo.“
 Proměňoval se nějak soubor
v průběhu času?
„Určitě. Některé ze členek odešly,
odstěhovaly se či založily rodinu,

jiné se přidaly jak do spolku, tak ke
kravičkám. Mění se to, ale pevný
základ už snad zůstane.“
 Prošly si kravičky v průběhu
své existence nějakou těžkou
krizí?
„Myslím, že ani ne. Jsme spolu
hodně let, a pokud jsme měly nějakou ponorku, tak čas vše vyřešil za
nás. Snažíme se při přípravách akcí
stmelovat. A setkáváme se i mimo
ně, což pomáhá.“
 Dá se alespoň odhadnout,
kolik vystoupení už máte za sebou?
„To nikdo nespočítá. Bylo jich
opravdu moc. Vystupovaly jsme na
všech spolkových plesech, ´hostovaly´ jsme i v Ohrozimi, Mostkovicích,
Určicích a v Olomouci. Účinkujeme
také na našich dalších spolkových
akcích, na rodinných oslavách či jiných regionálních akcích.“
 Najde se nějaké vystoupení, na
které obzvláště rády vzpomínáte?
„Moc ráda vzpomínám na náš první ples, kdy jsme předvedly ´kankán´ na píseň ´Whisky, to je moje
gusto´ z filmu Limonádový Joe.
Bylo to tehdy i s hraným kouskem,
do něhož se zapojili také chlapi ze
spolku.“
 Které z vystoupení se setkalo
s největším ohlasem publika?
„Asi největší ohlas měl náš balet.
Šlo o vtipný nápad, který se nám
podařilo dobře natrénovat. Ta Černá labuť neměla chybu!“ (smích)
 Bylo naopak takové, které
byste raději zapomněly?
„Za mě ne. Všechna vystoupení
jsme si zatím užili my i diváci.“
 Přípravy ale jistě provází
bouřlivé debaty...
„Scházíme se s dostatečným předstihem a vymýšlíme co udělat.

 1-  45

„Jsme rády, že můžeme vystupovat, bavit lidi
i sebe, scházet se, vytvářet kostýmy, oblékat
se do nich a tím si splnit sen každé ženy:
býti stále jiné, nové a krásné.“
„Jeidným důvodem bylo desáté výročí Spolku Plumlovských
nadšenců, které jsme loni oslavili.
A znovu to byl mimořádný zážitek, který měl také pozitivní
ohlas.“
 Jak byste tento druhý kalendář charakterizovaly?
„Jeho podtitul zní ´S kravičkami
na seně´. Jsme v našem typickém
kravičkovském kroji, v kterém
jsme poprvé a pak ještě mnohokrát vystupovaly.“

Společně se domlouváme, co a jak,
pak si to každá z nás trochu přizpůsobí svým možnostem.“
 Jste v jistém ohledu již ostřílené harcovnice. Provází vás
stále ještě před vystoupením
tréma?
„Pokaždé je někdo z nás nervózní,
některá více, některá méně. Jakmile ale vstoupíme na plac, hudba,
potlesk, smích a jásot nám dodají
energii a tréma je pryč.“
 Splnily jste si díky vystupováním nějaký svůj sen?
„Určitě ano. Jsme rády, že můžeme
bavit lidi i sebe, scházet se, vytvářet kostýmy, oblékat se do nich
a tím si splnit sen každé ženy - býti
stále jiné, nové a krásné.“
 V roce 2011 jste nafotily svůj
první kalendář s podtitulem
„S kravičkami v posteli“. Jak
vznikal?
„Bylo to spontánní, možná jsme nevěděly co ´roupama´ a náš fotograf
přišel s tímto nápadem. Sešly jsme
se u jedné z nás, pózovaly v posteli, užily si to, jak to umíme, a byl na
světě skvělý kalendář. Myslím, že
měl velký úspěch...“ (směje se)
 Co vás vedlo k tomu, že jste
se po letech k focení kalendáře
vrátily?

 V čem se oba kalendáře liší
a v čem se podobají?
„Jiné jsou tím, že se fotilo jinde
a jinak. Ale pořád jsme to stále my,
a to ´Veselé kravičky´, které se nemění.“ (úsměv)
 Představme si, že nafotíte
další kalendář za deset let. Jak
bude vypadat?
„Ať jej uděláme za těch deset a nebo
možná už za pět, je to jedno, vždycky
to budou ´Veselé kravičky´, které se
na vás budou z fotografií smát.“

vizitka
HANA PRACHAŘOVÁ
✓ narodila se 12. 3. 1978 v Prostějově
✓ je vdaná, s manželem Michalem má syna
Ríšu
✓ absolvovala SOU v Prostějově, obor Operátor oděvní výroby
✓ vystudovala bakalářský obor Technologie
a řízení oděvní výroby na Technické univerzitě v Liberci
✓ do roku 2009 pracovala v Oděvním podniku Prostějov, později v prodejně s potápěčskými potřebami v Prostějově. V dubnu 2016 nastoupila
k firmě Koutný spol. s r.o.
✓ mezi její koníčky patří zejména příroda a divadlo, je členkou spolku
Historia a Kloboukového klubu
zajímavost: již od dětství sbírá ořezávátka, v současnosti jich má 2 300 kusů,
mezi nimiž lze najít i miniatury ve tvaru šicích či psacích strojů
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letos slavíme jubileum...
...

Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKO

téma Veče
Večerníku
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a zdraví

Jak si udržet pevné zdraví? Tak to jsou někdy opravdu slova
do pranice, jelikož v současné době plné stresu, nezdravého jídla a nepříznivého ovzduší není snadné si jej udržet.
Nicméně právě z těchto důvodů bychom o ně měli nadstandardně dbát. V některých ohledech to zmůžeme sami,
jinde nám pomohou různé preparáty. Jak si tedy udržet
pevné zdraví? A co by nemělo chybět ve vaší domácí lékárničce? Pomohou nám bylinky? A máte správné brýle či pojišťovnou? To vše se dozvíte v rámci dnešního rozšířeného
tématu...
Trojstranu připravil Petr Kozák, redakční texty: Aneta Křížová

17030310258

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

rady a tipy jarmily podhorné

Byliny a jarní očista organismu
civilizace - to byl prostředek léčebný. Využívali ho ale i naši předkové, křesťanství
jim v jarních měsících určovalo půsty,“
říká ke změně období Jarmila Podhorná.
V dnešní uspěchané době může člověk
těžko využívat těchto postupů, ale co
může v každém případě využít, jsou
schopnosti bylin, které mají nejen čisticí účinky na jednotlivé orgány a ústrojí,
ale také regenerační schopnosti. „Pro
celkovou očistu jsou vhodné byliny
v podobě tinktur jako pýr, lopuch, směs
kopřivy, řebříčku, jetele a pampelišky,
která byla podle účinků nazvána krev
čisticí směs, a její účinky byly prokázány v Kalifornii. Také jsou dnes značně
využívaná gemmoterapeutika - bříza,
jasan, buk - která jsou zároveň v sesta-

vách účinnými detoxikačními a drenážními prostředky. Jasan a buk rozpouštějí
v těle usazeniny a odstraňují z těla kyselinu močovou,“ uvádí majitelka firmy
NADĚJE. „V každém případě se při jarních očistách zaměříme na játra, která
očišťují krev od všech jedovatých složek
a vychytávají toxiny. K nejlépe působícím bylinným prostředkům regenerujícím a očišťujícím játra patří ostropestřec,
maralí kořen, schizandra, z gemmoetrapeutik jalovec a žito,“ přidává Podhorná.
Dalším ústrojím, které je nutno po zimě
očistit, je to močové a hlavně ledviny.
Z bylin, které zde můžeme využít je pýr,
lichořeřišnice, jenž zbavuje močové cesty
bakterií, mochyně židovská, brusinka,
vřes a další byliny. Vzhledem k tomu, že

Česká republika má světové prvenství ve
výskytu nemocí srdce a cév, tak si uvědomíme význam možností očisty oběhového aparátu pomocí bylin. Které bylinky nám v tom mohou pomoci? „Očistné
jsou gotu kola, echinacea, pelargonie,
gemmoterapeutikum kaštanu, jeřábu
oskeruše, kotvičníku a jinanu, které zároveň cévní aparát regenerují,“ prozrazuje
úspěšná bylinkářka z Brodku u Konice.
Podle potřeby se můžeme zaměřit
i na ostatní orgány a ústrojí, se kterými
máme zvláště problémy.
V současnosti se při problémech očist
čím dál více ukazuje, že je nutno zaměřit se i na parazitální zátěže plísně, viry,
bakterie (borelie, chlamydie) a parazity. Jak se nám očistný proces odvděčí?

„Především se zlepšuje celková vitalita
organismu, přináší pocit psychické pohody, dochází k omlazení organismu,
zlepšení zdraví, k celkové harmonizaci
a také zbavuje únavy,“ radí všem Jarmila
Podhorná z firmy NADĚJE.
(pr)

Vyzkoušejte chlad, který léčí
„Působením extrémně nízkých teplot na organismus, převážně pak na
receptory chladu, spojené s rychlým ochlazením a následným ohřátím,
dochází k intenzivnímu prokrvení povrchových částí těla, jako je kůže,
podkožní vazivo a šlachosvalový aparát. Rychlá změna teplot způsobí
nárůst exkrece mnoha tělu prospěšných látek, jako jsou například endorfiny a hormony kůry nadledvin, které působí protizánětlivě a analgeticky, a testosteronu, což může být atraktivní zejména pro sportovce,
neboť tento jev je přímo spřažen s nárůstem svalové hmoty.
Dochází také k eliminaci toxických složek. Následná pohybová aktivita
způsobuje bouřlivou látkovou výměnu spojenou s vyloučením jedů,
volných radikálů a kyseliny mléčné, které způsobují stárnutí a degeneraci buněk.
Chlad v kryokomoře příznivě ovlivňuje imunitní systém. Pomáhá při revmatických onemocněních a autoimunitních onemocněních. Do kryokomory však nesmí lidé, kteří mají poruchy srdečního rytmu, neurologické
příhody a hypertenze.
Během terapie dochází jak k regeneraci, tak ke zvýšení pohyblivosti
kloubů, toleranci fyzické zátěže a všeobecnému zvýšení výkonnosti
organismu jako celku. U žen může způsobovat dokonce úpravu celulitidy, neboť stáhnutím buněk chladem je z jejich cytoplazmy vypuzován tuk. Díky vyplavování endorfinů do těla se cítí pacient ve skvělé
kondici, a to jak po fyzické, tak i po psychické stránce.“
MUDr. Pavel Matoušek, Ph.D.
Kryocentrum Kojetín
Na všechny procedury je nutné se se předem objednat !
Provozní doba centra:
Po - Pá: 13.00 - 19.00 hodin, So a Ne - dle domluvy
Kryoterapie:
Po: v 18.00 hodin, St: v 17.00 hodin

Masáže:
dle objednávek

17022810237

BRODEK U KONICE Jaro už se
ozývá a nastává tak ideální doba pro
detoxikaci lidského organismu. Tělo
se důkladně očistí od nahromaděných toxinů a zplodin, které se během
zimy nastřádaly. Důsledkem zanesení
organismu může být snížená odolnost proti infekcím, únava, vyčerpání,
neklid, ale také bolesti hlavy, potíže se
zažíváním, s vlasy či pletí. Proto zde
máme pár rad a tipů úspěšné odbornice Jarmily Podhorné, která je majitelkou firmy NADĚJE.
„Nejúčinnější je půst, který má velkou
schopnost očistit organismus od toxinů,
odumřelých buněk a tkání, které se v těle
hromadí. V dějinách lidstva - ať šlo již
o Egypt, Řecko, Řím, či ostatní starověké
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Konstelace hvězd
bude v

Oznámení o přerušení

en?
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Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 27. 3. 2017 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: část města
s celými ulicemi: Bratří Čapků, Tyršova, oboustranně ul. Pod Kosířem od
kolejí po č. 68 a 5022 (za mostem),
oboustranně ul. Sportovní od ul. Bratří
Čapků po č. 21 a 46, Příční č.15, Bistro
a WC za ul. Sadovou.
Dne: 27. 3. 2017 od 11:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: pravá strana
ul. Kostelecká od č. 32 po č.48 (restaurace), oboustranně ul. Martinákova
od č. 2 a 9 po 14 a 33, ul. Pod Kosířem
oboustranně od č. 22 a 27 po č. 43,
Daliborka od č.3 a 8 po ul. Palečkova
(mimo č. 10).
Obec: Prostějov - Domamyslice
Dne: 28. 3. 2017 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Karafiátová, Šípková, jednostranně
ul. 5. května od č. 9 po č. 17, ul. Domamyslická od č. 33 po č. 41.
Obec: Skřípov
Dne: 29. 3. 2017 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast: střední část obce
ohraničená čísly: 57, 63, 88, 134, 327,
155, 160, 62.
Obec: Prostějov
Dne: 29. 3. 2017 od 11:00 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně
část ul. Svatoplukova od č. 39 a 56 po
č. 53 a 72 + č.78, 80, Sokolská č.1,celé
ul. Hvězda mimo č.13, celé ul. Vl. Ambroze, Vrchlického včetně zemědělské
školy.
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 30. 3. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: pravá strana
ul. za obch. domem, od parc. č. 34/1
a č. domu 426 po č. 444.
Obec: Klopotovice, Biskupice
Dne: 30. 3. 2017 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: celé obce včetně
podnikatelských subjektů: Klopotovice, Biskupice. Odběratelská TS
Biskupice 3. u ZD (č. 300165). BPE
Hrubčice ZZ (702856).
Obec: Prostějov
Dne: 31. 3. 2017 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: část města
s ulicemi: B. Šmerala od č. 1 po č. 27
(kotelna), vč. garáží a nov. RD, Drozdovice od č.1 po č. 5 a od č.2 po č.14,
celá ul. Průchozí, Sídl. svobody č.1, 2,
3, 4, 5 a č.6, včetně všech podnikatelských subjektů v uvedené oblasti.
Dne: 31. 3. 2017 od 12:00 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: ulice včetně
podnikatelských subjektů: ul. Pod Kosířem od ul. Atletické po č. 103 a po ul.
Kosteleckou vč. areálu Hanakov, s.r.o.,
Salvator střechy s.r.o., ul. Kostelecká pravá strana od č. 60 po konec města
vč. č.5132, 5133, 5134, přejezdu ČD
Smržice + autobazar na levé straně,
dále celé ul. Olympijská, Atletická, Za
Kosteleckou č. 3632, 3715. Odběratelská TS PRESTOL (č. 300090)
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Prostějova

Což o to, v Prostějově existuje spousta možností jak se uplatnit, ovšem to by se
našinci muselo chtít! Hvězdy nepředvídají ohledně pracovní aktivity občanů
nic lichotivého. Spousta z nich totiž upadne do lenivé letargie...
LVI - 22.7. až 22.8. Budete roztržití, spoustu věcí zapomenete nebo
ztratíte. Uprostřed týdne necháte
v kavárně či restauraci hodnotnou
věc, což vás bude obzvláště mrzet.
V tomto případě vás ale překvapí poctivý nálezce.
PANNY - 23.8. až 22.9. Zcela vás
pohltí pátrání po vašich předcích.
Není totiž vyloučeno, že vaše krev
je modrá a vaše šlechtická rodina
disponuje majetkem, o němž jste
dosud neměli ani potuchy. Dejte se
do pátrání!
VÁHY - 23.9. až 23.10. V práci si
velmi usnadníte situaci tím, že svými úkoly pověříte mladého kolegu.
No co, je nový, tak ať se učí, ne? Jenomže právě tento elév s vámi pořádně zatočí, nenechá se a práskne
vás šéfovi!
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Budete
pyšní na své potomky, jejich školní
úspěchy budou nepřehlédnutelné.
Zato vy se budete trápit! V práci
vám to příliš nejde a v soukromí
zaznamenáte rušnou hádku s partnerem.

BERANI - 21.3. až 20.4. Než si
koupíte nové oblečení, pořádně si
ho vyzkoušejte, jinak budete všem
pro smích. Peníze budete vyhazovat
všude možně, nejenom za ošacení.
Přátelé by vás vůbec neměli do obchodů pouštět.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Nachlazení
z minulého týdne v žádném případě
nepřecházejte. Nehrajte si na hrdiny,
v práci přece nejste nepostradatelní.
Pod peřinou vám bude dobře, alespoň si vás rodina užije a vy si odpočinete.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Vaše
špatná nálada se přenese i na kolegy,
takže v práci moc zábavy neužijete.
Možná vás těsně před víkendem rozveselí na první pohled nepodstatná
zpráva. Tu obdržíte od vlastních rodičů.
RACI - 22.6. až 22.7. Pozor při
cestování, hrozí vám reálné nebezpečí úrazu, mohli byste například
zakopnout při vystupování z vlaku!
Opatrní ale buďte i za volantem, i vy
můžete chybovat a havarovat. Buďte
ve střehu.

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Využijte posledních možností plesové
sezóny. Společnost je pro vás nepostradatelná, přece nebudete sedět
doma jako pecky. Pokud se budete
bavit, vystříhejte se alkoholu, ten
vám nesvědčí.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Zamilujete se až po uši! Na jedné
straně to může být romantické, na
straně druhé to může být i nebezpečné. Mnoho z vás je totiž zadaných,
což zákonitě přinese problémy. Takže pouze flirtujte.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Pomalu
přestáváte zvládat tempo současné
doby, zřejmě patříte do staré školy,
kde vás učili nespěchat. Mladší ročníky by měly začít přemýšlet o změně zaměstnání, těm starším by už
neuškodil důchod.
RYBY - 21.2. až 20.3. Ve schránce
najdete dopis s nepříjemným obsahem. Budete muset co nejdříve sehnat spoustu peněz a vyrovnat staré
dluhy. Pokud chcete své závazky
utajit, vyrovnejte je všechny, a to co
nejdřív.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu:  

   

Pur 900ml

52,90

-

34,90

49,90

49,90

19,90 (450ml)

Jar 900ml

56,90

-

39,90

79,90 (1,35l)

56,90

29,90 (650ml)

? @ 3 A 

14,90

32,90

14,90

14,90

14,90

15,90

B 6 / 

-

-

179,90 429,00 (45ks)

C / ,

366,00(36ks)

-

359,90 179,00 (36ks) 279,00 (36ks) 239,00 (27ks)

? @ 3 A /
,

111,90

Naše


letos slavíme jubileum...

94,90 (60ks) 109,90

99,90

179,00

299,90 (60ks)

299,00 (52ks)

-

Kdo z nás by neměl rád kolem sebe čisto. Možná jen ti vyložení špindíři ne... A u talířů a příborů veškerá hygiena začíná, proto je dobré mít po ruce ty správné prostředky. Nejlevnější Pur seženete v Bille, kde rovnou přidejte do košíku i klasický Jar
a privátní značku, kterou ovšem za stejnou cenu nabízí také Albert, Kaufland a Tesco.
Pro tablety od Jaru si skočte do Kauflandu, nejlevnější značku Finish jsme objevili
v Tesku a privátní značku mycích tablet pak v Lidlu. Přejeme čisté nejen nádobí!
Průzkum proveden 1. března 2017

INFORMUJE

Mzdy porostou i letos,

firmy nebudou propouštět
Vloni navýšilo mzdy svým zaměstnancům přes osmdesát procent
středních a velkých firem. Dvě pětiny všech firem navíc svým zaměstnancům vyplatily třináctý plat či
mimořádnou odměnu v podobné
výši, firmy nad 250 zaměstnanců
třináctý plat poskytly dokonce v sedmdesáti procentech všech případů.
I v roce 2017 se chystají tři pětiny zaměstnavatelů svým zaměstnancům
přidat, u velkých firem to je dokonce
drtivá většina (85%). Vyplývá to z nejnovější ankety Hospodářské komory
mezi podnikateli.
„Podíl podnikatelů, kteří hodnotili svoji situaci pozitivně, se proti zářijovým
očekáváním zvýšil. Naprostá většina
MSP (83 %) uvedla, že jejich celková
ekonomická situace byla v druhém pololetí roku 2016 stejná nebo příznivější,
než v pololetí předchozím,“ upozorňuje

prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na nejnovější výsledky
Komorového barometru, tedy ankety organizované jednou za půl roku
a která přináší informace reflektující
každodenní problémy podnikání i všeobecnou ekonomickou situaci v zemi.
Dobré výsledky podniků pocítili také
jejich zaměstnanci na svých výplatních
páskách. Dvě třetiny všech firem v loňském roce zvyšovaly mzdy svých zaměstnanců. Pětina firem přidávala více
než 5% a každá desátá firma zvyšovala
mzdy o více než 7%. Mzdy zvyšovaly
hlavně střední a velké firmy (přes 80%).
Dvě pětiny všech firem navíc odpově-

děly, že svým zaměstnancům vyplatily 13. plat či mimořádnou odměnu
v podobné výši. Takového benefitu
se dočkali především zaměstnanci
středních a zejména velkých firem.
Právě u firem nad 250 zaměstnanců
třináctý plat poskytlo dokonce 70%
všech respondentů.
Více než devadesát procent firem
bude během prvního pololetí letošního roku nabírat nové zaměstnance nebo zachová jejich současný
stav. Stejně jako v druhé půlce loňského roku nejvíce plánují nabírat střední
firmy a zpracovatelský průmysl.
Zdroj: Tisková zpráva HK ČR

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
16.3. Důchodové pojištění v roce 2017 – přednáší Bc. Taťána Sojková
28.3. Kontrolní hlášení a DPH – přednáší Ing. Olga Hochmannová
11.5. BOZP a pracovnělékařské služby – přednáší Robert Křepinský
19.5. Hanácky glétování v Loučanech

dodávky
elektrické energie

MUZEUM
 
   

  
OD 6. DO 12. 3. 2017
 PŘEDNÁŠKA: Doc. RNDr.
Vladimír Štefl, CSc. „BYL OBJEV
NEPTUNU NÁHODNÝ?“ - čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se
koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek
od 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
 PRÁZDNINOVÉ POZOROVÁNÍ SLUNCE PRO DĚTI se koná od
pondělka do pátku v 14:00 hodin.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v
pátek od 19:30 hodin. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA
v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „ZE STARÝCH POVĚSTÍ
HVĚZDNÝCH“. Vstupné 20 Kč.
 PRÁZDNINOVÉ POŘADY
PRO NEJMENŠÍ se konají od pondělka do pátku vždy od 10:00 hodin.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV
PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze
shlédnout na začátku všech akcí.

Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz
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REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro Pronajmu 3+1, na E. Beneše,
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 tel.: 608 839 131, po 16:00 hod.
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon: Pronajmu garáž ul. Zahradní, Pv.
774 421 818
Tel.: 602 546 175
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoto- Pronajmu obchodní prostory blízko
vosti. 774 409 430
centra Pv, 85 m2, levný nájem, tel.:
722 140 346
Pronajmeme větší 1-pokojový byt
v centru města, 3. patro, RK ne! Hledám spolubydlící (nejlépe ženu do
Telefon: 603 546 705
50 let) do bytu 2 +1 v Pv, k dispozici
jeden pokoj. Tel.: 702 669 449
Pronajmu parkovací místo v uzavřeném garážovém dvoře, Svatoplukova ul., Prodám stavební parcelu 162m2, blízklo
Tel.: 777 01 03 23
centra Pv, včetně inženýrských sítí, nutnost
demolice, cena dohodou. Tel.: 603 251 454
Pronajmu zahradu v Držovicích na dobu
neurčitou, 1.697 m2 z větší části zatrav- Nabízím k prodeji RD 2+1 v obci Lhota
něná. Tel.: 608 277 481
u Pačlavic. Dům je po celkové rekonstrukci, celková plocha 595 m2. Dům
Prodám 2+1 cihla v Pv ul. Svolin- je zcela bezbariérový, možno také využít
ského, 1. patro s výtahem, zasklená jako chalupu. Více inf. na emailu: info@
lodžie. RK ne! Tel.: 774 269 034
jh-zatepleni.cz
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

Koupím
garáž
Tel.: 776 561 214

v

Prostějově,

Prodám nemovitost k podnikání
v obci Protivanov. Využití jako
sklad,obchodní prostor, dílna nebo
Pronajmu byt 1+1 v Pv, přízemí. kulturní zařízení. Cena: 490.000 Kč,
Akontace. Tel.: 727 875 306
více info Kamil Koňařík, tel.:
602 192 583
KOUPÍM 1+1. 732 116 877
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
Hledám ke koupi zahrádku v Prostějově, tel.: 608 944 201
Koupím byt 3-4 + 1. Telefon:
739 367 205
Hledáme ke koupi byt 3+1, i k rekonstrukci, 774 409 430
Koupím dům v PV nebo blízkosti
PV. Tel.: 792 273 313
Koupím stavební parcelu na Konicku pro
rekreační účely. Nejsem RK. Kontakt:
drahanskevrchy@seznam.cz

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

letos slavíme jubileum...

Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz
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

Čas ubíhá a nevrací co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

řádková inzerce / vzpomínky
Očím ses ztratil,
ale v srdci zůstáváš navždy.

21

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

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

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

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
Stříhání pejsků, Prostějov, tel.: (pro maloodběratele i velkoodběratele)
606 166 853
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
Přijmeme brigádníky na stříhání
721 344 771. Práce strojem UNC,
stromků, více info na uvedeném tel.
výkopové, terénní práce.
Prodám elektr. tříkolku, dobrý stav, serviZveme vás do útulného a zábavného sovaná, r..v. 2011, cena 10.000 Kč, při rychclubu Portorico na Brněnské ulici, lém jednání sleva. Tel.: 606 339 258
naproti hřbitova. Tanec u tyče, šampaňské zdarma, rozvoz limuzínou. Ma- Prodám garážová vrata výklopná a láheve
sáže, tantra masáže, sado maso show. kyslík + plyn, zn. levně. Tel.: 774 664 966
Tel.: 775 027 321
Prodám řepku pro rybáře 9 Kč/kg,
tel.: 607 113 992
Provedu malířské práce.
e-mail: zbynek.y@seznam.cz
tel.: 704 393 689

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

KOUPÍM

Kdo zhotový sádrokartonový strop v Pv?
Tel.: 722 140 346

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.

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

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
Koupím motocykly československé
výroby. Tel.: 722 208 708

Dne 7. března 2017
uplyne 10. smutné výročí od úmrtí
paní Dobromily MINAŘÍKOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje syn
Jaromír s rodinou.
Utichlo srdce, jak voda plyne čas,
vzpomínku v srdci má každý z nás.

Dne 12. března
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír CETKOVSKÝ
z Bedihoště.
S láskou vzpomínají manželka
Božena, syn Radim s rodinou,
syn Aleš s rodinou a dcera
Markéta s rodinou.

Dne 11. března 2017
vzpomeneme 18. výročí od úmrtí
pana Oldřicha ZAČALA
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Zdena s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

Dnes, tj. 6. března 2017
jsou tomu právě 4 roky, kdy nás opustila
paní Dagmar SLAVÍKOVÁ
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

Dne 5. března 2017
uplynul první smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Jan KUCHTA
z Obědkovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Stále vzpomíná dcera
Božena s rodinou.

Dne 11. března 2017
uplyne 20 let od úmrtí
pana Mjr. Jana KOCOURKA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Libuše, syn Jan
a dcera Libuše s rodinou.
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Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 12. března 2017
vzpomeneme 1. smutné výročí
od úmrtí
pana Romana PTÁČNÍKA.
Všichni, kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a děti.

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

Dne 11. března 2017
by se dožil 90-ti let
pan Jan KORHOŇ
z Kraliček.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcera
s rodinami.

Světlo jedné duše uhaslo,
však její teplo hřeje naše srdce dál...
Odešel člověk, jehož jsme milovali,
v našich vzpomínkách však bude
žíti dál.

Dne 10. března 2017
by se dožil 72 roků
p. Jindřich FUNK ml.
Tatínku, Tvůj odchod stále bolí,
ale v našich srdcích a vzpomínkách
jsi s námi každý den.
S láskou vsrdci vzpomínají
manželka Marcela, děti Markéta
a Jindřich s rodinami.

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

Dne 7. března 2017
vzpomínáme 4. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír BULEJKO
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

16011421482

15012920079

Odešla jsi, ale v našich
srdcích jsi stále..

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
dnes. Tel.: 603 218 330
Potřebujete peníze? Půjčka spolehlivě,
rychle, bez ručitele. Volejte: 728 511 591

Dne 7. března 2017
vzpomeneme 9. výročí úmrtí
pana Zdeňka KRPCE
z Čechůvek.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn s rodinou a příbuzní.

Dne 10. března 2017
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Zdeňky MATOŠKOVÉ
Za vzpomínku děkuje rodina.

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

15021020132

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

Úvěry pro podnikatele - živnostníky od
10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy nemovitostí. Volejte 777 551 492
Nabízím půjčku 5 - 70 000 Kč do 48
hodin. Tel.: 728 321 390
Dne 4. března 2017
uplynulo 20 let od úmrtí
pana Jaroslava ŠUBRTA.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

150123020036

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrací, co nám vzal, vrací
jen krásné vzpomínky a s nimi žal.

SEZNÁMENÍ
Hledám skromnou štíhlejší ženu pro společný život, auto mám. Rozvedený, 72/174
cm, dohoda, volejte mob.: 776 210 670
Vodafone.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

JE V PÁTEK 10. BØEZNA
V 10.00 HODIN

Děkujeme všem přátelům
a známým, kteří
dne 27. ledna 2017
doprovodili na poslední cestě
mého druha
pana Pavla DOSTÁLA.
Děkujeme všem za projevy
soustrasti, pohřební službě
p. Makového
za důstojné rozloučení.
Družka Renata Brunerová.

vzpomínka
za 200,-

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. Volejte 777 551 492

PODĚKOVÁNÍ

Dne 9. března 2017
by se dožil 88 let
pan Ladislav ZAČAL
z Prostějova
a zároveň dne 11. března
uplyne 1. smutné výročí
od jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 9. března 2017
by se dožil 85 let
pan Bohuslav POSPÍŠIL
z Otaslavic.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují dcery Blanka,
Míla a Jůlie s rodinami.

Pohřební služba Pavel Makový
    
   
Mojmír Štefek 1927
Otaslavice Úterý 7. března 2017
12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Naděžda Černá 1936
Prostějov Ludmila Dvorská 1944 Prostějov
Eva Sirovátková 1956
Prostějov Středa 8. března 2017
11.00 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Franc 1943
Zdětín Ing. Mojmír Švarc 1936 Prostějov
12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Nezvalová 1949
Otaslavice Marie Fajtlová 1931 Jaroměřice
Čtvrtek
9.
března
2017
Zdeněk Ivan 1948
Hrubčice
14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Horáková 1935
Brodek u Pv Jan Švarc 1932 Prostějov
Vojtěch Kolísek 1947 Malé Hradisko Pátek 10. března 2017
Zdeněk Dořičák 1956
Vrahovice Květoslava Bohanesová 1941 Kostelec n/H 11.45 Obřadní síň Prostějov
Drahomíra Kupčíková 1932 Vyškov František Kučera 1934
Skalka Emma Pospíšilová 1930
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Dne 5. března 2017
by se dožil 71 roků
pan Antonín BUREŠ
z Držovic.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka a dcera s rodinou.

Miloslav Zatloukal 1943
Hablov
Bohuslav Műller 1959
Kostelec na Hané

((  
   
Úterý 7. března 2017
Ludmila Adámková 1925 Prostějov
10.00 Obřadní síň Mlýnská

Pohřební služba FCC Prostějov
((  
Petr Langr 1949

Prostějov
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nabídka pracovních míst

Přijmeme pracovníky do výroby.
Směnný provoz. Nástup možný ihned.
Informace na tel. čísle.: 739 022 196,
www.lasertechnology.cz

letos slavíme jubileum...

Přijmeme obsluhu CNC strojů, zkušenosti a praxe na CNC stroji - výhodou.
Nástup možný ihned. HPP, pracoviště Prostějov. Informace na telefon:
+420 734 621 819, www.feramu.cz

Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?
  "

&&&

Přijmu důchodkyni do sběrny opravy
oděvů v Pv. Více info na tel.: 702 870 751 Bezpečnostní agentura přijme pracovníky na
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
dohodu na noční směny do heren, podmínkou čistý TR, tel.: 776 231 741 po 13:00 hod.
Hledáme šikovné řemeslníky
a pracovníky do stavební firmy.
Přijmeme nové dívky do Night clubu, Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Více info na tel.: 777 907 395
Brněnská 10, Pv. Výdělek až 120 000
20 000 Kč dvousměnný
základní+praktická FEDOR Auto Prostějov
Kč měsíčně. Masáže, tanec, tantra, Automechanici
15 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou
ZEUS Enterprise Kralice n/H
H&D,a.s. přijme zkušeného žehlíře pán- hostesky. Výhody - ubytování zdar- Fakturant/-ka
22 620 Kč jednosměnný
vysokoškolské
ZŠ a MŠ Kostelec na Hané
ských sak na krátkodobé brigády v prů- ma, solární bazén, různé výhody. Kvalifikovaný/-á učitel/-ka
běhu roku.
Nežijte chudobou, na věku nezáleží, 1. stupně ZŠ s AJ
Životopisy zasílejte na: H&D, a.s., Olo- tel.: 775 027 321
Mechanici jízdních kol
16 000 Kč dvousměnný
střední odborné
Vačkář Sports Prostějov
moucká 37, 796 01 Prostějov, e-mail:
Pomocná síla v kuchyni
11 000 Kč jednosměnný
základní+praktická ZELOS Prostějov
personal@hdas.cz, tel.: 582 305 645,
Projektanti
40 000 Kč pružná prac. doba ÚSO
MANUS Prostějov
pí. Brablecová.
Referent/-ka na oddělení
25 740 Kč pružná prac. doba bakalářské
Statutární město Prostějov
sociálně-právní
ochrany
dětí
odboru
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
sociálních věcí magistrátu města Prostějova
reklamu od 9-27 a 28-45l., telefon:
Servisní technici
16 000 Kč jednosměnný
střední odborné
VTK.CZ Prostějov
605427 271, 9-12 h.www.studio365.eu

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

PŘIVÝDĚLEK. NA
WWW.PZDGROUP.CZ/JAINE
Společnost Kinetic s.r.o přijme šičky
do dílny v Prostějově a v Protivanově
na šití batohů, tašek a pouzder. Nástup
možný: IHNED. Tel.: 582 365 770.
Email: kinetic@kinetic.cz
Zavedená stavební firma z Prostějova přijme řemeslníky na zateplování
fasád v Prostějově a okolí. Hledáme
i samostatné party. Seriozní jednání.
Tel: 733 737 653, www.rinvest.cz

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Přijmu kosmetičku, manikérku, pedikérku
na ŽL. Telefon: 721 755 420
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

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

Pozice

+
PLUMLOV

Plat (Kè)
85 Kč/hod.

Provoz
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné

Firma
Compass Group Czech Republic Pv

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

H&D,a.s. divize H&D HOME DESIGN
přijme pro pracoviště v Prostějově
vedoucího exportního oddělení se znaPřijmeme řidiče dodávkového vozi- lostí angličtiny (němčiny).
dla na rozvoz léků. Info: 725 108 703, Platové podmínky: 20.000 Kč až 25.000
Kč + finanční zainteresovanost na obratu
8:00-16:00 hodin.
Životopisy zasílejte na: H&D, a.s., OloPřijmeme pracovnici na úklid pro- moucká 37, 796 01 Prostějov, e-mail:
vozních prostor. Místo vyhrazené pro personal@hdas.cz, tel.: 582 305 645,
OZP. Kontakt: 778 744 894
pí. Brablecová.

+
PLUMLOV
16101223189

Hledáme pracovníka na gril-letní za- Rudolfovo pekařství přijme:
- obchodního zástupce
hrádka. Tel.: 731 525 155
- řidiče na rozvor pečiva, brzký ranní nástup
H&D,a.s. přijme zkušeného modeláře - prodavačku pečiva, ranní a odpolední směna
pánské a dámské konfekce (i mladodů- - skladníka surovin, ranní směna
chodce) pro pracoviště v Prostějově. Po- - uklízečka ranní směna + sobota
- dělníka do výroby – provoz Kostelec na
žadujeme: dlouhodobá praxe v oboru.
Platové podmínky: 18 – 21.000 Kč + mi- Hané, ranní a noční směna, provoz Prosmořádné odměny za realizované úkoly. tějov brzká odpolední
Životopisy zasílejte na: H&D, a.s., Info na tel.: 582 342 095, 8:00-14:00 hodin
Olomoucká 37, 796 01 Prostějov, Hledáme řidiče sk. B na dodávku do 3,5t
- vnitrostátní i mezinárodní přepravu.
e-mail: personal@hdas.cz,
Volejte: 776 449 009
tel.: 582 305 645, pí. Brablecová.

Kuchař/-ka

PRÁCI HLEDÁ
Vypomůžu s hlídáním dětí, vyzvednu
ze školy, péči o seniory, nákupy, úklid,
vaření a jiné. Spolehlivá, respektující, přizpůsobivá, nekuřačka. SMS
777 942 039
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17021410166

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

17022020207

PRÁCI NABÍZÍ
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I desáté 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 9. 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






  

Mánesova 34 Kateřina SLOUKOVÁ, Okružní 171, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...






  

F
František
Horák Leona HAHN, Smetanova 291, Kostelec na Hané
Výh
Výherce
získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA






  

KOLONIÁL
Gabriela RÉPALOVÁ, Doloplazy 132
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.

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

SU
DO
KU







SUDOKU

  

9,8,1,4
Marie VYSLOUŽILOVÁ, Tištín 37
Výherce
ýh
získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby kadeřnictví.
KŘÍŽOVKA
17022420220

 

Výherce získá VSTUPENKY   
&'()*"'(*" +!,-%

 

Pravá chuť Itálie na vašem talíři na nové adrese
Jarmila CEKULOVÁ, Určice 331
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17021060152

1702176

PŘÍJĎTE OCHUTNAT PRAVOU .....

OSKAR, RUINA, DEBIL, RYBKY,TEČKY, MLUVKA, NEHTY, SLUKA, OSCAR, SVĚTY,
KANYLA, NAŽKA, LATINA, OCEÁN, BLATNÍK, LOKET, OPÉCI, NÁBOR, TRDLO,
OKALY, TOULEC, VIZITA, PENNY, BLŮZA, KOALY



Výherce získává POUKAZ
 
 !"

Výherce získá DVAKRÁT RODINNÉ VSTUPNÉ
 
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...
S

1606162103

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
navrátilce do řad prostějovských basketbalistů. Staronovým Orlem je...

16110213416

Výherce získá POUKAZ
 
 !"%

Výherce získá POUKAZ  
!"#$%
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TIPku

BASKETBAL:
pátek 10. března:
20.15: BCM Orli Prostějov - BA Nymburk
(22. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra).
sobota 11. března:
14:00: BCM Orli Prostějov - BK Pardubice
(21. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra)

MASARYK

FLORBAL:
neděle 12. března:
8.00: 25. kolo Olomoucké ligy elévů
(týmy K2 Sportcentrum Prostějov, Přerov
Plameny, Přerov Ďáblové, Lipník, Mohelnice, hala ve Studentské ulici Pv).

KDY: ÈTVRTEK 9. BØEZNA, 20:00 HODIN
KDE: KINO METRO 70., ŠKOLNÍ UL. 4, PROSTÌJOV
Film režiséra Ševčíka a scénáristy Kolečka dorazil už i do
Prostějova! Tolik očekávaný snímek uvede kino Metro 70
tento čtvrtek a pak ještě v březnu třikrát (14., 17. a 22.3).
Historické česko-slovenské drama s americkou výpomocí
slibuje takřka dvouhodinový zážitek. Ostatně hlavní role
obsadila taková herecká esa jako Karel Roden, Eva Herzigová, Emília Vášáryová, Oldřich Kaiser, Robert Jašków
či zahraniční Dermot Crowley, Arly Jover, Gina Bramhill,
Hanns Zischler.
Co k filmu píše Bioscop? Prožil život bohéma, miloval ženy,
hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata.
Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi,
z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš
Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.
Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho životě! Dramatický
příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí se vrací do doby těsně před druhou
světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii, kde se
snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa.

HÁZENÁ:
neděle 12. března:
16.00: Prostějov - Kuřim (15. kolo 2. ligy
mužů, hala ve Studentské ulici).

Muž, oceňovaný jako
brilantní řečník, zábavný
společník a milovník života, má však i svou temnou
stránku. Masaryk hledá
únik před svým jménem,
před odpovědností i před
sebou samým v hýřivém
životě, alkoholu a drogách, ale také v neustálém
sebetrýznění. Tehdejší
velvyslanec v Londýně se
najednou ztrácí z veřejného života. Přerušuje kontakt s politickými kolegy i s přáteli. Na několik měsíců mizí, kamsi do Ameriky...
Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní
příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního
muže a jeho marného boje o budoucnost vlastní země.
Tento film byste si rozhodně neměli nechat ujít. Ostatně
k tomu svádí i velmi kladné reference čtenářů na www.csfd.cz,
kteří snímek hodnotí vynikajícími 72 procenty. Takže, ve čtvrtek do kina!

LEDNÍ HOKEJ:
neděle 12. března:
11.00: LHK Jestřábi Prostějov - Brumov-Bylnice (12. kolo nadstavby „E“ Ligy staršího dorostu, sk. Východ, ZS Pv).

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

 DIVADEL

6.3.
7.3.
8.3.
9.3.

Pátek

10.3.

Sobota
Neděle

11.3.
12.3.

10:00
10:00
10:00
10:00
16:30
10:00
16:45
11:30
15:15

-

12:00
12:00
12:00
12:00
17:30
12:00
17:45
13:30
16:15

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 6. března
17:30 Moonlight
americké drama
20:00 Místo u moře
americké drama
úterý 7. března
15:30 Zootropolis 3D
animovaný rodinný film USA
17:30 Padesát odstínů temnoty
americký erotický thriller
20:00 Teorie tygra
česká komedie
středa 8. března
17:30 T2 Trainspotting
drama Velká Británie
20:00 Nechte zpívat Mišíka
český hudební dokument
čtvrtek 9. března
15:30 Kniha džunglí 3D
dobrodružný rodinný film USA
17:30 Kong: Ostrov lebek
americké dobrodružné sci-fi
20:00 Masaryk
československé drama
pátek 10. března
17:30 John Wick 2
americký akční thriller
20:00 Kong: Ostrov lebek
sobota 11. března
15:30 LEGO® Batman film
animovaný americký film
17:30 Logan: Wolverine
akční sci-fi USA
20:00 Lék na život
americký thriller
neděle 12. března
10:30 Pes ro(c)ku
americká animovaná komedie
15:30 Balerína
animovaný film Francie
17:30 Kong: Ostrov lebek 3D
20:00 Lion
americké drama

b
Kulturní klub

DUHA

DIVADLO POINT
Olomoucká 25, Prostějov
úterý 7. března
19:00 TESTOSTERON
představení domácího souboru - sedm
chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm
rozdílných hladin testosteronu

KINO klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 6. března
14:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
americká animovaná komedie
úterý 7. března
16:15 RIO 2
animovaná komedie USA
středa 8. března
14:00 TENKRÁT V RÁJI - BioSenior
válečné drama ČR/Slovensko
16:15 ŘACHANDA
česká pohádka
čtvrtek 9. března
16:15 KUNG FU PANDA 3
animovaná komedie USA
pátek 10. března
14:00 DOBA LEDOVÁ:
MAMUTÍ DRCNUTÍ
americká animovaná komedie
sobota 11. března
15:00 KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
pásmo pohádek ČR
17:30 JÁ KOCOUR
rodinná komedie USA
20:00 DEVÁTÝ ŽIVOT
LOUSE DRAXE

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

ŠPALÍÈEK

Školní 4, Prostějov
úterý 7. března
14:00 MINIDÍLNY PRO DĚTI
děti si vyrobí indiánský lapač snů
ozdobený korálky a peříčky
pátek 10. března
18:00 TANEČNÍ VEČER pro seniory
do 31. března
TOMÁŠ PETŘÍK VÝSTAVKA
výstava pedagoga na Střední škole
designu a módy v Prostějově, který
představuje svou intermediální tvorbu

Uprkova 18, Prostějov
do 2. dubna
KOUZELNÝ SVĚT
CÍNOVÝCH VOJÁČKŮ
výstava cínových vojáčků z napoleonských válek ze soukromé sbírky
jednoho z největších sběratelů v Česku
do 24. dubna
GEOLOGIE SVĚTA v amatérské
fotografii profesionálního geologa
výstava geologické zajímavosti
z pěti kontinentů v obrazech

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV

Zámek Prostìjov

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
do 31. března
ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH
výstava fotografií - dokument obohacující divácký pohled na jeviště o pohled
tichého pozorovatele za oponou

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 12. března
13:30 a 15:30 KAŠPÁREK,
PRINCEZNA A DRAK
loutkové divadlo

Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 30. března
VE ZNAMENÍ ČERNÉ A BÍLÉ
výstava Jana Čížka

Galerie N7
nám. Sv. Čecha 3, Prostějov
do 14. března
VÝSTAVA AŠOTA ARAKELJANA
arménsko-český malíř s nevídaným citem
pro barvu, tah a fantazii. To vše se pojí ve
snové uličky a náměstí připomínající magickou Prahu nebo bohatě rozkvité kytice
z vašich nejbarevnějších snů.

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 31. března
CESTA MEZI OKEM A SRDCEM
výstava - tvorba žáků výtvarného oboru
(Galerie Linka)

Zámek Konice
do 31. května
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
sobota 11. března
19:00 KONCERT KAPEL
vystoupení skupin BLAHO 19 (alternative art rock), DURCHUMDURCH
(experimental punk), BULLFROG
(stoner noiserock) a VADAMATERÁLU
(underground)

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 20. března
ARToviny
10. ročník výstavy prací studentů

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
čtvrtek 9. března
15:00 PORADNA SOS
do 31. března
KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy,
které již nepotřebujete?
do 31. března
JÁ A MOJE KNÍŽKA:
malá dětská fotosoutěž
Zajímá nás, která knížka je právě
teď tvoje nejoblíbenější. Na adresu
detske@knihovnapv.cz pošlete svoji „selfie“ s knížkou, která je NEJ. Připojte své
křestní jméno. Každý, kdo se zúčastní, bude
zařazený do losování o knižní odměnu.
do 13. dubna
SPISOVATELÉ JAK JE NEZNÁTE
Ernest Hemingway a Victor Hugo psali
nazí. Hugo navíc ve dnech autorského
„bloku“ kázal svým podřízeným odnést
všechny jeho šaty, aby tak nemohl ven a byl
připoután ke své práci. Další dvě stovky zajímavostí ze soukromí třicítky autorů, klasických i současných, našich i zahraničních se
můžete dozvědět díky této literární výstavě.

PLAVÁNÍ
V
VEŘEJNOSTI

Pondělí 6.3. 14:00 - 22:00
(mimo 18-19)
16:00-18:00 1/2bazénu
Úterý 7.3. 06:00 - 22:00
(mimo 7-8,20-21)
16:00-18:00 1/2bazénu
Středa 8.3. 06:00 - 22:00
16:00-18:00 1/2bazénu
Čtvrtek 9.3. 08:00 - 20:00
16:00-18:00 1/2bazénu
Pátek 10.3. 06:00 - 22:00
(mimo 20-21)
6:00-18:00 1/2bazénu
Sobota 11.3. 10:00 - 20:00
Neděle 12.3. 10:00 - 18:00

akce
v regionu...
Pravá vesnická zabijačka
Akce se bude konat
v sobotu 11. března
v hospodě kulturního domu v Žárovicích od 11:00 hodin. K mání budou
jelítka, tlačenka, jitrnice, bouřka,
ovarová polévka, prdelačka, maso
přímo z kotle či vepřové výpečky.
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Biskupice rozproudí karneval
Sobotní odpoledne 11. března bude v
Biskupicích patřit capartům i odrostlejším ratolestem. Kulturní komise zřízená
při tamějším obecním úřadě totiž právě
tento víkend pořádá karneval, začátek
je v budově bývalé školy naplánován na
čtrnáctou hodinu. Nejprve přijde na řadu
Show šaška Vikyho pro děti, od šestnácti
hodin na ni naváže dětská diskotéka.
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Zdravotní
přednáška o bylinkách

16040471917

 

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

Hned dnes, tj. pondělí 6. března, představí lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur bylinky a mastičky na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka. Akce
se bude konat od 17:00 hodin v městské
knihovně v Němčicích nad Hanou.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky od 9:30 do 11:30 hodin rozšíří vaše obzory diskusní rodičovská skupina,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin
se koná vzdělávací a tvořivá setkání
s hlídáním dětí
* v úterý 7. března v 17:00 hodin se koná tvořivá dílna s Evou Svobodovou DEKUPÁŽ
se zaměřením: ubrousková technika na
keramiku nebo dřevo.
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v pondělí 6. března si můžete vylepšit
prázdninovou náladu a od 12:00 hodin
přijít vyrobit placku, magnet nebo klíčenku, vymalovat antistresový obrázek nebo si
zahrát pěknou deskovou hru
MC Cipísek
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi,
každé sudé pondělí od 17:00 hodin.
SONS PROSTÌJOV
* ve čtvrtek 9. března od 9:00 do 12:00
hodin se koná Pletení z pedigu v rámci
„Tvořivé dílny pro nevidomé“

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla
aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2 je z důvodu dlouhodobé
nemoci dočasně uzavřena. info pouze na
e-mail Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.

Zahrádkáři PV 1 Město ul. Daliborka 3,
Prostějov pořádají ve čtvrtek 9. března
v 15:00 hodin výroční členskou schůzi.
Zváni jsou všichni příznivci o zahrádkaření.
Pomocná ruka z.s. pořádá ve čtvrtek
16. března od 10:00 do 15:30 hodin
charitativní sbírku, a to v ZŠ Jana Železného na Sídlišti svobody a ZŠ a RG
Studentská. Sbírá se: oblečení, hračky,
lůžkoviny, závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, knihy aj. vše balené v sáčcích a pytlích. Info na adrese: Pomocná ruka z.s.,
Školní 32, Prostějov. Tel.: 582 335 251,
734 575 711.

Regionální pracoviště TyfloCentra OloV úterý 7. března od 14:00 hodin se
mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
v rámci Akademie seniorů koná beseda
nevidomým a slabozrakým občanům na
„10 havárií v kosmonautice“. Deset
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
vybraných případů, které ovlivnily dění
v kosmonautice. Sraz na hvězdárně.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Svaz tělesně postižených v ČR a.s. v ProPoradenské centrum Prostějov, p.s.,
stějově, Kostelecká 17 pořádá v pátek
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01.
7. dubna exkurzi do Pivovaru Litovel, náI v roce 2017 nabízíme možnost využít vštěvu Loštic a Hanáckého muzea Cholislužeb našeho zařízení. Kromě odborného na. Tel.: 588 008 095, 724 706 773
sociálního poradenství také zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství ke V sobotu 11. března od 14:00 hodin
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní se koná Dětský karneval v Křenůvkách
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás v kulturním domě. Zajímavé soutěže,
upozorňujeme na změnu telefonního čísla pěkné ceny, diskotéka pro děti. Vstupné
dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
poradenského zařízení: 775 549 777.
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

BOB KLEPL

V DIVADLE

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

ERNÝ TÝDEN AGELEK
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Pondělí 6. března 2017
Číslo 10•Ročník 21
Naleznete
uvnitř

JAKO DOMA Domácí volejbalová

hegemonie se otřásá

v základech!

KRAMPOL
V PROSTĚJOVĚ

 Zábavný pořad nejen o „Stáří
v mysli“, se kterým dorazil slavný
herec, pobavil
strana 29

BOXEŘI
VYHRÁLI
 Prostějovský tým BC DTJ
uspěl v předposledním domácím
souboji proti Třeboni strana 39

Zdeněk VYSLOUŽIL
Foto:Martin Pytela

Slavný èeský herec
sehrál v Prostìjovì
hned dvì pøedstavení

strana 27
JEDNOU
VTOU
 Šipkaři čechovické Jedličky si
vyšlápli na favorita. Extraligového
lídra olomoucké Dobré Bobry
porazili 10:8, navíc otočili z deficitu 1:6!
 Ve znamení sedmiček. Florbalisté Fbc Playmakers Prostějov
v sobotu nejprve porazili Šternberk
7:1, aby následně podlehli Mohelnici 5:7.
 Mladší dorostenci Centra Haná
vstoupili do jarní části druholigové
házenkářské soutěže výraznou
výhrou. Soupeře z Uničova deklasovali sedmnáctibrankovým rozdílem a potvrdili pozici vedoucího
týmu soutěže.
 Klub sociálně demokratických
žen uspořádal ve čtvrtek v prostorách Národního domu besedu
se spisovatelkou, novinářku
a současnou tiskovou mluvčí
přerovského magistrátu Lenkou
Chalupovou.
Čtěte
v příštím vydání!

Foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV Neotřesitelná osmiletá nadvláda prostějovských volejbalistek nad zbývající tuzemskou konkurencí se povážlivě kymácí. Osm let uplynulo od okamžiku, kdy se Agelky - či dříve
Modřanky - neradovaly z mistrovského titulu. Stopku za tehdejším plánovaným zlatem jim tehdy
vystavila děvčata z nedaleké Olomouce. A právě výběr ze sousedního města byl jedním z největších
oponentů při nepřetržitém tuzemském panování Prostějova...
Po extraligovém vyrabování haly Sportcentra došlo uplynulou středu k mnohem bolestivější JESTŘÁBI
porážce ve finále Českého poháru. Pošramocené sebevědomí Agelek se promítlo i do následného MLČÍ
extraligového duelu v Ostravě, kde padly opět v pěti setech.
 Vedení prostějovského hokeje
Tyto porážky naznačují, že je letošní boj o mistrovský titul mnohem otevřenější záležitostí, než s Večerníkem nekomunikuje. Co
tomu bylo v předcházejících sezónách. Letošní play-off tak bude mít mnohem větší dramatičnost, bude dál, tají...
než tomu bývalo a než by si před startem sezóny ve vedení VK vůbec připouštěli...
strany 42-43

Mostkovické kaléšek
oslaví DESÍTKU! Napraví si renomé?
ŠLÁGR VEČERNÍKU - MÍČOVÉ SPORTY

ČECHOVICE Jak Večenrík předeslal již v minulém čísle, parta čechovických vodáků „Samí qualitní“ se připravuje na oslavy jubilea.
Populární košt ovocných pálenek Mostkovické kaléšek totiž letos
napíše již své desáté pokračování! „Utíká to jako voda,“ usmívá
se hlavní organizátor Lubomír Karafiát. Mediálním partnerem
největšího koštu ovocných pálenek a likérů se stal v letošním roce
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který vás bude pravidelně informovat o všech aktualitách z příprav této interesantní akce.
Sezóna koštů je v plném proudu a v plné permanenci jsou i vodáci SQ.
S blížícím se termínem Mostkovického kaléšku jde ruku v ruce i termín
uzávěrky přihlášek. „Nebudeme si nic nalhávat. Úroda byla loni mizerná
a tak s překonáváním účastnických rekordů letos nepočítáme. Konečný
termín pro příjem vzorků je stanovena na středu patnáctého března. Samotný košt pak proběhne v sobotu osmého dubna tradičně v mostkovické sokolovně,“ informoval Večerník Karafiát.
Vodáci z Čechovic také s úspěchem objíždějí košty na Moravě a Slovensku. A že svému řemeslu rozumí, potvrzují i výsledky. Například na
největším koštu pálenek v republice získali dvě prvenství! „Byli jsme
v Mikulčicích u Hodonína, kde bylo 1493 přihlášených vzorků. Získali
jsme první místa v kategoriích vínovice a ovocné směsky,“ pochlubil se
Lubomír Karafiát. Potvrzuje se tak jen, že kvalitní pálenka se dá vyrobit
i na Hané. A pro ty, kteří chtějí tu svoji porovnat s ostatními, vodáci vzkazují: „Kdo chce vědět, jakou pálí, s vzorečkem ať na košt valí.“
(zv)

PROSTĚJOV Dvojice domácích vystoupení čeká na prostějovské
extraligisty v halových míčových sportech. Basketbaloví Orli i volejbalové Agelky mají za poslední týdny co napravovat. Fanoušci
zvyklí na samé úspěchy museli trávit v poslední době až nějak
moc porážek.
Zvláště alarmující situace je v táboře Orlů. Svěřenci trenéra Zbyňka
Cholevy nepoznali chuť vítězství již ve dvanácti soutěžních duelech v řadě. Pomalu se sesunuli na dno tabulky a akutně jim hrozí sestup. Každý zápas je už tak pro dlouhány z Hané existenční.
V pátek se utkají na palubovce Sportcentra s Ostravou, která má
nachlup stejnou bilanci. Sebedůvěru by mohla Orlům do žil vlít
i skutečnost, že právě Nová huť je posledním týmem, který porazili. Stalo se tak 12. prosince minulého roku po výsledku 86:63.
O den později nastoupí na palubovku Sportcentra volejbalistky
VK AGEL. Ty prožívají nejhorší období historie, když podlehly ve
čtyřech po sobě jdoucích zápasech. Sjednat nápravu a znovu se
nastartovat na vítěznou vlnu budou jistě chtít v domácím extraligovém mači s pražským Olympem. Pražského soupeře Agelky
doposud porazily ve všech vzájemných soubojích letošní sezóny
a jsou vysokými favoritkami i tentokrát.
(zv)
Basketbalisté nastoupí proti Ostravě v pátek 10. března od
18:00 hodin. Volejbalistky vyběhnou proti Olympu v sobotu 11. března od 17:00 hodin.
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
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Foto: Josef Popelka

VK UP Olomouc – VK AGEL ProstTjov
1. set:
2. set:
3. set:

3

25:18 4. set:
25:21 5. set:
19:22

20:25
25:14

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

BOX

RozhodAí: Ková5 a PecháFek. Gas: 1:07 hodiny. Divák/: 1000.
Sestava Olomouce:
Dudová, Dedíková, Gutuk, Napolitano,
Michalíková, Strušková, libero Sain – Košická,
Sajdová, Mifková, Kubínová. Trené5i: Ji5í Teplý
a Pavel Háp.

Sestava ProstTjova:
Herelová, Hindriksen, Matienzo, Frigo, Casalis, Emonts, libero Ková5ová – Tinklová, Rodriguez, Trnková, Gambová. Trené5i: Peter
Goga a Lubomír Petráš.

KOOPERATIVA NBL NADSTAVBA SKUPINA A2 - 4. KOLO

BK Lions Jindfichgv Hradec - BK Orli ProstTjov

95

87

Sestava a body ProstTjova:

EXTRALIGA BOXU - 7. KOLO

„V koncovce jsme protivníkovi pomohli dv ma chybami
a t mito doteky sít duel ztratili.“
KOU AGELEK PETER GOGA
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„Jsem smutný, protože v první p0li jsme m li víc ze hry...“
TRENÉR ORL ZBYNK CHOLEVA

(17:25 37:45 66:62)
RozhodAí: Hošek, Blahout, Salvetr.
Diváci: 500.

Fitzpatrick Brian Edward 18, Dyck Jr Torrence Jerrell 18, Simmons Rayshawn Laron 12, Sehnal
Marek 11, Jacobs Ethan Thomas 9, Dikas Andrew 4, Novák Martin 4, Vašát Viktor 2, Goga Adam 0,
SouFek Marek 0.
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Stfelba 2b.: 46/22:44/22
Trojky: 10:7

TH: 16/11:24/13
Doskoky: 35:38

Asistence: 13:16
Fauly: 23:19

FOTBAL

VOLEJBAL

BASKETBAL

HÁZENÁ

FORTUNA FNL - DOHRÁVKA 15. KOLO
Prost'jov - Sokolov
1:0 (0:0)

UNIQA EXTRALIGA ŽEN

KOOPERATIVA NBL

2. LIGA – JM, 14. KOLO

více v hlavním kuponu
Pardubice - Olomouc
0:3 (0:2)
Branky: 12. Plšek, 42. Plšek, 52. Chorý. RozhodAí:
Klíma – Hrabovský, Kožár. ŽK: 70. P5ibyl, 75. Mužík,
87. Ková5 (všichni OLO). Diváci: 1090.
Táborsko - Vítkovice
3:2 (2:1)
Branky: 9. Dža, 32. Musiol, 49. Dža (pen.) – 24.
Texl, 80. Szotkowski. RozhodAí: Berka, Myška, Horák.
ŽK: 7. Klusák – 45. Vank. Diváci: 752.
Vlašim - Frýdek-Místek 3:1 (2:0)
Branky: 20. Janda, 34. HadašFok, 80. Hrebeniuk – 57.
ŠevFík. RozhodAí: Ginzel – Poživil, Pfeifer. ŽK: 50.
KuFera, 55. Tusjak – 88. Ilko. Diváci: 703.
. Bud'jovice - Varnsdorf 0:1 (0:0)
Branka: 75. Knejzlík RozhodAí: Dubravský – AntoníFek,
Batík. ŽK: 18. Kalod (CEB), 51. Šourek (CEB), 63. Wermke (CEB) – 10. Kozma (VDF). Diváci: 943.
Baník Ostrava - Ústí n/L 3:0 (1:0)
Branky: 16. de Azevedo, 56. MiFola, 82. MiFola.
RozhodFí: Marek – Blažej, Flimmel. Diváci: 6878.
Žižkov - Tinec
1:1 (1:0)
Branky: 31. DoFekal – 39. MotyFka. RozhodAí:
Severýn – Melichar, ŠimáFek. ŽK: 47. Krystan. Diváci: 1 361.
Opava - Znojmo
6.3. 16.00

PrgbTžná tabulka po 17. kole:
1. Sigma Olomouc
17 12 4 1 36:9 40
2. Ostrava
17 10 6 1 28:13 36
3. Opava
16 9 4 3 33:17 31
4. Vlašim
17 9 4 4 32:22 31
5. Geské Budjovice 17 9 4 4 22:12 31
6. Znojmo
16 7 4 5 29:24 25
7. Žižkov
17 6 6 5 27:22 24
8. Ústí n. L.
17 7 2 8 19:25 23
9. Varnsdorf
17 6 4 7 20:22 22
10. Frýdek-Místek
17 5 6 6 31:30 21
11. Mas Táborsko
17 5 6 6 21:28 21
12. Sokolov
17 4 6 7 19:26 18
13. T5inec
17 4 5 8 24:34 17
14. Pardubice
17 3 5 9 12:26 14
15. ProstTjov
17 2 3 1212:37 9
16. Vítkovice
17 2 1 1416:34 7
KAM PÍŠTZ...
18. kolo, sobota 11.3., 14.30 hodin: 10. 3. 2017 Ústí
nad Labem - Opava (10.3., 18.00), Znojmo - Geské
Budjovice (10.3.,18.00), Sokolov - Pardubice (10.15),
T5inec - Táborsko (10.15),Vítkovice - Žižkov, FrýdekMístek - Baník Ostrava, Olomouc - Vlašim (12.3.,14.00),
Varnsdorf - 1. SK ProstTjov (12.3.,14:30).
PÍPRAVNÉ ZÁPASY
Plumlov – Kostelec na Hané
4:5 (1:3)

Branky: Hladký 2, Zapletal, SpáFil – Preisler 2,
Baláš, Chytil, Lužný.
Sestava Plumlova: Simandl – Ostratický, Ševc/j,
A. KlváFek, J. Kiška – K5upka, Hrstka, Zabloudil,
SpáFil, Zapletal – Hladký. Stfídal: J. KlváFek.
Trenér: Petr Kiška.
Sestava Kostelce: Vítek – Holoubek, Baláš, Langr, Šmíd – Chytil, Grepl, Muzikant, Žídek – Presiler,
Lužný. St5ídali: Zatloukal, Synek, Navrátil.
Trenér: Jaroslav Klimeš.
Kotlet – Mostkovice
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3:2 (2:2)

Branky Mostkovic: P. Zapletal 2.
Sestava Mostkovic: Lukáš – VšetiFka, Bureš,
Milar, V. Vojtíšek – Musil, Šlambor, Dosedl,
Dadák – Šlézar, P. Zapletal. St5ídali: M.
Vojtíšek, Chmela5, L. Zapletal, VoráF.
Trenér: Ji5í Kamenov.
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Konice – Hn'votín

0:6 (0:5)

Sestava Konice: Lašt/vka (46. Vévoda) – Blaha, Rus, Kaprál, F. Drešr – Antl, Ko5enovský, P.
Tichý, F. Bílý – Kamenný, Bross. Stfídali: Paš,
Knoll, M. Drešr.
Trenér: Petr Ullmann.
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Prost'jov U19 – echovice 2:2 (0:0)

Branky: 79. a 88. Holub – 83. Jahl, 90. Jansa.
Sestava U19: Šarman - Závodný, Schuster,
Moštk (46. Krátký), Škrabal (46. JašíFek) Smékal (46. Kvapil), Langer (74. MarFík), M. Zapletal (46. Smékal), JašíFek (46. Grulich) - Luža
(60. Moštk), Holub. Trenér: Radim Weisser.
Sestava Dechovic: Polák – Chmelík, Walter,
Lakomý, Ján – Hatle, KoleFká5, Matula, Jansa
– Haluza, Jahl. St5ídali: F. Halouzka, Kupka.
Trenér: Marek ZaFal.
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echovice - ernovír

2:2 (1:1)

Branky: F. Halouzka, Jahl.
Sestava Dechovic: Polák – Frys, Jano, Walter, Ján – Novák, KoleFká5, Halouzka, Matula –
Chmelík, Jahl. St5ídali: Lakomý, Hatle, Kupka.
Trenér: Marek ZaFal.

21. kolo:

4. kolo nadstavby:

Ostrava - Prost'jov

J. Hradec - Prost'jov 85:78
více v hlavním kupónu

3:2 (23,-20,-20,25,10)

RozhodAí: Topolánek a BohaFík. Das: 2:11 hodiny. Divákg: 150. Sestava Ostravy: Nachmilnerová, Valková, Kojdová, Zemanová, Diatková,
Zedníková, libero Gervenková. St5ídaly: Kvapilová, SouFková, Toufarová, Faltínová. Trenéfi:
Zdenk Pommer a Lukáš SpáFil. Sestava
ProstTjova: Hindriksen, Matienzo, Trnková,
Casalis, Emonts, Herelová, libero Ková5ová.
St5ídaly: Gambová, Nová, Tinklová. Trenéfi:
Peter Goga a Lubomír Petráš.

„Nejsme v potfebné pohodT,
a vznikla z toho další zbyteAná porážka.“
kouF Agelek Peter GOGA
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Další výsledky 21. kola: Olomouc - Olymp
Praha 3:0 (17, 20, 20). Nejvíce bodg: Dedíková 12, Gutuk 11, Mifková 10 - Melicharová 10,
Vyklická 8, Šotkovská 6.
Další výsledky 23. kola: Pferov - FrýdekMístek 1:3 (-15, 23, -22, -22). Nejvíce bodg:
Svobodová 28, Kohoutová 14, Šádková a
TicháFková po 8 - KukuFová 17, Mitregaová
16, Pavelková 15 * Fénix Brno - KP Brno 0:3
(-24, -16, -19). Nejvíce bodg: Šnellyová 11,
HoleFková 10, Podhrázská 6 - Mikelová 15,
KopáFová 14, Pottsová 8.

PrgbTžná tabulka nadstavbové Aásti
1. ProstTjov
19 17 2 55:16 51
2. Olomouc
19 16 3 51:14 48
3. Ostrava
19 14 5 45:24 39
4. Olymp Praha 19 9 10 30:35 26
-----------------------------------------------------------1. KP Brno
20 12 8 44:29 37
2. Frýdek-Místek 20 7 13 29:44 24
3. Šternberk
20 8 12 29:45 21
4. P5erov
20 4 16 24:49 16
5. Fénix Brno
20 1 19 8:59
2
KAM PÍŠTZ:
22. kolo, sobota 11. bfezna, 17.00 hodin:
Prostjov - Olymp Praha, Ostrava - Olomouc
(15.3.,18.00)
24. kolo, sobota 11. bfezna, 18.00 hodin:
Fénix Brno - Frýdek-Místek, P5erov - Šternberk (9.3.,18.00)
EVROPSKÉ OKÉNKO
Champions League:
P5edposledním 5. kolem pokraFovaly boje
v základních grupách Ligy mistry|.
Skupina A – výsledky: Imoco Conegliano –
Nordmeccanica Modena 3:2, Chemik Police
– Telekom Baku 3:1. Po5adí: 1. Modena 12, 2.
Police 9, 3. Conegliano 9, 4. T. Baku 0.
Skupina B – výsledky: Dynamo Krasnodar –
Alba Blaj 0:3, Dynamo Moskva – Volero Curych
3:2. Po5adí: 1. Moskva 12, 2. Curych 11, 3.
Krasnodar 4, 4. Blaj 3.
Skupina C – výsledky: VB St-Raphael –
Dabrowa Górnicza 1:3, Azerrail Baku – Fenerbahce Istanbul 0:3. Po5adí: 1. F. Istanbul 15, 2.
A. Baku 9, 3. Górnicza 6, 4. St-Raphael 0.
Skupina D – výsledky: SC Drážany – UraloFka Jekatrinburg 3:1, Vakifbank Istanbul –
Eczacibasi Istanbul 3:1. Po5adí: 1. V. Istanbul
14, 2. E. Istanbul 10, 3. Jekatrinburg 3, 4.
Drážany 3.
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7. kolo:
Prost'jov - Tebo(

Další výsledky nadstavby 4. kolo:

Nymburk - Pardubice 100:94 (24:20, 52:51,
77:79). Nejvíce bodg: Sant-Roos 24, Hruban 15, Meier a Welsch po 12 - Burnett 26,
Autrey 24, Wall 10, NeFas 9 * Opava - Kolín
106:84 (16:22, 45:47, 79:65). Nejvíce bodg:
Gniadek 20, KleFka 18, JureFka 14, Ši5ina
13 - Skinner 18, Vocetka 14, BakiF 13, Kerr
12 * Ostrava - Svitavy 72:84 (19:20, 40:42,
54:65). Nejvíce bodg: Painter 17, Canada
14, PopoviF a Riewer po 12 - Mickelson 21,
Teplý 16, Marko 13, Jelínek 10 * Brno - Ústí
nad Labem 90:82 (22:22, 38:40, 61:56). Nejvíce bodg: Ware 23, Jazvin 13, Tomanec a
Nehyba po 12 - Thompson a Pecka po 16, K.
Smith 13, Šteffel 10.
PRBZŽNÁ TABULKA NADSTAVBY A1
Nymburk
26 25 1 2449:1786 51
Pardubice
25 20 5 2149:1919 45
DFín
26 16 10 1991:2011 42
Opava
26 14 12 2142:2014 40
USK Praha
25 14 11 1762:1742 39
Kolín
26 11 15 2079:2206 37
PRBZŽNÁ TABULKA NADSTAVBY A2
1. Svitavy
26 11 15 1941:1966 37
2. Ústí nad Labem 26 10 16 2016:2127 36
3. Ostrava
26 9 17 1962:2101 35
4. Brno
26 9 17 2014:2232 35
5. ProstTjov
26 8 18 2053:2208 34
6. Jind5ich/v Hradec 26 8 18 2050:2296 34
KAM PÍŠTZ NA NASTAVBU:
5. kolo Skupiny A1, sobota 11. bfezna, 17.30
hodin: Pardubice - Opava (12.3., 16.00), USK
Praha - Nymburk, Kolín - DFín (17.45)
5. kolo Skupiny A2, sobota 11. bfezna, 18.00
hodin: Ústí nad Labem - J. Hradec (8.3., 18.00),
Svitavy - Brno, Prostjov - Ostrava (10.3., 18:00).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TENIS

Hustope+e - Prost'jov 39:28 (22:16)
RozhodAí: Florián, Netík. VylouAení: 4:6. ŽK: 3:2.
SedmiAky: 3/2:2/1. Divákg: 60.
Sestava a branky ProstTjova: Zacpal, Hrubý –
BeFiFka, Herink 1, Jurík 1, Bok/vka 8, Burget 4,
Gelovský 2, Grepl, Gazdík 1, Jura, Procházka 11,
Raška.
Trenér: Svatopluk Ordelt.

„PopravdT feAeno, s bodovým
ziskem jsem nepoAítal“
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Kostelec na Hané - Tišnov
39:34 (19:15)
RozhodAí: Hlavinka, Stank. VylouAení: 5:3. ŽK:
2:0. SedmiAky: 3/2:3/2. Divákg: 120.
Sestava a branky Kostelce: Mayer, P. Navrátil –
Do5iFák 9, P5ikryl 7, Hochvald 1, Smékal 9, Popelka 1,
L. Varhalík 3, Dostál 4, Švec 1, PaliFka 1, M. Varhalík 3.
Trenér: Ji5í Grepl.

„Jsme schopní pfedvádTt rychlejší
házenou a hrát lépe,“
našel p5es výhru vady na kráse
kostelecký kormidelník Ji5í GREPL
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Další výsledky 14. kola: Malom5ice – Napajedla
35:14, Ku5im – Telnice 33:34, Velké Mezi5íFí – Bohunice 26:25, IvanFice – Juliánov nehlášeno.
Tabulka:
HustopeFe
IvanFice
Kostelec n. H.
Malom5ice
Házená Tišnov
ProstTjov
Bohunice
Vel. Mezi5íFí
Napajedla
Ku5im
Telnice
Juliánov

MUŽI
Dubaj (SAE) – ATP Tour
Dvouhra - 1. kolo: Veselý - Granollers (Šp.) 3:6,
2:6; Berdych (5) - Rosol 6:3, 2:1 skreF; Pavlásek
- Pouille (7-Fr.) 2:6, 2:6. 2. kolo: Berdych - Haase
(Niz.) 6:3, 3:6, 4:6.

14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13

12
9
9
8
7
7
7
6
5
5
4
0

0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
2
1

2 457:351
3 377:308
5 420:423
5 373:320
6 423:430
6 388:412
7 351:346
8 357:401
8 370:394
9 399:415
8 394:420
12 338:427

24
19
18
17
15
15
14
12
11
10
10
1

KAM PÍŠTZ:
4. kolo, sobota 8. fíjna 2016, 17.00: Malom5ice – Telnice (10.30), Kufim – ProstTjov (15.00), Velké Mezi5íFí
– HustopeFe, IvanFice – Tišnov, Kostelec na Hané –
Napajedla (nedTle 9.10., 10.30), Bohunice – Juliánov
(nedle 9.10., 15.00).

HOKEJ
WSM LIGA - VÝSLEDKY
Výsledky Play-off: TfebíA – Slavia Praha 1:2 Rulík) – 26. Hanták (Loskot), 59. M. OndráFek (Jaro(0:0, 1:1, 0:1). Branky: 38. DolníFek (R. Erat) – 26. slav Kalla). Diváci: 87 * Kada – Havífov 4:0 (0:0,
Šagát (Knot, Pohl), 53. M. Kadlec (Šagát). Diváci: 3:0, 1:0). Branky: 31. Chlouba (K/s, R. Gerný), 32.
2430 * Pferov – Deské BudTjovice 0:1 (0:0, 0:0, Kohout (M. Zadražil, Osmík), 38. Hejcman (K/s,
0:1). Branky: 41. He5man (VlFek, Pavlin). Diváci: Chlouba), 51. Raška (Trefný, Chrpa). Diváci: 200 *
2958 * Frýdek-Místek – Jihlava 1:6 (1:0, 0:3, Havífov – LitomTfice 0:4 (0:0, 0:2, 0:2). Branky:
0:3). Branky: 11. M. Kova5Fík (Jašek, O. Kova5- 25. Loskot (Smetana, Hanták), 34. Švagrovský (ŠalFík) – 24. Jiránek (DundáFek), 30. Jergl (HubáFek, da, M. OndráFek), 46. Zajan (Smetana), 57. Hanták
Diviš), 36. Jergl (DundáFek), 48. Gachotský (Ka- (Zajan, Loskot). Diváci: 998.
láb, Zeman), 50. J. íha (J. Sko5epa), 55. Zeman
Tabulka Play-out:
(Gachotský, F. Seman). Diváci: 1964 * Ústí nad 1. LitomTfice 57 18 7 8 24 145:146 76
Labem – Kladno 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Branky: 46. 2. Havífov
58 18 5 5 30 138:148 69
Vrdlovec (MouFka) – 7. P. Ton (Tenkrát), 33. D. 3. Kada
57 18 3 7 29 140:172 67
T/ma, 47. Jánský (R. P5ikryl, J. Strnad), 59. Burger 4. Most
58 14 4 6 34 134:208 56
(J. Kloz, P. Ho5ava). Diváci: 2602.
KAM PÍŠTZ...
TfebíA – Slavia Praha 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Branky:
55. Pohl (Pletka). Diváci: 2120. KoneAný stav Dtvrtnále play off pondTlí 6. bfezna, 17.30:
série: 0:4 * Pferov – Deské BudTjovice 0:3 (0:1, Jihlava – Frýdek-Místek
0:1, 0:1). Branky: 10. Rob (Dostálek, Germák), 40. Pfípadné 6. utkání, stfeda 8. bfezna, 18.00:
Germák (F. Novák, Vak), 60. PajiF (Vak). Diváci: Frýdek-Místek – Jihlava
2862 * Frýdek-Místek – Jihlava 3:2 (2:2, 0:0, Pfípadné 7. utkání, pátek 10. bfezna, 17.30:
1:0). Branky: 3. Samiec (Adámek, Sonnek), 19. Jihlava – Frýdek-Místek.
M. Kova5Fík (O. Kova5Fík, Adámek), 42. Štebih Play out:
(Bartko, O. Kova5Fík) – 12. Kaláb (F. Seman, Ga- 6. kolo, stfeda 8. bfezna, 18.00: Litom5ice –
chotský), 17. B5ezina (Andl, Diviš). Diváci: 1709 Kada|.
* Ústí nad Labem – Kladno 2:5 (1:1, 0:3, 1:1).
SÉRIE PLAY-OFF WSM LIGY
Branky: 7. Vrdlovec, 56. Moskal (Mical, Gengel) –
12. Burger (J. Kloz), 28. R. P5ikryl, 31. Jánský (R.
P5ikryl, David R/žiFka), 37. J. Strnad (R. P5ikryl,
Jánský), 47. Kubík (Pekr). Diváci: 2173. KoneAný
stav série: 0:4.
O udržení: Kada – Most 4:3pp (0:1, 2:1, 1:1
- 1:0). Branky: 25. Kohout (Trefný, Novák), 32.
R. Gerný (Chlouba, Wágner), 41. Hejcman (K/s,
Chlouba), 62. Chlouba – 1. Smolka (HavlíFek, Rod),
36. KubinFák (Divíšek, HavlíFek), 53. Smolka (HavlíFek, Rod). Diváci: 100 * Most – LitomTfice 5:2
(0:0, 3:1, 2:1). Branky: 29. Komínek (Trübenekr),
37. Smolka (T. Doležal), 40. Smolka (T. Doležal), 46.
T. Doležal (HavlíFek), 60. J. ŠimeFek (R. Veselý, A.

vs.
vs.
vs.
vs.

„VítTzství Patrika Baláže
bylo zlomové.“
Prostjovský kouF Petr Novotný
k celkovému vývoji zápasu
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ŠIPKY

p5iznal po vystoupení na p/d lídra
Svatopluk ORDELT, kouF Prostjova

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

10:6

PrgbTh utkání: 8:0, 8:4, 10:4, 10:6. RozhodAí:
Šmíd – Kraus, HeFko, Duraj. Divákg: 500.
do 56 kg: Viliam Tanko – Andy Karamenko 3:0
vzdáním ve 2. kole
do 60 kg: Lukáš Dekýš – neobsazeno 3:0 bez boje
do 64 kg: Patrik Baláž – Bazy Judger 3:0 na body
do 69 kg: Miloš Bártl – Vazir Garev 3:0 na body
do 75 kg: Miroslav Juna – Patrik Glézl 0:3 na body
do 81 kg: MarekAndrýsek – Jan Džanaj 0:3 na body
do 91 kg: Erik Tlkanec – Ji5í Horký 3:0 na body
nad 91 kg: Michal Zezulka – Dominik Musil 0:3,
KO ve 2. kole
Další výsledky 7.kola: BC Armex Rohovník DFín - BC
Bratislava-Ružinov 8:8, SCB Ostrava - FIT GYM + SKP
Ústí nad Labem 14:2..
PrgbTžná tabulka:
1. SCB Ostrava
6 1 0 80:32 13
2. BC Bratislava-Ružinov 3 3 0 60:36 9
3. BC DTJ ProstTjov
4 1 2 60:52 9
4. Armex DFín
1 2 3 40:56 4
5. Hydrokov T5ebo|
1 0 4 28:52 2
6. Ústí nad Labem
0 1 6 36:76 1
Kam pfíštT:
8. kolo (25.-26.3. 2017): SKB HYDRO&KOV
T5ebo| - BC Armex Rohovník DFín, BC
Bratislava-Ružinov - SCB Ostrava, FIT GYM +
SKP Ústí nad Labem - BC DTJ ProstTjov.

4:0
3:1
4:0
4:0

Pedplatné na dva roky
pište na predplatne@
predplatne@vecernikpv.cz

JEDLIČKA ŠOKOVALA

Událostí posledního extraligového kola byl famózní obrat Jedliky. S lídrem tabulky
Bobry, prohrávali echovití 1:6, aby nakonec slavili vítzství 10:8! V B lize se už zdá o
prvenství kojetínských Brablenc rozhodnuto. V nejnižší soutži ztrácí Andl, na který
se mohutn dotahuje Hanácká trefa.
EXTRALIGA OLOMOUCKÉHO KRAJE
16. kolo: Draci Nová Hradená - Sharks Olomouc 11:7, U Jedli9ky ProstGjov - Dob;í bob;i
Olomouc 10:8, Darts La Putica ProstGjov – Tyg;i ProstGjov 5:13, Poslanci BGlkovice-LašVany - U Ji;iny ProstGjov 11:7, Legend Olomouc – Miagi Mohelnice 13:5, Radkv Š-Club
Perov - Machine Šumperk 10:8.
1. Dobí bobi Olomouc
16 13 1 0 1 1
0
192:98
42
2. Legend Olomouc
16 12 0 0 0 4
0
167:122
37
3. U Jedli9ky ProstGjov 16 11 0 0 1 4
0
185:104
34
4. Draci Nová Hradená
16 9
2 0 0 5
0
155:135
31
5. Tyg;i ProstGjov
16 8
1 0 1 6
0
147:143
27
6. Machine Šumperk
16 7
1 0 0 8
0
142:147
23
7. Radkv Š-Club P.
16 6
1 0 1 8
0
132:158
21
8. Poslanci Blkovice
16 6
1 0 0 9
0
135:154
20
9. Miagi Mohelnice
16 6
0 0 1 9
0
138:151
19
10. Sharks Olomouc
16 5
1 0 0 10 0
127:162
17
11. Darts La Putica Pv
16 3
0 0 2 11 0
116:174
11
12. U Ji;iny ProstGjov
16 2
0 0 0 14 0
100:188
6
P;íští program –17. kolo, pátek 10.3. 2017, od 18:00 hodin: Draci Nová Hradená - Radkv
Š-Club Perov, Dob;í bob;i Olomouc - Darts La Putica ProstGjov, Sharks Olomouc - U
Jedli9ky ProstGjov, Miagi Mohelnice - Machine Šumperk, U Ji;iny ProstGjov – Legend Olomouc, Tyg;i ProstGjov - Poslanci BGlkovice-LašVany.

B LIGA PROSTZJOVSKO
13. kolo: V Zeleném Prostjov - Mexiani Biskupice 11:7, O teku Prostjov - Fénix Prostjov
12:6, Brablenci Kojetín - Rafani elice 13:5, Hamerské kladivo - Fe-MAT ehovice 4:14, Orli
Kojetín - Twister Kromíž 6:12.
1. Brablenci Kojetín
13 12 0 0 0 1
0
161:73
36
2. V Zeleném ProstGjov 13 8
2 0 1 2
0
140:97
29
3. Twister Kromíž
12 9
0 0 0 3
0
132:84
27
4. Orli Kojetín
13 8
1 0 1 3
0
141:105
27
5. Fe-MAT `ehovice
13 6
0 0 2 5
0
128:108
20
6. O te9ku ProstGjov
13 6
1 0 0 5
0
116:119
20
7. Rafani `el9ice
13 6
0 0 0 7
0
116:118
18
8. Hamerské kladivo
12 3
0 0 1 8
0
87:130
5
9. Mexi9ani Biskupice
13 0
2 0 0 11 0
72:164
4
10. Fénix ProstGjov
13 0
0 0 1 12 0
75:160
1
14. kolo, sobota 11.3. 2017, 15:00 hodin: Rafani elice - V Zeleném Prostjov, Fénix Prostjov - Brablenci Kojetín, Twister Kromíž - O teku Prostjov, Fe-MAT ehovice - Orli Kojetín,
Mexiani Biskupice - Hamerské kladivo.

C LIGA PROSTZJOVSKO
16. kolo: Žabáci Ivanovice na Hané - Šelmy Bedihoš 8:10, Hanácká trefa Prostjov - Sokol
Plumlov 14:4, U Andla Prostjov - Skalní Na Nové Doloplazy 10:9.
1. U Andla Prostjov
14 10 2 0 0 2
0
167:87
34
2. Hanácká trefa Pv
12 10 0 0 0 2
0
141:75
30
3. Žabáci Ivanovice
14 8
0 0 1 5
0
131:122
25
4. Sokol Plumlov
13 7
0 0 0 6
0
130:104
21
5. Šelmy Bedihoš
12 4
1 0 0 7
0
101:116
14
6. Skalní Doloplazy
14 4
0 0 1 9
0
95:158
13
7. No Men Prostjov
13 0
0 0 1 12 0
66:169
1
17. kolo, sobota 11.3. 2017 od 15:00 hodin: Šelmy Bedihoš - U Andla Prostjov, Sokol Plumlov
- No Men Prostjov, Skalní Na Nové Doloplazy - Hanácká trefa Prostjov.
(zv)

Bé+ko kadetek

nemine baráž

PROSTĚJOV Sice statečně bojovaly a posbíraly mnohem víc bodů než v minulé
sezóně, ale přesto je neminou boje o udržení soutěže. Starší žákyně VK AGEL Prostějov
hrající pod hlavičkou oddílového „B“-týmu 1. ligu kadetek těsně zůstaly za místem
zajišťujícím přímou záchranu a budou o ni muset usilovat v závěrečné kvalifikaci. Nadstavbovou část ve skupině o 7. až 12. příčku přitom mladé Agelky odstartovaly jedním
slibným vítězstvím nad Žďárem. Pak ale následovala porážka v odvetě a šňůra dalších čtyř
proher (dvakrát v Novém Veselí + dvakrát s Českou Třebovou), což rozhodlo. Ani pět
výsledkových triumfů z posledních šesti duelů už poté volejbalovým nadějím vékáčka
nepomohlo poskočit z jedenácté pozice výše a za několik týdnů je tedy čeká baráž.
„Hodně rozhodovala sestava, v jaké jsme nastoupili. Pokud byl tým víceméně kompletní,
na soupeře jsme stačili a většinou je poráželi. Při větším počtu hráčských absencí to bylo
naopak, na tyto bodové ztráty jsme v konečném součtu doplatili. Nejde však o nic hrozného. Družstvo má svou kvalitu, a jestli kvalifikaci absolvuje v plném složení, mělo by
i proti věkově starším protivníkům uspět,“ shrnula trenérka starších žákyň VK Solange
Soares.
(son)
1. liga kadetek 2016/17, nadstavbová skupina O – výsledky VK AGEL:
Prostějov B – Žďár nad Sázavou 3:1 (21, -22, 6, 15) a 0:3 (-23, -19, -21), Nové Veselí –
Prostějov B 3:0 (16, 18, 20) a 3:1 (14, -16, 14, 12), Prostějov B – Česká Třebová 0:3 (-12,
-12, -22) a 0:3 (-11, -20, -10), Žďár nad Sázavou – Prostějov B 2:3 (-16, -15, 20, 16, -8)
a 1:3 (-21, -20, 23, -20), Prostějov B – Nové Veselí 3:0 (23, 17, 26) a 3:1 (12, 24, -26, 17),
Česká Třebová – Prostějov B 3:0 (18, 16, 5) a 0:3 (-22, -12, -11).
Konečné pořadí: 7. Nové Veselí 45, 8. Česká Třebová 37, 9. Junior Brno 34, 10. Žďár nad
Sázavou 34, 11. VK AGEL Prostějov B 30, 12. Nový Jičín 0.

Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz
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V Apollu bylo podruhé

za sebou VYPRODÁNO
FOTOGALERIE
klikni na
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VYPSANÁ FIXA NAPSALA
TEKU ZA SVÝM KONCERTOVÁNÍM
PROSTĚJOV Originál s názvem Vypsaná fiXa se představil ve
vyprodaném Apollu uplynulou sobotu. Márdi, Mejla, Mejn
a Pítrs - tito čtyři hudebníci byli hlavními hvězdami večera.
Kapela, jejíž styl by šlo definovat opravdu jen stěží, to na pódiu
rozjela a jistě uspokojila všechny, kteří si přišli vychutnat hity
z nového alba „Tady to někde je“. Večerník u takové události
nemohl chybět.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
PYTELA

Zmíněné album bylo pro mnohé fanoušky nedefinovatelné kapely z Pardubic Vypsaná fiXa pořádným překvapením. Sice jim byla hudebníky
poskytnuta indicie v podobě zkratky
V.N.H., kdo však mohl tušit, že tato tři
velká písmena oddělená tečkou znamenají větu „Vyjde na Hromnice“...

Ale právě podobnými gesty je skupina známá, někoho podobného
byste hledali opravdu velice těžko, pokud byste vůbec našli. Tím,
kdo však něco skutečně našel, byli
fanoušci kapely, kteří neměli problém s nalezením si cesty na sobotní koncert. Lístky byly vyprodány
podobně jako před týdnem, kdy
v Apollu proběhlo peklo podle not
Debustrolu.
Vypsaná fiXa předvedla své
nové pecky. Pokud někoho až
příliš vzhledem k pozdní hodině
uklidnila skladba s názvem Klid
a mír a ticho, pak jej jisto jistě

Vypsaná fiXa v Prostjov táhla, volné místo na parketu aby lovk pohledal...

dostala zpátky do varu například
píseň v tanečním duchu jmenující se „Siky Romero“. Některým
posluchačům se možná zdá nová
deska pardubické kapely nepříliš
zajímavá, na tanečním parketu
a v prostorách celého hudebního
klubu Apollo 13 to poznat neby-

lo, atmosféra byla výtečná. Ruce
mnohých fanoušků a především
fanynek vystřelovaly ke stropům
zařízení, na parketu bylo ještě více
narváno než u baru. Takový klasický poklidný hudební večer.
Na to, jak to „fiXe píše“, byl zvědavý i Michal Nejezchleb. „O jiné

Foto: Martin Pytela

tak skvělé akci v Prostějově nevím,
navíc tento koncert rozhodně nezní špatným plánem pro večer. Tak
snad se podaří,“ přál si po svém příchodu. Podle reakcí publika bylo
přání vyslyšeno a Michal tak mohl
být společně s ostatními návštěvníky spokojen.

I přes prokletí dokázal PETŘÍKOVY VÝSTAVKY
KLEPL diváky BAVIT nabídly různorodou všehochuť
Z VERNISÁŽE

PROSTĚJOV Představení Prokletí nefritového škorpiona mělo
být prostějovským zájemcům
o divadelní umění nabídnuto již
v polovině ledna, nakonec na něj
však došlo až začátkem března.
Čekání na komedii inspirovanou
filmem Woodyho Allena se však
vyplatilo. Večerník se naživo přesvědčil, že o zábavu rozhodně nebyla nouze...

PROSTĚJOV Galerie Kulturního
klubu Duha od středy uplynulého
týdne vystavuje kresby Tomáše
Petříka, jenž je mimo jiné pedagogem na Střední škole designu a módy
Prostějov. V den zahájení výstavy
proběhla také vernisáž, na které toho
bylo k vidění mnohem více než jen
samotné kresby. Někteří přítomní
byli jejím průběhem zaskočeni, ne tak
Večerník, který nechyběl.

BYLI JSME
U TOHO

Martin PYTELA

Martin PYTELA

Během uplynulého týdne měli Prostějované možnost hned dvakrát
spatřit na jevišti městského divadla
českou hereckou hvězdu Bohumila
Klepla. Ten je jakožto hlavní postava hry Cecil Winston Briggs během
filmu prokletý nefritovým škorpionem a je tak nucen páchat skutky,
o kterých po ustoupení kletby neví.
Kromě čtvrtečního večera se herec známý pod přezdívkou „Bob“
představil i v rámci „one man show“
psané na míru s názvem Vysavač, jež
sklidila rovněž obrovský úspěch.
„Je toho opravdu dost, hraji třicetkrát za měsíc. Přál bych si, abych
mohl více odpočívat, ale na druhou
stranu si nestěžuji, jsem rád, že je

„To je jako všechno?“ ozvala se velice
tiše jedna ze starších dam, jež se těšila
nejen na kresby, ale také na performance
a video tvorbu, které vernisáž Tomáše
Petříka slibovala. Zřejmě toho o autorovi
příliš nevěděla a přišla s ním do kontaktu
poprvé. Důvodem její reakce bylo
možná také skutečnost, že očekávala
výraznější aktivitu ze strany autora,
ten ale úmyslně převážnou část svého vystoupení prostál spoře oděný
s nafukovacím kruhem a plechovkou
piva, ze které se nejednou napil.
A v tom byl právě vtip. Však se také
většina mladšího publika, která Petříka
znala ať už jako svého učitele, či kamaráda dobře bavila a to ještě ani neochutnala
víno, které bylo pro všechny připraveno,

Velká ást dje se odehrává v prostorech pojišovny, kde Briggs pracuje.
Foto: Martin Pytela

o mě zájem,“ odtajnil Klepl během
exkluzivního rozhovoru pro Večerník, který vám v celém znění přineseme už v příštím vydání.
A o co ve hře vlastně šlo? Tato bláznivá komedie psaná podle filmu Woodyho Allena vypráví o vyšetřovateli
C. W. Briggsovi, jenž je ve svém
oboru velice ceněný. Vždy dokáže
nejen díky intuici vypátrat zločince.
Jednoho dne však během večírku, na
který zavítá s kolegy z práce, podlehne hypnóze a následně se sám stává

pachatelem. Jakožto vyšetřovatelská
hvězda, nejlepší detektiv v okolí, dostane za úkol vypátrat, kdo má tyto
činy na svědomí. Hra končí jak jinak
než happyendem, celý večer se nese
v duchu ironických poznámek a velice inteligentního humoru.
Nejen tento prvek ocenili i prostějovští diváci. „Bavil jsem se od první
do poslední chvíle. A to bylo taky
tím hlavním důvodem, proč jsem do
divadla přišel. Jsem moc spokojený,“
pravil jeden z nich pan Lubomír.

FOTOGALERIE

klikni na
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Po performanci bylo všem jasné, jak si Petík pedstavuje ideální dovolenou.
Foto: Martin Pytela

jak už tomu tak na vernisážích bývá.
Performance a video tvorba měly za
úkol vyjádřit cestovatelské zážitky, tedy
vlastně spíše plány umělce v propojení
s internetem a digitálními technologiemi. Kurátor Galerie DUHA Mira Macík
taktéž nechal přítomným nahlédnout do
života Tomáše Petříka, kde mimo jiné
zmínil i jeho studijní léta, přičemž tyto
věty často končily dodatkem - nedostudoval. Většina přítomných lidí byla
s průběhem středečního podvečera spokojena, i když se objevili i tací, kteří ohromeni nebyli.
Po výstupu již došlo na samotné kresby, ke kterým jinak ne příliš výřečný

autor uvedl: „Většinou bylo zapotřebí
zaplnit volný prostor. Vše co můžete
vidět, je zaznamenání mého aktuálního stavu mysli.“ Těšit ho mohl počet
návštěvníků, který zřejmě předčil
očekávání organizátorů, někteří museli
performance prostát, protože na ně
nezbyla volná židle. „Bylo to zajímavé,
nevěděla jsem přesně, co se bude
odehrávat. Bavila jsem se a kresby se
mi velice líbí,“ okomentovala jedna
z návštěvnic Jana průběh vernisáže,
která nebyla tím, na co jsou lidé zvyklí.
A právě i to bylo pádným důvodem,
proč dorazilo nečekané množství
zájemců.

Divadelní sál se proměnil v KRKONOŠE Kraj spustil hlasování
PROSTĚJOV Kdo by neznal poněkud vyrostlejšího statného harrachovského hajného Krakonoše
a jím ne zrovna oblíbeného odvěkého protivníka Trautenberka.
Krkonošské pohádky, jejichž
hlavními postavami jsou výše
zmíněné postavy, již patří mezi
českou žánrovou klasiku. Malí
i velcí diváci měli během sobotního dopoledne 25. února možnost
spatřit tuto pohádkovou komedii
v podání brněnského Divadla
Radost.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
PYTELA
„Těšíme se, Krakonoše mám moc
ráda,“ shodly se před zahájením
inscenace známé pohádky Večerníku Jasmínka Skácelová se svou

maminkou. Pan Kohler vzal do divadla svého syna, kterému nadšení
bylo vidět na očích. „Vydali jsme
se za zábavou a kulturou na Krkonošské pohádky, určitě to bude
prima,“ nechal se slyšet táta, jehož
potomek jen souhlasně přikyvoval
a hledal cestu ke svému sedadlu. Na
nezájem si tedy herci z brněnského
souboru stěžovat nemohli, sál byl
slušně zaplněn.
Jeviště střídavě patřilo hercům
a loutkám, šlo o kombinaci divadla
loutkového a pohádky ztvárněné
živými umělci. Tento prvek byl
příjemným zpestřením a o zábavu
bylo po celou dobu představení postaráno. Došlo na několik krátkých
příběhů. Úvod byl v režii dřevěných
postaviček, vyvrcholení si vždy vzali na starost herci z Divadla Radost
a převlékli se za veškeré známé tváře z Krkonošských pohádek, jež původně pochází z pera Marie Kubátové a Paula J. Praetoria. Nechyběli

v anket o výjimený
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poin v oblasti kultury
Trautenberk zrovna dostává za vyuenou.

tak mimo jiné hlavní protagonisté
pohádek Krakonoš a Trautenberk,
kteří ovládají sousední revíry v Krkonoších. Zapomenout samozřejmě nesmíme i sojku, bez níž by to
jednoduše nebylo ono. Za celým
dílem stojí režisérský um Vlastimila Peška. Opravdu povedené byly
scénky, do nichž byla zapojena i zvířata, která, jak jsme zvyklí například
z televize, v Krakonošově revíru

Foto: Martin Pytela

umí mluvit. Třešničkou na dortu
pak bylo realistické provedení.
Přípravy této hry, jež byla v Městském divadle předminulou sobotu
k vidění, musely být opravdu detailní a naprosto precizní, což se
očividně vyplatilo. Díky tomu došlo mimo jiné i na chvíle, kdy nejen
malé děti často nevěděly, zda-li
místo dřevěné kozy není dojena
koza živá...

OLOMOUC, PROSTĚJOV Občané mají od středy 1. března možnost
hlasovat o Ceně veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin
v oblasti kultury za rok 2016. Na webu kraje mohou vybírat z třinácti
nominovaných kulturních akcí a aktivit, a tím rozhodnout o vítězi. Anketa poběží do 31. března. Slavnostní předávání cen se uskuteční 5. dubna
v Moravském divadle Olomouc.
Krajská anketa o nejlepší kulturní počin byla poprvé spuštěna v roce
2013. Tehdy v ní hlasovalo 2300 občanů. V loňském roce Olomoucký kraj
v anketě obdržel 3195 hlasů a celkové vítězství si nakonec s počtem 835
hlasů vybojovala kniha Příběhy uničovské archeologie. Občané mohou
hlasovat na hlavní stránce krajského webu.
(red)

NAJDETE NÁS TAKÉ NA
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z USA a Tchaj-wanu,“ prozradil
Večerníku zástupce Rotary klubu
v Prostějově Ladislav Burgr. Přesto
byl ples poznamenán neúčastí
některých významných osobností,
pozvání kvůli chřipce musela odmítnout například primátorka
Alena Rašková.
Tradičně si z reprezentačního
plesu odnesli šeky na podporu
projektů zástupci různých orga-

nizací. Letos Rotary klub podpořil
centrum sociálních služeb částkou
šestatřiceti tisíc korun, střední,
základní a mateřskou školu v Komenského ulici osmnácti tisíc
korun a deset tisíc korun mířilo
na konto mladých prostějovských
basketbalistek.
„V
prvním
případě jsme podpořili projekt
na rekonstrukci venkovního
prostředí centra sociálních služeb

klikni na
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Tentokrát se role hlavního pořadatele ujal Jaroslav Šťastný, na rozdíl
od dvou předchozích událostí, kdy
měl ples na starost předseda fotbalového klubu Josef Sklenář. Orga-

Martin
PYTELA

nizátor třetího a také posledního
plesu v řadě překypoval radostí při
pohledu nejen na taneční parket.
„Chtěl bych velice poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravách plesu,
přeci jen onu práci vykonávají ve
volném čase. Rád bych navíc zdůraznil, že je opět vyprodáno, pro mě
se jedná o malý zázrak,“ neskrýval
spokojenost Šťastný.
Součástí plesu je i čechovická
specialita, námi zvaný ´bufet´,
který představuje sladké cukro-

ČECHOVICE Sokolovnu se podařilo opět vyprodat, úsměv z tváří organizátorů čechovických fotbalových plesů nezmizel. Samá
pozitiva lze hledat na letošní plesové sezóně, zároveň se však pro
příští ročníky naskýtá možnost zlepšení. Co více si mohou činovníci místního oddílu přát...

EXKLUZIVNÍÍ
reportáž
pro Večerník

„Když jsme začínali, bylo víc lidí
bez masek. Loni už bylo masek
okolo dvě stě padesáti a stejný
počet bych odhadoval i letos. Od
loňska jsme také vedle bohaté tomboly začali masky vyhodnocovat,“
prozradil Ladislav Kořínek.
Kdo má rád dobrou zábavu
a hlavně srandu, ten v Určicích
nechyběl. Komu to nevyšlo, má
šanci zase za rok. Určičtí hasiči
rozhodně v tradici hodlají
pokračovat.
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Kulturní program třináctého
ročníku plesu Rotary klubu obstarala skupina Romantika, návštěvníci
tleskali rovněž nápaditému vystoupení tanečníků a tanečnic ze
Základní umělecké školy Vladimíra
Ambrose či Dance Clubu z Přerova.

Pořádající Divadelní spolek Na Štaci
pro letošní bál zvolil stejný podtitul jako loni tedy Karneval v Riu de
Němčice nad Hanou. I tentokrát se
do pestrobarevně vyzdobeného sálu
místní sokolovny sjela podivuhod-

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reportáž
pro Večerníkk

NĚMČICE NAD HANOU Koncem letošního února uplynulo deset
let ode dne, kdy byla naklonována
ovce Dolly. Málokdo však ví, že se
nejedná o jediného naklonovaného
přežvýkavce. Každý, kdo v sobotu
4. března zavítal na 33. Divadelní
ples do Němčic nad Hanou, zjistil, že svůj klon má i ovečka Shaun.
Hned dvě k nerozeznání stejné hrdinky animovaného seriálu opanovaly letos po většinu plesu prostor
pod pódiem tedy místa, kde to loni
roztáčel legendární Čtyřlístek.
BYLI JSME
U TOHO

ny. O doprovodný program se mimo
jiné postaraly tanečnice z místní ZUŠ
se svým kabaretem a také mladé a šikovné krasojezdkyně, které dokázaly,
že toto odvětví sálové cyklistiky má
v Němčicích nejen svoji slavnou minulost, ale snad i budoucnost. „V této sezóně je to náš třetí a zároveň poslední
ples,“ zkonstatovala starostka Němčic
Ivana Dvořáková, která se pro sobotní večer zhostila role šatnářky. „Lidí je
dost a vypadají spokojeně. To je hlavní
záměr,“ pousmála se, když se Večerník
po své návštěvě loučil.

$%  " =  "  #=+ $*  $  =$%
Foto: Martin Zaoral

ná společnost tančící pod dohledem
Tondy Nekonečného. Kromě obou
oveček Shaun byl k vidění mimo jiné
pár faraonů, rozdováděné zdravotní
sestřičky, šílené kravičky, Aladin, pirát
a řada dalších. Velké pozdvižení
svým příchodem způsobila také
čtveřice horolezců z expedice Malá
Fatra, která na svých mačkách přinášela i kusy ledu. Tombolu pak na
plese prodával vznešený královský pár
Slunečník s Měsíčnicí.
K tanci všem maskám i svátečně oděným návštěvníkům hrála skupina Fun-

^  = +  %
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DIVADELNÍ PLES

&#

Sportovní
S
ples
Sokolovna Kostelec n/H
TJ Sokol Kostelec-HK a TJ Sokol Centrum Haná
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PLESY
P
LESY

v prostoru staré nemocnice, škola
v Komenského ulici peníze využije
pro svůj provoz. Stejně tak mladé
basketbalistky, které nám během
vánočního jarmarku pomáhaly
s prodejem punče na náměstí,“
vysvětlil Ladislav Burgr.

ví. „Vždy je po ní obrovská poFOTOGALERIE
ptávka, tato rarita slaví dlouhoklikni na
době úspěch. Všem ženám, jež
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
tyto dobroty připravují, pochoU TOHO
pitelně děkuji a vážím si jejich
pomoci,“ vzkázal organizátor.
Stejně jako v předchozích dvou případech, i tentokrát bylo pro hosty
připraveno jídlo z Restaurace Na
kovárně, k vidění byla již tradičně
také taneční čísla a k poslechu a tanci
vyhrávala kapela Novios. Žilo to ve
všech místech sokolovny, každý si
přišel na své. „Skvělé na těchto plesech je, že vždy můžu potkat jak ono
  6
neměnné jádro pořadatelů a organi- U !" % $%% %   ##" #$E $ "
zátorů, tak i neustále nové pomoc- že se zde pracuje dobře. Díky všem, valý předseda čechovického fotbalu, tak hlavně fotbalový klub veleúníky a hosty, což přispívá k úžasné co se na pořádání plesů podílí,“ vyjá- který nemohl chybět. Plesovou se- spěšně za sebou, nyní již vzhůru
pestrosti plesů. Jedná se o ukazatel, dřil se pozitivně Vlastimil Ráček, bý- zónu mají jak místní sokolovna, na zelené trávníky.

 +#  #  x^ *`*{|` >X`-^ x^7w}-^)

K nadstandardní atmosféře přispívá
také legendární rocková banda
QUERCUS. Parta nestárnoucích
muzikantů dokáže rozproudit krev
všem generacím. Do rytmu se tak
vlnily ostýchavé -náctky společně
s vyspělými -cítkami a mezi nimi
tančily i páry vysoce produktivního
věku. Kouzlo určickým šibřinkám
pak dávají originální masky, kdy vedle
krvelačně tvářícího se upíra klopí zrak
nevinně vypadající Karkulka a dohlíží
na ně například sexy policistka.

]!+!+"#<"+ $+ " 
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Určické maškarní šibřinky, nebo
chcete-li rockový bál v maskách,
jsou vyhlášenou akcí nejen na
Prostějovsku. „Jezdí k nám lidé
například ze Šternberka a dalších
vzdálených míst i mimo region.
Říkají, že se jim zde líbí a stojí to za
to,“ přidává Kořínek.

Zdeněk
L
VYSLOUŽIL

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

URČICE A pak že to nejde!
Nářky pořadatelů většiny kulturních akcí na nezájem veřejnosti
jakoby se určických hasičů
netýkaly. Jejich akce v podobě
pálení čarodějnic, masopustu
a šibřinek mají svůj kredit, přičemž
nepotřebují prakticky žádnou
reklamu. Účast několika stovek
lidí je samozřejmostí. „Náš sbor
pořádá ročně několik akcí a ty jsou
tou nejlepší propagací. Šibřinky
děláme letos posedmé a každý rok
je více masek,“ informoval Ladislav
Kořínek, mluvčí organizačního
výboru SDH Určice.

Určice se přenesly do jiného světa...

BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz
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Maškarní REJ v rytmu ROCKU > w + 2

Prostějovská pobočka organizace, která sdružuje obchodníky
a vůdčí osobnosti k poskytování
humanitárních služeb a podpoře
vysokých etických standardů ve
všech povoláních, pozvala v sobotu na ples do Národního domu
i své kolegy z okolních měst. „Jsme
rádi, že tu jsou s námi zástupci Rotary klubů z Olomouce, Přerova,
Kroměříže či dokonce až z Ostravy. Pozvání přijaly i dvě studentky

Michal
C
KADLEC

letos slavíme jubileum...

ROZDÁVALI ŠEKY

PROSTĚJOV Národní
dům hostil uplynulou
sobotu 4. března večer
v pořadí již třináctý ročník
reprezentačního plesu
prostějovského Rotary klubu. Ani letos nechyběla dobrá zábava, zajímaví hosté,
bohatá tombola, ale hlavně
se opět rozdávaly šeky
potřebným organizacím.
Večerník byl tomu všemu
pěkně nablízku...

EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
reportážž
erník
pro Večerník

společnost
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PROSTĚJOV
V Zvolna vrcholící ročník UNIQA extraligy volejbalistek
ČR pokračuje v nadstavbové skupině o 1. až 4. místo o nejbližším
víkendu 22. kolem. Ženy VK AGEL
Prostějov v něm přivítají PVK
Olymp Praha, hraje se v sobotu
11. března od 17.00 hodin v hale
Sportcentra DDM.
Agelky do tohoto souboje půjdou
s nepříjemnou šňůrou čtyř proher 2:3
za sebou na svém kontě. Postupně tímto těsným poměrem podlehly Stuttgarr

tu, dvakrát Olomouci a naposledy i Ostravě, jejich posledním výsledkovým
úspěchem tudíž zůstává hladký triumf
3:0 z Olympu, kde dokázaly přehrát
právě PVK v minulém vzájemném duelu.
Od té doby však vypadly z evropského
CEV Cupu, neobhájily Český pohár
a téměř poztrácely výrazný náskok
v čele extraligové tabulky. Do sobotního střetnutí přesto půjdou v roli
jasných favoritek, neboť papírově slabší Pražanky během nadstavby zatím

urvaly jedinou sadu (doma Prostějov
0:3, doma Ostrava 1:3, venku Olomouc 0:3).
„Tentokrát máme poprvé po dlouhé
době celý týden času, abychom pořádně potrénovali a na utkání se maximálně připravili. Více prostoru musíme
využít rovněž k tomu, abychom se po
čtyřech nepříjemných porážkách v řadě
zkonsolidovali, dali po všech stránkách
dohromady. Je zřejmé, že vítězství potřebujeme za současné situace jako sůl
a určitě nám může do dalšího průběhu

pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz
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sezóny pomoct,“ uvedl hlavní kouč vékáčka Peter Goga.
Připomeňme, že vzájemné zápasy
obou nadcházejících protivníků
vyznívají v probíhajícím soutěžním
ročníku 2016/17 jednoznačně pro
prostějovský tým. Postupně skončily takto: PVK – VK 1:3 (-17, 22, -19,
-18), VK – PVK 3:0 (18, 15, 16) a PVK
– VK 0:3 (-17, -18, -18). Tahle bilance
snad pomůže kladně zodpovědět následující otázku: zvednou se konečně
úřadující mistryně republiky? (son)
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 Jak těžce se skousává nenaplnění
role favorizovaného družstva a přerušení úspěšné éry plné triumfů v ČR?
„Samozřejmě hodně složitě... Musím říct,
že jsme dopředu nepočítali s jednoduchou výhrou tady v Olomouci. A zvlášť
poté, co nás tým UP porazil na našem
hřišti. Na druhou stranu jsme si ani nepři-i
pouštěli, že prohrajeme! Bohužel se stalo
a je to fakt těžké. Budeme muset něco
změnit nebo nového jiného vymyslet, i
když teď nevím co. Každopádně situace
je opravdu špatná...“ (pokrčí rameny)
 Máte teoreticky na víc, než v
současnosti předvádíte?

„Momentálně na víc nemáme, což
bylo vidět nejen dnes. Naše forma
teď výš nedosahuje, prostě to tam
není.“
 Můžete okomentovat atmosféru finálového mače?
„Byla plná hala lidí a kulisa fakt neuvěřitelná. Ale dalo se to čekat, protože když se Olomouc dostala do
finále a hrálo se v Olomouci, tak se
hlediště logicky zaplnilo. K vynikající atmosféře přispěla i dramatičnost
utkání.“

Prostějov (son) - Za heroickým výkonem olomouckých
ý volejbalistek
j
ve finále
Českého poháru žen 2016/2017, díky
kterému získaly pro ně nesmírně cennou
trofej, možná stála i zvýšená motivace
kvinteta současných hráček UP, jež v mi-i
nulosti nastupovaly za Prostějov.
Dres VK AGEL dříve oblékalyy naa
hrávačka Šárka Kubínová (2010 až
2012), blokařka Nikol Sajdová (2007
až 2009), smečařky Ivana Mifková (za
svobodna Bramborová, 2008 až 2011)
a Darina Košická (2010 až 2012)
plus libero Adriana Přibylová (2010
až 2015). Z uvedené pětice však ani
jedna nenastoupila do středeční bitvy
v základní sestavě, všechny zmíněné plejerky kromě Přibylové do ní naskočily
teprve v průběhu coby střídající. Až pak
se každá svým přičiněním podílela na nečekaném vítězství úpéčka nad favoritem.
Po sladkém triumfu měly úplně jiné staa
rosti než přemýšlet nad tím, že pokořily
zrovna svůj někdejší klub. Touha překonat právě vékáčko ale v Ex-agelkách rozhodně musela minimálně doutnat a haa
nácký sok z toho těžil další body navíc...

Trofej urvalo pìt Exagelek

RYCHLÝ
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3:2

spoustu chyb na servisu i v mezihře, které
by normálně neudělal. Přesto jsme toho
nedokázali využít k lepšímu výsledku,“
litoval naopak lodivod PVK Stanislav Mi-i
táč, jehož družstvo už má jistotu výchozí
čtvrté pozice pro play-off.
Tím pádem je s velkým předstihem určena první čtvrtfinálová dvojice, neboť Kráá
lovo Pole má v čele nadstavbové grupy o
5. až 9. post nedostižný náskok. Zajistilo si
jej čtvrtečním smetením Přerova 3:0 (12,
20, 16) i zvládnutím sobotního brněnského derby, v němž Fénix favoritovi podd

lehl 0:3 (-24, -16, -19). „Proti bojovnému
soupeři jsme rádi za tři získané body bez
ztracené sady,“ okomentoval asistent KP
Radim Vlček.
Naproti tomu hanácký soubor z Přerova je na tom v současnosti špatně, když
po debaklu na jihu Moravy nestačil
o uplynulém víkendu ani doma na Frýý
dek-Místek 1:3 (-15, 23, -22, -22). Zaa
tímco se krčí s poměrně výraznou ztrátou
až na osmém místě pprůběžného pořadí,
p
Frýdek-Místek se vyšvihl před Šternberk
na šestý flek.
(son)

OSTRAVA, PROSTĚJOV
V Trápení prostějovských volejbalistek
pokračuje. V jednadvacátém kole
UNIQA extraligy si do Ostravy jely
pro zastavení série proher, ale místo
toho opět podlehly 2:3... A pokud
sečteme dílčí neúspěchy v nejvyšší
národní soutěži, v evropském CEV
Cupu i v Českém poháru, padly
tímto poměrem již počtvrté v řadě!
Není proto ani divu, že Olomouc se
ze druhého místa tabulky přiblížila
na rozdíl pouhých tří bodů.
Léčba bolavých duší ze středeční ztráty
Českého poháru začala u Hanaček zdárr

Bodový vývoj - první set:1:0, 1:4, 2:6, 4:8,
8:8, 9:10, 12:10, 15:11, 15:14, 18:14, 18:18,
19:20, 21:22, 24:22, 25:23. Druhý set:
1:0, 1:3, 4:4, 7:7, 7:10, 9:10, 10:12, 12:12,
14:13, 14:16, 15:18, 17:19, 17:23, 19:23,
20:25. Třetí set: 1:1, 3:1, 3:3, 4:5, 6:6, 6:8,
8:8, 10:9, 12:11, 12:13, 13:16, 16:16, 16:18,
17:20, 18:22, 19:24, 20:25. Čtvrtý set: 1:2,
3:2, 3:4, 6:4, 7:5, 7:9, 10:10, 11:12, 13:12,
13:15, 17:16, 17:20, 18:21, 22:21, 22:23,
24:23, 25:24, 27:25. Pátý set: 0:1, 2:1, 2:3,
3:4, 7:4, 11:8, 11:10, 15:10.

jak se utkání vyvíjelo...

TJ OST
VK PV

ně. Při podání Matienzo rychle utekly do
slibného náskoku 1:4, vzápětí vedly už
o čtyři body - 2:6. Za stavu 4:8 však přišla
nejistota na přihrávce potrestaná okamži-i
tým vyrovnáním na 8:8, takže se startovalo
vlastně od začátku. Netrvalo dlouho a domácí tým strhnul vedení na svou stranu,
aby silně rozhozeným favoritkám lehce
unikl do čtyřbodového trháku 15:11! Po
oddechovém čase sice vékáčko dotáhlo,
jenže další hrubky na příjmu vrátily převahu dobře servírující i bránící Ostravě
(z 15:14 na 18:14). Načež se zdálo, že
s pomocí smečovaného podání Casalis
hostující družstvo úvodní sadu přece jen
urve (18:18, 20:21). Leč tuto naději zhaa
tily v koncovce dva zkažené servisy plus
útok do autu - 25:23 a 1:0.
V nevyrovnaném výkonu Agelky pokraa
čovaly též zkraje druhé části (1:3, 4:4),
jejich výkon dál srážely nevynucené chyy
by. Jakmile je dělat přestaly a podařilo se
protivnice dostat pod větší tlak, hned se
to projevilo novým odskočením ze 7:7 na
7:10. Herně kvalitnější pasáž bohužel opět
vystřídala špatná, tudíž severomoravský
výběr skóre zase otočil na 14:13. Aby zvraa
tů nebylo málo, vzápětí přidal další Prostějov - 14:16. Konečně pak vydržel delší
dobu bez zbytečného výpadku a naopak
při servisu střídající Nové předvedl zásadní




Zdenìk POMMER
R - trenér TJ Ostrava
„Předvedli jsme bojovný výkon a dobře bránili klíčové hráčky soupeře na síti i v poli.
I přes vyšší procento nevynucených chyb jsme zaslouženě vyhráli. Chtěli jsme si dát
malý dárek na ruskou cestu do letadla, což se nám povedlo.“
Peter GOGA
A - trenér VK AGEL Prostìjov
„Po těžkých třech utkáních jsme prohráli i čtvrté, když nám trochu odešla spolupráce
mezi nahrávkou a smečí. Navíc se pořád
p
meleme s jedním
j
a tím samým:
ý dovést do vítězného konce dobře rozehrané sety.“



NA

gového bronzu nevydržely bez laciných
hrubek, a jakmile Hindriksen přitlačila
podáním, zápasový scénář napsal další
z mnoha překlopení stavu (ze 7:5 na 7:9).
Reakce protivníka? Okamžitá, 10:10
a za pár minut 13:12. Vzápětí pro změnu
13:15, následně 17:16. Zkrátka dokonalá
houpačka! Do extrému ji vyhnala koncovv
ka, kdy nejprve ženy Prostějova udeřily na
17:20, aby hned fatálně vypnuly - 22:21.
A řadou vlastních zaváhání doslova darovaly
bojovným Ostravankám protažení duelu
do rozhodující páté sady - 27:25 a 2:2.
V tiebreaku se trápení favorizované ekipy
jen prohloubilo. A klíčová byla definitivně
poslední otáčka z 3:4 na 7:4, po které už
rozjeté Kojdová a spol. dotáhly dramaticc
ký mač k těsnému vítězství - 15:10 a 3:2.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 26








úder (ze 17:19 na 17:23), což vedlo k bezz
pečnému zisku setu - 20:25 a 1:1.
Do dějství číslo tři odstartoval o něco
lépe mančaft TJ (3:1), ale po bryskním
srovnání VK se oba soupeři rovnocenně
přetahovali o každý míč (3:3, 6:6). Menší
trhák na 6:8 hostujícímu kolektivu k ničemu nepomohl, neboť domácí parta brzy
kontrovala (10:9, 12:11). A také druhý podobný nápor úřadujících mistryň republiky přišel vniveč (z 13:16 na 16:16), stále
se jim nedařilo utkání pevně uchopit do
svých rukou. Teprve závěr vyšel Gogovým
svěřenkám na jedničku, když si pomohly
několika vítěznými bloky - 20:25 a 1:2.
Že by tím AGEL definitivně nabral potřebnou podobu? Nikoliv. Nedlouho po
zahájení čtvrtého dílu znovu zachyboval
a Pommerův celek toho využil k obratu
z 3:4 na 6:4. Jenže ani obhájkyně extrali-i

Krizi Agelek prohloubila další porážka v Ostravě!

přejela Olymp Praha 3:0 (17, 20, 20). A
na Agelky ztrácí již pouze tři bodíky, při-i
čemž do konce dlouhodobé fáze zbývá
stejný počet dějství. „Po dvou vítězstvích
nad Prostějovem byly hráčky velmi dobře
naladěny, až jsme se trochu obávali, že budou uspokojeny. Tyto obavy se však nenaplnily a holky přistoupily k utkání zodd
povědně. Jsem spokojený s výsledkem tři
nula,“ pochvaloval si trenér UP Jiří Teplý.
„Z naší strany to nebyl kvalitní výkon. Sil-l
ný soupeř po dvojím zdolání Prostějova
sice polevil v soustředěnosti a vytvořil

Pohodou hýřící Olomouc se dotáhla už na tři body

štvánní... Ale soupeř si vítězství zasloužil
tím, jjak strašně moc bojoval a v obraně
předv
dváděl úplně neuvěřitelné věci.“
 V čem spočívaly herní problémy,
že jstte úpéčku těsně nestačily?
„V prrvních dvou setech nám určitě chyy
běla razance v útoku i na servisu. Potom
běl
jsme se zlepšily a dokázaly vyrovnat z
nula dva na sety na dva dva. V tiebreaku pak rozhodoval úplně každý balón a
taky štěstí, ale porážku rozhodně nechci
svádět na to, že by nám nepřála štěstěna.
Takhle to prostě nebylo, prohrály jsme si
to samy. A hlavní rozdíl byl v našem celkově slabším podání.“

gx|}~x
|
|z\@

v extralize. Těžili jsme z dobrého servisu, neměli problémy s přihrávkou
a v rozhodujících chvílích nám dobře
pracovala obrana. Jaké to je sebrat Prostějovu po tolika letech trofej? Příjemné,
a moc,“ konstatoval navýsost spokojený
Jiří Teplý. O tom, že Český pohár dobyy
la ekipa z hanácké metropole naposledy před dvaadvaceti roky, neměl tušení.
Foto: Josef
Josef Po
Popelka
„To už jsem sice tým vedl, ale jsem starr
OLOMOUC
C Mohla se přetrhnout, ale na překonání olomouckého
ší člověk a tak dobře mi paměť neslousoka
a
povinné
vítězství
v Českém poháru 2016/2017 ani kvalitží,“ zavtipkoval báječně naložený Teplý.
Jeho protějšek Peter Goga halu ní finálový výkon Julie Kovářové volejbalovým Agelkám nestačil.
v
opouštěl naopak v mizerné náladě a Další plánovanou trofej do oddílové sbírky nepřidaly, jeden z hlavpři prohlížení stříbrného kovu bez- ních cílů aktuální sezóny tak zůstal nesplněn. Prostějovský favorit
děky prohodil: „Takovou medaili podlehl v rozhodujícím duelu soutěže 2:3 a jeho defenzivní opora
ještě s Prostějovem nemám...“ Ano, nechodila kolem horké kaše při zdůvodňování, proč místo vítězné
je to přesně tak. Český hegemon radosti zavládl porážkový smutek.
řady posledních sezón dosud po Co říkáte na celé střetnutí?
znal na domácí scéně pouze samé
„Je strašně těžké to hodnotit krátce po
triumfy a jediný neúspěch v podo- původní rozhovor
prohraném zápase, protože převládá nabě čtvrtého místa v UNIQA extralize 2007/2008. Nyní musí překoná- pro Večerník
vat pohárové zklamání z až druhé Marek
příčky, která je pro ambiciózní klub SONNEVEND
D
málo...
PROSTĚJOVPokud
V
budeme soudní,
Je středa 1. března, krátce po
p ppůl deváté večer. Volejbalistky
j
y Olomouce se právě
p
koupou v obrovském štěstí z překvapivého zisku Českého poháru 2016/2017, tak se současná situace volejbalistek
zatímco ženy Prostějova zalil hluboký smutek ze šokující porážky i ztráty první VK AGEL nedá označit jinak, než
národní trofeje po takřka devíti letech. Kdo nemůže pochopit, jak se něco takovéé jjako krize. Po další pětisetové porážce ve 21. kole UNIQA extraligy ČR
ho vůbec mohlo stát, ať s námi nahlédne do zápasových statistik.
Z těch týmových lze vyčíst, že mezi oběma rivaly nebyl v celkovém součtu skoro 201620/17 sice prostějovské ženy
žádný rozdíl, ostatně na míče výběr UP vyhrál nepatrně 105:103. Agelkám dál zůstaly v čele tabulky, ale největší
přitom nepomohlo o šest procent lepší zakončení, neboť soupeřky měly pro změnu konkurent z metropole Hané na ně ze
o sedm procent úspěšnější přihrávku a především výrazně kvalitnější servis. Když druhé příčky už silně tlačí.
se k tomu přičetla jejich vynikající obrana v poli podpořená maximální nezdoll Olomouc totiž ppotvrdila svou herní ppohodu prokázanou nejen ve finále Česností, došlo k sesazení favorita z pohárového trůnu.
Zajímavé je, že vékáčko neuspělo, ačkoliv mělo ve svém středu hned dvě bodové kého poháru, když v sobotním duelu
tahounkyy Lauru Emonts a Sulian Matienzo oproti
p jjediné na straně p
protivníka nadstavbové skupiny o 1. až 4. místo jasně
Bernardy Čutuk. Chorvatská blokařka však byla lídryní dokonalou, vždyť sama
osmkrát vítězně zablokovala a dosáhla fantastické užitečnosti plus osmnáct!
Okolo ní se zformovala
f
pparta víc těžící z kolektivního ppojetí
j i vzájemné
j
zastupitelp l
nosti, naopak obhájkyním triumfu v ČP rotování sestavou pomohlo jen dočasně.
Kromě obou výše zmíněných smečařek zanechaly v důležitém derby významnější
stopu ještě výborně přijímající Julie Kovářová, dále Nina Herelová s Dayesi Casalis plus střídající Veronika Tinklová, leč rozhodující okamžiky tiebreaku mančaft
nezvládl. A sice nejtěsnějším poměrem, ale poměrně logicky podlehl.
(son)
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BYLI JSME
U TOHO

tuzemskýý cíl

AGELEK! V sobotu proti Olympu zastavit sérii porážek

jubileum...

volejbal

ŽHAVÁ NOVINKA

Další negativní rekordy

aneb pohled
Mareike Hindriksen

Při problematické výkonnosti současného „A“-týmu VK AGEL se trochu roztrhl pytel s novými klubovými
maximy, o které vzhledem k jejich zápornému vyznění není co stát. Například se poprvé v téměř desetileté historii prostějovského volejbalového
oddílu stalo, že ženy vékáčka prohrály
v českých soutěžích třikrát za sebou.
Tenhle nepříjemný rekord vytvořily
těsnými porážkami 2:3 s Olomoucí
v extralize, znovu s UP ve finále Českého poháru a poté s Ostravou v ligové nadstavbě. Navíc Agelkám premiérově v dějinách hrozí, že neovládnou
dlouhodobou část UNIQA extraligy
g
ČR. Zatím vždy vstupovaly do playy-off z prvního místa, většinou dost
suverénně. Nyní však mají před rivalkami z hanácké metropole jen tříbodový náskok a do konce nadstavbové
fáze ještě nastoupí na jejich půdě. Budou se zase přepisovat anály?

3:2

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

UP OL
VK PV

Oba týmy se musely vyrovnat s poměrr
ně dlouhým čekáním na zahájení televizního přenosu a vypadalo to, že lépe
prodlevu zvládá úpéčko. Při servisu Dedíkové dalo tři body za sebou na 3:1, leč
Agelky
g y hned reagovaly
g y obratem na 4:5.
Úvod byl vyrovnaný do stavu 7:8, kdy
výborná obrana v poli domácích spolu
s několika chybami na druhé straně
vedla k novému otočení průběhu - 11:8.
Olomoučankyy ppůsobilyy velmi sebevědomě, v čele s dvojicí Čutuk + Napolitano se bez větších problémů prosazovaly
v útoku a udržováním mírného náskoku
směřovaly k zisku vstupní sady - 16:13.

Marek
SONNEVEND
D

původní reportážž
pro Večerník

OLOMOUC
C Jubilejní desátý triumf za sebou v Českém poháru žen prostějovské volejbalistky nepřidaly. V infarktovém finále aktuálního ročníku této
soutěže 2016/2017 na olomoucké půdě sice dokázaly zlikvidovat zdánlivě
rozhodující ztrátu dvou setů, jenže v tiebreaku nejtěsnějším poměrem padly
a trofej odevzdaly do rukou hanáckého rivala. Ten přerušil národní hegemonii Agelek z poslední dekády, když k euforickému zisku trofeje dospěl výtečným výkonem po obrovském boji.

Pondělí
6. ledna
března
2017
Pondělí 30.
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...
společnost

29

předu připravovali se na to.
předu,
to A rozroz
hodující utkání o trofej jsme rozhodně měli zvládnout i za takové
situace na hřišti soupeře,“ nehledal
Goga žádné alibi.
Každopádně souboj o trofej byl krásnou a nesmírně dramatickou bitvou
v báječné atmosféře diváky zaplněné
Sportovní haly Univerzity Palackého,
přičemž o bouřlivou kulisu se starali
jak početnější olomoučtí fandové, tak
rovněž hluční prostějovští příznivci.
„Atmosféra byla opravdu fantastic-

obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

dušili hru a všemi silami zlepšili, co
nám do té doby nefungovalo. Bohužel nám to nevydrželo až do konce
utkání, přičemž jsme hlavně špatně
podávali. Mít na servisu jen tři esa při
jedenácti zkažených, zatímco soupeř
má sedm es a jen pět zkažených, to je
velký rozdíl. Který při vyrovnanosti
všech ostatních činností dost rozhodoval. Zde nás tlačí pata dlouhodobě,“
povzdechl si Goga. Co hodlá podniknout za současné nepříznivé situace? „Nějakou představu mám, ale je
předčasné o tom teď mluvit. Nejdřív
musím všechno probrat s hráčkami
a ani potom nebudeme vše prozrazovat. Uvidíme, na co naši protivníci přijdou a na co ne,“ odtušil kouč vékáčka.
K poněkud zvláštnímu vyznění letošního ročníku Českého poháru
přispěl i ten fakt, že finále sice pořádala prostějovská marketingová
agentura TK PLUS, jenže právě v
domácím prostředí největšího rivala vékáčka, který měl tím pádem
nezpochybnitelnou výhodu své
vlastní, důvěrně známé haly. „Na
tohle se však nesmíme a nebudeme
vymlouvat. Věděli jsme o tom do-

klikni na

FOTO & VIDEO
GALERIE

www.vecernikpv.cz

ká. Ještě jsem v téhhle hale takovou
nezažila a všem fanouškům
fano
musíme
moc poděkovat za skvělou podporu,“
výstižně okomentovala umocnění
strhujícího zážitku kapitánka úpéčka
Katarína Dudová. Její ostřílený lodivod zářil štěstím, neboť své družstvo
dovedl podruhé za uplynulou dekádu
k pokoření papírově silnějšího VK
v medailově stěžejním střetu.
„Všechny holky odvedly výkony na
hranici svého maxima. Měli jsme
velkou motivaci zopakovat naše poslední vítězství ze vzájemného souboje

PROSTĚJOV
V Po všech komplika- potvrdily udržení mezi národní
cích a peripetiích během letošní se- elitou a obsadily konečnou desátou
zóny se mladým volejbalistkám VK pozici.
AGEL Prostějov nakonec povedlo
dosáhnout plánovaných základních O FINAL FOUR JUNIOREK
met, byť až v posledním dvoukole
nadstavbové části extraligových
g
A ROZHOVOR S TEREZOU
soutěží ČR 2016/17. Juniorky dvakrát těsně zvítězily v Plzni a ze třetí
SLAVÍKOVOU
příčky postoupily do závěrečného Final Four o medaile, kadetky
   ;<
jednou vydřenou výhrou v Řepích

JUNIORKY: Volejbal Plzeň – VK
AGEL Prostějov 2:3 (18, -19, -20,
20, -11) a 2:3 (17, 17, -20, -19, -13)
Sestava VK: Zatloukalová, Stavinohová, Kociánová, Baláková, Weidenthalerová, Boudová, libero Slavíková. Střídaly: Dvořáčková, Cruz, Strnadlová,
Marvanová.
Extraliga juniorek ČR 2016/17, nadstavba o 1. až 6. místo - pořadí:1. Brno
44, 2. Olymp
y p Praha 43, 3. Prostějov
j 30,
0
4. Žižkov 29, 5. Plzeň 23, 6. Šternberk 11.

KADETKY: SK Španielka Řepy –
VK AGEL Prostějov 2:3 (18, -16,
22, -24, -12) a 3:0 (9, 8, 18)
Sestava Prostějova: Dvořáčková, Hůsková, Brodzianska, Krejčiříková, Svobodová, Marvanová, libero Kocourková.
Střídaly: Korhoňová, Krátká.
Extraliga kadetek ČR 2016/17, nadstavv
ba o 7. až 12. místo – pořadí: 7. Střešovice
40, 8. Přerov 36, 9. Řepy
py 32, 10. Prostějov
0 11. Č. Budějovice 26, 12. Ostrava 16.
30,
Celý článek na www.vecernikpv.cz

Základní cíle juniorek a kadetek VK Agel splněny

Některým pomyslně a jiným doslova,
každopádně smutek by se v táboře
neúspěšného obhájce dal krájet. „Pochopitelně je to velké zklamání. Já
osobně jsem si vůbec nepřipouštěl,
že bychom pohár nevyhráli. Bohužel jsme úplně promarnili první dva
sety, a když se nám následně povedlo
konečně nastartovat, srazily tým dolů
zase lehké chyby v nepravý moment.
Když máme jít v tiebreaku do vedení
15:14, jsme v síti, při mečbolu soupeře totéž. Tohle natrénovat skutečně
nejde. Svou roli rozhodně hrála nervozita a úplný závěr jsme zkrátka nezvládli,“ litoval trenér VK Peter Goga.
V úvodních dvou sadách byl olomoucký kolektiv jednoduše lepší, ovšem
za nepříznivého stavu 2:0 se prostějovský mančaft zvednul a dokázal
manko srovnat. „Po druhém setu jsme
protočili sestavu, absolutně zjedno-

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
D

Původní zpravodajsství

OLOMOUC Od dubna 2008 a tehdejšího vyřazení Olomoucí
v semifinále extraligy volejbalistky Prostějova suverénně kralovaly národním soutěžím, v uplynulých osmi letech posbíraly stejný
počet mistrovských titulů i Českých pohárů. Teď byla tahle dlouhá
dominance přerušena a na druhé straně sítě opět stál výběr UP.
Překvapivým triumfem v ročníku 2016/17 se zapsal do novodobé
historie tuzemského volejbalu i své vlastní klubové, když pohárovou trofej získal poprvé od roku 1995! Favorizovaným Agelkám
tentokrát zůstaly jen oči pro pláč...

V tu chvíli hostujícímu družstvu (byť
podle reglementu domácímu) pomohla účinným podáním Emonts, nicméně
soupeřky na vyrovnání okamžitě odpověděly dalším odskočením (z 16:16
na 18:16). Rozhodující pak byl drtivý
nápor vysokoškolaček v koncovce opět
při skvělém servisu Dedíkové, kdy šestibodová šňůra nekompromisně zavřela
dějství číslo jedna – 25:18 a 1:0.
Nejistý výkon vékáčka kontrastoval
s uvolněnou a přitom vynikající hrou
protivnic, jimž skoro vše vycházelo. Také
zkraje druhé části nejvíc těžily ze super
polařské defenzivy, zatímco favorita
srážela dolů především horší přihrávka
a tím menší možnost rozvíjet ofenzivní
kombinace. Tím pádem Teplého svěřenky stále vedly a po srovnání na 6:6 zase
utekly (10:7). Zpět do zápasu vrátila
Gogův soubor následná série čtyř bodů
(10:11), jenže totéž předvedly vzápětí
i Dudová a spol. (z 11:12 na 15:12) s přídavkem v podobě tří blokařských deklů
přímo na zem. Fanoušky zaplněná hala
Univerzity Palackého se bavila krásným
volejbalem, ovšem s výjimkou prostějovských příznivců deptaných kvantem
hrubek svých děvčat. Ty uprostřed setu
úplně vypadly z konceptu a zatraceně

rychle nabraly hrozivé manko 18:13. Jiskru naděje ještě vykřesala smečovaným
podáním Casalis (19:17), ale rivalky
prostě byly lepší – 25:21 a 2:0.
Celá parta UP perfektně bránila a famózními zákroky v poli vynikala zejména Sain. Přesto se Agelkám na startu
třetího pokračování podařilo premiérově během střetnutí dostat do skutečné
výhody. Jejich sokyně do té doby téměř
nechybovaly, což se však pod zvýšeným tlakem obhájkyň trofeje ze servisu
i bloků změnilo (2:1 na 2:5, 4:8, 5:11).
Mančaftu VK viditelně pomohl příchod
Trnkové na hřiště, chytila se druhá nahrávačka Tinklová. Značné potíže najednou měly domácí plejerky, leč útlum
dokázaly zastavit a nebezpečně dotahovaly (11:14, 16:21 na 18:21). Závěr ale
zvládly úřadující šampiónky republiky
mistrně hlavně zásluhou rapidně zkvalitněných dvou činností: mezihry i zakončení – 19:25 a 1:2.
Prostějov dokázal o poznání úspěšněji řešit těžké situace, a když se k tomu
přičetly jak drtivé smeče Matienzo, tak
dobré podání i obrana, měla družina
z menšího hanáckého města mírně
navrch rovněž v první polovině čtvrté
sady - 9:12. Potom zabraly pro změnu

NA



Jiøí TEPLÝ
Ý - trenér VK UP Olomouc
„Chtěl bych poděkovat všem hráčkám, protože podaly fantastický výkon, proti
Prostějovu už podruhé za sebou. V prvních dvou setech jsme hráli své maximum a vybírali hodně těžké balóny v obraně, zatímco pak jsme fyzicky trochu
odcházeli. S takovým nasazením se asi nedá vydržet pět setů. Soupeř se dostával
nad nás, ale v koncovce jsme měli i trochu štěstí.“
Peter GOGA
A - trenér VK AGEL Prostìjov
„V první řadě velká gratulace Olomouci k vítězství. My jsme se první dva sety
pralili samii se sebou
b a ažž jjsme potom
t změnili
ě ili některé
ěkt é věci,
ě i tak
t k se utkání
tká í začalo
čl
lámat v náš prospěch. Bohužel v koncovce jsme protivníkovi pomohli dvěma
chybami a těmito doteky sítě duel definitivně ztratili.“



příznivé skóre dvakrát otočit (9:10,
12:11 na 12:13) a vypadalo to, že přece
jen naplní roli favorizovaného týmu.
Avšak místo toho opakovaně promarnily příležitosti jít do výraznějšího vedení,
načež fatálně ztratily úplný závěr. První
mečbol za stavu 14:13 ještě odvrátily,
ale vzápětí se dvakrát dotknuly sítě (při
blokování a nahrávce), což historickou
šanci vyhlížejícímu UP zajistilo těsnou
výhru. Za mimořádně kvalitní volejbalovou produkci spravedlivou - 16:14 a 3:2!
Statistiky z utkání
najdete na straně 26



 

domácí bojovnice a mač gradoval nádhernou bitvou o každý míč. Klíčově
vypadal zvrat z 15:17 na 18:17, jenže
skvadra okolo kapitánky Hindriksen
reagovala bryskně, zároveň důrazně 18:20. A další jedničkově doraženou
koncovkou poslala strhující řežbu do
tiebreaku - 20:25 a 2:2!
Jeho úvodní půlku pořád vedla nic nevzdávající Olomouc, několikrát o dva
body (3:1, 6:4, 8:6). Též hráčky klubu
AGEL dřely ze všech sil, navíc musely
překonávat viditelně větší nervozitu
z povinnosti zvítězit. Přesto svedly ne-

Ještě předtím, než Jiří Krampol zahájil svou show, se na pódiu „Kaska“ představila dechová hudba
„Mistriňanka“, jejíž kapelníkem je
František Pavluš. I tito hudebníci
častokrát neudrželi záchvat smíchu
a dali volný průchod svým emocím. V průběhu večera se potvrdilo tradiční heslo „k poslechu
a tanci hraje“, jelikož někteří diváci a především divačky využili
situace a pod pódiem to taktéž
pořádně rozjeli.
Celý večer byl konán jako doprovodná akce k otevření Občanské
poradny Jiřího Krampola, fungující
v Prostějově od začátku listopadu
loňského roku. Jejím hlavním účelem je pomáhat lidem v nouzi, kam
se mnoho z nich nedostalo vlastním
zaviněním. Samotný český herec
a moderátor cítí, že pomáhat je nutné. „Pomoci ostatním, to je pro mě
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„Akci Veselé zoubky pořádáme rovněž přímo pro žáky. Probíhá to tak,
že jedeme na základní školu, kde prvňáčkům uděláme přednášku, pustíme
jim film, rozdáme jim dárečky a sami
si vyzkouší, jak se správně zuby mají
čistit. Letos byla vybraná základní
škola ve Vřesovicích. Podobným způsobem se pak koná i událost na půdě
našich prodejen,“ objasnila Večerníku
účel a průběh zábavného a zároveň i
poučného dne Jolana Bradová, vedoucí drogerie dm ve Zlaté bráně.
Stejně jako další pracovnice byla převlečena do speciálního kostýmu zoub-

Martin PYTELA

PROSTĚJOV Nejen pro všechny
malé děti, ale také i pro jejich rodiče si drogerie DM připravila speciální událost. Jejím úmyslem bylo
vtáhnout děti prostřednictvím zábavné formy do tématu prevence
zubního kazu a nutnosti dbát na
správnou péči o chrup. To se také
dle zájmu během uplynulého pátku a soboty v prostějovských prodejnách podařilo.

kové víly, nechyběla čelenka, šaty ani
kouzelná hůlka. Děti si tedy mohly připadat jako v pohádce. Třešničkou na
dortu pak byly balíčky, které se rozdávaly samozřejmě zdarma a obsahovaly
brožurku, kartáček a pastu. Zájem byl
vskutku obrovský, veškeré připravené
dárky byly rozdány a udělaly velkou radost. S Veselými zoubky se lidé mohli
setkat jak v prodejně umístěné v obchodním centru na prostějovském náměstí, kde se zábavný program konal
v pátek, tak i v prostorách drogerie v
ulici Konečná. Tam se místní zákazníci
a malí zájemci o zdravý chrup dočkali
o den později. „Pořádání podobných
akcí jako Veselé zoubky lze jistě označit za chvályhodné a prospěšné, protože čím více toho rodiče a především
jejich ratolesti budou o svém zdraví
vědět, tím samozřejmě lépe,“ dodala
Bradová.
Stejného názoru byla například i paní
Neumannová, jež dorazila s malým
synkem: „Rozhodně je dobře, že se
něco takového pořádá, aspoň to děti
neslyší jen ve školách či z úst svých
vlastních rodičů.“
(mp)
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jaké byloo “sttářří v mysli”....
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to hlavní, považuji to dokonce za
svou občanskou povinnost,“ uvedl.
Hlavním hostem byl Radim Uzel,
sexuolog a soudní znalec, kterého
zná taktéž snad každý Čech. Jeho
vtipy se většinou týkaly sexuálních
témat, ale nikdo z přítomných ani
nemohl čekat nic jiného. Ačkoliv
byl sál naplněn především generací
důchodového věku, nikoho legrace
týkající se stáří či sklerózy, kterou
společně s dvěma výše zmíněnými
osobnostmi během večera produ-  =$% "  " !=%!+ +' [ $+~&2$%   %>$; + 
koval také právník Petr Michek,
Foto: Martin Pytela
nemohla urazit. Za zmínku stojí například vtip, který na začátku večera tože ušetříte ženě práci, bude moci či knížky, dočkal se o přestávce. se strhával doslova boj. Nakonec se
Kolem stolu určeného pro hosty se však dostalo na všechny, tahle akce
vyřkl Jiří Krampol. „Víte, proč je nej- přebalovat vás i dítě zároveň!“
lepší mít děti v pozdním věku? Pro- Pokud si někdo přišel pro autogram pak tvořily zástupy lidí, o podpisy se povedla.

PROSTĚJOV Dalším týdnem
pokračovala Večerníkem podporovaná charitativní akce před
místním nádražím v Prostějově.
Předsedkyně Okrašlovacího spolku a prostějovská zastupitelka
Milada Sokolová znovu každým
dnem rozlévala bezdomovcům
polévky vařené v kuchyni restaurace Národního domu. Ale jednou
už na pár strávníků nedošlo!
„Bylo to ve čtvrtek, přivezla jsem

z Národního domu plnou varnou nádobu polévky. Během dvaceti minut
byla rozdaná, ale ve frontě stálo ještě
několik lidí. A za pár minut dorazili
další bezdomovci od Teska. Bohužel
nedostalo se na ně, stejně tak nedošlo
ani na maminky z Azylového centra,
kam vždycky vozím polévky, které
jinak zbydou,“ sdělila Večerníku Milada Sokolová. „V ten den totiž dorazilo k místnímu nádraží extrémní
množství lidí bez domova, což ještě

nepamatuji,“ přidala na vysvětlenou
předsedkyně Okrašlovacího spolku.
Uplynulou sobotu 4. března Večerník dokonce rozlévání polévky
před místním nádražím propásl,
a to přijel na místo patnáct minut
po zahájení akce! „Konec, opět
všechno rozdáno,“ hlásila Večerníku
Milada Sokolová, která k našemu
údivu skládala do auta prázdné nádobí v dlouhých černých šatech! „Byla
jsem na radnici jako oddávající na

dvou svatbách, ta druhá byla v jedenáct hodin, takže jsem pak měla fofr,
abych byla o půl dvanácté před místním nádražím,“ vysvětlila.
Rozlévání polévek u místního nádraží v Prostějově bude pokračovat
až do konce března. Už tento týden
sem také Večerník přiveze další várku
ošacení, které Prostějované se srdcem
na pravém místě pro bezdomovce nahromadili a přivezli do naší redakce.
(mik)
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POLÉVKA DOŠLA aneb k nádraží přímo ze svatby!

„Pana Krampola mám ráda, dlouhé
roky sleduji televizní pořad Nikdo
není dokonalý a nejenom ten. Vždy,
když je možnost jej na obrazovkách
spatřit, využiji toho. Jeho kořeny sahají do našeho kraje a líbí se mi, jak
nikdy nezapomene zmínit, že prázdniny tráví na Hané. Též ráda poslouchám, jak Pražákům předkládá
hanácké průpovídky,“ nemohla se
svého oblíbence dočkat Běla Čunderlová. A jak se Večerník mohl na
vlastní oči i uši přesvědčit, rozhodně
nebyla jedinou.

Martin
PYTELA

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Všem dobře známý Jiří Krampol přijel pobavit
Prostějovany u příležitosti slavnostního otevření Občanské
poradny. Pořad s názvem„Stáří je stav mysli“, během něhož mu
asistovali Radim Uzel a Petr Michek. Herec a moderátor, nejznámější český sexuolog a právník, co víc k tomu dodat. Právě
tato kombinace se postarala o to, že v budově Společenského
domu na Komenského ulici panovala o pátečním večeru výtečná nálada a všichni přítomní, kterých se sešlo nebývale
mnoho, propadali záchvatům smíchu. Večerník nevyjímaje

KRAMPOL

+ ,  

VELKÉ
ZKLAMÁNÍ V PROSTĚJOVĚ U !" !# $%&! !'()*#'
Ženské áčko po dlouhých letech neomezené dominance nesplnilo

letos slavíme
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„Asi nemusím nikomu vysvětlovat,
y
jak
j strašně jsme
j zklamané. Samozřejmě
j jsme
j věě
děly o velké důležitosti středečního finále Českého poháru, ale přesto jsme do něj vstouupily velice špatně. Nezvládaly jsme to herně ani psychicky, první dva sety nestály za nic.
Pak jsme se i díky některým změnám konečně zvedly, vyrovnaly poměr setů na 2:2
a po otočení průběhu tiebreaku směřovaly k vydřenému vítězství. Bohužel jsme se
o něj připravily tradičními chybami, i když je potřeba uznat, že Olomouc hrála výborně
a za svůj výkon si trofej zasloužila. My jsme naopak v rozhodujících momentech selhaly. V sobotu v Ostravě jsme zápas měly po znovu horším začátku úplně ve svých rukou,
a přesto jej opět ztratily. Soupeřky jsme totiž neustále samy zvedaly svými hrubkami,
což se dokola opakuje. Jak říkám, zklamání je teď hrozně velké. A pro mě tím víc, že
svými výkony týmu zrovna nepomáhám. Musíme v sobě najít vnitřní sílu, abychom se
dokázaly zlepšit.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Na druhé
stranì barikády
Veronika Tinklová před necelými devíti
lety pomáhala olomouckým volejbalistkám k semifinálovému vyřazení
favorizovaného Prostějova z play-off
extraligy, ve svých jednadvaceti tehdy
patřila k hlavním strůjkyním senzace.
Teď už působí coby mnohem zkušenější nahrávačka ve službách VK AGEL
a jakožto střídající plejerka se velmi
aktivně zapojila do středečního finále
Českého poháru právě na hřišti UP
proti svému někdejšímu klubu. Nakonec musela spolknout hořkou pilulku
v podobě těsné porážky znamenající
ztrátu jedné z národních trofejí. „Bylo
to o každém balónu. Už předtím
v lize jsme se přesvědčily, že Olomouc
je strašně těžký soupeř, a rozhodovaly
maličkosti, v tiebreaku každá chyba.
Nervozita hrála velkou roli a zvítězil
momentálně lepší,“ uznala Tinklová.
Házet flintu do žita však nehodlala.
„Musíme ještě víc makat a extraligu vyy
hrajeme my!“ Snad má pravdu...
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Ani slovenská blokařka se nevyvarovala někteerých chyb
v důležitých momentech obou prohraných d
duelů
z uplynulého týdne, ale jiné stěžejní míče naopaak
dokázala uhrát. A především její celkový výkon byyl
dvakrát vcelku kvalitní, což se dalo v případě prosstějovských volejbalistek jinak říct snad jen částeččně o Emonts či Kovářové. Ovšem ppojďme
j
k Hee
relové. Ta v Olomouci při finále Českého poháru
zaznamenala čtrnáct bodů včetně čtyř vítězných
bloků při souhrnné užitečnosti plus osm, zatímcoo
v Ostravě zakončila extraligové střetnutí dokoncce
jako nejvíce bodující hráčka VK (17) hlavně díky
vysoké úspěšnosti devětapadesát procent v útoku a její
užitečnost plus šest byla opět velmi solidní. Aspoň takto slušnou formu by však
potřebovalo mnohem více Agelek...

NINA HERELOVÁ

VE
VEČ
V ČČERNÍ
ČER
EERRNÍKU
ERNÍK
ÍKU

AGELKA
A
PODLE

44

17030370259

společnost

letos slavíme jubileum...
Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz

a našimi kluky, ale celkově sportem. Odešel
opravdu velký nadšenec,“ řekl dále na adresu zesnulého parťáka.
Oba dva trenéři si se svými svěřenci prožili
i svoje Nagano v podobě vítězství na turnaji McDonald's Cup. S týmem složeným
výhradně z chlapců z regionu dokázali
v žákovských kategoriích konkurovat nejužší republikové špičce s úplně jinými
možnostmi. „Základem byla tvrdá práce,
podařilo se nám kluky zapálit pro sport.
Měli to rádi a věděli, že pokud chtějí být
úspěšní, musí pracovat. Pak se dostavily
i výsledky. Když pak viděli, že jsou schopní
hrát s Olomoucí, Ostravou, Spartou nebo
Brnem, zvýšila se obrovsky jejich motiva-

ce. Díky Petrovi jsme jim dokázali vytvořit
i odpovídající podmínky,“ podotkl Tomáš
Gross. „Byl to on, kdo například zařídil, že
budou všichni chodit do jedné třídy na ZŠ
v ulici E. Valenty. Skončili tak v jednu ve
škole a ve tři čtvrtě na dvě už mohli být na
tréninku. Začalo se tak prakticky od nuly
a celý klub pod Petrovým vedením začal
vzkvétat. Dnes je tam, kde je.“
Za dlouhou dobu svého fotbalového spolužití se dvojice Langr - Gross dočkala
i několika významných a z pohledu prostějovského fotbalu i bezkonkurenčních
úspěchů. „Já ale za největší úspěch považuji, že jsme spolu těch třináct let vydrželi. Šlo
o výborného člověka!“

(zv)

Právě tato dvojice stála u nastartování tehdy
skomírajícího klubu 1.SK Prostějov. „Petr
fotbalem žil. Co jsme před třinácti lety začali
společně trénovat, tak to byla každodenní
poctivá práce. Tehdy ti kluci měli čtyři roky,
dali jsme je dohromady a věnovali se jim více
než na sto procent,“ vzpomíná Tomáš Gross.
„Na pozici trenéra tehdy sice začínal, ale měl
obrovské zkušenosti z ostatních sportů. Fotbal navíc celý život sám hrával. Dostal dceru
do světové tenisové špičky, sportu rozuměl.
Měl jasno v tom, že se musí všechno dělat na
sto procent, jinak to nemá cenu. Bez stoprocentního nasazení nemůže nikdo pomýšlet
na vyšší mety a on dělal všechno na sto procent,“ říká Gross.
Jeden z nejuznávanějších mládežnických
koučů v republice si nemůže fotbalové soužití s Petrem Langrem vynachválit. „Měl
svůj názor, za kterým si stál. Spoustě lidí

Zdeněk VYSLOUŽIL

PROSTĚJOV Společně táhli fotbalovou káru předlouhých třináct let. Vedli
chlapce ročníku 2000, se kterými se dostali do nejužší republikové špičky. Mládežnický trenér Tomáš Gross tak znal
Petra Langra téměř dokonale. „Osobnost! Jak ve sportovním, tak i soukromém životě. Strávili jsme spolu třináct
let, viděli jsme se šestkrát do týdne. Je
to obrovská ztráta, pro mě i pro všechny,
co dělají do sportu,“ poznamenal na adresu svého dlouholetého parťáka Gross.

se to nemuselo líbit. Občas jsme se také
v pohledu na věc lišili. To je ale dobře. Víc
názorů znamená větší přehled,“ ohlíží se
Gross. „Vzal jsem si od něj jednu vlastnost,
která se osvědčila. Že si vždycky musí člověk stát za svým rozhodnutím! Jak říkám,
tolikrát jsme měli názorové neshody, ale nikdy jsme to neřešili před někým třetím. Na
čem jsme se mezi čtyřma očima dohodli,

 +!

to platilo. Kdo ho neznal, mohl si myslet, že
je nekomunikativní. Pravda byla ale úplně
jiná...“
Obdivuhodný byl podle Grosse až rodičovský vztah k hráčům. „Znám hodně
trenérů, ale takový vztah k dětem jako Petr
asi nikdo neměl a nemá. Pořád jsme něco
řešili, vymýšleli. Každý den za těch třináct
společných let jsme žili nejen fotbalem
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„Byl to obrovský nadšenec...,“ smutně vzpomíná Tomáš Gross
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S Petrem Langrem zkrátka odešla další legendární postava prostějovského sportovního života. Čest jeho památce!

PROSTĚJOV Budee chybět!
c
Nejen regionální sportovní veřejnost od čtvrtečního večera předminulého týdne truchlí. Právě tehdy odešel ve věku osmašedesáti let na věčnost Petr Langr - velký nadšeFOTOGALERIE
klikni na
nec, tenisový funkcionář, fotbalový mládežnický trenér a naposledy předseda druholigového 1.SK
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
Prostějov. Uplynulou středu 1. března 2017 proběhlo v obřadní síni prostějovského hřbitova poslední
U TOHO
rozloučení s Petrem Langrem. Člověkem, jenž celý svůj život zasvětil sportu. Sám byl aktivním fotbalistou, ale postavit se uměl téměř ke každému odvětví.
Že byl Langr známou osobností, svědčila do posledního místa zaplněná obřadní síň. Vedle rodinných
příslušníků přišli vzdát hold jeho bývalí spoluhráči a protihráči z fotbalových pažitů, stejně tak i jeho
parťáci z tenisového života. „Já mám na Petra nejkrásnější vzpomínky ze sedmdesátých let. Společně
jsme tehdy nastupovali za OP Prostějov. Byl to nezapomenutelný kamarád,“ pronesl za fotbalovou
komunitu Vlastimil Konšel, bývalý dlouholetý starosta Určic. „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 fotbalem žil, byl v klubu nejdůležitější osobou a je
zřejmé, že jeho odchod je nenahraditelnou ztrátou,“ dodal na adresu nejbližšího spolupracovníka.
Nesmazatelně se zapsal také v tenisové rodině. Svoji dceru Petru Langrovou, dnes Černoškovou, přivedl až na profesionální okruh a do reprezentace, po desetiletí se staral o mistrovské družstvo TK Agrofert v extralize smíšených družstev. „Já si jej pamatuji už od malého kluka. Když jsem tehdy začínal
hrát, byl pořád na kurtech a to mu zůstalo. Všechno jsme v klubu vždycky strašně prožívali, hecovali
se. Co dělal, tím vždycky žil naplno. Nejdříve to byl tenis, následně ho pak zcela pohltil fotbal, kde
měl vnuka, jemuž se věnoval na víc než sto procent. Zkrátka sportovní zapálenec se vším všudy,“ zavzpomínal Stanislav Husařík mladší. „Pro prostějovský tenis i pro mě osobně je to obrovská ztráta.
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. Petr byl navíc velký sportovec, stále
hrál rekreační debly. A za čtrnáct dní je všechno jinak, s tím se těžko smířím...“
Výši kreditu, který si za celý život své sportovní činnosti vydobyl, dokládá i výčet osobností, které mu přišly dát poslední sbohem. Vedle jeho dlouholetých prostějovských přátel dorazil například prezident Českého
tenisového svazu Ivo Kaderka nebo někdejší hvězdy fotbalového eskáčka Lukáš Zelenka, Tomáš Hunal, Michal Pospíšil či Roman Janoušek. Ani tyto persony nezapomněly, co vše pro ně zesnulý šéf prostějovského
klubu udělal... „Byl to správný šéf,“ shodly se unisono.
O tom, jak výraznou stopu zanechal v životě mladých hráčů, vypovídaly slzy koulející se po tvářích jeho někdejších svěřenců z ročníku 2000. „On pro ty kluky žil. Byl na ně přísný, ale spravedlivý,“ dodal s pohnutím v hlase jeho dlouholetý trenérský parťák Tomáš Gross.
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Výsledky: Prostějov – Přerov 2:4, Prostějov – Přerov 4:2, Přerov – Prostějov
2:1, Přerov – Prostějov 4:2.
Hodnocení: Třaskavou sérii předkola
vyřazovací části výrazně ovlivnilo hned
úvodní střetnutí. Ptačí dravci v něm měli
jasně navrch a vedli 2:0, přesto padli 2:4
zejména vinou tří bleskově inkasovaných
branek během pouhých dvou minut!
Tenhle těžko uvěřitelný obrat posadil
tury na koně a ze sedla už je nevyhodil
ani jestřábí triumf v utkání číslo dvě. Na
přerovském kluzišti totiž dvakrát kraloval
domácí tým, i když jeho postupové výhry
byly velice těsné. Mírný favorit doplatil na
defenzivní chyby, zahozené příležitosti i
menší důraz v osobních soubojích a sezónu 2016/17 byl nucen uzavřít nejdříve ze
všech prvoligových účastníků.
Výrok: „Rozhodovaly maličkosti. Pokud nebudeme počítat góly do prázdné brány při power play, soupeř vyhrál
všechny tři své zápasy o jedinou branku.
Tak to v play-off často bývá a my jsme
doplatili na některé věci, například na
hodně neproměněných šancí. Svou
roli sehrál i uznaný gól Přerova hned v
prvním utkání, který vůbec nepadl. Nechceme se na to vymlouvat, ale takové
okamžiky můžou rozhodovat.“
brankář Pavel Kantor po vyřazení Zubry

Výsledky: Prostějov – České Budějovice 2:3 (dohrávka 35. kola), Havířov
– Prostějov 3:1, Prostějov – Kladno 2:1,
Slavia Praha – Prostějov 2:1sn.
Hodnocení: V úplném závěru základní
části jakoby Jestřábům došla energie. V
dohrávce proti Jihočechům sice dřeli na
maximum, leč těsně nebodovali. Na haví-í
řovském zimáku především v úvodu vůbec nestačili, a přestože poté heroickým
nasazením skolili favorizované Kladno,
nakonec jim čtvrtfinálové brány o malinký kousek unikly. Stačilo jakkoliv zvítězit
na pražské Slavii, ovšem zrodila se smol-l
ná porážka po samostatných nájezdech
a při rovnosti bodů s šestým Ústím nad
Labem rozhodla o vyšším pořadí Severočechů jejich lepší bilance ze vzájemných
duelů. Sedmé elhákáčko muselo do předd
kola, a to proti nenáviděným Zubrům.
Výrok: „V Praze jsme samozřejmě chtěli
zvítězit a projít přímo do čtvrtfinále, neboť je velký rozdíl mít dva týdny čas na
odpočinek, regeneraci, uzdravení i pořádnou přípravu, nebo jít hned za tři dny
v únavě po hodně náročném programu
do dalších velmi těžkých bitev. Ale rozhodně nejde o žádnou tragédii, prostě
to bereme jako realitu. Takhle dopadla
základní část a derby série s Přerovem
aspoň bude svátkem pro fanoušky.“
kapitán Matouš Venkrbec po dlouhodobé fázi WSM ligy
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co nejvíce světla do stávající situace
a ukončil alespoň ty nejzásadnější
spekulace, leč všichni si musíme ještě
chvíli počkat. Na generálního manažera si po skončení sezóny vyšláply
také bacily a hokejového bosse skolila nemoc, kvůli níž přislíbil, že se
k celé situaci vyjádří teprve v nejbližších dnech. Oficiálních zpráv se tak
dočkáme, až mu bude líp.
Nepochodili jsme ani u sportovního
manažera Jiřího Vykoukala, kterého
jsme taktéž kontaktovali. Redaktorovi
Večerníku však mobilní telefon několikrát v průběhu uplynulého týdne
nezvedal. Co se tak děje za zdmi jestřábího hnízda, je v tuto chvíli zahaleno
rouškou tajemství...
(spo)
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hraje, a děti starší kategorie jsou bezprizorní i bez dozoru. Po skončení zápasu
jedné kategorie přeběhne trenér k druhé
atajezasevestejnésituacijakotapředchozí.
Toto je především velký problém při venn
kovních zápasech. Raději nedomýšlet,
pokud by se něco dětem bez dozoru stalo...
Kdo by za to nesl zodpovědnost? Bohužel
i na trénincích ze sedmdesáti procent bývá
přítomen také pouze jeden trenér, přestože
vedení LHK uvádí přítomnost dvou

Celkově se rodičům mladších žáků
zdá vedení klubu LHK Prostějov jako
hodně neprofesionální. Například
není schopno zajistit odpovídající
časy tréninkových jednotek.. „Ledů
máme relativně dost. Ale v jakých časech.
Třikrát týdně v šest ráno nebo v jednu
odpoledne. Vyučování jim končí v 13:30
a v jednu mají být na ledě! Sice exx
istuje hokejová třída, ale nikdo
z LHK se školou nekonzultoval rozvrh
a časy tréninků...,“ rozčiluje se další
maminka, která nechtěla být veřejně
jmenována. „Je zajímavé, že se vzni-i
kem SK Prostějov 1913 mají malinké
děti tréninky v odpoledních hodd
inách. Přitom ony do školy nechodí
a mohly by trénovat dřív.“
Nedůvěra rodičů v osobu Michala
Tomigy vygradovala na loňském
vánočním turnaji. „To byla ostuda!
Klub měl zajistit poháry, medaile
a věcné ceny, které byly uvedeny
v propozicích turnaje. Při závěrečném
vyhlašování, které proběhlo na
střídačkách za účasti pouze trenéra LHK, však žádné ceny nebyly!

K disposici byly pouze použité poháry,
na nichž ještě byly stopy po odlepených
štítcích,“ popisují rodiče. Obdobná historr
ka provází i letní kemp. Startovné na něm
bylo 1 800 Kč a děti měly dostat kšiltovky
a trička. „Kšiltovky jsme nikdy neviděli,
trička jsme vyběhali až po třech měsících.
V LHK, když chcete, aby dítě hrálo hokej,
tak musíte platit a do ničeho nemluvit!“
Rodiče mladších žáků také nevěřícně
kroutí hlavami nad tím, co se teď děje
v nejmladších kategoriích. „Je vidět, že
konkurence je dobrá věc. Taková péče
a tolik prostoru, kolik mají děti od první
do čtvrté třídy, to se jen tak nevidí. Tady
je vidět, že ono to jde, ale musí se chtít.
Bohužel naše děti jsou momentálně už jen
rukojmími. Kdybychom chtěli přestoupit,
tak musíme zaplatit LHK výchovné v řádu
několika desítek tisíc korun...“
Závěrem pak svorně rodiče dodávají:
„S každým se dá domluvit, jen s panem
Tomigou ne. Nemáme vůbec zájem
odcházet z LHK, ale chceme, aby ten
klub fungoval, jak má. Máme však
oprávněnou obavu, že to pod panem
Tomigou nejde.“
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a více trenérů,“ zní z úst nespokojených
rodičů. „Odrazem této skutečnosti jsou
i výsledky, které tato kategorie dosahuje,
a každý týden to vidíme, jak zaostáváme
za konkurencí, přestože jsme s ní byli
v mladším věku srovnatelní,“ přidávají.
Rodiče těchto dětí přitom platí roční
příspěvky ve výši 10 500 Kč na sezónu.
Dle slov pana Tomigy jsou tyto peníze
určeny výhradně na finanční odměny
trenérů.. „Pokud je nám známo, tak platba
za led jde z finančních prostředků města
Prostějova. Jsme přesvědčeni, že finance
z těchto příspěvků jsou při počtu dětí, které
jsou v této kategorii, na úhradu odměn
trenérů dostačující,“ zní dále z fóra. Dále
rodiče zaráží informace z tisku od pana
Tomigy, že do mládeže LHK nakoupil
nějakou výzbroj nebo výstroj. „Pokud se
jedná o kategorii našich mladších žáků,
tak jsme žádnou nedostali. Například
tréninkové dresy máme slíbené tři roky,“
informují rodiče. Velmi úsměvná je reakce
pana Tomigy na maminku jednoho z dětí
naší kategorie mladších žáků, která se na
něho obrátila s požadavkem na helmu.
Bylo jí řečeno, že její syn má velkou hlavu...!

Nevážený pane Tomigo,
opravdu s dojetím jsem si přečetl váš
rozhovor ze dne 27. února 2017 s příí
hodným názvem „Nikdy jsem netvrdil,
že dluhy a exekuce neexistují“. Člověk,
který nezná situaci v prostějovském hokeji a vaši osobní zaangažovanost, tak
by vás opravdu politoval a možná by do
vaší kasy přidal nějaký ten peníz...
Dovolte mi tedy, abych váš hokejový pláč
uvedl na pravou míru. Ano, mnohokrát
jste tvrdil, že dluhy a exekuce neexistují a to
v roce 2016 i v roce 2017, kdy jste písemně
prohlásil, že spolek LHK Jestřábi Prostějov
nejsou zatíženy žádnými exekucemi, při-i
čemž minimálně dvě exekuce, které byly
zahájeny 26. 5. 2015 a 23. 7. 2015 a byly
platné nejméně do 21. února 2017. Pokud
tvrdíte nestydatě opak, pak lžete veřejnosti
i městu Prostějov, který vám v roce 2016
na základě vašich lží vydatně dotoval částt
kou 2 800 000 Kč. Skutečnost, od kdy a
do kdy byl váš spolek zatížen exekucemi, je
velmi lehce ověřitelná, stačí se informovat
na EÚ v Prostějově a v Kroměříži. V roce
2017 jste se se stejnou lží pokoušel získat
další veřejné prostředky, což se vám, i na
základě mého trestního oznámení, zatím
nepodařilo.

Pláčete nad současným stavem hokeje
a hokejové mládeže v městě Prostějov,
nějak jste zapomněl na skutečnost, že vy
jste tou hlavní osobou, která za několik
let dovedla zejména hokejovou mládež
tam, kde je. Vy jste hlavní příčinou, že
mládež LHK Jestřábi Prostějov upadá
pomalu na samotné dno a z kdysi vynikající prostějovské mládeže je dnes stín.
Radíte zasvěceně radním, jak a co mají
dělat a že mají podporovat cíle klubu.
Pokud to, co jste s mládeží dokázal za vašeho dosavadního působení, je součástí
vašeho cíle, pak jsem spokojen, že radní,
doufám, nedají na vaše rady a že váš doslova likvidační cíl nepodpoří.
V době, kdy množství klubů oddělilo
nebo odděluje mládež od A-týmu, tvrr
díte opak a chcete majetkovou strukturu
propojit. Nyní, kdy vám doslova teče
do bot, byste nejraději spojil A-tým s
mládeží, neboť je to jediná cesta, jak vy
byste mohl opět rozhodovat o financích,
které, na rozdíl od spolku LHK Jestřábi
Prostějov, „A“-tým dostane. A penízky
by se kutálely opět do bezedné studny
a mládež by opět jen paběrkovala. Pláčete, že prostějovské děti mají k dispozici špinavé a plesnivé šatny, ale opět jste

nějak opomněl, že je to zejména vaše
zásluha. Co tak například použít částku
132 495 Kč, částku 135 452,80 Kč a
částku 104 810,20 Kč, za které jste v roce
2015 z prostředků daňových poplatníků
pro mládež nakoupil rukavice, hokejky
a brusle v seniorských velikostech (k
dětem se asi tyto věci nedostaly, nebo,
možná čekáte, až dorostou) a nechal odplísnit, vyčistit a vymalovat šatny?
Naprosto nestydaté je vaše napadení zaa
stupitelů, že SK Prostějov 1913 jim nabízí
podporu při volbách. Opravdu nevím,
kde berete tu drzost něco takového vyy
pustit z úst, když celý Prostějov se baví
tím, že náměstek primátorky Jiří Pospíšil
by za váš spolek položil snad i život, ať se
děje, co se děje. Dovoluji si vás upozorr
nit, že se zastupitelé ničeho nedopustili,
že nechutný boj, lži, udání a podobně
jsou váš styl. Chcete zaslat vaše udání na
Prostějov 1913 svazovým funkcionářům
či snad výhrůžky Opavě, Uničovu, nebo
snad Havířovu, nebo vám také mohu
zaslat vaše čestné prohlášení o exekucích.
Nebudu s tím mít žádný problém. Víte,
kdyby váš spolek fungoval řádně, nikdo
by neměl nutkání zakládat jiný. A i kdyby
jej založil, pak vám do toho vůbec, ale vů-

bec nic není. vás také nikdo neomezoval
při zakládání toho vašeho.
To, že navrhujete, aby si všechny strany
sedly a začaly jednat, to je, nezlobte se, z
vašich úst naprosto směšné. Buď trpíte
ztrátou paměti, nebo jste opravdu sedmilhář, jak se o vás říká v Prostějově. Asi
si nevzpomínáte na množství návrhů,
které jste v minulosti dostal od SK Prostějov 1913, a asi si nevzpomínáte na svá
slova na posledním zastupitelstvu, když
vy sám jste prohlásil, že žádná dohoda
není možná? Pusťte si záznam...
Vaše exekuce a falešné čestné prohlášení
jsem zveřejnil já, jakož i hodně podezřelé nákupy seniorských hokejek, bruslí a
rukavic. Nejsem radní, nejsem politik,
nejsem člen SK Prostějov 1913. Jsem jen
obyčejný člověk, který mnoho let pozoruje, kam až jste dovedl prostějovskou
mládež, jak se stále vykrucujete, lžete
a manipulujete s veřejným míněním.
Ptáte se, proč by se veřejnost měla touto
otázkou zabývat? Na to je jednoduché
odpovědět. Je to proto, pane Tomigo, že
se ucházíte o peníze občanů Prostějova,
které pocházejí z jejich daní. Hospodáá
řem těchto peněz je radnice. Takže jak
radnici, tak i občany musí zajímat, kdo, jak

a s jakými výsledky jejich peníze utrácí.
Je zajímavé, že po dočtení článku jsem
nezaregistroval ani jediné přiznání chyby
z vaší strany, všichni ostatní jsou špatní,
podvedli vás, bojují proti vám, město vám
neoprávněně sype peníze, ale nezakázalo
vznik jiného klubu, vaši věřitelé vás poškodili, exekutoři vás poškodili, a vy, spása
prostějovského hokeje, ještě nabízíte geniální řešení, místo generálního manažera, další funkce v předsednictvu.
Nezlobte se na mne, pane Tomigo, ale
kdo by s vámi chtěl spolupracovat? Vždyť
i vaši fanoušci A-týmu chodí na zápasy
s dresy SK Prostějov 1913, založili si
vlastní web. Dovolím si závěrečnou poznámku. Pane Tomigo, pokud vám jde
opravdu o prostějovskou mládež, jak často prohlašujete, pokud vám jde opravdu o
to, aby se tyto děti dostaly zpět na takovou
úroveň, jakou měly před vámi, zanechte
všech funkcí v hokeji a nechte tyto děti
v klidu trénovat a bojovat za klub, na který
mohou být hrdí. Na vás ani na zprofanovaný spolek LHK Jestřábi Prostějov již
snad nikdo být hrdý nemůže..
Mgr. Bohumil Vincura, ředitel Superturnaje.cz (největší web dětských
hokejových turnajů)

„Vaše exekuce a falešné čestné prohlášení jsem zveřejnil já!“

došlo na naši adresu...

Rodiče dětí mladších žáků jsou nespokojeni s podmínkami, které LHK
v současné době poskytuje dětem této
kategorie. Vedení prý neodpovídá profesionální úrovni a problémy jsou i v zákulisí.
„Přece není možné, aby se kategorii
mladších a starších žáků věnoval při mistrovských utkáních pouze jeden trenér!
Ten je na střídačce mužstva, které právě

Zdeněk VYSLOUŽIL

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV
V Co s nimi bude?
Hokejová bitva o mládež, která
momentálně hoří mezi LHK Jestřábi
Prostějov a SK Prostějov 1913,
výrazně ovlivňuje budoucnost
nejen nejmenších hokejistů. V totální nejistotě jsou zejména rodiče
dětí registrovaných v LHK, které už z věkových důvodů nemají jinou
možnost než pokračovat ve stávajícím klubu Michala Tomigy. „Pořád
se mluví jen o přípravce a první až čtvrté třídě. Nikdo se už ale nezajímá
o vyšší kategorie od mladších žáků výše,“ obrátili se naVečerník tři rodiče
dětí hrajících v kategorii mladších žáků. Z obavy msty na svých ratolestech nechtějí být jmenováni, ale svatosvatě tvrdí, že s jejich pohledem se ztotožňují i další. Většina má ale strach něco se situací udělat...
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CO BUDE DÁL?Vedení zatím mlčí
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DO KONCE
PROSTĚJOV
V Bude si Jaroslav Luňák i nadále snít svůj extraligový
sen v Prostějově, nebo už ne? Bude
mít čtyřleté šéfování olomouckého podnikatele prostějovskému
„áčku“ pokračování, nebo znamená vyřazení od Přerova konec?
Budou i napřesrok útočit Jestřábi
na nejvyšší pozice, nebo se jejich
prvoligové ambice změní? Těmito
a podobnými otázkami se v posledních dnech a týdnech zabývá řada
fanoušků a městem se šíří řada „zaručených zpráv“, konkrétních odpovědí je však poskrovnu.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se samozřejmě obrátil přímo na toho
nejpovolanějšího muže, aby vnesl
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jubileum...

lední hokej

Přesně 62 565 korun vynesla
aukce speciální sady dresů ze zápasu Jestřábů s přerovskými Zubry. Duel šestačtyřicátého kola se
na konci ledna hrál coby součást
celorepublikové akce „Legenda pomáhá“, která připomněla
rovné půlstoletí od chvíle, kdy
poprvé nastoupil Ivan Hlinka do
zápasu nejvyšší domácí soutěže.
Vyvolávací cena každého dresu
byla 867 korun, tato symbolická částka odkazovala na 80 let
nejvyšší soutěže a nedožité 67.
narozeniny kouče olympijských
vítězů, které by oslavil 26. ledna.
Výtěžek poputuje k Nadačnímu
fondu Ivana Hlinky, jenž pomáhá bývalým hráčům a funkcionářům, kteří se buď sami, nebo
jejich rodiny nacházejí v sociálně
obtížné životní situaci.

ZJISTILI
JSME ...

Tolik hráčů nastoupilo za LHK Jestřábi ve WSM lize mužů 2016/2017.
Byli to dva brankáři, dvanáct obránců a osmnáct útočníků, což v součtu
není nijak moc vysoké číslo. Třeba
extraligové kluby většinou protočí
během jedné sezóny mnohem víc
hokejistů.
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Po sezonách chaotických změn
v hráčském kádru prožil prostějovský hokej poklidnější sezonu. Dalo by
se tak hovořit o stabilizaci a pevnější
strategii, ale to nám definitivně ukáže
až letní přestávka.
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Mezi hokejovými
j ý mantinelyy

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

„V sobotu čtvrtého března jsem
měl jít na plánovanou menší operaci levého kotníku, už jsem byl
dokonce nachystaný v nemocnici. Ale jakmile doktoři zjistili, že
jsem docela hodně nachlazený, tak
zákrok radši odložili o dva týdny,
až budu úplně zdravý. Na jednu
stranu je to nepříjemné tím, že
do přípravy se zapojím o těch čtrnáct dní později oproti původním
předpokladům. Naštěstí nejde
o nic vážného, totéž jsem podstoupil před deseti lety na pravé noze
a za měsíc jsem mohl normálně
trénovat. Blbé je pouze to, že se tři
týdny po operaci nesmí na nohu
vůbec postavit, čímž člověk ztratí hodně kondice. Jak se ale říká,
všechno špatné je pro něco dobré.
Už za týden má totiž moje manželka termín porodu a díky tomu
odkladu mého zákroku tak budu
rodině v natolik důležitých životních okamžicích k dispozici jako
normálně chodící muž a ne coby
rekonvalescent o berlích. (smích)
Hlavně si přeju, ať všechno v klidu
dobře dopadne a od příští sezóny
můžu zase naplno hrát hokej pro
radost. Svou i fanoušků.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Prostějovští hokejistéé vyhučeli z play-off WSM ligy mu
užů 2016/17
nejrychleji ze všech týmů, které do něj postoupily. A p
po vypadnutí
v předkole
p
1:3 na zápasy
p y s Přerovem nebylo
y úplně
p snad
dné hledat nejj
lepšího Jestřába vyřazovacích bojů. Útočníci Lukáš Krrejčík i Martin
Novák sice nasbírali během čtyř střetnutí velice dobrrých pět
kanadských bodů, jenže skoro výhradně v přesilovkkách.
A naopak při rovnovážném počtu hráčů na ledě byli u řady
ř
inkasovaných gólů. Z forvardů ani z obránců LHK see do
kladných čísel v hodnocení +/– nedostal vůbec nikdo, tu
udíž
naše volba jakožto na jedničku jestřábí letky v sérii proti
Zubrům padla na brankáře Pavla Kantora. Vzhledem kke
zranění Jakuba Neužila věděl, že chytat prostě musí, a zvládal to výborně. Všechny defenzivní chyby svých spoluhráčů sice napravit nemohl, ale i tak se dostal úspěšností zákroků na
kvalitních 92,6 procent. Byl oporou týmu bez ohledu na bleskové vyřazení.

PAVEL KANTOR

VEČERNÍKU
Č
U

PŘEDKOLO PLAY OFF

JJESTŘÁB
E
PODLE
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Výsledky: Přerov – Prostějov 2:3p, Litoměřice – Prostějov 5:1, Prostějov – České Budějovice 3:1, Benátky nad Jizerou
– Prostějov 3:4sn, Prostějov – Havířov
7:3, Kladno – Prostějov 3:1, Prostějov –
Slavia Praha 13:0.
Hodnocení: Ptačí dravci sice padli
v Litoměřicích a v Kladně, ale jinak
pouze vítězili. Těsně přemohli venku
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Výsledky: Jihlava – Prostějov 4:3p, Prostějov – Třebíč 3:2p, Most – Prostějov
3:4, Prostějov – Kadaň 4:3, Frýdek-Místek – Prostějov 4:3p, Prostějov – Ústí
nad Labem 3:4p.
Hodnocení: Bod z ledu silné Jihlavy,
dva proti nebezpečné Třebíči a plný zisk
z Mostu i s Kadaní shodně zachráněný
góly v poslední minutě slibovaly výborr
ný odpich, který však vzápětí trochu
devalvovaly prohry v prodloužení ve
Frýdku-Místku i s Ústím nad Labem.
Jedenáct získaných bodů z osmnácti
možných bylo slušných vzhledem k příznivému losu, kdy kromě Dukly nečekal
žádný špičkový soupeř. Pozitivním fakk
torem se rozhodně stala prodlužující se
šňůra střetnutí bez porážky v normální
hrací době.
Výrok: „Určitě je cenné, že jsme zatím
bodovali v každém utkání. I když jsme
mohli mít o nějaké tři bodíky víc, kdyy
bychom neztratili tolik prodloužení.
Všechny zápasy ale byly pozitivní, odbojované a dobře odehrané zezadu, teprve
proti Ústí šel náš výkon dolů. Celkově
však máme za sebou solidní vstup do
soutěže, a pokud se budeme ještě zvedat,
věřím v dobrou sezónu.“
útočník Lubomír Korhoň po šestém
dějství
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Výsledky: Tychy – Prostějov 3:7, Prostějov – Tychy 1:2, Prostějov – Krakov
3:5, Přerov – Prostějov 5:2, Prostějov
– Havířov 2:2 nedohráno, Prostějov –
Přerov 4:6, Prostějov – Budapešť 8:3,
Prostějov – Třebíč 2:4, Frýdek-Místek
– Prostějov 5:2, Prostějov – Frýdekk
-Místek 5:2.
Hodnocení: Rezultáty v přátelských
duelech naštěstí nejsou důležité, jinak
by na tom Hanáci byli nevalně. Zdolali
jen Tychy, Budapešť a Frýdek-Místek,
naopak hned šestkrát odešli poraženi
včetně dvou proher ve vždy prestižních
derby s Přerovem. Alespoň že generálka
na soutěž vyšla vítězně a napověděla, že
by vstup do WSM ligy nemusel být po
slabší přípravě tolik problematický.
Výrok: „Naše výsledky během přípravy
nebyly nic moc a odpovídaly hře. Většinou jsme totiž nepředváděli nijak dobré
výkony, proto tolik porážek. Na druhou
stranu v posledních čtrnácti dnech to na
trénincích vypadalo kvalitně, byli jsme
svižní a plní chuti. Důležité je, aby nám
hlavně vyšel začátek soutěže.“
Kapitán Matouš Venkrbec po závěrečč
ném přáteláku
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Marek
D
SONNEVEND

Exkluzivní
zpravodajství
ví
k
pro Večerník

Výsledky: Prostějov – Litoměřice 1:4,
České Budějovice – Prostějov 9:1, Prostějov – Benátky nad Jizerou 4:5, Havířov – Prostějov 2:1, Prostějov – Kladno
1:2p, Slavia Praha – Prostějov 5:4p.
Hodnocení: Jak rychlý může být sešup dolů, to ukázal příklad hokejového
Prostějova. Stačily dvě vysoké prohry
s Litoměřicemi a v Budějovicích, přičemž ta druhá v podobě televizního
debaklu přiměla šéfa „A“-týmu Jaroslava
Luňáka k šokujícímu odvolání hlavního
kouče Kamila Přecechtěla. S ním dobrovolně odstoupil i asistent Jiří Vykoukal,
byť se po týdnu vrátil alespoň do pozice
sportovního manažera. Každopádně
mužstvo převzali Pavel Arnošt s Davidem Kočím mající zkušenosti pouze z
mládežnického hokeje. A jejich začátky
na Hané byly trudné, rozhozený ansámbl upadl do výsledkové krize.
Výrok: „V Prostějově jsou ty nejvyšší
cíle, které jsme během této sezóny plnili
a postupně se dostali až na první místo
soutěže. Bohužel jsme se tam udrželi
jen dvě kola, potom následovalo klesání
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Výsledky: Prostějov – Jihlava 1:2p, Třebíč – Prostějov 1:2sn, Prostějov – Most
3:2, Kadaň – Prostějov 2:5, Prostějov
– Frýdek-Místek 3:2, Ústí nad Labem
– Prostějov 3:2, Prostějov – Přerov 3:2p.
Hodnocení: Rozlet sice trochu přibrzdila prohra v nastavení s Jihlavou na
vlastním kluzišti, ovšem následovaly čtyy
ři triumfy za sebou a borci LHK rázem
vylétli až do úplného čela tabulky. Parádní senzace! Všichni v prostějovském
hokeji i okolo něj si užívali nečekaně
výsostného postavení, zvlášť když po
klopýtnutí v Ústí přišlo další pokoření
přerovského soka, byť znovu až v prodloužení. Každopádně Jestřábi trůnili
na prvoligovém vrcholu a zdálo se, že je
čeká výtečná budoucnost.
Výrok: „Při velké vyrovnanosti WSM
ligy stačí trochu polevit a okamžitě
může přijít několik porážek za sebou.
Abyste se krizi vyhnuli, musíte mít hokejovou kvalitu, maximální nasazení
a navíc štěstí. Což my jsme dosud měli,
i když na marodce poslední dobou musí
odpočívat několik útočníků. Co přijde
v dalších týdnech, se nedá přesně odhaa
dovat, ovšem my se samozřejmě pokusí-í
me udělat vše pro to, aby naše série úspěšných výsledků co nejdéle pokračovala.“
trenér Kamil Přecechtěl o prvním místě
v tabulce
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rivalské Zubry i doma favorizované Budějovice, rozstříleli Havířov a rekordně
deklasovali Slavii Praha, která přijela
s juniory. Výkony sice nedosahovaly
vždy top úrovně, leč schopnost téměř
pokaždé bodovat vynášela mančaft stále
výš, až atakoval medailové příčky průběžného pořadí.
Výrok: „S dosavadním průběhem sezóny jsme spokojení. První čtvrtinu soutěže jsme chtěli zakončit vítězstvím, což se
povedlo a máme dvacet čtyři bodů. To
je výborné stejně jako pouhé dvě porážky v normální hrací době, čehož si taky
ceníme. Vyšla nám i nějaká prodloužení
a nájezdy, ve kterých jsme loni většinou
ztráceli. Pokud budeme takhle pokračovat dál, bude to super. Ale samozřejmě
víme, že nás čeká pořád těžší a těžší práce.“ útočník Lukáš Krejčík po demolici
sešívaných mladíků

PROSTĚJOV
V Pokud započítáme i přípravu na ledě, trval uplynulý ročník 2016/17 pro hokejisty LHK Jestřábi Prostějov necelých sedm měsíců. Jestli chcete, můžete se teď s námi za tímto
více než půl rokem podrobněji ohlédnout tak, jak čas přicházel i
odcházel a nesl s sebou dění určující (ne)úspěšnost celé sezóny.

Výsledky: Prostějov – Ústí nad Labem
3:5, Přerov – Prostějov 5:0, Litoměřice
– Prostějov 8:3, Benátky nad Jizerou –
Prostějov 0:4, Prostějov – Havířov 1:3,
Kladno – Prostějov 3:2sn, Prostějov –
Slavia Praha 2:3.
Hodnocení: Čas adventu byl v hanáckém táboře nadmíru utrápený. Po debaklech v Přerově i Litoměřicích naplno
propukla epidemie nemoci, zápasový
šlágr s Českými Budějovicemi musel
být dokonce odložen. A vítězný záblesk
hned po Vánocích z Benátek vystřídaly
další prohry, čímž se celek LHK poprvé
během sezóny propadl až na hranu postupových pozic do předkola play-off.
Zavládla blbá nálada a nevypadalo to, že
by mohl přijít nějaký spásný vzestup.
Výrok: „Jsem pevně přesvědčený, že
výměna trenérů bude dobrá, i když
se zatím výsledkově nedaří. Na konci
soutěže se nám to podle mého názoru
v pozitivním vrátí. Přes časté porážky
stále věřím ve zlepšení, zajíci se počítají
až po honu. Než být třetí po základní
části a pak hned vyhučet z play-off, to je
lepší postup teď nějak ubojovat a potom
dosáhnout nejlepšího výsledku v historii
prostějovského hokeje.“
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Výsledky: Jihlava - Prostějov 4:2, Prostějov – Třebíč 7:3, Most – Prostějov 3:2,
Prostějov – Kadaň 6:2, Frýdek-Místek –
Prostějov 2:3.
Hodnocení: Porážkové trápení pod
taktovkou nových lodivodů vyvrcholilo
podlehnutím v Jihlavě, jenže pak jestřábí
kohorta zmasila Třebíč a po dalším zaváhání na ledě posledního Mostu si poradila jak s Kadaní, tak ve Frýdku. Zdálo
se, že si personálně obměněný soubor
začíná tykat s přebudovaným herním
systémem progresivních trenérů, nepříjemný pád pořadím soutěže dolů byl
zastaven.
Výrok: „Tohle jsme přesně potřebovali
- zodpovědným a kompaktním výkonem nastartovat šňůru výher. Věřím, že
vítězství venku nás po minulém zdolání
Kadaně ještě víc povzbudí a pojedeme
dál. Kluci jsou maximálně pracovití i
vnímaví, chtějí makat. Z mančaftu mám
výborný pocit, s pozitivním přístupem
se určitě můžeme herně zlepšovat.“
nový trenér Pavel Arnošt po jednatřicátém dějství
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Výsledky: Prostějov – Frýdek-Místek
4:2, Ústí nad Labem – Prostějov 1:6,
Prostějov – Přerov 3:5, Prostějov – Litoměřice 4:3, České Budějovice – Prostějov 2:3sn, Prostějov – Benátky nad
Jizerou 3:2.
Hodnocení: Vzhledem k rozjitřeným
okolnostem to asi předpokládal málokdo, ale stalo se: Prostějované po dalším
personálním kotrmelci skvěle zabrali!
Ze šesti následujících mačů pod vedením dvojice Vykoukal + Odehnal vyy
hráli plných pět včetně parádního dvoubodového lupu v Budějovicích a nebýt
bolavé ztráty doma v derby se Zubry,
pokračovalo by všechno naprosto idylicky. I tak se hodně přiblížila jistota účasti
v předkole vyřazovacích bojů a dokonce
šlo reálně usilovat ještě o přímý postup
do čtvrtfinále.
Výrok: „Po druhé trenérské výměně
v sezóně se okamžitě povedlo zdolat
Frýdek a následně vysoko vyhrát v
Ústí. Tím se mužstvo uklidnilo, nerozhodila ho ani porážka v derby od Přerova a výsledkově jsme se teď rozjeli.
Herně však musíme ještě přidat. Každopádně jsme na dobré cestě do playy
-off a tam musíme všechno směřovat,
neboť v něm se rozhodne o úspěšnosti
celého ročníku.“
nový trenér Jiří Vykoukal po devětačtyřicátém dějství
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Výsledky: Prostějov – Jihlava 2:5, Třebíč – Prostějov 0:3, Prostějov – Most
7:3, Kadaň – Prostějov 4:3.
Hodnocení: Domácím propadákem
s Duklou spadli Jestřábi na pomyslné
dno, ze kterého se však hned odrazili dvěma jasnými triumfy v Třebíči a
nad Mostem. Do Kadaně jeli s pevnou
vírou ve světlejší zítřky, jenže místo
toho přišla další porážka a po ní nový
překvapivý tah šéfa Luňáka: vyhození
hlavního kormidelníka Pavla Arnošta!
Kolegu dobrovolně následoval asistent
David Kočí, tudíž družstvo museli převzít sportovní manažer Jiří Vykoukal s
koučem brankářů Jaroslavem Odehnalem.
Výrok: „Určitě nelituji, že jsem do toho
šel, i když moje působení zde mělo nakonec tak krátké trvání. Získal jsem
nedocenitelné zkušenosti z mužského
hokeje, a byť mě to negativní vyústění
samozřejmě mrzí, pokusím se z toho
všeho vzít co nejvíc pozitivního. Chápu,
že nároky vedení LHK jsou vysoké a výý
sledky neodpovídaly představám, těch
porážek bylo skutečně moc.“
vyhozený kouč Pavel Arnošt po svém
nečekaném konci
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generální manažer Jaroslav Luňák na
setkání s fanoušky neztrácel naději
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dolů a čtvrté nebo páté místo asi neodpovídá maximálním představám šéfa
týmu. Jestli jsem naštvaný? To ne, správv
né slovo je spíš zklamaný. Ve výborně
rozjetém ročníku přišla jedna slabší chvíle a najednou je všechno pryč. Škoda.“
odvolaný Kamil Přecechtěl po svém vyy
hazovu
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Aneb jak to skvěle odstartovalo, špatně pokračovalo,
slibně se zvedalo a nakonec všechno smutně vyprchalo

PRŮŘEZ JESTŘÁBÍ SEZÓNOU OD ZAČÁTKU

letos slavíme

&3045036

letos slavíme jubileum...
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Soud kvůli Nikasovi
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PROSTĚJOV Vyhlášení Ankety
sportovec města Prostějova za rok
2016 se nezadržitelně blíží. Letošní dvanácté pokračování proběhne v duchu let předchozích. Bohatý kulturní program, vzácní hosté
a samozřejmě špičkoví sportovci,
to bude scénář slavnostního galavečera, na kterém budou zveřejněny výsledky ankety. Největší
favoritkou je pravděpodobně
bronzová medailistka z Ria Petra
Kvitová, společně se světovým
šampionem v parašutismu Liborem Jirouškem.

=   

Do startu jarní části okresních fotbalových soutěží sice ještě téměř tři týdny zbývají a víkendy
dosud stále ještě patří pouze přípravným zápasům, právě v tuto klidnější dobu se ale nabízí
přiblížit, proč by tato soutěž neměla zůstat u fanoušků opomíjena a proč by i v jarní části měli
zavítat do areálů a ideálně v ještě hojnějším počtu. Nejde jen o skutečnost, že se jedná o elitní
okresní soutěž s právem postupu mezi krajskou
konkurenci a že se potkávají celky a tedy i diváci
z nejbližšího okolí, kteří se mohou velice dobře
znát, navíc mají i samotné zápasy co nabídnout.
Jedná se pravda o osmou nejvyšší domácí soutěž a nikdo nemůže očekávat takové tempo
a přesnost jako při soubojích v Lize mistrů, avšak
napětím, povedenými kombinacemi i přesnými
střelami může sem tam konkurovat. A navíc, nechybí mu koření v podobě branek. V posledních
letech jich neustále přibývá a letošní ročník je
zatím rekordním, při pohledu zpoza hrací plochy se tak v mnoha případech nelze nudit. Tak
připravit, za chvíli opět začínáme.

    

Žalobci na to přistoupili a soud
smír následně schválil. „Byli jsme
přesvědčeni o tom, že jsme chybu
neudělali a právo je na naší straně. Přesto jsme ze svých původních nároků museli slevit. Ovšem
s ohledem na to, co jsem si u soudu
prožil, jsem teď rád hlavně za to,
že je to celé za námi. Kdybychom
se soudili dál, mohlo by to trvat
ještě další tři roky, ale já bych
během nich zestárl minimálně
o dvacet let,“ zareagoval pro Večerník na uzavření celé kauzy majitel koně Petr Kupka, který by měl
dle dohody inkasovat celkem 1,75
Majitel koně Petr Kupka, trenér
Stanislav Popelka a žokej Marek
Stromský u soudu předložili řadu
důkazů o tom, že jim přerovská
firma dodala krmivo obsahující zakázané látky. Zástupci Troubecké
hospodářské to nejprve popírali,
nakonec však začali ustupovat.
Problém zřejmě vězel v tom, že
zakázané látky v malém množství
obsahovala jedna ze složek krmné
směsi míchané právě v Přerově.
Ve středu 1. března zástupci Troubecké hospodářské nabídli jako
náhradu majetkové i nemajetkové újmy celkem 2 340 000 korun.

Bez velikého přehánění lze říci, že letošní sezóna skončila pro Jestřáby velkým zklamáním.
Zatímco v předešlých letech se vždy alespoň
o krůček posouvali vzhůru a nejprve dobyli
první ligu, pak ji udrželi a naposledy postoupili až do čtvrtfinále play-off, nyní přišel propad.
A pocity jsou o to nepříjemnější, že to není tak
dávno, co se právě prostějovské mužstvo vyhřívalo na úplném čele tabulky a nejen ti největší
snílci si malovali, k jak světlým zítřkům se tu
schyluje a jak dlouhou a úspěšnou jízdu mají
jejich oblíbenci před sebou. Místo toho však
přišel zvrat a ještě strmější pokles dolů, takže
i samotné předkolo by šlo po sérii mizerných
výsledků nakonec považovat za úspěch. Hořká
pachuť ale přetrvává, kurz byl na podzim nastaven výš a nyní je otázkou, co bude dál. Opět se
hojně spekuluje, že by mohlo dojít k předání
otěží na nejvyšších místech, ten nejpovolanější
přitom mlčí a nechává všechny v napětí. Je tak
možné, že se extraligový sen odkládá, tedy alespoň v prostějovských podmínkách...

    "

milionu korun. Žokej Stromský
dostane 240 000 korun a trenér
Popelka 350 000 korun.
Přestože bylo prokázáno, že množství zakázané látky zjištěné v těle
Nikase nemohlo jakkoliv ovlivnit
výsledek dostihu, byl tento kůň ze
stáje na Srdéčku z prestižního závodu diskvalifikován. „Oficiální vítězství Nikasovi už nikdo nevrátí...
Na druhou stranu každý rozumný
člověk ví, že právě on je skutečným
vítězem Velké pardubické. Jsem
rád, že se nyní může v klidu připravovat na svůj další start v tomto
dostihu,“ uzavřel Kupka.
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Martin ZAORAL

PŘEROV Aspoň že tak! Triumf ve Velké pardubické sice
Nikasovi už nikdo nevrátí, na
druhou stranu jeho trenér, majitel i žokej mohou po uplynulé
středě cítit alespoň částečnou
satisfakci. Soudní kauza týkající se diskvalifikace vítěze Velké
pardubické totiž u přerovského
okresního soudu dopadla uzavřením smíru.
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Po plných devět ročníků nepoznal v případě volejbalistek Český pohár jiného vítěze než prostějovský soubor. Bez přehánění se navíc dá říct, že
v jednotlivých ročnících se ani nic jiného nepředpokládalo a favorit byl jasně daný. Víceméně to
platilo i pro právě skončený turnaj. Jenže ouha,
dějiny se přepisovaly. Je pravdou, že na evropské
scéně se letos Agelkám nevedlo tak jako v nedávné minulosti, do Ligy mistryň se přes hvězdné soupeře nedostaly a také s Pohárem CEV
se už rozloučilo, na domácí je to však jiná káva
a pohled na tabulku stále dokazuje, kdo je v Česku nejlepší. V devatenácti extraligových kolech
ztratili jen devět bodů a pouze dvakrát padli,
v obou případech až v tie-breaku. Zdá se však,
že se zdejšímu gigantovi zrodil vážný konkurent,
navíc hned ze sousedního města. Olomouc dokázala v dosavadním průběhu dlouhodobé soutěže jako jediná držet krok, na hanáckého soka
si vyšlápla již na konci února a necelý týden nato
udeřila naplno. Byla to jen náhoda, nebo přijde
překvapení i v extraligovém play-off?

„Každoročně máme z čeho vybírat.
Za prostějovské oddíly nastupuje celá
řada výjimečných sportovců,“ komentuje předseda sportovní komise Pavel
Smetana. Uplynulý pátek bylo uzavřeno hlasování veřejnosti o Hvězdu
sportovních médií. Prostřednictvím
internetového hlasování na webových
stránkách Sportovní komise města
Prostějova rozhodovala veřejnost
o tom, kdo zvítězí v této kategorii. „Letos hlasoval zatím největší počet lidí.
Jméno vítěze je také zajímavé,“ usmál
se tajuplně Pavel Smetana.
>>> pokračování na straně 47
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PROSTĚJOV Tři hokejisté LHK Jestřábi Prostějov si po brzkém
vyřazení z play-off WSM ligy mužů 2016/2017 prodlužují sezónu
v týmech nejvyšší české soutěže formou hostování či střídavých startů.
Jsou jimi obránci Vojtěch Zadražil a Petr Štindl plus útočník Jan Rudovský.
Nejblíže k zapojení do aktuálního ročníku Tipsport extraligy měl prvně
jmenovaný zadák, kterého na svou soupisku dopsal PSG Zlín. A Zadražil
v závěru základní části dokonce seděl během dvou střetnutí na střídačce,
aniž by však zasáhl do hry.
Součástí hráčského kádru jsou rovněž Štindl v královéhradeckém HC
Mountfield a Rudovský v HC Oceláři Třinec, ovšem tihle dva se zatím na
led nedostali při zápasech vůbec, ani během rozbruslení. Uvidíme v play-off,
jestli se jim poštěstí připsat si nějaký cenný start mezi národní elitou. (son)

Foto: Josef Popelka

Nenápadný dříč v sestavě 1.SK Prostějov prožil skvělou jarní premiéru.
Borec, jenž ještě nedávno sbíral zkušenosti v Určicích nebo Čechovicích,
si počínal proti Sokolovu jako starý
mazák a významnou měrou přispěl
k čistému kontu svého mužstva.

MACHYNEK

LUBOMÍR

$

Libero prostějovských Agelek Julie
Kovářová si po pohárové porážce
v Olomouci nastavila kruté zrcadlo. To ještě netušila,
co přijde v sobotu...
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Ještě v závěru základní části letošního ročníku extraligy stihl odchovanec
prostějovského hokeje Petr Kumstát
odehrát jubilejní zápas v nejvyšší soutěži! A jelikož útočník pražské Sparty
ještě nekončí, dočká se možná i bájné
hranice se čtyřmi čísly.

 $

Basketbalisté Prostějova navyšují neslavný rekord. Sobotní porážka v Jindřichově Hradci byla již dvanáctou
prohrou v soutěžním zápase v řadě!
Boj o záchranu začíná být stále více
vážnější...

DEBAKL:

Prostějovští fotbalisté potvrdili rčení těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
Po výsledkově nevydařené přípravě
zvládli jarní premiéru, když porazili
Sokolov a odpoutali se z posledního místa druholigové tabulky.

MAJSTRŠTYK:

ještě žádný nenaskočil,
Večerníku
nejblíže k tomu měl bek SKONČIL SMÍREM
Vojtěch Zadražil za Zlín Trenér, majitel

Z tria Jestřábů do extraligy

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV, PLZEŇ Finálové turnaje mistrovství České
ké
ké
republiky staršího žactva v tenisu přinesly velké úspěchy oddílu
u
TK Agrofert Prostějov. V kategorii chlapců se vrchol halové sezoony uskutečnil na konci února v prostějovském centru a z titulu
lu
se radoval domácí Adam Jurajda, jenž ve finále porazil Daniela
ellaa
Siniakova 6:0 a 6:3. Oba finalisté pak ovládli i čtyřhru. Děvčata bojovala o tituly v Plzni
ni
a vítězkou se stala prostějovská Kateřina Mandelíková, která ve finále porazila Kněžkovou
u
6:7 (1), 7:6 (5), 6:1. Čtyřhru dívek vyhrála Mandelíková s desetiletou Brendou Fruhvirtovou..

ŽÁKOVSKÝMI
MISTRY REPUBLIKY!
Zdeněk VYSLOUŽIL

JURAJDA A MANDELÍKOVÁ

Pondělí
6. ledna
března
2017
Pondělí 30.
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz
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TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

SEKÁ: PIŠEL, VIDL, ROZHODL „Nula je jen bonus pro mě,“
připustil skromně gólman

O výhře eskáčka v jarní premiéře rozhodlo Aleksijevićovo střídání
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Jako by ona minuta ticha, kterou drželi aktéři
před výkopem sobotního utkání 17. kola Fortuna národní ligy
2016/2017za nedávno zesnulého předsedu prostějovského
klubu Petra Langra, pomohla
v hlavách domácích hráčů navodit tu správnou vítěznou atmosféru. Nešlo to jednoduše,
ale nesmírné úsilí bylo patrné
po celých devadesát minut.
A když se k tomu přidala šťastná
ruka trenéra Petara Aleksijeviće
při střídání, dopadl první souboj jarní části druhé nejvyšší soutěže lépe pro eskáčko.
Sokolovský Baník padl poté,
co těsně před koncem Hladík
vypracoval šanci pro Sečkáře,
který trefil ohromně cenné tři
body. Naděje na záchranu žije!
Stav pøed výkopem
Přes všechny zdravotní peripetie během
zimní přípravy přišli na zápas v civilu pouze dva hráči, kteří by jinak pravděpodobně
hráli v základní jedenáctce. Zatímco Čtvrtníček léčí rameno a mohl by být snad už
ve Varnsdorfu k dispozici, Susova absence
se bude počítat ještě na týdny. „Cítím se
docela v pohodě, ale zatím jen při běžném
pohybu. Čekám na vyjádření lékaře,“ svěřil
se věčně optimisticky naladěný „Susák“,
jemuž úsměv z tváře mizí málokdy. Trenéři Takáč a Aleksijević tak mohli poskládat v dané chvíli téměř ideální sestavu,
jejíž osu tvořil gólman Halouska, stopeři
Malý se Schusterem, defenzivní záložník
Pančochář a útočník Kroupa. Pouze na
lavičce tak začali sledovat utkání Fládr,
Skwarczek nebo Rus. Hosté ze západních
Čech oproti první polovině sezony taktéž
obměnili kádr. Trenér Jiří Dreiseitl postavil
do základní sestavy hned pětici zimních

posil. Do branky Šimana z Plzně, v obraně
zkušeného Dobrotku s legionářem Krajačićem, na kraji zálohy pak navrátilce z Německa Čermáka a v útoku Zorvana, který
přišel na hostování z prvoligového Hradce
Králové.

PAVEL HALOUSKA

FOTO & VIDEO
GALERIE
na
www.vecernikklikni
pv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Příchod nového
brankáře, navíc bez dlouhodobějších zkušeností, byl pro leckoho možná překvapivý. Pavel
Halouska ale už v přípravných
zápasech brzy nenechal nikoho na pochybách, kdo bude
v jarní části brankářská jednička 1.SK Prostějov. Úsporný, ale
efektivní způsob, kterým chytá,
může přinést důležitou jistotu
do zadních řad a jemu samotnému start zajímavé kariéry.

Vývoj zápasu
Utkání významně ovlivňovaly dva přírodní
faktory, tráva a vítr. Terén byl sice v rámci
možností a brzkého jara dobře připravený,
přesto nedovoloval žádné finesy, které konečně nejen domácím, ale ani hostům nejsou příliš vlastní. Prudký vítr tentokrát foukal od jihu, tedy v podélné ose hřiště, což
ztěžovalo především dlouhé nákopy. Obě
mužstva se ale s tímto problémem potýkala spravedlivě po poločase. V tom prvním
byla převaha domácích zřetelná, přestože
se pohříchu projevovala statisticky pouze
ve slušném půltuctu rohových kopů. Hosté se až na jednu střelu, kterou Halouska
vyrazil, před domácí svatyni pořádně nedostali. Po změně stran západočeský Baník
přece jen vystrkoval i ofenzivní růžky a přibývalo balónů letících domácím vápnem
doprovázených zatajeným dechem a hlasitým oddechnutím sedmi stovek diváků.
O konečném výsledku rozhodla, stejně
jako v Sokolově, jediná vydařená akce.

Takových situací ped brankami v sobotním zápase mnoho nebylo, prostjovským
fotbalistm se v závru ale jedna podaila zužitkovat.
Foto: Josef Popelka
domácím brankovištěm, nikdo z hráčů
v žlutočerných dresech na něj ovšem nedosáhl. Fládrův únik k cíli také nevedl. Dvě minuty po příchodu Sečkáře na hřiště konečně
vyšel únik po pravém křídle Hladíkovi, od
brankové čáry poslal míč do šestnáctky, kde
si mezi obránce naběhl navrátilec z vyškovského hostování a napálil balón do odkrytého rohu Šimanovy branky! Poslední minuty
už domácí trpělivě kontrolovali hru do kýženého závěrečného hvizdu.

Zásadní okamžiky

Osobnost utkání

V úvodních pasážích utkání táhl ofenzivu
rychlonohý Píchal, který sice provětrával
pravou stranu soupeřovy obrany, finální
přihrávka se ale nedostavila. Na druhé
straně se probíjel obranou Machynek, jeho
pokusy ale Šimana z klidu nevyvedly. Halouska si na balón pořádně sáhl až po půlhodině hry, když vyrazil dobře umístěnou
střelu na roh, jediný sokolovský za první
poločas. Na druhé straně Kroupa prodloužil volný kop pouze do Šimanovy náruče.
A tak největší vzrušení fanoušci zažili až ke
konci poločasu při sprinterském souboji
Schustera s Dvořákem, při němž se domácí stoper poroučel k zemi za významného
mlčení sudího píšťalky.
Tento nešvar pokračoval i po změně stran
v případě sražení Hirsche nabíhajícího si
do šance. Do nepříliš viděné spolupráce se
dostala dvojice Machynek - Kroupa, pokus
o centr ale zblokovala obrana hostí. Po opakovaném rohu se chystal ke střele Schuster,
byl ale atakován obránci, z hlediska rozhodčího kupodivu dovoleně. Z ojedinělé
standardky zkusil prověřit Halousku Glaser,
domácí gólman míč schoval v náručí. Deset
minut před koncem prošel míč diagonálně

Tou byl bezpochyby faktický kouč domácích Petar Aleksijević. Impulzivní Srb dostal po odchodu Františka Jury do krajské
politiky důvěru a kromě trénování gólmanů převzal s Romanem Popelkou zimní
přípravu. V každém přípravném utkání
a tréninkové jednotce bylo patrné, jak si
příležitosti váží a jak velkou odpovědnost
vůči klubovému vedení pociťuje. Není
divu, že právě on hodně prožíval smutné
události uplynulého týdne. Vše nakumuloval do pátečního motivačního projevu
v kabině. A sladké ovoce v podobě důležitého vítězství se zaslouženě dostavilo.

Zajímavost duelu
Tři dny před samotným utkáním byly
v Prostějově k vidění všechny známé tváře
prostějovského dresu z uplynulých několika let od Zelenky přes Pospíšila, Hunala
a Janouška až k Tomáši Machálkovi či
Kofroňovi. Jen to místo nemělo se sportem
bohužel nic společného... Naopak na hřiště
vyběhlo v základní jedenáctce hned pět nových tváří a na lavičce chyběl po dlouhých

letech František Jura, který jakožto už krajský náměstek a stále generální sportovní
manažer 1.SK Prostějov sledoval zápas
z nadhledu hlavní tribuny.

Atmosféra støetnutí
Nezvykle prázdno a ticho bylo ve VIP
prostorách prostějovského stadionu. Jakékoli soustředění na zápas nemohlo překrýt všudypřítomnou, sice nevyřčenou,
ale o to tísnivější atmosféru. Snad právě
oficiální minuta ticha na památku obnovitele slávy prostějovského fotbalu Petra
Langra umožnila chmury rozehnat a postavit do středu myšlenek kulatý nesmysl.
Vítězná euforie po závěrečném hvizdu
byla o to autentičtější.

 První zápas v novém dresu
a hned vychytaná nula. Jak jste utkání prožíval?
„Bylo to těžké, pro nás ohromně důležitý zápas. Kluci hráli suprově, vzadu
dost zodpovědně až do konce zápasu. Ta nula je už jen takový bonus pro
mě. (úsměv) Snad jsme tímto zápasem
odstartovali šňůru, která nás posune
někam dál.“
 Důležité je úvodní vítězství asi
nejen pro tým, ale i pro klíčový post
mezi tyčemi?
„Sebevědomí jde nahoru, tohle vychytané čisté konto tomu samozřejmě pomůže.“

Pozápasové hodnocení trenérù
Petar ALEKSIJEVIÆ – 1.SK Prostìjov:

Jiøí DREISEITL – Baník Sokolov:

„Po smutné události minulého týdne, skonu předsedy Petra Langra,
který byl tak trochu druhým tátou našich kluků, všichni cítili potřebu
přesvědčit ty, kteří v Prostějově fotbal dělají, že jsme schopni bojovat.
Říkali jsme si před zápasem, že hrajeme o život, a tomu jsme se přizpůsobili. Podtrhuji slova trenéra hostí, který vystihl, co se na hřišti
dělo. První kola jsou vždy o agresivitě a bojovnosti, nikoli o nějakém
krásném fotbalu. Terén byl na současné klimatické podmínky maximálně dobře připravený, ale přidal se vítr a na kombinační hru to jistě
nebylo. V Sokolově jsme prohráli jedinou vydařenou střelou těsně
před koncem, dnes jsme naopak díky jediné vydařené akci vyhráli.
Bylo to vítězství vůle, kluci chtěli jednoznačně poslat Petrovi vzkaz,
že chtějí bojovat o udržení zdejšího fotbalu v soutěži, abychom měli
o co hrát, abychom živili naději na záchranu druhé ligy. Gól byl více
odměnou za snahu než za výkon, který jsme předvedli.“

„Přijeli jsme si pro body, bohužel je nemáme. Počítali jsme
s bojovným utkáním, v němž navíc svou roli sehrál vítr. Terén
byl adekvátní klimatickým podmínkám, i když nám by asi vyhovoval lepší trávník pro kombinační hru. V prvním poločase
jsme se vůbec nedostali do tempa, domácí tým má dobře postavenou taktiku na dlouhých míčích Kroupovi, což ještě s větrem
byla smrtelná kombinace. Byl jsem rád, že jsme to přežili s nulou, a věřil jsem ve zlepšení po přestávce. To se stalo, hráli jsme
na vítězství, Mejdr měl obrovskou šanci na zadní tyči, bylo to
ovšem nedovřené, a to rozhodlo. Jeden nedůraz na levé straně
v podání Krajačiće tak znamenal porážku. Řešení přitom byla
spousta, odehrání do autu, zisk míče i faul za žlutou kartu. Zpětné přihrávky do vápna jsou pak loterie. Smůla se nás nadále drží
a jsme zklamaní.“

1 :0

1.SK Prostějov

Tomáš KALÁB

Foto: Josef Popelka
 Sokolov toho dopředu příliš nepředvedl. Nebylo až překvapivé, že
za první poločas vyslal pouze jedinou střelu na branku?
„Podmínky byly poměrně těžké, zejména vítr znamenal významné riziko. Tak
jsme měli první poločas navrch my, druhý spíše soupeř. Při absenci kombinačního fotbalu se proti větru hraje obtížně.“
 Jak se spolupracovalo se stopery - jeden je nově příchozí, druhý po
delší absenci?
„Neviděl jsem v tomto bodě žádný problém, komunikovali jsme spolu, snažil
jsem se pomáhat, ale většinu situací zvládli
sami. Schuster je zkušený hráč, Malý sice
přišel mezi posledními, ale dobře do týmu
zapadl, takže defenzivě před sebou věřím.“

FK Baník Sokolov

17. kolo Fortuna národní ligy
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Rozhodčí: Váňa - Fišer, Kubr
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Žluté karty: 39. Malý, 90. Pančochář

Žluté karty: 48. Zorvan, 90. Ševčík

Střídání: 57. Fládr za Elšíka, 70. Hladík za Hirsche, 85. Sečkář za Píchala

Střídání: 66. Mejdr za Dvořáka, 66. Ševčík za Zorvana, 87. Čihák za Čermáka
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HRÁČ

ALEŠ SCHUSTER
SCH
Skromný a spolehlivý
spolehli
stoper dohrál podzim
s jistým sebezap
sebezapřením a vzhledem k nutné
operaci kolene zmeškal téměř celou zimní
přípravu. Zdravotně
Zdr
je sice už v pořádku,
konec zápasu
zápa už ale přece jen cítil.
Přesto hrá
hrál s kolegou Malým naprosto
spolehli
spolehlivě a soupeře do větší šance
před H
Halouskou nepustil. Naopak
ještě mohl zařídit penaltu pro
domác
domácí barvy, zákrok na něj se dal
odpískat... Vynikající zápas sehrál také
Lubomír Mach
Machynek, jemuž zimní přípravy
a starty jara evidentně
e
svědčí. Pokud bude
zdravotně v ppořádku, může hrát v týmu
důležitou roli.

NA LAVIČCE
A PRŮVANEM V KÁDRU
„Hledali jsme inspiraci v Realu a Barceloně,“
vyjádřil se k hernímu systému eskáčka kouč Petar Aleksijević
PROSTĚJOV Nová krev a odhodlání. Kádr prostějovských fotbalistů doznal před startem jarní části Fortuna
národní ligy 2016/2017 řadu změn. Přišlo několik ostřílených fotbalistů v čele se„Zlíňáky“ Malým a Elšíkem, hodně se sází na Gruzínce
Alaverdašviliho či momentálně zraněného Čtvrtníčka. Naopak odešli nevyhraní mladíci Petržela, Šteigl, Nekuda, ale také brankářská
jednička Kofroň. Do pozice hlavního kouče se reálně posunul Petar
Aleksijević, papírově bude vše i nadále licenčně„jistit“ Miroslav Takáč.
Naopak František Jura už bude řídit klub ryze z pozice generálního
sportovního manažera, jeho dosavadní pobočník Roman Popelka se
pak vedle funkce asistenta stal i sportovním ředitelem celého oddílu.
Společně pak mají všichni jeden cíl: vytáhnout eskáčko z podpalubí
druhé nejvyšší soutěže a minimálně se porvat o záchranu!

pohledem Karla Kroupy

www.
1skprostejov.cz

Přestože je výchozí pozice eskáčka
na startu FNL nedobrá, klubový šéf
nevidí budoucnost až tak černě.
„Pokud se nám vydaří první tři kola,
šance je reálná. Vnímáme ale, že situace je těžká, chceme se však o to
sportovně porvat se vším všudy. Já
jsem životní optimista a věřím, že se
to může podařit! Jestliže ne, je
zbytečné říkat, co bude za půl roku.
Předběžná dohoda se sponzory je
ale taková, že se pokusíme o co
nejrychlejší návrat,“ prozradil
František Jura, generální sportovní
manažer 1.SK Prostějov.
Důvěru jako hlavní kouč „A“týmu s pravomocemi dostal Petar
Aleksijević. Charismatický kormidelník si šance váží. „Děkuji
za povýšení, důvěra mě těší. Je to
velká pocta,“ pronesl na tiskové konferenci. „Ve druhé lize si nemůžete

Faktickým hlavním kouem se stal pro jaro Petar Aleksijevi. 2x foto: Zdenk Vysloužil

vybrat soupeře, který by mohl vyhovovat. V každém zápase prostě
musejí hráči odevzdat úplně všechno
a uvidíme, na co to bude stačit. Podmínky k přípravě jsme měli výborné.
Odpověď na to, jaká byla, nám však
dají až mistrovské zápasy. Vybírali
jsme si záměrně soupeře, kteří
nás měli prověřit a prověřili. Když
budeme vyhrávat, tak můžeme říkat,
že jsme dobře trénovali,“ shrnul uplynulé období s lehkým úsměvem
Aleksijević. V pohodovém duchu

Právě v této minutě padla vítězná branka, navíc první číslici
nosí na dresu šťastný střelec

Do Varnsdorfu
pes dva státy
Prostějov (tok) - Dlouhá cesta
čeká prostějovské fotbalisty za
příštím soupeřem ve FNL. Do
Varnsdorfu pojedou o tomto víkendu zhruba čtyři hodiny a urazí
tři stovky kilometrů nejen po českém území. Z Chrastavy je tam
totiž nejblíže přes Polsko a německou Žitavu. Ve hře je i varianta, že
by výprava vyrazila na sever Čech
den předem. Rozhodnutí padne až
v průběhu nadcházejícího týdne.

www.
vecernikpv.cz

pak nový kormidelník pokračoval.
„V jakém rozestavení budeme hrát?
Klidně napište, že v takovém, které
nám přinese vítězství. Hledali jsme
inspiraci v Realu a Barceloně, rozhodli jsme se tedy pro 4-3-3!“
Do jarní části jde kádr eskáčka po
všech peripetiích v poměrně dobrém
zdravotním stavu, byť těžkou ranou
bylo hlavně zranění Martina Suse
v přípravném utkání ve Skalici. „Tak
brutální faul jsem ještě neviděl. Řešili
jsme to příchodem Michala Malého

OBCHODNÍ PARTNEØÍ 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017
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Prostějov (tok) - O zkušeného
stopera je zájem nejen v týmu
mužů 1.SK Prostějov. V uplynulém týdnu po něm sáhl i trenér
Weisser s týmem U19. Samozřejmě kvůli tomu, aby měl další zápas
na rozehrání. „V zápase jsem nabral
cenné zkušenosti a s trenérem jsem
domluven, že v případě potřeby
opět rád vypomůžu,“ vtipkoval
Schuster po zápase se Sokolovem.

František Jura nebude premiérov na
lavice eskáka.

Zdeněk
VYSLOUŽIL

„Do zápasu jsme dobře naskočili. Začátek nám určitě patřil, jen škoda některých závarů, které jsme nedotáhli až do finále. O tlaku nejlépe vypovídalo
množství rohových kopů, které by ovšem měly vést k efektivnímu zakončení.
To je jeden z momentů, na kterých je potřeba zapracovat. Hra se pak přece
jen trochu srovnala, utkání významně ovlivnil silný vítr, terén byl také složitý.
Druhý poločas tak patřil spíše soupeři, protože hrál s větrem v zádech. Některé momenty ani moc fotbalově nevypadaly.
Tohle vítězství nás může ohromně nakopnout dál. Na podzim jsme totiž
přesně takové zápasy hráli. Ovšem nezvládli jsme se a prohráli. Teď se to otočilo a třeba to předseda shora zařídil. V týmu je cítit větší konkurence, což na
podzim dosti chybělo. Nejlépe to dokumentuje fakt, že gól zařídili střídající
hráči. Ve Varnsdorfu, který nečekaně vyhrál v Budějovicích, to bude hodně
těžké, ale měli bychom stavět na tomto vítězství. Snížili jsme náskok Pardubic na pět bodů, takže jsme opět ve hře. Musíme tam jet zkusit něco urvat!“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

O Schustera je zájem
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První výjezd do Varnsdorfu,
který vyhrál v „Budějkách“
PROSTĚJOV Tuto neděli čeká
na fotbalisty 1.SK Prostějov první
jarní utkání na soupeřově půdě,
a to až v dalekém Varnsdorfu. Také
tento přitom, stejně jako eskáčko,
začal jaro úspěšně, když nečekaně
vyhrál na trávníku favorizovaných
Českých Budějovicích 1:0. Hanáky
tak čeká těžká šichta.
K týmu druhého jarního soupeře se
po podzimní sezóně vrátil staronový trenér Zdenko Frťala, historicky
nejúspěšnější kouč Varnsdorfu, který skromný klub vytáhl k (nakonec
nevyužitému) postupu do první ligy.
V zimní přestávce vystřídal Romana
Veselého a od majitele klubu Vlastimila Gabriela dostal dva základní
úkoly: zlepšit domácí herní projev,
kdy na podzim vyhráli domácí pouze
dva z devíti zápasů, a nahradit střelce Alexandra Jakubova, který odešel
do Ostravy. Proběhly i další změny
v kádru. Beneš požádal o ukončení
smlouvy a vrátil se do Chrastavy, prvoligový Jablonec si stáhl Housera
s Rysem, zatímco Liberec Koláře.
Do týmu naopak přišli opačným
směrem Končal s Lischkou, Bláha,
brankář Porcal, z Teplic pak Bílek

a z jihočeských Budějovic Švantner.
Nejzajímavější posilou je Skot Gary
Cennerazzo, který naposled působil ve Spojených státech. O krajním
obránci přitom mluvil Frťala po přípravě jen v superlativech.
Během přípravy absolvoval Varnsdorf
tři utkání tradiční zimní Tipsport ligy,
v níž uhrál jediný bod, a deset přípravných utkání. Z šesti odešli nadcházející
soupeři eskáčka jako vítězové, porazili
třeba prvoligovou Jihlavu. Úspěšný vstup
do sezóny zažili v prvním jarním kole. Na
Střeleckém ostrově porazili favorizované
České Budějovice brankou Knejzlíka
čtvrt hodiny před koncem. Na úspěchu
se podílela sestava Samoel - Zbrožek,
Zieris, Lischka – Cennerazzo, Daníček,
Bláha, Kozma (37. Bílek), Knejzlík - Durdević (88. Fotr), Dordič (82. Beránek).
„Vítězství dnes samozřejmě oslavíme,
ale v pondělí bude vše smazáno a plně
se soustředíme na zápas ve Varnsdorfu,“ pronesl po utkání se Sokolovem
jeden z dvojice trenérů Petar Aleksijević. Aktuální zprávy z kabiny hovoří
o tom, že k dispozici by už mohl mít
i útočníka Čtvrtníčka, což by bylo
pro ofenzivu významná vzpruha.
(tok)

ze Zlína,“ poznamenal František Jura.
Nejistá je situace okolo druhého člena
marodky Čtvrtníčka. „Snad bude
co nejdříve v pořádku,“ přeje si generální sportovní manažer. „Přivedli
jsme dalších šest hráčů, zvýšila se tak
konkurence. To bylo to, co nám na
podzim chybělo,“ doplnil.
Směrem z Prostějova naopak zamířili
brankář Kofroň do Kroměříže, Milan Machálek do Vyškova, trojice
Petržela, Nekuda a Šteigl do Holice,
Schwaczovi a Štrombachovi skončilo
hostování. Tomáš Machálek nakonec
skončil v Líšni. „Chceme stavět na
zkušených hráčích a naším zájmem
je, aby se výše uvedení mladí hráči
vyhráli, a počítáme s nimi do budoucna,“ vysvětluje Jura. „Kluci, co tu
byli, ne že by neuměli hrát. Chyběly
jim ale právě ty zkušenosti. Konfrontace s profesionálním fotbalem pro
nás byla krutá. Objektivně mohu
říct, že jsme po podzimní části mohli
mít o takových šest bodů více. Už je
to ale pryč a nikdo to nevrátí. Přesto
se pokusíme zachránit,“ vyhlásil
bojovně František Jura,.
Na to, jak bude prostějovský soubor vypadat v ostrých bojích, se
bude dlouholetý hlavní kouč nově
dívat jen z tribuny. „Dvacet let
jsem sledoval zápasy pouze z lavičky.
Všichni mi říkali, že z tribuny je vidět
úplně všechno. Budu tedy sedět tak,
abych dobře viděl. (úsměv) Podle
toho, jak bude děj vypadat, pak budu
stav případně s trenéry konzultovat.
Připadá mi jako férové a logické, že
když Petar a Roman Popelka odtrénovali celou přípravu, aby tým vedli
v zápasech,“ objasnil František Jura
svoji novou roli a rozdělení úkolů.

Tret bránu a pak jen euforie.

Píbh Michaela Sekáe

PROSTĚJOV Na Michaelu Sečkářovi je dobře patrné, jak může
hráči prospět hostování v nižší
soutěži s pravidelným herním vytížením. To byl konečně i případ
Jana Šteigla, kterého však dostihly
zdravotní problémy. Při střídání
v sobotním duelu proti Sokolovu
byl maximálně koncentrovaný
na svých pět minut, které měl na
hřišti odehrát, a bohatě se mu to
vyplatilo. Stal se hrdinou!
 Po návratu z třetiligového
Vyškova stačila nějaká ta minutka
v druhé lize a důležitý gól. Že by
profesionální start snů?
„Seběhlo se to nějak strašně rychle,
mám z toho ještě teď zamotanou
hlavu. Jsem i za těch pět minut moc
rád, protože mám konečně start ve
druhé lize. Hostování ve Vyškově
mně hodně pomohlo, chytl jsem se
střelecky.“
 Jak vlastně padla vítězná branka?
„Hladík vypracoval skvělou individuální akci, dal mi to mezi soupeřovy obránce, jen jsem se modlil, ať to
dobře trefím. Pak už byla jen velká

ku věnoeuforie. Chtěl by tutoo brank
branku
mu předsedovi
vat našemu zesnulému
panu Langrovi.“
 Takže se dá říci,
ci,, že jste byl
v pravý čas na pravém
ém
m místě?
„Přesně tak. Velkou zá
zásluhu
ásluhu má ale
me makali jeden
celý tým, opravdu jsme
nehráli, přinesli
za druhého. I ti, co nehráli,
do týmu pozitivní atmosféru.
mosféru. Vše se
projevilo na hřišti, vyhrát
yhrát jsme mohli i víc, nějaké šancee byly. Sokolov
podle mého názoru nic převratného
nepředvedl.“
 Tento, byť důležitý
žitý gól asi
cestu do základní sestavy
neotevře?
„V přípravě jsem hrál na
e, kde
postu levého obránce,
je v základní sestavě Hýbl
uhé
se zkušenostmi v druhé
kat
lize, takže musím čekat
dna šanci. Každopádm
ně jsem rád, že jsem
Foto: Josef Popelka
ova
se vrátil do Prostějova
a mohu bojovat o místo
v sestavě druholigového týmu. Třeba hodnutí trenérů je pochopitelné a já
pak svým dílem pomoci k záchra- budu rád za každý start. Jsem hlavně
ně. Musím pracovat a čekat. Roz- rád, že jsem se posunul o soutěž výš.“
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Urice v zajetých kolejích: Generálka na jedničku s hvězdičkou
Remíza i s vyškovskou rezervou Kralice naložily Brodku pět kousků
VYŠKOV Výhra až v mistráku?
Fotbalisté Určic prožili přípravné
období v remízovém duchu. Jak
jinak mohla skončit generálka
na mistrovskou soutěž než patem. Účastník krajského přeboru
se popasoval na závěr zimního
období s rezervou třetiligového
Vyškova a uhrál výsledek – 2:2.
Pozitivní na tom je, že Určičtí
stáhli dvoubrankové manko.
„Nebyl to zápas podle mých
představ…,“ krčil rameny Radek
Tomšic, trenér Určic.
Mnohem více než výsledek posledního přípravného střetnutí však
trenéra trápí jiná věc. „V týdnu se nám
zranil Vaněk, což je dost klíčová věc.
Radim je nesmírně důležitý hráč pro

náš tým,“ poznamenal Tomšic a dodal:
„Ozvalo se mu opět koleno, se kterým
už měl problémy dříve. Uvidíme, jestli
bude mít ještě chuť riskovat zdraví.“
„V samotném utkání nám nevyšel
začátek podle našich představ.
Vyškov nás chvílemi docela
přehrával a nedařila se nám kombinace. Postupně jsme se dostali do
hry a měli šance, ale neproměnili
je. Na konci poločasu jsme si dali
po standardce vlastní gól,“ popsal
průběh prvního dějství Tomšic.
Trápení Určic pokračovalo i po změně
stran. Vyškov vstřelil druhou branku a
směřoval k vítězství. „Zásluhou Halouzky jsme vstřelili kontaktní branku a
v závěru si vytvořili tlak, z něhož jsme
dokázali vyrovnat. Pozitivní je, že se

CHROPYNĚ Solidní fazóna. Kraličtí fotbalisté mohou být před
startem jarní části v pohodě. Celou zimní přípravu projeli bez
porážky a svou formu potvrdili
i v posledním duelu. Adepta postupu z I.A třídy vyprovodili pěti
brankami. „Soupeř nás zlobil,
dokud měl síly. Pak jsme už měli
zápas pod kontrolou,“ komentoTJ Sokol Urèice
val kralický trenér Ivo Gottwald.
FK Vyškov „B“
Do posledního přípravného utkání
2:2 (0:1)
nastoupila téměř kompletní sestava,
Branky Určic: Halouzka, vlastní.
ve které chyběl pouze stoper Dočkal.
Sestava Určic: Hýbl – Zelina, „Obrana hrála prakticky v dětském
Neubauer, Frehar, Plajner – Šlajs, složení a zvládla to na výbornou,“
Bokůvka, Menšík, Halouzka – podotkl Gottwald.
Račanský, Mohelník. Střídali:
D. Trajer, Kvapil, Slezák, Žáček.
Trenér: Radek Tomšic.
mužstvo zvedlo a dokázalo se o výsledek porvat,“ uzavřel Tomšic.
Určice čeká v neděli 12. 3. první
mistrák na půdě Rapotína. Jedná
se o duel o pomyslných šest bodů,
protože právě Rapotín je nejbližším
tabulkovým sousedem Sokola. (zv)

Střelecky se blýskl Ondřej Petržela,
jenž si hlasitě řekl o místo v základní
sestavě. „Byl nejlepším hráčem na
hřišti. Hlásí se do základu,“ usmíval
se Gottwald a pokračoval: „Završili
jsme výsledkově úspěšnou přípravu.
Já bych ty výsledky ale nepřeceňoval.
Přece jenom jsme hráli s týmy z I.A
a I.B třídy. Na druhé straně jsme jim
ale dali najevo, kam patří,“ culil se
evidentně dobře naložený Gottwald
a dodal: „Aby nám ale pak neukázali
soupeři v soutěži, kam patříme my…“
Teď už čeká Kralické ostrý start jara
v podobě domácího zápasu s tradičním rivalem ze Želatovic. Hraje
se v sobotu 11. 3. od 14:30 hodin.

„Doufáme, že si přeneseme formu
z přípravy i do mistráků,“ uzavřel Ivo
Gottwald.
(zv)

FC Kralice na Hané
FK Brodek u Pøerova
5:1 (1:1)
Branky Kralic: Petržela 2, Kováč,
Novotný, Troneček.
Sestava Kralic: Števula (46. Adamík) – Novotný, Hlačík, Prokop,
Blahoušek – Neoral, Vincourek –
Cibulka, Nečas, Martinka – Kováč.
Střídali: Lexa, Valtr, Němčík, Halenka, Troneček, Petržela. Trenér:
Ivo Gottwald.

Pedplatné na dva roky
pište na predplatne@
predplatne@vecernikpv.cz

Další fotbalové aktuality hledejte na www.vecernikpv.cz

se volí KRAJSKÝ FOTBALOVÝ ŠÉF!
Plumlov trumfl Určice i Čechovice! Ve tvrtek
Jediným kandidátem je Stanislav Kaláb

EX

M. SPÁÈIL
stráví jaro
CH“
v „BORKÁ

EXKLUZIVNĚ
PLUMLOV Je rozhodnuto. Dostihy o vyhlášeného kanonýra nakonec vyhrál účastník I.A třídy
Olomouckého KFS z Plumlova. Někdejší hráč Sigmy a druholigové Holice Michal Spáčil nakonec poslechl
hlas srdce a zamířil na horní konec
přehrady. „Nabídek jsem měl víc, asi
převážily určité vazby,“ potvrdil Večerníku Spáčil. „Velké přátelství mě
pojí s Fanou Kocourkem, Petrem
Kiškou a nakonec i manželka Jiřina
je z Plumlova!“

Zdeněk VYSLOUŽIL
Třiačtyřicetiletému fotbalistovi se po
jeho nečekaném konci v Rakousku
nabídky jen hrnuly. „Zajímavě vypadala možnost v Čechovicích, nastoupil
jsem za tento tým i v jednom ´přáteláku´. Volali mi také z Lutína nebo Určic,
pak i z dalších klubů. Mile mě takový
zájem překvapil. Musím přiznat, že
jsem to opravdu nečekal,“ usmíval se
dnes už hráč Plumlova Michal Spáčil,
jenž nikdy tak nízkou soutěž nehrál.
„Chtěl jsem si to zkusit. Je to pro mě

Michal Spáil v plumlovském dresu.

novinka. Čím jsem starší, tím je to náročnější. Všude jsou mladí běhaví kluci, musím se jim přizpůsobit. Nemůžu
tam jen postávat,“ zamyslel se nad nejbližším angažmá.
Zajímavostí plumlovského působiště je, že mu bude dělat trenéra jeho
někdejší spoluhráč z dorostu. „Já se
přizpůsobím, v tom nevidím problém.
Je dobré, že jim mohu i trochu poradit.
Už když jsem jezdil do Rakouska se
svým spoluhráčem, jenž byl i trenérem,
tak jsme dávali sestavu a systém dohromady společně. Neříkám, že do toho

Foto: Zdenk Vysloužil

budu ´Pecovi´ kecat, ale jestli bude
chtít, rád mu poradím,“ s úsměvem nabídl své asistenční služby Spáčil.
Velká radost a úleva z dokončeného
transferu čišela i z plumlovského kouče. „Samozřejmě že jsem rád. Přiznám
ale, že jsem si v uplynulém týdnu nebyl
tolik jistý. Přece jenom těch zájemců
o Michala bylo víc a z vyšších soutěží. Takový hráč pomůže nejenom na
hřišti, ale i v kabině,“ komentoval Petr
Kiška. „Nečekal jsem, že bych ho někdy trénoval. Doufám, že nám to bude
spolu fungovat,“ dodal s úsměvem.

PROSTĚJOV Volební valná hromada Olomouckého krajského
fotbalového svazu by měla proběhnout bez emocí. Na post
předsedy se totiž nenašel jediný
protikandidát proti stávajícímu šéfovi Stanislavu Kalábovi.
„Neočekávám moc bouřlivý
průběh. Trochu souboj bude
asi jen o tři místa do výkonného
výboru za kluby, kde je šest kandidátů,“ komentuje od čtvrtka
prakticky staronový předseda
Ol KFS Stanislav Kaláb.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Vzhledem k tomu, že se Stanislavu
Kalábovi nepostavil žádný protikandidát, oslovili jsme ho o názor na
další průběh voleb. „Do výkonného
výboru za kluby kandidují Milan
Elfmark, Pepa Ondroušek a Josef
Mrnka. Všichni pracovali ve výkonném výboru v minulém období a byl
bych rád, kdyby dostali důvěru znovu,“ vyjádřil se ke kandidátům Kaláb.
„Zbývající tři kandidáti jsou z OFS
Olomouc a usilovali už o převzetí
moci na okrese. To se jim nepovedlo
a tak se snaží něco ovlivnit v kraji.“

Na tom, že by měl ve funkci předsedy
pokračovat Stanislav Kaláb, se shodli
všichni předsedové okresních fotbalových svazů. „Po volbách v jednotlivých
okresech se sešli všichni staronoví
předsedové a diskutovali o tom, jak by
měl vypadat kraj po volbách. Všechny
okresy se shodly na tom, že bych měl
pokračovat dál jako předseda,“ informoval Večerník Stanislav Kaláb. „Tato
důvěra mě těší a zároveň zavazuje. Jedná se o moje poslední volební období.
Myslím, že máme kraj docela stabilizovaný po všech stránkách. Myslím, že se
nemáme za co stydět.“
Slova stávajícího předsedy Ol KFS potvrdil i šéf OFS Prostějov. „Na schůzi
výkonného výboru jsme se dohodli,
že podpoříme Standu Kalába. Za Prostějovsko budu do VV kandidovat jen
já a doufám, že mě kluby podpoří. Do
revizní komise budou od nás kandidovat Honza Kubalák a Jiří Svozil. Překvapení žádné neočekávám, ale nikdy

Pedseda OFS Milan Elfmark kandiduje za Prostjovsko do VV Ol KFS.
Foto: Zdenk Vysloužil

ho nemohu vyloučit,“ dodal k tématu
volební valné hromady Milan Elfmark.
O tom, kdo bude řídit Olomoucký
krajský fotbalový svaz v příštím
volebním období, se rozhodne ve
čtvrtek 9. března 2017.

Rozhodovat o tom budou zástupci jednotlivých klubů
s právem účasti na VH KFS
Z krajského přeboru to jsou: Ústí, Velké Losiny, Zábřeh, Šternberk,
Medlov, Lutín, Dolany, 1.HFK Olomouc. Za I.A třídy: Černovír, Bohuňovice, Dubicko, Paseka, FKM Opatovice, Brodek u Př., Lipová, Čechovice. Z I.B tříd mají právo účasti: Dub nad Moravou, Němčice nad Hanou, Újezdec, Kostelec na Hané, Protivanov, Nemilany, Lesnice, Leština,
Vidnava.

Los jarní části Smoos krajského přeboru mužů:
17. kolo, nedìle
12. bøezna, 14.30 hodin:

Rapotín – Určice (sobota 11.3., 14.30), Kralice
na Hané – Želatovice (sobota 11.3., 14.30),
Chválkovice – Hněvotín (sobota 11.3., 14.30),
Medlov – Šternberk (čtvrtek 11.5., 17.30), Ústí
– Dolany (10.00), Kojetín volno, Lutín – Zábřeh, Velké Losiny – 1.HFK Olomouc „B“.
18. kolo, sobota
18. bøezna, 15.00 hodin:

Rapotín – Medlov, Šternberk – Lutín, Želatovice – Chválkovice, Kojetín – Ústí, Dolany – Velké Losiny (neděle 19.3., 15.00),
Zábřeh – Kralice na Hané (neděle 19.3.,
15.00), 1.HFK Olomouc „B“ – Určice (neděle 19.3., 15.00), Hněvotín volno.
19. kolo, sobota
25. bøezna, 15.00 hodin:

Želatovice – Hněvotín, Chválkovice – Zábřeh, Kralice na Hané – Šternberk, Rapotín – Lutín, Medlov – 1.HFK Olomouc
„B“, Velké Losiny – Kojetín (neděle 26.3.,
15.00), Určice – Dolany (neděle 26.3.,
15.00), Ústí volno.

20. kolo, sobota
1. dubna, 15.30 hodin:

Hněvotín – Ústí, Kojetín – Určice, Rapotín
– Kralice na Hané, Šternberk – Chválkovice, Zábřeh – Želatovice (neděle 2.4., 15.30),
Velké Losiny volno, Dolany – Medlov (neděle 2.4., 15.30), 1.HFK Olomouc „B“ –
Lutín (neděle 2.4., 10.00).
21. kolo, sobota
8. dubna, 15.30 hodin:

Medlov – Kojetín, Velké Losiny – Ústí, Želatovice – Šternberk, Chválkovice – Rapotín,
Kralice na Hané – 1.HFK Olomouc „B“, Zábřeh – Hněvotín (neděle 9.4., 15.30), Určice
volno, Lutín – Dolany (neděle 9.4., 15.30).
22. kolo, nedìle
16. dubna, 16.00 hodin:

Šternberk – Zábřeh (sobota 15.4., 16.00),
Hněvotín – Velké Losiny (sobota 15.4.,
16.00), Kojetín – Lutín (sobota 15.4.,
16.00), Ústí – Určice (10.00), 1.HFK Olomouc „B“ – Chválkovice (10.00), Rapotín
– Želatovice, Dolany – Kralice na Hané,
Medlov volno.

23. kolo, sobota
22. dubna, 16.00 hodin:

Kralice na Hané – Kojetín, Želatovice
– 1.HFK Olomouc „B“, Chválkovice –
Dolany, Šternberk – Hněvotín, Medlov –
Ústí, Určice – Velké Losiny (neděle 23.,4.,
16.00), Zábřeh – Rapotín (neděle 23.,4.,
16.00), Lutín volno.
24. kolo, nedìle
30. dubna, 16.00 hodin:

Rapotín – Šternberk (sobota 29.4., 16.00),
Hněvotín – Určice (sobota 29.4., 16.00),
Kojetín – Chválkovice (sobota 29.4., 16.00),
Dolany – Želatovice, Ústí – Lutín (10.00),
1.HFK Olomouc „B“ – Zábřeh (10.00), Velké Losiny – Medlov, Kralice na Hané volno.
25. kolo, sobota
6. kvìtna, 16.30 hodin:

Želatovice – Kojetín, Kralice na Hané –
Ústí, Medlov – Určice, Chválkovice volno,
Šternberk – 1.HFK Olomouc „B“, Rapotín
– Hněvotín (neděle 7.5., 16.30), Lutín –
Velké Losiny (neděle 7.5., 16.30), Zábřeh
– Dolany (neděle 7.5., 16.30).

26. kolo, nedìle
14. kvìtna, 16.30 hodin:

Hněvotín – Medlov (sobota 13.5., 16.30),
Kojetín – Zábřeh (sobota 13.5., 16.30),
1.HFK Olomouc „B“ – Rapotín (10.00),
Ústí – Chválkovice (10.00), Želatovice volno, Velké Losiny – Kralice na Hané, Dolany
– Šternberk, Určice – Lutín.
27. kolo, sobota
20. kvìtna, 17.00 hodin:

Šternberk – Kojetín, Želatovice – Ústí,
Chválkovice – Velké Losiny, Kralice na
Hané – Určice, 1.HFK Olomouc „B“ – Hněvotín (neděle 21.5., 10.00), Lutín – Medlov
(neděle 21.5., 17.00), Zábřeh volno, Rapotín – Dolany (neděle 21.5., 17.00).
28. kolo, sobota
27. kvìtna, 17.00 hodin:

Medlov – Kralice na Hané, Ústí – Zábřeh,
volno – Šternberk, Kojetín – Rapotín, Velké
Losiny – Želatovice (neděle 28.5., 17.00),
Určice – Chválkovice (neděle 28.5., 17.00),
Dolany – 1.HFK Olomouc „B“ (neděle
28.5., 17.00), Hněvotín – Lutín.

29. kolo, sobota
3. èervna, 17.00 hodin:

Rapotín volno, Šternberk – Ústí, Želatovice
– Určice, Chválkovice – Medlov, Kralice na
Hané – Lutín, 1.HFK Olomouc „B“ – Kojetín (neděle 4.6., 10.00), Dolany – Hněvotín (neděle 4.6., 17.00), Zábřeh – Velké
Losiny (neděle 4.6., 17.00).
30. kolo, sobota
10. èervna, 17.00 hodin:

Kojetín – Dolany, Hněvotín – Kralice na
Hané, Lutín – Chválkovice, Medlov – Želatovice, 1.HFK Olomouc „B“ volno, Ústí
– Rapotín (neděle 11.6., 10.00), Určice –
Zábřeh (neděle 11.6., 17.00), Velké Losiny
– Šternberk (neděle 11.6., 17.00).

letos slavíme jubileum...
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O VÍKENDU STARTUJE KRAJSKÝ PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

Texty: Evžen Holub a Zdeněk Vysloužil. Foto: Zdeněk Vysloužil

Jarní část slibuje napínavou podívanou
Nebýt zužování krajského přeboru,
neměly by už týmy od pátého místa dál
prakticky o co hrát. V minulých letech
totiž platilo, že padal pouze jeden celek,
a když se ještě před samotným rozehráním soutěže odhlásilo mohelnické
„béčko“, první sestupující byl rázem na
světě, aniž by se vůbec muselo kopnout
do balonu. Svazoví funkcionáři však
s předstihem rozhodli, že se počet účastníků sníží ze šestnácti na čtrnáct, právě
proto tak bude mít náboj nejen bitva na
čele, ale i na chvostu tabulky.
Boje o postup do divize zůstávají
i v tomto ročníku bez regionální účasti,
na nejvyšších pozicích se totiž pohybuje
kvarteto Ústí u Hranic, Velké Losiny,
Zábřeh na Moravě a Šternberk, které

si už vybudovalo znatelný náskok na
ostatní a dost pravděpodobně mezi sebe
nikoho dalšího nepustí. Zbylá jedenáctka mužstev tak může v lepším případě
zápolit jen o páté místo, především si to
pak mezi sebou rozdá o „Černého Petra“. V balíčku jsou ještě dvě neoblíbené
karty. A pokud by se Šumperku, Jeseníku nebo Přerovu nepodařilo zachránit
o patro výš, přibyl by ještě třetí smolíček.

KOMENTÁ

Kralice se odpíchly do sezóny pohárovým maem s Novými Sady.

závěr podzimní části, díky závěrečným
čtyřem duelům mohl mít kouč Ivo GotDál od nepříjemných starostí mají twald klidnější spaní. Radost mu mov tuto chvíli z regionálního dua fotba- hou dělat i zimní výsledky, varovný prst
listé Kralic na Hané. Vyvedl se jim totiž se však zdvihá při pohledu na šíři kádru.

Hráčů nemá k dispozici přehršel a bude
stačit drobná marodka v kombinaci
s pracovním vytížením, aby horko těžko
skládal sestavu dohromady. Mužstvo
tak stále nemá vyhráno, přestože dis-

Kralický Ivo Gottwald ví v zachování stedu tabulky:

„Když nás nepostihne absen+ní katastrofa,
nemuseli bychom mít problém se záchranou“
KRALICE NA HANÉ Se střízlivým
optimismem a současně drobnou
nervozitou, která se může změnit
v hluboké vrásky na čele, hledí
vstříc jarní části krajského přeboru
Ivo Gottwald. Trenér Kralic na
Hané dokráčel na podzim se svým
mužstvem k celkem sedmi výhrám
a devatenácti bodům, což stačilo na
deváté místo. A ve středu tabulky
by se chtěl udržet i nadále. Radost
mu udělaly slibné výsledky proti
týmům z nižších soutěží, naopak
s napětím sleduje, jak se v následujících třinácti kolech projeví úzký
kádr.
„Zimní příprava se vyvíjí dobře, sestava
je stabilizovaná. Mužstvo máme již
nějaký pátek pohromadě a v létě se nám
ho podařilo doplnit mladými kluky
z ´eskáčka´. Většina jich u nás zůstala,
odešel pouze Makowski, který uspěl
v divizních Kozlovicích. Hrajeme sice
se slabšími soupeři, ale abychom posílili sebevědomí kluků a zastříleli si úplně
všichni, pracuji totiž s hrozně velkým
počtem mladých hochů,“ vysvětlil
zkušený stratég, proč volil převážně
soky z I.A nebo I.B třídy Olomouckého KFS. A zatím je navýsost spokojen,
hráči plní, co po nich požaduje. „Až na
maličké časové výjimky jsme každému
ukázali, že jsme sehrané a konsolidované mužstvo z vyšší soutěže, že víme,

co děláme. Naše hra má smysl, kluci
drží kázeň a herní disciplínu. Kdo naše
zápasy viděl, musí uznat, že máme
sílu,“ libuje si Gottwald a neobává se
zkresleného pohledu daného slabšími
protivníky.
Větší starosti mu ovšem dělá pohled
na šíři soupisky, Kralice totiž opustila
hned pětice fotbalistů. „Jakákoliv marodka v průběhu jarní části nebo pracovní či jiná absence bude pro mě velice
problematická. Když pominu brankáře,
mám do hry třináct maximálně
konkurenceschopných hráčů, zbytek se
buď učí hrát, nebo je pracovně vytížený.
To platí pro Ondru Petrželu, který je
u policie a má rodinu, Peťu Dostála,
který má dvanáctky a třeba dva týdny ho
nevidím na tréninku, i Honzu Petráska,
který preferuje roli rozhodčího,“ sdělil
Gottwald. Právě posledně jmenovaný
je jediným novicem, jinak hráči pouze
odcházeli.
V Kralicích se vyjasnila alespoň pozice
gólmanské jedničky, kterou plně
obsadil Petr Števula. „Sice odchází
v dubnu na vojnu a bude se vracet
jen na víkendy, neboť je odvelen do
jižních Čech, ale má své kvality. Na
lavičce máme sedmnáctiletého Adamíka, který je úžasně pracovitý,
šikovný, ale potřebuje fyzicky vyspět,“
popsal kralický kouč. Naopak někdejší
opora David Krejčí se už s mužstvem

nepřipravuje. „U Davida je to škoda.
Je výborný brankář, ale z kádru se
vyřadil tím, že po svém vyloučení
přestal komunikovat ani nechodil
na tréninky. V lednu jsme si volali,
řekli jsme si, že si k tomu sedneme
a vyřešíme to, ale pravděpodobně
si to rozmyslel... Je mi jasné, že
upřednostňuje práci, to musím respektovat,“ poznamenal na adresu
prostějovského odchovance.
V Kralicích skončili rovněž Vyškováci
Surala s Horváthem. Prvního vyřadilo
zranění, druhý dal přednost práci
a studiu. A na odchodu je i bývalý kapitán. „Pivín má zájem o Valtra, také on
by tam chtěl jít. Trénuje sice s námi, ale
domluva je taková, že bychom si ho
nechali jen na první dva zápasy, protože
I.B třída startuje až později, a pak bychom ho do Pivína pustili,“ představil
Gottwald další odchod.

Nabízí se tedy otázka, proč Kraličtí
kádr nikým
n
neposílili a spoléhají na
stávajíc
stávající tváře. „Na to vám odpovím
úplně jednoduše, v regionu je
hrozně těžké vytáhnout hráče ze zajetých partií. Oni už jsou tolik spjati
se svým
svými kluby, že nemají zájem jít
o soutěž
sou výš. Jsou tam rádi, mají
ssvéé kamarády. Jediným naším
sv
d
dodavatelem hráčů je tak 1.SK
P
Prostějov a musím počkat
opět do léta,“ vyhlíží už nyní
příští přestupové období.
V tamější mládeži si už vytipoval
několik šikovných hráčů. „Mám tam
velice dobré vztahy a opět ze tři kluky
dovedu. Jsou zvyklí trénovat a věnují se
fotbalu odmala, dáváme jim možnost
rozehrát se v krajském přeboru,“ vypíchl
Ivo Gottwald důvody. Záměry kralického vedení se ale navzdory výše popsaným patáliím nijak výrazně neliší od
předešlých sezón. „Chtěl bych zachovat
postavení ve středu tabulky, jak se nám
to daří každoročně. Letos však půjde
o obtížný boj, protože i mužstva na
desátém místě musí bojovat o každý
bod a visí nad nimi Damoklův meč.
Naše parta kluků je ale natolik silná, že
když nás nepostihne nějaká absenční
katastrofa, tak bychom nemuseli mít
problém. Ale respekt máme velký, to
musím uznat,“ zmínil před startem
prvního jarního zápasu Ivo Gottwald.

ponuje šestibodovým odstupem od čtrnácté pozice. V bráně nemusí Kralické
tlačit bota. David Krejčí sice byl velkou
oporou, avšak Petr Števula ho dokázal
plnohodnotně nahradit a může dodávat spoluhráčům dostatek sebedůvěry.
Hlavním otazníkem ale bude, kdo se
ujme kanonýrské pozice, začne sázet
branky i v soutěži, aktuálních devatenáct zásahů je totiž třetím nejnižším
počtem mezi všemi celky.
Ještě víc napilno měly v zimě Určice.
Také jim extrémně dlouho trvalo sžívání se s novým ročníkem a dlouho okupovaly úplně poslední post, teprve od
poloviny října dokázaly častěji bodovat
a vyšvihly se alespoň nad Kojetín. Tým
opustili oba brankáři a také zkušený

lodivod Miloslav Machálek, který papírově plnil funkci asistenta, naopak zpět
do známého prostředí se vrátil Dominik Bokůvka. Právě na něm, Vaňkovi
či Vodákovi by měla jinak velice mladá
sestava stát, na ty nejzkušenější, kteří
prošli i vyššími soutěžemi se bude nejvíce
spoléhat. O to důležitější tak budou první kola, aby hráči neztratili sebevědomí
nabyté během přípravných utkání, proti
Rapotínu, holickému „béčku“ a pak ještě Kojetínu navíc půjde o velice důležité,
ba téměř existenční body. Právě Kojetín
by totiž potřebovaly Určice udržet za
svými zády a Rapotín či třeba Chválkovice stáhnout pod sebe.
Fotbalový fanoušek nejvyšší krajské
soutěže se má rozhodně na co těšit!

los krajského přeboru najdete
TJ SOKOL URÈICE
– SOUPISKA PRO JARO 2017:

Brankaøi:
Ondřej KOSTELKA
Tomáš HÝBL

1994
1999

Obránci:
Dominik BOKŮVKA
Jaroslav FREHAR
Martin NEUBAUER
František PLAJNER
Matěj ŠNAJDR
Petr VODÁK
Lukáš ZELINA

1991
1992
1997
1992
1998
1982
1995

Záložníci:
Michal BUREŠ
Petr HALOUZKA
Matěj HATLE
Tomáš MENŠÍK
Vojtěch SLEZÁK
Jakub ŠLAJS
Radim VANĚK

1996
1992
1986
1991
1998
1997
1985

Útoèníci:
Vladimír KRAJÍČEK
1997
Milan MOHELNÍK
1990
Milan RAČANSKÝ
1996
David TRAJER
1995
Michal TRAJER
1989
Radim ORDELT
1988
--------------------------------------------------Přišli: Dominik Bokůvka (Vyškov),
Ondřej Kostelka (Lysovice).
Odešli: Ondřej Běhalík, Patrik
Hořava (oba Olomoucko). Tomáš
Holásek(Bučovice).
REALIZANÍ TÝM
Trenér: Radek TOMŠIC
Vedoucí mužstva: František HÝBL
Předsedaoddílu:KvětoslavPETRUŽELA
Sekretář: Petr KOUŘIL

na straně
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FC KRALICE NA HANÉ
– SOUPISKA PRO JARO 2017:

Brankaøi:
Rostislav ADAMÍK
Petr ŠTEVULA

1999
1994

Obránci:
Jan DOČKAL
Libor MARTINKA
Ondřej NOVOTNÝ
Ondřej PETRŽELA
Michal PROKOP
Matěj VINCOUREK

1986
1983
1995
1989
1997
1997

Záložníci:
Michal BLAHOUŠEK
Petr DOSTÁL
ALOIS LEXA
Jan NEČAS
Martin NEORAL
Jan PETRÁSEK
Lukáš TRONEČEK
Pavel VALTR

1999
1994
1994
1977
1987
1993
1993
1983

Útoèníci:
Josef CIBULKA ML.
1990
Martin KOVÁČ
1996
--------------------------------------------------Přišli: Jan Petrásek (v jednání).
Odešli: David Krejčí (bez angažmá),
Jakub Horváth, Martin Surala (oba
Vyškov), Karel Makowski (Kozlovice), Pavel Valtr (v jednání Pivín).
REALIZANÍ TÝM
Trenér: Ivo GOTTWALD
Předseda klubu a vedoucí mužstva:
Jan NOVOTNÝ
Asistenti: Martin NEORAL a Jiří LEXA
Masér: Josef CIBULKA ST.

„V Určicích se mužstvo pořád buduje,“nechal se před jarem slyšet trenér Tomšic
Trenér Radek Tomšic (na snímku)
nastoupil k určickému týmu po
hojných letech samých úspěchů.
Na lavičce nyní kroutí druhý rok
a stejně jako při své premiéře
však i tentokrát vede své ovečky do boje o záchranu. Zatímco
v minulém ročníku se mu navzdory nedobré výchozí situaci
podařilo tým zachránit, letos
je situace snad ještě horší... Na
předposlední příčce nejvyšší
krajské soutěže ztrácí tři body na
třináctý Rapotín, čtyři na dvanácté Chválkovice a pět na další
dva celky. Pozitivem naopak je,
že o prvním sestupujícím bylo
jasno ještě před probíhajicí sezónou, kdy se na poslední chvíli
odhlásilo „béčko“ Mohelnice.
V optimálním případě tak bude
sestupovat pouze patnáctý tým,
může jich být ale i více. Jak jsou
na tom Určice, Večerník zjišťoval v exkluzivním rozhovoru.

 Jak jste spokojený se zimní
přípravou?
„Pokud to porovnám s loňskou, tak
letošní byla ta o něco lepší. Promluvil jsem si s klukama o důležitosti
této fáze, ze které budou žít celý rok.
S přístupem a plněním povinností
jsem spokojený.“
 Výsledkově to ale nebylo ideální...
„Většinou jsme nastupovali proti
týmům z I.A třídy a vesměs jsme
remizovali. Pokud vezmu, že jsme
zkoušeli různé varianty, tak bych
výsledkům až takovou důležitost
nepřikládal. Jak jsem říkal, s nasazením, kondicí a bojovností jsem
byl vcelku spokojen, což bylo hlavní.“
 Kádrové změny proběhly
podle vašich představ?
„Přišli nebo lépe řečeno vrátili se Bokůvka a brankář Kostelka. Ještě bych
chtěl dotáhnout do konce příchody
dvou hráčů, ale momentálně je vše

ve fázi jednání, takže jejich jména
zmiňovat nebudu.“
 Jeví se Dominik Bokůvka jako
výrazná posila?
„Prožil zde divizní éru, loni byl
v třetiligovém Vyškově. Je to už zkušený borec, navíc se jedná o hráče, na
kterého je spoleh. To se v současné
době o všech hráčích říct nedá.,, Já
jsem z lidského i fotbalového hlediska rád, že ho mám v mužstvu.“
 Vzhledem k postavení na sestupové příčce, vás asi nečeká lehké jarní část?
„Pro nás budou hodně podstatné
hned ty první zápasy, které nás čekají na úvod. Cílem je zvládnout
je co možná nejlépe, abychom
se odpíchli do dalšího průběhu.“
 Na čem byste chtěli stavět?
„Celou dobu, co jsem v Určicích,
máme problémy s defenzivní činností. Nedá se to říci jen o hře obranné čtyřky, ale vůbec celé souhře
celého týmu. Na to jsem tak kladl

v zimní přípravě největší důraz. Na
podzim jsme totiž inkasovali spoustu laciných gólů. Je něco jiného, když
vás soupeř přehraje anebo když soupeři sami ty góly nabídneme...“
 Mužstvo Určic trápila i fyzická
kondice. Několik zápasů jste ztratili v koncovkách nebo v penaltových rozstřelech...
„Vím o tom. Snažím se klukům vsugerovat, že je potřeba mít co možná
nejlepší kondici. Samozřejmě že
zaměstnání a rodina jsou přednější.
Musí ale pochopit, že i když někdy
trénink nestíhají, aby si šli alespoň
zaběhat.“ (úsměv)
 Necítíte ze strany soupeřů určitou averzi v tom smyslu, teď jim
to vrátíme za dobu, kdy nás poráželi?
„Takhle to nevnímám. Já se plně
soustředím na svůj tým. Je jasné, že
soupeři teď mají lehčí pozici, protože
mnohdy, když se sestoupí, tak následuje určitý útlum. Hráči se rozprch-

nou a všechno se buduje znovu. Já
se budu opakovat, ale v Určicích se
pořád mužstvo buduje. Poskládat
vhodné typy hráčů i lidsky nějakou
dobu trvá. Je lehké mít tým složený
z rozdílových hráčů, ale finanční realita je jiná. Rozhodně to ale necítím
tak, že by si na Určicích chtěl někdo
smlsnout.“
 Nic jiného než záchrana asi
není jarním cílem?
„Samozřejmě a věřím, že pro ni uděláme maximum. Musíme se plně
soustředit na začátek, s tím souvisí
psychika i celková sebedůvěra. Tým
si musí věřit, že je schopný porazit
kohokoliv. Například na podzim
jsme sehráli vyrovnané bitvy s těmi
lepšími, ale výsledkově to bohužel
nevycházelo. Mohli jsme mít reálně
o čtyři až pět bodů více a výchozí pozice by byla jiná.“
 V Rapotíně jde hned v prvním
kole o pomyslných „šest“ bodů...
„Důležitý zápas to bezesporu je.

Na druhou stranu zase ale nechci,
abychom ten zápas brali jako zlomový. Čeká nás ještě spousta dalších zápasů...“

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Tištín
5
Bedihoš
4
Brodek u Pv „B“ 5
Dobromilice 3
Otaslavice B 3
NmFice n./H. „B“ 4
ŽeleF
4
Pavlovice u Koj. 4
Nezamyslice „B“ 4

4
4
2
3
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
2
2
3
4

17:4
17:8
18:16
18:2
8:5
6:13
5:14
1:8
5:15

12
12
10
9
8
5
5
2
1

0
0
2
0
1
1
1
1
0

TABULKA DOMA:

Mužstvo
FC Dobromilice
TJ Tištín
TJ Sokol Bedihoš
TJ Sokol Brodek u Pv „B“
FK NmFice n./H. „B“
TJ Sokol Otaslavice „B“
TJ Pavlovice u Kojetína
TJ ŽeleF
TJ Haná Nezamyslice „B“

0
0
0
0
0
0
0
0
1

V
7
7
5
5
4
4
2
2
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

P
1
1
3
3
4
4
6
6
8

S
40:7
25:6
30:22
29:27
14:18
13:23
8:18
9:32
12:27

B
22
21
15
14
12
11
5
5
3

pk+
0
0
0
2
1
2
1
1
0

pk1
0
0
1
1
1
0
0
3

Dobromilice 5
Tištín
3
NmFice n./H. „B“ 4
Brodek u Pv „B“ 3
Bedihoš
4
Pavlovice u Koj. 4
Otaslavice „B“ 5
Nezamyslice „B“ 4
TJ ŽeleF
4

4
3
2
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
2
2
3
3
4
4
4

22:5
8:2
8:5
11:11
13:14
7:10
5:18
7:12
4:18

13
9
7
4
3
3
3
2
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

TABULKA VENKU:

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
0
0
1
2
0
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I SE SPORTEM

VEÈERNÍK V NOVÉM

1.
Petr BROSS
(Bedihošť)
16 branek
1.
Jakub ŠPAČEK
(Dobromilice) 16 branek
3.
Jakub KRATOCHVÍL
(Tištín)
10 branek
3.
Tomáš BUREŠ
(Dobromilice) 10 branek
5.
Petr ZBOŘIL
(Brodek u Pv „B“) 8 branek
6. Adam Buriánek (Němčice „B“), 7. 7. Petr Klobouk (Brodek u Pv „B“), 6.
8.-10. Vlastimil Kyselák, David Bosák (oba Tištín) a Patrik Richter (Dobromilice), všichni 5. 11.-13. Radek Štrajt (Želeč), Jaroslav Šatný (Otaslavice
„B“) a Miroslav Vévoda (Nezamyslice „B“), všichni 4. 14.-16. Michal Frgál
(Nezamyslice „B“), Michal Kaláb (Otaslavice „B“) a Petr Šenkyřík (Dobromilice), všichni 3.

POØADÍ KANONÝRÙ

Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek,
skóre, počet bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

III. TØÍDA OFS,
SKUPINA A

letos slavíme jubileum...

Obdobným způsobem jako průběžně vedoucí konkurent si v podzimní
části počínal soubor Tištína. Tradiční aspirant postupu sice nestřílel tolik branek jako v minulosti,
ale také minimálně inkasoval.
Soupeře přehrával především díky
dobře organizované hře a výsledkem bylo průběžné přetahování se
o první pozici s Dobromilicemi. Velkého rivala měli Tištínští stále na
dostřel, protože až do závěrečného
kola všechny své zápasy vyhrávali.
Právě v posledním kole první části
sezóny došlo k vzájemnému střetu
dvou vedoucích celků, ve kterém
se schylovalo k remíze. Deset mi-

poslední slovo

Tištín neøekl

rozdílem. Výjimkou byl pouze zápas na hřišti Brodku u Prostějova,
kde domácí rezerva posílená o některé fluktuanty z „A“-týmu dokázala s favoritem uhrát divokou
remízu (4:4) a následně vyhrát
v penaltovém rozstřelu. Lídr se však
z nečekané ztráty rychle oklepal
a následnou výhrou na hřišti největšího konkurenta z Tištína se
vrátil na podzimní trůn. Dobromilice přezimují na první příčce se
ziskem dvaadvaceti bodů a skóre
40:7.

Tým, který tvoří většinou zkušení
borci za zenitem své výkonnosti,
dokáže potrápit každého protivníka. V případě, že se k mazákům
připojí dravé mládí z klubového dorostu, je brodecký soubor
postrachem všech účastníků soutěže. Zajímavostí tohoto týmu je
vysoký počet nerozhodných výsledZamíchá „Beïák“ ků, které se navíc rodí v závěrečných minutách. Zkrátka v Brodku
hraje rezerva především pro radost,
kartami?
takže si diváci většinou přijdou
V pozici třetího vzadu působili v na solidní porci brankového koření.
první polovině ročníku borci Bedihoště. Mužstvo, které se tradičně
Bìhavé
pohybuje na špici třetí třídy, těží
především z domácího prostředí. Na
Tvorovice
vlastním pažitu Bedihošť neztratila
jediný bodík. Na hřišti soupeřů už to Předsezónní sloučení Tvorovic
tak slavné nebylo, když ze čtyř poku- s Němčicemi bylo ku prospěchu
sů vyšel vítězně pouze jeden. Vzhle- obou klubů. V Tvorovicích se zadem k jarnímu losu je však jasné, že chránil fotbal a mladí Němčáci
právě Sokol může zamíchat postu- mají kde hrát. Rezerva Němčic je
povými kartami. Dvojici vedoucích solidním týmem středu tabulky. S
celků totiž hostí na svém pažitu, a níže postavenými celky pravidelně
pokud Bedihošťští potvrdí svoji do- vyhrává, s těmi co jsou nahoře,
mácí sílu, mohou se ještě do bojů na prohrává a s tabulkovými sousedy
hraje vyrovnané partie. O postašpici tabulky zamíchat.
vení mužstva plně vypovídá i podzimní bilance, která je naprosto
Králové remíz
vyrovnaná. Němčická rezerva má
problémy se střílením branek, na
z Brodku
druhou stranu jich ani moc nedoPrvní polovinu tabulky uzavírá stává. V jarní části může jen mile
záložní tým Brodku u Prostějova. překvapit.
nut před koncem však skóroval
hostující kanonýr Tomáš Bureš
a v nastaveném čase dokonal dílo
zkázy střídající Krivčík. Jediná
porážka podzimu tak stála Tištín korunu podzimního půlmistra
a TJ tak ztrácí na arcirivala jeden
bod.

rovnané duely, ve kterých měly OtaNevyzpytatelné slavice opticky více ze hry, skončily
remízami nebo těsnou porážkou. Tři
penaltové rozstřely z osmi odehra„Metle“
ných duelů jsou společně se zálohou
Projekt „B“-týmu, se kterým vstoupili Brodku nejvyšším počtem.
do sezóny Otaslavičtí, se zdá vydařený. Mix dosluhujících a teprve zaPavlovické
čínajících hráčů se zařadil do středu
tabulky. Na nejlepší mužstva sice tenzklamání
to tým ještě nestačí, ale s těmi horšími
dokáže bodovat. Velkým problémem Tým z hranic regionu vstupoval
je však střílení branek. Mnohdy vy- do sezóny jistě s vyššími ambicemi.

Tištínská fotbalová parta chce na jae sesadit dobromilického rivala.

Pouhých pět získaných bodů a jediná výhra v základní hrací době jsou
asi hodně za očekáváním. Pavlovice
přitom měly platit za možnou štiku
soutěže. Doplatily však na těžký los,
kdy přišla série porážek, ze kterých
se už tým nevzpamatoval a pevně se
usadil na nejspodnějších příčkách. Z
nich se odpoutal až díky výhře v Nezamyslicích a následném zvládnutém
penaltovém rozstřelu s Otaslavicemi.
Tradičně se ale Pavlovickým daří více
na jaře, takže se nechme překvapit.

Nedávná bašta celého jižního regionu se trápí. Sestupná tendence výkonů a výsledků prvního mužstva se
neblaze odráží i na rezervním týmu.
Nezamyslické béčko, které patřilo v
předchozích sezónách pravidelně k
lepší polovině třetí třídy, se ocitlo na
samém výkonnostním dnu. Mužstvo
za celý podzim nepoznalo vítěznou
radost, je na chvostu celé tabulky se
ziskem pouhých tří bodů za porážky v penaltových rozstřelech. Jestli
dojde v jarní části ke zlepšení, je ve
hvězdách, s největší pravděpodobností se tak ale nestane.

v celkové krizi

„Nezátka“

Rozdělení „trojky“ na dvě skupiny
pravděpodobně zachránilo fotbal
v Želči. Jeden z outsiderů okresních
soutěží si každý týden zahraje s okolními dědinami a to je to, proč se fotbal
na takové úrovni dělá. Tým zvyklý na
hru na chvostu čtvrté třídy nasbíral
pět bodů a není poslední. Náladu v
Želči spravila především závěrečná
výhra s Pavlovicemi, která posunula
mužstvo na předposlední příčku.

pro radost

Želeè hraje

1

– TJ Tištín

Zdenìk OULEHLA

) „Podzim dopadl až na ten poslední zápas,
jak jsme si přáli a chtěli. Bohužel jsme utkání
s Dobromilicemi prokaučovali. Soupeř byl lépe
připraven a zaslouženě vyhrál. My jsme chtěli být
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) „S podzimem jsme určitě spokojení, i když
nějaká ta kaňka se tam vždycky najde. Škoda
je zaváhání s Brodkem, ale převažuje velká spokojenost. S tím, že budeme hrát o první místo, jsme
počítali. Vrátil se nám z Pivína Špaček a i další dva
kluci Bureš a Richter splnili očekávání. S nimi
přišlo třicet branek z celkových čtyřiceti. Předpokládali jsme, že se budeme s Tištínem bít o první
místo.“
) „Žádné změny pravděpodobně kádr nedozná. Na něčem samozřejmě pracujeme, ale nic
není jisté. Měli bychom jaro zvládnout i ve stávajícím složení. Pokud postoupíme, budeme asi muset posílit.“
) „Vzhledem k postavení nemůžeme mít jiný
cíl než první místo. Hned v prvním kole hrajeme s Tištínem a je to vlastně zápas sezóny. Pokud
ho zvládneme, budeme to mít ve vlastních rukách.
Měli bychom čtyři body náskok a lepší vzájemné
zápasy.“
) „Někdo na to nadává, další to zase vítají.
V danou chvíli to bylo asi nejlepší řešení, jaké
se dalo udělat. My jsme rádi, že nemusíme jezdit
přes půl okresu na celodenní výlety. Do příštích
sezón bych ale uvažoval o další reorganizaci. Asi to
není to pravé ořechové. Klidně by se mohlo udělat
nějaké play-off nebo nadstavba.“

- FC Dobromilice

Aleš OŠKERA

Josef ZEMÁNEK
– pøedseda TJ Sokol Bedihoš

3

2

) „Mysleli jsme si, že budeme hrát o první
místo. Bohužel jsme prohráli v Dobromilicích
i Tištíně. Limitoval nás úzký kádr, přece jenom
máme dost starších kluků, kteří mají zaměstnání
a rodiny. K oběma výše zmíněným zápasům jsme
jeli pouze v jedenácti lidech. Herně na tom ale
špatně nejsme, byli jsme srovnatelní s dvojicí vedoucích celků.“
) „Odchází Petr Bross do Konice, náš a vlastně
celé soutěže nejlepší střelec. Vrací se ale bývalý
útočník Martin Musil, který kvůli práci rok nehrál.
Zájem máme i o Luďka Zdráhala, který se chce
vrátit, bydlí tady. Náhrada za Brosse by tedy být
mohla.“
) „Předsezónním cílem byl postup. Na jaře se
pokusíme ztrátu dohonit. Když se podívám na
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před sezónou první. Podařilo se nám doplnit kádr,
máme dost kluků, je z čeho vybírat. Musím poděkovat klubovému vedení, že dělá, co je v jejich
silách, a vytváří nám solidní podmínky.
) „Do jara půjdeme úplně ve stejném složení
jako na podzim. Máme dostatečně široký kádr,
máme téměř dvacet fotbalistů. Jsou to kvalitní hráči a mají naši plnou důvěru. Věřím, že to s nimi dotáhneme, kam chceme.“
) „Cíl zůstává neměnný – první místo! Hned
ten první zápas hodně napoví. Hrajeme v Dobromilicích. Pro postup uděláme všechno. Myslím,
že při vší úctě k soupeřům už to je jen mezi námi a
Dobromilicemi.“
) „Byli jsme zvyklí, že ta úroveň bývala vyšší.
Myslím si, že, co se týká fotbalu, je to krok zpátky. Na druhé straně zase vím, že mužstev celkově
ubylo. Nám to trochu ublížilo, i když celkově to asi
byla jediná možná volba. Musíme tak postoupit
do okresu, to je náš jediný cíl.“
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odchovanci Němčic, se kterými se v budoucnu
počítá do „A“- týmu. Jde o to, aby mladí kluci hráli.
Nedali jsme dohromady dorost, tak mají možnost
hrát za „B“-tým.“
) „Žádné změny nechystáme, budeme pokračovat ve stejném trendu jako na podzim.“
) „Naším jarním cílem je minimálně udržet
současnou pátou příčku. Rádi bychom se pohybovali v klidném středu tabulky.“
) „Z naší strany převládá spokojenost. Vzhledem k tomu, že hrajeme zápasy v nejbližším
Radek KOLAØÍK
okolí, odpadl jeden velký problém. Na celodenní
výjezdy byla potíž dát dohromady odpovídající
– TJ Sokol Brodek u Prostìjova „B“
počet hráčů. Někteří kluci odjíždějí v neděli od) „Já si myslím, že můžeme být spokojení. Tři poledne do škol, takhle odehrají zápas a stíhají
čtyři roky za sebou hrajeme do čtvrtého místa. odjezd do školy.“
Líbí se nám, že si můžeme zahrát fotbal. Mužstvo
tvoří většina starších hráčů, které to pořád baví.
Pavel SKALICKÝ
Máme dobrou partu, když je možnost, přijdou si
zahrát i mladí, takže to funguje dobře.“
– TJ Sokol Otaslavice „B“
) „Jelikož jsme béčko, tak asi o nějakých změ) „My jsme rádi, že vůbec béčko máme a funnách nemůže být řeč. Kdo má čas a chuť, tak si
guje. My jsme s tím, jak jsme dopadli, spokojejde zahrát.“
) „Ono se to na jaře otočí, budeme hrát hodně ní. Žádné výsledkové cíle jsme si nekladli, hlavní
zápasů venku. Teď nám to vyšlo, že jsme hráli je, aby si kluci zahráli a pobavili se. Dorostenci
doma. Chtěli bychom ale udržet čtvrtou příčku, a mají možnost aklimatizace na dospělý fotbal, což
když se zadaří, tak obrat o body nějakého favorita.“ je pro nás nejdůležitější.“
) „Časově to není náročné, to klukům vyhovu) „Sestava na každý zápas úzce souvisí s „A“je. Hrávali jsme dřív čtyřku, takže jsme rádi, že
-týmem a dorostem. V kádru jsou kluci, kteří
si můžeme zahrát fotbal. Z geografického hledis- nastupují pouze za béčko, ale když termín dovolí,
ka to byl dobrý nápad. My jsme rádi, že hrajeme tak dostávají příležitost i dorostenci a kluci z „A“s týmy z okolí a nemusíme jezdit daleko.“
-týmu.“
) „Už jsem říkal, že o výsledky až tolik nejde.
Hlavní je, aby to kluky bavilo, aby si zahráli. Je
Ivo KOPØIVA
to možnost pro kluky, co nemají na vyšší soutěže,
a pro dorostence.“
– FK Nìmèice nad Hanou „B“
) „Myslím, že pro soutěže na téhle úrovni se
) „Celkem panuje s podzimem spokojenost.
jedná o dobrý krok. Všechny zápasy se hrají
Hlavní je, že se dává šance mladším klukům, s týmy z nejbližšího okolí. Nikam daleko se nekteré doplňujeme staršími hráči. Mužstvo je slo- jezdí, není to tak nákladné. Za Otaslavice říkáme
ženo z pěti až šesti kluků z Tvorovic plus mladí rozhodně ano.“

1) Hodnocení podzimu?
3) S jakým cílem jdete do jara?

náš kádr, tak si myslím, že by na okres měl a mohl
by ho hrát. Kvalitu máme, ale musíme být kompletní. Na druhé straně ti soupeři nad námi jsou
také kvalitní, a když nám chyběli dva tři hráči základu, bylo to znát.“
) „Pro nás je to takhle lepší. Jezdíme tady po
okolí, hrají se pořád menší derby. Je jen škoda,
že Biskupice hrají ve druhé skupině. Měly by hrát
s námi, ale asi to početně nevycházelo.“

Skupina „A“ III. třídy OFS Prostějov má po podzimu dvojici jasných lídrů. Pozici favoritů potvrzují Dobromilice a Tištín, dva
tradiční rivalové. Oba kluby se před sezónou netajily těmi nejvyššími ambicemi, které i potvrzují. O průběžném vedení Dobromilic rozhodlo jejich vítězství na hřišti Tištína. Los jarní části tomu chtěl, aby se oba celky střetly hned v úvodním jarním kole,
a výsledek tohoto duelu pravděpodobně rozhodne i o tom, kdo se nakonec bude radovat. Postoupit ale chtějí oba!

1

1

– TJ Haná Nezamyslice „B“

Vlastimil MICHLÍÈEK
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) „Takhle jsme si to rozhodně nepředstavovali… Souvisí to se špatnou docházkou na tréninky a problémy „A“-týmu se promítly neblaze
do „B“-týmu. Stabilní hráči rezervy museli nastupovat za „A“-tým a na béčko už jim nezbývaly síly.
Naše poslední místo není dobrou vizitkou. Někteří hráči si mysleli, že soupeře z bývalé čtverky
přejedou a podle toho vypadal i jejich přístup
k zápasům. Vymstilo se jim to.“
) „Kádrové změny nebudou v podstatě žádné.
Co zbyde z „A“-týmu, bude hrát za rezervu.
Trochu se na nás podepsal i nový přestupní řád.
Před sezónou odešli z „A“-týmu tři hráči a ti pak
museli být doplněni hráči „B“-týmu.“
) „Musíme to zlepšit. Chtěli bychom se dostat
do středu tabulky. Myslím, že na to fotbalově
máme, chce to jen zlepšit přístup.“
) „Je to jednodušší v tom, že se nemusí tolik
cestovat. Je to snadnější časově i finančně. Na
TJ Želeè
druhé straně šla dolů fotbalová úroveň, které jsme
Večermíku se nepodařilo kontaktovat zástup- se bohužel přizpůsobili. Roky předtím jsme hráli
v klidu trojku a teď jsme poslední ve slabší soutěži.“
ce klubu.

) „Po minulých sezónách, kdy jsme byli zvyklí na
lepší výsledky, to zatím není nijak extra. My ale
míváme podzim tradičně slabší a tak doufáme, že jaro
bude z naší strany lepší. Pomýšleli jsme ale výše, soutěž se zkvalitnila, tím že se spojila trojka s čtyřkou.“
) „Žádné změny neplánujeme. Budeme hrát
s těmi fotbalisty, které máme. Snažit se budeme
zapojit co nejvíce mladých kluků. Bez mládí fotbal
na dědině dělat nejde. Máme dva kluky, kteří by
už měli naskakovat, slibujeme si od nich hodně.“
) „Chtěli bychom se pohybovat okolo středu
tabulky. Na ty horní patra určitě nepomýšlíme.
Zlepšit bychom se ale chtěli.“
) „Pro nás to bylo jednoznačně kladné rozhodnutí. Promítlo se to na návštěvnosti, výrazně se snížily náklady na cestovné. My jsme o to usilovali delší
dobu. Skoro každý zápas je derby, což je dobré.“

– TJ Pavlovice u Kojetína

Petr STRAŠÁK

2) Případné hráčské změny
4) Jaký máte názor na reorganizaci do dvou skupin?

Kluby si reorganizaci sout'že vesm's pochvalují

Klub slavné minulosti FC Dobromilice se po letech v „pralese“ chce
vrátit alespoň mezi okresní elitu.
Dobromiličtí prosvištěli podzimem
stylem tornáda, když prakticky
ve všech mistrovských duelech své
soupeře deklasovali výrazným

Dobromilic

Útoèná síla

Podle předpokladů. Letní reorganizace okresních soutěží, kdy svaz
vytvořil dvě skupiny III. třídy místo tradičního rozdělení na „trojku“
a „čtyřku“, přinesla očekávanou výkonnostní propast. Ta je znatelná
především v takzvané jižní skupině
„A“, kde hrají jednoznačně prim
týmy Dobromilic a Tištína, které atakovaly nejvyšší pozice i roky předtím
ve zmíněné „trojce“. Oba kluby tak
potvrzují své ambice a průběžnému podzimnímu pořadí kralují dle
očekávání. Solidně jim sekunduje
Bedihošť, stabilní pozici ve středu
tabulky pak hájí rezervy výše hrajících oddílů a na chvostu se motá
trio Pavlovice, Želeč a „béčko“
Nezamyslic.

KOMENTÁØ

Před Tištínem jsou před jarní částí o krůček napřed Dobromilice
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Jiří Dostalík (1, 10), Lukáš Dvořák
(0, 44), Radek Fialka (0, 90), Michal
Frgál (3, 450), Marek Fürst (0, 90),
Petr Gabrišák (0, 174), Petr Charvát
(0, 404), Jakub Jozek (2, 48), Michal
Lakomý (1, 630), Jan Machálek (0,
71), Martin Machálek (0, 360), Martin Majer (0, 276), Arnošt
Matoušek (1, 270), Dominik Matoušek
(0, 12), Vlastimil Michlíček (0, 12),
Daniel Moravec (0, 117), Martin
Ošťádal (0, 30), Marek Pavelka (0,
29), Matěj Plucnar (0, 90), Martin
Přikryl (0, 110), Jiří Přikryl (0, 360),
Jaroslav Ryška (0, 630), Vít Soldát (0,
450), Petr Stejkora (0, 249), Dalibor
Šebek (0, 90), Zdeněk Špička (1,
199), Miroslav Vévoda (4, 540).

TJ HANÁ
NEZAMYSLICE „B“

Jaroslav Bureš (0, 633), Oldřich Dadok (0, 90), Pavel Dokoupil (0, 633),
Petr Doležel (1, 90), Imrich Duplinský (1, 515), Zdeněk Chalupa (0,
23), Jiří Klobouk (0, 723), Kristián
Kralovič (0, 90), Jiří Křehlík (0, 363),
David Křehlík (2, 270), Tomáš Kupčík (0, 153), Pavel Laucký (0, 463),
Jan Libič (0, 270), Jiří Masař (0, 723),
Lubomír Motal (0, 29), Pavel Müller
(0, 354), Josef Netopil (0, 90), Tomáš Sedlák (0, 273), Radek Štrajt
(4, 633), Marek Tomášek (0, 246),
Tomáš Žvátora (1, 386).

TJ
ŽELEÈ

Eduard Čarváš (0, 132), Přemysl
Emperger (1, 364), Bohumil Kejnar
(0, 725), Zbyněk Křepelka (2, 452),
Libor Mitana (1, 45), Filip Navrátil
(1, 227), Vojtěch Navrátil (0, 104),
Marek Novotný (0, 536), Jan N o votný (0, 90), Jaromír Pospíšil (0,
53), Dušan Pospíšil (1, 451), Daniel
Přecechtěl (0, 361), Michal Přecechtěl (0, 181), Josef Přecechtěl (0,
312), Jakub Strašák (0, 453), Marcel
Svoboda (0, 294), Pavel Svoboda (1,
635), Milan Tesařík (0, 182), Tomáš
Tomek (0, 725), Filip Vincenec (1,
250), Jan Vincenec (0, 35), Marek
Vonášek (0, 22).

WWW.VECERNIKPV.CZ

Adam Buriánek (7, 453), Dominik
Dorňák (2, 322), Petr Držálek (0,
90), Pavel Fečo (0, 406), Martin
Hrabal (0, 90), Tomáš Hučík (1, 26),
Lukáš Chlud (0, 363), Ivan Jarmer (0, 633), Radim Jemelka (0,
155), Ivo Kopřiva (0, 90), Jan Kroupa (0, 362), Filip Kučera (0, 543),
Tomáš Kyselák (0, 92), Jakub Olejníček (0, 16), Petr Řezáč (0, 362), Pavel Slivka (0, 316), Tomáš Spíchal (0,
44), Jan Svozil (1, 45), Ondřej Šírek

FK NÌMÈICE
NAD HANOU „B“

Jaroslav Brátel (0, 76), Petr Fialka (1,
386), Petr Gamberský (2, 540), Jiří
Harazin (1, 270), Richard Hudeček
(0, 224), Zdeněk Chalupa (0, 270),
Jakub Chvojka (0, 134), Petr Klobouk (6, 630), Ondřej Kořínek (0,
30), Jiří Král (1, 90), Pavel Kudělka
(1, 90), Jaromír Matoušek (2, 74),
Ivo Petlák (0, 674), Petr Piňos (0,
44), Patrik Rakáš (1, 163), Přemysl
Slouka (1, 270), Miloš Smejkal (1,
540), Tomáš Smékal (0, 44), Petr
Směšný (0, 90), Jiří Sochor (0, 13),
Dušan Sochůrek (0, 90), David Stoupal (0, 270), Tomáš Ševčík (1, 450),
Jan Typner (2, 134), Ondřej V l a chynský (0, 630), Tomáš Vystavěl (0,
360), Leopold Zatloukal (1, 90), Petr
Zbořil (8, 377).

TJ SOKOL BRODEK
U PROSTÌJOVA „B“

Vladimír Bednář (1, 275), Petr Bross
(16, 725), David Fojtík (0, 360), Jaroslav Frýbort (2, 488), Viliem Hangurbadžo (0, 725), Jaroslav Hangurbadžo (1, 332), Zdeněk Hrubý (2,
387), Alexandr Khýr (1, 90), Richard
Khýr (2, 450), Tomáš Mirga (1, 544),
Pavel Novotný (0, 600), Michal
Pavlát (0, 455), Jakub Petržela (0,
228), Pavel Pluhařík (1, 545), Tomáš
Přecechtěl (1, 455), Martin Soušek
(0, 33), David Tinka (1, 337), Josef
Zemánek (0, 274).

TJ SOKOL
BEDIHOŠ

FC
DOBROMILICE

(0, 110), František Tomek (0, 58),
Ondřej Tomek (2, 279), Patrik
Vejvoda (0, 632), Oldřich Vévoda (0,
181), Oldřich Vévoda (1, 89), Kristián Vlach (0, 270), Jiří Vodný (0,
Lukáš Bako (1, 573), Tomáš Bom- 450), Martin Zounar (0, 15).
bík (2, 456), Tomáš Bureš (10, 450),
Bronislav Dokoupil (0, 180), Václav
TJ SOKOL
Drnovský (0, 542), Jaroslav Jordán
(1, 430), Lukáš Krivčík (1, 8), Adam
OTASLAVICE „B“
Matoušek (0, 300), Jakub Nakládal
(0, 171), Libor Nosek (0, 184), Jiří David Dokoupil (0, 29), Jan Frehar
Obruča (0, 29), Patrik Richter (5, (0, 318), David Gottwald (0, 111),
358), Michal Rochla (0, 544), Domi- Alexandr Hangurbadžo (0, 180),
nik Selucký (1, 254), Filip Svozílek Jaroslav Hladík (0, 180), Jiří Hon
(0, 165), Petr Šenkyřík (3, 544), Ros- (0, 18), David Hrazdíra (0, 90), Gitislav Šoc (0, 358), Jakub Špaček (16, ovanni Janura (2, 298), Lukáš Kaláb
(0, 308), Michal Kaláb (3, 360), Jan
456), Drahoslav Žondra (0, 204).
Kaláb (0, 544), Pavel Kaplánek (0,
182), Jindřich Koudela (0, 90), Jan
TJ
Krátký (0, 35), Martin Krč (0, 182),
Lukáš Lakomý (1, 272), Pavel LanTIŠTÍN
gr (0, 90), Zbyněk Liška (0, 362),
David Bosák (5, 454), Martin Brázda Jaromír Malík (0, 272), Jan Orálek
(0, 97), Marek Cetkovský (0, 353), (0, 454), Jan Rohánek (0, 178), Petr
Jindřich Hanák (0, 235), Radim Ha- Rušil (1, 454), Martin Sika (0, 270),
vlíček (0, 364), Pavel Hýsek (1, 634), Pavel Skalický (0, 90), Jaroslav Šatný
Jiří Koutský (0, 728), Jakub Kratochvíl (4, 228), Milan Valenta (0, 171), Ru(10, 454), Michal Kubeš (0, 12), Vlas- dolf Valný (0, 277), Martin Vogl (2,
timil Kyselák (5, 544), Miroslav Lako- 270), Marek Začal (0, 272), Domimý (0, 728), Robin Návrat (0, 138), nik Zatloukal (0, 134).
Zdeněk Oulehla (0, 180), Ondřej
Rehák (0, 90), Milan Sipěna (1, 109),
TJ PAVLOVICE
Josef Slavík (2, 638), Jan Stančík (0,
579), Jakub Tumma (1, 134).
U KOJETÍNA

ÚČASTNÍKŮ III. TŘÍDY,
SKUPINA„A“ – PODZIM 2016

HRÁČSKÉ
STATISTIKY

pondělí 6. března 2017
po
www.vecernikpv.cz

O POSTUP SI TO ROZDÁVAJÍ DVA NESMIŘITELNÍ RIVALOVÉ

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

SONDA DO SKUPINY „A“ III. TØÍDY OFS PROSTÌJOV

Fotbal Extra - 15. díl

Fotbalisté regionální úrovně
prožívají stále ještě zimní
spánek, byť pomalu, ale jistě
opouští své pelechy a vrací se
na zelené trávníky, kde se budou chtít co nejlépe připravit
na jarní boje. PROSTĚJOVSKÝ Večerník však po celou dobu
nespí a v délce trvání více než čtvrtletní zápasové pauzy
se jakožto nejčtenější regionální periodikum věnuje hodnocení jednotlivých soutěží. I nadále tak pokračuje ten
pravý čas na podrobnější analýzu a rekapitulaci všeho podstatného, co se v závěru léta a během podzimu loňského
roku na trávnících od druhé ligy dospělých a až po nejnižší
okresní fotbalové soutěže událo...
Po úvodním ohlédnutí za vystoupeními mužů, žen i
mládeže jsme již stihli zmapovat cestu 1.SK Prostějov
druhou fotbalovou ligou a poté 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, aby další díly byly věnovány
desítce oddílů z Prostějovska hrajících v I.B třídách
Olomouckého krajského fotbalového svazu. Poslední tři
čísla byla velmi podrobně zaměřená na Okresní přebor - II.
třídu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
S chystaným startem jara se tak blížíme k závěru
dlouhodobého zimního ohlédnutí. Na řadě je nejnižší
mužská soutěž III. třídy, mnohými hanlivě označovaná jako
„pralesní liga“. Dnešní 15. díl Fotbalu Extra je věnován skupině
„A“, ve které působí devět oddílů z jižní části prostějovského
regionu. V podobě tabulek, statistik a komentářů zástupců
jednotlivých účastníků se tudíž můžete podívat do zákulisí
této grupy. V příštím vydání dostane prostor skupina „B“ a
po „trojkách“ uzavře hodnocení sonda do ženských fotbalových kabin.
Máte se tak i nadále na co těšit!
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...
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TEREZA SLAVÍKOVÁ: „JULČA JE MŮJ VZOR!“

Mladá prostějovská volejbalistka má za sebou řadu úspěchů
v mládeži a nyní má už sebou debut za VK i mezi Agelkami
PROSTĚJOV Patří k vynikající
ající
GEL
mládežnické generaci VK AGEL
ních
Prostějov, která za posledních
šest let postupně posbírala dva
tituly mistryň republiky ve starších žákyních, dvě stříbra a zlato
ronz
v extralize kadetek plus bronz
rské
i stříbro v nejvyšší juniorské
olejsoutěži. Osmnáctiletá volejbalistka Tereza Slavíková jee na
niorliberu dál oporou právě juniorského výběru svého klubu,, ale
ávno
o
kromě toho dostala nedávno
skopremiérovou příležitost naskoovčit do soutěžního utkání rrovčka
ka“.
něž za ženský tým „vékáčka“.
elicce
Mezi dospělými se uvedla velice
ucna
na
dobře a naznačila do budoucna
m
slibné perspektivy. Nejen o tom
rtovsi Večerník s nadějnou sportovčkou
kyní, prostějovskou rodačkou
mnáa současně studentkou Gymnázia Jiřího Wolkera před pár dny
popovídal...

ším ženským klubům republiky, „Určitě jo. Hlavně ze začátku let- stihla je trochu víc poznat a otrkat
což nám ještě úplně nešlo. Teď za
ní přípravy jsem se mezi nimi. Díky tomu jsem
Prostějov stály vedle mě na
se staršíma holka- věděla, co od utkání s Přerohřišti samé špičkové ženy
ma strávila v pří- vem očekávat.
oče
A to mi opravdu
včetně zahraničních hrápravě dost času, pomohl
pomohlo.“
ček, které tady máme.
A bylo to samozřejmě
hodně jiné. Snad jsem to
zvládla slušně.“
 Pomohlo vám, že
obča
s „A“-týmem VK občas
ujete?
trénujete?

 Při svém nízkém věku máte na
kontě už hezkou řádku mládežnických úspěchů. Je to výhoda?
„Tak to nevím. Ale každého úspěchu, kterého jsme s holkama do-

 Byla jste součástí prostějovské
výpravy při duelu evropského CEV
Cup ve Stuttgartu. O jaký šlo zážitek?
„Pochopitelně krásný, i když
samotné utkání v Německu se

Samozřejmě jsem byla hodně nervózní
a bála se, abych nezkazila moc balónů.
Stály vedle mě samé špičkové ženy
včetně legionářek, které tady máme...

v rámci původního
p
w
interview
erník
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
EVEND
D
 Před polovinou února jste
nské
odehrála skoro celý duel ženské
extraligy za Agelky proti Přeouto
rovu. Jaké jste měla před touto
osobní premiérou pocity?
odně
„Samozřejmě jsem byla hodně
ezkanervózní a bála se, abych nezkaměv)
zila nějak moc balónů. (úsměv)
akhle
Před každou premiérou to takhle
kem
nějak bývá. Naštěstí se mi celkem
slušně povedl začátek zápasu, čímž
dním
jsem se uklidnila. Až v posledním
setu se utkání vyrovnalo a jakk přicházela těsná koncovka, tak naa mě
azila
nervozita dolehla ještě víc. Zkazila
jsem pár balónů, ale naštěstíí mě
holky podržely a vyhrály jsmee tři
nula. Což bylo hlavní.“
 V nejvyšší soutěži žen ČR
hem
jste však nastupovala už během
minulé sezóny...
„Za SG Brno, což vlastně byla česká juniorská reprezentace, jsem
pasy.
odehrála úplně všechny zápasy.
ňkoStřídaly jsme se s Nikolou Vaňkovou, ale víc jsem nastupovalaa já.
iéry.“
Beru to jako užitečný start kariéry.“
 Bylo to výrazně jiné nežž jít
ko“?
do boje za prostějovské „áčko“?
zium
„Jasně. Za sportovní gymnázium
jsme byly samé mladé holky a spojleplečně se snažily konkurovat nejlep-

Foto: Marek Sonnevend

 Zatímco prostějo
jovské
ženy jsou i letos
p
přesvědčivě
první, s juniorkami se vám zatím
nedaří naplňovat mistrovské ambice. Proč?
„Děláme hrozně moc
chyb, a když se nám nedaří, nedokážeme se pořádně semknout, zabojovat. T
Tohle potřebujeme hodně
zlepšit, hhlavně však tolik zbytečně
nechybo
nechybovat.
I v obraně, kde často
nedodrž
nedodržujeme
systém.“
 Post
Postup do závěrečného Final
Four extraligy
ex
U19 jste přesto
vybojov
vybojovaly. Můžete ještě zaútočit na vysněný
vy
titul?
„Rozhod
„Rozhodně jo. Vyloučené to není,
i když po takovém průběhu sezóny
to bude moc těžké. Abychom dokázaly porazit
p
Brno i Olymp Praha, což bby k zisku titulu určitě bylo
potřeba, musely bychom se hodně
zlepšit. Jak
J už jsem řekla: nedělat
zbytečné chyby a víc se semknout,
fungova
fungovat na hřišti společně.“
 Co sse týká sportovní kariéry,
máte p
představu, kam byste to
chtěla je
jednou dotáhnout?
„Dávám si postupné cíle. Tím
nejbližší
nejbližším je prosadit se do české
extraligy žen a tam pravidelně nastupovat
stupovat.“ (úsměv)
 Pro
Prosadit se z mládeže mezi
ženy pří
přímo v Prostějově není při
vysoké kvalitě místního výběru
vůbec jednoduché.
je
Věříte, že se
vám to může
m
podařit?
„Zatím jsem
j
nad tím moc nepřemýšlela, jestli se dokážu prosadit do
žen tady v Prostějově nebo někde
jinde. Já se hlavně snažím na sobě
co nejvíc pracovat, abych se pořád
zlepšova
zlepšovala. A co přijde, to se uvidí...“

sáhly, si každopádně moc vážím.
Vždycky za ním stála spousta práce
a nakonec jsme se mohly spolu radovat. Snad ještě zabojujeme a na
závěr tohoto ročníku dokážeme,
co jsme si před sezónou přály.“
 Máte nějaký volejbalový vzor?
„Julču Kovářovou. (smích) Ona
hraje fakt výborně, je to nejlepší
české libero. Jednou bych chtěla
být tak dobrá jako ona.“
 Za výkon proti Přerovu vás
chválila...
„Jo, četla jsem to ve Večerníku.
(smích) A od ní mi to udělalo dvojnásob radost.“
 Radila vám nějak před tím
zápasem, nebo třeba už dřív?
„Spíš občas během přípravy, když
trénuju se ženami, tak mi něco řekne. V první řadě se ale snažím poslouchat trenéry a řídit se tím, co
mi říkají a radí oni.“

nám zrovna nepovedlo a já jsem
do něj ani nezasáhla. Přesto
jsem tím získala další cenné zkušenosti, ze kterých se snažím
čerpat. Tak jako třeba z mládežnických reprezentačních akcí, což člověka taky může posouvat dál. Že
jsem dostala aspoň trochu šanci ve
špičkovém ženském družstvu, jaké
Prostějov má, toho si fakt moc vážím.“
 Studujete Gymnázium Jiřího Wolkera. Je pro vás víc škola,
nebo volejbal?
„Dřív to byla určitě škola,
ale teď se to tak nějak vyvíjí, že
pro mě volejbal znamená pořád
víc a víc. Na druhou stranu
vystudovat a mít vzdělání je
pro život hodně důležité, proto
se snažím co nejlépe zvládat
oboje. A uvidím, co přijde v budoucnu.“

vizitka
TEREZA SLAVÍKOVÁ
✓ narodila se 5. srpna 1998 v Prostějově
✓ nadějná volejbalistka VK AGEL Prostějov
✓ studuje Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově
✓ s volejbalem začala v devíti letech a je odchovankyní vékáčka
✓ podílela se na následujících klubových úspěších: 2x 1. místo na mistrovství republiky starších žákyň (2012, 2013), 1. místo (2015) a 2x
2. místo (2013, 2014) v extralize kadetek, 3. místo (2015) a 2. místo
(2016) v extralize juniorek
✓ medaile včetně zlata získala i na národních šampionátech mládeže
v plážovém volejbalu ve dvojici s parťačkou a kamarádkou Terezou Balákovou
✓ prošla všemi reprezentačními výběry České republiky v mládežnických
kategoriích
zajímavost: její otec Michal Slavík byl několik let ředitelem Hotelu Tennis Club

Volejbalové juniorky Prostjova eká Final Four v Brn.

CINKNE MEDAILE?

PROSTĚJOV Loňské stříbro v
extralize juniorek České republiky obhajují mladé volejbalistky
VK AGEL Prostějov. Do aktuálního ročníku 2016/2017 vstupovaly se smělým cílem pokusit se
o útok na mistrovský trůn a ten
mohou splnit v rámci závěrečného turnaje Final Four, který
proběhne od 9. do 12. března v
Brně. Úspěchem bude zisk jakéhokoliv cenného kovu, zlato by
znamenalo nádherné splnění odvážných snů!

Po dlouhodobé části soutěže však
atakování úplného vrcholu nevypadá
moc reálně, neboť Hanačky skončily
po nadstavbě „až“ třetí s více než desetibodovou ztrátou na první Brno
i druhý Olymp Praha. „Na jednu
stranu to vypovídá o našich personálních problémech s hráčkami během
sezóny kvůli zdravotním i jiným důvodům, takže momentálně k největším
favoritům určitě nepatříme. Na stranu
druhou je úplně jedno, z jakého místa
kdo projde mezi elitní čtyřku, hlavní
je pouze samotný postup. A my teď

můžeme pozitivně překvapit,“ uvažoval trenér prostějovského výběru U19
Lukáš Miček.
V rámci extraligového vyvrcholení na
půdě jihomoravské metropole se nejprve odehraje skupina o 1. až 4. příčku.
Mladé Agelky se postupně střetnou s
domácím Brnem (čtvrtek 9. března,
16.00 hodin), s Žižkovem (pátek
10. března., 18.30 hodin) a s Olympem Praha (sobota 11. března, 17.30
hodin), pokaždé v tělocvičně Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka v
Botanické ulici. Poté přijdou na řadu

Žižkov, což vidím jako klíčovou věc. A víru v dobré zakončení sezóny určitě
v posledním střetnutí finálové skupiny neztrácíme. Půjdeme do toho na mase pak můžeme teoreticky poprat s ximum a uvidíme, jak všechno dopadOlympem o finále, i když samozřej- ne. Minimálně bronz však v každém
mě záleží také na výsledcích ostatních případě chceme. A kdyby se povedlo
zápasů,“ odtušil Miček. „Pražankám vybojovat finálovou účast, tak v rozjsme v nadstavbové fázi čtyřikrát pod- hodující bitvě se může stát už cokoliv,“
rozhodující duely o medaile, kdy horší lehli, a proto si ony na nás věří, ale my zasnil se Miček.
(son)
dva celky finálové grupy sehrají utkání
o bronz (neděle 12. března., 9.30 hoFINAL FOUR EXTRALIGY
din) a lepší duo svede titulovou bitvu
JUNIOREK ÈR 2016/2017
ve finále (neděle 12. března, 12.00
hodin). Oba tyto mače přivítá stará Skupina o 1. až 4. místo (tělocvična SG LD Brno, Botanická ulice)
Čtvrtek 9. března: 16.00 hodin SG LD Brno – VK AGEL Prostějov,
Městská hala ve Vodově ulici.
„Tenhle systém nám dává solidní šanci 18.30 hodin PVK Olymp Praha – TJ Sokol Žižkov.
dostat se po roce znovu do souboje o Pátek 10. března: 15.00 hodin SG LD Brno – PVK Olymp Praha,
zlato. Porazit hned v úvodním zápase 18.30 hodin TJ Sokol Žižkov – VK AGEL Prostějov.
silné brněnské družstvo na jeho hřišti Sobota 11. března: 15.00 hodin SG LD Brno – TJ Sokol Žižkov,
17.30 hodin VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha.
sice bude těžké, ale ani když prohrajeZávěrečné zápasy o medaile (stará Městská hala, Vodova ulice)
me, tak se nic hrozného neděje. Roz- Neděle 12. března: 9.30 hodin utkání o 3. místo, 12.00 hodin finále.
hodně však musíme zdolat za tři body

Pondělí 6. března 2017
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POVINNOST
SPLNĚNA
TŘEBOŇ
PORAŽENA
Boxeři Prostějova si připsali těsnou výhru s houževnatým protivníkem
PROSTĚJOV Těžší, než se čekalo. Očekávaná jednoznačná
záležitost v souboji prostějovského obra a třeboňského trpaslíka se
v nedělním dopoledni nekonala. Rohovníci BC DTJ sice od začátku
výsledkově dominovali, ale všechny duely byly hodně vyrovnané,
o dvoubodové definitivě rozhodl až předposlední souboj těžké
váhy, v němž potvrdil roli favorita ErikTlkanec.„Když jsem viděl jejich
sestavu, měl jsem obavy. Měli to dobře postavené, což se nakonec
potvrdilo,“ shrnul utkání Petr Novotný, kouč domácích boxerů.
původní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL

DTJ PV
SKB TŘ

10
6

Do souboje s Třeboní vstupovali rohovníci domácího BC DTJ v relativně kompletní sestavě. Soupeř měl
k dispozici s výjimkou druhé váhy solidně poskládaný tým, ve kterém figurovaly i dvě zahraniční akvizice ze
Slovenska. Střetnutí zahájili domácí
borci skvělým způsobem, když po
první polovině vedli 8:0. Ve vyšších
vahách se ale začala karta obracet, ale
body nakonec zůstaly po nejtěsnější
výhře přece jen na Hané.
Začátek duelu byl o půl hodiny
opožděn, protože třeboňská výprava měla úsměvné problémy.
„Kluci ze Slovenska jeli místo do
Prostějova do Přerova, pak jsme navíc zjistili, že máme registračky v autě,
od kterého neměl najednou nikdo
klíče...,“ popisoval souhru smolných
příhod Miroslav Foral, šéf jihočeského klubu.
Pak už se boxovalo. V „šestapadesátce“ byl favoritem domácí Viliam Tanko. Slovenský boxer však měl s Andy
Kramarenkem chvilkově více práce

než se čekalo. Kramarenko se nebál,
zkusil otevřený boj, což ale byla voda
na Tankův mlýn. Technicky lépe vybavený boxer Prostějova svůj výkon
stupňoval a v závěru úvodního kola
zasypal unaveného Kramarenka sérií
úderů. Domácí šli zaslouženě do vedení 2:0. Poté, co Lukáši Dekýšovi
soupeř nenastoupil, už BC DTJ vedl
4:0.
Ve „čtyřiašedesátce“ se představil Patrik Baláž proti velezkušenému Bazy
Judgerovi. Mohutně povzbuzovaný prostějovský mladíček v prvním
kole ztrácel, ale nesesypal se z toho
a snažil se ze všech sil o zvrat. Díky
lepší fyzické kondici se nakonec
z bodové výhry radoval Baláž a bylo
to 6:0. V další váze se představil Miloš
Bártl proti Vaziru Garevovi. V hodně
vyrovnaném zápase byl Bártl přece
jenom o něco přesnější, více rozdal,
než schytal a navýšil celkový náskok
na 8:0. Prvotřídní box pak předvedl
ve střední váze hostující Patrik Glézl.
Snaživý bojovník Juna na vyspělého
boxera ze Slovenska neměl, ale ke cti
Junovi slouží, že dokázal vzdorovat
celá tři kola - 8:2.
Druhý Slovák v barvách Třeboně
nastoupil proti Marku Andrýskovi.
Džanaj zahájil ve vysokém tempu,
mydlil Andrýska hlava nehlava a dvě
kola byla pevně v jeho moci. Domácí borec se vzpamatoval až ve třetím
kole, soupeř byl dokonce počítán,
ale bodový náskok už nesmazal - 8:4.
Veškerá tíha zodpovědnosti pak ležela na širokých ramenou Erika Tlkance. Tomu se postavil mladičký odcho-

vanec olomoucké školy Jiří Horký.
Tlkanec šel tvrdě za svým cílem, dobýval tvrdými údery Horkého kryt
a o jeho bodové výhře nemohlo být
pochyb a bylo rozhodnuto - 10:4.
V závěrečném utkání dne mezi Michalem Zezulkou a Dominikem Musilem
byl jasným favoritem soupeř. Někdejší
prostějovská opora sice v prvním kole
trochu ztrácela, ale ve druhém si Musil počkal a tvrdým direktem poslal
Zezulku k zemi. To pravé K.O. tak
ukončilo nedělní dopoledne v prostějovské sokolovně s výsledkem 10:6 ve
prospěch BC DTJ.
Výsledkový servis a aktuální tabulku
najdete na straně 26 dnešního vydání
váhová kategorie do 56kg:
Viliam Tanko
Andy Karamenko
3:0 vzdáním ve 2. kole
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Nejvíce pohledný zápas extraligového souboje mezi Prostjovem a Teboní pedvedli ve verejším dopoledni Miloš Bártl
Foto: Zdenk Vysloužil

(vlevo) s Vazirem Garevem.
Hodnocení domácího
hrál první kolo. Patrik však přidal, sou- straně Glézla. Juna na něj zkrátka přes
kouče Petra Novotného:
„Soupeř se zdál ze začátku nepříjem- peř naopak trochu uvadal. Chléb se lá- obrovské nasazení neměl.“
ný, Vili chvilku nevěděl, jak na něj. mal ve třetím kole a to bylo Patrikovo.“
váhová kategorie do 81kg:
Pak se ale párkrát trefil, vzal mu kyslík
Marek Andrýsek
váhová kategorie do 69kg:
a trenér soupeře raději utkání skončil.
Jan Džanaj
Miloš Bártl
Tanko potvrdil, že je dobře připrave0:3 na body
Vazir Garev
ný na ME do 21 let.“
3:0 na body
Hodnocení domácího
váhová kategorie do 60kg:
Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:
Lukáš Dekýš
kouče Petra Novotného:
„Džanaj potvrdil, že je dvojnásobným
neobsazeno
„Miloš měl neskutečně odolného sou- mistrem Slovenska. Je to houževnatý
3:0 bez boje
peře, který unesl obrovské množství borec, který se nebojí a jde neohroHodnocení domácího
ran. Hezký zápas, soupeř nedal nic ženě do útoku. Rozdává spousty ran.
kouče Petra Novotného:
zadarmo. Získal bodový náskok, který Marek v současném stavu, kdy je po
„Lukáš byl nachystaný, bohužel soupeř v závěru přes mírnou únavu udržel.“
delší nemoci, podal dobrý výkon. Dal
váhu neobsadil, takže se nemohl se svým
do toho všechno, ale nestačilo to.“
váhová kategorie do 75kg:
atraktivním stylem ukázat divákům.“

Miroslav Juna
Patrik Glézl
0:3 na body

váhová kategorie do 64kg:
Patrik Baláž
Bazy Judger
3:0 na body

Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:
Hodnocení domácího
„Patrik Glézl ukázal, jaký je bomkouče Petra Novotného:
barďák. Ostřílený borec, který má za
„Bazy je zkušený boxer, je dokonce sebou velké úspěchy. Mira Juna se snastarší než já. Pořád má ale odvahu, vy- žil, ale ty zkušenosti a vyzrálost byly na

obchodní partnei BC DTJ Prost'jov

váhová kategorie do 91kg:
Erik Tlkanec
Jií Horký
3:0 na body

Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:

„Erik nastoupil proti talentovanému
Horkému. Tlkanec ho přetlačil svou
silou a vynikající kondicí. Byl to
hezký zápas, Erik měl jednoznačně
navrch, ale Jirka vzdoroval, vydržel
až do konce.“
váhová kategorie nad 91kg:
Michal Zezulka
Dominik Musil
0:3 K.O. ve 2. kole

Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:
„Michal šel do zápasu neohroženě,
první kolo bylo vyrovnané. Pak přišel bohužel úder, který Michalem
otřásl a zápas byl ukončen z obavy
o jeho zdraví. Dominik potvrdil roli
favorita.“

www.
vecernikpv.cz

OIMA TRENÉR
Petr NOVOTNÝ - DTJ Prostjov
„Celkově panuje spokojenost s vítězstvím i úrovní zápasů. Soupeř přijel
v kvalitní sestavě a když jsem viděl ty vyšší váhy, přiznám se, že jsem měl
obavy. Například Grézl předvedl prvotřídní box, vysokou třídu ukázal
i Džanaj. Nastartovali jsme se nižšími váhami, zlomové bylo asi vítězství
Patrika Baláže. Získali jsme důležité body do celkového součtu a jsme stále ve hře o druhé místo.“
Miroslav FORAL – SKB HYDRO&KOV Tebo
„Je mi líto, že jako vždycky rozhodovali o výsledku sudí... Konkrétně
otočili výsledek druhého zápasu. Bazy měl jasně vyhrát. Prostějov míval
vždycky dobrý mančaft a nemá zapotřebí, aby se mu takhle pomáhalo!
My jsme jeli pro remízu, tak jsme to měli složené. Soupeř to věděl taky
a zařídil se podle toho... Nejlepší zápas předvedl Patrik Glézl.“

KNOCKOUT
„HODN M TO NABILO,“ Vrátí
trenéra do ringu?

DKOVAL FANOUŠK%M ŠASTNÝ

PATRIK BALÁŽ

PROSTĚJOV Nejmladší člen
extraligového kádru BC DTJ
Patrik Baláž se dočkal své
premiérové extraligové výhry.
Se zkušeným Bazy Judgerem svedl zajímavý a hodně vyrovnaný
souboj, ve kterém rozhodla lepší
fyzická kondice. Odchovanec
olomoucké Dukly měl v hledišti
početnou podporu, která také
sehrála svou roli. Jeho výhra se
později ukázala jako zlomová
pro konečný výsledek celého
zápasu.

Zdeněk VYSLOUŽIL
 Jak byste zhodnotil váš duel?
„V prvním kole to bylo těžké.
V posledních deseti vteřinách mi
dal po spodku a nemohl jsem dý-

chat. Naštěstí jsem to rozdýchal,
pak už to bylo dobré.“
 Cítil jste se favoritem?
„Myslel jsem, že bude horší. On
byl ale dobrý, stálo mě to hodně
sil.“
 Kdy jste si začal věřit, že vyhrajete?
(úsměv) „Já jsem si věřil od začátku,
ale čekal jsem to jednodušší. Jakmile jsem ale chytil tempo, už to
bylo dobré.“
 Pomohla vám atmosféra, kdy
vás lidi povzbuzovali?
„Jasně! Z Olomouce je to kousek,
tak přijeli všichni známí i rodina.
Povzbuzovali, co to šlo, a hodně mi
to pomohlo. Hlavně v tom závěru
mě to nabilo.“
 Na premiérové vítězství jste
čekal tři zápasy...

„V tom prvním jsme se trkli hlavama a bylo dobodováváno.
váno.
Podle mě jsem ten zápas měl vyhrát. V tom
m
druhém proti Palovii
Polakovičovi jsem měl
ěl
až moc velký respekt. Jee to
můj kamarád a vzor. Je starší,
zkušenější a lepší. Porazit
razit jsem
ho asi nemohl. Tentokrát
rát to byl zatím můj nejlepší zápas za Prostějov.“
 Chtěl byste v Prostějově
ostějově zakotvit natrvalo?
xoval extraligu
„Ano, určitě bych rád boxoval
et v sestavě.“
tady. Je to můj cíl se udržet
 Je velký rozdíll mezi extraligou a oblastními soutěžemi?
stupují samí
„Obrovský! Tady nastupují
m proti nim
velcí chlapi, já jsem
mích)
pořád ještě děcko.“ (smích)

Michal Zezulka se seznámil s podlahou ringu hodn zblízka. Foto: Zdenk Vysloužil

Patrik Baláž získal v mládežnických
kategoriích
spoustu úspch. TeA
usiluje o podobnou pozici
v mužské kategorii.
Foto: Zdenk Vysloužil

PROSTĚJOV Závěr nedělního
duelu přinesl nejen porážku Michala Zezulky. Borec supertěžké
kategorie nastoupivší do extraligového ringu podruhé v životě měl proti
zkušenému Dominiku Musilovi
těžkou pozici. Ostřílený harcovník si
počkal a přesně mířeným direktem
ho ve druhém kole poslal k zemi.
Podle regulí a pravidel se tak rohovník
BC DTJ ocitl v ochranné zdravotní
lhůtě, kdy nebude moci boxovat.
V dalším kole jedou prostějovští boxeři
do Ústí nad Labem a tak vyvstává otázka, kdo nastoupí v nejtěžší váhové kat-

egorii? „Michal nebude moci nastoupit
stoprocentně. Asi to budu muset vzít na
sebe já,“ zamyslel se bezprostředně po utkání s Třeboní trenér Petr Novotný.
Myšlenka to není zase až tolik neskutečná. Novotný se stále udržuje
v kondici, v tělocvičně je denně. Jako
několikanásobný mistr a účastník mistrovství světa má nepřeberné zkušenosti.
„Musel bych pořádně potrénovat, za Ústí
nastupuje v supru Šálek. Správně zvolenou taktikou by se dal porazit,“ doplnil
s mrknutím oka Novotný.
Prostějov čeká zápas v Ústí nad Labem
v neděli 26. března 2017.
(zv)
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„Odváky“ Krasojezdci z Němčic

blízko záchran

PROSTĚJOV Poslední tři dvoukola zbývají ze zápasového programu druhé ligy žen, skupiny
„C“. A ve druhé polovině základní
části pokračují volejbalistky TJ OP
Prostějov ve svém progresivním
vzestupu, který je zatím vynesl na
šestou příčku průběžné tabulky
a jen kousek od jistoty udržení soutěže i pro příští ročník.
Pokud shrneme výsledky Hanaček
v novém kalendářním roce, dokázaly bodovat téměř proti každému
soupeři. Naprázdno vyšly jen v úvodu na hřišti vedoucích Kylešovic,
zatímco pak dvakrát porazily v nesmírně důležitých bitvách Juliánov,
jednou senzačně uspěly na hřišti
druhé Opavy, čtyři body získaly
s konkurenčními Šlapanicemi a po
nulovém výjezdu do Ostravy za tamním béčkem zvládly jednou zdolat
i třetího favorita z Nového Jičína.

„Nevyšly nám optimálně všechny
zápasy, ale ve většině z nich holky
předvedly slušné výkony a odpovídaly tomu i lepší výsledky. Dá se
říct, že celou sezónu jdeme postupně nahoru. A věřím, že to v závěru
potvrdíme. Chceme se jak v klidu
zachránit, tak vybojovat nějaké
pěkné umístění,“ řekl trenér ópéčka
Ladislav Sypko.
V sobotu 11. března zajíždějí
jeho svěřenky na půdu posledního Bílovce a o týden později uzavřou soutěž doma proti pátému
Vsetínu. Zachování druholigové
příslušnosti by prostějovským ženám opravdu již nemělo uniknout
(stačí skončit lépe než osmé), v ideálním případě mohou zkusit ještě
zaútočit právě na páté místo Valašek.
(son)
Výsledkový servis najdete
na straně 26

bodují v Českém poháru

NĚMČICENADHANOUMládežnícizTJStavební stroje Němčice nad Hanou drží s tuzemskou
konkurencí krok. V nově se rozjíždějící sezóně již
absolvovali tři závody Českého poháru v krasojízdě
a také domácí oblastní přebory. Pravidelně se v nich
umísťovali na medailových pozicích a potvrzují tak
postavení jedné z největších bašt tohoto odvětví
v rámci České republiky.
Nejlépe si zatím vede mezi žákyněmi Alena Florová,
která drží druhou příčku v průběžném hodnocení
Českého poháru. O stupínek níže je pak její oddílová
kolegyně Michaela Vosičková. Tyto dvě němčické
krasojezdkyně pak vedou i průběžné pořadí dvojic.
O kousek výše se drží v kategorii žáků dvojice Jan
Buriánek a Pavel Bartošík. Prvně jmenovaný zaujímá
první pozici, Pavel je průběžně druhý. Druhá příčka
patří mezi juniory Martinu Kouřilovi.
Start do sezóny obstaraly oblastní přebory, na kterých
zvítězila v kategorii žákyň Alena Florová a společně
s Michaelou Vosičkovou kralovala i ve dvojicích. Mezi
chlapci nenašel konkurenci Jan Buriánek, Pavel Bartošík
skončil třetí. Druhé místo mezi juniory si vyjel Martin
Kouřil.
Cenné kovy cinkaly i na prvních závodech Českého
poháru ve Zlíně. Mezi žačkami braly druhé a třetí místo
Alena Florová a Michaela Vosičková. V žácích opět
zvítězil Jan Buriánek a Pavel Bartošík byl třetí.

Aktuální sestava krasojezdc TJ Stavební stroje Nmice nad Hanou.

Druhé závody v Brně přinesly žačkám stříbro zásluhou Aleny Florové a zlato ve dvojicích Florová – M.
Vosičková. V kategorii chlapců bral opět prvenství Jan
Buriánek, Pavel Bartošík skončil druhý. Martin Kouřil
se mezi juniory tentokrát musel spokojit se třetí
příčkou.
V pořadí třetí díl Českého poháru hostily Řečkovice
a z bronzové medaile se radovala Michaela Vosičková,
která opět společně s Alenou Florovou ovládla hod-

Foto: Ji4í Vosika

nocení dvojic. Stejné pořadí jako v předcházejícím
závodě obhájili chlapci – 1. Jan Buriánek, 2. Pavel
Bartošík. Martin Kouřil si mezi juniory polepšil na
druhou pozici.
V první desítce celkového hodnocení Českého poháru figurují dále na páté příčce Helena Pompová
a desátá Kateřina Vosičková. Třináctá je ještě mladičká
Ema Šebková. Mezi chlapci pak drží pátou pozici Michal Bartošík.
(zv)

ŠACHOVÝM PEBORNÍKEM JE VACULKA
PROSTĚJOV
První
velká
šachová
akce
tohoto roku je u konce, když
v pořadí sedmým kolem se v
uplynulých dnech uzavřel Okresní přebor jednotlivců v praktickém šachu. Také tentokrát
pokračovala tradice a vítězem se
stal člen oddílu SK Rošáda Prostějov, nejvíce bodů ze všech osmi
účastníků získal Pavel Vaculka.
Jako jediný ani jednou neprohrál
a včetně posledního kola, v němž
už mohl slavit, ztratil jediný bod.
„Hráči SK Prostějov s vyšším
ELO o titul okresního přeborníka nemají zájem. Letos
ovšem nezvítězil nejsilnější hráč
s nejvyšším ELO, ale druhý nasazený Pavel Vaculka. Prvenství získal
zaslouženě, když porazil i jedničku
turnaje a pouze dvakrát remizoval,“
poblahopřál premiantovi ředitel
turnaje Karel Virgler.
Právě člen prostějovského „eskáčka“ skončil o bod zpět druhý a pomyslný bronz připadl díky lepšímu

Trio nejlepších, zleva druhý Karel Virgler, uprosted celkový vítz Pavel Vaculka a vpravo bronzový Aleš Hradský.
Foto: archiv Karla Virglera

OKRESNÍ PØEBOR JEDNOTLIVCÙ PROSTÌJOV 2017

výsledky 7. kola: Vaculka – Kubina 0,5:0,5, Hradský – Krejsa 1:0, Strejček – Dvořák 0:1, Virgler – Meissel 0,5:0,5.
Konečné pořadí: 1. Pavel Vaculka (SK Rošáda Prostějov) 6 bodů; 2. Karel Virgler 5; 3. Aleš Hradský (oba SK Prostějov) a 4. Vladimír Dvořák
(SK Rošáda Prostějov) oba 4,5; 5. Felix Kubina a 6. Karel Meissel 3;, 7.
Stanislav Strejček (všichni SK Rošáda Prostějov) 1,5;, 8. David Krejsa (SK
Rošáda Prostějov) 0,5
pomocnému hodnocení jeho kolegovi z oddílu Aleši Hradskému.
„Bramborová medaile tak zůstala největšímu favoritovi turnaje
Vladimíru Dvořákovi z Rošády
Prostějov. Jednalo se o největší
překvapení letošního ročníku. Nevyšel mu již vstup, když v prvním
kole nešťastně prohrál se mnou,
rozhodující pak byla jeho porážka
ve čtvrtém kole od Vaculky, která
znamenala pád do středu tabulky,“
podotkl Virgler, jenž za finanční
podporu poděkoval městu Prostějov, Olomouckému kraji a dalším
sponzorům. I díky nim převzala
nejlepší trojice vedle diplomů i

ceny, další trio se mohlo radovat
z drobných věcných cen věnovaných Alešem Hradským.
Již za pár dní odstartuje další velká
šachová akce, od poloviny března do poloviny června bude na
programu Prostějovská šachová
liga, tedy seriál celkem dvanácti
turnajů, přičemž každý se skládá
z hned pěti kol. Konečné pořadí určí součet bodů za umístění
v jednotlivých turnajích, počítá se
deset nejlepších výsledků. Zapojit
se může rovněž široká veřejnost,
startovné činí dvacet korun, pro
mládežníky do osmnácti let a hráče
nad šedesát let pak polovina. (spo)
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Zápasník Kaut je

170113100

mistrem republiky
VÍTKOVICE Poslední únorovou
sobotu se čechovičtí zápasníci vedení trenéry Vojtěchem Szilvou
a Jiřím Vrbou představili hned na
dvou velkých akcích. Tou první
bylo ve Vitkovicích Mistrovství
České Republiky ve volném stylu,
tou druhou mezinárodní turnaj
v řecko-římském stylu ve slovenských Nesvadech. A dařilo se jim
na obou frontách, svědčí o tom
domácí zlato i zahraniční stříbro.
Na pomezí Moravy a Slezska se
utkali žáci a junioři. Nejlépe si
z hanáckého kvarteta vedl Tomáš
Kaut. V juniorské kategorii do 96
kilogramů nedal svým soupeřům
šanci a stal se českým šampionem
pro rok 2017. Dalším borcům Sokola Čechovice se už tolik nedařilo.
Alois Kejík obsadil v žácích do 54
kilogramů osmou příčku, o pat-

Zcela vlevo nový eský šampion Tomáš Kaut, trio mladík Alois Kejík, David
Pospíšil a Robin Buriánek letos na medaili nedosáhlo.
Foto: archiv V. Szilvy

náct kilogramů výše skončili David
Pospíšil na pátém a Robin Buriánek
na devátém místě.
V Nesvadech čekala na trojici
Lukáš Vávra, Jakub Vrba a Šimon
Polena konkurence zápasníků
z domácího Slovenska i z Maďarska,

Ukrajiny, Polska a České republiky.
Lukášovi s Šimonem se po dobrých
výkonech jen těsně nepodařilo projít vyřazovacím systémem až k medaili, toho naopak docílil třetí do
party Jakub Vrba, který vystoupal na
druhý nejvyšší stupínek.
(spo)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz
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FOTKU...
Koncem února se v redakční
schránce objevil výstřižek z Večerníku společně s nalepenou
fotografií údajného pachatele
přepadení Petry Kvitové. Má jím
být recidivista z Prostějova, který byl před dvěma lety souzen
v souvislosti s vloupáním do
domu a následnou krádeží jednoho a půl milionu korun. Anonymní poznatek jsme okamžitě předali
prostějovským policistům.
Bez jakéhokoliv komentáře nám
někdo hodil do schránky výstřižek,
kde Večerník zveřejnil podobiznu
lupiče, jak ho kriminalistům popsala sama Petra Kvitová. U identikitu na novinovém papíru byla
přilepena fotografie dobře známého prostějovského recidivisty. Ten
byl mimo jiného například před
dvěma lety souzen za vloupání
do domu ve Sportovní ulici, kde
s kumpánem ukradl z trezoru jeden
a půl milionu korun v hotovosti.
„Děkujeme Večerníku za spolupráci.
Oznámení prověříme, stejně jako
mnohá další, které nám Prostějované k tomuto případu zasílají,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. Na otázku, zda lidé i dva
měsíce po brutálním přepadení,
kdy stále ještě neznámý pachatel
nožem pořezal dvojnásobnou
wimbledonskou vítězku na levé
ruce, odpovídají kriminalistům
na zveřejněnou pátrací relaci, byla
odpověď stručná, ale jasná. „Už
z toho, že i do Večerníku někdo přinesl svůj poznatek, je zřejmé, že se
občané stále snaží policistům pomoci dopadnout pachatele tohoto činu,“
poznamenal Kořínek.

PACHATEL JE NEZNÁMÝ UŽ 76. DEN!
Případ má krajská kriminálka
Světová veřejnost se stále nedozvěděla
totožnost muže, který v úterý 20. prosince loňského roku přepadl tenistku
Petru Kvitovou v jejím bytě v Jezdecké
ulici. Násilník je už šestasedmdesátý
den neznámý. Můžeme spekulovat
o tom, jak těžké je pro vyšetřovatele
usvědčit lupiče, který dvojnásobnou
wimbledonskou vítězku nejen okradl,
ale hlavně nožem pořezal na levé ruce,
čímž přerušil její tenisovou kariéru.
Faktem je, že vyšetřování případu si
převzala už krajská kriminálka. Bude
úspěšnější?
O případ se ihned začala zajímat celosvětová média, kriminalisté z Prostějova
se tak dostali do obrovského tlaku a pod
kontrolu veřejnosti. Bohužel dodnes
přesně popsaný lupič nebyl dopaden!

Na začátku posledního lednového týdne tohoto roku si vyšetřování převzalo
Krajské ředitelství Policie ČR Olomouc.
Podle oficiální verze kvůli tomu, že došlo
k překvalifikování trestného činu s vyšší
trestní sazbou. K loupeži totiž přibylo i
vyděračství, pachatel tak může jít do vězení až na dvanáct let. „Mohu potvrdit,
že vyšetřování případu přepadení slečny
Kvitové si převzali krajští kriminalisté.
Byl ustanoven speciální vyšetřovací tým,
v němž působí i prostějovští kriminalisté,“
potvrdil Večerníku již 24. ledna František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Bohužel ani po více než měsíci vyšetřování na krajské úrovni nepřineslo kýžený
úspěch. Násilník tak stále běhá po svobodě, možná se pohybuje stále mezi Prostě-

jovany, chodí běžně po ulici, navštěvuje
prostějovské restaurace... „Na základě
zveřejněného identikitu podle popisu
poškozené se nám ozvaly desítky občanů. Všechny podněty prověřujeme,“ ujišťoval Večerník v dalších týdnech mluvčí
prostějovské policie, který obdržel od
krajského ředitelství kompetenci informovat média o průběhu vyšetřování.
Jenomže problém je v tom, že prostě-
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jovští i krajští kriminalisté jakýmikoliv
informacemi žalostně šetří. Na veřejnost
se tak dostávají pouze frázovité útržky.
„Tým krajských kriminalistů společně
s prostějovskými policisty na případu
dále usilovně pracuje, jeho úspěšné vyřešení a dopadení pachatele je pro nás prioritou. Mimo jiné prověřujeme a vyhodnocujeme i poznatky získané od občanů
na základě zveřejnění výzvy v médiích.

Díky těmto poznatkům, kterých bylo
několik desítek, byly stanoveny vyšetřovací verze, které nyní prověřujeme. Ani
k jednotlivým vyšetřovacím verzím, ani
postupům policie se z taktických důvodů
nemůžeme vyjadřovat, neboť by mohlo
dojít k vážnému narušení průběhu vyšetřování,“ odepsal Večerníku na písemné
dotazy František Kořínek. Jinými slovy,
pachatel je stále neznámý!

Vše podstatné o celé události aneb jak šel zub času...
Večerník byl vůbec prvním médiem na světě, jež ono prosincové
ráno informoval o hrůzném skutku, který se stal v Jezdecké ulici.
Pro osvěžení paměti jsme shrnuli základní fakta o případu přepadení Petry Kvitové do stručného popisu. Šestasedmdesátý
den po spáchání zločinu nepřineslo policejní vyšetřování bohužel kýžené výsledky.
Osudné pøedvánoèní ráno

V úterý 20. prosince 2016 o půl deváté
ráno tenistka Petra Kvitová snídala ve
svém prostějovském bytě v Jezdecké
ulici. Připravovala se na odjezd do Brna
na charitativní akci. V tu chvíli zazvonil
zvonek, šla tedy otevřít. Za dveřmi stál
neznámý muž. Pod záminkou odpočtu
elektrické energie se zřejmě vloudil do
bytu, co se dál přesně odehrálo, není do
této chvíle jisté. V každém případě ná-

bydlišti sjelo několik policejních aut
a samozřejmě i sanitka. Zvonek před
vchodovými dveřmi bytového domu
byl označen jako stopa. Zanechal na
něm lupič otisk svého prstu? Policisté
okolo této podstatné věci stále mlčí.
Okolo domu bylo možné po celý zbytek dne vidět i policejní psovody s jejich
čtyřnohými pomocníky. Stíhačka za lupičem, který podle prvotních informací
měl ukrást pouze zhruba deset tisíc korun, začala na plné obrátky.

sledky této nezvané návštěvy byly pro
šestadvacetiletou tenistku děsivé. Útočník totiž hráčku TK Agrofert nožem
pořezal na levé ruce, a to dokonce tak
silně, že byly zasaženy i šlachy. Dodnes
nezjištěný pachatel poté z místa činu uteKvitová na operaci
kl. Přepadená tenistka utrpěla zranění, se
Po základním vyšetření v prostějovkterým vyhledala lékařské ošetření.
ské nemocnici převezli prostějovskou
Otisk prstu na zvoncích?
tenistku ke specialistům do Ústavu
Pár minut poté, co zraněná Petra Kvi- chirurgie ruky a plastické chirurgie
tová nahlásila přepadení, se k jejímu ve Vysokém nad Jizerou. Kvitová zde

prodělala náročnou mnohahodinovou operaci levé ruky, útočník totiž
nožem zasáhl šlachy. Operace podle
lékařů dopadla dobře, po týdnu se tenistka objevila v Prostějově s rukou v
sádře. Zároveň přiznala, že chirurgové jí předepsali až půlroční absolutní
klid.
~'   >

Ještě na konci loňského roku, kdy již
identikit pachatele byl zveřejněn, směřovala Petra Kvitová na jeho adresu peprný
vzkaz. „Přihlas se policii a přiznej se, bude
to určitě pro tebe polehčující okolnost!
Popsala jsem tě velice dobře, nemá cenu
se ukrývat, za chvíli tě stejně chytí a bude
to pro tebe horší,“ vzkázala dodnes neznámému útočníkovi Petra Kvitová.

Pøípad si pøebírá kraj

Přestože je k dispozici identikit a
hodně přesný popis, svědci jsou
motivováni vysokou finanční odměnou a telefony na policejních
služebnách se netrhnou různými
oznámeními, prostějovským policistům se nedaří lupiče dopadnout.
Na začátku posledního lednového
týdne se Večerník dozvídá, že vyšetřování případu si přebírá krajská
kriminálka. A nejenom to. Čin spáchaný 20. prosince loňského roku
se už nevyšetřuje pouze jako loupežné přepadení, přibývá k tomu
ještě vydírání s trestní sazbou až
dvanácti let vězení. Teď už jenom
toho dotyčného chytit...

Šéf prostějovské policie ROZHOVOR ODMÍTL 100 000 KORUN stále leží na stole!
Večerník prostřednictvím tiskového mluvčího Františka
Kořínka požádal o rozhovor vedoucího Územního odboru Policie ČR Prostějov Miroslava Spurného. Odpovědí na zaslané otázky jsme se však nedočkali...
Večerník neočekával, že šéf prostějovské policie zveřejní detaily z vyšetřování, šlo pouze o otázky v obecné rovině. Zeptali jsme se například, zda Prostějov pamatuje takový zločin,
který by zajímal celosvětová média, zda právě díky zájmu
novinářů ze všech koutů světa cítili prostějovští kriminalisté
nějaké zvláštní tlaky, jestli skutečně může pomoci dopadnout
pachatele stotisícová odměna vypsaná prostějovskými tenis-

ty a podobně. Bohužel ani na takto položené obecné otázky
nebylo zodpovězeno.
„S panem plukovníkem Spurným jsem vaši žádost o rozhovor probíral a rozhodli jsme se pro tuto chvíli odpovědi
odložit. Rozhovor teď není vhodný, mohl by ohrozit probíhající vyšetřování. Prosíme o pochopení,“ napsal František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. Večerník to samozřejmě respektuje. Znovu ovšem
musíme zdůraznit, že jsme žádné konkrétní informace
ohrožující vyšetřování případu přepadení Petry Kvitové
nepožadovali...

FAKT HO NEZNÁTE?
Je opravdu tak neznámý, nebo ho
Petra Kvitová nepřesně popsala?
Už tři dny po jejím přepadení
prostějovská policie zveřejnila
identikit možného pachatele.
Večerník to překvapilo, protože
v jiných podobných případech
toto kriminalisté nikdy nedělají. Vyšetřovatelé však byli pod
enormním tlakem světových
médií. Přesto skutečností zůstává, že násilníka se chytit ještě nepodařilo...
„Muž byl ve věku do 35 let, vysoký 180 centimetrů a normální
postavy. Měl světlou pleť, hnědé
oči a krátké hnědé vlasy. Na sobě
měl okrovou bundu, přibližně
o jednu konfekční velikost větší
než byla postava muže, volnější
modré rifle, na nohou šedé sportovní šněrovací boty se třemi bílými pruhy na bocích, ne však značky
Adidas. Na hlavě měl béžovou čepici s krátkým kšiltem, takzvanou
bekovku,“ zopakoval pro Večerník
popis pachatele přepadení Petry
Kvitové František Kořínek,“ tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.

www.
vecernikpv.cz

Už na začátku letošního roku Večerník informoval o solidárnosti prostějovských tenistů, kteří se rozhodli
dát dohromady sto tisíc korun jako
odměnu pro toho, kdo policii přivede na stopu pachatele přepadení
Petry Kvitové. Nutno říct, že nikdo
z této částky neukrojil ještě ani korunu,
desítky poznatků od občanů k dopadení neznámého muže zatím nevedly.
Balík peněz tak stále leží na stole!
„S cílem napomoci dopadení pachatele,
který přepadl a zranil Petru Kvitovou, jsme
se v jejím mateřském tenisovém klubu v
Prostějově dohodli na vypsání odměny
sto tisíc korun. Nápad vznikl spontánně,
vlastněbezprostředněpotomtoohavném
činu. Jsme v kontaktu s Policií ČR a čeká-

me na vhodný okamžik. Na dopadení pachatele přispějí úplně všichni členové našeho klubu od hráčů přes trenéry, správce
kurtů až po vrátné. Všichni tady máme Petru moc rádi, tím, co se stalo, jsme otřeseni,
a uvítáme, když třeba i díky této odměně
policie toho, kdo si dovolil s nožem na
bezbrannou dívku, co nejrychleji dopadne,“ zdůvodnil rozhodnutí všech tenistů
majitel prostějovského tenisového klubu
Miroslav Černošek. „S Petrou jsem o tom
osobně mluvil, tato iniciativa ji příjemně
překvapila a potěšila, protože je ráda za vše,
co přispěje k dopadení toho, kdo jí ublížil,“
dodal.
Nárok na vyplacení první části odměny ve výši 50.000 Kč vzniká v
okamžiku, kdy bude ze strany orgánů

činných v trestním řízení zahájeno
trestní stíhání takto ztotožněného
pachatele.
Nárok na výplatu druhé části odměny
ve výši 50.000 Kč vzniká v okamžiku,
kdy nabude právní moci rozhodnutí,
ve kterém bude shledán pachatel přepadení vinným, nebo bude konstatována jeho vina.
V případě splnění podmínek příslibu
současně několika osobami, bude odměna, na kterou vzniká podle příslibu
nárok, rozdělena mezi tyto osoby rovným dílem.
Zatím se tato finanční výzva nesetkala
s úspěchem, ale co není, může být! Sto
tisíc korun stále čeká na toho, kdo si je
zaslouží!
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Mluvčí Tejkal exkluzivně pro Večerník:
„Objevují se desítky tipů a návodů pro policii“

  

Jak zopakoval, Prostějované se
stále mohou obracet s nejrůznějšími poznatky k osobě možného
pachatele na prostějovskou policii.
„Občané, kteří by mohli k osobě
odpovídající uvedenému popisu
či identikitu podat jakoukoli informaci, aby se obrátili na bezplatnou
linku 158 či přímo na policisty na
adrese Újezd 12 v Prostějově,“ potvrdil Kořínek.

Dál dělá pokroky. Tenistka
Petra Kvitová, která po nájezdu útočníka prodělala těžkou
operaci šlach a nervů na pořezané ruce, už ve své levačce
udrží knihu. Stále ale platí, že
ještě potrvá, než do ní čapne
raketu... V uplynulém týdnu
se opět vydala za teplem na
Kanárské ostrovy. Ve své oblíbené destinaci, kde pobývala
už v lednu, bude pokračovat
v kondiční přípravě. A také zde
příští středu oslaví své sedmadvacáté narozeniny. „Její stav
se postupně zlepšuje a rekonvalescence probíhá bez komplikací,“ prozradil médiím
Karel Tejkal z agentury Česká
sportovní, která dvojnásob-

nou wimbledonskou vítězku Jaké z toho máte dojmy?
zastupuje. A Večerníku posky- „Petra se neohlíží zpět,
k tomu, co se stalo, dívá se dotl exkluzivní rozhovor.
předu a soustředí se na návrat
 Jak se Petra aktuálně cítí k tenisu.“
po zdravotní, a také psychic-  Nedávno jeden ze čtenářů Večerníku uvedl jako
ké stránce?
„Postupně se zotavuje a cítí se možného pachatele muže
na přiložené fotografii. Pokaždým dnem lépe.“
 Jak probíhá rekonvales- znáváte ho? Mohl by to být
cence a už jste začala s pří- on?
pravou na návrat na kurty? „Objevují se desítky tipů
„Rehabilitace Petry jde po- a návodů pro policii. Bylo by
stupně, tak jak předpověděli amatérské a neprofesionální
lékaři, kteří jí operovali. Dobré jakkoli do vyšetřování zasaje, že zatím se nevyskytly žád- hovat. Každý, kdo si myslí, že
né komplikace či problémy.“
má stupu, která by pomohla
 Muž, který ji 20. prosin- k dopadení pachatele, nechť
ce loňského roku přepadl, se, prosím, obrátí na polici
stále ještě není dopaden. České republiky.“
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letos slavíme jubileum...
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OREL

PROSTĚJOV Pouze tři zápasy odehrál zza Prostějov Dylan
Talley. Kříd
Křídelník, který v roce
015 pom
2015
pomohl Orlům k zisku
Českého poháru a patřil do
základní sestavy bronzových
ligových medailistů. Druhé angažmá na Hané již tak úspěšné
nebylo. Trvalo necelé tři týdny
a skončilo neslavně krátce po
porážce ve Svitavách...

VEČERNÍKU

BRIAN FITZPATRICK

Těžkotonážní pivot Prostějova i v Jindřichově
hově
bou
Hradci odvedl dobrou práci a potřetí za sebou
dosáhl ve střelbě na dvouciferná čísla. Hned ve
y,
třech případech se trefil i při pokusu za tři body,
m
k tomu odehrál své minuty naprosto čistě. Sám
naopak získal pět faulů a rozdal i dvě asis-m
tence. S pětadvaceti body byl nejužitečnějším
ém
basketbalistou Prostějova v posledním ligovém
zápase, leč na přetržení série to nestačilo...

Exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
Jiří
ŠOULA
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RYCHLÝ

Trenéøi soupeøù
Orlùm nezávidí
Prostějov (lv) - Výsledky prostějovských basketbalistů z poslední
doby neunikly pozornosti ostatním
klubům z nejvyšší domácí soutěže. Sami trenéři nejlépe vědí, čím
si Orli procházejí. Řada odchodů
hráčů poznamenala výkony celého
týmu, který se jen pomalu dává dohromady. „Vůbec Zbyňkovi nezávidím, protože dávat během sezóny
do kupy úplně nový tým je prekérní
situace,“ vyjádřil se po posledním
ligovém kole jindřichohradecký
kormidelník Karel Forejt. Slova pochopení měl pro prostějovské trenéry také ústecký Antonín Pištěcký,
který podobné situace také na severu Čech zažil. „Vím, jak je to těžké.
Potřebujete trénovat a zabudovávat
nové hráče do sestavy a místo toho
hrajete mistráky. To není nic příjemného,“ řekl Pištecký.

6_' '
záchranì
Prostějov (lv) - Srdnatě bojují ve skupině o udržení první ligy hráči BCM
Orli Prostějov. V úvodním vystoupení hostovali na půdě pražské Sparty.
Ve vyrovnaném duelu domácí první
poločas vyhráli o čtyři body, po třiceti
minutách ale mladí Orli vedli 61:60.
Velké drama šlo za stavu 81:81 do prodloužení, v němž byli lepší hosté. Prostějov si odvedl výhru 89:83, ke které
nejvíce přispěl čtyřiadvaceti body
Marek Sehnal. Také ve druhém kole
skupiny si mladí Orli proti jihlavské
Vysočině zahráli prodloužení. Opět
úspěšné, když zvítězili 81:75. Také v
tomto případě se dařilo Sehnalovi,
odů.
který dal dvaatřicet bodů.

 více informací
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„Obě strany si to zřejmě představovaly
trochu jinak... Dylan ovšem nedokázal
navázat na své bývalé výkony. Chyběla
mu kondice, nedokázal týmu pomoci, jak jsme si představovali,“ přiznal
zklamání s výkonů Talleyho generální
manažer BK Prostějov Petr Fridrich.

 $

     
„Tři zápasy na zkoušku stačily. Domluvili jsme se, že nebudeme ve vzájemné
spolupráci pokračovat,“ dodal Fridrich.
Americký basketbalista měl také
problémy s koncentrací. Hráč
sám přiznal, že má osobní starosti
a myšlenkami byl především za oceánem. Ani to jeho výkonům na palubovce nepomohlo. „Říkal nám, že má
nemocnou maminku. Už odletěl do
Spojených států,“ prozradil prostějovský manažer.
Další mezeru v sestavě téměř okamžitě zacelil Andrew Onyebuchi
Dikas, nigerijský basketbalista
s americkým pasem, který může
nastupovat na rozehrávce či křídle.
„Na nějaké skautování nebyl čas, přestupy končily a my jsme potřebovali
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získat rychle nového hráče. Uvidíme,
jestli jsme se trefili. V každém případě má za sebou angažmá ve slovinské
lize,“ přiblížil novou akvizici Fridrich,
podle něhož se přestup zrodil během
čtyřiadvaceti hodin. „Bylo to doslova
na poslední chvíli...“

Dikas je zatím v Prostějově na zkoušce a příští dva zápasy naznačí, zda zůstane do konce sezóny. „Věříme, že se
mu bude dařit. A také tomu, že už se nám
vyprázdní marodka a budeme v plné sestavě,“ doufá v lepší zítřky nejhoršího období novodobé historie manažer Orlů.

ANDREW
DIKAS

4

Pátečním soupeřem je Ostrava, které se daří
PROSTĚJOV Další pokus ukončit šňůru neúspěchů budou mít
basketbalisté Prostějova v 5. kole
skupiny A2 Kooperativa NBL již
v pátek, kdy v hale Sportcentra
DDM od 18.00 hodin přivítají
Ostravu. Půjde o poslední utkání
první poloviny nadstavbové části
soutěže, v níž Nová huť dokázala
třikrát zvítězit.

„Ostrava se v posledních týdnech herně zvedla a tomu odpovídají i výsledky.
Dokázala vyhrát i v Ústí nad Labem,
což se nám nepovedlo. Jejich sestava
je sehranější než ta naše. Bude to těžké, ale musíme věřit, že to zvládneme,“
říká před dalším důležitým střetnutí
trenér Orlů Zbyněk Choleva.
Severomoravané v průběhu sezóny
dlouho hledali optimální sestavu a

měnili hráče. V nadstavbě ale podávají slušné výkony a v tabulce skupiny A2 se dostali již na třetí místo.
Na příčku, která znamená postup do
play-off ztrácí jediný bod. „Stále mají
šanci hrát čtvrtfinále, což znamená
současně jistou záchranu. O to bude
naše utkání těžší, soupeř má postaráno o motivaci. My ale už musíme
zabrat. Jsme v těžké situaci, ale bu-

deme bojovat,“ říká předseda klubu
Ivan Pospíšil.
Nová huť po třech výhrách v minulém kole prohrála, když v domácím
prostředí nestačila na Svitavy. Tuři
naopak vyhráli šesté utkání v řadě
a z prvního místa skupiny A2 míří
do čtvrtfinále. „Chtěli jsme vyhrát,
ale Svitavy byly lepší. Nechci se
vymlouvat na zranění Petra Bo-

hačíka, který je pro nás klíčový do
rotace. Ve druhém poločase jsme
nebyli schopni trefit koš. Nedali
jsme dvanáct šestek a byl to jeden
z klíčových faktorů zápasu. Nám
nezahrály některé opory, ale to se
může stát. Jedeme dál,“ prohlásil
před pátečním výjezdem na Hanou
ostravský trenér Dušan Medvecký.
(lv)

Jen kvalitní první poločas na vítězství nestačil
85
78
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JINDŘICHŮV HRADEC, PROSTĚJOV Z prvního vítězství v
nadstavbové fázi Kooperativa
NBL se radují jindřichohradečtí
basketbalisté, kteří ve své hale
porazili Prostějov 85:78. Hosté
především v první půli usilovali o
přerušení série porážek a dlouho
vedli. Ve druhé půli ovšem Orli
neudrželi koncentraci a i když
bojovali až do konce, z vítězství
se ani v tomto případě neradovali.

Vstup do utkání Lvům nevyšel. Prostějovský Sehnal společně s Fitzpatrickem dali za necelé čtyři minuty
čtrnáct bodů a zajistili hostům nadějný náskok. Domácí ve dvou případech prohrávali o devět bodů a na
konci první čtvrtiny měli k dobru
svěřenci Zbyňka Cholevy osm bodů
- 25:17. V dalším průběhu poločasu
už hosté nedostávali tolik prostoru
k dlouhým střelám, ale náskok stále
drželi poměrně pohodový. Několikrát se dostali až ke dvojcifernému
vedení. Naposledy to bylo v 15.
minutě za stavu 36:26 ve prospěch
prostějovské sestavy. Z této ztráty
dokázali domácí ukrojit do pauzy
dva body a prohrávali 37:45.

Jindřichův Hradec se vrátil na palubovku odhodlaný skóre otočit a především body Zuzáka mu pomohly
k vyrovnání na 49:49 v průběhu
23. minuty. O chvíli později šli Lvi
poprvé v utkání do vedení. Hosty v
klíčových okamžicích zradila střelba
z trestných hodů. Během třetí čtvrtiny proměnili pouze šest z třinácti
pokusů a po třiceti minutách prohrávali 62:66.
Poslední čtvrtinu sice načal Fitzpatrick trojkou, ale domácí už své vedení nepustili. Rozhodující body
obstaral Šoula, své trojkové pokusy
přidal Lipkins a Fait a po těchto
úderech se Orli už nedokázali herně
zvednout.
(lv)
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Karel FOREJT    !
„Byl to nesmírně náročný zápas pro nás pro všechny. V první půli jsme
tahali za kratší konec. Nutno podotknout, že mě tým Prostějova velmi
překvapil úspěšností střelby z trojkové linie. Rozhodla naše tradičně silná
třetí čtvrtina. Opět jsme ji zvládli a vrátili se do zápasu. Byly to opravdu
velké nervy. Kvalita nebyla nijak úchvatná, ale svojí napínavostí mělo utkání fanouškům co nabídnout.“
"# $%'()*' , /0 
„Jsem smutný, protože v první půli jsme měli víc ze hry... Byli jsme produktivní a drželi Hradec pod tlakem, byť hrál doma. Ale co se nám nepovedlo, to byl vstup do druhé půle. Přestali jsme bránit a byli jsme statičtí
do zónové obrany Hradce a přestali jsme útočit na koš. A stejné to bylo
i v obraně. Ten rozdíl udělal Jiří Šoula, který po vyfaulování Brookse vzal
Hradec na svoje záda. Svou úspěšností a aktivitou zápas rozhodl a my
jsme nebyli schopni ho ubránit.“
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PRAHA, PROSTĚJOV Alespoň trochu radosti dělá basketbalovým Orlům v průběhu sezóny výkony Jaromíra Bohačíka, který v
rámci hostování nastupuje v dresu USK Praha. Šikovné křídlo prožívá excelentní období. Je nejlepším střelcem celé soutěže a současně jeho nejužitečnějším hráčem. Především jeho výkony vysokoškoláky dostaly do skupiny A1 po základní části Kooperativa
NBL.„Důležité jsou výsledky zápasů, individuální statistiky nejsou
rozhodující, říká skromně Bohačík.
EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

rr Čísla ovšem mluví jasnou řečí.
Dá se ve vašem případě hovořit o
životní formě?
„Statistiky tomu nasvědčují. Nikdy
jsem ale nehrál tolik minut a spoluhráči na mě neposlali tolik míčů.
Když se na své výkony dívám kom-

plexně, vidím pořád hodně chyb.
Takže pořád věřím, že se ještě můžu
zlepšovat.“
rr V Praze hrajete druhou sezónu. Vnímáte zlepšení svých výkonů v dresu USK?
„Po svém příchodu jsem poznával
spoluhráče i kouče. Hráli jsme trochu jinak než v této sezóně. Dnes už
mám něco odehráno, odpracováno
na tréninku. V tom je celý rozdíl.
Všechno chce svůj čas.“
rr Už jednou jste absolvoval
zahraniční angažmá. Myslíte si,
že si svými výkony říkáte o další
štaci v cizině?
„Mám agenta, se kterým si po kaž-

dé sezóně sedneme. Věřím, že to
letos bude až za nějakou dobu. Že
mě letos čeká ještě hodně zápasů.
Všechno je otevřené. Možná půjdu
do zahraničí, ale může se stát, že
zůstanu doma.“
rr Máte reprezentační formu.
Myslíte si na národní tým?
„V létě se hraje mistrovství Evropy, na němž bych nerad chyběl.
Do národního týmu se toužíme
všichni dostat. Ani já nejsem výjimkou. Ale jestli budu v nominaci, to v tuto chvíli nikdo neví.“
(úsměv)
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letos slavíme jubileum...
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Telnice si koledovala o čtyřicítku...
VIDEO&FOTOGALERIE
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KOSTELEC NA HANÉ Jedou jako
vlak. Předstartovní optimismus
kosteleckého trenéra Jiřího Grepla
byl oprávněný. Jeho svěřenci vstoupili do jara třemi výhrami, navíc jich
dosáhli naprosto bezproblémovým
způsobem. V neděli dopoledne
si poradili v domácím prostředí
s nebezpečným Tišnovem, kterému
nastříleli devětatřicet branek. „Celý
zápas jsme byli ve vedení a průběh
měli pod kontrolou,“ komentoval
jasnou výhru Jiří Grepl.
V kostelecké sestavě chyběli hráči základní sestavy Karel Diviš nebo Jirka
Vymětal, dále nebyli k dispozici ani
bratři Prášilové a Kopečný. Soupeř ale
přijel pouze se sedmi hráči do pole,
čemuž přizpůsobil taktiku. „Začali
jsme dobře, rychle získali náskok. Telnice přizpůsobila taktiku své sestavě.
Zvláště v útoku hráli pomalu a čekali
na ideální střelecké pozice,“ informoval
Grepl.

Domácí vstřelili úvodní tři branky
a získaným náskokem si drželi soupeře
od těla. Stále měli k dobru tři až čtyři
trefy a soupeř se nemohl dotáhnout
blíže. V první půli narostl rozdíl až na
sedm zásahů (15:8), když vstřelili domácí čtyři branky za sebou. Telnice stanovila čtyřbrankový poločasový rozdíl
až dvěma góly v závěru půle - 19:15.
„Postupně jsme se po nadějném začátku přizpůsobili tempu soupeře. Nehráli jsme, co jsme chtěli. Původním
plánem bylo hrát rychle a chodit do trháků,“ poznamenal trenér Sokola-HK.
V pohodě hrající soubor však neponechal nic náhodě a i ve druhém poločase udržoval uklidňující brankový rozdíl. Menší komplikace nastaly pouze
na sklonku 40. minuty, kdy se Telnici
podařilo šňůrou čtyř branek dotáhnout na rozdíl jediné - 23:22. Domácí
však našli bleskovou odpověď a oplatili během deseti minut stejnou mincí
a odskočili až na 32:25.
Tímto počinem získali klid do koncovky, kterou zvládli bez nejmenších
komplikací na konečných stav 39:34.
„Utkání nemělo nijak závratnou
úroveň. Spíše bych řekl, že to bylo

klikni na
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oboustranně zahráno velice dobře
takticky. Za Telnici stejně jako v naší
sestavě nastoupili dva hráči z extraligy. Vyzdvihl bych tentokrát brankáře
Mayera, který pochytal celou řadu
vyložených střel. Obrovské problémy
nám dělal Burget na pravém křídle,
kterého jsme nedokázali odbránit.
Dva body jsou ale doma a zaplať pánbůh za ně,“ pochvaloval si další zisk
Jiří Grepl.

V příštím kole zajíždějí Kostelečtí do
Napajedel, které zatím na jaře nezískaly jediný bodík. „S jídlem roste chuť,
samozřejmě že tam pojedeme s cílem
vyhrát. Momentálně jsme třetí, ale já
bych byl spokojenější, kdybychom se
dostali ještě před Ivančice,“ usmíval se
lodivod. Utkání je na programu v neděli
11. března od 11:00 hodin.
(zv)
Statistiky utkání a výsledkový servis
2. ligy mužů najdete na straně 26
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HUSTOPEČE,
PROSTĚJOV
Zázrak se nekonal. Na palubovku
vedoucího celku druholigové
tabulky odjížděli prostějovští
házenkáři bez zraněných stabilních opor a s případným bodovým
ziskem tak logicky moc nepočítali.
Hostující soubor podle očekávání
prohrál, ale herní propadák jako
v předcházejícím utkání s Velkým
Meziříčím se neopakoval. „Po
útočné stránce to bylo dobré.
Slabší byla hra obrany,“ konstatoval trenér Sokola II Svatopluk
Ordelt.
Prostějovští bez Kosiny, Kozlovského
a Mikulky se na půdě favorita zvláště
v prvním poločase drželi se ctí.
„Byl jsem příjemně překvapený.
V šestnácté minutě prvního poločasu
jsme drželi stav 10:10. Nakonec jsme
v poločase prohrávali o šest branek,“
přiblížil průběh trenér Ordelt.

Ve druhé půli už se domácí s vědomím
náskoku uklidnili a přidávali další
branky. V útočné činnosti se jim však
hosté dokázali vyrovnat. Zvláště Pavla
Procházku zastihlo utkání v dobré
pohodě, když vstřelil jedenáct branek.
Domácí palbu naopak řídil další
Pavel - vyhlášený kanonýr Mrnuštík.
„V obraně nám to nefungovalo.
Zkoušeli jsme jedna pětku, osobku na
Mrnuštíka, ale nic nešlo,“ posteskl si
Ordelt po porážce o jedenáct gólů.
Prostějovského kouče trápí zdravotní stav Filipa Mikulky a Jirky
Kozlovského. „Filip se zranil
v předchozím utkání a má sešitou
dlaň. Nevím, jestli bude k dispozici
pro příští zápas. Jirka má odraženou
patu, což je zranění, u kterého nelze
dopředu určit, jak dlouho bude trvat,“
poznamenal Ordelt.
Prostějov se v dalším kole představí
v domácím prostředí. V neděli 12.
března hostí v hale RG a ZŠ tým
Kuřimi, utkání začíná v 16:00 hodin.
(zv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

Pražský turnaj ozdobí Wozniacká Semifinále Fed Cupu uvidí Florida
PRAHA, PROSTĚJOV Špičkové
obsazení bude mít další ročník
tenisového turnaje J&T Banka
Prague Open, který se bude hrát v
květnu v Praze na kurtech Sparty.
Podnik s dotací 250 tisíc dolarů
nabídne zápasy obhájkyně titulu
Lucie Šafářové, domácí jedničky
Karolíny Plíškové, zkušené Barbory Strýcové a také bývalé světové jedničky Caroliny Wozniacké
z Dánska.
„S Carolinou jsme jednali od Australian Open a nakonec jsme se
domluvili. Moje žena Petra jakožto ředitelka turnaje s ní podepsala
smlouvu. Je motivovaná, aby v Praze hrála co nejlépe,“ uvedl Miroslav
Černošek, majitel pořádající společnosti Česká sportovní na adresu
aktuální světové čtrnáctky.
Turnaj bude mít elitní obsazení,
přestože se nehraje v optimálním termínu. Bezprostředně po

TAMPA, PROSTĚJOV Americké
tenistky přivítají v semifinále Fed
Cupu české obhájkyně titulu v Tampě. Na Floridě se bude hrát 22. a 23.
dubna. Pořadatelé si jako povrch vybraly antuku v resortu Saddlebrook.
Na antuce hrály české tenistky ve
Fed Cupu naposledy před třemi lety
v 1. kole ve Španělsku a po obratu
zvítězily 3:2. O rok dříve prohrály na

  

J&T Banka Prague Open totiž
startuje série štědře dotovaných
antukových turnajů. „Třeba v
Madridu se začíná už v sobotu,
českým holkám v případě postupu do finálových bojů platíme
soukromý tryskáč,“ prozradil
Černošek.

Vstup do areálu TK Sparta Praha bude
pro fanoušky opět zadarmo. Při pěkném
počasí by tak nemusela třítisícová kapacita stačit. „Pokud bude hezky, předpokládám, že bude zase plno. To se především
našim hráčkám líbí. Věřím, že je plné hlediště dožene do závěrečných kol," doufá
ředitelka turnaje Petra Černošková. (lv)

Čtyři tenisté získali jediné vítězství
DUBAJ, PROSTĚJOV V Dubaji se
hráčům TK Agrofert Prostějov nedařilo. Hned v prvním kole skončila
cesta Jiřího Veselého, Adama Pavláska a Lukáše Rosola. O kolo později
byl vyřazený také Tomáš Berdych.
Veselý prohrál v prvním kole turnaje
v Dubaji s Marcelem Granollersem

ze Španělska a na okruhu ATP Tour
neuspěl počtvrté za sebou. Naposledy se radoval v generálce na Australian Open v Aucklandu, od té doby
si připsal pouze výhru v Davis Cupu
proti Samu Grothovi za rozhodnutého stavu v Austrálii.
Rosol musel v průběhu druhého

setu vzdát duel s Berdychem kvůli poraněnému stehnu, a Pavlásek
nestačil na nasazeného Francouze
Lucase Pouilleho. Nad síly české
jedničky byl ve 2. zápase Nizozemec
Haase. „Bylo to vyrovnané, rozhodl
jeden brejk ve třetí sadě. Je to škoda,
ale jedeme dál,“ řekl Berdych. (lv)

antuce v Itálii. V letošním ročníku si
svěřenkyně kapitána Petra Pály na své
konto připsaly ostravské vítězství nad
Španělskem 3:2 a mezi čtyři nejlepší
celky se dostaly po deváté v řadě.
S Američankami si zopakují semifinále z roku 2009, kdy v Brně prohrály z mečbolu 2:3. Oba nejúspěšnější
týmy soutěže se spolu utkaly jede- reprezentantky uspěly jen dvakrát
náctkrát a české resp. československé v letech 1983 a 1985.
(lv)
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>>> dokončení ze strany 31
Odměnou jednomu z vylosovaných
hlasujících bude zahraniční zájezd
pro dvě osoby na ostrov Elba, který
věnovala cestovní kancelář VLHA.
„Vítěz zájezdu se bude losovat přímo
na slavnostním vyhlášení ankety a
výherce bude ihned telefonicky kontaktován,“ doplnil Smetana.
Další kategorií, do které se může
zapojit veřejnost, je i fotografická
soutěž. Amatérští fotografové 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, tedy dnes. Nejúspěšnější
snímky 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 spor-

tovních aktivit handicapovaných
sportovců,“ informoval dále Smetana.
Lukrativní společnost legendárních
sportovců spjatých s Prostějovem
rozšíří i tentokrát další veličina. „Do
Síně slávy prostějovského sportu
bude uveden další významný sportovec,“ poznamenal Pavel Smetana.
„Samozřejmě nezapomeneme ani
neprofesionální sportovce.“
Aktuální informace, zaslané soutěžní snímky a další zajímavosti
týkající se nejen Ankety najdete
(zv)
na www.skmpv.cz.

Konici zpíval Čechovice dvakrát
Plumlov
Mostky hrály nestačil KANÁR! plichtily

mezinárodně

HOLICE Těsná prohra s Rakušany. Fotbalisté Mostkovic stále marně čekají na vítěznou radost. Po předchozích debaklech už ale byli alespoň remíze blízko.
S výběrem FC Kotlet, který vede trenér Kučerňák,
prohráli na holické umělce rozdílem jediné branky.
„Nebylo to opět podle mých představ. Trápí nás marodka, kluci bojují s virózami, moc netrénují. Pořád sice
máme čas, ale tréninkový proces je absencemi výrazně
ovlivněn. V dnešním zápase už bylo vidět určité zlepšení. Soupeř byl výkonnostně srovnatelný. Prohrávali jsme
nula dva a dokázali o výsledek zabojovat. Odhodlání
tam je. Věřím, že se naše výkony budou zlepšovat. Chtění tam je, musíme nabrat fyzičku, snad už nás nemoci
přestanou trápit. Nějakou představu o ose mužstva už
mám, začíná se to rýsovat,“ hodnotil další vystoupení Jiří
Kamenov, trenér Mostkovic.
Další přípravu absolvují Mostkovice v neděli 12. 3. na
umělce v Chropyni, kde se utkají s Kojetínem.
(zv)

na Kostelec

PROSTĚJOV Divoká přestřelka. Kostelec zatím
v přípravě naděluje a potvrdil to i v souboji s Plumlovem hrajícím o třídu výše. Lídr I.B třídy zaskočil
favorita útočnou hrou, kdy získal dokonce tříbrankový náskok – 1:4. Mohutně finišující Plumlov mohl
nakonec vyrovnat, ale pohrdl penaltou a tak se musel smířit s jednobrankovou porážkou.
„Útočnou fázi míváme tradičně dobrou a to se potvrdilo
i dnes. Máme ovšem strašně průchozí obranu. V příštích
čtrnácti dnech se na to musíme zaměřit, protože jsme opět
hodně inkasovali a mohli jsme dostat i více branek. Z naší
strany defenziva vůbec nefungovala. S výkonem nejsem
spokojený,“ komentoval nevydařené utkání Petr Kiška,
trenér Plumlova.
„Já mám rád góly, takže jsem spokojený. Byl to povedený
přáteláček. Vedli jsme o tři, nakonec málem remizovali.
Padá to ale na vrub neproměněným šancím. Měli jsme jich
opravdu dost. Byl to otevřený fotbal z obou stran. Musíme
začít pracovat na defenzivě, zbývají ještě tři neděle,“ nedělal
z výsledku událost Jaroslav Klimeš, lodivod Kostelce. (zv)

KONICE Tak to byl výbuch. Koničtí fotbalisté si
po solidních výsledcích a výkonech utrhli v sobotu
pořádnou ostudu. S účastníkem krajského přeboru
z Hněvotína schytali šestibrankový nářez, aniž by se
sami radovali byť z jediného zásahu.
„Od osmé do pětadvacáté minuty jsme inkasovali pětkrát… V tu chvíli to bylo na ručník. Góly pramenily
z našich chyb. Hněvotín měl rozdílového hráče Petra
Kobylíka, který dával krásné míče za obranu. Sedli jsme
si tedy tvrdě na zem. Hněvotín nás vyplatil, dal nám lekci z produktivity,“ komentoval konický trenér Petr Ullmann.
Ohledně kádrových změn už začíná být v konické kabině jasno. Definitivně je jistý odchod Jana Vogla, neuskuteční se ani příchod Vojty Bílého. „Honza Vogl jde
do Kozlovic, už je to potvrzené. Vojta zůstane na jaře ve
Hvozdu, protože si jeho klub řekl o námi neakceptovatelnou sumu. Do Jesence míří na rozehrání Michal Drešr.
Posílili nás Luďa Knoll a Petr Bross, těsně před uzavřením dohody jsme i s Horním Štěpánovem ohledně Radima Žondry,“ prozradil novinky Petr Ullmann.
V další přípravě se Konice utká s Haňovicemi. Duel se
hraje v neděli 12. 3. od 13:00 hodin v Konici.
(zv)

PROSTĚJOV, OLOMOUC Hned dvakrát se v týdnu
zápasově připravovali fotbalisté Čechovic a oba duely
skončily stejným výsledkem. Nejprve uhráli remízu
s devatenáctkou eskáčka, následně pak s Černovírem –
2:2. Zajímavým jménem v sestavě byl regionální turista
Matěj Hatle… „Já jsem ho ještě neviděl, protože beru
antibiotika a jsem na neschopence,“ hlásil hlavní čechovický lodivod Evžen Kučera, jenž má s Hatlem bohaté
zkušenosti…
„Utkání s dorostem eskáčka bylo pohledné pro diváka. Hrálo se nahoru dolů a mně se líbilo, že kluci s těmi mladými
dokázali běhat celých devadesát minut. Výsledek i předvedená hra se mi líbí, protože v sestavě soupeře byli i hráči
z druholigového kádru. Na střední záloze podal výborný
výkon Filip Halouzka,“ komentoval středeční vystoupení
Marek Začal, asistent Evžena Kučery.
„Černovír potvrdil své postavení v tabulce druhé skupiny I.A
třídy. Má velmi dobré mužstvo. Ze začátku jsme se trochu hledali, ale postupně jsme si začali vytvářet hodně šancí. Ve druhé
půlce jsme měli opět slabší nástup, ale pak jsme opět měli šance,
a v závěru vyrovnali. Spokojenost, potřebovali jsme si vyzkoušet obrannou fázi a to se povedlo,“ zhodnotil souboj s Černovírem Marek Začal.
(zv)
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 6. března 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU...

CYKLISTÉ PATŘÍ PEVNĚ NA EVROPSKOU MAPU
Letošní sezóna v podání SKC TUFO Prostějov byla výsledkově nejlepší v dosavadní historii

PROSTĚJOV Čtyři roky na scéně a stále lépe. Prostějovský
cyklistický tým SKC TUFO
má za sebou čtvrtou sezónu
mezi registrovanými týmy
Zdeněk
Mezinárodní cyklistické unie
a pod UCI bude i nadále půL
VYSLOUŽIL
sobit v kategorii Continental
Teams (CT). Klubové vedení se počátkem letošního roku
ohlédlo za uplynulou sezónou, kterou oprávněně hodnotí jako nejúspěšnější v historii. „Stejně jako loni jsme se prosadili
jak na mezinárodním poli, tak v domácím zápolení v silniční
a dráhové cyklistice,“ neskrýval spokojenost Petr Šrámek,
předseda SKC Prostějov.

původní
ví
zpravodajství
k
pro Večerník
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TOP UMÍSTÌNÍ SKC TUFO Prostìjov 2016
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Adrian TEKLINSKI
(Brno Přilba Moravy, bodovací dráha)
Matěj ZAHÁLKA
(Praha, ČP, silnice)

Nadìje
i mezinárodnì

Adrian TEKLINSKI
(Prostějov GP, UCI CL1, scratch dráha)
Martin SPUDIL
(Brno MČR, scratch dráha)
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Petr HAMPL
(Rokycany, ČP, silnice)
Luděk LICHNOVSKÝ
(Lvov, Ukrajina, UCI CL1, bodovací dráha)
Wojciech PSZCZOLARSKI
(Brno, 500+1 kolo, bodovací dráha)
Adrian TEKLINSKI
(Prostějov GP, UCI CL1, bodovací dráha)

Vrcholem
„Maleèek“
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Wojciech PSZCZOLARSKI
(Prostějov, UCI CL2, bodovací dráha)
Wojciech PSCZOLARSKI
(Prostějov, UCI CL2, scratch dráha)
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Adrian TEKLINSKI
(Memoriál Trochan Polsko, UCI.2, silnice)

Domácí silnice
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Prostìjov
i v reprezentaci

Tomáš KOUDELA
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(V. Bíteš-Brno, ČP, silnice)
Tomáš KOUDELA
(Kyjov, ČP, silnice)

Mezinárodní
úspìchy
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