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PROSTĚJOV To nemohl přežít, říkali si svědci, kteří byli v sobotu dopoledne u závažné dopravní nehody na
železničním přejezdu u takzvané „myší díry“ ve Vrahovicích. Mladý šofér osobního vozidla Volkswagen vjel na
koleje v době, kdy ve směru od Olomouce přijížděl rychlík. Vlak auto smetl z kolejí. Náraz byl tak prudký, že ze
zánovního vozidla zbyla jen hromada plechu. A řidič? Ten měl z pekla štěstí! Ve stejný den došlo ke druhému
neštěstí, a to u místního nádraží v Prostějově...
(mik)

RECALL s. r. o.
Zavedená šicí dílna v Prostějově

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

17030810268

Tel.: 724 780 895

17030310249

17030310252

Nabízíme dobré platové podmínky
a práci v příjemném kolektivu.
Nástup možný ihned.
Volejte Po - Pá 7 - 14 hod.
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Kdo není morální?
Prostějov (mik) - V průběhu posledního jednání schvalovali zastupitelé seznam patnácti osob z řad občanů, kteří
budou působit jako přísedící u senátů
OkresníhosouduvProstějově.„Seznam
jmen jsme museli upravit, jednoho kandidáta vyřadit a nahradit ho jiným. Ten
původní měl podle vyjádření soudu
nějaký šrám z minulosti, jeho jmenování přísedícím by tedy nebylo morální,“
vysvětlila primátorka Alena Rašková.
O koho jde se ale Večerník nedozvěděl,
seznam kandidátů byl totiž tajný.

Pøijede Zeman
Praha, Prostějov (red) - Prezident
České republiky Miloš Zeman, který
potvrdil svoji další kandidaturu, zahájí
třídenní návštěvu Olomouckého kraje
v pondělí 20. března. Do regionu zavítá už počtvrté. Hlavu státu jako přivítá
hejtman Ladislav Okleštěk, naplánována jsou i setkání s občany kraje. V letošním roce bude prezident diskutovat
s veřejností na čtyřech místech. „Finální verzi programu třídenní návštěvy
zveřejníme v polovině tohoto týdne,
a to včetně časového harmonogramu,“
prozradila mluvčí Olomouckého kraje
Kamila Navrátilová. Prezident navštívil
kraj naposledy v květnu loňského roku,
kdy se zastavil mimo jiné v Čechách pod
Kosířem, kde zasadil památný jerlín.

Zhrzený ženáè?
Prostějov (mik) – Na oddělení ztrát
a nálezů prostějovského magistrátu se
tu a tam objeví skutečně zajímavé věci,
které občané ztratili a poctiví nálezci
je odevzdali na příslušný úřad. „Nově
se hledá majitel zlatého snubního prstýnku,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana
Gáborová. Kdo tento prsten mohl jen
tak odložit a ještě na něj zapomenout?

letos slavíme jubileum...
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CO NÁS POTŠILO...
Vojáci jednají. Armáda České republiky se při řešení tolik diskutovaného
vstupu do vojenského újezdu Březina mnohem více otevřela veřejnosti.
Na setkání se starosty, hejtmany, ale
i řádnými občany přijel sám ministr
obrany Martin Stropnický, a přestože
ne všechno slíbil, ukázal mnohem
vlídnější tvář než jeho předchůdci.

Martin ZAORAL
Ač to při pohledu do kalendáře nevypadá,
jaro se už mocně hlásí o slovo. Rozkvétají
nejen sněženky, ale i některé stromy. U obchodního domu Tesco v Držovicích se na
jednom z nich dokonce objevily dámské
kalhotky. Dvojice Voskovec a Werich ve své
známé písni ´Slaměný klobouk´ pátrala po
osudu majitele pokrývky hlavy ztracené
v pouštním písku. Stejně tak o majitelce černých kalhotek s růžovou mašlí a jejích životních dobrodružstvích by se na Ježkovu tklivou melodii dal napsat pěkný písňový text.
Mohlo by se v něm například zpívat:„Kdepak
je ta frnda, která tanga nosila. Byla černá, či
plavá? Které asi patřila?“

CO NÁS UDIVILO…

U TESKA“
ROZKVETL
TANGOVNÍK

Budou řidiči zmatkovat? Jen pár
dní předem informovali prostějovští
radní o uzavírce části Plumlovské ulice, která může vnést obrovský zmatek do dopravního systému v centru
města. Řidiči se ve směru od „hudebky“ budou muset bez frekventované
ulice obejít až do konce července.
A pozor, uzavírka je platná už dnes!

U obchodního domu v Držovicích lze spatit vzácnou odrdu stromu. Foto: Hana Ležáková

Agentura Prvomájový prvod bude obnoven!
Máj je přece lásky čas, tak proč se
bránit tradicím? I když z dob totalitního režimu, co na tom... Jak zjistila
slovutná a tutově nezávislá Agentura
Hóser, vedení prostějovské radnice
se po dlouhých sedmadvaceti letech
rozhodlo obnovit v Prostějově prvomájové průvody!
„Já vůbec nechápu, jak něco tak krásného mohlo být zakázáno,“ krčí rameny jeden z konšelů Jaroslav Brambor. „Těším se stejně jako za mých
mladých let. Nemůžu se dočkat, až
letos 1. května vyjdou do ulic Prostějované s mávátky a transparenty,“

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

•• Pondělí ••
Malí a velcí otravové. Malí uličníci vám zazvoní na zvonek a pak utečou. Velcí jsou
ještě horší. Zazvoní na zvonky a nabídnou vám levnější elektřinu... Pětičlenná skupina podomních prodejců se na začátku týdne potulovala po Dolní ulici a sídlišti
Šárka...
•• Úterý ••
Vzdušné zámky pro všechny. Neurotik je člověk, který si staví vzdušné zámky,
psychopat je ten, kdo v nich žije a psychiatr tím, kdo si vybírá nájemné... Při pohledu
na současnou společnost je člověku jasné, že nájemného se ve vzdušných zámcích
vybere stále více a více. U soudu skončil Roman Pišťák, kterému péče psychiatrů
byla přímo nařízena. Jeho vzdušný zámek stál mimo jiné na přesvědčení, že na takzvaných výherních automatech lze skutečně vyhrát.
•• Středa ••
Návrat krále? Když už jste si zvykli na to, že někdo musel z vašeho života odejít, pak
pro vás jeho případný návrat může být obzvláště nepříjemný. Doufejme, že zcela jinak tomu bude v případě dlouhodobě úspěšného trenéra Miroslava Čady, který po
necelém roce prožívá comeback na trenérskou lavičku prostějovských volejbalistek.
Trenérská změna je reakcí na poslední výsledky českých mistryň, které utrpěly nečekané porážky s domácími soupeři.
•• Čtvrtek ••
Vojáci a kompromisy. „Armáda, která neválčí, mění časem svůj charakter,“ napsal
švýcarský spisovatel a dramatik Friedrich Dürrenmatt. V současné době musí být
schopná postavit se nejen protivníkovi, ale i lidem, kteří žijí v bezprostředním okolí
vojenského újezdu Březina. Zatímco dříve by armáda jejich námitky smetla ze stolu, nyní se pod tlakem petice snaží s lidmi domluvit. I to je jedním z příznaků naší
demokratické doby prosté válečných konfliktů. V horších dobách by vojáci slovo
kompromis ve svém slovníku hledali marně.
•• Pátek ••
Pád Orlů. Někteří andělé jsou určení k pádu. Něco podobného v současnosti naplno prožívají i prostějovští basketbalisté. Do vítězného konce nedokázali dotáhnout
ani dobře rozehrané utkání s NH Ostrava. Posílený tým ze severu Moravy, který
donedávna okupoval poslední místo nejvyšší basketbalové ligy, naopak zaznamenal čtvrté vítězství z posledních pěti zápasů. Vystřídají ho na jeho pozici právě Orli?
•• Sobota ••
Unikli žízni. „Pití je strašné, ale žízeň je ještě horší,“ praví lidová moudrost, kterou si
v košíkárně Domova u rybníka ve Víceměřicích vyvěsili pořadatelé klání O gořalku
roku. Jak jsem se přesvědčil, byla to typická lidová akce. A povedená.
•• Neděle ••
Půvabné hrobnice. „Krásný holky kopaj hroby,“ všiml si Jack Kerouac. Americký
spisovatel se narodil přesně před 95 lety v Lowellu ve státě Massachusetts. Zemřel
na následky alkoholismu ve svých sedmačtyřiceti letech.

přidal stranický kolega Augustus,
kterého Agentura Hóser potkala cestou z finančního úřadu.
Je ovšem pravda, že návrh na obnovení prvomájových průvodů
v Prostějově podpořili všichni konšelé, včetně nedávno nově zvolené radní Jany Halvákové. „Vždyť jde o lidovou veselici jako každou jinou. Do
ulic určitě vyjdou nejen mladí občané, ale zcela jistě uvidíme také alegorické vozy. Sama jsem zvědava, jaké
budou a co budou představovat,“
těší se nová konšelka. „Já ovšem
budu muset najít mávátko, někde ve
sklepě ho snad mám ještě schované.
A pokud tam bude i lampion, ten
si nechám na jindy. Budeme totiž
muset ještě prosadit obnovení oslav

KRIMI
íslo

Pětačtyřicetiletému
muži
hrozí až dvouletý kriminál.
Podivné je, že v nedávné minulosti řešila policie i krkavčí
otce, kteří svým bývalým partnerkám dlužili na děti mnohem menší částky v řádu pouhých tisíců korun. A hrozil jim
stejný trest! Holt spravedlnost
je někdy nespravedlivá...

284 000

Velké říjnové socialistické revoluce.
To ovšem musí schválit i zastupitelstvo,“ svěřil se Agentuře Hóser Jiří
Nikamnepospíchal, náměstek primátorky.
Jak potvrdila náměstkyně Hemeráková, Kulturní klub Pije jako Duha
pod vedením ředitelky Václavové
připravuje už scénář pro letošní první
máj. „Je na to strašně málo času. Prvomájový průvod bude zahájen na
Rudém..,. pardon na náměstí Spojenců hromadnou líbačkou pod stromy. Tuto akci jsme zatím pracovně
nazvali Grupenfrancouzák. Poté se
seřadí všechny šiky, nejprve směrem
na náměstí T. G. Masaryka vyjdou
malí školáci a po nich středoškoláci.
Zástupci firem a sportovních klubů

určitě taky nesmějí chybět, účast už
přislíbili například Michal Tomigů
se svojí jestřábí družinou či František
Jurák s malými fotbalisty. Jde o premiérový projekt průvodu po tolika
letech, ale věřím, že v budoucnu vychytáme všechny mouchy.“
Agentura Hóser se ještě dozvěděla,
že si pořadatelé vymínili pouze jeden zákaz. Během průvodu nesmí
z žádných úst zaznít heslo „Ať žije
Sovětský svaz!“ Místo toho je povoleno volat „S elektronickou evidencí
tržeb na věčné časy!“
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…
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Hned dvě Prostějovanky jsou nominovány na titul Žena regionu
2017! Předsedkyně Okrašlovacího spolku a prostějovská zastupitelka Milada Sokolová se společně s lektorkou zumby Veronikou
Bašnou bude ucházet i o vaše hlasy do konce března!
ZAUJALA NÁS…

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

PÁTRÁNÍ

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

JAN HALOUSKA

Tohle není stav tachometru
nákladního auta, ale výše alimentů v korunách, které dluží nesvědomitý tatík z Brna
na dvě děti žijící s matkou
na Prostějovsku. Podle všeho
jde o rekordní sumu peněz
ohledně dlužného výživného, kterou kdy řešili policisté
z prostějovské hospodářské
kriminálky.

se narodil 19. prosince 1986 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
22. února 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 20 do 25 let, měří mezi
170 až 175 centimetry, má střední postavu, modré oči a hnědé vlasy.

www.
vecernikpv.cz

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

Foto: internet

PETRA
KVITOVÁ

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová se připravuje
na svůj návrat na tenisové kurty
po zranění, které jí přivodil dosud
neznámý pachatel při prosincovém
přepadení v jejím bytě. Minulou
středu nejenže oslavila MDŽ, ale
zároveň i své sedmadvacáté narozeniny. Petro, blahopřejeme!
ZASLECHLI JSME…

„OSTATNÍ
PACIENTI
MĚ OTRAVUJÍ.“
Takto Roman PIŠŤÁK
odůvodnil před soudem svůj
záměr být propuštěn
z psychiatrické léčebny
v Kroměříži na svobodu
POÈASÍ v regionu

ROMAN CRHA
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Seniorka Ilona R. měla být ponižovaná v Kauflandu

PROSTĚJOV To bychom určitě nikomu nepřáli... Je hrozné,
když vás nespravedlivě obviní, považují vás za zloděje a vy se
nemáte možnost nikterak bránit. A vše navzdory tomu, že jste nic neukradli a ani jste to neměli v úmyslu. Ještě horší je to
v případě, kdy vás něco podobného potká v pokročilém věku
a s podlomeným zdravím. Právě to se stalo paní Iloně R. při její
nedávné návštěvě prostějovského Kauflandu. Zde si měla prožít několikahodinové trauma. Dle její rodiny se celá nechutná
záležitost podepsala na jejím zdraví, seniorka se stále nemůže
ze šoku vzpamatovat. Jak zástupci bezpečnostní agentury, tak
i městské policie zdůrazňují, že celý případ prošetří a o tom,
zda ke krádeži došlo, se bude teprve rozhodovat. „Opatrnost
je vždy na místě. Bohužel v dnešní době kradou i senioři,“ shodují se. „Je to nesmysl,“ hájí babičku v exkluzivní zpovědi pro
Večerník paní Iva.

ČTĚTE NA STRANĚ 13

➢

NEPODAŘENÁ
SEBEVRAŽDA?

PROSTĚJOV Srážka vlaku
s osobním automobilem na železničním přejezdu ve Vrahovicích nebyla jediným sobotním
neštěstím na kolejích. U místního
nádraží v Prostějově v sobotu večer srazil vlak třiadvacetiletého
muže!
Stejně jako řidič Volkswagenu ráno
ve Vrahovicích, tak i tento mladík při
večerní nehodě střet s vlakem přežil.
„V sobotu 11. března krátce před jednadvacátou hodinou za zatím nezjištěných okolností srazil na železniční
trati v ulici Za Místním nádražím
v Prostějově projíždějící vlak mladého muže. Třiadvacetiletý mladík utrpěl zranění, se kterými byl převezen
do Fakultní nemocnice Olomouc.

U strojvedoucího byla provedena
orientační dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem,“ informovala Marie Šafářová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouc.
Zatím jsou naprosto neznámé
důvody, proč ke srážce mladíka s vlakem došlo. Spekuluje se
i o nepodařené sebevraždě. „Okolnosti této nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ zareagovala Marie Šafářová. „Já to spíš vidím na
nešťastnou nehodu. Přes koleje
si tady krátí cestu spousta lidí ze
sídliště. Ten kluk mohl být i opilý
a přijíždějící vlak přehlédl,“ míní
zase muž bydlící na Sídlišti E. Beneše.
(mik)
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PROSTĚJOV Uplynulou sobotu 11. března
dopoledne se na železničním přejezdu
v Prostějově v ulici Říční střetl osobní automobil s projíždějícím vlakem. Devatenáctiletý řidič osobního vozu při nehodě utrpěl
zranění, se kterým byl převezen do Fakultní
nemocnice Olomouc. Orientační dechové
zkoušky na alkohol u řidiče i strojvedoucího měly negativní výsledek. Celková výše
škody byla předběžně odhadnutá na půl
milionu korun, z toho po 150 000 na vlaku
i automobilu a přibližně 200 000 korun na
příslušenství dráhy.

Michal KADLEC

Po dobu vyšetřování nehody a odklízení následků byla komunikace u „myší díry“ až do třinácti hodin zcela uzavřená a provoz byl odkláněn
po objízdných trasách. „Železniční přejezd byl
označen přenosnými dopravními značkami
´stůj, dej přednost v jízdě´, neboť výstražné
signalizační zařízení je po střetu s vozidlem vyřazené z provozu. Okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ sdělila Večerníku pár
desítek minut po nehodě Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc Marie Šafářová.
Že měl mladík za volantem Volkswagenu velké
štěstí, potvrdil i mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje. „Jednalo se spíše
o středně těžké zranění, které jej neohrožovalo
na životě. Se zhmožděninami hrudníku byl pře-

vezen na urgentní příjem do Fakultní nemocnice
Olomouc. Co se týká pětatřiceti cestujících ve
vlaku, těm pomohli hasiči vystoupit, ani u jednoho z nich nebylo zjištěno žádné zranění. Hasiči
se pak podíleli i na odstranění následků nehody,“
prozradil Zdeněk Hošák, který je zároveň také
tiskovým mluvčím Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Večerník byl přímo na místě neštěstí. Společně
s policisty zajišťovali stopy po nehodě i vyšetřovatelé ze Správy železniční dopravní cesty.
„Dokud nehodu řádně neprošetříme, nebudeme
podávat médiím žádné informace,“ odpověděl jeden z nich na otázku, zda světelné zabezpečovací
zařízení bylo v činnosti nebo ne. Zřejmě ale bylo,
mladý řidič jej mohl v záři slunce přehlédnout. To
jsou ale zatím pouhé spekulace...

               ! "# $ %  &   ' (  ) * &
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 $$$ !      
2x foto: Michal Kadlec

  

"#$
2QFRQąKV
LGOčåGVG
UXÚOK
JNCU[KX[

2x foto: www.zenaregionu.cz

PROSTĚJOV Celkem 301 dam z celé České republiky se uchází v osmém ročníku prestižní ankety o prestižní titul Žena regionu. A mezi touto „smetánkou“ má
i Prostějov svá žhavá želízka! Jak Večerník zjistil, v plejádě úspěšných se objevila
lektorka zumby Veronika Bašná (na snímku vpravo) a Milada Sokolová. Sama prostějovská zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího spolku neměla o něčem takovém ani tušení.„Překvapilo mě to, ale příjemně,“ glosovala pro Večerník. (mik)
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DRŽOVICE Necelé dva týdny po
volbě nového vedení sousedních
Držovic se výrazně komplikuje
předání úřadu. Jak Večerník uvědomila zastupitelka a předsedkyně určené komise pro předání
úřadu Renata Čižmárová, v Držovicích se dějí věci!
„Nový starosta Jaroslav Studený stále
čeká, až mu bývalá starostka paní Kolečkářová předá obec. Ta se k celému
předání postavila tak, že na stole zanechala klíče, čipy, mobilní telefony
a velice stručný předávací protokol, ve
kterém ani neuvedla, co všechno předává... Přestože byla vyzvána, aby se neprodleně dostavila na obecní úřad, kde
jí bude poskytnut dostatečný prostor
a čas pro soupis její agendy a řádné
předání, nestalo se tak. Potřebujeme
vysvětlení stavu obecních počítačů
a obecního notebooku, ze kterých byl
vymazán veškerý obsah i s dokumenty,
které úřednice potřebují ke své práci,“
šokovala Večerník Renata Čižmárová.
Blanku Kolečkářovou se nepodařilo
zkontaktovat ani nám, mobilní telefon bu´dto vyzváněl naprázdno, nebo
(mik)
byl úplně vypnut...
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STARÉHO PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Při
srážce
vlaků
ve
Vrbátkách
DVA ROKY ZAVŘENÉ?
ZEMŘELO PATNÁCT LIDÍ
Zůstane koupaliště ve Vrahovicích

NA VÁŠ NÁMÌT

Během letošní zimy zůstalo na koupališti ve Vrahovicích vše při starém. Za rok by zde již měly pracovat stavební stroje.
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Letos je to už opravdu naposledy! Právě takové hlasy
se v minulých letech opakovaně
ozývaly v souvislosti s provozováním koupaliště ve Vrahovicích.
Stárnoucí areál totiž dostával jednu
výjimku za druhou, hygienici však
dávali jasně najevo, že takhle to
dál už opravdu nejde! Loni se tak
prostějovský magistrát rozhodl
koupaliště odkoupit, aby hned na
podzim začal s jeho rekonstrukcí.
Jenže vše nešlo tak rychle, jak by si
mnozí přáli. Koupaliště tedy bude
muset pro letošní sezonu opět dostat výjimku, jinak neotevře. A kdo
ví, jak by tomu bylo za rok...
Sokolové z Vrahovic na opravy svého
koupaliště neměli peníze. Domluvili
se tedy s vedením prostějovské radnice, které na podzim 2016 rozhodlo
o odkupu areálu, za který magistrát

zaplatil 8,05 milionu korun. Přibližně
pět milionů korun pak Sokol vrátí zpět
do městské kasy za nákup fotbalového hřiště. Jak je to však s očekávanou
a nezbytnou rekonstrukcí plovárny
a jejího zázemí? Již před rokem
se totiž hovořilo o tom, že by se
koupaliště mělo začít opravovat
hned, avšak zatím se tak nestalo. A do
léta ani nestane!
„S rekonstrukcí koupaliště ve Vrahovicích chceme začít hned po
skončení letošní sezóny. Na podzim
se bude bourat, hlavní práce budou
probíhat příští rok na jaře,“ potvrdil
náměstek prostějovské primátorky
Zdeněk Fišer s tím, že v tuto chvíli už
je na celou akci zpracován projekt.
Jen za něj radnice zaplatila zhruba
milion korun. „Celkové náklady na
rekonstrukci odhadujeme zhruba na
dvacet milionů korun. Zatím máme

z rozpočtu schválenou čtvrtinu. Vše
přitom potáhneme z vlastní kasy, na
veřejné koupaliště není možné sehnat
dotace. Šlo by to pouze v případě, že
by bazén sloužil výhradně sportovním
účelům,“ prozradil Fišer.
V současnosti tedy není vyloučeno,
že Prostějovanům bude k osvěžení
sloužit hned pro dvě následující léta
pouze aquapark. Proč? Vzhledem
k tomu, že rekonstrukce koupaliště
ve Vrahovicích dosud neproběhla,
bude osud příští letní sezóny závislý
na rozhodnutí hygieniků. Nicméně
zaručeno není, že koupaliště otevře
i příští rok. V tomto ohledu bude zase
záležet na rychlosti i kvalitě práce
stavbařů pracujících na rekonstrukci.
Stále přitom existuje i naděje, že
pokud vše půjde optimálně, budeme
se koupat bez problémů i po oba dva
nadcházející roky. Uvidíme... (mls)

VRBÁTKY Tenhle stín sahá
do hodně vzdálené minulosti. Na nádraží ve Vrbátkách
došlo 11. září 1957 k hrůzné
události v podobě střetu dvou
vlaků. Následky byly skutečně
tragické...
Jedná se o největší vlakové neštěstí
v dějinách Prostějovska. Ve Vrbátkách před šedesáti lety zahynulo
patnáct lidí a dalších šestadvacet
jich bylo zraněných. Způsobená
škoda se odhadovala na tehdy
astronomických půl milionu korun. Příznačnou pro padesátá léta
minulého století je skutečnost,
že o havárii se nikde neobjevila
podrobnější zmínka.
„Nepamatuji se na jediný článek
v žádných novinách, nevzpomínám
si na žádnou reportáž ať už v rozhlase, či televizi, která by se tomuto neštěstí věnovala. Ani nevím,
zda je někde umístěna pamětní
deska obětem neštěstí,“ napsal do
redakce Večerníku Vladimír Vláčil
z Bedihoště, který nás na celou
událost upozornil.
Na fakt, že k neštěstí skutečně došlo,
odkazuje pouze materiál Národ-

Takto to vypadalo po srážce vlaků u Horusic v roce 1982. Tehdy umřeli tři lidé.
Foto: www.koridory.cz

ního archivu Praha, který hovoří i o
důvodech srážky obou vlaků. Těmi
mělo být „špatné zjištění volnosti
vlakové cesty a postavení jízdní
cesty pro další vlak.“ Více informací
se nám dohledat nepodařilo.
Přímo v Prostějově tragicky skončil
i střet rychlíku s vojenskou Tatrou
na přejezdu ve Vrahovicích z prosince 2004. Tehdy na místě zemřelo
pět vojáků, kteří se nedávno vrátili
z mise z Afghánistánu.

Zatímco druhá jmenovaná tragédie je poměrně dobře zmapovaná, o té první se toho mnoho
neví.
(mls)
Proto
vyzýváme
všechny
pamětníky, kteří by k ní měli jakékoliv informace, ať se nám v souvislosti s kulatým výročím vlakového
neštěstí u Vrbátek ozvou na adrese
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov nebo na
e-mailu: editor@vecernikpv.cz.

Napsáno Svatá Markéta jde na „operaci“
pred
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
ˇ
12. 3. 2007

Pomocí těžké techniky deinstalovali ve středu 7. března 2007 pracovníci společnosti .A.S.A. Technické
služby dřevěnou sochu svaté Markéty z budovy sousedící s prostějovskou radnicí na náměstí T. G. Masaryka. Důvodem bylo její pravidelné
restaurování, které se děje opakovaně v rozmezí čtyř až pěti let.
„Renovaci této sochy jsme svěřili do
rukou prostějovského sochaře a řezbáře Miroslava Srostlíka. A to nejen proto, že slíbil provést tyto práce zdarma,“
uvedl na vysvětlenou místostarosta

Prostějova Pavel Drmola. V případě dřevěné sochy svaté Markéty jde
o repliku originálu, který je uložen
v depozitáři prostějovského muzea.
„Svatá Markéta byla patronem hospodářství a ochránkyně domácího krbu.
Proto také stojí na domě v centru města a hlídá vlastně naše náměstí. Socha
je stará deset let a za tu dobu jsem ji
už třikrát restauroval,“ řekl Večerníku
Miroslav Srostlík ve svém uměleckém
ateliéru, kam mu byla socha dopravena. Svaté Markétě neškodí ani tak čas,
jako hlavně holubí trus. Ten zanechává

na dřevěné soše největší stopy. „Socha
je za poslední čtyři roky velmi zdevastovaná ptačím trusem. Ten je tak agresivní, že vyžral všechny barvy až do
hloubky dřeva. Oprava tedy musí být
zásadní. Trus se musí velice opatrně
mechanickou cestou ze sochy odstranit tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození dřeva. Po nátěru barvami na
to naneseme směs křídy, klihové vody
a disperzního lepidla, která sochu
bude lépe chránit před povětrnostními vlivy,“ upřesnil své další restaurátorské kroky Miroslav Srostlík.

Holubí trus je dodnes největším nepřítelem nejenom sochy svaté Markéty, ale otravuje život i dalším památkám. A začínají se ozývat také
samotí návštěvníci města. Trus se totiž v centru Prostějova objevuje
doslova všude - na sochách, chodnících, na výkladech obchodů a častým pokálením trpí i návštěvníci restaurací. Za uplynulých deset let
totiž nikdo z magistrátu nenašel proti těmto ptákům účinnou zbraň.
Klece na střeše budovy sousedící z radnicí jistě dokáží odchytit desítky
holubů ročně, ale co to pomůže? A tak stručně a jednoduše: kdo vymyslí recept, jak vyhnat holuby z náměstí, zaslouží si Nobelovu cenu. Na
místě je ale i otázka na druhou, když by tam nebylo slyšet ptačí zpěv,
hrála by snad hudba z megafonů...?
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Martinákova ulice

Příště: Dolní ulice

17030920273

Jmenuje se podle prvního ředitele „reálky”. Ulice je pojmenovaná podle
Františka Martináka (1839-1878), prvního ředitele českého reálného gymnázia
v Prostějově. Současné pojmenování je platné od července 1896, v letech 1940 až
1945 to byla Martinák-Gasse. Ulice vede od Rejskovy až ke Kostelecké ulici. Podél
severovýchodní části se nachází železniční areál místního nádraží, severozápadní
strana ulice je zastavena panelovým bytovým domem. V rohovém domě s ulicí Pod
Kosířem sídlilo výrobní stolařské družstvo Universal, v domě číslo 9 byl umístěn chorobinec pro přestárlé členky spolku Marta.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

letos slavíme jubileum...
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NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

PIŠŤÁKOVI SE V BLÁZINCI NELÍBÍ

Kousl ho do ucha!

Předminulou sobotu 4. března v odpoledních hodinách bylo na linku 156
přijato sdělení od ženy, že je při venčení
v lesoparku Hloučela napadl jiný pes.
Na místě strážníky očekávala šestnáctiletá slečna, která celou situaci popsala.
Přítomny byly i sestra a matka mladé
oznamovatelky. Na výpovědi se shodly
a zároveň označily muže stojícího opodál. Ten je míjel s mladým pitbulem.
V tom okamžiku dotyčného napadlo,
že by mohl svého psa nechat se „skamarádit“ s retrívrem, kterého vedla
matka dívek na vodítku. Na to se však
pitbul zakousl do pravého ucha jejich
psa a odmítal ho pustit. Odtrhnout pitbula se podařilo jeho majiteli tak, že mu
strčil prst do krku, přitom utrpěl zranění na ukazováčku. Muž toto tvrzení
odmítal a uvedl, že při manévru, kdy
psy odtrhával, jej kousl naopak retrívr.
Strážníci mu doporučili návštěvu lékaře. Vzhledem k tomu, že nebylo možné
zjistit, který pes muže kousl, byli oba
majitelé poučeni o nutnosti navštívit
veterináře z důvodu klinického vyšetření psů na vzteklinu a také k ošetření
zraněného ucha retrívra. Muž ženě poskytl telefonický kontakt, aby se mohli
vzájemně informovat o výsledcích vyšetření. Událost byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Ukázalo se, že má za sebou i pokus o znásilnění...

PROSTĚJOV O trampotách čtyřicetiletého Romana Pišťáka již
Večerník opakovaně informoval. Mentálně retardovaný muž,
jehož příjmení je shodou okolností totožné s tím, jaké nosí
bývalý prostějovský primátor, skončil v závěru uplynulého
roku v psychiatrické léčebně v Kroměříži. Soud jej tam poslal
poté, co málem uškrtil svého otce. Jak se nyní ukázalo, ještě
před touto událostí nedoporučil Pišťákův pobyt na svobodě
známý prostějovský psychiatr...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Z úterního veřejného zasedání prostějovského soudu vyplynulo, že Roman Pišťák prostředí psychiatrické
léčebny dobře zná. Již před téměř
deseti lety byl pravomocně odsouzen za pokus o znásilnění! Vzhledem ke své mentální retardaci
však do vězení nemusel a skončil
v Kroměříži. Z tamního zařízení
jej brněnský soud po čase propustil,

zůstala mu však povinnost docházet
k psychiatrovi, který však už v té době
ve svém posudku doporučoval jeho
opětovnou hospitalizaci v ústavu.
„Pacient do mé ordinace pravidelně
nedochází, nebere léky, chová se servilně a popírá své problémy. Přesto
opakovaně na veřejnosti obtěžuje
a domáhá se peněz,“ napsal ve svém
posudku prostějovský psychiatr Jiří
Rozkoš. Brněnský soud však na tento posudek nakonec nebral zřetel
a Pišťák tak dál zůstával na svobodě.
A to i přesto, že byl následně podmínečně odsouzen za krádeže kol. Do
vazby putoval až ve chvíli, kdy fyzicky napadl svého otce, kterého okradl

MDŽ oslavil na záchytce

Uplynulou středu 8. března večer přijali
strážníci sdělení o muži sedícím na obrubníku u silnice v Blahoslavově ulici.
Ten byl alkoholem ovlivněn natolik, že
nekoordinoval pohyby, nezvládal stát
ani komunikovat. Z důvodu jeho agresivního chování vůči strážníkům skončil v poutech. Šestapadesátiletý chlapík
nakonec nadýchal 2,31 promile alkoholu. Na místo byl přivolán lékař, který
posoudil jeho zdravotní stav a rozhodl
o jeho převozu na záchytku.

PROSTĚJOVSKO Patrně rekordmanem co do
dlužného výživného se stává muž z Brna, který na
své dvě děti žijící s matkou na Prostějovsku dluží
téměř tři sta tisíc korun. Policie má krkavčího tátu
již pod dohledem a hrozí mu až dva roky kriminálu.
„Z trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý pětačtyřicetiletý muž z Brna. Matce svých dvou dětí
v období od května 2010 do současnosti neplatí řádně
výživné, přestože mu tak bylo stanoveno rozhodnutím
Městského soudu v Brně. Ten při rozvodu manželství
v roce 2010 stanovil výživné ve výši dvou tisíc korun
měsíčně na každé z dětí. Podezřelý muž tak k rukám
matky, která s dětmi žije v obci na Prostějovsku, v současnosti dluží celkem 284 tisíc korun. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
(mik)

Pomočená
a pozvracená...

Ve čtvrtek 9. března večer byla nahlášena žena, která ležela u lavičky v centru
města. Strážníci na místě zjistili, že jde
o sedmašedesátiletou bezdomovkyni.
Ta byla silně podnapilá, pomočená
a pozvracená. Na nose měla krvavé
zranění. Dechovou zkoušku nebylo
možné provést vzhledem k silné intoxikaci alkoholem. Žena byla sanitkou
převezena k ošetření do nemocnice
na urgentní příjem. Zde bylo lékařkou
rozhodnuto o umístění do protialkoholní záchytné stanice.

Ilustrační foto: internet

Roman Pišťák se během hlavního líčení po napadení svého otce ze všeho nejvíce bál
toho, že bude muset do vězení. Nyní by chtěl propustit úplně... Foto: Martin Zaoral

o dvě stovky. Takto získané peníze
naházel do automatu.
Prostějovský soud na přelomu
roku Romana Pišťáka uznal vinným z loupeže a opět jej nechal
umístit do psychiatrické léčebny
v Kroměříži. Ani tam se ovšem
Pišťákovi nelíbí. „Ostatní pacienti
mě otravují. Chtěl bych propustit
na svobodu,“ řekl v úterý přímo
u soudu.

Ten však o jeho případném propuštění vůbec neuvažoval. „V ústavu budete tak dlouho, dokud to bude dle
lékařů nutné,“ reagovala soudkyně
Adéla Pluskalová, která pouze zrušila povinnost odsouzeného docházet
k přidělenému ambulantnímu psychiatrovi. „Ostatně vzhledem k vaší
hospitalizaci to v tuto chvíli ani není
možné,“ uzavřela Pluskalová.
Usnesení soudu je již pravomocné.

PROSTĚJOV K málo vídanému případu
agresivity vyjížděli strážníci k herně poblíž
centra města. Muž ležící na zemi a krvácející z rány na hlavě se pustil nejenom do nich,
ale krátce předtím i do obsluhy. Chlapík pod
vlivem alkoholu totiž neunesl prohru značné částky peněz na automatu!
„V pátek třetího března vpodvečer si strážník
okrskové služby povšiml na zemi ležícího muže,
který krvácel z hlavy. Po základním ošetření
bylo v herně zjištěno, že chlapík prohrál na výherním automatu neuvedenou částku peněz.
Se skutečností se nedokázal vyrovnat, proto si
k sobě přivolal obsluhu a dožadoval se pomoci.
Po sdělení, že mu barmanka nijak nepomůže,
začal být agresivní, slečně nadával a několikrát
udeřil do výherního hracího přístroje,“ popsala
incident Tereza Greplová, zastupující tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.

Problémy s opilým a zhrzeným gamblerem
však pokračovaly i nadále. „Ženy v herně se zastal hráč sedící u automatu opodál. Agresor se
k němu vydal, uchopil jej zezadu do takzvané
kravaty a shodil ho na zem. Zde ho ještě udeřil
pěstí do obličeje. Po tomto incidentu se napadenému muži podařilo útočníka vyvést ven. Ten se
jej pořád snažil napadat a několikrát se pokoušel
vrátit zpět do provozovny. Jelikož byl ovlivněn
alkoholem, při strkanici zavrávoral a při pádu si
způsobil poranění hlavy,“ uvedla dále Greplová.
Po objasnění celé situace byla přivolána na
místo zdravotní záchranná služba. „Osmadvacetiletý agresor byl převezen na ošetření
do nemocnice. Druhý muž se po konzultaci
s lékařem vydal na úrazovou ambulanci sám.
Událost byla předána k dořešení příslušnému
správnímu orgánu,“ dodala mluvčí za prostějovské strážníky.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

Proces Pekař versus JUDr. Augustin
OBNOVEN NEBUDE!

Chytil ho v civilu

Před patnáctou hodinou v pondělí
6. března si okrskář městské policie,
toho času mimo službu, povšiml
na Skálově náměstí muže, o kterém
z místní znalosti věděl, že je hledaný
Policií ČR. Ihned přes linku 156 informoval kolegy. Vyslaná hlídka muže po
prokázání a ověření totožnosti zadržela a předvedla na obvodní oddělení,
kde byl policistům předán k dalším
úkonům.

BYLI JSME

PROSTĚJOV Jak Večerník avizoval v minulém čísle, minulé
úterý proběhl u Okresního soudu
v Prostějově pokus bývalého podnikatele Zdeňka Pekaře o obnovu
procesu proti JUDr. Josefu Augustinovi. Přestože někdejší spolumajitel zkrachovalé firmy Kopek
v dopise psaném Večerníku z vězení v Kuřimi tvrdil, že na známého
advokáta a historicky nejdéle sloužícího prostějovského zastupitele
ví zásadní informace, které by jej
mohly nejen zdiskreditovat, opak
byl pravdou!
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

17020620139

Michal
KADLEC
Zdeněk Pekař si v současnosti odpykává trest v délce jedenácti let a čtyř
měsíců za finanční podvody, zkreslování údajů ve firemním účetnictví
a také okradení JUDr. Augustina,
kterému z advokátní kanceláře vzal
v různých spisech založených
162 000 korun. „Přicházím k soudu

KRONIKA
Zloděj čekal na šanci

BYLI JSME
U TOHO

PROHRÁL
Na alimentech dluží GAMBLER
a „vymlátil“ půlku herny!
už 284 000 korun...

Ilustrační foto: internet

ČERNÁ

U TOHO
se žádostí o obnovení procesu, na jehož základě jsem byl odsouzen. Při
projednáváních mé věci
t,“
tně
jsem byl zdravotně
se oběsi
m
e
s
j
l
ě
indisponován,, „Cht
ouzený
můj psychický
tvrdí ods
el
stav nebyl dobrý.
podnikat
Ztratil jsem rodi-inu a pokusil se i o sebevraždu! Navíc můj tehdejší obhájce Zdeněk Pekař u soudu neuspěl, obnovení procesu v souvislosti s krádeží peněz
Josef Augustin mě opustil a já neměl v advokátní kanceláři doktora Augustina bylo zamítnuto. Foto: Michal Kadlec
čas najít si vhodného advokáta,“ přednesl senátu prostějovského soudu aby soudu přednesl něco nového, co divu, obnova celého procesu byla zahlavní důvody své žádosti o obnovu by opravňovalo k obnovení celého mítnuta. „I když je i mediálně známou
procesu. „Vše, co tady říkáte, už bylo věcí, že doktor Augustin nevedl řádně
procesu Zdeněk Pekař.
Hlavní „pifku“ měl ale na samot- probíráno v předcházejících proce- své účetnictví, není tím přece vyloučeného Augustina. „Jak se přišlo na to, sech. Nepřicházíte s žádným novým no, že by nemohl mít v kanceláři tolik
že jsem mu ukradl zrovna sto šedesát zjištěním. Pan doktor Augustin do- peněz,“ poznamenala státní zástupkydva tisíc korun?! Škoda se počítala kladoval škodu, kterou utrpěl krá- ně Gabriela Bílková, která vzápětí vypodle příjmových dokladů, které deží. Zda se jednalo o doklady, které jádřila souhlas s rozhodnutím soudu
doktor Augustin vůbec nezaúčtoval. nebyly zaúčtovány, to je předmětem a odmítla možnost podat stížnost proJak všichni víme, několik let nevedl jiného trestního řízení,“ uvedla Adé- ti odmítnutí obnovy procesu. Zdeněk
účetnictví a nepodával daňové při- la Pluskalová.
Pekař si nechal lhůtu na rozmyšlenou.
znání. Navíc jeden z příjmových Večerník v úterý dopoledne v soudní „Tento soud mi připadá jako středodokladů byl Augustinem antidato- síni stále čekal na to, zda Zdeněk Pekař věká inkvizice,“ poznamenal těsně
ván, jednalo se tak jasně o podvod,“ splní to, co deklaroval ve svém dopise před tím, než ho eskorta znovu převezhřímal 7. března před tribunálem z vězení. Nesplnil. Přestože i nadále la do věznice v Kuřimi. „Rozhodnutí
Zdeněk Pekař. Předsedkyně senátu soudkyni upozorňoval na Augustino- soudu se dalo předpokládat,“ okomenAdéla Pluskalová jej však při jeho vy prohřešky vůči daňové správě, nic toval řízení exkluzivně pro Večerník
proslovu několikrát přerušila s tím, nového nepřinesl. Nebylo proto ani Josef Augustin.

Uplynulou středu 8. března po čtrnácté hodině využil v prodejně obchodního domu na Dukelské bráně
dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti a nepozornosti osmapadesátileté ženy, která při nakupování
udělala chybu. Kabelku s peněženkou si uložila do tašky a tu pověsila
na vozík. Přestože jej stále držela,
zloděj se dostal k odcizení... Žena
přišla i o klíče od domu, dva mobilní telefony, dioptrické brýle,
deštník a peněženku s osobními
doklady, platební kartou a finanční hotovostí čtyři tisíce korun.
V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli za přečin
krádeže a přečin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku trest odnětí
svobody až na dva roky.

Okradena za jízdy
Předminulou sobotu 4. března odpoledne si vyšla na nákup sedmašedesátiletá žena, které v Plumlovské ulici neznámý pachatel na
parkovišti u marketu, ukradl nákupní tašku, kterou měla v košíku
za sedadlem. Stalo se tak v době,
když nasedla na kolo a odjížděla.
Spolu s taškou zloděj poškozené
ukradl i zakoupené zboží, peněženku s osobními doklady a platební kartou a také mobilní telefon.
Způsobil tak škodu pět set korun.
Případ se šetří pro trestné činy krádeže a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku.

Cyklista s fernetem!
Uplynulé pondělí 6. března v nočních hodinách prováděli policisté
dopravního inspektorátu hlídkovou činnost ve Vrahovické ulici. Ve
22:35 hodin směrem k centru města jel cyklista, který nebyl schopen
držet přímý směr jízdy a kličkoval
po celé šířce svého jízdního pruhu. Policisté čtyřiašedesátiletého
muže předepsaným způsoben zastavili a provedenými dechovými
zkouškami u něho změřili hodnoty 1,95, 2,19 a 2,22 promile alkoholu v dechu. Muž s naměřenými
hodnotami souhlasil a uvedl, že
téhož dne od sedmnácté hodiny
vypil čtyři jedenáctistupňová piva
a tři odlivky fernetu. Další jízdu
policisté muži zakázali. Svým jednáním se dopustil přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za ten
mu hrozí pokuta až do výše dvaceti
tisíc korun.
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s městskou policií
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letos slavíme jubileum...

děti, pejsci a zdraví

Pondělí 13. března
b
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Filip KOUTNÝ
7. 3. 2017 54 cm 4,00 kg
Rakov

Jan KOUTNÝ
7. 3. 2017 53 cm 4,00 kg
Prostějov

Lucie RUBEŠOVÁ
7. 3. 2017 50 cm 3,00 kg
Kostelec na Hané

Ondřej POSPÍŠIL
3. 3. 2017 51 cm 3,35 kg
LutÍn

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

Vrchoslavické děti křtily telátka
V řadě za sebou, tři čuníci jdou...

VRCHOSLAVICE ... v řadě za sebou,
tři čuníci jdou, ťápají si v blátě cestou
necestou…, znělo před pár dny Vrchoslavicemi z místního rozhlasu.
Poslední únorovou sobotu zde po
dlouhé době ozářily hanáckou krajinu sluneční paprsky, načež po deštivém týdnu zmizely poslední zbytky
sněhu, od jihu pofukoval vlažný vítr
a z mokré hlíny zvědavě vykukovaly
první zelené špičky trávy. Jaro zaklepalo na dveře.
A právě takové počasí si organizátoři pravidelných výprav za telátky, obec Vrchoslavice a ZOD Agrispol Mořice, objednali. Letošní první výprava naplánovaná
na sobotu 25. února přilákala přesně dvaatřicet zvídavých dětí a jejich rodičů či
prarodičů. Sraz byl jako obvykle u radnice. Odtud se výprava vydala novou ovocnou alejí k farmě ZOD Agrispol.
U vchodu do farmy na mostní váze už
čekal Roman Palát, dětmi oslovovaný strejda Roman, a celou výpravu na
začátku pěkně zvážil. S tipem 1320 kg
byl nejblíže správné hmotnosti Vojta

Zahradník, ale dvaatřicet návštěvníků
vážilo ještě o 370 kg víc. Pak se těch
1690 kg živé váhy dovědělo, co je na farmě nového, jaké jsou plány na tento rok
a exkurze mohla začít. Prohlídka začala
tradičně u nejmenších telátek ve venkovních budkách. Sluníčko je z nich vytáhlo.
Rozpustile pokukovala po návštěvnících
a olizovala jim nastrčené prsty. Další
zastavení bylo u dvou ráno narozených
telátek. Dokonce se naskytla příležitost
sledovat, jak ošetřovatel postupuje, když
telátko odmítá životadárné mlezivo. Děti
oběma přírůstkům hned daly jména. Býček se pyšní jménem Atom a jalovičku
pokřtily na Marušku. Nakrmená telátka
se uložila ke spánku a exkurze pokračovala do uklizené čisté dojírny. Roman Palát uchopil kytaru a prostor dojírny hned
zaplnily tóny veselých písniček.
Přes snahu sluníčka prohřát vzduch do
jarních teplot se přece jen hodil teplý čaj
s tatrankou. Než došlo na prohlídku kravína, děti si ještě zasoutěžily v pití mléka
na čas. Vítězové obou věkových kategorií
si odnášeli krokoměr.
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Mezi dospělými kravami se Roman Palát
rozhovořil o užitkovosti, kvalitě mléka
a výsledcích, které ZOD Agrispol dlouhodobě dosahuje. V minulém roce byl
tento podnik vyhodnocen Plemenářskou službou CRV třetím nejlepším zemědělským podnikem v prostějovském
regionu v oblasti užitkovosti, obsahu
tuku a bílkovin v mléce.
„Děcka, ale tu úplně nejlepší krávu v celém regionu najdete tady v tom stádě,“
ukazuje na spokojené přežvýkavce odpočívající na slámě vedoucí farmy. „Její





číslo si z hlavy nepamatuju, ale naprosto
přesně vím, že za laktaci (tj. za 305 dní pozn.red.) nadojila přes dvanáct tisíc litrů
mléka.“ Poslední slova se už ztrácí v mohutném bučení mladého skotu. Blížíme
se k výkrmně býků, kteří svoji sílu dávají
zřetelně najevo. Čas se nachýlil, exkurze
pomalu končí. Roman Palát provádí ještě kontrolní vážení na mostní váze a loučí
se s vděčným publikem. Farmu ZOD
Agrispol čekají rozsáhlé stavební úpravy,
termín další exkurze je proto ještě nejistý.
(AdPa)

Štěpán ČECHOVSKÝ
6. 3. 2017 50 cm 3,70 kg
Mostkovice

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
gastroenterologického
oddělení

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Žaludeční bolesti, špatné trávení,
pálení žáhy nebo časté nevolnosti.
To je jen zlomek obtíží, které budou
moci v úterý 14. března konzultovat všichni zájemci z Prostějova
a okolí zdarma. Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL, zve širokou
veřejnost na již tradiční Den otevřených dveří gastroenterologického
oddělení, který zahrne možnost
konzultace obtíží trávicího ústrojí,
prohlídky ambulancí i prezentaci
produktů zdravé výživy.
„Škála obtíží spojených se zažívacím
traktem je opravdu široká, od bolestí
břicha, přes nadýmání, pálení žáhy, nevolnost či změny při vyprazdňování, až
po krvácení. Pacienti přitom příznaky
trávicích obtíží často dlouho přecházejí
a nevyhledávají odbornou pomoc, což
jim nejen dále přitěžuje, ale také to často
komplikuje a prodlužuje léčbu,“ vysvětluje MUDr. Mgr. Jaroslav Maceček,
Ph.D., primář gastroenterologického
oddělení Nemocnice Prostějov s tím, že
každý, kdo trpí uvedenými obtížemi, by
měl absolvovat konzultaci u odborníka.
Bezplatně přitom tyto konzultace, spolu
s vyšetřeními v případě podezření na

onemocnění trávicího traktu, nabídne
Den otevřených dveří gastroenterologického oddělení Nemocnice Prostějov
v polovině března. „Zájemci budou
mít možnost konzultace s lékaři
a sestrami gastroenterologického oddělení, budou si moci prohlédnout
ambulance a přístroje na vyšetřování
trávicího traktu, stejně jako přípravky,
které se využívají při přípravě před
vyšetřením trávicího traktu,“ jmenuje
primář Jaroslav Maceček. Součástí
akce přitom bude i prezentace produktů z oblasti zdravé výživy a možnost vyzkoušení produktů z Lékárny
AGEL zdarma.
„Trávící obtíže trápí více než tři čtvrtiny Čechů, málokdo ale konzultuje své
obtíže s lékařem. Ve většině případů
lze přitom problémy velmi snadno
a efektivně řešit. Lidé se jen nesmí bát
o svých obtížích hovořit,“ vyzývá Maceček s tím, že zítřek by měl být impulsem pro všechny, kteří zatím s návštěvou lékaře váhali.
Druhý ročník Dne otevřených dveří gastroenterologického oddělení
v Nemocnici Prostějov proběhne
v úterý 14. března, a to od 9.00 do
12.00 hodin přímo na gastroenterologickém oddělení.

  

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.
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RICHIE

PROSTĚJOV
V Čtyři a půl měsíce bude trvat částečná uzavírka
Plumlovské ulice v Prostějově.
V úseku od Jiráskova náměstí až
po Březinovu ulici se bude od
pondělí 13. března, tj. dnes, až do
31. července provádět rekonstrukk
ce vodovodní sítě. Není pochyb
o tom, že plánované omezení jedné z nejfrekventovanějších ulic
v Prostějově přinese spoustu problémů v dopravě. Hlavní objízdná
trasa povede přes severní obslužnou komunikaci, příměstské autobusy i MHD však budou projíždět Fanderlíkovou ulicí, kam se
rovněž přesunou všechny zastávky
z ulice Hliníky. Unese to prostějovské centrum?

Z NEMOCNICE ...
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Michal Kadlec
te. Například ke konci letošního roku
nám končí povolení na provoz čistírny v Prostějově. Nové podmínky pro
její provoz budou přísnější a v zemi
přitom stále ještě máme části potrubí
z roku 1906...,“ konstatoval Miroslav
Hanák.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

„Půjde o výrazný zásah do dopravy
v Prostějově,“ souhlasí Pavel Smetana (ČSSD), náměstek prostějovské
primátorky a jedním dechem dodává: „Věřím, že společnosti Vodovody
a kanalizace se podaří práce na rekonstrukci vodovodní sítě urychlit
a termín celé akce zkrátit. Jedná se
o částečnou uzavírku jednoho jízdního pruhu směrem z centra města
v úseku od Jiráskova náměstí po ulici
Březinovu. Objízdná trasa pro dopravu bude vedena po ulici Kostelecké,
U Stadionu a po ulici Josefa Lady
na ulici Plumlovskou. Autobusová

Školákům opraví ZÁCHODY
PROSTĚJOV
V Děti ze Základní školy Palackého se v budově na Skálově
náměstí konečně dočkají nových a důstojný toalet, když ty staré pamatují snad i samotného „tatíčka“ Masaryka... Co všechno si oprava vyžádá,
musí odhalit projektová dokumentace.
„Toalety už téměř dosloužily a je třeba se pustit do jejich rekonstrukce. Práce tady budou probíhat doslova z gruntu. Měnit budeme stupačky, potrubí,
obkladyy i dlažby,
y samozřejmě
j sanitární zařízení,“ pprozradil první
p
náměstek
primátorky Statutárního města Prostějov Zdeněk Fišer (ČSSD).
S opravou záchodů ve školní budově na Skálově náměstí se počítá už v rozpočtu města na rok 2017. „Předpokládané náklady jsou ve výši dvou milionů
a sta tisíc korun. V současnosti probíhají přípravné práce na projekt, který má
v konkrétní podobě odhalit v jakém stavu sociálky jsou a co vše bude potřeba
obnovit. Poté budeme znát nejen přesnější částku potřebnou pro jejich opravu,
ale také termín, kdy bude možné samotné práce zahájit,“ dodal Fišer.
(mik)

Ve Vrahovicích

JEN ROK?
PROSTĚJOV
V Se zajímavou nabídkou přišla firma, která počátkem
roku zahájila rekonstrukci ulic Jano
Köhlera a Hrázky. Původně byla
tato investiční akce za bezmála dvě
desítky milionů korun rozvržena
na dva roky. Stavební společnost ale
vedení prostějovského magistrátu
deklaruje, že by vše stihla už letos!
„V uvedených ulicích se provádí rekonstrukce komunikací včetně odvodnění celé lokality a také výstavby
dešťové kanalizace i inženýrských sítí.
Vše bylo podle projektové dokumentace rozděleno na dobu dvou let. Firma, která tuto městskou zakázku vyy
soutěžila, nám poslala stanovisko, že

STOP!

čtyři a půl měsíce




 
   


.
u
ovì lici.i....
Fanderlík

BLAHOPØEJEME!!!

Stela NOVOTNÁ
6. 3. 2017 49 cm 2,95 kg
Litovel
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VODU? Dnes se napůl zavře Plumlovská: Magistrát
prodává byt
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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!

Pondělí 13. března 2017
www.vecernikpv.cz

všechny práce je schopna dokončit do
listopadu tohoto roku,“ potvrdil Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějov.
Má to ovšem jeden háček, v rozpočtu pro tento rok nejsou peníze, se
kterými se počítalo až pro druhou
etapu rekonstrukce na rok 2018.
„Jde zhruba o částku tří milionů korun.
Navrhneme zastupitelům ke schválení
rozpočtové opatření, kterým bychom
uvedenou sumu peněz převedli už do
rozpočtu na rok 2017, abychom urychlili rekonstrukční práce ve Vrahovicích.
Pokud nám to sama firma nabízí, tak
proč této možnosti nevyužít,“ objasnil
záměr rady Fišer.
(mik)
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doslova „ZA BABKU“
PROSTĚJOV
V V Netušilově ulici
je volný byt 2+1, chcete ho? Tohle
není nabídka realitní kanceláře,
s touto výzvou přišli prostějovští
radní! V domě nad provozovnou
Čedoku se totiž uvolnil byt, který
magistrát nabízí za vyvolávací cenu
600 000 korun. Což je lidově řečeno „za babku“. Proč?
Uvolnění městského bytu nenastalo
jen tak, úředníkům magistrátu to dalo
značnou práci... „Po déletrvajících
problémech jsme odsud vystěhovali
nájemníka, který si kromě jiného jako
jediný ze všech byt neodkoupil do svého vlastnictví a nplnil povinnosti týka-

jící se udržování pořádku,“ nastínil Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
„Na uvedený byt jsme nyní vyhlásili
záměr prodeje za odhadní cenu šest set
tisíc korun. Někomu se to může zdát
málo, nový majitel ale bude vybírán
prostřednictvím obálkové metody. To
znamená, že kdo nabídne víc, tomu byt
prodáme,“ dodal Pospíšil.
I tak se ale zdá, že základní cena, za
kterou magistrát nabízí byt v samotném centru Prostějova, je nízká. „Je ve
značně poškozeném stavu,“ objasnila
prostějovská primátorka Alena Rašková.
(mik)

Městská kasa se naplní
JEDNAČTYŘICETI MILIONY

doprava bude vedena po ulici Kostelecké, Fanderlíkově, J. B. Pecky, Dyy
kově, Melantrichově a Nerudově na
Plumlovskou,“ prozradil muž politicky zodpovědný za dopravu ve městě.
Což o to, objízdná trasa pro běžnou
dopravu po severní obslužné komunikaci je logická a neměla by příliš
ohrozit plynulost ani bezpečnost
dopravního provozu. Ovšem trasa
pro městské i příměstské autobusové linky hustou zástavbou, to může
být masakr! „Tyto ulice budou kompletně osazeny dopravním značením,
které vyloučí parkování osobních vozidel, čímž bude zajištěn hladký průjezd

autobusů. V ulici Fanderlíkova budou
umístěny náhradní zastávky, pro MHD
před domem číslo deset a pro příměstskou dopravu před domy číslo dvacet
a šestadvacet. Každá zastávka pak bude
mít samostatný přenosný označník
s jízdními řády a budou plně nahrazovat neobsloužené zastávky pro MHD
v Blahoslavově ulici u lázní a pro spoje
příměstské dopravy v ulici Hliníky.
Navržené dopravní řešení odsouhlasil
i zástupce Dopravního inspektorátu
Policie ČR Michal Vafek a určil přesné
umístění náhradních zastávek v ulici
Fanderlíkova,“ uvedl na vysvětlenou
Pavel Smetana.

PROSTĚJOV
V Do městské kasy
zřejmě brzy poputuje zhruba jednačtyřicet milionů korun. Do
vlastnictví magistrátu byly totiž
nedávno od společnosti Železárnyy
-Annahütte opětovně převedeny
pozemky nacházející se v sektoru
A průmyslové zóny v Kralickém
háji o celkové výměře zhruba osmi
hektarů. Ty nyní radní hodlají prodat jiným zájemcům, o něž prý není
nouze.
„Zpětný převod pozemků byl uskutečněn poté, kdy se společnost Železárny-Annahütte výslovně vyjádřila,
že výstavbu nového výrobního areálu
v dané lokalitě nebude realizovat.
Předmětné pozemky by tak pro svůj
stavební záměr mohl využít jiný investor. Tím by došlo k dalšímu rozvoji prů-

myslové zóny města a byla by v Prostějově vytvořena nová pracovní místa,
což je nesmírně důležité,“ popsal situaci náměstek primátorky Statutárního
města Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně
velkou plochu v celku samostatně
hůře využitelnou, pro více investorů
a nepříliš vhodného tvaru, byla plocha
rozdělena na dva pozemky, které nyní
nabízíme k prodeji. Cena toho většího
pozemku je znaleckým posudkem stanovena na bezmála třicet milionů korun, ten menší nabízíme za necelých
jedenáct milionů korun,“ prozradil
Pospíšil. Podle jeho slov o odkoupení žádá pětice investorů. „Za prioritu
považujeme vznik nových výrobních
areálů s vytvořením pracovních míst.“
(mik)

QRYÚVHUL¾OSURVW÷MRYVNÆKRYHéHUQÊNX
NA ROVINU:
4 otázky
pro ...
Prvním březnovým vydáním
Večerník zahájil nový seriál rozhovorů s významnými osobnostmi
veřejného života v Prostějově,
který jsme nazvali „NA ROVINU“.
Otázky k aktuálním tématům
hodláme pokládat jednak členům Rady města (našli jste v minulém čísle), ve druhém, tj. dnešním, kole pak 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 orr
gánů. Každému z nich položíme
tři až čtyři otázky pěkně na tělo
a budeme z nich mačkat šťávu.
A snad se dozvíte i něco pikantní-í
ho 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!

 NEPODNIKÁ
Á 
   

PROSTĚJOV Majitel Galvanovny a prodejny Skútr PV Zdeněk Vysloužil (na snímku) podniká v Prostějově už
26 let. Podle jeho názoru má k tomu zde lepší podmínky, než je tomu třeba v sousedním Přerově. Největším
nepřítelem je ale v současnosti podle něj de facto nemožnost sehnat kvalitní pracovní sílu.
bezpečnost při práci i na ochranu životEXKLUZIVNÍ
ního prostředí. Pro práci s chemikáliemi jsou stanoveny pracovní postupy,
rozhovor
jejichž dodržování pravidelně sledují
pro Večerník
kontrolní orgány. Jde tedy o normální
Michal
výrobní proces, který nijak životní prostředí neohrožuje.“
KADLEC
ƔƔ Někdo si stěžuje, že v Prostějově
ƔƔ Jak se v Prostějově daří prodávat jsou k podnikání špatné podmínky.
skútry?
Jaký názor na to máte vy?
„Myslím si, že celkem slušně. (úsměv) „V Prostějově žiji padesát let a jsem přeVzhledem k velké konkurenci, která svědčen, že se tady nežije a nepodniká
v Prostějově panuje, jsme stlačili ceny špatně. Nějakou dobu jsem podnikal
hodně nízko, máme velkou skladovou i v Přerově, a to se vůbec nedá srovnat!



  
 

nabídku. Moje prodejna vlastně více Prostějov je pro podnikatele daleko lepší
žije ze servisu těchto strojů a prodeje a příznivější. Je ale pravda, že každého „Celkem se nám daří vyhledat nekvarůzných doplňků.“
majitele jenom trochu větší firmy trápí lifikované dělníky, které postupně zauƔƔ Jste rovněž majitelem galvanovny. v současnosti nedostatek pracovních sil. číme. V našem oboru galvanizace neeO co vlastně jde v tomto oboru pod- Někteří lidé bez vzdělání, ale schopní xistuje v České republice žádná škola,
nikání?
pracovat jsou dnes k práci bohužel likna- která by vychovala kvalifikované děl„Děláme povrchové úpravy kovů. ví. Chybí jim pracovní návyky a mnoh- níky. V současnosti budu stavět nový
V podstatě každý výrobek má buď dy je jejich doménou i požívání alkoholu podnik v průmyslové zóně a určitě se
předepsanou nějakou úpravu, nebo na pracovišti. Myslím si, že v Prostějově budu chtít spojit s jinými školami. Vězůstane surový. Umíme dělat klasic- nenabízíme špatné platy, ale tyto skuteč- řím, že jejich absolventy bychom si pak
ké zinkování, niklování, chromování nosti nás hodně brzdí.“
dál vychovali sami.“
či fosfátování. Záleží na tom, k čemu ƔƔ Už jste se i vy osobně setkal s tím,
Celý rozhovor najdete
bude kov následně využíván. Tato prá- že jste nemohl sehnat vhodného zana www.vecernikpv.cz
ce je samozřejmě hodně náročná na městnance?
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Exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Není žádnou novinkou, že cena vodného a stočného se na Prostějovsku
každoročně zvyšuje. V letošním roce
zaplatíme za kubík vody 86,24 korun,
přitom loni to bylo o dvě koruny méně
a předloni dokonce téměř o pět korun.
Divíte se, že v sousedním Přerově

Školky s omezením
Prostějov (red)
r
- Letní prázdniny
jsou sice ještě daleko, už teď ale radní
museli projednat omezení provozu
v mateřských školách během tohoto
období. „Provoz mateřské školy lze,
podle místních podmínek, omezit
nebo přerušit v měsíci červenci nebo
srpnu, popřípadě v obou měsících.
Rozsah stanoví ředitel mateřské školy
po projednání se zřizovatelem. Ředitel
se také musí postarat o to, do kterých
náhradních školek budou děti docházet po dobu omezení nebo přerušení
provozu,“ vysvětlila náměstkyně primátorky Ivana Hemerková (PéVéčko).
Informaci o omezení nebo přerušení
provozu najdou rodiče na přístupném
místě ve školce nejméně dva měsíce
předem. Součástí této informace budou i možnosti a podmínky zajištění
náhradní péče o děti v době omezení
nebo přerušení provozu.

Proč takové zdražení?
Navzdory těmto argumentům se mnozí z Prostějovanů domnívají, že cena
vody by mohla být i v našem regionu
přece jen nižší. Podle nich za dražší vodou stojí vliv nadnárodního koncertu

93,99 Kč/m3

102,30 Kč/m3

Blansko

Plzeň – Sever

105,30 Kč/m33

88,58 Kč/m3

Znojmo

Turnov

86,71 Kč/m3

86,24 Kč/m3

Prostějovsko

Zlínsko

85,33 Kč/m3

74,50 Kč/m3

Přerov

57,07 Kč/m3

Klatovy

Krnov 47,43 Kč/m3

Vyškov

  

Šárka se uzavøe!
Prostějov (red) - V souvislosti s druhou
etapou
p rekonstrukce našeho nejstaršíj í
ho sídliště Šárka dojde k dlouhodobé
plné uzavírce komunikací v této lokalitě.
„Uzavírka je naplánována na období od
třetího dubna až do třicátého listopadu.
Půjde o komunikace uvnitř rekonstruovaných vnitrobloků, a to v celkové délce
zhruba tří set metrů. Po dobu úplné
uzavírky veškerá doprava včetně hasičů,
záchranné služby a městské hromadné
dopravy využije okolních komunikací.
Bude rovněž zapotřebí zastávky MHD
přesunout blíže ke Dvořákově ulici,“ inn
formuje s předstihem Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

stejný kubík vody přijde na 74,50 a za
poslední dva roky se jeho cena navýšila pouze o půldruhé koruny? Proč
tomu tak je?
„Přerovsko má lepší zdroje vody, kterou z velké části berou z jezer u Tovačova. U nás je se zdroji čím dál větší

problém. Voda se čerpá po částech
z celkem čtrnácti míst, která jsou od
sebe vzdálená i čtyřicet kilometrů.
Z toho vyplývají vyšší náklady. Důležitým faktorem je i fakt, že zatímco na
Prostějovsku máme pětapadesát tisíc
odběratelů, tak na Přerovsku jich je
sto ticet tisíc! Přitom čím více odběratelů máte, tím nižší můžete nastavit
ceny,“ objasnil rozdíl Miroslav Hanák,
předseda představenstva Vodovodů a
kanalizací Prostějov (VaK). Zároveň
upozornil na fakt, že cena vody na Prostějovsku se stále drží kolem celostátního průměru. „Ten je v současnosti
86,17 koruny,“ zdůraznil Hanák.

Schválené JAK
dotace
SE POHYBUJE
do sociálníCENA
oblasti
VODNÉHO
na rok 2017
A STOÈNÉHO V ÈR
83,08 Kč/m3

Problémy s rolbou
Prostějov (red) - Na konci roku 2015
pořídilo vedení města novou rolbu na
úpravu ledu zimního stadionu. Co ale
čert nechtěl, po roce a půl provozu se
objevil první technický problém. Radní tak budou muset od výrobce přikoupit doplňkové příslušenství, které
nebylo součástí základní výbavy rolby.
„Tento požadavek vzešel od uživatele
rolby, tedy společnosti Domovní správa Prostějov, a to na základě praktických zkušeností z provozu nové rolby.
Na základě těchto zkušeností budeme
dokupovat zařízení na oplach horizontálního šneku, nádrže na sníh a kol
teplou vodou. Tímto příslušenstvím
vyřešíme a odstraníme nežádoucí led,
který zůstává při provozu rolby při velmi nízkých teplotách,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Příslušenství k nové rolbě bude stát
107 321 korun.

PROSTĚJOV
V Bez vody se nedá žít! Každý z nás spotřebuje této tekutiny denně na litry a tak její dodavatelé nemají o zákazníky nouzi. Nezneužívají však tohoto faktu? Po Prostějově se v uplynulých
dnech začaly šířit informace o tom, že v regionu máme zbytečně
předražené vodné a stočné. Důvodem má být mimo jiné vstup společnosti Moravská vodárenská Veolia do společnosti VaK Prostějov,
která je hlavním distributorem po městě. Zajímalo nás, zda je toto
partnerství pro občany města výhodné stejně jako
o skutečnost,
s uteč ost, co
přesně určuje náklady vodného a stočného...
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trráát mě
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ěsta Prostěj
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Vivat přímá volba!
 
TOMÁŠ KALÁB
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Veolia, který se stal strategickým partnerem společnosti VaK. „Dne patnáctého února 2005 přesvědčil pan Hanák
zastupitele o vstupu ekonomicky silného partnera Veolia do společnosti zprivatizovaných Vodovodů a kanalizací za
předpokladu, že cena vodného a stočného se bude zvyšovat pouze o inflační
koeficient. Tato podmínka však nebyy
la dodržena,“ tvrdí Čeněk Svoboda,
který je hlasitým zastáncem toho,
aby část zisku nešla Veolii, ale aby
„každá koruna vybraná na vodném
a stočném byla vložena do rozvodů
a kvality vody“.
„Na začátku smlouvy s Veolií byla cena
vodného a stočného skutečně 48,22
korun za kubík. Na růstu ceny se ovv
šem podstatně podílel nárůst odvodu
státu. Právě ten schvaluje ceny vody s
ohledem na skutečnost, aby zisky provozovatelů nebyly příliš vysoké,“ reagoval Miroslav Hanák. Zvýšení pouze o
míru inflace se tak ukázalo pouze jako
zbožným přáním. „Do vodárenských
zařízení a rozvodů jsme museli investovat výrazněji více, než se původně počítalo. Samotná Moravská vodárenská
se na tom na Prostějovsku podílela již
téměř miliardou korun,“ přidal předseda představenstva VaK, podle něhož
smlouva se strategickým partnerem
není pro místní občany v žádném případě nevýhodná. „Stačí si srovnat ceny
v regionech, které mají podobné podmínky jako naše společnost a nemají
cizího provozovatele. Tím je například
Blansko, kde kubík vody stojí čtyřiadevadesát korun. Na této úrovni bychom
pravděpodobně bez této smlouvy byli
také,“ upozornil Hanák.

V nepříliš dlouhé historii novodobých krajů, které podobně jako senát
nebyly úplně chtěným dítětem, dosáhl náš Olomoucký kraj prvenství.
Nejde ovšem o nic obzvlášť pozitivního, čím by se měl v historických
análech chlubit.
Odvolání hejtmana po třech měsících
ve funkci je opravdová rarita, tímto
způsobem ještě nikdy žádný hejtman
neskončil. Ani neformálně zažité období stodenního hájení v nové funkci
nebylo doktoru Koštovi nic platné.
Bezprecedentní podraz na voličích, který hnutí ANO bez jakýchkoli skrupulí předvedlo, politické

ní. A páni hejtmani a starostové by
se lépe vyučili disciplíně vyjednávání a kompromisů při koexistenci
s mnohdy opozičně laděným zastupitelstvem. Na Slovensku se v posledních letech ukazuje, že to opravdu jde. Chce to jen politika skutečně
zastupujícího zájmy občanů.
Není divu, že exhejtman Košta se na
takové šaškárně odmítl dobrovolně
podílet. A už vůbec se nelze divit,
že má po třech měsících politického bahna tak akorát. Ono holt na
politiku je třeba mít obzvláště pevný
povrch těla a odolné zažívací ústrojí.
A to fakt každý nemá.

7
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A tak si aspoň zesílím „repráky“
Ať už byl můj týden jakýkoliv - pracovní, studijní, či jsem jen tak odpočíval - dostal jsem chuť vyrazit do
společnosti, a to ne jen tak ledajaké.
Chtěl jsem zavítat na místo, kde
bych měl tu čest potkat se s veleváženou paní, která se jmenuje ŽIVÁ
HUDBA.
O kamarády či kamarádky, které
bych nyní označil spíše jako doprovod, by i vzhledem k mému širokému
hudebnímu záběru nouze nebyla.
Metal, rock, popík, hip hop či klasická hudba v podání jednotlivců, skupin, sborů či orchestrů - nic z toho by
mě rozhodně neurazilo. Dá se říct,
že spíše než nějaké konkrétní melodie mě lákal půvab TÉ, kterou jsem
chtěl spatřit a především zaslechnout.

Jak je moderní, chtěl jsem navázat
s onou vyvolenou kontakt přes sociální sítě. Začal jsem vyhledávat na
nejrůznějších webových stránkách
a mobilních aplikacích, kde by se
mohla vyskytovat. Ano, její existenci
lze popsat jako výskyt. Ostatně pokud zaslechnu toto slovíčko, spojím
si ho s nějakým ohroženým druhem,
který se ocitl na pokraji vyhynutí. Náhoda? Nemyslím si. Výsledek mého
hledání se rozhodně za úspěch označit nedal. Naopak. Byl jsem zděšen
a zdrcen. Prolistoval jsem také všechny noviny, dokonce v panice došlo
i na letáky a jiné reklamní zbytečnosti, co roznáší ti, kteří jsou líní umístit
je do schránek, a proto raději zvolí
rohožku před domovními dveřmi.

Nikde nikdo, nikde nic. Naprostá
bezmoc pro někoho, komu je hudba blízká a je tím faktorem, který
umocňuje touhu někam vyrazit.
Vše ostatní, co se děje v klubech, kde
za pultem stojí naprosto neznámý
chlapík pouštějící písničky bez jakéhokoliv smyslu, systému či citu, se
dá provozovat i na místech s živou
hudbou. Ne, že by takoví „djové“ neexistovali, to rozhodně ne, bohužel
však jejich výskyt není u mého města
na mapě vyznačen. O vše okolo se
mi tedy vážně nejedná, rád bych si
však užil i ono kouzlo, kterého se mi
bohužel nejen dnes nedostane. Vítězí
večerní pobyt doma. Bez hudby však
být nechci. A tak si aspoň zesílím
„repráky“...

Odpovíme realisticky. Snížení cen za
vodné a stočné se v dohledné době
zřejmě nedočkáme. „Potřeba peněz
na opravy a investice stále mírně ros-
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„Led hokejové mládeži zaplatí přímo město!“
PROSTĚJOV
V Dnes hodinu po poledni bude třetí částí pokračovat
letošní první, zato však historicky
nejdelší, jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova. Jak Večerr
ník obsáhle informoval v předminulém vydání, zastupitelé se v pondělí
20. ani v úterý 21. února nedokázali
shodnout na udělení dotace dvěma
mládežnickým hokejovým klubům,
které v současnosti v Prostějově působí. Rozhodnutí má tedy padnout až
13. března. Večerník se s předstihem
dozvěděl, že prostějovští konšelé
přednesou ostatním zastupitelům jeden konkrétní návrh, jak zapeklitou
situaci řešit...

Michal Kadlec
Vznikem SK Prostějov 1913 se v prostějovském mládežnickém hokeji rozbouřila
hladina. Najednou zde působí dva kluby,
které spolu nechtějí za žádnou cenu spolupracovat. „Jednáme o penězích, za které
budou uhrazeny vypsané hodiny ledové
plochy pro oba kluby, tedy LHK Jestřábi a
rovněž SK Prostějov 1913. Ale jen do konn
ce dubna tohoto roku, pak se zástupci obou
oddílů budou muset dohodnout, oba totiž
v následující hokejové sezóně podporovat nebudeme! Víceúčelová hala-zimní
stadion není nafukovací... Nabízí se
proto jediné možné řešení, a to sloučení obou klubů,“ zaznělo na minulém

zastupitelstvu z úst náměstkyně proostějovské primátorky Ivany Hemerkoové
(PéVéčko).
A aby těch problémů okolo mládežnnického hokeje nebylo málo, minulý týden
prostějovští radní podali na předseddu
LHK Jestřábi spolek Michala Tomiggu
trestní oznámení s podezřením na dotační podvod. „Pan Tomiga v předešlýých
třech letech neuvedl v žádostech o dottaci skutečnost exekuce. V čestném prrohlášení přímo podepsal, že žádné řízeení
na něj nebo na klub vedeno není. Nyyní
víme, že tomu tak zřejmě nebylo,“ poznamenala Alena Rašková (ČSSD), primátorka Statutárního města Prostějovva.
>>>pokračování na straně 34
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B. Grulich kontroval: „Vždyť v lepším případě se jedná o hospodářskou budovu!“
PROSTĚJOV
V Jak Večerník informoval v předminulém vydání, prodej
zchátralého zámku ve Ptení je dost možná na spadnutí. Zájem o něj
projevili například i Bělorusové. Ovšem proti prodeji se na posledním
jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov postavili lidovečtí
zastupitelé Zuzana Bartošová a Petr Kousal. Ti požadují zajistit zaměření
stávajícího stavu celého objektu a následně vyhlásit výběrové řízení se
smysluplným využitím zámku pro občany Prostějova i návštěvníky kraje. A hlavně ponechat celý zdevastovaný objekt v majetku magistrátu.

„Zámek ve Ptení se nachází se v turisticky
zajímavé lokalitě. Navrhujeme vyhlásit
soutěž o nejlepší studii k jeho využití. Náá
sledná realizace je podle našeho názoru
možná i za pomocí fondů Evropské unie.
Navíc propojením objektu ve Ptení se
zámkem v Čechách pod Kosířem by zcela jistě byla zvýšena turistická návštěvnost
celého kraje, což by přineslo i ekonomické

kultuře, dá-li se ještě tento termín
v české kotlině vůbec použít, rozhodně neprospěl. Dopředu plánovaná sázka na to, že na billboardy vylepíme spolu s vůdcem i nekonfliktní
a seriózně vyhlížející tvář, kterou po
předpokládaném úspěchu v tichosti
vyměníme za kdesi v pozadí se ukrývajícího profi-politika, se opravdu
jinak nazvat nedá.
V této souvislosti by měli voliči
oprášit požadavek přímé volby nejen
prezidenta, ale také právě hejtmanů
a starostů. Určitě by to přispělo ke
stabilitě a vážnosti těchto funkcí
a eliminovalo nechutné politikaře-

publicistika

Dočkáme se tedy
levnější vody?

$ %

„Neprodávejte ptenský zámek,“ vyzývali lidovci zastupitele. MARNĚ...

Michal Kadlec

letos slavíme jubileum...

Pondělí 13. března 2017
www.vecernikpv.cz

PIJEME
V PROSTĚJOVĚ PŘEDRAŽENOU
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Olomoucko

RYCHLÝ


navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

navýšení firmám a jejich zaměstnancům,“
míní ve svém návrhu Zuzana Bartošová
s Petrem Kousalem (oba KDU-ČSL).
„Domlouvali jsme se s vedoucím odboru rozvoje a investic panem Zajíčkem, že
bychom mohli udělat digitalizaci celého
objektu. Přimlouvala bych se tedy za
to, abychom zámek neprodávali. I když
jsem si vědoma toho, v jakém špatném
technickém stavu je a kolik by stála jeho
rekonstrukce. Ale existují přece dotace,

peníze leží na stole a stačí je jen zvednout,“
poznamenala svérázně Bartošová.
Pro tento návrh ovšem většina ostatních zastupitelů neměla moc pochopení. „Nazývat podobné objekty
zámkem, je trošičku odvážné! V lepším
případě se jedná o hospodářskou budovu... Navíc si myslím, že návrh paní Barr
tošové je ekonomicky naprosto neprůchodný. A peníze na stole už vůbec neleží.
Vždyť náklady na rekonstrukci objektu ve
Ptení se odhadují řádově na stovky mili-i
onů korun! Za další jsem přesvědčen, že
bychom se měli držet stávajícího záměru
města prodat tuto budovu a prioritně
investovat do majetku na území Prostějova,“ kontroval radní Bedřich Grulich
(ČSSD). „Pokud paní kolegyně Bartošová sežene od svého stranického kolegy
ministra Hermana sto milionů korun,

tak potom začněme uvažovat o vlastním využití ptenského zámku,
u“ přidal se
poměrně ironicky zastupitel Josef Augustin (KSČM). „Myslím si, že máme dost
vlastních problémů ve městě,“ podotkl
k návrhu i František Fröml ze Změny pro
Prostějov.
Podobně se vyjádřili také ostatní zastupi-i
telé napříč politickým spektrem. Návrh
lidovců tak neměl šanci uspět. Hlasovaa
lo pro něj pouhých osm členů... „V tuto
chvíli evidujeme až pět žádostí o odkup
zámku ve Ptení. Postupně začínáme při-i
pravovat materiál, který bude projednávat
rada města. A ta se rozhodne, co bude dál.
Je možné, že již příště doporučíme zastupitelům prodej některému z konkrétních
zájemců,“ shrnul v samotném závěru
diskuse Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
prostějovské primátorky.
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Ve čtvrtek 16. února jsem se zúčastnil setkání občanů v kulturním středisku
Duha, předmětem debaty byl problém bývalého židovského hřbitova. Úvodem
představitel židovské obce přednesl plán zazdění vchodu do školy a oplocení
prostoru před ní. Přes půl století, kdy tam žiji, se nikdo o tento prostor nezajímal
a nyní přichází někdo s tak nehorázným požadavkem pod rouškou „úcty k mrtvým“. Po vyhnání Čechů ze Sudet šly pomníky s českými jmény na smetiště. Po
válce dosídlenci zase ničili německé pomníky, po milionech Němců jich zůstalo jen pár. Přesto tu nikdo z Němců nechce postavit živé ploty a zabrat veřejný
prostor. Den po tomto jednání vyšlo v Blesku, že televizní věž Žižkov stojí na bývalém židovském hřbitově. Zazdí se tam snad oba vstupy do výtahů? Na závěr
setkání předsedající profesorka z Univerzity Palackého prohlásila, že je nutné
ustupovat až po nejvyšší možnou mez. Při vší úctě k jejímu vzdělání jí uniklo, že
nesmyslným požadavkům se ustupovat nemá. Na začátku září povedu do této
školy svoji malou vnučku Nelinku. Ona tam půjde s kytičkou, a pokud tam bude
zazděný hlavní vchod, tak já s krumpáčem.
Bohuslav Brhel, Prostějov
Je krásné, že se na náměstí před muzeem koná poslední dobou tolik společenských a kulturních akcí. Nic proti tomu nenamítám, jsem za to ráda.
Jenom bych podotkla, že se díky
mnoha akcím naprosto ničí dlažba,
kterou je vybaven celý prostor. Všimla jsem si po odklizení kluziště a pak
také po masopustu, že se na dlažbě
objevují mastné fleky, hluboké škrábance a podobně. Nestálo by za úvahu vybavit tuto část náměstí nějakým
odolnějším povrchem, když se už teď
ví, že tady bude během roku několik
dalších velkých akcí?
Ludmila Horáková, Prostějov

"

  # 

Po delším čase jsem se v době konání prostějovského zastupitelstva ve
dnech 20. a 21. února podíval na přímý přenos z tohoto jednání. A můžu
vám říct, že už se zase dlouhou dobu
na něj dívat nebudu! Co jsem viděl, mi
stačilo. Naprosto nesmyslné a zdlouhavé debaty hlavně ze strany opozičních zastupitelů mě osobně utvrdily
v tom, že se určití pánové, bohužel
i dámy, chodí na radnici pouze vykecat
před kamerami. Kdybych se jako podnikatel o problémech takto sáhodlouze vybavoval se svými pracovníky,
brzy bych zkrachoval...
Jiří Piňos, Prostějov

BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM,
A TO NEJLÉPE S KRONIKAMI
Máme tady další pravidelné
měsíční putování kronikami.
A tak se tedy podívejme na to,
co se v Prostějově událo během měsíce, který již tak trochu
voní jarem...

V

březnu 1952 vyšel naposledy závodní časopis firmy Rolný pod
názvem Spolupracovník, dále byl zrušen
Přírodovědecký klub jako samostatné
sdružení a stal se součástí Osvětové besedy, a to v podobě kroužku. V Brně pak
zemřel bývalý profesor prostějovského
gymnázia, redaktor a překladatel Jan Kamenář. Březen 1957 zaznamenal posun
ve zdravotní péči o obyvatele. Začalo totiž povinné očkování dětí od osmi měsíců do devíti let proti obrně, a to vakcínou,
která byla zakoupena až v Kanadě. Velké
změny zažil i místní sport, jelikož byl
založen celostátní ČSTV, tedy Československý svaz tělesné výchovy, do
kterého byly sloučeny všechny sportovní organizace v republice. Kdo
odmítl, byl administrativně zrušen.
Poprvé byl ve městě uspořádán Wolkrův Prostějov jako festival uměleckého
přednesu pro jednasedmdesát nejlepších recitátorů Olomouckého kraje
a z vítězství se zde radoval i prostějovský
Vojtěch Zatloukal. Jak „jednoduché“ to

v této době měly nekomunistické strany,
ukazuje situace, kdy strana socialistická
směla přijímat nové členy jen se souhlasem okresního výboru Národní fronty
a měla například v našem městě 170 členů a v okrese 240.
březnu 1962 se ve městě otevřela
nová hvězdárna, která se stavěla
dlouhých sedm let a podílely se na ní
desítky jednotlivců, žáků, studentů, sportovců, hasičů, podniků, prim pak hrála
prostějovská průmyslová škola stavební s
ředitelem Semem aučitelem Antonínem
Apolinářem. Ředitelem nové hvězdárny
se stal Adolf Neckař. Smutnou událost
zažil Prostějov v březnu 1967. Zřejmě neopatrností při svařování došlo
vdevěthodinránokpožárunanovém
objektu podniku OP Prostějov. Při hašení pomáhaly hasičské sbory ze širokého okolí (celkem dvacet), a to až z Brna,
Kroměříže, Moravské Třebové a Ostravy, dokonce i výsadkáři místní posádky.
Společně se podařilo katastrofu zastavit
až ve třináct hodin. Škody byly nakonec
vyčísleny na tehdejších sedmadvacet milionů korun, výroba byla zastavena, došlo
k vyhlášení celozávodní dovolené. Vše se
vrátilo do normálu až čtvrtého dubna.
Ti, co požár způsobili, dostali při dubnovém soudním přelíčení dvanáct
a čtrnáct měsíců „natvrdo“!

V

V

březnu 1977 bylo zřízeno okresní
technické a materiální středisko
na pomoc institutům, které mělo za úkol
vybavovat základní školy technikou,
a to i tou výpočetní. V Praze zemřel prostějovský rodák, konstruktér motorů
a autor učebnic pro technické školy Josef
Klág. Výstavu kreseb a grafik, jejichž autorem byl František Tichý, bylo možno
zhlédnout v galerii na Demelově ulici.
V březnu 1981 dostal tentokrát milý dárek prostějovský Oděvní podnik, když
zde byla otevřena nová závodní mateřská
školka. Naopak zrušena byla základní
škola v Držovicích a její žáci byli převedeni do nové základní školy na Sídlišti
Zdeňka Nejedlého. Původní budova začala sloužit jako sídlo odborného učiliště
národního podniku Agrostroj. Novinku
zažil prostějovský zimní stadion, když
byl v jeho areálu po pětileté výstavbě
otevřen Motel. Došlo také k ustavujícím
schůzím městského a okresního národního výboru. Městským šéfem se stal Jakub Daněk a okresním pak Jiří Suchánek.
březnu 1987 zemřela v Olomouci údajně poslední láska
prostějovského básníka Jiřího Wolkera
Marie Koldová Kubíčková, která se narodila ve Vídni v roce 1906 a od roku
1911 žila v našem městě. O dvacet let
později, tj. v březnu 2007, byla za-

V

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
hájena výstavba okružní křižovatky
Anglická - Anenská - Holandská.
Dále začala obnova centrální lipové
aleje na městském hřbitově. Více než
šest desítek lip bylo vykáceno a nahrazeno novými stromy. Odborné
posudky totiž prokázaly, že lípy byly
napadeny houbovitou chorobou. Kácení stromů, odvoz dřeva, likvidace
pařezů přišly na půl milionu korun.
Olomouckým krajem pak bylo vypsáno výběrové řízení na pronájem nemocnic, a to mimo jiné i v Prostějově.

navštivte stále více oblíbenější inter

téma Večerníku

letos slavíme jubileum...
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„ÚJEZD NEOPLOTÍME, CHCEME SE DOMLUVIT,“ vzkázal ministr Stropnický
auto-moto
&
Zkontrolujte si na jaře své auto

PROSTĚJOV

Motorové vozidlo už není pouze nepostradatelnou součástí
našeho života, mnozí z nás ho dokonce považují za člena rodiny!
A oprávněně. Vždyť každý poctivý motorista se o svého plechového miláčka stará stejně pečlivě, jako o svého bližního, ne-li ještě
víc... Podle nejaktuálnějšího sčítání počet majitelů osobních vozidel v České republice roste. Je to náhoda? Nikoliv. Auto je dnes
samozřejmost, i když mnohdy hodně drahá.
Večerník v rámci dnešní tematické dvoustrany přináší svým
čtenářům několik cenných rad a také prezentaci firem, podle které
si každý může vybrat alternativu co nejlevnějšího provozu, opravy
Texty připravil: Michal Kadlec
či údržby.

Jaké bylo setkání starostů a hejtmanů s představiteli armády ohledně vstupu do vojenského újezdu?

VYŠKOV „Časově neomezený vstup do vojenského prostoru:
neakceptováno. Vstup na občanské průkazy pro občany okolních obcí: nelze provést.“ I takto se ve čtvrtek 9. Března Armáda
České republiky ústy rázného generálporučíka Františka
Malenínského postavila k některým z návrhů od starostů obcí
sousedících s vojenským újezdem Březina. Na druhou stranu
provedla celou řadu ústupků a lidem zpřístupnila dalších jedenáct stovek hektarů vojenského újezdu Březina. Kromě toho
ve stanovených časech povolila neomezený pohyb cyklistů.
Večerník byl plamenné diskusi přítomen.

Přípravu na letní sezónu raději přenechte odborníkům
Jaro se pomalu blíží a je tedy čas
připravit vůz na novou sezónu. Po zimních plískanicích je nezbytná důkladná
očista. Kontrolou musí projít klimatizace a brzdy, nastane čas na výměnu
pneumatik. Zima je pro každý vůz bez
výjimky tím nejnáročnějším obdobím
roku. Příprava na letní sezónu, kdy
budeme více jezdit a čekají nás třeba
i delší výlety v rámci dovolených, je proto nesmírně důležitá. Na co všechno
by neměli důslední motoristé zapomenout?

17031020277

Pehlivá ohista
Základem je zbavit vůz všech nánosů
soli, nečistot a šrámů, které na karoserii zanechaly zimní plískanice. Na to je
ideální kvalitní automyčka. Nechte si vůz
vyčistit, a to včetně podvozku. Nejprve
vůz přestříkejte hadicí, abyste ho zbavili
největších nečistot. Když to neuděláte,
může se stát, že špína ulpí na kartáčích
myčky, ty vám pak následně poškrábou lak.
Po projetí myčkou se vyplatí ještě jednou
spodek vozu a dutiny vystříkat tlakovou
hadicí, případně vyčistit motorový prostor. Pokud se na to necítíte, nechte to na

odbornících, kteří mohou motor vyčistit
při pravidelné kontrole kapalin. Na vosku
rozhodně nešetřete. Kvalitní vosk není jen
na parádu, aby auto dobře vypadalo, ale
pomáhá chránit karoserii před nepřízní
počasí. Dobře ošetřovaná karoserie lépe
odolává korozi. Před poslední vrstvou
vosku ošetřete drobné škrábance na laku.
Na to se hodí retušovací nebo opravné
tužky, které koupíte v barvě vašeho vozu
ve specializovaných prodejnách. Až bude
lepší počasí, vyklepejte koberečky a celý
interiér důkladně vysajte. Budete se divit,
kolik jste do vozu v zimě nanosili kamínků
a jiných nečistot.

vozu. V kvalitním autoservisu zaplatíte za
odborné vyčištění brzd podle druhu vozu
300 až 800 korun.

Vymk}te stkrahe

Jednou z nejnamáhavějších součástí vozu
jsou v zimě stěrače. Od podzimních mlh
byly prakticky v neustálé permanenci
a není proto divu, že s nástupem jara nepracují, jak by měly, a na skle se objevují
šmouhy. Můžete je sice vyčistit, ale pokud
chcete mít čistý výhled, výměně gumiček
se po letošní zimě zřejmě nevyhnete.
Zároveň zkontrolujte hladinu kapaliny
v nádržce a případně ji dolijte. Na letní
Pozor na brzdy
směs můžete přejít zhruba v půlce dubna.
Používáním zimní směsi za teplejších dní
S očistou vozu můžete spojit kontrolu nic nezkazíte.
brzd. Zimní marast a mrazy celý brzdný
systém každého auta nesmírně zatěžují.
Zkontrolujte
Tlakovou hadicí důkladně vystříkejte kola
klimatizaci
a zkontrolujte, případně vyměňte brzdové destičky. Pokud při brzdění slyšíte Před začátkem letní sezóny určitě nechte
či cítíte mírné drhnutí, můžete mít brzdy zkontrolovat klimatizaci. Ta potřebuje
zanesené solí nebo zmrzlým prachem jednou ročně, nejpozději po dvou letech,
z brzdových destiček. Určitě si je nechte pravidelný servis. Kontrola a doplnění
vyčistit. Znečištěné brzdy totiž mají nižší chladicího média trvá zhruba půl hodinky
účinnost, což prodlužuje brzdnou dráhu a stojí okolo 800 korun.

Původní
zpravodajství
tví
ík
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Výmkna
pneumatik
S výměnou pneumatik ještě nemusíme
spěchat. Zatím sledujte teploměr. Správná
doba přijde až ve chvíli, kdy teploty trvale
vystoupají nad sedm stupňů Celsia.
Teprve pak se začnou vlastnosti zimních
pneumatik zhoršovat a začnou se více
opotřebovávat. V autoservisu vám pneumatiky odborně vymění, vyváží a zkontrolují. Do servisu by měl na kontrolu pneumatik po zimě zamířit i ten, kdo používá
univerzální obutí. Na sjetých gumách vůz
špatně drží stopu a na prašných krajnicích
se lehce dostane do smyku. Kontrolu obutí
je dobré spojit i s prověřením tlumičů, které
dostaly zabrat na vytlučených silnicích
většiny českých měst.

Dle zástupců armády přišli starostové obcí Prostějovska a Vyškovska
s celkem čtyřiadvaceti návrhy. „Jedenáct z nich jsme přijali, třináct
zamítli. Myslím, že je to solidní
poměr a jasný důkaz toho, že se
chceme domluvit,“ vyjádřil se ministr obrany Martin Stropnický na
čtvrteční schůzce v aule Vojenské
akademie ve Vyškově. Kromě něj,
dvou hejtmanů, početných zástupců armády a vojenských lesů se
důležitého setkání zúčastnili také
zástupci jednotlivých obcí a také
petičního výboru, který stál za dokumentem, jež podepsaly bezmála
čtyři tisícovky lidí.

„Aby byla naše armáda obranyschopná, musí naši vojáci
mít kde cvičit. Přitom výcvikové
území v Česku bylo v posledních
letech zmenšeno o celou jednu
třetinu. Pochopte, že potřebujeme zachovat vojenské prostory,
kde kvůli bezpečnosti civilistů
musí panovat zvláštní režim. Věřím, že životy lidí jsou důležitější
než sběr hub, které mám jinak
rád,“ nastínil na úvod ministr
obrany České republiky Martin
Stropnický. Následně zástupce
armády stručně probral požadavky jednotlivých obcí a to zda jim
bude, či nebude ze strany armády
vyhověno. „Do prvního září chceme provést označení prostoru
dočasného vstupu. Můžeme se to
pokusit stihnout dříve, ale zaručit
něco takového nemůžeme. Není
to zcela v našich silách,“ uzavřel
svoji prezentaci generálporučík
Malenínský.

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Ministr obrany Martin Stropnický bhem diskuse fungoval hlavn jako její moderátor a zdraz5oval potebu hledání kompromisu.
Foto: Martin Zaoral

Konec arogance
armády?
Přestože většina přítomných starostů ocenila ústupky, které armáda učinila, bylo patrné, že mnozí
očekávali ještě více. „Do roku 1989
působilo v armádě nepoměrně více
vojáků a prostor byl přístupný. Po
celou dobu se na něm nestal jediný
úraz. Přitom teprve nyní máme ve
svých obcích žít jako v rezervacích.
Současné ústupky armády nic neřeší,“ komentoval situaci iniciátor
petice Milan Pernica, který zopakoval svůj požadavek na návrat situace před rok 2016, do něhož byly
občanům obcí vydávány takzvané
povolenky.

Většina starostů už takto radikální požadavky nevznesla. Mnozí se však pozastavili nad tím, proč takto vstřícně zástupci
armády nejednali i v minulosti. Někteří
z nich měli problém s omezením vstupu během pracovních dnů. „My v našich obcích žijeme stále a nikoliv jen od
pátku do neděle či o státních svátcích...
Nechápu, proč jsou okolní lesy v neděli bezpečné a v pondělí už ne. Jiná věc
jsou samozřejmě střelby, o nichž jsme
občany vždy s předstihem informovali,“
vyjádřil se starosta Pustiměře, jemuž se
rovněž nelíbil způsob jednání armády
s občany. „Jsem přístupný k jakémukoliv argumentu, ale slovo zamítnuto bez
jakéhokoliv vysvětlení mi zavání arogancí,“ přidal Miloš Nevřala. V reakci
na jeho příspěvek pak generálporučík
Malenínský přislíbil, že všem staros-

BYLI JSME
U TOHO

Iniciátor petice Milan Pernica se zasadil o to, aby jednání bylo veejné. On sám ústupky ze strany armády sice pivítal, podle nj však nic neeší...
Foto: Martin Zaoral

tům bude písemně odůvodněno, proč líbila se nám spousta věcí. Nicméně
některým z jejich požadavků nelze vy- našim požadavkům bylo vyhověno
hovět.
a další již nemáme,“ vyjádřila se
například starostka Prostějoviček
I lovci mají
Zdeňka Růžičková.

omezený vstup

Plot nebude

Na přetřes přišla také otázka placených povolenek k lovu. „Každý, kdo
ji obdrží, se musí stejně jako všichni
ostatní řídit omezeními, která ve vojenském prostoru platí,“ reagoval Josef Vojáček, generální ředitel Vojenských lesů ČR. Další z diskutujících
zpochybnili, že by vstup do vojenského prostoru byl někdy v minulosti zcela bez omezení, naopak byli
se snahou po hledání kompromisu
spokojeni. „Jednání s armádou ze začátku nebyla vůbec jednoduchá, ne-

Ministr obrany ČR se po celou
dobu setkání držel zpátky a fungoval zejména jako moderátor
diskuse. I díky němu se vše neslo
v poměrně smířlivé náladě. „Rozhodně se nechystáme vojenský
prostor oplotit. Ostatně by to bylo
hodně drahé. (úsměv) Proto věříme,
že nic z toho nebude třeba. Stačí,
pokud se nám coby dlouholetým
sousedům podaří domluvit,“ shrnul
průběh čtvrteční schůzky Martin
Stropnický.

Rozdíl ceny pi zvážení a pokladní okamžit volala ochranku
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Čtyřiaosmdesátiletá
Ilona R. je pyšná na to, že navzdory svému věku je stále soběstačná.
Zvládne si i nakoupit. Kvůli banálnímu omylu, za který podle svých slov
ani nemohla, byla označena za zlodějku. Několik hodin prý vyslýchána
a donucena podepsat něco, co si ani
nemohla sama přečíst. Jejímu psychickému i fyzickému zdraví taková
zkušenost rozhodně neprospěla...

17031010278

K celé události došlo předminulé
úterý 28. února dopoledne v prodejně Kaufland v Okružní ulici. „Moje
babička si v úseku s ovocem a zeleninou dala do sáčků dva citrony, jedno
jablko a mrkev. Následně stála u váhy,
a protože špatně vidí, snažila se pomocí lupy, kterou u sebe nosí, najít
na váze odpovídající položky. U toho
ji oslovili dva mladíci, kteří se nabídli
s pomocí. Poděkovala jim a než tak
učinili, vydala se bez vozíku, který jim
ponechala, pouze za pomoci berle
pro brokolici. Kluci babičce vozík se

Policisté jí doslova říkali: ´Vykašlete
se na to a přiznejte se!´ Po několika
hodinách, kdy jim střídavě vysvětlovala, že úmyslně nic neukradla a jen těžko tak bude podepisovat něco, když na
papír pořádně nevidí, jí pouze navrhli
přečtení dokumentu. Po dlouhém
a ponižujícím vynucování přiznání už
na tom nebyla psychicky dobře a podepsala...,“ popsala paní Iva hektické
chvilky. Celá nepříjemnost v Kauflandu tak neskončila. Seniorka musí totiž
na policii, neboť obdržela ´Předvolání
k podání vysvětlení´.

Nutili ji podepsat
pøiznání, že kradla?

Rodina Ilony R. se obrátila na zákaznickou linku Kauflandu. „Následně mi
volal šéf bezpečnostní služby a snažil se
mi vysvětlit, že o nic nejde. Žádali jsme
jej o záznam z bezpečnostních kamer.
Reagoval tak, že s jejich pomocí nelze
zjistit vůbec nic, jelikož valnou část
snímací plochy překrývají reklamní
cedule. ´Příběhy z praxe´ onoho pána
o důchodcích, co kradou žárovky a odnáší si je v kapsách, mi nepřišly na místě vzhledem k tomu, že se moje babič-

Nebohá babička se všem opakovaně
snažila vysvětlit, že nechtěla rozhodně
nic ukrást a zboží si ani sama nevážila.
Navzdory tomu jí nebylo umožněno
doplatit rozdíl a v klidu odejít. „Místo toho byla přivolána policie, která
babičce zabavila občanský průkaz,
zjišťovala její bezúhonnost a nutila
ji, aby podepsala přiznání, že kradla.

Šéf ochranky: „Dùchodci
kradou žárovky“

bezvýznamná situace takto eskalovala,
ale odpovědnost za chování městské
policie nemůžeme převzít. V současné
době je případ prošetřován. V případě,
že zjistíme pochybení na naší straně,
vyjdeme paní samozřejmě vstříc. Nelze ovšem dělat předčasné závěry před
Kaufland: Naši
rozhodnutím přestupkové komise,“
reagoval na naše dotazy tiskový mluvzamìstnanci
čí Kauflandu Michael Šperl s tím, že
jednali dle pravidel
s vnučkou seniorky jsou zástupci obK celé politováníhodné události při- chodního řetězce v kontaktu a zůstatom došlo kvůli šestadvaceti korunám, nou až do vyřešení případu.
což je suma i dle paní Ilony skutečně
Strážníci: O vìci není
zanedbatelná. „Babičce donucovací
metody připomněly to, co musela zarozhodnuto, stížnost
žít v době minulého režimu. V souprošetøíme
časné době je na tom psychicky velmi
špatně a obávám se, že celý incident V pátek odpoledne se Večerníku podana ni bude mít doživotní následky,“ řilo kontaktovat i šéfa městských strážupozornila vnučka, která se případ níků. Přestože tou dobou byl doma na
rozhodla medializovat po poradě antibiotikách, o celém případu měl pos právničkou.
vědomí. „Mohu k němu ale říct jen toZároveň žádá o vysvětlení jak ze strany lik, že strážníci určitě nikoho nenutili,
Kauflandu, tak i policie. Stejně tak uči- aby cokoliv podepisoval. Také nevím,
nil i Večerník. „Jednání našich zaměst- co by na místě dělali uvedených několik
nanců podléhá určitým pravidlům, hodin... Záznam o podezření z krádeže
dle kterých se zaměstnanec chovat sepisuje bezpečnostní agentura. Teprve
musí, jinak nedodrží pracovní kázeň. pak jsou na místo přivolání strážníci,
Je nám samozřejmě líto, že zdánlivě kteří požádají o vysvětlení a na základě
ka ani nic ukrást nepokusila. Neměla
by se bezpečnostní služba tedy spíš zabývat hledáním oněch mladíků, kteří
by spíš mohli podat nějaké vysvětlení?
A neměla by především jinak reagovat
prodavačka?“ ptá se logicky paní Iva.

něj mohou podat oznámení o podezření z přestupku, jak se stalo v tomto
případě. Následně správní orgán rozhoduje o případné vině podezřelého,
která může být i neúmyslná,“ reagoval
Jan Nagy, který zároveň poznamenal,
že případů drobných krádeží se bohužel dopouštějí jak mládež, tak i senioři.
„Rodina zmiňované paní si proti postupu strážníků může podat stížnost. Bude
řádně prošetřena,“ přislíbil.
Malá vsuvka na závěr. Pro zákazníka zvýhodňující rozdíl v ceně při
zvážení jakéhokoliv výrobku je nepochybně problém, ale dost pravděpodobně se i vám už stalo, že jste
vložili do košíku zboží, které mělo v
regálu označenou odlišnou hodnotu, než vám následně „markovali“
u pokladny. A není nám známo, že
by jakýkoliv market vše řešil přivoláním policie! V tom lepším případě
jste se po pár minutách dohadování
přece jen dočkali avizované slevy,
v tom horším vás pokladní odbyli,
že to není jejich problém! Platí ještě
formulka: „Náš zákazník, náš pán“?
Snad ano, ale vše je o lidech... Večerník se bude celému případu i nadále
věnovat.

PRAHA, PROSTĚJOV Po prostějovské primátorce
Aleně Raškové navštívili expremiéra České republiky
také zástupci druhé strany sporu o budoucí podobu
bývalého židovského hřbitova ve Studentské ulici
v Prostějově. Židé však jednání s mediátorem Vladimírem Špidlou, které se uskutečnilo z pondělí 6. března,
nechtějí vůbec komentovat...
„Schůzky na Úřadu vlády s Vladimírem Špidlou a jeho
spolupracovníky se vedle mojí osoby zúčastnil rabín Louis
Kestenbaum, předseda Federace židovských obcí Petr
Papoušek i architekt Richard Sidej. Domluvili jsme se, že
o průběhu jednání nebudeme poskytovat žádné informace, aby celá mediace mohla probíhat korektně,“ sdělil Večerníku Tomáš Jelínek z nadace Kolel Damesek Eliezer.
Bývalý předseda vlády České republiky už vyslechl obě
strany sporu. Otázkou tedy je, co nyní bude následovat.
„Podle toho, co pan Špidla řekl mně, tak by teď měla následovat společná schůzka zástupců všech zúčastněných
stran. Necháváme to na panu expremiérovi, kdy určí termín,“ poznamenala Rašková.
(mik)
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ŽIDÉ U ŠPIDLY
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Martin ZAORAL

zváženým nákupem předali a ona se
odebrala k pokladně,“ popsala pro Večerník Iva, vnučka paní Ilony.
Při placení však nastaly nečekané
a zcela zbytečné komplikace. „Pokladní namarkovala brokolici, ale ony tři
pytlíky s váženým zbožím dala po zaplacení bokem a místo, aby podala nějaké
vysvětlení, začala telefonovat. Následně
přišla ostraha, která nic netušící babičku
odvedla do oddělené místnosti, kde
ji informovali o tom, že kradla, neboť
rozdíl mezi tím, kolik by zboží mělo vážit a kolik bylo uvedeno na etiketě, byl
šestadvacet korun,“ neskrývala údiv Iva,
šokovaná z toho, co všechno se může
stát při obyčejném nákupu...

15012210020
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

netové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 13. března 2017
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auto-moto
& pořádně!
Co dĚlat pŐi stŐetu auta se zvĚŐí?

Pondělí 13. března 2017
www.vecernikpv.cz
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„UMÍM HRÁT I VÁŽNĚ, ZATÍM MĚ
ALE NIKDO NEOSLOVIL“
PROSTĚJOV

Bohumil Klepl nedávno navštívil Prostějov hned dvakrát během čtyř dnů

Máte vyměněný

ŘIDIČÁK?
I prostějovští motoristé mají nyní
nejvyšší čas k tomu, aby si na odboru dopravy magistrátu vyměnili
řidičské průkazy. Jde o průkazy,
které byly vydány v roce 2007 s platností na deset let.
„Z hlediska věku je skupina řidičů ve
věku nad jedenašedesát roků právě
tou, které se výměna týká nejvíce.
V této skupině zbývá k výměně
u prostějovského odboru dopravy
2 177 řidičských průkazů. Řidiči by
neměli s návštěvou úřadu vyčkávat,
aby se vyhnuli zbytečným frontám,“
uvádí Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy Magistrátu statutárního města Prostějova.
O nový řidičský průkaz je optimální
požádat asi dva až tři měsíce před
skončením jeho platnosti, výměna
je zcela zdarma, lhůta pro vydání
je dvacet dnů. V případě expresního
vydání do pěti pracovních dnů si
řidiči připlatí pět set korun.

17030920275

17030810264

16090813004
1609722999

17031010287

✓ narodil se 31. března 1958 v Moskvě
✓ známý český herec se svérázným humorem
✓ vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění obor herectví
✓ zprvu působil jen jako herec v divadle, věnoval se i loutkám
✓ na začátku kariéry působil v chebském divadle, později pak ve
spolku Kašpar, v divadle Komedie, angažmá měl následně v Divadle na zábradlí a nyní je
ve Studiu Dva
✓ do povědomí televizních diváků se poprvé dostal díky své roli v českém seriálu „To jsem
z toho jelen“
✓ zahrál si například ve filmech Báječná léta pod psa, Oběti a vrazi, Pupendo, Mazaný
Filip, Revizor či Účastníci zájezdu
✓ je aktivním seriálovým hercem, nejvíce známé jsou jeho role v titulech Letiště, Velmi křehké vztahy, Místo nahoře, Místo v životě, Dobrá čtvrť
✓ působil taktéž jako porotce v zábavné show Hádej, kdo jsem
zajímavost: jeho otec je Čech, matka Arménka, narodil se v Moskvě - sám se cítí více jako Armén...

Kontrola baterie
a nádrže
Jarní kontrole vozu by se neměl vyhýbat ani
ten, kdo vůz v zimě šetřil a jezdil jen málo
nebo vůbec. Dlouhé stání na jednom místě
není pro auta dobré. Důležitá je především
péče o autobaterie, pneumatiky a o pohonné hmoty. Po zimě se může v nádrži
ve vozech s benzinovými motory usadit
voda, které se lehce zbavíme například
velfobinem, jež koupíme na každé čerpací
stanici. Dlouhé stání může mít špatný vliv
i na pneumatiky, které nemají vlivem stálé
zátěže na všech stranách stejnou hustotu
a jejich jízdní vlastnosti se zhoršují, což
může mít vliv na vaši bezpečnost. Pokud
stojíte každou zimu, počítejte s tím, že je
budete muset častěji měnit.

WWW.VECERNIKPV.CZ

vizitka
BOHUMIL KLEPL

K nejzákladn÷jšímu úkonu, co je potąeba po nároéné zim÷ ud÷lat, je kvalitní
umytí vozidla, samoząejm÷ véetn÷ podvozku.
Ilustraéní foto

Střet motorového vozidla se zvěří na komunikacích není zase až tak
mimořádnou událostí.
Ne každý ale už ví, jak
se v takovém případě
zachovat. Chvíle, kdy
řidiči do cesty náhle
vběhne srna, divočák
nebo třeba jen zajíc, jistě není nic příjemného.
O to hůř, když se srážce
nepodaří zabránit. Své
o tom vědí nejen policisté, ale i ti, kteří mají
podobnou zkušenost už
za sebou. Jak se má řidič
vozidla zachovat, když
zmíněná situace nastane? Jak postupovat?
Předně je třeba zdůraznit, že pokud dojde ke
srážce se zvěří, jedná se Stąet automobilu se zv÷ąí bývá éernou mčrou všech ąidiéč. V÷tšin÷ t÷chto nehod se pąitom zabránit
nedá...
Foto: Policie èR
o dopravní nehodu, při
které došlo ke škodě na majetku třetí osoby a řidič je v tomto případě povinen neprodleně vše oznámit policii.
„Dále se musí zdržet jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření, zejména přemístění vozidel. Pokud musí
postavení měnit z konkrétního důvodu, například vyproštění osob či obnovení provozu, je povinen vyznačit situaci a stopy,“ vysvětluje František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Každého motoristu bude určitě zajímat, jak se vlastně zavinění u těchto srážek posuzuje? „Ve většině takových případů se jedná o nezaviněnou nehodu. Zvěř vběhne do jízdní dráhy neočekávaně z lesního porostu, z křoví
a podobně, řidič či řidička střetu nemohou zabránit. V tomto případě pokutováni nejsou a věc se odloží podle
zákona o přestupcích. Každý případ se posuzuje individuálně, záleží na okolnostech, zda zvěř do vozovky vběhla
nebo zda tam třeba již stála a řidič mohl střetu zabránit,“ uvedl Kořínek.

17031020281

divách
bohatý. Dokonce jsem narazil
i na žraloka, obkroužil mě, naštěstí jsem
tedy zůstal naživu.
Kolegové mi tento příběh bohužel nevěří i přes to, že jsem si onoho
krasavce nafotil. Říkají, že jsem si příhodu vymyslel a fotku stáhl z internetu. (smích) Příští
rok se chystám do Vietnamu, ale tentokrát
se bude jednat o poznávací zájezd.“
ƔƔ Diváci vás znají také jako filmového
herce. Na jaký snímek nejraději vzpomínáte?
„Zase tolik filmů jsem nenatočil, spíše se považuji za seriálového herce.
Mým nejoblíbenějším je určitě Letiště, to jsem měl hrozně rád i kvůli
mladým režisérům, kteří mi umožnili během natáčení improvizovat.
Seriálové herce nazývám ´herci
Foto: Studio dva s hypotékami´, sám už však hypotéku nemám a tak v této kariéře

již příliš pokračovat nehodlám. N
Naopak se nebráním
zábavným soutěžím, ukecaný jsem dost a vždy se tam
příjemně vyblbnu.“
ƔƔ Když už jste nakousl vaši fina
finanční stránku, v minulosti jste se označil za komerčn
komerčního herce. Pořád to
tak cítíte?
„Dá se říct, že ano. Označení kom
komerční herec pro mě
není hanlivé. Svou práci neflákám a do divadla se chodí
na herce. Rozhodně jich přijde více na hru, ve které uvidí Rodena, Chýlkovou či Klepla.“
ƔƔ Co se vaší osoby týká, preferujete
preferu
spíše komedie,
je to tak?
„Právě že není, akorát mě tak mají vvšichni zaškatulkovaného. Umím hhrát i vážně, ale zatím
mě nikd
nikdo neoslovil. (úsměv)
Za seb
sebou mám i role jako je
Čecho
Čechov, Ivanov či Strýček
Váňa v Divadle na zábradlí.
Také v civilu nejsem pořád
plný energ
energie tak, jako mě znají
diváci z jevišť. Je za
zapotřebí vždy i trochu
zvolnit. Jsem takový smutný klaun. Na načerpání
energie mám maximálně půl dne, tto není dobré...“
ƔƔ One man show Vysavač je vá
vám šitá na míru, jste
s hrou spokojen? A opravdu se vvám tím splnil sen?
„Moje očekávání tato komedie nap
naprosto splnila, ale je to
dřina. Obrovská, je to takové fitko,
fitko vždy jak skončí hra,
jsem totálně vyždímaný. Před vys
vystoupením mám také
trému, bývám nervózní. Přeci jen v sále čeká pět set lidí,
jsou zvědaví jen na mě, cítím určito
určitou míru odpovědnosti. Nechci je zklamat.“
ƔƔ Ve hře hrajete sám sebe, vy
vysávání je prý vaším
velkým koníčkem...
„Nehraji, i když s tím vysáváním máte
m pravdu. (úsměv)
Ale je to také to jediné, co postava ve hře má se mnou
společného. Zbytek příběhu si Pa
Patrik Hartl vymyslel.
Jsem rád, že po představení za mn
mnou většinou přijdou
pánové s poznámkou, že trpí po
podobnou úchylkou...
Nejsem tedy rozhodně jediný chlap
chla na Zemi, který vysávání propadl. (úsměv) V poslední
posledn době však dostává
přednost vířivka. Další one man show ode mě ale již
nečekejte.“
ƔƔ Existuje ještě něco, čehož b
byste chtěl v kariéře
herce dosáhnout?
„Rád bych více odpočíval. (smích) Je to nyní můj sen,
mít třeba týden v kuse volno. Dále
Dá bych rád byl stále
zdravý. Na druhou stranu, herectví
herectv je vlak, ze kterého
když jednou vystoupíte, tak se již těžko nastupuje. Na
jaře mě čeká premiéra hry ´Líbánky na Jadranu´, kde
budu hrát s Evou Holubovou. Vystupovat budeme během léta na Vyšehradě, celé představení trávíme na dece
v plavkách, takže tímto bych chtěl pozvat všechny své
fanoušky. Myslím si, že se s tímto dílem podíváme i do
Prostějova.“ (úsměv)

17030810265

ƔƔ Narodil jste se v Moskvě českému otci a arménské matce. Cítíte se více jako Čech nebo Armén?
ku jsem se sice narodil, ale své mládí jsem
„Ano, v Rusku
dubicích. Táta poté chvíli pracoval na velprožil v Pardubicích.
vyslanectví v Moskvě, a to do roku 1968, kdy tam
jska, a musel skončit. Větší vztah cívstoupila vojska,
tím ke Gruziiii a Arménii, kde mám své předky.
ak chodí, že důležitější osobou je
U Židů to tak
áta by mi za tato slova vynadal,
matka. Ale táta
pro něj jsem Bohouš z Pardubic. Takže jsem
m a jsem za to rád.“ (úsměv)
také Čechem
ƔƔ V Arménii
nii se vám dostalo i významní...
ného ocenění...
„Arménů je málo, navíc jsou rozprchlí po
celém světě. Před dvěma lety vznikal doýznamní Arméni v Evropě´,
kument ´Významní
tečných osobností se dostaa vedle skutečných
ějakou náhodou této pocty
lo zřejmě nějakou
ch) Užil jsem si také
i mně. (smích)
ítání, když jsem
vřelého přivítání,
do Arménie zavítal.“
ƔƔBylo vaším
ím snem stát
iž během stuse hercem již
náziu v Pardudia na gymnáziu
bicích?
ně jsem chtěl
„Ne, původně
ým režisérem,
být filmovým
ovšem bylo mi vysvětleno,
že jsem pro toto povolání ješdý. Tak jsem se dal na herectví. Šel jsem na
tě příliš mladý.
zkoušky na FAMU a dostal se k herci Miloši Nedbalovi, u kterého jsem studoval. Mezi moje spolužáky patří

v Mexiku, kde jsme hráli společně s bratry Formanovými. Navíc moje první žena byla loutkářka, takže
jsem měl k loutkám velice blízko. Třeba za pár let nebude práce a znovu je vezmu do ruky. Nyní však hraji
činohru třicetkrát do měsíce. Nikdy ale nevíte, co bude
za pár let. Bydlím na vesnici a až zde padne veškeré divadelnictví, klidně to rozjedu v hasičárně za ´pětikačku´.“
(úsměv)
ƔƔ Je dobře známo, že cestování holdujete velice rád
i ve svém volném čase...
„Cestuji hlavně v zimě. Hraji totiž opravdu pořád,
takže chvilka odpočinku je potřeba, abych
se z toho všeho nezbláznil. Naposledy
jsem byl v lednu na Maledivách, což
se dá označit také za jednu z mých
nejoblíbenějších destinací, byl
jsem tam již podruhé. Zbožňuji potápění, k čemuž tam
byly ideální podmínky.
Podmořský svět je
na Male-

17020120138

Martin
PYTELA
A

Jsem rád, že po představení za mnou
přijdo
u pánov
tím, že trpíodborníkům
podobnou
Přípravu na letní sezónu
radějié spřenechte
úchylkou! Nejsem tedy jediný chlap
na Zemi, který vysávání propadl...

17031010286

v rámci exkluzivního
interview
w
erník
pro Večerník
se ptal

například Jiří Hromada, Dana Batulková, Dušan Sitek
a mnoho dalších známých tváří.“
ƔƔJak vůbec vzpomínáte na studentská léta na
FAMU?
„Co vám budu povídat, čtyři roky jsme chlastali, bylo
to krásné období. (směje se) Mysleli jsme si, že jsme národní umělci, chodili po vinárnách a neustále mudrovali
gy A ppak najedj
o umění a odsuzovali naše starší kolegy.
nou lup a skončil jsem u chebského divadla. Poté jsem
zavítal do Kolína, ale řekl si, že to risknu a šel jsem na
volnou nohu do Prahy. Po dlouhém období bez práce
mě nakonec vzal spolek Kašpar,
odkud mé cesty směřovaly do Divadla na
zábradlí.“
ƔƔ Věnoval jste se
také loutkovému
divadlu, se kterým
jste hodně cestoval.
Kam jste se všechno díky loutkám podíval?
„Všude. (úsměv) Nejdéle jsem byl asi dva
a půl měsíce

17012020068

PROSTĚJOV
Ě
Každý, kdo má o filmech, seriálech
či divadelních hrách alespoň minimální přehled,
jistě dobře zná tvář Bohumila Klepla, pro něhož je
typická přezdívka „Bob“. Tomuto herci se v nedávné minulosti splnil sen. Byla mu totiž napsána hra
doslova na míru, kterou hraje jen on sám, takzvaná
„one man show“ s názvem Vysavač, jejímž režisérem je Patrik Hartl. A slavnýý česko-armenskýý herec
mediální hrou nyní objíždí celou repubs touto komediální
liku, načež všude sklízí potlesk zaplněných sálů. Na
nedostatek práce si tedy „Bob“ rozhodně stěžovat
raje téměř každý den. I právě proto je
nemůže, hraje
o největším přáním, aby více odpočíval.
možná jeho
m k jeho oblíbenosti a žádanosti je veliAle vzhledem
eměnit tuto prosbu v realitu. I přes plný
ce těžké přeměnit
edné ze svých dvou návštěv Prostějova
diář si při jedné
lém týdnu našel čas na Večerník. Bylo to
v předminulém
ovídání...
pěkné popovídání...
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ERNÁ
KRONIKA
Zloděj u hřbitova
Minulé pondělí 6. března krátce
po desáté hodině dopoledne využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti majitele vozidla Škoda
Fabia zaparkovaného u hřbitova
v Kostelci na Hané. Pachatel po
rozbití skleněné výplně pravých
předních dveří z vozidla odcizil
dvě viditelně umístěné tašky. Spolu s taškami starší manželé přišli
i o osobní doklady, platební kartu, mobilní telefon značky Nokia,
tablet značky LG a finanční hotovost ve výši třinácti a půl tisíce korun. Celkem pachatel svým činem
způsobil škodu vyčíslenou na
25 200 korun. V případě dopadení mu za přečin krádeže a přečin
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Vrtačky jsou v tahu
Během předminulého víkendu
vnikl dosud nezjištěný pachatel
do neuzamčené kůlny u domu
v rekonstrukci v obci na Konicku.
Z kůlny pachatel odcizil dvě akumulátorové vrtačky značek Herman a Hilti a jednu elektrickou
příklepovou vrtačku značky Hilti.
Pachatel svým jednáním stavební
firmě provádějící rekonstrukci
domu způsobil škodu vyčíslenou
na dvacet tisíc korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten dosud neznámému pachateli v případě dopadení
a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody na dva roky.

letos slavíme jubileum...

region

zprávy z regionu
Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko
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skonil na záchytce! Vystrašení rodièsyena

Povedená akce zajímá více přespolní než místní...

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
VÍCEMĚŘICE
Í
ĚŘ
Není nic horšího než přijet na košt pálenek autem...
Navzdory tomu většina lidí, která se sešla při klání „O gořalku roku“
ve Víceměřících, z této obce nepocházela. Uplynulou sobotu se
do košíkárny zdejšího Domova na zámku sjeli zejména přívrženci
pálenek ze širokého okolí. A ti si akci, při níž se mohli dobře najíst,
napít a podebatovat, náležitě užili. Večerník mezi nimi nechyběl...
„Ruky, nohy, záda, plíca léčí dobrá slivovica“. Pod tímto heslem se po roce
sešli opět ve Víceměřících, aby zde
poměřili kvalitu vzorků svých pálenek
a likérů z uplynulé sezóny. Letos bylo

F o too r e poo r táá ž

do klání „O gořalku roku“ ve čtyřech
kategoriích nominováno osmnáct
vzorků pálenek a jedenáct likérů. Role
hodnotitelů se ujalo patnáct degustátorů, mezi nimiž byly i čtyři ženy.

Ve srovnání s předchozími ročníky tak
byla účast slabší.
„Minulý rok jsme měli šestadvacet
vzorků pálenek a dvanáct likérů. Nicméně úbytek nepostihl pouze nás, loňská úroda ovoce byla skutečně slabá.
Svědčí o tom i fakt, že asi polovina vzorků byla vypálena už předloni,“ prozradil Večerníku pořadatel Petr Buriánek
z místního zahrádkářského spolku,
který akci společně s místními hasiči
pořádal.
O zrušení koštu ve Víceměřících neuvažovali. „U nás je to takové rodinné,
uspořádali bychom to, i kdyby se sešlo
jen pár vzorků i lidí,“ ujistil Buriánek, který sám do soutěže věnoval svoji pálenku
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se švestek. Pozoruhodné bylo, že zatímco pro desítku mužů byly připraveny pálenky, tak likéry zase chutnaly samé ženy.
„Loni tu bylo rozhodně více přespolních
jak místních, letos je to tak půl na půl.
Jsou zde lidé i od Vyškova či od Přerova,“
konstatoval. Ve Víceměřicích může degustovat každý, kdo přinese vzorek či si
zaplatí. Připravena byla i tombola. „Celá
akce vznikla díky tomu, že jsme chodili
po okolních koštech a řekli si, že bychom
něco podobného mohli udělat i u nás,“
zmínil se Buriánek.
A jak to letos dopadlo? „V kategorii
peckovin zvítězil Pavel Žvátora z Kučerova, cenu za nejlepší pálenku z jádrovin si odnesl Petr Médl z Víceměřic za

3x foto: Martin Zaoral

Pelévání vzork do neoznaených sklenic probíhalo Píchod poadatel se vzorky doprovodily fanfáry zná- Pi takto dstojné události bylo samozejmostí, že
za písného utajení.
mé z Pražského hradu.
všichni pítomní povstali.

Zapomnla na runí brzdu...

Modrá dodávka, kterou žena ádn nezabrzdila, narazila do luxusního BMW. Foto: Policie R

SLATINKY Na co asi myslela...?
Řidička dodávky díky své neopatrnosti způsobila dvousettisícovou
škodu ve Slatinkách, když auto
zaparkovala v kopci, přičemž ale
zapomněla zatáhnout ruční brzdu.
A malér byl na světě...
„Ve čtvrtek devátého března před půl
sedmou zaparkovala řidička dodávku
značky Fiat ve svahu v obci Slatinky.
Protože však řádně nezabrzdila, vozidlo se samo z kopce rozjelo. O několik
desítek metrů níž z boku narazilo do

zaparkovaného automobilu značky
BMW, o který se zastavilo. Ke zranění
osob nedošlo,“ popsal kuriózní nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 200 000 korun. „Alkohol u řidičky přivolaní policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Její přestupek vyřešili na
místě uložením blokové pokuty,“ dodal mluvčí prostějovské policie. (mik)

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Michal KADLEC

Pi koštování panovala dobrá nálada, která se ješt zlepšovala úmrn s množstvím
ochutnaných vzork.
Foto: Martin Zaoral

kořalku z jablek. Mezi krémovými likéry přítomným nejvíc chutnal vaječňák
od Vladimíry Krugové z Olomouce
a v kategorii ostatní pak uspěl Robert
Zúvala z Přerova se svým bezovým
likérem,“ shrnul výsledky Petr Buriánek, který zároveň všechny pozval na
letošní desátý ročník Výšlapu do okolí
obce, jenž se bude konat začátkem června. Připraveny budou trasy o délce pět
a deset kilometrů.

Kotrmelce mezi Konicí a Jesencem

DVA ZRANNÍ MLADÍCI!

KONICE Minulé pondělí 6. března
o půl šesté večer došlo na silniční
komunikaci mezi Konicí a Jesencem
k těžké havárii osobního automobilu. Dva velmi mladí muži byli se
zraněním převezeni do prostějovské
nemocnice.
„Dvacetiletý řidič vozu značky Škoda
z dosud přesně nezjištěných příčin
v mírné levotočivé zatáčce pravděpodobněvlivemrychléjízdynezvládlřízení
a pravou částí vozidla najel na ocelová
svodidla při pravé krajnici. Následkem
toho byl automobil vymrštěn do vzduchu, kde se několikrát přetočil a dopadl
na komunikaci, načež pokračoval setrvačností mimo komunikaci a do oplocení kolem pozemku rodinného domu.
Při havárii byl zraněn řidič i osmnáctiletý spolujezdec. Oba byli převezeni do
nemocnice,“ popsal ošklivý karambol

Zdemolovaná škodovka skonila v plot ped rodinným domem.

František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 25 000 korun.
„Dechová zkouška u řidiče nebyla
vzhledem k jeho stavu provedena.

PROSTĚJOVSKO To je pěkný dáreček! Rodiče z menší obce na Prostějovsku rozhodně nejsou pyšní na
svého devatenáctiletého syna. Ten je
fyzicky napadl, což museli záhy řešit policisté. Po jejich odjezdu si ale
synátor znovu vyšlápl na otce, který
společně s manželkou poté přivolal
policejní hlídku znovu, která se už se
s mladým agresorem nepárala a odvezla jej rovnou na záchytku.

Foto: Policie R

Ke zjištění jeho ovlivnění omamnou
látkou byl nařízen odběr biologického
materiálu. Příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie jsou předmětem dalšího
policejního šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)

„Ve čtvrtek devátého března po osmnácté hodině jsme přijali oznámení
o verbálním napadání rodičů ze strany opilého devatenáctiletého syna
v místě společného bydliště v obci na
Prostějovsku. Po příjezdu policistů
a zadokumentování přestupku proti
občanskému soužití se muž uklidnil
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NA GOŘALKU ROKU SE DO VÍCEMĚŘIC DOJÍŽDÍ NAPADL OTCE, v poutech

Jela pod pervitinem
Řidička osobního vozidla Ford
Mondeo byla v neděli 5. března
policejní hlídkou kontrolována
na křižovatce obcí Smržice, Studenec a Čelechovice na Hané.
Po předložení dokladů byla
s třiatřicetiletou ženou provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, která
byla negativní. Druhá zkouška
na
přítomnost
omamných
a psychotropních látek však byla
pozitivní. Podezřelá uvedla, že
předchozího dne vykouřila cigaretu s pervitinem. Podrobila
se lékařskému vyšetření, včetně
odběru biologického materiálu
v prostějovské nemocnici. Řidičský průkaz byl dámě zadržen
a další jízda zakázána.

pondělí 13. března 2017
www.vecernikpv.cz

cii na
volali poli
dvakrát

a prohlásil, že již půjde spát. Provedenou
dechovou zkouškou
u něj policisté změřili
hodnotu 2,60 promile alkoholu
v dechu,“ popsal smutný případ František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.
Jestliže vystrašení rodiče i policisté předpokládali, že nepovedený
synáček se tímto „hodí do klidu“,
šeredně se spletli! „Hned po odjezdu
policistů mladík opět verbálně napadl
otce. Proto rodiče z obavy o své zdraví
přivolali policisty zpět. Ti vzhledem
k nepředvídatelnému chování agresora a skutečnosti, že zde již v minulosti
opakovaně řešili obdobné incidenty,
mladíka zajistili. Šetřením dále zjistili,
že zde byly naplněny znaky domácího
násilí a proto využili svého zákonného

oprávnění, načež agresivního mladíka
ze společné domácnosti a stometrového okolí na dobu deseti dní vykázali.
Vzhledem k jeho agresivnímu chování
a podnapilosti byl po administrativním
zpracování věci k vystřízlivění umístěn
do protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci,“ sdělil Kořínek.
Odvozem na záchytku, zaplacením
všech nákladů a vykázáním ze společného obydlí s rodiči však sankce
vůči mladému rabiátovi nekončí. „Pro
své jednání je nyní muž podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití.
Za ten mu hrozí pokuta až do výše dvaceti tisíc korun,“ potvrdil další možný
trest mluvčí prostějovské policie.

kanec VEER
RYCHLÝ
utekl! NÍK
Co opraví
v Nìmèicích?

Osobní vozidlo bylo po stetu s divoákem poádn poškozené.
Foto: Policie R

DRAHANY Na divočáka už nedokázala nijak reagovat řidička škodovky, která zvíře srazila. Kuriózní
však je, že kanec od nehody utekl!
„V úterý sedmého března deset minut
před půl šestou ráno došlo na komunikaci mezi obcemi Drahany a Žárovice
ke střetu osobního automobilu s divokým prasetem. Zvíře do cesty padesátileté řidičce vběhlo náhle, takže se jí
srážce již nepodařilo zabránit. Ke zranění osob nedošlo, samotné zvíře po
střetu s vozidlem z místa uteklo. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun,“
popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.
(mik)

Němčice nad Hanou (mls) - Tento
čtvrtek 16. března od 17:00 hodin se
v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou budou moci občané seznámit
s deseti investičními akcemi, které
plánuje místní radnice na letošní
rok. Jedná se o rekonstrukce hasičské zbrojnice, obvodového zdiva
a márnice hřbitova, kamenného kříže
u zemědělského družstva, chodníků
v Šafaříkově ulici, silnice v Zahradní
ulici, vodovodu i koupelen na DPS,
obnovu remízku „Masarykova lípa“
a následnou výsadbu zeleně, likvidaci dešťových vod v lokalitě „Nad
Cukrovarem“, modernizaci městského rozhlasu a revitalizaci mlýnského
náhonu.

V Kostelci zavøou
knihovnu
Kostelec na Hané (mls) - Městská
knihovna v Kostelci na Hané bude
od úterý 14. března až do odvolání
uzavřena. Důvodem dočasného uzavření je onemocnění knihovnice

procházka s vepřovým cílem:
Na dálnici Jarní
V ŽÁROVICÍCH SE ZABÍJELO! ŠPÍNA a MYŠI.

poítejte
s uzavírkou
PRAHA, VRANOVICE-KELČICE Výrazné problémy čekají
v následujících dvou měsících na
řidiče bydlící především ve Vranovicích-Kelčicích, Otaslavicích
a Brodku u Prostějova. Z důvodu
rekonstrukce dálnice bude uzavřen odbočovací pruh právě na
Vranovice-Kelčice!
„V termínu od jedenáctého března
do třiadvacátého dubna tohoto roku
bude uzavřen pravý jízdní pás dálnice ve směru z Prostějova do Vyškova, a to včetně dálničního sjezdu na
Vranovice-Kelčice. Dále od čtyřiadvacátého dubna do devětadvacátého května bude uzavřen levý pás této
dálnice. Vedení magistrátu o tom
informovalo Ministerstvo dopravy
České republiky. Důvodem uzavírek
je rekonstrukce dálniční komunikace v uvedeném prostoru,“ prozradila Jana Gáborová, tisková mluvčí
prostějovského magistrátu. Stejným
dopisem byly informovány i obecní úřady ve Vranovicích-Kelčicích
a Brodku u Prostějova.
(mik)

ŽÁROVICE Počasí přálo. Již sedmý
ročník „Pravé vesnické zabijačky“
přilákal do Kulturního domu Žárovice zástupy mlsounů. Fajnšmekry
hnala vidina teplé ovarové polévky, „prdelačky“ nebo třesoucího se
ovárku. „Já o tom vůbec nevěděl.
Jdu z masny a potkám kluky, kteří
mi o tom řekli. Přemlouvali mě asi
deset vteřin,“ popisoval s úsměvem
Jaroslav Bílý, vyhlášený gurmán
z Prostějova.

Obchod musel zavít

FOTOGALERIE
klikni na
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Původní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Žárovická zabijačka získala za krátkou
dobu své historie velkou popularitu.
Akci pravidelně navštěvuje okolo tří
stovek lidí, kteří si odnášejí bohatý
kulinářský zážitek a nádavkem konvičky s polévkou i dalšími řeznickými specialitami. „Naše zabijačka má
tradici. Porážíme tři prasata a ještě
k tomu bereme ´půlku´. Zabíjíme je
na jatkách, protože to jinak nejde. Pak
je dovezeme a všechno děláme tady,“
prozradil Večerníku řeznický mistr
Karim Večeřa.

zjistili jsme

V malém krámku v Nmicích nad Hanou skladovali potraviny v katastrofálních podmínkách.
Foto: SZPI

A ješt kousek toho a tam toho. Oi by jedly...

Nabídka byla vskutku rozmanitá.
Tlačenka, jelítka, bouřka nebo škvarky. Vepřové výpečky s bramborem
a zelím, oba prejty plus polévky - černá a světlá. „Jitrnice, tlačenky a další
hotové výrobky děláme den předem.
V den prodeje se vydávají hotová jídla a maso z kotle. Samozřejmě máme
i točené pivo a odpoledne se posedí
s kytarou,“ popisoval průběh zabijačky Večeřa. „Největší zájem je vždycky
o tlačenku a jitrnice. Ty jsou vždycky
první vyprodané,“ dodal. Stále při-

Foto: Zdenk Vysloužil

bývající lidé v sobotním dni byli důkazem, že akce má opravdu vysoký
kredit.
O tom, že se za své výrobky nemusí žárovičtí řezníci stydět, svědčí
i dobrý pocit redaktora Večerníku, který ochutnal několik vzorků.
Jeho hodnocení bylo na pomyslné
stupnici od jedné do deseti devět
a půl bodu! „Toho půl bodu dolů
bylo za chybějící sůl k vařenému
masu. Jinak jsem si opravdu pochutnal,“ smál se autor článku.

NĚMČICE NAD HANOU Minulý
čtvrtek 2. března zavítala výprava
Státní zemědělská a potravinářská
inspekce do Němčic nad Hanou.
Inspektoři mimo jiné navštívili také
obchůdek v Dolní bráně, který patří Chanh Le Quangovi. Ten musel
krámek okamžitě zavřít...
Důvodem uzavření byly výskyt myšího trusu, výrazně zanedbaný úklid
a znečištění všech prostor, nečistoty
na stěnách i podlaze a poškození stěn.
„Hrozilo riziko kontaminace potravin
z důvodu nevyhovujících prostor,“
upozornila ve své zprávě inspekce.
Do Němčic nad Hanou se uplynulou
středu vypravil také Večerník. Prodejna byla v té době stále uzavřena

a prakticky nic nenasvědčovalo tomu,
že by se tu někdy vůbec prodávaly
potraviny. Na stejné ulici má přitom
jiný vietnamský provozovatel večerku
s otevírací dobou od půl sedmé ráno
do půl deváté večer... „Kontrola tady
byla, oni teď chodí všude po okolí. My
jsme museli uklízet, ale zavřeno jsme
neměli,“ prozradila nám usměvavá
vietnamská prodavačka, které se Večerník zeptal, zda ví o problémech své
blízké konkurence. „Nic nevím. Co
jsem slyšela, tak zavřeli obchod ve Vyškově,“ reagovala žena za pokladnou,
jejíž slova potvrdil jeden z místních.
„Ještěže tady nezavřeli, mají otevřeno
pořád,“ vmísil se do hovoru pravidelný
zákazník.
(mls)

Prodej písků, štěrků a okrasných oblázků + autodoprava
Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-17:00
So 7:00-12:00

- DEMOLIČNÍ PRÁCE

- NOVĚ v nabídce práce otočným bagrem (3,5tuny)
17030910276

17030810266

Kojetínská 4221/15, Prostějov
(bývalé stavebniny STAVOMAT)
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STŘELCI - 23.11. až 21.12. Vám
by každopádně neuškodila pauza ve
vašem milostném vztahu. Poslední
dobou to doma nestojí za nic, s partnerem si vzájemně lezete na nervy.
Aspoň na měsíc se odstěhujte k rodičům.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Vůbec se nepouštějte do žádných
domácích prací a už vůbec nechtějte něco opravovat. Mezi domácí kutily rozhodně nepatříte, navíc vám
aktuálně hrozí pracovní úraz. Čtěte
si.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Nestyďte se někoho požádat o pomoc,
obzvláště nyní, když se dostanete
do velkého maléru. Všechno nemůžete zvládnout sami, navíc okolo
sebe máte dostatek lidí, kteří vám
rádi vyhoví ve všem.
RYBY - 21.2. až 20.3. Pohyb na
zdravém vzduchu byste rozhodně
neměli podceňovat. Vaše fyzická
kondice je po zimním období prachmizerná, tudíž byste měli něco
začít dělat. Využijte nabídky partnera a sportujte společně.

nákupní servis
pro vás

LVI - 22.7. až 22.8. S partnerem
se opakovaně pohádáte, to ovšem
nebude mít žádný vliv na vaše další soužití. Jste pravým příkladem
toho, že co se škádlívá, rádo se mívá.
Jenom si dejte pozor, ať vaše hádky
neslyší sousedé.
PANNY - 23.8. až 22.9. Alkohol
je nejenom metla lidstva, ale výrazné problémy s ním budete mít i
vy osobně. Dostanete se do velice
choulostivé situace, kdy se v opilosti názorově střetnete s nadřízeným.
A to nedopadne dobře!
VÁHY - 23.9. až 23.10. Působíte
celkem solidním dojmem, proto
okolí překvapí vaše současné chování. Budete hodně nabroušení a vaší
špatnou náladou nakazíte i ostatní.
Hoďte se co nejdříve do klidu, vulgárnost vám nesluší.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Dostanete jedinečnou šanci zajistit se
finančně do konce života. Budete
však muset v některých ohledech
„sklopit uši“ a porušit své zásady. Je
to na vás, pokud na to nepřistoupíte,
zůstanete chudí.

32,90
25,90

Odol 75ml

19,90
99,90

24,90 (75ml) 29,90
42,90

28,90
89,90
129,90

29,90

Lacalut 75ml
109,00

Signal 75ml

Vademecum 125ml
129,90

29,90
17,90

20,90

24,90
19,90

18,90

16,90

109,00

54,90

99,90

28,90
99,90

28,90
89,90

34,90 (75ml) 39,90 (75ml)
129,00

Hygienické návyky jsou základem každého slušného člověka, o ústech to platí
obzvlášť. Proto je dobré míti po ruce kvalitní zubní pastu. Nejlevnější značku
Odol i Colgate seženete v Penny marketu, pro Signal se určitě zastavte v Tesku
a kvalitní Lacalut nabízí nejvýhodněji v Albertu. Pro Vademecum navštivte
Billu a Listerin nabízí nejlevněji Tesco. Ať už si vyberete jakkoliv, nezapomeňte
každé ráno a večer pěkně důkladně...
Ať jsou pěkně bílé!
Průzkum proveden 8. března.

PROSTĚJOV Na Střední odborné
škole podnikání a obchodu Prostějov přivítali v pátek 3. března poslankyni Evropského parlamentu
Olgu Sehnalovou.
Po úvodních informacích týkajících
se samotného fungování Evropského parlamentu a práce poslance
v jednom ze sedmi orgánů Evropské
unie následovala diskuse se studenty.

Ti se zajímali o kvalitu potravin a s tím
související rozdíly mezi východním
a západním trhem, ale také o aktuální
dění v Evropské unii a České republice.
„Jsme rádi, že nás již potřetí navštívila poslankyně Sehnalová. Ve čtvrtém ročníku je vyučovací předmět
zabývající se ochranou spotřebitele
a právě v rámci této výuky beseda
proběhla. Studenti tak měli mož-

nost dozvědět se zajímavé informace
z dané oblasti,“ podotkl ředitel školy
Václav Křupka.
SOŠPO je jedinou školou v České republice, která se ve svém vzdělávacím
programu věnuje problematice fungování Evropské unie. Studenti získají
znalosti z mezinárodního obchodu, legislativy a podnikání v EU, eurosprávy
a projektového managementu. (red)

Foto: archív SOŠPO Pv

besedovala se studenty SOŠPO

Europoslankyně Sehnalová

Naše
RESUMÉ

Listerin 500ml

Colgate 100ml

... tentokrát ze sortimentu: ZUBNÍ PASTY

BERANI - 21.3. až 20.4. Dobrá rada nad zlato. Tímto starým
úslovím se musíte řídit stůj co stůj.
Pouštíte se totiž do velkolepých plánů, které mohou ovlivnit celý váš
život. V žádném případě nekonejte
bez rady odborníků!
BÝCI - 21.4. až 21.5. Nemusíte si
nic nalhávat, na svoji práci momentálně nestačíte. Přemýšlejte o změně zaměstnání nebo o déletrvající
zdravotní dovolené. V každém případě je potřeba poměry řešit, nebo
se zblázníte.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Budete se potýkat s jedinci, kteří na
vás hodí nejednu jedovatou slinu.
Pomluvám můžete čelit jedině tak,
že je okamžitě vyvrátíte. Neschovávejte se před nimi, buďte razantní.
Vždyť umíte zvýšit hlas.
RACI - 22.6. až 22.7. Jeden z vašich blízkých příbuzných nečekaně
zbohatne. Pro vás to bude impulz
k tomu, abyste si i vy vyřešili svůj
budoucí pohodový život. Ten dotyčný vám finanční pomoc zcela
určitě neodmítne.

Většině Prostějovanů se bude pochopitelně líbit pohodové jarní sluníčko, rázem
všem stoupne i nálada. Ale pozor, s prvními hřejivými paprsky přijde na všechny i tradiční jarní únava, tudíž nějaký pracovní elán se rozhodně čekat nedá.

Ja

letos slavíme jubileum...
Pondělí 13. března 2017
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www.vecernikpv.cz

INFORMUJE

lem všech soutěžících bylo absolvování testu, který prověřil jejich teoretické
znalosti.
Žáci pracovali na jednotlivém zadání
samostatně a byli hodnoceni individuálně. Podle hodnocení jednotlivců
bylo na závěr sestaveno pořadí školních družstev. Aby byla zajištěna maximální objektivita, byli žáci hodnoceni
nezávislou porotou odborníků. V jednotlivcích obsadili první a druhé
místo žáci Švehlovy střední školy
polytechnické Prostějov Jakub
Kroupa a Lukáš Vrba a z prvenství
se radovali i v kategorii družstev.
Tímto umístěním navázali žáci Švehlovky na vynikající výsledky z minulých ročníků. Velký obdiv a pochvalu
si zaslouží vedoucí učitel odborného
výcviku Vojtěch Jahoda a učitel odborného výcviku Vojtěch Rozsíval, kteří je
na soutěž pečlivě připravili.
Prvenství v Olomouckém kraji
zajistilo žákům „Švehlovky“ účast
v celostátním finále soutěže, které
se koná ve dnech 25. až 28. 4. 2017
v rámci Mezinárodního stavebního
veletrhu IBF v Brně. Žákům i učitelům k jejich mimořádným úspěchům
gratulujeme a do dalších bojů přejeme
hodně štěstí.
Radomil Poles, ředitel školy
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

Foto: ŠSŠP Prostjov

Instalatéři ze Švehlovky již potřetí
nejlepší v Olomouckém kraji
Krajské kolo jubilejního 20. ročníku celostátní soutěže odborných
dovedností Učeň instalatér 2017
proběhlo dne 23. 2. 2017. Konalo se
na SŠZTS Šumperk, a to za podpory Cechu topenářů a instalatérů ČR,
firmy Ptáček a dalších partnerů.
Soutěže se zúčastnili žáci středních
škol z Olomouce, Prostějova, Přerova, Šumperka a Hranic. Každou
školu reprezentovalo jedno dvojčlenné družstvo.
Soutěž probíhá na jednotných panelech, které zajistil Cech topenářů
a instalatérů ČR se spolupracujícími
firmami. Tyto panely jsou převáženy
na jednotlivá krajská kola soutěže, a tím
jsou zajištěny všem účastníkům stejné
podmínky. Odborné dovednosti žáků
byly prověřovány v rámci šesti praktických témat. Soutěžící svařovali plasty,
tvarovali a pájeli měděné trubky, svařovali a ohýbali ocelové trubky a poté
vše spojili do finálních výrobků, které
vytvářeli podle předložené dokumentace. Soutěžní úkoly dále pokračovaly
montáží vodovodní baterie a kompletací závěsného WC. Posledním úko-

HVZDÁRNA

MUZEUM PROSTJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDLENÍ - LIDOVÁ
OD 13. DO 19. 3. 2017

 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Slunce je v minimu aktivity
a nenachází se na něm mnoho slunečních skvrn, nicméně si lze prohlédnout krásné protuberance vznášející se nad
okrajem slunečního disku. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ hvězdné oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. Cesta vesmírem
nás zavede k mlhovinám, kde se rodí hvězdy, prohlédneme si dvojhvězdy, zaměříme se na barevné hvězdy v pozdním
věku i na hvězdný hřbitov - zbytek po výbuchu supernovy. Z těles Sluneční soustavy si prohlédneme planetku Vesta
i krále planet Jupitera. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší v 15:30 hodin dětem příběh: „ZE STARÝCH POVĚSTÍ HVĚZDNÝCH“.
Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na
začátku všech akcí.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice
Smržická od přejezdu po konec
obce vč. přilehlých ulic Trávníky,
garáží, skladu u nádraží, AgroAirVa
s.r.o., RS plynu.
Dne: 4. 4. 2017 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Kostelec na Hané - ul. Cihelna,
Trněnka, ul. Palackého č. 937 a 939.
Dne: 4. 4. 2017 od 13:00 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Kostelec na Hané s ulicemi: Za
humny od č. 925 po ul. směr Stařechovice, Rynk od č. 424, 108 po
č.125, Jakubské nám. č. 1 (budova
MěÚ), č. 3. (ZŠ), č.12, Nákupní
středisko včetně restaurace, Pod
Kosířem č. 163, Tyršova od č. 28 po
č. 305, garáž a č. 243.
Obec: Prostějov
Dne: 4. 4. 2017 od 12:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast:
odběrná místa podél biokoridoru
Hloučela od Kostelecké ul. směrem k Mostkovicím po č. domu
116, včetně RS plynu, občerstvení
„U Abrahámka“, střelnice, cvičiště
psů, stáje, mysliveckého svazu atd.
Obec: Prostějov
Dne: 5. 4. 2017 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: Vodní od č.
16 po č. 30, od č. 5 po č.33, (mimo
Centrum zdraví), Mlýnská od č. 12
po č. 38 + parkoviště, od č. 19 po č.
39.
Dne: 5. 4. 2017 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: Kaufland
na ul. Okružní s celou nákupní
zónou.
Dne: 5. 4. 2017 od 11:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Sádky č.4
- 24, č.3 a 5, Újezd č.2 - 12, včetně
budovy Policie a Telecomu, celá ul.

Sušilova oboustranně, Wolkerova
č.23 -37.
Dne: 5. 4. 2017 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: hypermarket Albert na Plumlovské ul.
Obec: Bedihošť
Dne: 6. 4. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně ulice Lidická od č. 202 po č. 184
a č. 191. Oboustranně ulice Za Sokolovnou.
Obec: Prostějov - Krasice
Dne: 7. 4. 2017 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ul.
Zahradní, Višňová, Jabloňová, Třešňová s č. 10, část. ul. Luční od nov.
RD č. 18c a 445 po ul. Zahradní vč.
pneuservisu, dále část ul. Plumlovská od č. 180 po č. 190 a 167/175
vč. č. 919a, stavebnin a autobazaru.
Dne: 7. 4. 2017 od 9:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně část ul. Západní od ul.
Plumlovská (č. 2 a 3) po č. 68
a pohostinství „Pod Kaštany“ vč. č.
56 a 60, prodejny GALA, dále celá
ul. J.V. Myslbeka vč. garáží, garáže
na ul. Třešňová.
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 7. 4. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: levá strana
ulice směr Hablov od č. 233 po č.
288, 448.
Obec: Prostějov
Dne: 7. 4. 2017 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Dr.
J. Uhra, V polích vč. novostaveb
RD, část ul. J. Kaštila od č. 1 a 2 po
č. 4 a 17, ul. Krasická č. 3, obchody
a garáže (u Aquaparku) (mimo železářství a květinářství), ul. Drozdovická 81a, 83a, 85a.
E. ON Česká republika, s.r.o.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Doloplazy-Poličky
Dne: 3. 4. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Poličky.
Obec: Prostějov
Dne: 3. 4. 2017 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: nám.
T. G. Masaryka č. 28-30, Dukelská
brána č. 1 - 5, celý objekt Hlaváčkovo č. 1 (Atrium)
Dne: 3. 4. 2017 od 11:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celá budova Magistrátu města Prostějova na
Školní ul. č.4.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 3. 4. 2017 od 7:30 do 10:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
M. Ulického (mimo areál Domova
důchodců a pekárny), Havlíčkova,
B. Němcové, Nerudova vč. sportovního areálu, TJ Sokol, fa. Certiko
s.r.o. na Sportovní ul., 8. května od
ul. Tyršova po Sportovní, Třebízského od č. 407 po 673, jednostranně ul. Tyršova od č. 281 po 368 a ul.
Jiráskova od č. 88 po 82.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 4. 4. 2017 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: část města
Kostelec - celé ul. Legionářská, Revoluční, Příhon, Zahradní, Krátká,
Lešanská, Husova, Partyzánská,
Přemyslovka, Dvorek, Bezručova,
Třebízského, mimo část ulice od
č. 407 po č. 673, část ul. Tyršova levá strana od ul. 8. května po ul.
Bezručova, část ul. 8. května od křižovatky ul. Legionářská po konec
města sm. Prostějov vč. ČS PHM,
nádraží, dále část od ul. Husova po
ul. Tyršova, ul. Smetanova s č. 1
a 22, Za Kapličkou č. 912, 935.
Dne: 4. 4. 2017 od 12:00 do 14:30

Pondělí 13. března 2017
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Pronajmu 3+1+ garáž. Soběsuky. Tel. :
724 316 633
Pracující pár, tři děti hledá dlouhodobý pronájem bytu v Pv o velikosti
minimálně 2+1. Tel.: 775 042 647

DNES
GRATULUJEME
na stran
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Dne 14. března 2017
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Marie TRUNDOVÉ
z Malého Hradiska.
Za tichou vzpomínku
děkují sestry s rodinami.

Dne 14. března 2017
si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Ladislava HRBÁČKA
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Jitka s rodinou.
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 10. března 2017
uplynulo 2. smutné výroční od úmrtí
pana Eduarda ŠIMKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Pavla a synové Robert
a Pavel s rodinami.
Utichlo srdce, jak voda plyne čas,
vzpomínku v srdci má každý z nás.

Dne 14. března 2017
vzpomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
paní Aleny JENEŠOVÉ.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel, dcera a syn
s rodinami.

Dne 16. března 2017
by se dožila 108 let
paní Josefa SLOVÁČKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Bohuslav, dcery Halka
a Majka s rodinami.

Já padesátník mladšího vzhledu
i myšlení hledám milou přítelkyni do
40 let, štíhlé drobnější postavy, která má ráda zábavu, kolo i něžný sex.
Tel.: 724 871 132

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

SEZNÁMENÍ

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

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

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

SLUŽBY
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Stříhání pejsků, Prostějov, tel.:
606 166 853

Rekonstrukce koupelen.
Tel.: 605 459 652
Provedu malířské práce.
e-mail: zbynek.y@seznam.cz
tel.: 704 393 689

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

letos slavíme jubileum...
REALITY

KOUPÍM byt 1+1, nebo 2+1. 732
715 302

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

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

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové Koupím byt 2+1 v OV, západní část
dříví - krácené. Cena 500 Kč/prms., města. 777 602 873
vč. DPH. Doprava zajištěna. Tel.:
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
582 371 493 nebo 605 405 953
774 421 818
AKCE! Prodej bukového palivového
dříví. Cena 500 Kč/prms. Doprava Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotozajištěna. Pila K+L Doloplazy u Neza- vosti. 774 409 430
myslic. Tel.: 582 388 101
Pronajmu zahradu v Držovicích na dobu
Prodej palivového dřeva, polena 33cm, neurčitou, 1.697 m2 z větší části zatravmetrovky, odřezky od pily, uhlí a brikety něná. Tel.: 608 277 481
Cena od 490 Kč/m. Doprava zajištěna.
KOUPÍM BYT nad 100 m2. 792 284 176
Tel.: 734 481 013
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.
Prodám elektr. tříkolku, dobrý stav, servisovaná, r..v. 2011, cena 10.000 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 606 339 258

Koupím dům v okolí Prostějova.
Tel. 731 083 931

Prodám garážová vrata výklopná a láheve Hledáme ke koupi byt 3+1, i k rekonkyslík + plyn, zn. levně. Tel.: 774 664 966
strukci, 774 409 430
Chov a prodej pstruhů, sivenů. Seloutky 20, informace na tel.: 608 782 308
Prodám šestikotcovou novou králí- Koupím stavební parcelu na Konicku pro
kárnu a vozík za koně. Tel.: 723 408 rekreační účely. Nejsem RK. Kontakt:
151, volat po 19:00 hod.
drahanskevrchy@seznam.cz

Prodám RD v Dětkovicích, po rekonstrukci, velká zahrada, ihned volný.
Tel.: 736 180 204

Prodám nemovitost k podnikání v obci
Protivanov. Využití jako sklad, obchodní
prostor, dílna nebo kulturní zařízení.
Cena: 490.000 Kč. Více info Kamil
Koňařík, tel.: 602 192 583

Koupím garáž v Prostějově. Telefon:
776 561 214

Nabízím k prodeji RD 2+1 v obci Lhota
u Pačlavic. Dům je po celkové rekonstrukci, celková plocha 595 m2. Dům
je zcela bezbariérový, možno také využít jako chalupu. Více inf. na emailu:
info@jh-zatepleni.cz

Hledám spolubydlící (nejlépe ženu do
50 let) do bytu 2 +1 v Pv, k dispozici
jeden pokoj. Tel.: 702 669 449

Prodám vozík za auto, nosnost 750 Pronajmu 3+1, na E. Beneše,
kg, rezerva, kolo a plechový blatník. tel.: 608 839 131, po 16:00 hod.
Cena dle domluvy. Nutno vidět. Tel.:
606 565 855, Prostějov
Pronajmu garáž ul. Zahradní, Pv.
Tel.: 602 546 175

KOUPÍM

Nabízím půjčku 5 - 70 000 Kč do 48
hodin. Tel.: 728 321 390

Úvěry pro podnikatele - živnostníky od
10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy nemovitostí. Volejte 777 551 492

Osobní bankrot – oddlužení. Konzul- Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
tace zdarma. Volejte 777 551 492
výkopové, terénní práce.

Potřebujete peníze? Půjčka spolehlivě,
rychle, bez ručitele. Volejte: 728 511 591

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě Montáž, opravy žaluzií a sítí. Tel.:
dnes. Tel.: 603 218 330
602 764 713

FINANCE

Koupím motocykly československé
výroby. Tel.: 722 208 708

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

POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, Hledám do pronájmu zahrádku
ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich v Prostějově. Tel.: 608 944 201
Skácel, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz
PO - PÁ 11:00 – 16:00 hod.

17030620262
16011421482
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vzpomínka
za 200 Kc

Dnes, tj. 13. března 2017
vzpomínáme
10. smutné výročí úmrtí
paní Jiřiny BERGOVÉ
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomínají dcera
Hana a vnuk David s rodinou.

Náčelník Železniční
stanice Prostějov M.N.
pan Alois PRÝGL
My nezapomeneme,
manželka Marie, dcera Alena,
synové Vojtěch, Petr
a Jiří s rodinami.

Dne 14. března 2017
je tomu už 22 let,
co jsi opustil tenhle svět.
Vlaky stále jezdí dál,
táto, Ty ses tak krásně smál.

Dne 3. března 2017
by se dožila 90-ti roků
paní Marie JANEČKOVÁ
z Čech pod Kosířem.
Za tichou vzpomínku děkují děti,
vnoučata a pravnoučata.

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

Dne 15. března 2017
uplyne 25. výročí,
kdy nás opustil
pan Oto HALUZA
z Držovic.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

řádková inzerce / vzpomínky
Dny plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest v srdci
trvá a nedá zapomenout.

Dne 17. března 2017
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás opustila
paní Květoslava KYTNEROVÁ.
Všichni, kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují manžel, dcery Ivona
a Drahomíra s rodinami,
vnuci a pravnuci
Kdo měl rád, vzpomene,
kdo miloval, nezapomene..

Dnes tj. 13. března 2017
si připomínáme
6. smutné výročí úmrtí
paní Svatavy JELÍNKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.
Hluboký zármutek zůstává po tom,
kdo nás navždy opustil.

Dne 17. března 2017
vzpomeneme
2. smutné výročí od úmrtí
pana Františka ZLATNÍČKA
z Plumlova.
Všichni, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen...

Dnes, tj. 13. března 2017
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Oldřicha DOLÁKA.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Bronislava,
dcera Romana s rodinou
a dcera Monika
s rodinou.

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

Dne 14. března 2017
vzpomeneme druhý smutný rok, kdy
nás navždy opustila
paní Jiřina DOČKALOVÁ
z Kostelce na Hané.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel a synové s rodinami.
Ráno, když slunce zemi navštívilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest a vzpomínání.

S bolestí v srdcích vzpomínáme
17. března 2017
na druhé smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka GALÍČKA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka, syn snacha
a vnoučata.
Když hvězdy posypou nebe
a v korunách stromů
utichnou ptáci,
vzpomínka jedna za druhou
s noční tmou se vrací.
Co všechno jsme spolu prožili,
než osud zhas tvou svíci, my nemohli
dělat víc, než smutné sbohem ti dát
V našich srdcích a vzpomínkách
však budeš žít dál

Dne 14. března 2017
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
manžela, tatínka, dědečka, tchána,
švagra, bratrance a strýce
pana Ladislava HOZY
z Určic.
Kdo jste ho znal,
vzpomeňte s námi.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11,
tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,Žižkovo náměstí 19,
tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi
Poslední rozlouèení
Ludmila Dvorská 1944
Prostějov Čtvrtek 16. března 2017
Ing. Mojmír Švarc 1936
Prostějov Jarmila Tomková 1928 Prostějov 13.00 kostel C+M Prostějov
Marie Fajtlová 1931
Jaroměřice Pátek 17. března 2017
Vilém Handl 1928
Vrahovice Jaroslava Rajtrová 1952 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Švarc 1932
Prostějov Jaromír Vystavěl 1943 Bedihošť 12.30 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Sklenářová 1928 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Bohanesová 1941
Kostelec na Hané Zdeněk Antl 1955
Marie Hudečková 1927
Čelechovice na Hané
Kelčice
Kostelec na Hané

Prostějov
Prostějov
Prostějov
Čechovice
Prostějov
Prostějov
Prostějov

Nejsou již mezi námi
Poslední rozlouèení
Pondělí 13. března 2017
Miroslav Hudec 1938 Ivaň 9.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 17. března 2017
Marie Valtová 1939 Prostějov Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Pondělí 20. března 2017
Pavel Sarnecký 1972 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Oto Tesař 1959

Ludmila Adámková 1925
Marie Vdolečková 1931
Jiří Ovad 1924
Marie Čecháčková 1924
Hana Doleželová 1948
Ernestina Plisková 1930
Mgr. Hana Kotková 1941

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
Středa 15. března 2017
Zdeňka Schneiderwindová 1957 Kroměříž 14.00 Obřadní síň Prostějov

PRÁCI NABÍZÍ

18

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Pondělí 13. března 2017
www.vecernikpv.cz

Charita Konice-DPS Bohuslavice

CentrumsociálníchslužebProstějov

Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov
Statutární město Prostějov

GAMA stavby Držovice
Charita Konice-DPS Bohuslavice
Jaroslav Uhlíř, provozovna Lipová
MAKOVEC Prostějov
CS Machine Držovice
MUBEA-HZP Prostějov
KAJA, Vrahovice
PV-RECYKLING Prostějov

Firma

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice
130 Kč/hod.

Plat (Kè)
jednosměnný

Provoz
ÚSO

Kvalifikace

Firma
Charita Konice-DPS Bohuslavice

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

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

Zdravotní sestra/bratr

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Asistent/-ka
17 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou
Kuchař/-ka
15 000 Kč jednosměnný
základní+praktická
Montážní pracovník/-ce
20 000 Kč
dvousměnný
základní+praktická
Prodavač/-ka masa a uzenin
18 000 Kč dvousměnný
střední odborné
Projektant/-ka elektro
20 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou
Provozní elektrikáři v automotive 22 000 Kč nepřetržitý
střední odborné
Řidiči pro rozvoz jídla
14 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Řidiči sk. C
25 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Sociální pracovníci na odd.sociálních
služeb pro rodinu a nezaměstnané 25 740 Kč pružná prac. doba vyšší odborné
Technik/-čka stavebního úřadu 23 730 Kč pružná prac. doba ÚSO s maturitou
Vedoucí právního a personálního odd. odboru kancelář tajemníka magistrátu
města Prostějova
27 950 Kč pružná prac. doba vysokoškolské
Zahradníci
14 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Zdravotní sestra/bratr
23 000 Kč jednosměnný
ÚSO

Pozice

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

NEPROPÁSNTE SVOJI ŠANCI...

HLEDÁTE PRÁCI?

letos slavíme jubileum...

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

PRÁCI HLEDÁ

Přijmeme brigádníky na letní sezonu na plumlovské přehradě.
Telefon: 777 301 936,
kocourek.radek@seznam.cz

H&D,a.s. přijme zkušeného žehlíře
pánských sak na krátkodobé brigády
v průběhu roku. Životopisy zasílejte na:
H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01 Prostějov, e-mail: personal@hdas.cz, tel.:
582 305 645, pí. Brablecová.

Bezpečnostní agentura přijme pracovníky na dohodu na noční směny do heren,
podmínkou čistý TR, tel.: 776 231 741
po 13:00 hod.

Hledáme řidiče sk. B na dodávku do 3,5t
- vnitrostátní i mezinárodní přepravu.
Volejte: 776 449 009

Rudolfovo pekařství přijme:
- obchodního zástupce
- řidiče na rozvor pečiva, brzký ranní nástup
- prodavačku pečiva, ranní a odpolední směna
- skladníka surovin, ranní směna
- uklízečka ranní směna + sobota
- dělníka do výroby – provoz Kostelec na
Hané, ranní a noční směna, provoz Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095, 8:00-14:00 hodin

nabídka pracovních míst

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
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
reklamu od 9-27 a 28-45l., telefon:
605427 271, 9-12 h. www.studio365.eu

Speciálně pro vás - maminky na rodičovské
Společnost Kinetic s.r.o přijme šičky dovolené nebo po rodičovské dovolené a pro
do dílny v Prostějově a v Protivanově studenty. Nabídneme vám práci dle vašich
na šití batohů, tašek a pouzder. Nástup časových možností. Informace denně na tel.:
možný: IHNED. Tel.: 582 365 770. 602 603 067, email. brigadypv@email.cz
Personální agentura, Kravařova 9 (1.posch.),
Email: kinetic@kinetic.cz
Prostějov.
Přijmeme pracovnici na úklid provozních prostor. Místo vyhrazené pro Přijmeme nové dívky do Night cluOZP. Kontakt: 778 744 894
bu, Brněnská 10, Pv. Výdělek až 120
000 Kč měsíčně. Masáže, tanec, tanHledáme pracovníka na gril-letní za- tra, hostesky. Výhody - ubytování
hrádka. Tel.: 731 525 155
zdarma, solární bazén, různé výhody.
Nežijte chudobou, na věku nezáleží,
H&D,a.s. přijme zkušeného modeláře tel.: 775 027 321
pánské a dámské konfekce (i mladodůchodce) pro pracoviště v Prostějově. Po- Bezpečnostní a úklidová agentura přižadujeme: dlouhodobá praxe v oboru.
jme do pracovního poměru invalidní
Platové podmínky: 18 – 21.000 Kč + mi- důchodce na pracovní pozici vrátný.
mořádné odměny za realizované úkoly.
Místo výkonu Prostějov a okolí, jen
Životopisy zasílejte na: H&D, a.s., noční služby. A invalidní důchodkyni
Olomoucká 37, 796 01 Prostějov, na úklid kancelářských prostor v Prose-mail: personal@hdas.cz,
tějově. Informace na telefonním čísle:
tel.: 582 305 645, pí. Brablecová.
602 786 692
Přijmu důchodkyni do sběrny opravy Zavedená firma přijme spolehlivou prooděvů v Pv. Více info na tel.: 702 870 751 davačku na zkrácený pracovní úvazek do
prodejny kusového textilu, blízko centra.
Vhodné zejména pro zdatnou důchodkyni, nejlépe vyučenou v oboru. Nástup
možný ihned. Tel.: 777 580 880

1703090272

Hledáme šikovné řemeslníky
a pracovníky do stavební firmy.
Více info na tel.: 777 907 395

Zdroj: Úad Práce R

17022020207

Nezaměstnanost v Prostějově je nižší
než celkový průměr České republiky!
2 051, to znamená o 170 méně než v předchozím měsíci a o sedmatřicet více než ve stejném měsíci minulého
roku, 411 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, to je o 77 méně než v předchozím měsíci a o 118 méně než ve stejném období minulého roku, 1 104 uchazečů o zaměstnání pak bylo vyřazeno
z evidence bez umístění,“ přednesl kolotoč statistických
čísel Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce z Úřadu práce
ČR, krajské pobočky v Olomouci.
Ve většině regionů Olomouckého kraje došlo meziměsíčně k poklesu nezaměstnanosti. Nejvíce na Olomoucku (o 3,4 %) a Prostějovsku (o 3,3 %). Jedinou
výjimkou byl region Jeseník, kde se nezaměstnanost
zvýšila o devět osob a podíl nezaměstnaných osob o 0,1
procentního bodu. „Co se týká konkrétně Prostějova,
aktuálně je zde 3 379 osob bez práce, z toho 1 790 žen.
Na prostějovském úřadu práce je hlášeno od různých
zaměstnavatelů celkem 1 319 volných pracovních míst
a podíl nezaměstnanosti zde činí 3,8 procenta,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.
Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán právě
na Prostějovsku, které jako jediný region vykazuje nezaměstnanost nižší než v celé ČR!
(red)

17021020151

17030920274
17011020031
17030810270

16101223189
17030210245

OLOMOUCKÝ KRAJ Během února 2017 se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém
kraji snížil o 2,4 procenta na 26 745 osob bez práce,
počet hlášených volných pracovních míst naopak
vzrostl o 5 procent na 6 661 a podíl nezaměstnaných
osob klesl na rovných 6 procent.
K 28. únoru tohoto roku evidoval Úřad práce ČR,
Krajská pobočka v Olomouci celkem 26 745 uchazečů
o zaměstnání. Jejich počet byl o 669 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl nižší o 5 115 osob. Z tohoto počtu
bylo 24 837 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve
věku od 15 do 64 let, což je o 636 méně než na konci
předchozího měsíce.
„Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl
jejich počet nižší o 5 345, v průběhu posledního měsíce
bylo nově zaevidováno 2 486 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 1 869 osob méně a v porovnání se
stejným obdobím předchozího roku méně o 222 osob.
Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 155 uchazečů. Bylo to o 281 osob méně než v předchozím měsíci
a o 40 osob více než ve stejném měsíci minulého roku.
Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo

17021020151

Pondělí 13. března 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...
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vyhrál/-a

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 10/2017:

správn:

roh ul. Pod Kosířem a Martiňákova
Zdeněk KOUKOL, E. Beneše 52/5, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč
na prohlídku zámku v Náměšti na Hané.
vyhrál/-a

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správn:

OSMISMĚRKA
vyhrál/-a

Dylan Talley
D
Zdena STAŇKOVÁ, Moravská 13, Prostějov
ýh
Výherce
získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
správn:

správn:

SUDOKU
vyhrál/-a

ITÁLII
Emilie VYBÍRALOVÁ, Družstevní 534, Smržice
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
SU
DO
KU

KŘÍŽOVKA
vyhrál/-a

5,6,6,8
Věra NAVRÁTILOVÁ, Šárka 24, Prostějov
Výherce získává: DVAKRÁT RODINNÉ VSTUPNÉ
v hodnotě 400 Kč na představení JEN POČKEJ ZAJÍCI.
správn:

Veškeré zdravotní kompenzační pomůcky a víc pod jednou střechou
Dagmar JURNÍKOVÁ, Olšany u Prostějova 263
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.

Výherce získá
DÁRKOVÝ BALÍEK v hodnot 400 K

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

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
populárního českého herce, který nedávno zavítal na prkna Městského divadla v Prostějově...

SUDOKU

Výherce získá POUKAZ v hodnot 400 K
na služby úklidové firmy.

Také jedenácté 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 16. 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

, 2ā 

Výherce získává
DÁRKOVÝ BALÍEK v hodnot 400 K.

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

VŠECHNY ŠKŮDCE ........

OSMISMĚRKA

ESÍČKA, KOTLAT, VONĚT, TREND, DOBEK, STUDIO, LVÍČE, HORNY, DOLAR,
STUHY, TRIKA, PLUIE, KVARTET, LANKO, KREDO, KARTY, UČITI, KOSIT, KOSTI,
BUREL, VLHKO, OKALY, ANODA, OSVITY, PARTE, VTISK
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Výherce získá POUKAZ
na konzumaci v restauraci
v hodnot 400 K.

Výherce získá VSTUPENKY
na pedstavení hodnot 400 K.

16040761860

17022460227

17022460228
17022460226

20
zveme vás...

Zámek Konice

Apollo 13

Sokolovna

Barákova 12, Prostějov
pátek 17. března
20:00 BASEMENT VIBES VOL. 6 W/?
mejdan se značkou poctivost vrací úder
sobota 18. března
20:00 MŇÁGA A ŽĎORP
koncert české skupiny

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 19. března
13:30 a 15:30 PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA
loutkové divadlo

Spoleèenský dùm

ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
pátek 17. března
19:00 ECHO 4Y ANNIVERSARY
rockově a vždy dobře naladění Misted
Mind a na rock´n´roll zatrsáte s kapelou
Pink Tuxedo Gang

Galerie N7

Školní 1, Prostějov
do 20. března
ARToviny
10. ročník výstavy prací studentů

KULTURA:

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.

Multikulturní centrum Mozaika
CENTRUM PRO RODINU
Raisova 1159, Prostějov
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* v úterý 14. března v 17:00 hodin se koná * v pondělí 13. března je na programu tvoření
přednáška na téma „puberta“. Úvodem pro maminky JARNÍ TVOŘENÍ
přednášky lektor vymezí a charakterizuje * ve čtvrtek 16. března od 8:30 do 13:00
toto důležité životní období.
hodin se koná postní duchovní obnova pro
maminky na mateřské dovolené. DuchovEkocentrum Iris
ní promluva, náměty na prožití postní doby
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 13. března od 16:00 hodin se s dětmi, biblické tance. Je nutné se přihlásit.
koná tvořivá dílna „KERAMIKA“.
RÙZNÉ...
* v pátek 17. března v 16:00 hodin je na SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAprogramu tvořivá dílna „Recyklace bez VÝCHOSOBvČR,z.s.Poradenskécentrum
legrace: Tvoření z PET lahví“.
Prostějov, p.s., Svatoplukova 15, Prostějov
796 01. I v roce 2017 nabízíme možnost využít služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství také zajištění baterií do
sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na změnu telefonního čísla poradenského
zařízení: 775 549 777.
MC Cipísek
* Rodičovské setkání - další z pravidelných
měsíčních setkání rodičů na téma děti,
výchova a komunikace v rodině se koná
v úterý 14. března v 18:00 hodin.
* Individuální psychologické poradenství se
koná v úterý 14. března dopoledne
* beseda pro maminky s miminky „Spánek
a výživa dětí do jednoho roku“ se koná ve
středu 15. března
SONS PROSTÌJOV
* pondělí 13. března od 14:30 do 15:30 hodin - Protahovací cvičení s prvky Tai chi pro
posílení tělesné kondice. Termíny: 13.3.,
27.3., 10.4., 24.4., 22.5., 5.6., + 1 náhradní..
* ve čtvrtek 16. března od 8:00 do 11:00 hodin se koná Tvoření z keramické hlíny v Lipce.

Pondělí 13.března 2017
www.vecernikpv.cz

BASKETBAL:

HÁZENÁ:

sobota 11. března:
14:00 BCM Orli Prostějov - Synthesia
Pardubice (21. kolo extraligy juniorů,
hala Sportcentra DDM Pv)
neděle 12. března:
16:00 BCM Orli Prostějov – USK Praha „B“ (3. kolo play-out 1. ligy mužů,
hala Sportcentra DDM Pv)
14:00 BCM Orli Prostějov – BA Nymburk (22. kolo extraligy juniorů, hala
Sportcentra DDM Pv)
12:00 OP Prostějov – Příbor (2. kolo skupiny o udržení 1. ligy žen, hala SC DDM)

neděle 12. března:
12:30 TJ Sokol Centrum Haná – Rožnov p. R. (15. kolo, 2. ligy ml. dorostu, sk.
Severní Morava, SH Kostelec na Hané)
16:00 Sokol II Prostějov – SK Kuřim
(15. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní Morava,
SH RG a ZŠ Prostějov).

akce
v regionu...
Dětské divadlo bude
ve Ptení hledat krále
Už po čtyřiadvacáté
chystá Ptenské dětské
divadlo světovou premiéru pohádky
Karla Foltina, tentokrát s názvem „Kdo
bude král“. Uskuteční se v neděli 19.
března 2016 v 15 hodin ve školní aule
ZŠ Ptení. Děj pohádky se bude odehrávat v chudobné zoologické zahradě vedené ne zrovna energickým ředitelem, ve
které umře lev a na nového ZOO nemá.
A tak se řeší problém, kdo ze stávajícího
osazenstva zahrady krále zvířat nahradí. Představení bude zpestřeno dvanácti
písničkami s texty Karla Foltina. I s přestávkou bude trvat necelé dvě hodiny.
Klavírní recitál v Konici
Tuto středu 15. března od 19:00 hodin
bude zámek v Konici opět patřit hudbě.
S klavírním recitálem zde vystoupí Matyáš Novák. Student věhlasné klavírní
akademie Incontri col Maestro v italské
Imole je vyhledávaným komorním hráčem a korepetitorem.
Když se zhasne v Němčicích
V pátek 17. března od 19:00 hodin bude
v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou
k vidění další představení „divadelních
pátků“. Tentokrát sem přijede DS Kojetín
se skvělou konverzační komedií Když se
zhasne o dvou manželských párech a jednom povedeném večírku.
Orion dancing stars
Taneční nepostupová soutěž pro všechny
taneční kategorie Orion dancing stars je už
v širokém okolí pojmem. Další ročník klání v moderních, orientálních i pódiových
tancích se bude konat nadcházející sobotu
18. března od 10:00 hodin v multifunkční
hale Suprovka v Němčicích nad Hanou.
Akci pořádá Dům dětí a mládeže Orion.

Pro všechny, kdo se chtějí naučit udělat
z oplatky trubičku je určeno setkání, které
se koná v úterý 14. března ve 14:00 hodin
v rámci Akademie seniorů, LIPKA, z.s.,
Tetín 1, Prostějov.

Další oblíbená promenáda, kterou pořádají
společně DS Historia a LD Starost Prostějov, se uskuteční v neděli 19. března. Sraz
před radnicí ve 14:00 hodin.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2 je z důvodu
dlouhodobé nemoci dočasně uzavřena.
Informace pouze na e-mail Vladimira.
Zapletalova@seznam.cz.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 008 095, 724 706 773

Svaz tělesně postižených v ČR a.s. v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá v pátek
7. dubna exkurzi do Pivovaru Litovel, návštěvu Loštic a Hanáckého muzea Cholina.
Tel.: 588 008 095, 724 706 773

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

Vysílání na satelitu a pes klasickou anténu probíhá v rámci celostátního
regionálního televizního kanálu Regionalnitelevize.cz, kdy premiéry vysílání
z našeho regionu jsou vždy v 18:40, reprízy potom každé 4 hodiny.

SPORT:
1. Aktuální sportovní dní
Týdenní zpravodajské bloky z Prostìjova bìží na:
kabelové televizi (celý týden)
webových stránkách www.prostejov.eu (grafický odkaz PROSTJOVSKÝ INFOKANÁL) – celý týden, k dispozici archiv vysílání; digitálním satelitu – ASTRA 3B; pozemním vysílání – anténa nastavena na vysíla Radíkov (Olomouc)
nebo Tlustá hora (Zlín).

1. Aktuální kulturní dní

ZPRÁVY
1. Bionádoby msto poídí v píštím roce 4. Dotace do rekonstrukce památkových
2. Velikononí trh se blíží
objekt v Prostjov
3. V lét bude opt fungovat
prvodcovská služba

Program reportáží zpravodajského bloku v období 14. - 20. 3. 2017

letos slavíme jubileum...

TIPVeerníku
MÁGA A ŽORP
U jednoho alba rozhodně nezůstalo, před nejnovější deskou
jich Mňága a Žďorp vydala již dvanáct, tím tuctovým kouskem do bohaté sbírky album „Made in China“. Cédéčko „Třínohý pes“ je tedy třináctým v pořadí, najít na něm posluchači
mohou mimo jiné skladby ´V cíli´, ´Apoštol chaosu a zmatku´ či ´Celý ten zbytek tebe´. Jak již bylo zmíněno, hudebníci
se v kapele měnili často a rychle, nyní čítá původně valašské
seskupení sedm členů, i když na albech je poslední z nich
Zuzana Fialová označována jen jako host.
Frontmanem skupiny je Petr Fiala, který kromě hitů v rámci
kapely vytvořil i dvě samostatná alba s názvy „Nečum a tleskej!“
a „Je čas“. Dalšími členy jsou Martin Knor (kytara, mandolína),
Petr Nekuža (basová kytara, zpěv), Jaromír Mikel (kytara, zpěv),
Jiří Tibitanzl (saxofon, klávesy, perkuse) a Marcel Gabriel (bicí).
Nejen na nejnovější hity z alba „Třínohý pes“ se můžete těšit
již tuto sobotu, koncert kapely Mňága a Žďorp vypukne úderem dvacáté hodiny v prostějovském klubu Apollo 13. Tak
neváhejte dorazit a společně s Večerníkem si užít tento jistě
skvělý nejen hudební zážitek!

KDY: SOBOTA 18. BØEZNA 2017, 20:00 HODIN
KDE: APOLLO 13, BARÁKOVA 4, PROSTÌJOV
Kapela Mňága a Žďorp, která je velice dobře známá fanouškům rockové muziky po celé České republice, se
ukáže tuto sobotu v prostějovském hudebním klubu
Apollo 13. Tato skupina, pro niž je typickým žánrem
alternativní rock a jejíž zakládající jádro pochází z Valašského Meziříčí, se zde představí v rámci svého tour
k nově vydané desce s názvem „Třínohý pes“.
Mňága a Žďorp se začala formovat od roku 1983, jak už tomu
tak ale u kapel bývá, její složení se velmi často obměňovalo.
Někteří příznivci si možná ještě vzpomínají i na doby, kdy
jejich oblíbenci vystupovali pod původním názvem Slepé
střevo. Mnoho členů bylo zároveň i součástí dalších kapel,
a sice Velký plytkoš či Happyend. Ke změně, zániku, dá se
říct, i sloučení pak došlo čtyři roky po vzniku, v roce 1987.
Od té doby je známá již jen jako Mňága a Žďorp. Debutové
album alternativní rockové skupiny vyšlo v roce 1991 a neslo název „Made in Valmez“. Jedním z hitů vydaných na této
desce byla i skladba „Hodinový hotel“, která je dodnes jednou
z nejoblíbenějších písní kapely.

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ aneb, co se

<<< www.vecernikpv.cz

nám. Sv. Čecha 3, Prostějov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 14. března
do 30. března
VÝSTAVA AŠOTA ARAKELJANA
VE ZNAMENÍ ČERNÉ A BÍLÉ
arménsko-český malíř s nevídaným
výstava Jana Čížka
citem pro barvu, tah a fantazii.
středa 15. března
17:00 RADOSLAV KOČÁR
ZUŠ V. Ambrose
vernisáž výstavy. Na jeho olejích uvidíKravařova 14, Prostějov
te převážně výjevy z krajiny Vyškovska
čtvrtek 16. března
zpracovány formou imprese. Sám autor
17:00 JARNÍ BESÍDKY ŽÁKŮ
nazývá svůj styl realistickým romantismem.
hudební obor
do 31. března
GALERIE Kino
CESTA MEZI OKEM A SRDCEM
výstava - akční tvorba žáků výtvarného METRO 70
oboru
(Galerie Linka)

Zámek Prostìjov

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

Komenského 6, Prostějov
Muzeum a galerie
čtvrtek 16. března
v Prostìjovì
20:00 UNIVERSUM TOUR - ONDŘEJ
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 GREGOR BRZOBOHATÝ A HOSTÉ
koncert českého zpěváka
do 24. dubna
neděle 19. března
KJÓSA SUGURI – KJÓSABORI
výstava představuje více jak sto kusů prací 9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
tohoto mistra lakových dřevořezeb druhé
společné zamyšlení nad otázkami
čtvrtiny až konce dvacátého století
a záhadami života
19:00 TULÁK CHARLIE CHAPLIN
ŠPALÍÈEK
hořká komedie o životě slavného filmového herce, scénáristy, režiséra, producenta a skladatele

Vápenice 9, Prostějov
středa 15. března
17:00 ARNOŠT VAŠÍČEK:
LABYRINT ZÁHAD
beseda se známým záhadologem,
spisovatelem a scénáristou
čtvrtek 16. března
17:00 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
spolu s trenérkou paměti Mirkou Vyroubalovou si můžete vyzkoušet některé
paměťové techniky a dozvíte se, jak svoji
paměť udržet v kondici co nejdéle.
do 31. března
KNIŽNÍ BAZAR
hledáte zajímavou knihu pro svou
knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy,
které již nepotřebujete?
JÁ A MOJE KNÍŽKA:
KNÍŽKA:
malá dětská fotosoutěž
do 13. dubna
SPISOVATELÉ JAK JE NEZNÁTE

Olomoucká 25, Prostějov
středa 15. března
úterý 14. března
19:00 KLAVÍRNÍ RECITÁL
19:00 TESTOSTERON
Matyáš Novák - klavír
sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, do 31. března
sedm rozdílných hladin testosteronu.
Oldřich Schnabl - GEOMETRIE
pátek 17. března
A ILUZE PROSTORU
19:00 BASKERVILLSKÁ BESTIE
Zdeněk Štefka – NAFOUKANÉ SKLO
komediálně laděná inscenace na motivy výstavy (Zámecká galerie)
románu A.C.Doyla představí proslulé PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
vyšetřovatele v poněkud jiném světle.
CHARITY PROSTĚJOV
Tereza Skoupilová a kolektiv pracovníků Charity Prostějov představují své
Knihovna
snímky k 25. výročí jejího založení
do 31. května
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

DIVADLO POINT

OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 13. března
17:30 Červená želva
francouzský animovaný film
20:00 Tohle je náš svět
road movie USA
úterý 14. března
17:30 Padesát odstínů temnoty
erotický thriller USA
20:00 Masaryk
drama ČR/Slovensko
středa 15. března
17:30 Normální autistický film
český dokument
20:00 Kong: Ostrov lebek
americké dobrodružné sci-fi
čtvrtek 16. března
18:30 Rolling Stones - Olé Olé Olé!
dokument V. Británie
Rolling Stones - Havana Moon
záznam koncertu V. Británie
pátek 17. března
17:30 Kráska a zvíře
americký rodinný muzikál
20:00 Masaryk
sobota 18. března
15:30 Anděl páně 2
česká pohádka
17:30 Kráská a zvíře 3D
20:00 Kong: Ostrov lebek
neděle 19. března
10:30 Kráska a zvíře
15:30 Pes ro(c)ku
animovaná komedie USA
17:30 Muzzikanti
hudební česká komedie
20:00 Anthropoid
válečná thriller V. Británie/ČR/Francie

Kulturní klub
b

DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 13. března
17:00 POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ KURZY
čtvrtek 16. března
8:45, 9:45, 10:45
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
sobota 18. března
9:00 JARO HANÉ
oblastní postupová přehlídka dětských
národopisných souborů Prostějovska
do 31. března
TOMÁŠ PETŘÍK VÝSTAVKA
výstava pedagoga na Střední škole designu
a módy v Prostějově

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 15. března
19:00 JIŘÍ HUBAČ:
STARÁ DOBRÁ KAPELA
hrají: V. Postránecký, S. Skopal,
N. Konvalinková
čtvrtek 16. března
19:00 BENEWITZOVO KVARTETO
abonentní koncerty
sobota 18. března
19:00 BOŽSKÁ SARAH
Divadlo Kalich Praha
hrají: I. Janžurová, K. Hádek
do 31. března
ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH
výstava fotografií - dokument obohacující divácký pohled na jeviště o pohled
tichého pozorovatele za oponou

16040471917

®

MIIL
LUJJE
EME
VEE
ERNÍK
K

SPORT
KULTURA

SPOLEČNOST

NÁVRAT KRÁLE!

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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koláž Veerníku

odvolaného Petera Gogu

PLES BYL Miroslav Čada nahradil
VYPRODÁN u Agelek v roli kouče

Foto:Zdenk Vysloužil

PROSTĚJOV Po ztrátě Českého poháru žen a celkem čtyřech porážkách 2:3 za sebou se vedení
volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov rozhodlo udělat změnu na místě hlavního trenéra
„A“-družstva.V této funkci skončil Peter Goga, který nadále zůstává sportovním manažerem našeho
klubu. A staronovým koučem byl jmenován Miroslav Čada, jenž hanácký soubor vedl dlouhých
osm let do závěru minulé sezóny. Comeback oslavil vítězně, když v sobotu Agelky přesvědčivě
zdolaly pražský Olymp a začaly pracovat na získání ztrácejícího se vítězného ducha.

➢

Pondělí 13. března 2017
Číslo 11•Ročník 21
Naleznete
uvnitř

ZÁDRAPA
REZIGNOVAL

 Ředitel prostějovského muzea
„položil“ členství v kulturní komisi. Kdo za něj?
strana 23

MASLÁK
V PROSTĚJOVĚ
 Město navštívil čerstvý halový
mistr Evropy. Večerník získal exkluzivní rozhovor! strany 25 a 32

ORLI DÁL
PADAJÍ...

 Prostějovští basketbalisté utrpěli už jedenáctou porážku v řadě a
hrozí jim sestup
strana 38

PROSTĚJOV Domácí šlágr jarní sezóny se nezadržitelně blíží! V jistém smyslu generálkou bude sobotní domácí zápas proti dalšímu
severomoravskému týmu z Frýdku-Místku, který sice nedisponuje
tak početným doprovodem fanoušků, zato ostravský Baník dokázal o uplynulém víkendu porazit!
Sobotní utkání tak slibuje zajímavou podívanou, v níž domácí nejsou bez šance na úspěch. V podzimní části totiž sehráli na pomezí
Moravy a Slezska jeden z nejpovedenějších zápasů a dlouho sahali
po vítězství. To mělo šanci nastartovat tým do dalších podzimních
bojů, nakonec si Hanáci přivezli domů pouhý bod.
Tým trenérů Takáče a Aleksijeviće nabral v uplynulém týdnu definitivní podobu dvacetičlenného kádru. Jako poslední vypadl ze
soupisky záložník Tomáš Langer, který zamířil za svými spoluhráči
Nekudou, Petrželou a Šteiglem do třetiligové olomoucké Holice.
Vedení eskáčka už dříve avizovalo cílový počet dvaceti hráčů včetně dorostenců Píchala a Zapletala, větší kádr si klub s nejnižším rozpočtem ve Fortuna národní lize prostě nemůže dovolit.
Po nejrůznějších zdravotních peripetiích je ona dvacítka, samozřejmě s výjimkou dlouhodobě zraněného Martina Suse, odhodlaná
vybojovat další domácí body. Prostor na to bude mít devadesát
minut počínaje sobotní patnáctou hodinou.
(tok)
FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ESKÁČKA
NAJDETE NA STRANĚ 33

vs.

Generálka na Baník je tu

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 36-37

LANZAROTE, PROSTĚJOV Tenistka Petra Kvitová oslavila na MDŽ své sedmadvacáté narozeniny. Oproti minulým rokům v Indian Wells se tak stalo na Kanárských ostrovech. Právě v klubu La Santa na vulkanickém Lanzarote nabírá základní fyzickou kondici a pilně se připravuje na comeback k tenisu poté, co někdejší dvojnásobnou šampionku koncem roku pořezal neznámý pachatel při přepadení. Kvitová už dokonce
odložila ochrannou bandáž, vrátit na kurty by se chtěla v červnu. „Někdy si říkám, jestli si vůbec zasloužím
tolik a tak krásných zpráv. Je to, jako bych se podruhé narodila a všeho si moc cením. Dekuji vám moc, ze na
mě myslíte. Buďme rádi, že na tom světě jsme,“ vzkázala na Instagramu všem příznivcům po četných gratulacích Petra Kvitová.
(pk)

Kvitová slavila narozky
a dkovala fanouškm

strana 24

Tradièní akce se
s úspìchem vrátila
do místní sokolovny

JEDNOU
VTOU
 Basketbaloví junioři BCM
Prostějov nezvládli závěr základní
extraligové části, když v domácím
prostředí nestačili na Pardubice ani
na lídra tabulky Nymburk.
 Uplynulou sobotu dopoledne
se v prostějovské sokolovně konal
Bazárek dětského oblečení. Nejen
maminky našich ratolestí si tak přišly
na své. Reportáž najdete na www.
vecernikpv.cz!

Hvězdou velikonočního
jarmarku v Prostějově, který se
uskuteční ve dnech 8. až 13. dubna,
bude populární zpěvačka Ilona
Csáková. Čtěte v příštím vydání!
 Šipkařský tým Tygři Prostějov
pokračuje v nepřesvědčivých
výkonech. V pátečním extraligovém
duelu podlehli Tygři v přímém
souboji o čtvrtou příčku Nové
Hradečné v prodloužení.
 Druholigové volejbalistky TJ
OP Prostějov přivezly z Bílovce
čtyři body. Po pětisetové porážce
v prvním utkání zvládly odvetu,
když zvítězily 3:1 a posunuly se na
průběžnou pátou příčku tabulky.

pøedplatné
2+1
volejte
608 960 042

17020610138
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TYGŘI OPĚT ZTRATILI

Nejvyšší klubový pohár starého kontinentu CEV Volleyball Champions
League 2016/17 v ženské kategorii měl
na programu poslední šesté kolo čtyř
základních skupin. Určilo sedmičku po- q[E  $ R9 Q+ %F E E&  *U'E^E E   G+^' 99:  
stupujících týmů do play-off včetně jed- & * +E^R99@  *7 E  @   9  F+ %9S   EC' 
noho celku, který coby pořadatel závě- +9' *UF QG+9 EQ    9E  +&\w9^ 
rečného turnaje Final Four prošel přímo  ' ^*
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Four zorganizuje Imoco Conegliano, ;* # $ # % 
0 8     
5)85
;
ovšem ještě předtím se na přelomu břez- * <% 9/ &  
0 (     
)50)
0
* 
@ @ 5 5 @
5E*

na a dubna odehrají čtvrtfinálové bitvy C     
* 5
@ @ @  @
@55@D
6
vyřazovací fáze.
(son) 5C # $  +' 
= G2 / EC "  GH%" 5DCC 5@* & E@@ !& +  # $ 
CHAMPIONS LEAGUE
# % =0*)*>"?@ C 9EF    " E97 E  9EF <% 9
ŽEN 2016/17
/ &  " 9  :  7 GI C +  / &  "7$/ &  JC$  9EF "?
Základní část, 6. kolo
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FILM MASARYK
ML PREMIÉRU
PROSTĚJOV Nový film pocházející z české produkce vzbudil obrovský ohlas, a to jak pozitivní, tak i ten negativní. Snímek nesoucí název Masaryk, vyprávějící o životě syna zakladatele
Československé republiky a situaci v předválečném období, překonal do letošního roku zatím
z hlediska počtu obdržených Českých lvů nejúspěšnější film Hořící keř. Ten získal sošek jedenáct,
nynější hit o jedno ocenění navíc. Nejen českou veřejnost pak zaujal i způsob, jakým bylo drama
s velice atraktivním tématem mezi filmy uvedeno. Nyní již mají filmoví nadšenci konečně mož-

vštěvníkům české drama, které obdrželo dvanáct Českých lvů, mimo
jiné v kategoriích Nejlepší film,
Nejlepší scénář nebo Nejlepší režie.
Světovou premiéru snímek zažil
v polovině února na mezinárodním
festivalu Berlinale, tam ovšem příliš
chvály nesklidil.
„Velice se těším, jsem ráda za každý životopisný film, zvláště pokud
se jedná o významnou osobnost
českých či československých dějin.

Četla jsem si recenze taktéž ze zahraničí a ani se moc nedivím, že
se za našimi hranicemi Masaryk
příliš nelíbil. Kdo by také pěl ódy
na to, co vypovídá o ne příliš chvályhodných činech z historie rodné země,“ vyjádřila s potutelným
úsměvem neotřelý názor Jana, jedna z návštěvnic.
Ve filmu z dílny Julia Ševčíka mohou
diváci spatřit v hlavní roli Karla Rodena. Herecký výkon této filmové

kultura v prostějově a okolí
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Historicky nejúspšnjší
eský snímek vidli diváci v Metru

řují od jeho otce. Vztah s „Honzíkem“, jak Beneš mladšího z Masaryků s oblibou nazývá, však není celou
dobu ideální, nakonec se ovšem
hlavní postava přeci jen stane ministrem zahraničí v exilové vládě.
Více než z poloviny zaplněný
sál prostějovské kina navštívila
především starší generace diváků. „Trochu mě mrzí a zaráží, že na
podobný film do našeho kina nezavítalo více zástupců mladší generace. Podle mě se jedná o zábavnou
a zároveň i naučnou formu, jak strávit

BYLI JSME
U TOHO

večer. Animované filmy, komedie, to
vše je fajn, ovšem dle mého je důležité, aby i mladí znali okolnosti, za kterých se jejich současný stát vyvíjel,“
přidal Milan spíše než vlastní zážitky
ze čtvrtečního večera svůj postřeh.
Další promítání filmu MASARYK proběhne v úterý 14.
a v pátek 17. března, poslední
možnost vidět Masaryka v právě
probíhajícím měsíci skýtá středa
22. března. V prvních dvou případech opět od 20.00, na třetí termín připadne čas 17:30 hodin.

Jan Masaryk, ve filmu ztvárnný Karlem Rodenem, nakonec peci jen dá na slova Edvarda Beneše. Repro: eská televize

nost zhlédnout „Masaryka“ na vlastní oči a udělat si tak svůj obrázek. Premiérové prostějovské osobnosti se dá jistě označit za velpředstavení proběhlo na plátnech kina Metro 70 uplynulý čtvrtek. Večerník byl u toho!
mi povedený. V kůži syna Tomáše
Garriguea Masaryka, jehož život
EXKLUZIVNÍ
NÍ
a smrt jsou obestřeny mnoha záhareportáž
dami, toho během necelých dvou
pro Večerník
hodin stihne opravdu mnoho. Dojde na nejen vášnivé tance s krásnýMartin
mi ženami, hudbu, kokain, ale také
na rozhovory s dalšími významnými
PYTELA
postavami československé i světové
minulosti. I prezident tehdejší republiky Edvard Beneš zde hraje velice významnou roli. Však mu patří
i poslední slova, která k Janovi smě-

Prostějovské Kino Metro 70 nezůstalo oproti ostatním pozadu a ve
čtvrtek 9. března s úderem dvacáté
hodiny poprvé nabídlo svým ná-

PROSTĚJOV Ondřej Gregor
Brzobohatý si v rámci svého
turné Universum Tour 2017 naplánoval i zastávku v Prostějově.
Ukázat se na Hané měl ve čtvrtek 16. března od 20:00, místem
konání byl určen Společenský
dům. Akce však byla zrušena!
Stejně dopadla jako vystoupení
v Žilině a Košicích, kde se měl

Podle informací Večerníku by na
uvolněné místo mohla aspirovat zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada
Sokolová. Ta v minulém volebním
období vykonávala dokonce funkci
předsedkyně této kulturní komise.
„Popravdě řečeno, byla bych ráda,
kdybych byla zvolena. Mohla bych
uplatnit zkušenosti z práce nejen
v této komisi, ale i z krajské kulturní
komise, ve které působím v současnosti. Ráda bych tyto funkce propojila, myslím si, že by to bylo užitečné
pro kulturní dění v Prostějově. Byla

příští týden slavný herec a hudebník taktéž objevit. Ti, kteří si
v předprodeji zakoupili lístky do
„Kaska“, si budou muset na čtvrteční večer najít jiný program,
což je jistě nejen pro ně velkým
zklamáním.
V rámci koncertu, jenž se nakonec neuskuteční, byl plánován
i hudební doprovod patnácti špič-

klikni na
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Podobný prvek byl obsažen snad
v každé větě, což je rozhodně velkým
plusem. Takto zpracováni jsou všichni
významní autoři, od lichváře Williama
Shakespearea, Victora Huga, Charlese Dickense, Honoré de Balzaca přes
Agathu Christie až po Johna Ronalda
Reuela Tolkiena či Haruki Murakamiho. Ten je například známý tím, že

bych tedy rozhodně potěšena, ale
oficiálně nic nevím,“ zareagovala na
dotaz Večerníku Milada Sokolová.
Radní o doplnění kulturní komise rady města jednají, ale finální
rozhodnutí nepadlo. „Zatím jsme
nikoho nejmenovali, odchod pana
Zádrapy nijak neochromuje chod
této komise,“ prozradila Hemerková.
Večerník se bude snažit získat do
příštího vydání rozhovor s Danielem Zádrapou, a to nejen o jeho
rezignaci v kulturní komisi, ale
také o aktuálním chodu prostě(mik)
jovského muzea.

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Martin Pytela

každý den má přesně naplánovaný,
vstává ve čtyři hodiny ráno, pracuje
šest hodin, pravidelně běhá a plave
a spát chodí vždy v devět večer. Celkem
zdi druhého patra Městské knihovny
v Prostějově na Skálově náměstí „nesou“ třicet autorů. Literární výstava
probíhá v Galerii Na Půdě knihovny
až do 13. dubna.

Nezapomnlo se ani na tuto trojici slavných spisovatel...

kových muzikantů. Kromě vlastních písní nejen z alba „Identity“
se měli představit také slavní hosté, mezi nimi například i známá
zpěvačka či muzikálová herečka
Marta Jandová.
Bohužel, snad někdy příště. Jenže, organizátoři neoznámili důvod ani nový termín. Alespoň
(mp)
vstupné se má vracet...

Brzobohatý ve čtvrtek NEPŘIJEDE!

PROSTĚJOV Na členství v komisi pro kulturu a cestovní ruch
Rady statutárního města Prostějova překvapivě rezignoval současný ředitel Muzea Prostějovska
Daniel Zádrapa. Večerníku to
potvrdila primátorka Alena Rašková.
„Pan Zádrapa nám oznámil, že na
post člena kulturní komise rezignuje.
Oficiálně důvod nesdělil,“ podotkla
primátorka. „Hovořila jsem s ním,
prý tak činí kvůli pracovnímu vytížení,“ objasnila náměstkyně Ivana
Hemerková.

Z VÝSTAVY
Daniel Zádrapa REZIGNOVAL
Na zámku se vystavuje na členství v kulturní komisi

BYLI JSME
U TOHO

Martin PYTELA

PROSTĚJOV Městská knihovna na- rostla na fantasy románech Harry Potter.
bízí čtenářům a zájemcům o literární Některé informace ze života této britské
umění příležitost dozvědět se mno- spisovatelky mě opravdu zaujaly, stejně
ho zajímavostí jak z pracovního, tak tak i fakt, že kniha o kouzelníkovi, jenž
z osobního života jejich oblíbených bohužel přišel o oba rodiče, byla nejprknižních autorů. Během literární ve odmítnuta hned dvanácti různými
výstavy s názvem „Spisovatelé, jak je nakladatelstvími. Je tedy vidět, že ani
neznáte“ se představí autoři čeští i za- ona neměla cestu za úspěchem jednohraniční, klasičtí i současní. Dozvíte duchou. Je zde zastoupen klasik amese mimo jiné to, kdo psal nahý, kdo je rické prózy Edgar Allan Poe, nedám na
fanatikem počítačové hry Minecraft, něj dopustit, překvapila mě jeho fyzická
kdo byl jiný než většina umělců a celý zdatnost,“ nešetřila slovy chvály při okoživot abstinoval či kdo naopak závis- mentování výstavy stále studující slečna
lostem propadl a například pojmeno- Zuzana. Večerník též nadchlo zpracoval svého mazlíčka Cigarette.
vání literární výstavy především díky
dvěma prvkům, a to stručnosti a zajímavosti. Návštěvníci dychtící po senzacích
„Mezi moje nejoblíbenější autory knih z oblasti života literátů se nemuseli bropatří z těch současných Joanne Rowling, dit desítkami řádků, aby našli nějakou
přeci jen se řadím do generace, která vy- poutavou či vtipnou informaci.

V knihovně lze nahlédnout
do života třiceti spisovatelů

na kterých jsou hory, voda, takže určitě mě Jan Čížek touto
výstavou potěšil a oslovil,“ přidal jeho otec Jaroslav.
S výstavou tedy podle všeho panuje všeobecná spokojenost, jak lze soudit nejen z výpovědi těchto
dvou respondentů Večerníku, ale také z obdivných
reakcí dalších lidí, kteří si dílo Jana Čížka prohlíželi.
Tento fotograf nevystavuje v našem městě poprvé, z jeho
dřívějších akcí lze zmínit například výstavy „Proti světlu“
či „Tajemná zákoutí“, spolupodílel se i na klubových
výstavách Fotoklubu Prostějov. Soudě podle očividného
nadšení pro fotografie, které šlo z výstavy vypozorovat,
se rozhodně nejedná o poslední možnost seznámit se
s Čížkovou tvorbou.
K dispozici jsou černobílé fotografie návštěvníkům
prostějovského zámku do konce března.

U Hlouely je krásn. Dokazují to i ernobílé fotografie Jana
Tížka.
Foto: Martin Pytela

www.vecernikpv.cz
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ve znamení XERNÉ A BÍLÉ

PROSTĚJOV Od 2. března je pro návštěvníky
prostějovského zámku zpřístupněna výstava Jana
Čížka. Ta se nese ve znamení dvou nejznámějších
barev symbolizujících naprostý protiklad, což lze
vypozorovat již ze samotného názvu. K vidění je
toho na černobílých fotografiích spousta od krav
odpočívajících na rakouských loukách až po místním
občanům dobře známé obrázky z lesoparku Hloučela.

Martin PYTELA
Autor výstavy Jan Čížek je amatérský fotograf, pro něhož
má největší kouzlo krajinný detail. Nepohrdne ani zátiším
či detailním provedením architektury. Fotografuje již více
než čtyřicet let, v poslední době se středem jeho zájmu
stalo pořizování snímků v protisvětle.
„Kontrast černé a bílé je viditelný na první pohled a naprosto
tak vystihuje i název výstavy. Nejvíce se mi líbí fotografie krajiny, která je pro nás známá, tedy obrazy, na kterých je zachycena naše říčka. Zvláště fotky, na nichž je jinovatka a sníh,
na mě působí opravdu dokonale z hlediska protichůdnosti.
Trošku mě mrzí, že kromě černobílého provedení není
kousek vedle umístěno taktéž barevné provedení, aby bylo
možné si srovnat, čeho všeho si člověk všimne u jedné varianty a co ho naopak upoutá u pestřejšího typu,“ uvedl Robert Sušír, jeden z mnoha návštěvníků výstavy.
„Já jsem taktéž spokojený, akorát mi tak trochu chybí zachycení Slunce ve větší míře. Myslím si, že by to bylo dosti zajímavé a poutavé pro návštěvníky. Dávám přednost obrazům,

17031070288
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Dne 15. března 2017
oslaví s rodinou
paní Anna TYLŠAROVÁ
ze Smržic 87 let.
Vše nejlepší k narozeninám přeje
dcera Ivana s manželem, vnuk
Jaroslav s manželkou, vnuk Miroslav,
pravnoučata Jaroslav a Zuzana.

Dne 17. března 2017
se dožívá kulatého jubilea 70 let náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček,
bratranec, strýc , švagr
pan Vlastimil MRÁČEK
(masér).
Vše nejlepší a hodně zdraví do
dalších let přejí jeho nejbližší,
manželka Květoslava a synové
Mireček a Davídek

PLESY

   
17.3.

Ples 12 opic

letos slavíme jubileum...

společnost



Městské divadlo Prostějov
Bar 12 opic

Pondělí 13. března 2017
www.vecernikpv.cz

KOSTELEC NA HANÉ Věhlas
kosteleckého Sportovního
plesu je takový, že se na něj
hned tak někdo nedostane.
Letos tomu nebylo jinak,
vstupenky byly vyprodány
již týden dopředu! „Nás velmi
těší, že náš ples má takové
jméno. Svědčí to o tom, že se
u nás lidé dobře cítí a baví se.
Myslím, že to je ten důvod,
proč máme opět vyprodáno,“
komentoval plný sál David
Ševčík, jeden z hlavních organizátorů Sportovního plesu, který pořádají TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK a TJ
Sokol Centrum Haná.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL

PROSTĚJOV Na podzim loňského roku vznikl projekt pod názvem
Občanská poradna Krampol & Michek. Jeho hlavním úkolem je radit a pomáhat všem, kteří se buď ocitli v těžké životní situaci, nebo jim podobný
osud hrozí. I na toto téma proběhlo interview Večerníku se slavným hercem
a moderátorem, kterého měli lidé z Prostějova a okolí možnost spatřit při
nedávném pořadu „Stáří je stav mysli“.

„Známe se již řadu let. Pod jeho vedením
funguje velké množství právních poraden,
taktéž jako já rád pomůže druhým, pokud
to jde. Starším osobám nabízí své rady zcela
zdarma, neexistuje, že by někdo za tuto formu pomoci platil.“
 Plánujete do projektu v budoucnu
připojit i další známé tváře?
„Samozřejmě, a ne jen jednu! Zájem je,
komunikoval jsem již s řadou lidí. Velice


       
     "
PROSTĚJOV Celonárodní soutěž Žena regionu je určena všem
ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na
veřejném životě, tvoří hodnoty,
pomáhají ostatním a ještě stačí pečovat o vlastní rodinu. Ženu, která
splňuje tyto předpoklady, může
na titul Žena regionu nominovat
kterýkoliv občan České republiky. V rámci Olomouckého kraje
kandiduje na prestižní ocenění
jedenáct adeptek. Mezi nimi je jak
lektorka zumby Veronika Bašná,
tak i Milada Sokolová.
„Ve čtvrtek odpoledne mi volala kamarádka Markéta, se kterou v Prostějově spolupořádám Restaurant Day,
a oslovila mě: ´Zdravím tě, Ženo,
regionu!´ Vůbec jsem nevěděla, o
čem mluví. Telefon jsem přerušila

a začala hledat na internetu, načež
zjistila, že jsem mezi nominovanými
ženami... Když si člověk přečte nominace druhých žen, jsem nesmírně
polichocena, že jsem se zařadila se
svou nominací právě mezi ně,“ sdělila
exkluzivně Večerníku Milada Sokolová. „Pro mne je poctou již samotná
nominace. Potěšila mne také velká
podpora mé nominace na sociálních
sítích. Velmi si toho vážím. Ať už titul
získám, nebo ne, budu účast v soutěži
považovat za ocenění mé dosavadní
činnosti,“ dodala prostějovská zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova.
Kdo tuto známou ženu nominoval,
se dozvěděla záhy. „Jak jsem zjistila
z webových stránek, nominovala mě
Olga Katolická, moje dobrá přítelkyně,“ pousmála se Sokolová. „Milada je v první řadě úžasný člověk,
nabitý obrovskou pozitivní energií.
Mimo starosti o rozvětvenou rodinu
působí v Prostějově jako hnací mo-
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Potřetí za sebou podlehnout UP? To AGEL nechce!
ODSKOČIL
# $   %&  VYPRODÁNO
PROSTĚJOV V předposledním dějství nadstavbové části UNIQA extraligy je na programu hanácké derby
VK UP Olomouc versus VK AGEL
Prostějov. Hraje se tuto sobotu
18. března od 17.00 hodin ve Sportovní hale Univerzity Palackého
a vzhledem k dosavadnímu vývoji
této sezóny půjde o bitvu se skutečně
třaskavým nábojem.
Jak známo, olomoucké volejbalistky
dokázaly svého prostějovského rivala už
dvakrát za sebou těsně porazit 3:2. Nejprve ve dvacátém kole ligové soutěže

klikni na

 E  C  ' E% 9 *

Ku prospěchu celé akce byl jistě návrat
do kostelecké sokolovny. Vinou nevyjasněných majetkových vztahů a špatného
technického stavu se ples v loňském roce
konal v sousedních Čelechovicích na
Hané. „Jsme rádi. Je to paráda, když můžeme dělat akce doma, v místě kde sídlí náš
klub. Je pozitivní, že sokolovna prochází
nějakou rekonstrukcí. Pro pořádání podobných akcí se jedná opravdu o hezké
prostory,“ vyjádřil potěšení z návratu na
rodnou hroudu David Ševčík.
Noblese plesu přidala i velmi kvalitní hud-

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Martin
PYTELA
mě těší, že u všech jsem se setkal s kladnou
odezvou. Každý by měl brát ohled na to, že
jednou přijde den, kdy si uvědomíte, že už
nemáte dvacet let...“
 Jaké jsou vaše dojmy z prostějovského
večera? Co říkáte na obrovský zájem o projekt „Stáří je stav mysli“?
„Velice si toho vážím. Když si uvědomíte,
že mi příští rok bude již osmdesát let, ani



ba v podobě skupiny Romantika populárního muzikanta Romana Pytlíka Doležela. Dalším tahákem bývá vždy velmi dobře
zásobovanátombolaakulturně-sportovní
vystoupení. Letos se účastníkům plesu představila trojnásobná mistryně
republiky v krasojízdě Adéla Přibylová, která sklidila velký aplaus. Velmi
zajímavá a speciální cena figurovala i v
tombole. „Jedná se o pilotování vrtulníku. Myslím, že podobnou cenu na jiném
plese nikdo nemá,“ usmíval se Ševčík.
Vedle zmíněného řízení vrtulníku byl

 

v osudí například mobilní telefon Huawei
P9, který věnovali pořádající házenkáři,
nebo hodinky Garmin, několik rekreačních pobytů, kávovar či tiskárna, ale také
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který byl stejně jako v předešlých
letech jedním z partnerů.
O nadstandardní atmosféře, postrádající obvyklou rivalitu až nevraživost, svědčila návštěva téměř kompletního týmu
prostějovských házenkářů, kteří hýřili
úsměvy a se svými kosteleckými kolegy
vypili nejednu „čtvrtku“...

HLEDÁ SE JEŠTĚ KOLO
PROSTĚJOV Ani minulý týden
nezůstali bezdomovci u místního
nádraží v Prostějově bez teplé polévky. Předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová denně přivážela vždy plnou varnou nádobu,
nebylo divu, že se po horký pokrm
jen zaprášilo! Uplynulou středu pak
Večerník mužům i ženám bez domova dopravil tři velké pytle plné
oblečení, které nám přivezli lidé s
dobrým srdcem.
„Ač by si lidé mysleli, že je březen a není
již taková zima, a tudíž bude chodit pro
polévku méně lidí, opak je pravdou. V
tomto týdnu jsem ani jednou nejela do
Azylového domu pro rodiče s dětmi,
protože vše lidé bez domova snědli už
na místním nádraží,“ popsala Večerníku
celý uplynulý týden Milada Sokolová.
Jakmile ve středu před půl dvanáctou
dorazil Večerník k místnímu nádraží s
oblečením vybraným od našich čtenářů, lidé bez domova si ho hned začali
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„Zatlačili jsme soupeře podáním a tím
se nám usnadnila obrana jak na síti, tak
v poli. Pochvala patří celému družstvu za
přístup k utkání,“ vyzdvihl naopak trenér
TJ Leopold Tůma.
Osmý Přerov zastavil sérii porážek zdoláním sedmého Šternberka 3:1 (-14, 19,
15, 23), čímž se mu přiblížil na rozdíl
dvou bodů. „V úvodu jsme vyhodili pár
útoků a kazili servis. Od druhé sady jsme
však zabojovali, do všeho šli naplno.
A máme radost z uhrané koncovky čtvrtého setu i z vítězství, které nám snad
pomůže do dalších střetnutí,“ oddechl
si přerovský kouč Libor Gálík. „Zápas se
rozhodoval na přihrávce. Domácí v prvním setu kazili servis a my jsme snadno
přijímali, zatímco od druhé sady podání
zkvalitnili a my jsme s tím měli potíže,“
zhodnotil šéf lavičky Sokolek Martin
Hroch.
O dvojicích pro čtvrtfinále vyřazovací fáze UNIQA extraligy žen ČR
2016/17 definitivně rozhodnou dva
nejbližší týdny.

WWW.VECERNIKPV.CZ

nelze být nespokojený.
(úsměv) Myslím si, že
neexistuje herec v tomto věku, který by na
mém místě odpověděl
jinak. Navíc k Prostějovu
mám vřelý vztah, tatínek
se narodil sedmnáct kilometrů odsud, vždy na prázdniny
jsem sem jezdil.“
 Máte do budoucna nějaké konkrétní
plány?
Foto: Martin Pytela
„Neustále točíme
s televizí, mám
spousty představení. Rozhodně se tedy a slyším, ačkoliv občas mě něco pobolívá.
nenudím. (smích) Mohu spokojeně kon- Ale nerouhám se, děkuji Pánu Bohu, že to
statovat, že bez problémů pracuji, vidím tak je.“

   Večerník přivezl oblečení,

tor řady společenských a kulturních
akcí, které občas doslova vydupe ze
země. Mezi její přínosy patří dnes již
tradice vánočních a velikonočních
stromků, které zdobí prostějovské
hlavní náměstí, Restaurant Day, který se těší obrovské oblibě, či spolupráce na projektu Strom splněných
přání, jenž pravidelně přináší radost
dětem z dětských domovů, nově i
osamělým seniorům. Je také dlouholetou zastupitelkou a v roce 2007
iniciovala znovuzaložení Okrašlovacího spolku města Prostějova, který
mimo jiné pečuje o hroby známých
rodáků. Má obrovské sociální cítění
a mnohdy dokáže kvůli pomoci těm
méně šťastným doslova pohnout
zemí,“ odůvodňuje nominaci Sokolové právě Olga Katolická.
Soutěž Žena regionu vrcholí
31. března, do tohoto data můžete Prostějovanku svým hlasem
podpořit na webových stránkách
www.zenaregionu.cz! V příštím
čísle si představíme také druhou
regionální zástupkyni Veroniku
(mik)
Bašnou.

(navíc venku) a poté i ve finále Českého
poháru, čímž favoritkám vyrvaly z jejich
držení trofej po dlouhých devíti letech.
Nedlouho předtím sice Agelky udolaly
své sokyně rovněž 3:2 a ještě dříve na
podzim je dokonce smetly 3:0, tudíž
vzájemnou bilanci v probíhajícím ročníku mají mírně příznivější. Ovšem to se
o nejbližším víkendu může změnit.
Zdánlivě by se mohlo zdát, že v běžném
střetnutí nejvyšší národní soutěže o tolik
nejde, leč chyba lávky. Pokud vysokoškolačky zvítězí ve středeční dohrávce
3:0 nebo 3:1 na hřišti Ostravy, stáhnou

náskok vékáčka v čele tabulky na tři
body. A v případě sobotního opětovného pokoření úhlavního konkurenta by
ho bodově dostihly, načež by o prvenství po dlouhodobé fázi rozhodovalo závěrečné 24. kolo, v případě stejného zisku dokonce skóre. A stále je tedy reálná
varianta, že by Prostějov premiérově
v klubové historii nemusel postoupit
do play-off z nejvýhodnější výchozí
pozice, nýbrž až ze druhé příčky.
„O téhle variantě samozřejmě víme, ale vůbec ji neřešíme. Na starost máme úplně jiné
a momentálně mnohem důležitější věci,

především každodenní práci na pozvednutí výkonnosti našeho týmu,“ zdůraznil
kouč VK Miroslav Čada. „Máme týden
času, abychom se na zápas v Olomouci
dobře připravili a potvrdili v něm zlepšení
z kvalitně zvládnutého duelu s Olympem.
Pochopitelně to bude důležitý souboj,
i když ještě není medailový. Logicky však
může ovlivnit následné play-off. Hlavní je
nebát se hrát, aby do toho holky šly s čistou hlavou. Pak určitě můžeme zvítězit,“
odtušil Čada směrem k mači, který bude
volejbalovou veřejností v republice znovu
netrpělivě očekáván.
(son)

RYCHLÝ

Extraligu kadetek
vyhrál Šternberk
Prostějov (son) - Mírné překvapení se
zrodilo v závěrečném Final Four extraligy
kadetek ČR 2016/17. Rozhodující turnaj
této soutěže v Brně totiž ovládly mladé
volejbalistky TJ Sokol Šternberk, jež ve
finále těsně přemohly domácí výběr SG
LD. Bronz získal Olymp Praha. Kadetky
VK AGEL Prostějov se v letošní sezóně
mezi nejlepší české týmy dané věkové
kategorie neprobojovaly a v konečném
pořadí obsadily desátou příčku. „Před začátkem ročníku jsme samozřejmě chtěli
víc, cílem byl postup do elitní šestky. To
se však nepovedlo a je potřeba si přiznat,
že vzhledem k personálním i herním
problémům během celé sezóny musíme
být nakonec spokojeni i s tím desátým
místem, díky kterému jsme se zachránili
bez baráže,“ uznal v prvním stručném
hodnocení uplynulých měsíců šéftrenér
mládeže ve vékáčku Jaroslav Matěj.
Final Four extraligy kadetek ČR
2016/17 v Brně - výsledky skupiny:
Brno – Šternberk 3:2 (-22, 17, -19, 15, 9),
Olymp Praha – Plzeň 3:0 (22, 13, 26),
Šternberk – Olymp Praha 3:1 (-10, 26,
20, 23), Plzeň – Brno 0:3 (-17, -18, -14),
Brno – Olymp Praha 3:0 (15, 22, 12),
Šternberk – Plzeň 1:3 (-18, -22, 23, -14).
Pořadí skupiny: 1. Brno 8, 2. Šternberk
4, 3. Olymp Praha 3, 4. Plzeň 3. Výsledky
play-off – o 3. místo: Olymp Praha – Plzeň 3:0 (18, 17, 22). Finále: Brno – Šternberk 2:3 (14, -19, -7, 21, -7).
Extraliga kadetek ČR 2016/17 – konečné pořadí: 1. TJ Sokol Šternberk,
2. SG LD Brno, 3. PVK Olymp Praha,
4. Volejbal Plzeň, 5. BVC Chodov, 6. TJ
Sokol Frýdek-Místek, 7. TJ Tatran Střešovice, 8. Volejbal Přerov, 9. SK Španielka
Řepy, 10. VK AGEL Prostějov, 11. VK
ČEZ České Budějovice, 12. TJ Ostrava.
jednoznačným cílem: hrát dobře a získat
mistrovský titul!“

6WDURQRYÛWUHQÇUæHQ9.QDVWDYLOSĆËVQøMxËSUDYLGOD

VIDEO&FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

je na tom přímo
katastrofálně!“
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pondělí 13. března 2017
www.vecernikpv.cz

6SRUWRYQËSOHV]NU¿WNDW¿KQH

Jiří KRAMPOL: „Nejen řada vrstevníků

 Co vás přimělo k vytvoření Občanské
poradny?
„Vše vzniklo tím, že jsme si s Petrem Michkem
řekli, jak budeme lidem pomáhat. (úsměv)
Přiznejme si, že nejen řada vrstevníků je na
tom přímo katastrofálně. Beru jako svou povinnost pomáhat ostatním, když můžu. Chci,
aby se cítili lépe.“
 Jak se vůbec rodila spolupráce s právníkem Petrem Michkem?

jubileum...

a# X% „HOLKY SE NESMÍ

BÁT HRÁT!“
Foto: Marek Sonnevend

 Jak dlouho jste zvažoval výzvu oddílového vedení k návratu do funkce
hlavního kouče?
„V klubu jsem od loňska vlastně pořád
zůstával, i když v jiné roli. Viděl jsem skoro všechny zápasy, pohyboval se poblíž
družstva a obecně mi záleží na tom, aby
co nejlépe fungovalo. Což se od začátku
sezóny většinu času dařilo zvládat, ale po
Novém roce bylo vidět, že herní projev jde
dolů a poslední dobou se nakupily těsné
porážky. Tým si nevěřil a bál se hrát, strach
byl na holkách především v rozhodujících
momentech hodně vidět. A hrát dobře s
obavami se nedá, všechno tak vyvrcholilo
ve finále poháru v Olomouci i následně
při extralize v Ostravě. Za současné situace

Že bude letošní sezóna pro volejbalistky Prostějova
náročnější než ty předchozí, se předpokládalo už
dlouho před jejím začátkem. Snížil se finanční rozpočet, skončil renomovaný kouč Miroslav Čada,
citelně oslabil hráčský kádr, trenérské zastřešení na
sebe vzal sportovní manažer Peter Goga.
I přes tohle všechno Agelky dlouho zvládaly nelehkou misi sice ne výborně, ale dá se říct obstojně. V
kvalifikaci Champions League vyřadily nebezpečnou Békéscsabu a potrápily silnou Dabrowu
Górniczu, v Českém poháru hladce postoupily do
finále, v UNIQA extralize ČR navzdory herním
potížím prodlužovaly sérii neporazitelnosti.
Až po Novém roce se křehký dům vybudovaný
na nedostatečně pevných základech začal bortit.
První otřes půdy z nedaleké Olomouce ještě v půlce ledna se štěstím přečkal, jenže pak to šlo jedno
za druhým: krutý výprask v CEV Cupu na půdě
Stuttgartu, zbytečně promarněná naděje v odvetě s

Němkami, zasloužená prohra s UP doma, fatální
ztráta národní pohárové trofeje opět s olomouckým rivalem a nakonec čtvrtá porážka 2:3 za sebou vinou mizerného výkonu v Ostravě.
Po téhle nepříznivé šňůře už bylo nanejvýš zřejmé, že se ženy vékáčka řítí do maléru. Pohled na
jejich obavy až strach v rozhodujících momentech
stěžejních zápasů a z toho pramenící kvanta nevynucených chyb musel pamětníkům chtě nechtě
oživit vzpomínky na devět let starý zpackaný závěr extraligového ročníku 2007/08, kdy tehdejší
svěřenkyně Táni Krempaské totálně selhaly jak v
semifinále s Olomoucí, tak v soubojích o bronz s
KP Brno.
Současné dění mělo s tím téměř dekádu starým
hodně společného. Hráčky drcené psychickým tlakem a nezvládající mentálně roli favoritek. Marná snaha z lavičky od realizačního týmu něco se
vzniklou krizí udělat. Zhoršující se nálada v druž-

rozebírat. „Minule jsem si vybral krásný teplý svetr, teď zase péřovou bundu.
Děkuji moc všem,“ vzkázal muž, kterému kamarádi říkají Tonda. Ostatní se
těšili z dek, teplých ponožek, dalších
svetrů a bund, mladá žena nepohrdla
ani věnovanou peřinou.
U místního nádraží se pro teplou polévku stavil také muž bez domova, který si přivydělává na živobytí pomocí
jízdního kola. To se mu ale rozbilo...
„Ráda bych i prostřednictvím Večerníku požádala dobré lidi o pomoc. Má-li

někdo doma staré kolo, které by chtěl
věnovat muži, jenž rozváží každý den
letáky a noviny, udělal by mu velkou
radost. Pán na kole vozí denně těžkou
zátěž, a proto mu kolo dlouho nevydrží. Najde-li se dobrá duše, která by
staré, ale funkční kolo věnovala, byl by
nesmírně potěšen,“ prosí čtenáře Večerníku Milada Sokolová.
Rozlévání polévek před místním
nádražím v Prostějově pokračuje i
tento týden, celá charitativní akce
pak končí 31. března.
(mik)

Holky se nesmí bát hrát, naopak si musí
víc věřit. K tomu ale potřebují i co nejkvalitněji trénovat. V přípravě prostě musí jít
na úplné maximum a tohle pak přenášet
do zápasů. Postupně budovat herní sebedůvěru na základě dobrých tréninků,
rostoucí výkonnosti a následně vydařených utkání. Styl hry je přitom nastavený
vhodně, na něm nic zásadního měnit
nebudeme, možná jen částečně. Každopádně klíčová je a bude psychika, sport
včetně volejbalu je dnes hodně o hlavě.“
 Co když to ani tak nevyjde?
„Nebojím se do toho jít, protože mám
za sebou dostatek úspěchů a stojí za
mnou nějaká práce, věřím, že dobrá.
Nesesypu se, kdyby se to nepovedlo a

tahle výpomoc, krátkodobý záskok nedopadl podle představ. Hlavní je vytáhnout mančaft ze současné horší situace.
A já věřím, že to může vyjít.“
 Čím jste po středečním nástupu ke
kolektivu začal?
„Jak to u podobných změn bývá, před
prvním společným tréninkem pod mým
vedením jsem měl k týmu proslov. Nijak
dlouhý a převážně pozitivní, ale také jsme
si hned nastavili přísnější pravidla okolo,
aby se teď všechny hráčky maximálně
věnovaly jen volejbalu. Do konce sezóny
je potřeba omezit veškeré jiné aktivity,
mít čistou hlavu a zaměřit se na jedinou
nejdůležitější věc. Všichni společně musíme jít na absolutních sto procent za

stvu i okolo, kolektivní bezradnost. A do toho ještě
vnitřní konflikty mezi špičkou trenérského štábu a
některými plejerkami. Tohle vše dohromady proti
krev větřícím soupeřům, kteří posledních osm let
marně čekali na svou šanci a teď v čele s úpéčkem
lačně vyrazili na zteč.

KOMENTÁØ
Za takové situace se jevilo jako nevyhnutelné, že
vedení prostějovského klubu musí něco pádného
udělat. A je moc dobře, že odvahu k razantnímu
kroku našlo. Delší dobu po uzávěrce hráčských
přestupů bylo jasné, že kádr již okysličit nepůjde.
Zbývala tedy jediná možnost: říznout do realizačního týmu. A nakonec přišlo řešení, které se vzhledem k okolnostem vyloženě nabízelo. Goga out,
Čada in!

Jak to ve sportu při podobných krizích většinou
bývá, odnesl ji hlavní kouč, zde konkrétně Peter
Goga. Loni v létě se obětavě vrhl do velenáročné
dvojrole manažer plus trenér, a byť dělal naprosté
maximum, s přibývajícím časem přestávalo jeho
působení u družstva evidentně fungovat. V každém případě zaslouží poděkování, jak se s nelehkým úkolem rval, leč ke změně prostě muselo dojít.
Koho však dosadit na ožehavé místo necelé dva
měsíce před koncem sezóny? Odpověď byla mnohem jednodušší, než by se mohlo zdát, a dává absolutní logiku. Jen muselo dojít ke splnění podmínky, že Miroslav Čada bude se svým povoláním zpět
do zbraně souhlasit. Což se stalo - a „návrat krále“
na lavičku VK mohl tudíž odstartovat.
Vedení samozřejmě mohlo angažovat úplně nového
lodivoda. Jenže to by musela sehnat momentálně
volného špičkového odborníka. Takový nástup kouče zvenčí by představoval značné riziko. Ani Čadovo

navázání na předchozí úspěšné roky nemusí pochopitelně dopadnout dobře, ale rozhodně má na své
straně vyšší pravděpodobnost, že se mu to povede.
Dokonale zná zdejší prostředí i poměry, skoro polovinu z členek současného družstva ještě vedl, díky neustálému pohybu poblíž kolektivu už dobře poznal i
ostatní hráčky, nemluvě o zaběhnutých vztazích s realizačním týmem. Má i přirozenou autoritu trenéra,
nepopiratelný respekt a osobní know-how. Ani tak
sice není spasitelem, pod nímž hned všechno půjde
výtečně jako mávnutím kouzelné hůlky. Jsem však
pevně přesvědčený, že pokud se někomu má podařit
Agelky zvednout, tak právě jemu.
Uvidíme, co spojení Miroslav Čada a VK Prostějov
2016/2017 přinese v realitě. Jestli přesvědčivý zisk
dalšího mistrovského titulu, tak tím dá charismatický
bardštemplnasvůjstatusžijícílegendy.Ahanáckému
klubu to přinese splnění aspoň jednoho z ústředních
cílůaktuálníhoročníku.Dvěužtotižprováhal... (son)

pod Čadou tým šlapal skvěle a smetl Olymp
statistické srovnání Poprvé
VK PV
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jsem byl vedením osloven, abych pomohl,
a vzhledem k okolnostem jsem se rozhodl
do toho jít.“
 Takže jste neváhal?
„Všechno jsme s vedením klubu promysleli a prodiskutovali. Je logické, že
nejjednodušší variantou byl právě můj
návrat, neboť znám jak stávající kolektiv, tak realizační tým i zdejší prostředí.
Kdyby teď přišel někdo zvenku, měl by
hrozně málo času. Než by mančaft i vše
okolo lépe poznal, bylo by po sezóně.
Proto jsem si vyhodnotil, že za daných
okolností můžu pomoct, a rozhodl se
nabídku přijmout.“
 Co je momentálně nejdůležitější?
„Hlavně pozvednout družstvo psychicky.

Povolání Čady do zbraně? Nejlepší možné řešení!

STATISTIKY TÝMOVÉ

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Koučovat už nechtěl, po minulé
sezóně svou veleúspěšnou trenérskou kariéru
dobrovolně ukončil. Jakmile se však současný
výběr Agelek ocitl v krizi a Miroslav Čada byl
osloven vedením klubu k návratu na lavičku do
Marek
konce tohoto soutěžního ročníku, svolil. „Sám
SONNEVEND
sobě ani ostatním už nemám co dokazovat.
Jde mi pouze o to, aby mančaft dobře fungoval a dokázal získat titul,“ zdůraznil
zkušený lodivod po svém opětovném nástupu k prostějovským volejbalistkám.
původní rozhovor
pro Večerník
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Bodový vývoj - první set: 3:0, 7:1,
10:2, 12:3, 14:4, 16:5, 16:7, 17:9, 18:11,
19:12, 24:12, 25:13. Druhý set: 2:0, 5:4,
7:4, 8:6, 11:6, 11:8, 16:13, 21:13, 21:15,
24:15, 25:16. Třetí set: 0:1, 3:1, 5:3, 5:5,
8:5, 8:7, 12:8, 13:11, 16:12, 19:13, 21:15,
21:17, 25:17.

PROSTĚJOV Úvodní bitva pod staronovým koučem Miroslavem Čadou
vyšla prostějovským volejbalistkám
na jedničku. Ve dvaadvacátém kole
UNIQA extraligy žen ČR 2016/2017
odvedly nadmíru solidní práci, Olympu Praha nedaly žádnou šanci a prvně po dlouhé době dosáhly vítězství
bez ztracené sady. V čele soutěže tím
odskočily na rozdíl šesti bodů druhé
Olomouci, která má ale středeční dohrávku v Ostravě k dobru.

Agelky vlétly do svého prvního duelu po
trenérské výměně pořádně zhurta. Po
trápení z předchozích utkání nebylo ani
památky, uvolněný výkon celého týmu
měl od začátku vysokou kvalitu a soupeř
navíc pomáhal četnými chybami. Tím pádem mělo vékáčko velkou převahu, jeho
náskok neustále rostl (3:0, 7:1, 10:2). Teprve po zvýšení na 16:5 přidala i hostující
děvčata a s pomocí přitvrzení na servisu
pronikavé manko zkorigovala - 18:11. Leč
přišla koncovka, v ní opětovná akcelerace
tempa ze strany domácích a další vlna hrubek PVK. Čímž zahajovací dějství vyústilo
v menší debakl – 25:13 a 1:0.
Ve druhé části se hra vyrovnala. Agelky
už tolik neválely, pražské plejerky tak moc
nekazily a vcelku držely krok, byť lídr tabulky neustále vedl. V jeho dresu skvěle
útočila univerzálka Rodriguez, dařilo se
nahrávačce Tinklové i smečařce Gambové. U prostějovského družstva však
vzrostl počet nevynucených chyb, vinou
čehož se nedařilo od protivníka výrazněji odskočit. Až při výborném podání
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„Jsem spokojený jak s výsledkem, tak s předvedenou hrou. Nebyly tam z naší strany žádné
větší výpadky, přesně podle plánu jsme se víc prosazovali středem sítě a zejména útoky ze
zadních pozic, hlavní úkoly jsme tedy splnili. A teď se chceme zlepšovat dál. Celý tým můžu
pochválit za dobrý výkon a obzvlášť výborně dnes zahrála Heidy Rodriguez, která se často
prosazovala i přes dvojbloky hostů.“

@  * Q - trenér PVK Olymp Praha
„Jsem zklamaný z porážky 0:3, která je jako vždy bolestivá, i z předvedeného výkonu. Střídáme
docela podařené a pěkné rozehry s hroznými chybami od zkažených servisů přes nedomluvu
mezi holkami v poli až po opakované útoky do autu. Na tyhle situace bychom měli být připravení, ale nedaří se nám je momentálně uhrávat tak, jako jsme to zvládali ve finiši základní části.“
Emonts přišel razantní nápor podpořený
zlepšenou obranou a pětibodová šňůra
z 16:13 na 21:13 rozhodla. Půltisícovka
fanoušků v hledišti aplaudovala dobré
produkci úřadujících mistryň republiky 25:16 a 2:0.
Zkraje třetího setu Čadovy svěřenky premiérově v průběhu mače prohrávaly, ovšem jen chviličku. Vzápětí otočily z 0:1 na
3:1, a ačkoliv Mitáčova parta zanedlouho
ještě srovnala (5:5), nabral zápas znovu

jednoznačný směr. Prostějovanky příkladně bojovaly, dokázaly zvednout v poli
i těžké míče a místy je trochu srážela pouze horší přihrávka proti riskovanému servisu mančaftu z metropole. Jakmile příjem zpřesnily a samy zatlačily podáním,
nebylo co řešit. Olymp sice vzdoroval
v sadě číslo tři nejvíce, přesto vše dospělo
k jasnému závěru – 25:17 a 3:0. (son)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22
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AGELKA PODLE

VEČERNÍKU

HEIDY RODRIGUEZ
Prostějovské volejbalistky absolvovaly v uplynulém týdnu jediné střetnutí a zaujalo, jak pod vedením staronového kouče
Miroslava Čady okamžitě přeskočily z herního trápení do
viditelné pohody. Asi úplně nejvíc to platilo o kubánské
univerzálce Rodriguez, jejíž kolísavá výkonnost s klesající tendencí týmu hlavně v posledním období vůbec
nepomáhala. A najednou zahrála jako z partesu! V sobotu proti Olympu Praha dosáhla čtrnácti bodů, čímž
byla v daném ohledu jasnou jedničkou duelu. Všechny
své vítězné míče přitom zaznamenala útokem, kde
měla vynikající úspěšnost 61 procent. Vše zvýrazňovala užitečnost plus sedm, top ze všech plejerek na hřišti. „Heidy odvedla vynikající výkon. Jak zakončovala
často nad bloky nebo skvěle z pipu, to bylo opravdu skvělé. Z její strany nejlepší
zápas celé sezóny. Teď jde o to, aby vydržela,“ okomentoval Čada.

VOLEJBALOVÁ

ŽHAVÁ NOVINKA

SMEČ

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA
Èada v hlavní roli

  

Pamatuji si, jak se už pětadvacátého
února během prohraného extraligového utkání doma s Olomoucí 2:3
několikrát ozvalo z hlediště:„Miro, vrať
se!“ Někteří prostějovští fanoušci tím
dávali jasně najevo, jaký recept by podle nich platil na herní tápání Agelek:
návrat Miroslava Čady na post hlavního kouče. Vedení hanáckého klubu
k tomuto kroku přistoupilo až po dalších dvou porážkách ve finále Českého poháru a v Ostravě a hned obnovená premiéra úspěšného nestora na
lavičce naznačila, o jaké terno může
jít. Ženy VK okamžitě smetly kvalitním
výkonem Olymp Praha 3:0. „Některé
věci jsem si po téměř roční pauze musel trochu oživit, ale nemám za sebou
tak dlouhou pauzu, abych to nezvládl,“ usmíval se v sobotním podvečeru
Miroslav Čada coby muž, který zatím
zdárně zvedá volejbalistky Prostějova
nahoru. Ať jeho léčba dál zabírá!

Jak to vidí
KAPITÁNKA

letos slavíme

volejbal

Jak volejbalistky Prostějova zvládnou
střetnutí s Olympem Praha po čtyřech
porážkách 2:3 za sebou a současně po
návratu osvědčeného kouče Miroslava
Čady do funkce? Tahle otázka se vznášela halou Sportcentra DDM před začátkem sobotního souboje a na její zodpovězení bylo zvědavých pět stovek diváků
v hledišti. Což byla určitě vyšší návštěva,
než by na takový duel dorazila za normálních okolností. Leckterý z fanoušků
se možná obával dalšího trápení svého
týmu, ale k ničemu takovému naštěstí
nedošlo. Právě naopak. Uvolněné Agelky zahrály velice dobře a výsledkem 3:0
(13, 16, 17) dosáhly svého druhého nejvýraznějšího vítězství v aktuálním soutěžním ročníku. Pouze outsidera Fénix
Brno smetly 10. prosince na jeho hřišti
ještě jasnějším poměrem. Právě způsob
přehrání PVK při zohlednění dosavadní
krize je příslibem do zbytku sezóny.

aneb pohled
Mareike Hindriksen

„V první řadě musím říct, že mě mrzí konec Petera Gogy na místě kouče.
My hráčky jsme ho špatnými výkony v poslední době nepodržely a odnesl
to za nás, jak už to v týmových sportech někdy bývá. Vedení klubu se
rozhodlo k družstvu povolat Miroslava Čadu, který se zdejším kolektivem dosáhl mnoha úspěchů a je to velký odborník. Za dané situace
nám jeho nástup psychicky pomohl, zlepšení se viditelně promítlo hned
do sobotního utkání s Olympem Praha. Holky v něm zahrály výborně
a zaslouženě hladce zvítězily, přesně to jsme po sérii předchozích porážek potřebovaly. Že jsem já osobně nenastoupila, není důležité, rozhodující je tým. A Verča Tinklová to zvládla skvěle. Teď jedeme do Olomouce
a budeme mít velkou chuť jí oplatit dvě poslední prohry.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

OLOMOUC
MĚLA VOLNO A PROSTĚJOV
„První úkol jsme splnili,“ těšilo staronového trenéra VK Čadu
PROSTĚJOV Změna zabrala, zaplaťpánbůh. Volejbalový Prostějov si
může (zatím) oddechnout, neboť návrat zkušeného kouče Miroslava
Čady se proti Olympu stoprocentně osvědčil. Ale jak známo, jedna
vlaštovka jaro nedělá, zvlášť když trápící se protivník favorita moc neprověřil. Na druhou stranu Agelky překonaly své vlastní trápení přímo
ukázkově a start staronové éry jim vyšel na výbornou.

Exkluzivní zpravodajství

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
„Jsem spokojený jak s výsledkem, tak s
předvedenou hrou. Nebyly tam z naší
strany žádné větší výpadky, přesně podle
plánu jsme se víc prosazovali středem
sítě a zejména útoky ze zadních pozic,
hlavní úkoly jsme tedy splnili. A teď se
chceme zlepšovat dál. Celý tým můžu
pochválit za dobrý výkon a obzvlášť výborně dnes zahrála Heidy Rodriguez,
která se často prosazovala i přes dvojbloky hostů,“ shrnul ve svém pozápasovém
hodnocení výtečně naložený Čada.
Od svého středečního nástupu
k týmu šířil pozitivní energii snoubenou s jeho typicky zdravou přísností, což na psychicky zdeptané
hráčky viditelně zabralo. Atmosféra
se zvedla o sto procent, tím šel rapidně nahoru též výkon družstva a od-

nesl to výběr PVK, který si z Hané
odvezl menší debakl. Ostřílený
lodivod vékáčka přitom hned napoprvé poněkud překvapil základní
sestavou nasazenou do sobotního
střetnutí.
Proč dostaly před obvyklými aktérkami
většiny duelů přednost tradiční náhradnice Veronika Tinklová, Barbora Gambová a Heidy Rodriguez? „My nemáme žádný ustálený základ. A rozhodně
neplatí, že by sobotní sestava musela ve
stejném složení nastoupit i v Olomouci. Každopádně Verča Tinklová hrávala
v celé dosavadní sezóně míň a poté, co se
jí docela dařilo ve finále poháru, si šanci
zasloužila. A můžeme být jedině rádi,
že ji kvalitně využila, stejně jako výše
zmíněná Heidy Rodriguez nebo i Bára
Gambová,“ pochvaloval si Čada.
Logicky jej potěšilo, že všechny prostějovské volejbalistky vzaly poslední převratné události za správný konec. „Jak už
jsem hned po svém nástupu k týmu řekl,
na holkách byl v minulých zápasech vidět strach hrát. Ten z nich evidentně spa-

PROSTĚJOV Staronového lodivoda Agelek nemusíme v podstatě nijak představovat. Pro volejbalovou veřejnost jde o dokonale známou persónu i díky
úspěchům, kterých během osmi let na prostějovské
lavičce pomohl vydatnou měrou dosáhnout (8x vítězství v extralize, 8x vítězství v Českém poháru, 4x
vítězství v Česko-slovenském poháru, 1x vítězství ve
Středoevropské lize, 4x postup do play-off Champions League). Nyní má ostřílený kormidelník dovést
vékáčko k devátému mistrovskému titulu v řadě.
.„Doposud dominantní klub českého ženského volejbalu chce změnou kouče zkonsolidovat tým po neu-

dl, herně to dnes bylo v pořádku. Samozřejmě to může být vždycky ještě lepší,
ale vyvarovali jsme se nějakých újezdů
a zodpovědným přístupem zvládli celé
utkání tak, jak by jej obhájce titulu měl
zvládat,“ zdůraznil úspěšný stratég.
Ten nyní vyrazí za podstatně náročnější
konfrontací na palubovku rivalského
UP, jež mělo o uplynulém víkendu
extraligové volno kvůli odložení bitvy
v Ostravě až na středu 15. března. VK
AGEL tím zvýšil náskok v čele průběžné tabulky na šest bodů a pomohl si

v boji o uhájení nejvýhodnější výchozí
pozice pro blížící se play-off. Osmička
postupujících celků už je kompletně
známa, ovšem ve spodní polovině pořadí se hned tři zápolící kolektivy snaží
ukořistit šestou příčku. Zatím na ní trůní Frýdek-Místek, jemuž doma podlehl
jasně poslední Fénix Brno hladce 0:3
(-16, -14, -12). „Byl to nejhorší výkon,
který jsme letos předvedli. Soupeř byl ve
všech ohledech lepší a naprosto zaslouženě vyhrál,“ uznal zklamaný kormidelník Jihomoravanek Zdeněk Janoušek.

spokojivých výsledcích v poslední době a před závěrečnou fází sezóny,“ zněla tisková zpráva VK Agel. „Hlavně
v uplynulých několika zápasech bylo evidentní, že náš
tým nefunguje optimálně tak, jak by v současné pokročilé části ročníku asi měl. Hledali jsme cesty, čím situaci
řešit, a vzhledem k již vypršenému přestupovému termínu na hráčském trhu byla jedinou výraznější možností výměna na místě prvního trenéra,“ přidal ve svém
vyjádření předseda správní rady vékáčka Petr Chytil.
„S Peterem Gogou jsme se vzájemně domluvili na ukončení jeho působení v roli kouče áčka
s tím, že normálně dál pokračuje ve své práci
sportovně-technického manažera našeho oddílu. Současně vznikla dohoda s Mirkem Čadou,
že družstvo na nejbližší dva měsíce do konce

letošní sezóny převezme. Věříme v jeho schopnosti i zkušenosti, s jejichž pomocí potřebujeme
mančaft herně a výsledkově zvednout. Společný
cíl je přitom jasný: obhájit extraligový triumf,
přidat další zlato do sbírky,“ zdůraznil Chytil.
Miroslav Čada od loňského léta až dosud v Prostějově pracoval na projektech marketingové agentury TK PLUS, po volejbalové stránce byl konzultantem s poradním hlasem a expertem na kontakt
s kubánskou federací. Teď se už hráčského kolektivu
ujal a společně s nezměněným zbytkem realizačního týmu vedl ve středu dopoledne první trénink
před sobotním duelem UNIQA extraligy ČR proti
Olympu Praha. Ten zvládl vítězně a v tomto duchá
by měl i pokračovat.
(son)

„Musíme derby vyhrát. Aby si Olmik nemyslel, že nás

Marek SONNEVEND
 Střetnutí se vám týmově povedlo, že?
„Po dlouhé době jsme vyhrály tři nula,
za hodinu a deset minut byl konec. Což
je určitě dobrý pocit hrát zase dobře a
zvítězit jasně i v klidu.“
 Fanoušci výkonu družstva často
aplaudovali. Líbil se také vám osobně?
„Herně jsme se v porovnání s minulými
zápasy o dost zlepšily, ale musíme dál

makat. Olymp má mladé volejbalistky
a tolik nám nevzdoroval, zatímco třeba
Olomouc je mnohem zkušenější i silnější, celkově mnohem silnější soupeř.
Na něj se musíme maximálně připravit,
prostě makat naplno každý trénink.“
 Po ztrátě Českého poháru právě
v Olomouci vyvrcholila krize další
porážkou v Ostravě. Očekávala jste,
že dojde na změny?
„Asi jsme to předpokládaly... V Ostravě
jsme zahrály fakt špatně a něco se stát
muselo. Vedení klubu situaci vyhodnotilo, rozhodlo se ke změně trenérů a my
to tak musíme brát. Jak už jsem řekla,
hlavní je pořádně makat. A obhájit titul.“
 Coby pověstný impuls výměna
koučů zabrala, na hřišti to tak aspoň
vypadalo. Souhlasíte?
„Po sérii porážek jsme byly hodně dole,
a pokud se za takové situace cokoliv
důležitého změní, tým to většinou
zvedne. Tréninky dostaly nový náboj,
všechny se během nich snažíme na

maximum a jdeme za společným cílem
vyhrát extraligu.“
 Vy jste absolvovala celé utkání
v základu. Překvapilo vás to?
„V pondělí nás ještě vedl Peťa Goga a říkal, že proti Olympu nastoupím já i další holky z lavičky, aby směrem k blížícímu se play-off bylo v zápasovém tempu
všech dvanáct hráček. Po nástupu pana
Čady jsem nevěděla, jestli tohle bude
platit a jak to nakonec bude. Ale nastoupila jsem, což pro mě bylo příjemné překvapení. Každou volejbalistku
samozřejmě těší, když může hrát.“
 Jak jste vůbec prožívala ztrátu
pohárové trofeje, navíc s vaším dřívějším oddílem?
„Byl to hodně velký smutek i naštvání,
všechno špatné dohromady. Prohrály
jsme moc důležitý zápas s Olmikem,
kde jsem deset let působila, a navíc
v Olomouci po strašně těsné koncovce,
tím víc byly emoce vystupňované. Ale
musely jsme to prostě skousnout s tím,
že jim vše vrátíme v ligovém finále.“

ƔƔ Byl ústřední problém v narušené
psychice?
„Jasně, u ženských dělá právě psychika
hrozně moc, hraje asi rozhodující roli.
Jakmile se daří, tak je všechno v pohodě,
stoprocentně vychází. A naopak. My
jsme už před tím finále poháru prohrály
s Olmikem doma extraligové utkání, navíc taky těsně v koncovce tiebreaku, což
nám logicky vůbec nepomohlo. Mančaft to určitým způsobem nahlodalo,
soupeřky na nás potom ve finále vletěly
hlava nehlava, dařilo se jim, s podporou
svých fanoušků byly za super atmosféry
v laufu. Přesto jsme dokázaly nepříznivý vývoj otočit, proto dvojnásob škoda
porážky v tom nešťastném závěru. Bylo
jasné, že taková prohra nás srazí ještě níž
a budeme si zase míň věřit, což následně
potvrdila Ostrava.“
 Nejbližší mač UNIQA extraligy
vás čeká znovu na půdě UP. Jak to
bude náročné a důležité?
„Tenhle zápas bude hodně těžký a
ještě víc důležitý. Musíme Olmiku
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ukázat, že nás nemůže jen tak porážet,
kdy se mu zachce. (smích) Nejlepší
by bylo je smáznout tři nula, i když to
bude velmi složité. Máme však ještě týden času makat a proto věřím, že v Olomouci tentokrát
vyhrajeme.“
ƔƔ Jste pořád přesvědčená, že v současném družstvu
Prostějova je síla a kvalita na
zisk mistrovského titulu?
„Určitě ano. V některých
fázích sezóny jsme hrály
dobře, třeba v odvetě proti
Stuttgartu to z naší strany
byl hodně slušný volejbal. Herní kvalita v nás
je, jen ji musíme ukázat na hřišti. Přepnout
se v hlavách, že na to
máme, abychom pravidelně odváděly dobré
výkony a potvrdily, že
jsme v České republice
nejlepší.“

PROSTĚJOV Cyklistický klub SKC TUFO Prostějov hlásí zvučnou posilu. Žlutomodré barvy bude v letošní sezóně oblékat Christos Volikakis, účastník olympijských her v Pekingu 2004. Jedná se o závodníka, jehož historie se dosud psala téměř výhradně na dráze. Ještě jako junior se stal mistrem světa
v keirinu, na svém kontě má nespočet titulů mistra Řecka, medaile sbíral i na světových či evropských
šampionátech.
Prostějovský profi tým se momentálně připravuje na Rhodosu a ve čtvrtek uvede letošní sestavu na oficiálním představení
v Otrokovicích, u kterého nebude PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako mediální partner chybět!

EXKLUZIVNĚ

'()'#*+ )-/ ukázal evropské medaile

PROSTĚJOV Vyhlášení Ankety
sportovec města Prostějova za
rok 2016 je tady. Letošní dvanácté
pokračování odtajní jména vítězů
v pátečním večeru. Největšími
favority na zisk nejprestižnějšího
ocenění jsou tenistka Petra Kvitová a parašutista Libor Jiroušek.
Pro bronzovou medailistku
z Ria by se jednalo o třetí vítězství,
parašutistický světový šampion
by triumfoval premiérově.
„Nechejme se překvapit. Prostějovští
sportovci dosáhli v uplynulém
kalendářním roce velkých úspěchů
a bylo z čeho vybírat,“ prozradil
Pavel Smetana, předseda Sportovní
komise města Prostějov. Vedle hlavní
kategorie bude dekorována spousta dalších sportovců od známých
profesionálů přes talentovanou
mládež až po veřejnosti prakticky
neznámé amatéry. „Samozřejmě
v duchu tradice let předchozích
oceníme i nejlepší handicapované
sportovce a na hodnotnou cenu
v podobě zahraničního zájezdu se
může těšit jeden vylosovaný z těch,
co se zapojili do hlasování o Hvězdu
sportovních médií,“ přidal Smetana.
Vylosovaný výherce se může těšit
na poukaz cestovní kanceláře,
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V pátek bude vyhlášen MASLÁK V PROSTĚJOVĚ
který platí pro dvě osoby na ostrov Elba. „V době vyhlášení musí
být dotyčný telefonicky k zastižení,
aby se mohl osobně dostavit k
převzetí ceny,“ vzkazuje hlasujícím
náměstek. Novinkou posledních let
je fotografická soutěž, do které mají
možnost zasílat své snímky amatérští
fotografové. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích a o tom, který záběr
je ten nejlepší, rozhodne odborná
komise. 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 budou
pozváni i významní hosté z oblasti
sportu i samospráv. Kulturní program oživí jeden regionální umělec
a jeden známý zpěvák či zpěvačka.
Samozřejmě budeme pokračovat i
v charitativní činnosti. Bude předán
šek v hodnotě deset tisíc korun na
podporu sportovních aktivit handicapovaných sportovců,“ informoval
dále Pavel Smetana. Lukrativní
společnost legendárních sportovců
spjatých s Prostějovem rozšíří i tentokrát další veličina přizvaná do Síně
slávy prostějovského sportu. (zv)

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

může porážet, kdy se mu zachce,“ říká Veronika Tinklová
PROSTĚJOV Hned tři nečekaná
jména se objevila v základní sestavě
Agelek při sobotním duelu s Olympem Praha. Trenérský navrátilec
Miroslav Čada dal po celý zápas
důvěru univerzálce Heidy Rodriguez, smečařce Barboře Gambové
i nahrávačce Veronice Tinklové
a všechny se mu odvděčily kvalitním výkonem. Posledně jmenovanou tvůrkyni hry pak Večerník po
vydařeném souboji vyzpovídal.
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„Tým nefungoval, hledali jsme cesty,“ objasnil změnu trenéra šéf Petr Chytil
ze strany 21
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rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Prostějovské volejbalistky VK
AGEL přerušily v sobotu šňůru
porážek. Pod staronovým koučem
Miroslavem Čadou vyřídily ve
třech setech pražský Olymp a věří,
že se vrátily na vítěznou vlnu.
DEBAKL:
Basketbaloví Orli jsou na dně! V pátečním duelu nejvyšší soutěže s Ostravou měli na dosah přerušení zápasové série porážek. Osmibodové
vedení před poslední čtvrtinou však
dokázali ještě ztratit...

 &'    # 9  9EF ' +E  #  9 T G(vpravo) &  Q\S 9@ (vlevo)* 

PROSTĚJOV Návštěva čerstvého trojnásobného mistra Evropy
v halové atletice Pavla Masláka
v Prostějově potvrdila, že sportovní manažer Miroslav Černošek má
na hvězdy čich. Úspěšného čtvrtkaře totiž prostřednictvím společnosti Česká sportovní již delší
dobu podporuje a na úspěchu atleta tak má svůj nezastupitelný podíl.
„Jsem hrdý, že s tebou můžu spolupracovat, a doufám, že i v dalších
letech budu sledovat tvé úspěchy,“
přivítal v Prostějově úspěšného
čtvrtkaře manažer Černošek. „Tvůj
poslední výsledek je tak excelentní,
že ti musím poděkovat. Od té doby
co byly vynalezeny peníze, se ale neděkuje, takže ti dám i nějaké peníze,“
přidal s úsměvem. Pavel Maslák ostatně bude i letos jednou z hvězd mítinku Zlatá tretra. „Můžu slíbit, že bude

mít v závodě opravdu hvězdného
soupeře. Běh na čtyři sta metrů určitě
ozdobí celý mítink,“ přislíbil Miroslav
Černošek.
Masláka, který na nedávném mistrovství Evropy v Bělehradě vyhrál běh
na 400 metrů a jako finišman štafety
výrazně pomohl k zisku bronzové
medaile, doprovázel v Prostějově atletický manažer Alfonz Juck. Uznávaný
odporník připomenul, že atletovy
výkony v halách píší světovou historii. „Tři evropské a dva světové tituly
v průběhu pěti let, to je unikátní. Teď
by to ještě chtělo světový hattrick,“
popíchl závodníka Juck. Halové mistrovství světa je na programu příští
rok v Birminghamu. „Ovšem už teď
má Pavel bilanci, jakou se jen tak někdo pochlubit nemůže,“ dodal.
Sám atlet si po evropském mistrovství v Bělehradě udělil krátké volno.

 

„Budu odpočívat, možná trochu slavit.
Mamka udělá řízky s bramborovým
salátem. A dvacátého března to zase
začne,“ připomenul datum, kdy odlétá
do Jihoafrické republiky na přípravu
před letní sezónou. „Přípravu podřídím světovému mistrovství v Londýně. Chtěl bych do finále," naznačil
své cíle Maslák, který kvůli tomu bude
chybět na Bahamách v sestavě české
čtvrtkařské štafety. Ta se bude snažit
i bez něj o nominaci do Londýna.
„Rozhodování bylo těžké. Ale někdy
člověk musí upřednostnit své zájmy,“
řekl na tiskové konferenci v prostějovském Hotelu Tennis Club dnes již trojnásobný evropský šampion v hale.
(lv, zv)
ROZHOVOR
S PAVLEM MASLÁKEM
SI MŮŽETE PŘEČÍST
NA STRANĚ 32
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Celá podzimní část 1.SK Prostějov nestála
skoro za nic. Ve Fortuna národní lize prohráli drtivou většinu svých utkání, posbírali
jen šest bodů, uzavírali průběžnou tabulku
a skoro každý považoval jejich osud ve druhé
nejvyšší soutěži ČR za předčasně zpečetěný.
Hlavní výsledkové problémy přitom byly dva.
Hanáci téměř vůbec nebodovali venku, odkud
si takřka pokaždé vezli více či méně vysokou
porážku. A především opakovaně selhávali
v domácím prostředí, kde se má správně vítězit
a místo toho přicházely další prohry, maximálně remízy.
Jenže tohle trápení prolomilo hned první jarní
kolo. Eskáčko v něm udolalo Sokolov 1:0 a dokázalo tím přesně to, co mu na podzim citelně
chybělo: dovést do úspěšného konce vyrovnanou bitvu. Snad pomohl i odkaz zesnulého šéfa
klubu Petra Langra, za kterého tým bojoval.
Druholigová záchrana bude i po tomto důležitém triumfu stále hodně náročná, čtvrtý březen však ukázal, že naděje pořád žije.

Před časem jsem si v této rubrice posteskl nad tím,
kam se nezadržitelně řítí prostějovští basketbalisté.
Týden se sešel s týdnem a jejich volný pád pokračuje
tak neuvěřitelným způsobem i rychlým tempem, že
spadli už na úplné dno Národní basketbalové ligy...
V případě Orlů se takhle jmenuje elitní národní
soutěž, do které patří již více než deset let. A ve
všech sezónách kromě minulé dokázali získat stříbrnou nebo bronzovou medaili, pouze loni skončili na své nejhorší čtvrté pozici. Zatímco nyní
naprosto reálně směřují k opuštění české smetánky. Ztrátu skoro celé základní sestavy se oddílové vedení snažilo vykompenzovat angažováním
několika amerických plejerů, leč s nimi na hřišti
mužstvo evidentně nefunguje. Prohrát jedenáct
ligových zápasů v řadě za sebou (a k tomu dva pohárové navrch) včetně podlehnutí všem ostatním
aspirantům na sestup, to je opravdu „síla“.
Volejbalové Agelky řešily svou krizi výměnou
trenérů. A připadá mi, že pokud k nějakému podobně radikálnímu kroku nepřistoupí Orli, bude
udržení NBL zatraceně složité.

A teď z úplně jiného soudku, s neporovnatelně chutnějším pitím. Jestli se v případě BK nalévá poslední
dobou pelyněk, ve fotbalové Champions League si
stovky miliónů diváků u televizních obrazovek mohly
ve středu vychutnat lahodný mok opředený legendami ze starověkých bájí a pověstí.
Na mysli samozřejmě mám duel FC Barcelona - PSG,
který se zásluhou herní fantazie domácích změnil
v nektar zvaný ambrosie. Upozorňuji přitom, že nepatřím k žádným zarytým fanouškům Barcy, ovšem
z toho, co předvedla uprostřed uplynulého týdne, mi
běhal mráz po zádech ještě dlouho po skončení mače.
Už před jeho začátkem jsem měl takové tušení, že to
může být velice zajímavé. Vždyť kdo má v současném
klubovém fotbalu schopnosti urvat postup navzdory
debaklu 0:4 v úvodním vzájemném střetnutí? Real
Madrid, Bayern Mnichov a právě Blaugranas.
Přiznám se, že jsem gigantovi fandil, aby to dokázal.
A věřil jsem - asi proti drtivé většině lidí - i po snížení
Paříže na 3:1. Co se pak dělo v úplném závěru, to přepisovalo sportovní dějiny. Něco takového uvidíte maximálně několikrát za život...
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Celkem tolik pokutových kopů viděli
diváci při jarní fotbalové premiéře
Kralic. Jeden kop se kopal ve hře a
dalších osmnáct v téměř nekonečném
penaltovém rozstřelu.
9q3!
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vysvětloval fotbalista Želatovic
Tomáš Matušík rozhodčímu,
že se spletl... Ten vše napsal do
zápisu o utkání a hráče tak nejspíš
stihne trest
!ax04

BRONISLAV
KHÝR

Dvoumetrový prostějovský běžec
je mistrem republiky! Na halovém
šampionátu v Jablonci nad Nisou
ovládl osmistovku v kategorii veteránů. Navíc přidal dvě čtvrtá místa na
tratích čtyři sta a patnáct set metrů.

Foto: Josef Popelka
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liga
KHÝR si zabhl pro ZLATO i v hale Badmintonová
PROSTĚJOVSKÉHO
PODLE

zjistili jsme
JABLONEC, PROSTĚJOV Známý prostějovský běžec Bronislav
Khýr se předminulý víkend představil na halovém Mistrovství
České republiky veteránů v atletice, jehož místem konání byl severočeský Jablonec. Pod otevřeným
nebem se mu minulý rok podařilo
zvítězit na dráze 800 metrů. „Broňa“ ale ukázal, že je mu zcela jedno, kde se zrovna běhá, a že zvítězit dokáže kdekoliv.

Martin PYTELA
„Když jsem závodil na mistrovství
světa, byli jsme rozděleni do kategorií, protože nás bylo v každém věko-

vém rozmezí opravdu mnoho. A kdo
doběhl první, tak vyhrál,“ zavzpomíSEZÓNA 2016-2017
nal Bronislav Khýr na svou stříbrnou
účast na světovém šampionátu konaném v Austrálii, kde největší úspěch
zaznamenal v běhu na 1500 metrů.
„Na republice tomu tak není. Je nás
dohromady okolo dvaceti, co se šampionátu účastní, a každého čas je po
závodu přepočítán tak, že se vynásobí předem stanoveným koeficientem podle věku jednotlivých běžců.
Na delších tratích to zase tak nevadí
a i vzhledem k mému nízkému veteránskému věku se zvítězit dá. Horší
je to však například na ´stovce´, kde
se často stává, že si zlato odveze třeba
sedmdesátiletý sprinter, protože ti
mladí jednoduše nejsou schopni po Prostjovský Bronislav Khýr vystoupal na nejvyšší stupínek.
Foto: Facebook Bronislava Khýra
přepočtu zaběhnout takový čas, aby
se v konečném pořadí dostali před Prostějovský běžec, závodící i za kde si taktéž nevedl špatně. Bohužel
něj,“ vysvětlil Khýr Večerníku systém, místní atletický klub, se kromě ví- mu v obou případech chybělo umísjehož spravedlnost je tím pádem při- tězné „půlky“, představil na startu tění o jednu příčku lepší, aby se podínejmenším diskutabilní.
i v závodech na 400 a 1500 metrů, val na „bednu“.

Večerníku zahájena
PROSTĚJOV Všichni hráči a hráčky, kteří se zaregistrovali do nově
Ovzniklé Badmintonové ligy PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
se minulý týden konečně dočkali. První ročník soutěže
v nejrychlejším sportu na
světě byl zahájen. Nyní je již na
mintosamotných amatérských badmintonistkách a badmintonistech, aby ze
sebe na kurtech dostali to nejlepší.
Přihlásit se mohl kdokoliv, kdo není
profesionálním hráčem tohoto sportu.
Vzhledem k tomu, že nikdy předtím
se podobná soutěž neuskutečnila, bylo
velkou neznámou, kolik zájemců o badminton se podaří přitáhnout. Nakonec
se prvního ročníku ligy, které se stal
Večerník titulárním partnerem, zúčastní více než šest desítek hráček
a hráčů!
Celé pole je rozděleno do kategorií dle
pohlaví, soutěžní zápasy pak budou
probíhat i ve čtyřhře. Premiérový ročník
probíhá od uplynulého týdne do konce
června, do kalendáře si hráči mohou

ná
u se ko
V sobot
A
TURN J
DRUHÝ
poznačit i začátek druhého ročníku,
který se už ponese v sezónním rytmu
od 1. září 2017 do 30. června 2018.
Všichni nadšenci tohoto raketového
sportu by zároveň měli zaregistrovat
i letošní druhé pokračování současného ročníku, které se uskuteční 18.
března ve Sportcentru Hotelu Tennis Club v Prostějově. Oproti prvnímu dílu ze série těchto turnajů, na nichž
se odehrávají velmi kvalitní a zajímavá
klání, při kterých létá opeřený míček
velkou rychlostí ze strany na stranu,
dojde k mírné organizační změně. Nejprve proběhne turnaj ve dvouhře, na
čtyřhru dojde v odpoledních hodinách.
Večerník bude u toho!
(mp)

CELORO0NÍ TIPOVACÍ SOUTŽ O EXKLUZIVNÍ CENY!
Start fotbalového jara je za dveřmi a s ním samozřejmě i tipovací soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. V letošním roce se bude
jednat již o druhý plnohodnotný ročník této populární čtenářské
soutěže. Fotbalová tipovačka, která se vryla do povědomí všech
příznivců regionální kopané jako DEVÍTKA, odstartuje prvním kolem o víkendu 25. a 26. března 2017, kdy zahájí svůj program nižší
krajské soutěže Olomouckého KFS (I.A a I.B třídy) a také Okresní
přebor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku mužů. Soutěžní tiket prvního kola tak najdete již v tištěném vydání, které vychází 20. března.
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU je naprosto originální dlouhodobou soutěží svého druhu. Jelikož se jedná především o projekt věnovaný našim
nejvěrnějším čtenářům, rozhodli jsme
se opět pro její celoroční průběh. Vysvětlení je jednoduché a logické. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je regionální
týdeník, jenž vychází celoročně, tudíž
i soutěž bude probíhat v tomto období.
Tipovat se tedy bude jarní část soutěží

a také podzimní, všechny dosažené výsledky se budou sčítat a po posledním
kole bude vyhlášen absolutní vítěz! Po
skončení první poloviny bude vyhodnocen a oceněn tzv. půlmistr, jenž svou
pozici bude muset obhájit i ve druhé
polovině roku.
Start koncem března
Přestože se fotbalové jaro rozběhlo v některých soutěžích již na začátku března,
jako oficiální start premiérového kola

jsme určili až poslední březnový víkend.
V něm se totiž rozjede většina nižších
fotbalových soutěží, o jejichž průběh
nám jde především. V jarní části nás
čeká celkem dvanáct herních víkendů.
Obdobně jako tomu bylo v předchozích letech, tak i v letošním ročníku
bude generálním partnerem PIVOVAR ČERNÁ HORA, takže se každý
týden může vítěz jednotlivého kola těšit na multipack výběrových piv a další
reklamní předměty s pivní tematikou.
Hlavními partnery jsou marketingová
společnost TK PLUS, fotbalový oddíl
1.SK Prostějov a Okresní fotbalový svaz

Prostějov. Další partnery vám představíme v příštím čísle, kdy zveřejníme pilotní díl druhého ročníku DEVÍTKY.
V každém případě vítěz jarní části
si pak pochutná na černohorském
ležáku v podobě padesátilitrového sudu a čekají ho i další věcné
ceny! Celoroční triumfátor se pak
může těšit na lukrativní finanční
odměnu, kterou věnuje PROSTĚJOVSKÝ Večerník, spoustu hodnotných věcných cen obdrží na
závěrečném slavnostním večírku
i dalších osm nejlepších tipérů celkového pořadí.

JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ

Systém je velice jednoduchý. Každé pondlí najdete ve sportovní ásti PROSTJOVSKÉHO
Veerníku pedtištný tiket s nabídkou devíti vybraných zápas. Ten po vyplnní dorute na adresu redakce Olomoucká 10, Prostjov, pípadn jej mžete zaslat i elektronicky
e-mailem. Nutné je ale ofotit vyplnný originální tiket z tištného Veerníku. Jiná možnost tipování neexistuje!
KONTAKTNÍ E-MAIL: zd.vyslouzil@seznam.cz

JAK SE BODUJE?

Vybraných devt utkání se tipuje jednoduchým zpsobem - 1 (výhra domácích), 0 (remíza),
2 (výhra host). Bodové ohodnocení pesných tip pak bude následující: správn odhadnutá
výhra domácích - 1 = 1 bod, správn odhadnutá remíza - 0 = 3 body, správn odhadnutá
výhra host - 2 = 2 body.

JAK SE HODNOTÍ?

Dle výše popsaného bodovacího systému pak bude v každém kole vyhodnocen nejúspšnjší tipující, a sice vítz týdenního klání s nejvtším potem bod v daném kole.
Získané body se pak budou zapoítávat do celkového poadí, které bude vyhodnoceno
po skonení jarní i podzimní ásti regionálních fotbalových soutží, a DEVT NEJÚSPŠNJŠÍCH EXPERT se mže tšit na hodnotné odmny od partner naší
soutže.

partneøi fotbalové devítky

O CO SE HRAJE?

Vítz jednotlivého kola se mže tšit napíklad na multipack výbrových piv od partnera
naší soutže PIVOVARU TERNÁ HORA nebo na permanentní vstupenku na domácí
mistrovská utkání 1.SK PROSTJOV. V prbhu soutže pak budeme ceny doplovat.

Ladislav KLUKA slaví 80! Radní koupí fotbalistům
novou světelnou tabuli
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krajského fotbalového svazu čestnou plaketu za
práci pro rozvoj kopané v Olomouckém kraji.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let jubilantovi přejí všichni fotbalisté, přátelé
a kamarádi.
S gratulací se připojuje i sportovní redakce PROSTĚJOVSKÉHO
(zv)
Večerníku.

PROSTĚJOV Druholigoví fotbalisté
1.SK Prostějov se mohou těšit na novou světelnou tabuli, která bude instalována do areálu SCM Za místním nádražím. Stávající technika, pořízená
však teprve v roce 2010, už vypovídá
své služby. Radní však s instalací chtějí
počkat až do doby, než z Prostějova
odjedou pověstní raubíři z kotle Baníku Ostrava!
Součástí stánku na Sídlišti E. Beneše
je světelná tabule s ukazatelem skóre,
která je instalována na hlavní budově.
„V letech 2014 a 2015 jsme na základě
požadavku správce areálu řešili opravu
této tabule, protože se přestala zobrazovat plocha zhruba o velikosti půl metru
čtverečního. Zařízení je po záruce a firma, která ukazatel skóre dodala, již neexistuje. Proto by jakékoliv reklamační
řízení nemělo už žádný smysl,“ objasnil
důvod výměny Jiří Pospíšil, náměstek
primátorky Statutárního města Prostějov. „Jiná specializovaná firma nám
provedla diagnostiku světelné tabule
a ta se ukázala jako neopravitelná,“ dodal. „Proto jsme v radě města odsouhlasili nákup nového ukazatele skóre,“
prozradila primátorka města Alena
Rašková s tím, že náklady na pořízení obdobného provedení jsou vyčís-

zaplatí přímo město!
Stará svtelná tabule funguje už jen se sebezapením, po utkání s Baníkem Ostrava
nechá msto instalovat novou.
Foto: Josef Popelka

leny na 423 000 korun včetně DPH
a montáže.
Nová tabule bude na hřišti instalována až
po sobotě 8. dubna, kdy k mistrovskému
utkání přijedou do Prostějova fotbalisté
Ostravy. „Všichni vědí, jaké fanoušky má
Baník. Nechceme si novou světelnou
tabuli nechat zničit, nebudeme riskovat,“
vysvětlila na tiskové konferenci Rašková s předzvěstí, že i tak se dá po nájezdu
radikálních příznivců ze severu Moravy
očekávat spousta jiných škod...
„Problém s funkčností diod existuje už
nějakou dobu a v podmínkách profesionální soutěže se částečná neprovozu-

ž po
… ale a
Baníku!

schopnost světelné tabule stala obzvláště
vnímaným nedostatkem. Proto jsme
samozřejmě rádi, že se vlastník objektu
rozhodl nastalou situaci řešit nejlepším
možným způsobem,“ reagoval František
Jura, generální sportovní manažer 1.SK
Prostějov.
Opatrnost radních je pochopitelná,
i když pravděpodobnost, že by při zápase s Baníkem přišla k úhoně zrovna
světelná tabule, jež bude od jejich sektoru vzdálená více jak sto metrů, není
nikterak velká...
(mik, tok)

jubileum...

pondělí 9. lednaPondělí
2017 13. března 2017
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RYCHLÝ DOJDE NA PRODEJ RYCHLÝ
ZADU? VEÿERNÍK
LICENCE? VEÿERNÍK

příliš po chuti

Galvas pomùže Jihlavì
Jihlava (spo) – Vítané posily v bitvě
o postup do extraligové baráže se dočkali hokejisté Jihlavy. Rekordman v počtu
československých titulů získal do svých
řad Jakuba Galvase a v semifinálové sérii
s kladenskými Rytíři se tak bude moci
spolehnout na jeden z objevů letošní
extraligové sezóny. Sedmnáctiletý zadák totiž po několika zápasech v dorostenecké a juniorské extralize vlétl také
mezi muže, v sedmnácti letech sehrál
šestatřicet zápasů mezi dospělými a stal
se pevnou součástí české reprezentace
do osmnácti let. Jeden z adeptů na letní
draft NHL už na Vysočině debutoval,
když naskočil do postupového čtvrtfinálového mače proti Frýdku-Místku.

EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Spekulace okolo budoucnosti ledního hokeje v Prostějově sílí! Večerník zaregistroval od
konce sezony mnoho zaručených
zpráv a spekulací, přičemž jednou
z nich je informace, která všechny fanoušky minimálně dopálí.
Předseda LHK Jestřábi Prostějov
Michal Tomiga je údajně rozhodnut prodat licenční práva prvoligového „A“-mužstva! A možný prý
i celý klub včetně mládeže...

Michal KADLEC

Sportovní manažer Jestąábč Jiąí Vykoukal není rozhodnutím èSLH pąíliš
nadšený. Hokejové bitvy s Pąerovem
snad na atraktivit÷ neztratí...
2x foto: Zden÷k Vysloužil

Sportovní manažer Jestřábů se také
zamyslel nad tím, jaký dopad bude
mít tento verdikt na prostějovský
klub. „My chceme hrát pořád nahoře.
Budeme se tedy snažit složit takový
tým, aby hrál v horní polovině tabulky. V Prostějově se buduje a funguje obrovská spolupráce s městem,
které vytváří zázemí, aby se zde mohla první liga hrát. Snažíme se všichni
ve vedení i hráči co nejlépe město
reprezentovat. Spolupracujeme úzce
i s fanoušky, naším zájmem je, aby na
hokej chodilo co možná nejvíce lidí.
Jisté obavy tedy máme, co tento verdikt se zájmem veřejnosti udělá. Na
druhé straně nám může být jedno,
jakou cestou se vydají soupeři. My
chceme především, aby fanoušci
chodili na náš tým.“
Závazek vůči vlastním divákům cítí
i u konkurence. „Vzhledem k diváckému zájmu o hokej v Přerově si
nemůžeme dovolit poskládat nějaký
druhořadý kádr, protože naší snahou je bavit diváky hokejem a držet
si jejich přízeň. Takže i přes změny
ve formátu soutěže zůstane naším
cílem pro příští sezónu opět postup
mezi deset nejlepších týmů WSM
ligy a účast v play-off,“ nechal se slyšet
přerovský jednatel Tomáš Pluháček.

Chceš mít zprávy
o hokeji z první ruky?
PĜedplaĢ si Veþerník
na þísle 582 333 43

Současný nejvyšší představitel Jestřábů a de facto majitel prostějovského hokeje Michal Tomiga, který
má dnes, tj. v pondělí 13. března,
na zastupitelstvu obhajovat svoji
bezdlužnost v návaznosti na žádost
o městskou dotaci (čtěte na jiném
místě - pozn.red.), podle informa-

cí Večerníku prozradí zastupitelům
také plán na řešení budoucnosti hokeje v Prostějově.
„Pan Tomiga sehnal na licenci druhé
nejvyšší soutěže mužů a celý oddíl
kupce. Hokej zde ale zůstane. Dotyčný má údajně zájem postavit v Prostějově i nový zimní stadion,“ sdělil nám
zdroj, který si nepřeje být jmenován.
„Prvoligový tým se bude stěhovat do
Poruby. Věřte tomu! Budeme rádi,
když se zde udrží alespoň mládež,“ tvrdí naopak jeden z mužů, který se pohybuje v blízkosti šéfa LHK Jestřábi.
Je to však pravda? Nejasná reakce
Michala Tomigy nahrává těmto
spekulacím! „Nebudu v tuto chvíli komentovat žádné drby, vše se
dozvíte v pondělí na radnici při
jednání zastupitelstva,“ odpověděl
v sobotu odpoledne na přímo položenou otázku Tomiga.
Dnes odpoledne tedy může být
o budoucnosti celého prostějovského hokeje mnohem jasněji. Večerník
bude pochopitelně pokračujícímu
zasedání přítomen a jelikož je veřejné, vymůžete být taky!

Most je druholigový
Most (spo) – Tajenka sestupujícího
týmu z WSM Ligy je vyluštěna, po
šesti letech se s druhou nejvyšší domácí soutěží loučí hokejisté Mostu. Oddíl
z Krušnohoří měl namále již v předešlých letech, jenže vždy se dokázal dostat z nejhoršího a Černého Petra přenechal někomu jinému. Až do letoška.
Litvínovská farma od počátku zaostávala, a přestože se v jednu chvíli vzepjala
a dokázala se přiblížit nejbližším soupeřům, ztrátu již nedotáhla.
Favorité postupují
Prostějov (spo) – Třetí nejvyšší domácí
soutěž má za sebou první kolo vyřazovací části. A největší adepti na postup do
první ligy zatím nezaváhali. Ve východní
skupině rozdrtil Vsetín Kopřivnici a nyní
se utká s Hodonínem, druhou dvojici
tvoří Poruba a Šumperk. Na západě se
vítěz základní části Kobra Praha prodral
přes Písek a nyní vyzve Vrchlabí, dál jde
i premiant skupiny Střed Havlíčkův
Brod, jemuž se v Řisutech postaví v atraktivním derby Žďár nad Sázavou. Zbylé
páry tvoří Klatovy a Moravské Budějovice, Tábor a Jablonec nawd Nisou.
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ŠPEK
Fanouškùm potlesk i výtka
Když už jsme u bilancování
celé sezóny, pąidáme doušku
také k pąíznivcčm Jestąábč.
Jejich pevné jádro z fanouškovského kotle patąí k nejv÷rn÷jším v celé prvoligové sout÷ži a zaslouží absolutorium za
to, jak nahlas a pąitom vytrvale
povzbuzuje svčj tým i v dob÷,
kdy se mu zrovna nedaąí. Taková podpora mužstvu hodn÷
pomáhá stejn÷ jako fakt, že
má minimáln÷ skupinku svých
bouąlivých fandč v podstat÷
na každém venkovním duelu.
Potud pozitiva. Horší je, že ani
v uplynulém roéníku se nepodaąilo zamezit nepokojčm
v hledišti pąi domácích stąetnutích, a to pąedevším po skonéení dvou hanáckých derby
s Pąerovem. Pokud k tomu pąipoéteme dvojí mírnou inzultaci
rozhodéích a krvavý incident
s napadením „znepąátelených“
funkcionáąč LHK, sráží tyhle
negativní projevy bohužel i to
dobré. Klubovnou pokladnu to
navíc stálo hrozivých 135 000
korun na pokutách od svazu...

Pohled do individuálních statistik Jestřábů
PROSTĚJOV V rámci podrobného
hodnocení této sezóny se hráčským
statistikám LHK Jestřábi Prostějov
budeme více věnovat v některém
z příštích vydání. Dnes přinášíme
alespoň krátký souhrn základních
ukazatelů po základní části i v play-off a současně tedy jejich malé porovnání.
BRANKÁØI
Základní èást

Pavel Kantor utkání 38, úspěšnost zákroků 91,32 %, průměr inkasovaných
gólů 2,89, čisté konto 1.
Jakub Neužil utkání 18, úspěšnost zákroků 92,27 %, průměr inkasovaných
gólů 2,80, čistá konta 2.

Play-off
Pavel Kantor utkání 4, úspěšnost zákroků 92,62 %, průměr inkasovaných
gólů 2,76, čisté konto 0.
Jakub Neužil nechytal.

OBRÁNCI
Základní èást

Odehraná utkání: 1. Tomáš Protivný 49, 2. Aleš Holík, Daniel Kolář
a Vojtěch Zadražil 47, 5. Tomáš Kvapil
46, 6. Alexander Grebeňuk 32, 7. Petr
Štindl a Jiří Vokurka 16, 9. Marek Kaluža 9, 10. Ondřej Šafář a Ondřej Holomek 8, 12. Tomáš Pařízek 4.
Kanadské bodování: 1. Aleš Holík
28 (13+15), 2. Tomáš Protivný 17
(3+14), 3. Daniel Kolář 9 (2+7), 4.
Vojtěch Zadražil 8 (0+8), 5. Tomáš
Kvapil 6 (1+5), 6. Petr Štindl 3 (2+1),
7. Jiří Vokurka 3 (0+3), 8. Alexander
Grebeňuk 3 (0+3), 9. Tomáš Pařízek
0, 10. Ondřej Šafář 0, 11. Ondřej Holomek 0, 12. Marek Kaluža 0.
Hodnocení +/-: 1. Tomáš Kvapil +12,
2. Daniel Kolář +7, 3. Vojtěch Zadražil
+5, 4. Tomáš Protivný +1, 5. Petr Štindl
a Ondřej Holomek 0, 7. Jiří Vokurka
a Tomáš Pařízek –2, 9. Alexander Grebeňuk a Marek Kaluža –7, 11. Ondřej
Šafář –8, 12. Aleš Holík –12.

Play-off
Odehraná utkání: 1. Tomáš Protivný,
Petr Štindl, Tomáš Pařízek, Daniel
Kolář a Tomáš Kvapil 4, 6. Aleš Holík
3, 7. Vojtěch Zadražil 1.
Kanadské bodování: 1. Aleš Holík 1
(1+0), 2. Tomáš Protivný 1 (1+0),
3. Petr Štindl 1 (0+1), 4. Vojtěch Zadražil 0, 5. Tomáš Pařízek 0, 6. Daniel
Kolář 0, 7. Tomáš Kvapil 0.
Hodnocení +/-: 1. Aleš Holík, Petr
Štindl, Vojtěch Zadražil, Tomáš Pařízek a Tomáš Kvapil –1, 6. Daniel Kolář
–2, 7. Tomáš Protivný –4.
ÚTOÈNÍCI
Základní èást

Odehraná utkání: 1. Martin Novák
52, 2. Matouš Venkrbec 50, 3. Lukáš
Krejčík 49, 4. Jan Rudovský 48, 5.
Lukáš Luňák 46, 6. Jiří Hozák 43, 7.
Jakub Šlahař a Marek Švec 40, 9. Vojtěch Augustin 33, 10. Patrik Moskal
a Ondřej Fiala 32, 12. Lukáš Žálčík

28, 13. Lubomír Korhoň 24, 14. Jiří
Půhoný a Marek Indra 23, 16. Radim
Matuš 21, 17. Matěj Zabloudil 19, 18.
Jan Káňa 11.
Kanadské bodování: 1. Martin Novák 47 (15+32), 2. Lukáš Krejčík 40
(17+23), 3. Jan Rudovský 38 (16+22),
4. Matouš Venkrbec 33 (16+17), 5.
Lukáš Luňák 26 (9+17), 6. Lukáš Žálčík 25 (12+13), 7. Patrik Moskal 24
(5+19), 8. Jakub Šlahař 23 (11+12),
9. Marek Švec 14 (7+7), 10. Lubomír
Korhoň 13 (6+7), 11. Jiří Půhoný 13
(5+8), 12. Radim Matuš 13 (4+9), 13.
Ondřej Fiala 10 (7+3), 14. Jiří Hozák
10 (1+9), 15. Marek Indra 7 (3+4),
16. Jan Káňa 7 (2+5), 17. Vojtěch Augustin 6 (3+3), 18. Matěj Zabloudil 4
(2+2).
Hodnocení +/-: 1. Lukáš Žálčík +9, 2.
Matouš Venkrbec +3, 3. Lukáš Luňák
+2, 4. Matěj Zabloudil +1, 5. Jiří Půhoný, Marek Indra a Jan Káňa 0, 8. Lukáš
Krejčík, Jan Rudovský, Marek Švec
a Jiří Hozák –1, 12. Ondřej Fiala –2,
13. Lubomír Korhoň a Radim Matuš

–3, 15. Patrik Moskal a Jakub Šlahař
–5, 17. Martin Novák –7, 18. Vojtěch
Augustin –8.

Play-off
Odehraná utkání: 1. Lukáš Krejčík,
Martin Novák, Jan Rudovský, Lukáš
Žálčík, Lukáš Luňák, Jakub Šlahař,
Matouš Venkrbec, Radim Matuš, Marek Indra, Ondřej Fiala a Marek Švec
4, 12. Jiří Hozák 3.
Kanadské bodování: 1. Lukáš Krejčík
5 (2+3), 2. Martin Novák 5 (0+5), 3.
Jan Rudovský 3 (2+1), 4. Lukáš Žálčík
2 (2+0), 5. Lukáš Luňák 2 (1+1), 6.
Jakub Šlahař 2 (0+2), 7. Matouš Venkrbec 1 (0+1), 8. Radim Matuš 1 (0+1),
9. Jiří Hozák 0, 10. Marek Indra 0, 11.
Ondřej Fiala 0, 12. Marek Švec 0.
Hodnocení +/-: 1. Lukáš Luňák, Jakub Šlahař, Jiří Hozák, Marek Indra
a Marek Švec 0, 6. Matouš Venkrbec
a Ondřej Fiala –1, 8. Jan Rudovský –3,
9. Lukáš Krejčík, Martin Novák, Lukáš Žálčík a Radim Matuš –4. (son)

TÝMOVÁ ČÍSLA: muži LHK vynikající v úspěšnosti
střelby a přesilovkách, ale slabší ve střelecké aktivitě
PROSTĚJOV Ve kterých herních
činnostech hokejoví Jestřábi vynikali, v čem zaostávali a co bylo
v jejich podání průměrné? O tom
hodně vypovídají týmové statistiky základní části WSM ligy mužů
2016/17, do nichž jsme obšírněji
nahlédli.
Støely na bránu

V aktivitě při zakončení akcí, po
nichž pálil na gólmana, se prostějovský výběr zařadil do středu tabulky na
stejné místo, kde skončil v celkovém
pořadí soutěže.
Pořadí: 1. České Budějovice 38,58,
2. Přerov 34,08, 3. Jihlava 33,85, 4.
Havířov 33,71, 5. Frýdek-Místek
32,62, 6. Litoměřice 32,19, 7. Slavia Praha 31,87, 8. Kladno 31,79, 9.
Prostějov 31,71, 10. Ústí nad Labem
31,37, 11. Kadaň 30,56, 12. Třebíč
30,40, 13. Benátky nad Jizerou 29,17,
14. Most 28,96.

Pořadí: 1. České Budějovice 60 %, 2.
Využití pøesilovek
Jihlava 54 %, 3. Havířov 53 %, 4. Kladno a Přerov 52 %, 6. Frýdek-Místek 51
%, 7. Litoměřice 50 %, 8. Slavia Praha
Počtem přímých ran, které propustil na a Třebíč 49 %, 10. Prostějov 48 %, 11. Další oblast, ve které prostějovský kosvou klec, patřil mančaft LHK skoro Ústí nad Labem a Kadaň 47 %, 13. Be- lektiv šlapal jako pověstné švýcarské
k nejhorším v celém prvoligovém pelo- nátky nad Jizerou 46 %, 14. Most 44 %. hodinky. Dokázal totiž přetavit v gól
tonu, jeho brankáři mívali hodně práce.
více než každou pátou početní výhoPořadí: 1. České Budějovice 25,52, 2.
du, čímž předčil veškeré protivníky
Úspìšnost støelby
Jihlava 28,87, 3. Kladno 29,17, 4. Hav soutěži!
vířov 30,13, 5. Frýdek-Místek 31,38, 6.
Pořadí: 1. Prostějov 20,69 %, 2.
České Budějovice 17,67 %, 3. Kladno
Třebíč 31,88, 7. Přerov 31,90, 8. Litoměřice 32,00, 9. Slavia Praha 33,62, 10. Parádní disciplína hanácké letky. Vy- 17,54 %, 4. Jihlava 16,48 %, 5. Třebíč
Benátky nad Jizerou 34,12, 11. Pros- povídá o tom, že jakmile už zakonči- 15,57 %, 6. Benátky nad Jizerou 15,02
tějov 34,79, 12. Kadaň 35,13, 13. Ústí la mezi tyče, tak projektil velice často %, 7. Frýdek-Místek 14,98 %, 8. Slavia
skončil v síti. V tomto ohledu byla Praha 14,93 %, 9. Most 14,88 %, 10.
nad Labem 35,58, 14. Most 36,75.
úplně nejlepší ze všech!
Havířov 14,69 %, 11. Litoměřice 14,15
Pořadí: 1. Prostějov 9,8 %, 2. %, 12. Přerov 14,06 %, 13. Ústí nad LaProcentuální
Kladno 9,4 %, 3. Ústí nad Labem bem 13,30 %, 14. Kadaň 11,31 %.
9,0 %, 4. Jihlava 8,8 %, 5. Frýdekpomìr støel
-Místek 8,6 %, 6. České BudějoUbránìná oslabení
Tahle statistika vyjadřuje, jestli daný vice a Třebíč 8,5 %, 8. Benátky
tým sám víc zakončuje, nebo je častěji nad Jizerou 8,2 %, 9. Litoměřice
zakončováno proti němu (přímo na a Kadaň 7,8 %, 11. Přerov a Slavia
bránu). Také zde Jestřábi za většinou Praha 7,7 %, 13. Most 7,4 %, 14. Jak si poradit proti přesilovým hrám
Havířov 7,2 %.
soupeřů spíš zaostávali.
soupeřů? To elhákáčko rovněž zvládaStøely na bránu
proti

lo dost solidně, mezi účastníky WSM
ligy se v přežitých oslabeních zařadilo
na šestou pozici.
Pořadí: 1. Havířov 88,09 %, 2. Kladno 87,83 %, 3. České Budějovice
86,38 %, 4. Třebíč 86,36 %, 5. Ústí
nad Labem 85,91 %, 6. Prostějov
85,71 %, 7. Jihlava 85,65 %, 8. Frýdek-Místek 85,51 %, 9. Benátky nad
Jizerou 84,74 %, 10. Litoměřice
84,32 %, 11. Přerov 84,31 %, 12. Kadaň 82,65 %, 13. Slavia Praha 78,07
%, 14. Most 77,03 %.
Trestné minuty

Nakolik nečistě hráli ptačí dravci? Na
tuhle otázku dává odpověď jejich bilance vyloučení: v průměru trestných
minut na utkání byli šestí, tudíž patřili
ke slušnějším ekipám.
Pořadí: 1. Přerov 15,04, 2. České
Budějovice 14,10, 3. Jihlava 13,94,
4. Litoměřice 12,96, 5. Benátky nad

Jizerou 12,90, 6. Prostějov 12,77, 7.
Slavia Praha 12,60, 8. Kladno 12,33,
9. Most 12,13, 10. Havířov 12,13, 11.
Ústí nad Labem 12,08, 12. Kadaň
11,56, 13. Třebíč 11,17, 14. Frýdek-Místek 10,31.
Divácká návštìvnost

A do třetice šestý post pro muže LHK
Jestřábi, tentokrát ve fanouškovské
podpoře. Příznivců se na prostějovský
zimák sice nehrnou vyložené davy, ale
na lepší střed tabulky v průměru diváků na domácí duely to stačí.
Pořadí: 1. České Budějovice 5501, 2.
Přerov 2117, 3. Kladno 2050, 4. Havířov 1738, 5. Frýdek-Místek 1718,
6. Prostějov 1697, 7. Třebíč 1623,
8. Jihlava 1502, 9. Ústí nad Labem
1034, 10. Slavia Praha 1030, 11. Litoměřice 923, 12. Kadaň 423, 13. Most
303, 14. Benátky nad Jizerou 302.
(son)
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MARTIN NOVÁK
Nejlepší hokejista Prostějova za uplynulý ročník? Adeptů by
bylo určitě víc, ale my nakonec volíme vítěze kanadského bodování týmu. Což však zdaleka není jediný důvod upřednostnění Martina Nováka. Jeho jednapadesát dosažených bodů za
patnáct vstřelených gólů a šestatřicet brankových asistencí
samozřejmě stojí ze všeho nejvýš, ale přidal k nim další výrazná pozitiva. Například absolvoval jako jediný
Jestřáb všech šestapadesát utkání soutěžního ročníku,
aniž by vynechal jediný v základní části i play-off. Měl
možná nejstabilnější výkonnost ze všech hráčů LHK
během uplynulého půl roku bez větších výkyvů. A patřil
k největším bojovníkům, není zvyklý cokoliv vypouštět. Jeho bilanci poněkud kazí
jedenáct záporných bodů v hodnocení +/– při účasti na ledě, ale tuhle slabší statistiku mu odpusťme.

OKÉNKO
KAPITÁNA

Pořádný kolotoč se odehrál během soutěžního ročníku 2016-2017
u kormidla LHK Jestřábi Prostějov.

aneb pohledem
Matouše Venkrbce
„Pokud bych měl zhodnotit celou
tuhle sezónu, odstartovala pro nás
výborně. Sice jsme nehráli úplně
fantastický hokej, ale skoro pořád
bodovali, většinou vítězili a dokonce
chvíli vedli tabulku. Bohužel potom
došlo k několika kotrmelcům, udála
se spousta různých věcí a ukázalo
se, že nám v konečném důsledku
asi moc neprospěly. Některé změny
možná pomohly, jiné však určitě
ne a po skvělém začátku přišla dost
dlouhá výsledková krize. Z té jsme
se nakonec zvedli, pak neustále honili aspoň předkolo play-off a v závěru nám o jediný bodík utekl přímý
postup do čtvrtfinále. Všechno pak
uzavřela těsně ztracená série s Přerovem. Myslím, že charakteristický pro
tuhle sezónu je zmíněný pocit, jak
jsme pořád něco honili. Devátou pozici bychom před začátkem soutěže
rozhodně nebrali. Ale po tom všem,
co se během sezóny stalo a čím jsme
prošli, musím uznat jedno: takové
umístění je bohužel odpovídající.
Přitom potenciál našeho mužstva
byl určitě mnohem větší, jenže se ho
nepodařilo naplnit. Jde o zklamání,
v optimálním případě jsme měli na
to dostat se mnohem výš.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov
najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

6
Na střídačce prostějovských hokejistů se v uplynulém ročníku WSM ligy
mužů vystřídalo dohromady šest
trenérů. Tým nejprve vedli Kamil
Přecechtěl s Jiřím Vykoukalem, poté
jej převzali Pavel Arnošt s Davidem
Kočím a nakonec se kolektivu ujali
znovu Jiří Vykoukal po boku s Jaroslavem Odehnalem, které posléze
doplnil Ivo Peštuka.

ZJISTILI
JSME ...

Vojtěch Zadražil se dočkal. Třiadvacetiletý jihlavský odchovanec, který
strávil letošní ročník v barvách prostějovských Jestřábů, má za sebou
premiéru v extralize dospělých. 184
centimetrů vysoký zadák nejprve
odehrál sedmačtyřicet zápasů ve
WSM Lize, během nichž sice neskóroval, avšak připsal si osm asistencí
i pět plusových bodů a odměnou se
mu stala pozvánka do zlínského kádru. Valaši o fous nezvládli postoupit do play-off, když jim na desátou
pozici scházel pouze jeden bod,
a musejí se spokojit jen se skupinou
o udržení. I proto dostávají příležitost členové širšího kádru a dostalo
se i na bývalého mládežnického
reprezentanta, který na jihovýchod
Moravy zamířil formou střídavých
startů. V součtu se tak dostal přes
dvě stě startů mezi muži.

Mezi hokejovými mantinely
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Uzavření a rozšíření WSM ligy není Jestřábům

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Experiment vymyšlený vrcholnými
bafuňáři by měl podle prezidenta
Českého svazu ledního hokeje (ČSLH)
prospět především rozvoji mladých
hráčů. „Úprava vytváří prostor pro širší
zapojení juniorů ve druhé nejvyšší
soutěži a zjednodušení jejich přechodu
do dospělého hokeje. Současně klubům
umožní, aby zařazením těchto kluků
šetřily náklady,“ uvedl Tomáš Král na webových stránkách hokej.cz.
Podle sportovního manažera a na
konci sezony i hlavního trenéra „A“týmu LHK Jestřábi Jiřího Vykoukala se
jedná o trochu ukvapený krok. „Stále se
mluví o tom, že mladým hráčům chybí
´Dukly´. Tenhle tah by je měl svým
způsobem nahrazovat. Na druhé straně
ale přijdou o místa starší borci, protože

HRÁČ

VEČERNÍKU

Leckoho možná
mož udiví, že nejlepším hráčem
týmu byl vybrán
gólman, který obdrží
v
sedm bran
branek. Když ovšem vezmeme
v úvahu
úvahu, že svým výkonem zabránil
ještě těžšímu či snad až dvouciffernému
fe
r
debaklu, začíná volb nabírat jasnější kontury.
ba
N žádné brance ve své síti
Na
př
přitom
nenese výrazný podíl
a svým uměním převyšoval na trávníku své
spoluhráče v ppoli. Znovu se tak prokázalo,
o jiných zimních posil je právě
že na rozdíl od
Halouska výrazným přínosem pro na dně
druholigové tabulky se potácející tým. Bylo by navýsost potřebné,
aby se v dalších utkáních stejně tak zviditelnili další nově příchozí...

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy

jících klubů včetně rivalského Přerova.
„Po mnoha diskusích jsme byli pro
zachování současného modelu, tedy se
čtrnácti účastníky a sestupem jednoho
mužstva. Tento nový herní systém
je určen spíše pro farmy extraligových týmů, kterou my nejsme. A ani

nejsme přesvědčeni, že nějak
výrazně pomůže zvýšit kvalitu
mládežnického hokeje u nás,“ zní
citace Tomáše Pluháčka, jednatele
HC Zubr Přerov, v oficiálním
vyjádření na klubovém webu.
O jisté aroganci nejvyšších
představitelů ČSLH svědčí i fakt,
že samotné kluby hrající WSM ligu
o tomto rozhodnutí ani neměly
možnost hlasovat. „Jsou to zákulisní
hry, klubů se nikdo na nic neptá,“
potvrzuje Vykoukal.

„V zápase byl patrný velký rozdíl v takové té lehkosti, ale svádět to na to, že byla dlouhá
cesta, to nejde. Věděli jsme, do čeho jdeme. Je to strašně jednoduché, svést to na to, že jsme
byli unavení z autobusu. Myslím, že jsme neplnili taktické úkoly, co jsme si řekli. Pokud
už v první minutě jde soupeř sám na branku a pak ve třetí znovu, nevím, co k tomu dodat. Pak přišla pasáž, kdy jsme domácí trošku utlumili a dali kontaktní gól, tam to chtělo
udržet do poločasu. Bohužel ve 45. minutě nákop za obranu a dostaneme takový laciný
gól. Těch laciných gólů bylo víc. Třetí branka pak zápas definitivně rozhodla. Ve druhém
poločase už tam byla velká okna, ale to není vinou obrany, ale celého mužstva. Ono se to
potom na obranu valí. Góly dostává jedno mužstvo i dává jedno mužstvo. To znamená,
že když góly nedáváme, nemůže za to jen útok, a když góly dostáváme, může za to celé
mužstvo, nejen obrana. Co se týče mého gólu, tak se tam srazili jejich dva stopeři, snažil
jsemsenatorychlezareagovat,šeljsemsámnabránu.Mámpáršrámůzezápasu,aleuvidíme,
snad to nebude nic vážného. Každý zápas je jiný, což jsme teď viděli. Já pevně věřím, že se vrátíme k tomu, co jsme praktikovali první jarní zápas. Myslím, že to zas bude úplně odlišné utkání.
Musíme to hodit za hlavu a snažit se doma vyhrát proti Frýdku-Místku.“ Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

ÍSLO

ZÁPASU

/XŁiNXæVHNRQHÿQĚY\MiGŐLO

PROSTĚJOV V minulém čísle jsme
avizovali, že právě dnes přineseme
obsáhlý rozhovor s generlním manažerem „A“-týmu prostějovských Jestřábů Jaroslavem Luňákem, v němž
se nejen ohlédne za nedávno skončeným ročníkem, ale také představí své
plány do blízkého budoucna. Současně buď potvrdí, nebo vyvrátí neustávající spekulace o svém možném
konci v místním hokejovém klubu.
Dlouho vypadalo, že skutečnost je
jiná a na odpovědi si budeme muset
počkat. Nakonec je ale vše jinak...
Před týdnem se hokejový boss omluvil
z důvodu své nemoci a slíbil, že se vyjád-

ří následně. Až takřka do uzávěrky tohoto vydání na další pokusy o kontaktování
nereagoval a prodloužil tak svého bobříka mlčení. Nakonec se včera šéf Jestřábů
ozval a my se tak mohli pustit do zpracování exkluzivního rozhovoru. A to je
dobře. Nejen ti nejskalnější fandové jistě
uvítají větší otevřenost a vědomí, na čem
skutečně jsou.
Názory a postoje aktuálního šéfa
zdejšího mužského hokeje najdete
v příštím tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Nezapomeňte si tak zajistit číslo, které vyjde
v pondělí 20. března. Bue to stát za to!
(spo)

„Led hokejové mládeži

zaplatí přímo město!“
dokončení ze strany 15
Dnes, tj. v pondělí 13. března, se má na
zastupitelstvu rozhodnout, jakým způsobem zajistit působení obou mládežnických klubů ve Víceúčelové hale-zimním
stadionu v Prostějově do konce dubna.
Právě do tohoto termínu trvají mládežnické soutěže, ve kterých SK Prostějov
1913 i LHK Jestřábi působí.
„O způsobu financování jsme jednali na
radě města. Zastupitelům předložíme
v pondělí návrh, aby oba dva mládežnické kluby byly městem podpořeny
stejným způsobem. Hodiny ledu, které mají nasmlouvané do konce dubna
letošního roku, bude domovní správa
fakturovat přímo městu. Nebudeme
tedy ani jednomu z oddílů schvalovat
klasickou dotaci. Zjednodušeně řečeno, oběma koupíme led prostě my prostřednictvím rozpočtového opatření,“

seznámila na tiskové konferenci s návrhem rady primátorka Rašková.
Zda tato navrhovaná alternativa zastupitelstvem projde, se teprve uvidí.
„Já toto slyším poprvé od vás, nikdo
z radních mě o tomto návrhu neinformoval. Proto ho nehodlám zatím ani
komentovat,“ odpověděl Večerníku
na telefonický dotaz Michal Tomiga,
předseda LHK Jestřábi Prostějov.
Náklady na úhradu ledové plochy ted
má oběma mládežnických hokejovým
oddílům v Prostějově přímo magistrát.
Co bude ale v příští sezoně? „To už je
druhá věc. Na zastupitelstvu budeme řešit chod obou klubů jen do konce dubna. Pak se SK Prostějov 1913 i LHK Jestřábi budou muset k celému problému
nějak postavit. Naše podmínky dobře
znají,“ konstatovala náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.
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Pavel Kantor
Jakub Neužil

42
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Aleš Holík
Tomáš Protivný
Daniel Kolář
Vojtěch Zadražil
Tomáš Kvapil
Petr Štindl
Jiří Vokurka
Alexander Grebeňuk
Tomáš Pařízek
Ondřej Šafář
Ondřej Holomek
Marek Kaluža
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Martin Novák
Lukáš Krejčík
Jan Rudovský
Matouš Venkrbec
Lukáš Žálčík
Lukáš Luňák
Jakub Šlahař
Matrik Moskal
Marek Švec
Radim Matuš
Lubomír Korhoň
Jiří Půhoný
Ondřej Fiala
Jiří Hozák
Marek Indra
Jan Káňa
Vojtěch Augustin
Matěj Zabloudil
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Podaí se napodruhé
Frýdek-Místek porazit?

BRANKÁØI
0LQXW\ 1XO\ 70
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Přestože branek obdrželo eskáčko sedm, právě tento gól v pořadí
rozhodl o osudu utkání...
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PROSTĚJOV Hodně namlsaní
přijedou fotbalisté z Lipiny k sobotnímu
duelu 19. kola FNL. V tom minulém
totiž porazili favorizovaný Baník 2:1
a pevně se usadili ve středu tabulky se
čtyřiadvaceti body. Na podzim se oba
soupeři rozešli smírně 2:2, když blíž
k vítězství měli Hanáci.
Také nadcházejícího soupeře eskáčka
pronásledovaly v přípravě zdravotní trable.
Dlouhodobě mimo hru je středopolař
Willwéber, hodně chyběli také Šumský a
Hykel, tedy záložníci tvořící hru. Posilou do
ofenzivy se tak stal útočník Adam Ševčík,
kmenový hráč Sigmy, který už hostoval ve
Znojmě, Nitře či Kroměříži a který přišel
krátce před vypršením přestupního termínu.
Příprava se svěřencům slovenských trenérů
Nemce a Venglarčíka výsledkově příliš
nepovedla. Z deseti zápasů hned šestkrát
prohráli, zvítězili pouze ve Zvolenu a
Hulíně. V podobném duchu se nesla i jarní
premiéra na hřišti Vlašimi, kde Valcíři padli
1:3. Rozhodnuto bylo krátce po půlhodině
hry, kdy Středočeši vedli o dvě branky.
O to více si Valcíři užili domácí souboj
s Baníkem Ostrava, který byl označen za
Šlágr měsíce. S tím jsou v jarní sezóně spojeny počáteční ceremoniál i přestávkový
program pro diváky. Skóre otevřel už po
pěti minutách ze skrumáže po nepřímém
kopu Literák, což potvrdilo obavy hostujícího trenéra Petržely ze silných standardek
Frýdeckých. Po standardní situaci ale padla
i vyrovnávací branka, pod niž se podepsal
nedůrazný gólman Mihálek. Vítěznou
lahůdku předvedl Vyskočil, který překonal
ostravského brankáře výstavními nůžkami.
Domácí nastoupili v sestavě Mihálek –
Švrček, Slaninka, Ilko, Literák – Klabník,
Šumský, Ševčík, Vyskočil – Byrtus (76.
Šichor), Spasojević.
(tok)

fotbal
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PRAHA, PROSTĚJOV Rozhodnutí od stolu. Minulé pondělí
6. března úřadoval Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje
a stálo to za to. Vedle volby nového kouče reprezentační dvacítky, jímž se stal liberecký Filip Pešán, se rozhodovalo o změnách
herního systému druhé nejvyšší hokejové soutěže, ve které působí i LHK Jestřábi Prostějov. Výkonný výbor odhlasoval fakt, že
od sezóny 2017/2018 se nebude sestupovat a současně dojde
každým rokem k rozšíření počtu účastníků o jeden nový tým.
Právo postupu bude mít až do roku 2020 vždy celkový vítěz druhý ligy. „My z toho upřímně radost nemáme. Nechci to nijak moc
hodnotit, ale nepřipadá mi to jako koncepční krok,“ neskrývá Jiří
Vykoukal, sportovní manažer prostějovských Jestřábů.
ne všechny kluby budou mít ambice
chtít hrát nahoře. Myslím si, že se najde celá řada týmů, které se budou chtít
soutěže jenom zúčastnit. V tuhle chvíli
nedokážu říct, co to všechno přinese...,“
zamyslel se Vykoukal. „Před dvěma
lety udělali soutěž s přímým sestupem
a úroveň šla neskutečně nahoru, měla
grády. Tento krok ale kvalitu nezvýší!
Někdo za to musí nést zodpovědnost.“
S rozpaky pak přijímá argument, že
to bude ku prospěchu juniorům.
„Pochybuji, že hráči hrající ve
druhé nejvyšší soutěži pojedou
na světový šampionát dvacítek...
Myslím si, že by měl svaz spíše
snížit počet cizinců v extralize.
Český hokej potřebuje, aby kluci
hráli spíše v nejvyšší soutěži a dobře
se připravovali vedle svých vzorů,“
konstatuje sportovní manažer LHK
Jestřábi. „Myslím, že u nás vždycky
řešíme všechno od konce. Nikdo nemá
kuráž na to, aby udělal radikální řez...“
Vykoukal není s tímto názorem v hokejovém prostředí zdaleka sám. Obdobný postoj zaujímá i většina zbýva-

letos slavíme jubileum...

Pondělí 13. března 2017
www.vecernikpv.cz

VARNSDORF Dalších sedm kousků si připsali na konto obdržených branek v jednom utkání fotbalisté 1.SK Prostějov, tentokrát
na půdě vzdáleného Varnsdorfu. Přestože dvakrát skórovali, na
tragičnosti výsledku to nijak neubralo. Branka Skwarczeka v prvním poločase dala naději, gól do šatny ale rozhodl. A to gólman
Halouska zabránil ještě mnoha dalším jasným brankám.

Tomáš KALÁB
Jestliže první jarní kolo dalo
prostějovskému druholigovému
fotbalu jakousi naději, pak to
druhé jej vrátilo zpět do neblahého
podzimu. Naivní, až amatérský
výkon na šikovné hráče Varnsdorfu,
kteří se pod staronovým trenérem
Frťalou nadechli ke zlepšeným
výkonům, nemohl stačit.
Hodně toho bylo špatně ještě
před samotným výkopem. Sobotní výsledky Pardubic a Vítkovic
Prostějovu vůbec nenahrávaly, o to
víc bylo třeba také bodovat. Cesta
na sever Čech trvala s přestávkami
včetně oběda téměř šest hodin,
možná bylo na místě nešetřit a
zvolit variantu nocování na místě.
To však bylo věcí rozhodnutí
klubového vedení.
Trenér Petar Aleksijević provedl
drobné úpravy v sestavě, do níž
kvůli čtvrté žluté kartě v samot-

ném závěru zápasu se Sokolovem
nemohl zařadit Pančocháře. Jeho
místo defenzivního štítu tak zaujal Skwarczek, v základu se objevil
také Fládr a na hrotu operoval
pouze Kroupa. Domácí disponovali nebezpečným balkánským
útočným duem Dordič, Durdević,
kteří se také postarali téměř o polovinu branek svého týmu.
Jestliže byl vstup do zápasu
naprosto katastrofální a první
čtvrthodina mohla zcela rozhodnout, nakonec přece jen
zazářila pověstná jiskřička. Po
nějakých dvaceti minutách se obraz hry srovnal, a když se zcela
nečekaně ujala Skwarczekova nenápadná střela, vypadalo najednou
vše znovu otevřeně. Kontaktní
branka vždycky povzbudí a Hanáci jako kdyby zapomněli na totálně
prospaný úvod.
Jenže místo srovnání do poločasu
padla naprosto zbytečná branka

VIDEO+FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Po výstavní „rybice“ Zbrožka vedou v této chvíli domácí už 2:0.
Foto: Tomáš Kaláb

v posledních sekundách prvního
dějství a všichni dotázaní aktéři
se shodli, že právě toto byl rozhodující moment utkání. Z tohoto úderu se už eskáčko nevzpamatovalo a závěr druhého
poločasu je potřeba hodně rychle
zapomenout. Celý tým totiž
naprosto zkolaboval a na Halousku
se valil jeden útok za druhým.
„Sice jsem si hodně zachytal, ale
takové výkyvy se stávat nesmějí,“
pokýval hlavou vytížený gólman
s narážkou na předchozí vychy-

tanou nulu. „Na takové kolapsy
je třeba úplně zapomenout a do
domácího zápasu s FrýdkemMístkem jít stejně koncentrovaně,
jako v prvním jarním kole,“ vidí recept na nadcházející víkend.
Svěřenci trenérů Takáče a
Aleksijeviće jsou tedy opět
v hodně ponuré situaci, protože
z posledního místa se na Pardubice dívají znovu s osmibodovým
odstupem. Jak se popasují
s přemožiteli Baníku, se dozvíme
v sobotu od 15 hodin.

OBCHODNÍ PARTNEØÍ 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017

T"etí branka rozhodla
VARNSDORF Skwarczek a Kroupa se zapsali do střelecké listiny,
což je po gólově hubených zápasech jistě pozitivní věc. Kdyby
ovšem na druhé straně dvojtečky
nesvítila hrozivá číslice SEDM...
Mnoho nechybělo, aby podobně vysoká cifra nenaskočila už po první
čtvrthodině utkání. Na faktu, že počet obdržených branek nebyl dvojciferný, má zásluhu především brankář Halouska. Nedělní odpolední
utkání 18. kola FNL prostějovským fotbalistům hrubě nevyšlo. Večerník byl tomu přítomen na vlastní kůži...
ský brankář sice dosáhl, vytěsnit
EXKLUZIVNÍ
VNÍ
mimo tři tyče ji ale nestačil - 1:0.
reportáž
Hned po čtyřech minutách navýšil
pro Večerník
náskok domácích Zbrožek, když se
nekompromisní rybičkou vrhl po
míči - 2:0. Prostějov se k zajímavější akci dostal až v devatenácté
minutě, Fládrova střela ale gólem
Už po dvaceti sekundách šel Dur- neskončila. Vzápětí pálil po rohu
dević sám na Halousku, ten jeho mimo Hýbl. Až po půlhodině hry
pokus o rychlou branku zlikvidoval. se hostům podařilo snížit na rozPo zmatku v šestnáctce na technic- díl jednoho gólu, kdy Skwarczek
kou střelu téhož hráče prostějov- využil nedůrazného odkopu - 2:1.

VAR
1.SK PV

7
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Tomáš
KALÁB

Domácí ovšem obdržená branka ještě přidali z rychlých kontrů dvě konečných 7:2. Hráči i trenér Aleknijak nepoznamenala a Varnsdorf i branky, hlavičkou Fotr a dorážkou sijević tak měli dlouhou cestu zpět o
nadále pokračoval v útočném pojetí po dalším centru Kozma upravil na čem přemýšlet...
hry. Zbrožkovu střelu ještě Halouska odvrátil na roh, propadlý míč za
POHLEDEM TRENÉRÙ
obranu ovšem vyústil v třetí branku
domácích na samém konci prvního
Zdenko FR[ALA – trenér FK Varnsdorf:
poločasu, kdy se šťastným střelcem „Do utkání jsme chtěli vstoupit aktivně a to se povedlo. Kromě desetiminustal Dordič - 3:1.
tového výpadku, kdy si soupeř vytvořil příležitosti, byl první poločas velmi
Po chybě domácí obrany počátkem dobrý. I v tom druhém jsme byli stále aktivní a nebezpeční. Zápas byl ošidný,
druhé půle Kroupa nabídl míč Flá- lidé byli v očekávání jasného vítězství, ale my jsme to zvládli. My jsme respekdrovi, jeho střela šla ale nad břevno. tovali kvality soupeře a já jsem hrozně rád, že se prosadilo více hráčů, co se týče
A tak Dordič navázal na svůj úspěch z zakončení. Chtěl bych ocenit soupeře, že nehrál žádného zanďoura, ale chtěl
konce poločasu a po osmi minutách hrát aktivně a otevřeně, a to byla voda na náš mlýn. Já jsem s utkáním a výkonem
druhého navýšil po brejku střelou maximálně spokojený.“
do protipohybu Halousky na 4:1.
Petar ALEKSIJEVIÈ – trenér 1.SK Prostìjov:
Brankostroj Varnsdorfu pokračoval „Rozhodl parádní úvod domácích, kteří měli už po třech minutách dvě tua po hlavičce mladíka Švantnera to tovky. Potom jsme se trošku nadechli, začali jsme hrát a dali jsme kontaktní
bylo již 5:1. Pak se sice ještě podařilo gól na 2:1, trošku jsme se konsolidovali. Pak jsme do ´šatny´ obdrželi třetí
Prostějovu korigovat nepříznivý stav gól. Varnsdorf dnes hrál ve výborném pohybu. Již před zápasem jsem říkal,
gólem Kroupy, který využil zaváhání že jejich útočníci Dordič a Durdević jsou velmi kvalitní, když se jim dá volnost
domácí obrany - 5:2. Domácí ale ne- a prostor. A my jsme jim ten prostor dali... Pokud k tomu přidáme ty chyby,
měli s hosty z Prostějova žádné slito- které jsme dělali a laciné góly, debakl byl na světě. Výsledek mohl být daleko
vyšší, náš brankář chytil dalších sedm velkých šancí.“
vání. V posledních minutách zápasu

Skwarczek: „Na dlouhou cestu se nem5žeme vymlouvat...“
VARNSDORF S trochou nadsázky „na místo činu“ se vrátil
defenzivní záložník Michal
Skwarczek, který ve šluknovském výběžku strávil polovinu
soutěžního ročníku. Svým bývalým hostitelům se odvděčil
kontaktní brankou, v celkovém
součtu ovšem ze zápasu mít
pozitivní pocity jistě nemohl.

Tomáš KALÁB
 Po nějaké době jste se vrátil na

místo, kde to znáte, ale takhle jste si
návrat asi nepředstavoval?
„Věděli jsme, že to bude dlouhá, těžká
cesta, což se potvrdilo. Prvních deset
minut jsme se všichni na hřišti hledali. Byli jsme všude o krok později,

soupeř toho využil a dal nám dva góly.
My jsme se do zápasu vrátili tím mým
gólem. Docela bylo na Varnsdorfu
vidět, že přestal trošku hrát. Pak jsme
ale dostali úplně hloupý gól v poslední minutě poločasu a ten si myslím, že
nás pohřbil. Ve druhém poločase už
jim tam padlo všechno, co měli. To už
je taková bezmoc, s tím člověk nic neudělá, jenom se může chytat za hlavu.“
 V čem vidíte příčinu tak tristního
začátku?Podepsalasenatomitacesta?
„Na to se nemůžeme vymlouvat, i
když byla velmi dlouhá. Šlo vidět, že
ti kluci věděli přesně, co mají hrát.
My jsme měli problémy s jejich třemi
útočníky, nedokázali jsme je zachytávat, oni se hned dostávali do šancí. A
když dostaneme gól v páté minutě, tak
se všechno změní. Soupeř si začne víc
věřit a my míň, a je to všechno těžší.“

 Neměli jste se třeba pokoušet víc  Byl kvalitativní rozdíl opravav-

střílet? Třeba ten váš gól, to byla taková nenápadná střela a spadlo to tam.
„Možná, je fakt, že jsme se tím mým
gólem dostali do hry a pak to bylo i
vyrovnané. Ale z takového hloupého
nákopu dostaneme na tři jedna. Kdyby ne, tak jsme si mohli o přestávce říct,
co s tím, takhle byla situace naprosto
odlišná.“
 To, že jste se trefil ve Varnsdorfu,
je asi slabá náplast...
„Já to tak neberu. Nebyl jsem tady zas
tak dlouho a takový vztah tady k tomu
nemám. Každý gól určitě potěší, ale zase
takovýto výsledek to hází úplně pryč.“
 Zůstal ještě v mužstvu Varnsdorfu někdo, koho jste znal?
„Bylo tam ještě asi pět šest kluků v základu, s kterými jsem hrál. Jinak jsou to
vesměs noví hráči.“

uje
du tak markantní, jak vyjadřuje
výsledek?
by,
„Myslím si, že ne. Až na ty top kluby,
ení
které hrají o postup, v druhé lize není
ovtakový rozdíl. Je to všechno o bojovnosti a o tom, jak se kdo připraví. My
jsme to dneska zaspali a potrestalo nás
to. Do příštího zápasu to musí býtt o
se
něčem jiném, jiná rychlost. Bude zase
jiný soupeř, ne tak fotbalový, jako
ko
il.
Varnsdorf, který nás určitě překvapil.
Podle mě hrál výborně.“
 Frýdek-Místek bude namlsaaný výhrou nad Baníkem, ale to by
mohla být výhoda i nevýhoda...
„Určitě. Doma jim přišla spousta
sta
diváků, u nás jich tolik nechodí, neme
budou v takovém laufu. Můžeme
ně
dát první gól a může to být úplně
opačně.“

Foto: Josef Popelka
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VYŠKOV, PROSTĚJOV Hru
kočky s myší připomínal nedělní
přípravný souboj fotbalistů Čechovic a Klenovic. Na vyškovské
umělé trávě bylo až příliš znát, že
prvně jmenovaní patří na absolutní špici I.A třídy, zatímco jejich víkendový soupeř patří do horšího
středu I.B třídy. Papírově silnější
celek jasně dominoval a zpět do
západní části Prostějova se vracel
s drtivou výhrou o šest branek.
„Od první do poslední minuty jsme
byli jednoznačně lepší ve všech parametrech. Sice jsme Klenovicím dovolili
vstřelit jednu branku po naší chybě, byla
to ale jejich jediná střela na bránu. Dařilo se nám v obraně i útoku a v devadesáti
procentech byl balon na našich kopačkách,“ popisoval diametrální rozdíl ve
hře obou týmů kormidelník vítězného
plavidla Evžen Kučera.
To jeho protějšku z klenovické lavky
až tolik do řeči nebylo, své mužstvo
nepoznával. „Není co hodnotit. Že
mezi námi bude rozdíl, to jsme čekali, ale že až tak veliký, to ne. Čechovice byly lepší ve všech směrech, nepředvedli jsme vůbec nic,“ souhlasil

Vladimír Horák a pokračoval. „Byla
tam spousta špatných přihrávek, nedůraz a málo pohybu. Hráli presink
a nedovolili nám rozehrát, museli
jsme nakopávat a přicházely ztráty.
Nedokázali jsme se s tím vyrovnat
a oni se dostávali do spousty šancí.“
Čechovičtí se tak ani příliš nenadřeli
a skóre v jejich prospěch zběsile narůstalo. Celkem se trefili hned sedmkrát, z toho pětkrát po změně stran.
„Čekali jsme, že to bude mnohem
těžší, bohužel Klenovice nic neukázaly. Mohl bych to přisuzovat tomu,
že jsme na jaro tak dobře připraveni,
jenže nestál proti nám těžký soupeř,
aspoň dneska ne,“ přemítal Kučera.
On sám již v tomto utkání příliš nezkoušel a mohl se tak kochat, jak se
celému orchestru daří koncert. „Je
pravda, že s přípravou mohu být
spokojen. Jen jednou jsme prohráli,
dvakrát remizovali a dvakrát vyhráli, generálku sehrajeme o víkendu v
Kostelci. Chtěli bychom už na trávě,“
dodal s tím, že o přesném termínu se
teprve rozhodne.
Naopak trenér Klenovic má stále o
čem přemýšlet, zejména výsledky

kvůli zranění z ní totiž vypadl
Vaněk a scházeli rovněž gólman
Kostelka a stoper Neubauer.
„Bohužel jsme museli alternovat.
Kostelka byl v týdnu v nemocnici
a netrénoval, teď navíc odlétá na
naplánovanou dovolenou. Neubauer nám chyběl kvůli administrativní chybě, je totiž smluvně
vázaný ve Vyškově, příště už ale
bude,“ pohovořil k absencím
mladý kouč určického Sokola.
Situace jeho týmu se přes odskočení
Rapotína na šest bodů radikálně
nezhoršila, vzájemný souboj
Hněvotína s Chválkovicemi, kteří
mají nyní náskok pěti a čtyř bodů,
se totiž uskuteční až v polovině
května. „Byl to velice důležitý mač
o šest bodů, neztrácíme ale hlavu.
Ve hře je stále dost bodů,“ nevzdává
se Tomšic a věří v úspěch při dalších
zastávkách krajského přeboru.
Nyní se jeho tým přesouvá k
dalšímu venkovnímu zápasu. V
neděli dopoledne se představí
v Holici, v tradičním tamějším
čase od deseti hodin změří síly s
„béčkem“ 1.HFK Olomouc, které
na úvod penaltově zvítězilo ve
Velkých Losinách.
(spo)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

to dopadne. V tuto chvíli ale nikdo
konkrétní není na cestě,“ podotkl.
O tomto víkendu dostane poslední příležitost k zápasové přípravě,
v generálce na zbývajících dvanáct
soubojů soutěže se Lipová střetne
s Klenovicemi na Hané. Souboj se
uskuteční buď v neděli na prostějovské umělé trávě, nebo v případě
příznivého počasí na některém přírodním pažitu v dosud blíže nespecifikovaném termínu.
(spo)

TJ Sokol Rudice
SK Lipová
3:3 (1:3)

Pondělí 13. března 2017
www.vecernikpv.cz

TJ Sokol Èechovice
TJ Sokol Klenovice na Hané
7:1 (2:0)
Branky: Jahl 3, Kolečkář 2, Chmelík,
Novák – Dreksler. Sestava Čechovic: Polák – O. Frys, Jano, Walter, Ján
– Chmelík, Kolečkář, Matula, Novák
– Jahl, Haluza. Střídali: Halouzka,
Hatle, Lakomý. Trenér: Evžen Kučera. Sestava Klenovic: Klimeš – L.
Frys, Pospíšil, T. Cetkovský, César –
Prokop, Rozehnal, Dreksler, R. Cetkovský, Grepl – Pokorný. Střídali:
Cibulka, Spálovský, Popelka, Varga.
Trenér: Vladimír Horák.

Konice udržela čisté konto

Branky Konice: 27. Tichý, 58. Kamený. Sestava Konice: Laštůvka – Blaha,
Kaprál, F. Bílý, F. Drešr – Kamený, Kořenovský, Antl, Knoll – Tichý, Bross.
Střídali: Vévoda, Žondra, Jurník, Cetkovský. Trenér: Petr Ullmann.

března od 14 hodin na hřišti ve Dzbelu.
„Kluci se znají, tak snad se bude hrát fair
play, večer pak budeme mít posezení ke
zhodnocení přípravy. Domluvil jsem se
s Peťou Tichým, že hrát nebudu, musím
hráče řídit z lavky. Během jara bych ale
při většině utkání měl stíhat obojí, kříží
se mi to jen asi dvakrát, třeba hned na
úvod to vyšlo dobře,“ těší se Petr Ullmann na úspěšnou štaci v roli kouče i
pokračování hráčské kariéry.
(spo)

Jinak byl kádr kompletní. „Mám velkou
radost, že se nám vyhýbají zranění, a
doufám, že to tak bude pokračovat. Na
klucích je vidět, že chtějí pracovat, Haňovice byly slušným soupeřem a zápas
měl kvalitu. Cením si výhry i nuly vzadu,“ liboval si.
Radost mu udělal rovněž šéf tamější
kopané Jiří Kučera, do mužstva se totiž
podařilo přivést pětici Bross, Knoll, Laštůvka, Tichý, Žondra, ve všech případech jsou již jednání úspěšně dotažena.
„Děkuji vedení, jsem za to rád. Zapracovat tolik hráčů není lehké, všichni ale
do týmu zapadli, charakterově i herně
zvládli tuto změnu bezvadně a začínají
tvořit takovou partu, jakou si představuji,“ pochvaluje si dlouholetý obránce.
O víkendu si vedle trenérských úkolů v
Konici plnil rovněž ty hráčské v Jesenci a
právě tito dva soupeři se utkají v generálce na jarní část. Stane se tak v sobotu 18.

vstřelené branky. Osmadvacetiletý
Varga naskočil ve druhé polovině
loňského roku desetkrát do I.A třídy
a zapsal si dvě žluté karty.
„Pospíšil nastupuje na stoperu nebo
na kraji obrany a vede si solidně,
Dreksler je defenzivním záložníkem
a velice mile mě překvapil, jeví se
opravdu dobře. No a o Vargových
kvalitách se ví, hrával ve vyšších
soutěžích,“ podotkl na jejich adresu
klenovický trenér.
(spo)

Sokol Konice
TJ Doubrava Haòovice
2:0 (1:0)

dotáhnout do konce. Naopak na
odchodu není nikdo, všichni mi
sdělili, že chtějí hrát zápasy tady,“ těší
na rozšíření kádru kouč Vladimír
Horák.
Nedávno dvacetiletý Pospíšil stihl
během podzimu devět utkání, v
nichž nastřádal plný počet minut,
brzy čtyřiadvacetiletý Dreksler se
během čtrnácti duelů přehoupl přes
tisíc odehraných minut a vedle dvou
žlutých karet zaznamenal také tři

snad každému kromě Velkých Losin, ale hodně inkasujeme. Chtěl
jsem přivést jednoho až dva kluky,
ale nepovedlo se. Na krajský přebor
mají nadstandardní požadavky,“ pohovořil o vytipovaných posilách z
vyšších soutěží.
Sáhnout tak musí do vlastních řad a
těší ho, že narazil na vhodného adepta pro základní sestavu. „Jsem velice
rád, že z ‚béčka' naskočil Frehar. Je
pro mě velkým překvapením, ale poctivě trénuje, jeho přístup je výborný
a vede si dobře i takticky,“ pochválil
Radek Tomšic čtyřiadvacetiletého
člena obranné čtveřice.
(spo)

Klenky zkouší trio hráčů

KONICE Fotbalisté Konice se vrátili
zpět na vítěznou vlnu. Týden po neúspěšném měření sil s Hněvotínem si
na svou umělku pozvali Haňovice a
proti pátému celku paralelní skupiny
„A“ I.A třídy Olomouckého krajského fotbalového svazu si spravili chuť.
Nejenže vsítili více branek než jejich
soupeř, navíc mu nepovolili ani jeden zásah a gólman Karel Laštůvka
i všichni jeho spoluhráči se mohli
radovat z udržení nuly.
„Zápas se mi moc líbil. Po předešlém výprasku jsme si spoustu věcí vyříkali a zaměřili jsme se na defenzivu. Všichni hráli
poctivě dozadu a utkání mohlo skončit
ještě větším rozdílem, šance jsme měli a
jeden gól neplatil kvůli ofsajdu,“ nešetřil
chválou trenér Konice Petr Ullmann.
V sestavě mu tentokrát chyběl kvůli pracovním povinnostem Jaromír Rus, nemoc nepustila do hry Ladislava Bílého.

vání,“ posteskl si hlavní kouč výběru
Radek Tomšic.
Právě Vaněk byl přitom hlavní útočnou hrozbou pro soupeře, během
podzimní části dokázal nasázet osm
branek. Nyní tak bude na jiných, aby
převzali jeho roli a trápili gólmany v
cizích dresech. „Zůstane to na Milanu Račanském. Velice dobře se jeví
také mladý Kvapil z 1.SK Prostějov,
Halouzka a Šlajs, bude nám muset
pomoci také zkušený Vodák,“ vyjmenoval určický trenér.
Hlavní starost pro něj však představuje obranná část, v ofenzivě ho
tolik bota netlačila. „Gól jsme dali

Velká rána pro Urice, ztratily Va7ka
URČICE Fotbalisté určického Sokola utrpěli další citelnou
ztrátu v boji o udržení krajského
přeboru. Aktuálně předposlední celek patnáctičlenné tabulky
přišel minimálně pro úvod jarní
části o Radima Vaňka a prognózy nejsou vůbec dobré. Zdá se, že
absence nejlepšího střelce týmu
bude dlouhodobá a vyžádá si celý
zbytek sezóny.
„V týdnu si poranil koleno. Byl na
vyšetření a vytáhli mu z něj nejen
vodu, ale i kousky chrupavky. Doktor mu řekl, že pokud chce chodit,
tak se může věnovat maximálně pla-

Branky Lipové: Liška 2, Jamrich.
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka, KLENOVICE NA HANÉ Kryštof
Takáč, Répal, Abrahám – Dvořák, Pospíšil z Olšan, Erik Dreksler ze
Jamrich, M. Vybíhal, Novák – Petr- Skalky, Tomáš Varga z Plumlova.
žela, Liška. Střídali: Lehký, Růžička. O toto trio se zřejmě před jarní
Hrající trenér: Pavel Růžička.
částí rozroste kádr klenovických
fotbalistů. Všichni shodně absolvují s účastníkem I.B třídy zimní
přípravu a vedle tréninků se objevují rovněž v utkáních.
test, o víkendu přijedou Nemilany. „Z jejich strany tu je zájem hrát za
A hrát by se už mělo na mostkovické Klenovice a také já je tu rád uvidím,
přírodní trávě. „Vybral jsem si tento tak doufám, že se jednání podaří
tým I.B třídy, protože je ambiciózní,
má mladé a šikovné hráče. Měl by
nás hodně prověřit,“ očekává Jiří
Kamenov před nedělním soubojem,
jehož výkop je stanoven na patnáctou hodinu.
(spo)

FK Slavoj Kojetín-Koválovice
TJ Sokol Mostkovice
3:6 (3:3)
Branky Mostkovic: Kamenov ml.
3, P. Zapletal 2, Hladký. Sestava
Mostkovic: Lukáš – Všetička, Bureš,
Milar, V. Vojtíšek – Hladký, Doseděl,
Musil, Šlambor – Kamenov ml., P.
Zapletal. Střídali: Křišťan, L. Zapletal, M. Vojtíšek, Chmelař. Trenér:
Jiří Kamenov.

nepřicházejí. „Trénujeme poctivě a
účast je dobrá, už bychom ale potřebovali nějaké utkání vyhrát. Ve
Vyškově bylo hřiště dobré, ale foukal
až extrémní vítr a byla zima. Nechci
se vymlouvat, ale příště už snad
bude i počasí lepší,“ přeje si.
Generálku pro jarní část krajských
bojů sehrají jeho hráči proti Lipové.
Stane se tak buď v neděli na prostějovské umělce, nebo v sobotu na některém přírodním trávníku. (spo)

Urice chybovaly 0echovice proti Klenovicím koncertovaly

zásahem. Krátce před pauzou se
Určice dopustily faulu těsně před
šestnáctkou, Rapotín rozehrál a do
vlastní brány poslal míč Frehar. O
poločase tak platil stav 3:1, který
nevěstil nic dobrého.
„Ve druhé půli jsme přeskupili řady
a začali hrát jen na tři obránce.
Vodáka jsme poslali dopředu a
vypracovali jsme si šance, přeci
jen jde o zkušeného hráče, který
umí podržet míč a udělat si místo
pro zakončení,“ chválil zřejmě
nejzkušenějšího člena stávajícího
kádru.
Hostům se prakticky okamžitě
podařilo snížit, když se prosadil
Halouzka.
Na
trefu
čtyřiadvacetiletého
ofenzivně
laděného fotbalisty už však nikdo nenavázal a výsledek 3:2 setrval až do
úplného konce. „Byli jsme jasně lepší
a tlačili jsme soupeře, vytěžili jsme z
toho ale jen jeden gól. Zápas jsme
si prohráli hned v prvním poločase,
chybělo nám i štěstí. Uděláme chybu
a soupeř ji hned potrestá, táhne se
to s námi již dlouho. Dostáváme
spoustu gólů a na psychice vám
to nepřidá,“ uvědomuje si Tomšic
vážnost situace.
Vrásky na čele mu přidalo už
předzápasové skládání sestavy,

a v Rapotín nebodovaly
3
2

RAPOTÍN, PROSTĚJOV Vstup
do jarní části se Určicím
nevydařil. Oddíl nacházející se
na čtrnáctém, a tedy v tomto
ročníku krajského přeboru s jistotou sestupovém místě, nezvládl výsledkově duel na půdě tabulkového souseda a v Rapotíně
vyšel naprázdno. Celkově tak
prohrál již podvanácté v ročníku
a nově ztrácí na záchranu čtyři
body, navíc má na kontě o zápas
víc než jeho hlavní konkurenti.
„V první půli jsme byli lepší, kombinovali jsme a dostávali jsme se
do zakončení, bohužel jsme brzy
udělali chybu a inkasovali jsme z
rychlého brejku. Během pěti minut
jsme srovnali, když Kvapil vysunul
Račanského, jenže poté jsme malinko polevili a po odraženém
míči z rohového kopu jsme znovu
prohrávali,“ započal své ohlédnutí
za utkáním hostující lodivod Radek
Tomšic.
K jeho smůle navázali domácí
na Šlezingrovu utěšenou ránu z
pětadvaceti metrů ještě jedním

úspěchy hned v úvodních pětačtyřiceti minutách. To se do sítě soupeře trefil
dvakrát Martin Liška a jednu přesnou
ránu vyslal Jakub Jamrich, zatímco
Radek Vybíhal nestačil v bráně pouze
na jeden pokus Rudice. Naopak po
změně stran už Lipová neskórovala a
vyzyvatel uspěl hned dvakrát.
„Naším největším problémem je
nedostatek hráčů. Ze základní sestavy nám dlouhodobě vypadly velké
opory Karel Spáčil a Martin Dostál,
v kombinaci s dalšími zraněními a
nemocemi jsem tak rád, že dám každý zápas dohromady jedenáctku,“
posteskl si Růžička.
Podobná situace by mohla panovat
po celou jarní část, i proto by zkušený
středopolař, který však už zápasy ve
stále větším měřítku prožívá pouze z
lavičky a v roli střídajícího hráče, rád
uvítal ještě nějakou posilu. „Budeme
se snažit kádr doplnit a uvidíme, jak

Lipová remizovala s Rudicí
BLANSKO, PROSTĚJOV Půltucet gólů nabídlo předposlední
přípravné střetnutí lipovských
fotbalistů před jejich vstupem do
jarní části I.A třídy Olomouckého krajského fotbalového svazu.
Soupeřem „horského“ týmu byl
aktuálně desátý celek jihomoravské I.B třídy a na blanenské umělé
trávě si oba celky připsaly shodný
počet tří přesných zásahů.
„Popsal bych to jako klasický přípravný zápas, který splnil svůj účel. S
první půlí jsem byl spokojen, ve druhé jsme podlehli vlastnímu vedení a
náš přístup už nebyl stoprocentní,“
bilancoval hrající kouč Lipové Pavel
Růžička.
Třetí tým po podzimní části „B“ skupiny druhé nejvyšší krajské soutěže,
který ztrácí jen bod na druhý Brodek
u Přerova a dva na vedoucí Opatovice, zaznamenal veškeré své brankové

dovedli zápas do vítězného konce,
ovšem dva týdny před startem jarní
části má šéf mostkovické lavičky
daleko do maximální spokojenosti. „Dlouho nás trápila marodka,
a přestože jsme se nyní z více než
devadesáti procent sešli, na některých
se tato absence podepsala. Rozhodně
není vše špatně, mám ale smíšené
pocity, protože soutěž je velice
vyrovnaná a příprava zatím neprobíhá podle mých představ. Pozitiva tu sice jsou, ale spoustu věcí ještě
potřebujeme vypilovat,“ podotkl.
Hráčský kádr už zřejmě žádných
změn nedozná. Po dlouhém zranění
se do něj vrátil v neděli dvougólový
Petr Zapletal, k dispozici je rovněž
Adam Sedlák a také posila z 1.SK
Prostějov Martin Hladký. Tato trojice i zbylí jejich spoluhráči mají
před sebou ještě jeden zápasový

Mostky vyhrály, ale nejásají
CHROPYNĚ, PROSTĚJOV Drtivým tenisovým poměrem 6:3 si ve
svém předposledním přípravném
utkání poradili fotbalisté Mostkovic
s kombinovaným výběrem Kojetína. Soupeře oslabil nejen sobotní
duel „áčka“ v krajském přeboru, ale
i následný večerní ples, regionální
účastník I.A třídy tak disponoval velkou převahou a podle kouče Jiřího
Kamenova měl nasázet dvouciferný
počet branek.
„Polehčující okolností pro hráče je,
že foukalo. První poločas jsme hráli
proti větru a byl jsem hodně nespokojen s herním projevem. Dokázali
jsme si sice vytvořit velký počet šancí,
ale zahazovali jsme je a soupeři jsme
připravovali branky,“ rozohnil se
dlouholetý kouč vítězného souboru.
Po přestávce už se sice trefovali pouze
jeho hráči a bez větších problémů

koštech, kterých se účastníme na jihu
Moravy a Slovensku,“ informuje Lubomír Karafiát.
I z tohoto důvodu posunuli Samí qualitní
uzávěrku přihlášek na pondělí 20. března
2017. „Doposud registrujeme okolo šesti stovek vzorků. Počítám, že ještě nějaké
přibydou,“ dodává Karafiát.
Obdobně jako v předcházejících roč-

nících převzala patronát nad koštem
Mostkovické kaléšek senátorka Božena
Sekaninová. Soutěžit se bude v jedenácti kategoriích - broskve, hrušky, jablka, likéry, meruňky, slivoně, slivovice,
směsi ovoce, vínovice, třešně/višně a
speciality. „Soutěžit se bude i o nejlepší
kolekci vzorků. O tu se mohou ucházet
vystavovatelé, kteří přihlásí svoje vzorky

alespoň do tří kategorií,“ doplňuje Lubomír Karafiát.
O tom, že organizaci nemají na starosti
nějací amatéři, svědčí i další úspěch na
jihu Moravy. „Získali jsme první místo
v kategorii vínovice na koštu pálenek
ve Svatobořicích u Kyjova,“ pochlubil
se Karafiát. Toto krásné umístění navíc
vodáci SQ podtrhli druhým místem ve

stejné kategorii a přidali ještě třetí místo
v kategorii broskve. „Příští víkend si jedeme pro ocenění do slovenského Radimova na největší košt ovocných pálenek
u našich východních sousedů, kde jsme
získali druhé místo v kategorii hruškovice,“ uzavírá Karafiát.
Mostkovické kaléšek se koná v sobotu
4. 4. od 15:00 hodin v místní sokolovně.

Vzorky se vybírají do pondělí 20.
března 2017 na adrese: Lubomír
Karafiát, Lipová 22, Prostějov. Telefon: 775 362 842 nebo v pěstitelské pálenici Mostkovice. Vybírají se
vzorky o objemu 0,33l s označením
roku pálení, druhu ovoce, procentem alkoholu a jménem pěstitele.
(zv)

Kaléšek hlásí 600 vzork! Uzáv rka p"ihlášek posunuta
ČECHOVICE Přípravy na desátý
ročník vrcholí. Parta čechovických
vodáků Samí qualitní, která pořádá
největší košt ovocných pálenek v regionu – Mostkovické kaléšek, má obavy
z nižšího počtu přihlášených vzorků.
Na vině je podle hlavního organizátora slabší úroda. „Opravdu byla loni
o ovoce nouze. Pozorujeme to i na

TBALOVÁ R

Pondělí 13. března 2017
www.vecernikpv.cz
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ZHLEDNA

Přestože padly v utkání dvě červené
karty a dalších šest žlutých, proběhl
duel v naprosto férovém duchu a bez
nějakých zbytečných emočních výlevů. Pohoda panovala i v hledišti, kde
byla většina příznivců spíše potěšena
skutečností, že už se konečně zase
hraje. V hledišti se nečekaně objevil
i nově zvolený předseda Olomouckého KFS Stanislav Kaláb, kterého ale předvedená hra v chladivém
počasí asi moc nezahřála.

fotbal
přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

Čech

2
2
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 Co se stalo u toho vyrovnávacího gólu?
„Brankář si zařval jednoznačně:
´Mám!´ Pak už je to těžké bránit.
Počítali jsme s tím, že míč má.“
 Měli jste nadosah tři body,
máte jen jeden. Mrzí to moc?
„Samozřejmě že mrzí a dvojnásob.
Nedáme rozhodující penaltu, pak
dostaneme gól těsně před koncem.
Co na to říct?“
 S defenzivou ale můžete být
spokojení, soupeř prakticky nevystřelil...
„To můžeme, ale zase nás srazily
standardky. Neumíme je bránit
a dostali jsme z ní vyrovnávající
branku.“

HOŠEK

Pavel

Střely mimo branku:

Červené karty: 81. Matušík, 83. Čtvrtníček

5

Pavel HOŠEK – FC Želatovice:
„Já mohu klukům jen poděkovat, že to dokázali otočit
a nepoložili se, i když jsme měli dva vyloučené. V první půli
jsme podali rozpačitý výkon a soupeř potrestal naši chybu.
Ve druhém poločase jsme ale hru jasně ovládli a jsem rád,
že jsme to nakonec takhle zvládli. Kluci mě přesvědčili, že
mají kvalitu a fotbal hrát nezapomněli. Za ten druhý poločas jsme si nezasloužili prohrát. Máme dva body, ale jsme
bez dvou hráčů. Ta první červená karta byla zbytečná
a i přísná. Druhá pak blbost Čtvrtníčka. Takhle mladý hráč
si nemůže navíc se žlutou kartou takhle dovolovat.“

Pozápasové hodnocení trenérù
Ivo GOTTWALD – FC Kralice na Hané:
„K tomu se ani nedá moc co říct... V první půli jsme byli jednoznačně lepším týmem. Ve druhé musel soupeř logicky
zvýšit agresivitu, ale moc jsme ho do šancí nepouštěli. Rozhodnout měla jednoznačně penalta a dvě vyloučení soupeře.
Co se stalo pak, už ani nemá smysl komentovat... Víceméně
rozhodnutý zápas, který dopadne takhle tragicky! S tím nemůže panovat žádná spokojenost. Penalty jsme trénovali
poctivě celý týden, navíc na tu branku, na kterou se kopalo.
Vypadalo to, jako kdyby ti kluci nikdy nehráli fotbal... Jsem
rozladěný a naštvaný.“

Zehnálek

Dlouhý

Němec

Skopal

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: 88. Němec

Zavadil

FC Želatovice

Matušík

Calábek

Foto: Zdenk Vysloužil

KRALICE PŘIŠLY O TŘI BODY VLASTNÍ BLBOSTÍ „Stalo se mi to poprvé...,“
piznal Libor MARTINKA

V duelu, ve kterém oba celky očividně dbaly spíše na udržení čistého
konta, než nějaké útočné rejdy, mnoho jedinců nevyniklo. Pravděpodobně nejvýraznějším hráčem celého
duelu byl želatovický útočník Lukáš
Kovařík. Svou rychlostí činil domácí
obraně velké potíže. Nastřelil tyč
a po jeho akci se kopal i roh, po kterém jeho tým srovnal.

Zajímavost duelu

Nečas

Stokláska

Čtvrtníček

ŽELATOVICE

Kovařík

( 1 :0)

1 :1

P K : 4 :5

Kováč

Petržela

Smoos krajský přebor, 17. kolo

1 :1

P K 4 :5

Solidní návštěva. V hledišti kralického stadionku se vyskytovalo okolo
sto padesáti lidí, mezi kterými byla
spousta aktivních hráčů z dalších
regionálních klubů, mezi kterými
nechyběli i někteří plejeři druholigového eskáčka. Těžko říci, jestli je potěšila kvalita předváděného fotbalu,

Cibulka

KRALICE N/H

Neoral

FC Kralice na Hané

Martinka

2

Vincourek

Dočkal

Střely mimo branku:

Novotný

Prokop

Števula

Kralice se radovaly krátce po půlhodině hry. Nejprve vyslal nebezpečnou střelu ze střední vzdálenosti
Martinka, gólman Čech míč vytěsnil
na roh a jeho exekuce se ujal Nečas. Po rozehrání se ve vápně strhla
nepřehledná mela, v níž se nejlépe
zorientoval Ondřej Petržela - 1:0.
Hosté dokázali v závěru poločasu
ještě zahrozit, ale nebezpečná střela
mezi tři tyče cestu nenašla. Zvýšená
aktivita Želatovic přinesla ve druhé
půli jejich největší šanci dosavadního průběhu. Lukáš Kovařík se dostal
do dobré pozice na pravé straně, ale
jeho pumelici zastavila tyč! Nečekaně se však začaly v poslední desetiminutovce dít věci. Rozhodčí Radek Motal ukázal dvě minuty před
koncem po nastřelené ruce jednoho
z želatovických hráčů na penaltový
puntík. Hostující Matušík okomentoval sprostě verdikt a šel do sprch.
Exekuce se ujal Libor Martinka, ale
poslal míč vedle levé tyče! Netrvalo
dlouho a Matušík se nemusel ve sprše bát. Za další kritiku své osoby ukázal Motal červenou i Čtvrtníčkovi!
Hostující mužstvo tak šlo do zoufalého závěrečného náporu oslabeno
o dva muže v poli. Kraličtí se však
nepochopitelně zatáhli, čím pozici
soupeři značně usnadnili. Ve velké

O & VIDEO
se hned prezentoval vysokorychlost- FOTGAL
ERIE
KRALICE NA HANÉ Kralický
na
ní svící letící snad patnáct metrů nad www.vecernikklikni
pv.cz
BYLI JSME
obránce Libor Martinka (na
horní tyčí. Další děj se odehrával spíU TOHO
snímku) sehrál dobré utkání,
še ve středu hřiště a utkání spělo ke
konci.
nakonec se ale stal smutným
Za zbytečnou ztrátu si mohou Krahrdinou... Vedoucí brance
ličtí nadávat jen sami sobě. V utkání,
předcházela jeho pěkná střekdy deset minut před koncem vela. Krátce před koncem však
dete rozdílem gólu, máte navíc výzahodil jistící pokutový kop
hodu penalty a soupeř inkasuje dvě
a to samé provedl i v následčervené karty, by si vyspělé mužstvo
ném penaltovém rozstřelu...
nemělo vítězství nechat utéct. Zlomovým faktem se tak stala slabá psyZdeněk VYSLOUŽIL
chická odolnost kralického souboru,
 Jak jste viděl zápas?
jenž body soupeři prakticky daroval.
Domácí útoný hrot Martin Ková (v erveném) se proti obran Želatovic neprosadil. „Ani nevím... Začátek byl z naší
Foto: Zdenk Vysloužil strany dobrý, dostávali jsme soupeZásadní okamžiky
šanci se ocitl Kovařík, jeho střelu ale rozhodně museli závidět perfekt- ře pod tlak. Pak se to trochu srovnalo, dali jsme gól. Chtěli jsme přidat
z levé strany však Števula vyrazil na ně upravenou hrací plochu.
druhý, ale nepovedlo se. A pak to
roh. Ten následně kralický brankář
Atmosféra støetnutí tak dopadlo...“
podběhl a Němec tak na zadní tyči
 Rozhodnutí jste měl na noze
mohl pohodlně skórovat - 1:1! Nevy.
konečná penaltová loterie, v níž se na
„Byl jsem pro penaltu určený a věřil
každé straně vystřídalo devět hráčů,
jsem si. Bohužel jsem ji nedal, stalo
nakonec určila jako majitele druhése.“
ho bodu hosty, když rozhodl promě Už se vám někdy stalo, že bysněným kopem brankář Čech.
te nedal dvě penalty?
Osobnost utkání
„Na tu druhou už jsem jít nechtěl.
Kluci si ale nevěřili ještě víc než
já, tak jsem musel jít. Většinou
vždycky proměňuji obě. Tohle se
mi opravdu ještě nestalo. Je to poprvé…“

Želatovice dokázaly v devíti srovnat a zvládly i bonus

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
KRALICE NA HANÉ Tak to je
pech. Kraličtí na úvod jarní části Přeboru Olomouckého KFS
sahali po cenném vítězství, nakonec jim ovšem zbyly oči pro
pláč... Ještě dvě minuty před
koncem sobotního střetnutí
totiž v poklidu vedli, soupeř
měl navíc dva vyloučené hráče.
Přesto se Želatovickým podařilo srovnat a nakonec úspěšně
zvládnout i penaltový rozstřel!
Všemu tomu byl svědkem
i Večerník.
Stav pøed výkopem
Kralice šly do utkání v pozici favorita. Výsledkově vydařená zimní příprava, tabulkové postavení a výhoda
domácího prostředí byly na straně
domácího celku. Na optimismu přidávala i skutečnost, že byl domácí
tým v kompletním složení. Prognózy však nejsou zárukou úspěchu...

Vývoj zápasu
Kralickým vyšel úvod velmi dobře.
V první čtvrthodině prakticky nepustili soupeře na vlastní polovinu
a pokoušeli se o nátlakovou hru.
Ze zahajovacího tlaku však vytěžili
pouze dalekonosný pokus Nečase
z volného kopu a nedotaženou šanci Ondřeje Petržely. Hosté se začali
více osmělovat až po dvaceti minutách. Za zmínku stojí ale jen hlavička
Calábka po rohovém kopu, která zapadla nad horní tyč Števulovy brány.
Domácí sestava doznala o přestávce
dvou změn a jeden z noviců Petrásek

Ivo
GOTTWALD

Branky: 34. Petržela
Střely na branku:

Diváků: 120

Žluté karty: 15. Stokláska, 67. Dlouhý, 71. Čtvrtníček

Rozhodčí: R. Motal – Konečný, Lizna

Střídání: 63. Mackovík za Stoklásku

4
8

Žluté karty: 27. Prokop, 38. Novotný, 74. Dočkal

Rohové kopy:

Střídání: 46. Blahoušek za Novotného, 46. Petrásek za Petrželu, 82. Troneček za Cibulku
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Fotbalisté regionální úrovně
prožívají stále ještě zimní
spánek,
byť řada z nich již ros
zjela
neoblíbený dril, který je
zj
má co ne
nejlépe připravit na jarní boje.
PROSTĚJOVSKÝ
PROSTĚJOVSK Večerník po celou dobu nespí a v délce trvání více než čtvrtletní zápasové pauzy
se jakožto nejčtenější regionální periodikum věnujeme
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. Tím
jsme se dostali až k branám soutěží Okresního fotbalového
svazu Prostějov. Ve třech částech jsme se velmi podrobně
zaměřili na Okresní přebor-II. třídu PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. V předchozím vydání jsme zmapovali podzimní
dění ve III. třídě, skupině „A“ a dnes je na řadě její sestřička,
skupina „B“. V této grupě působí devět oddílů ze severní
části regionu a vy se na této dvoustraně můžete dočíst
nejen, jak se jim vedlo a co se událo, ale i veškeré novinky
z klubů.
V příštím vydání dostanou prostor zástupci ženského
fotbalu - FC Kostelec na Hané, TJ Sokol Mostkovice
a AFK Prostějov City 2016. Závěrem dojde na okénko do
mládežnické kopané.
Máte se tak i nadále na co těšit!
III. TØÍDA OFS,
SKUPINA B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mužstvo
AFK Prostjov City 2016
TJ Sokol Mostkovice „B“
Jiskra Brodek u Konice
SK Protivanov „B“
TJ Sokol Kladky
TJ Sokol Plumlov „B“
TJ Sokol Qechy pod KosíPem
TJ Sokol PPemyslovice „B“
TJ Biskupice

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
8
6
6
5
4
3
2
1
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TABULKA DOMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prostjov City 4
Kladky
5
Protivanov „B“ 4
Plumlov „B“
3
Mostkovice „B“ 4
Qechy p/K
4
Brodek u K.
3
PPemyslovice „B“ 5
Biskupice
4

4
2
2
1
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
1
2
2
1
4
4

18:4
9:9
12:9
7:3
13:11
7:8
3:3
5:13
6:12

12
8
7
6
6
6
5
3
0

0
1
0
1
0
0
1
0
0

P
0
2
2
3
4
5
6
7
7

S
32:7
25:12
17:9
23:16
13:17
15:22
11:27
7:20
9:22

B
23
18
17
16
11
9
7
4
3

pk+
1
0
1
0
2
1
0
0
0

pk0
0
0
1
1
1
1
1
0

TABULKA VENKU:
0
0
1
1
0
0
0
0
0

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

letos slavíme jubileum...

Fotbal Extra - 16. díl

Mostkovice „B“ 4
Brodek u K. 5
Prostjov City 4
Protivanov „B“ 4
Kladky
3
Biskupice
4
Plumlov „B“ 5
PPemyslovice „B“3
Qechy p/K
4

4
4
4
3
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
2
3
4
3
4

12:1
14:6
14:3
11:7
4:8
3:10
8:19
2:7
4:19

12
12
11
9
3
3
3
1
1

0
0
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
1
1

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

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

VLÁDNE
FAVORIT
AFK
PROSTĚJOV
CITY
2016
Boj o další medailové příčky je otevřený, nejlépe jsou na tom Mostkovice
KOMENTÁØ

 více informací
 více sportu
 více fotograí

WWW.VECERNIKPV.CZ

pravdivé. Mužstvo tvořené zkušenými
borci s mnoha sezónami strávenými
v okresním přeboru se sice v úvodu
trošku hledalo, ale od třetího kola již
našlo svůj rytmus. Od penaltové výhry
ve druhém kole na hřišti plumlovské
rezervy si AFK již připisoval jen samá
vítězství a většinou naděloval soupeřům vysoké příděly. Držovičtí se mohli
opřít o kanonýrské schopnosti Petra
Zahradníčka a také nadprůměrnou
defenzivu. Tým obdržel pouze sedm
branek a čtyřikrát uhrál čisté konto.
Svou sílu ukázali borci AFK hlavně
v přímých soubojích s největšími konkurenty. V Mostkovicích zvítězili 6:2,
v Brodku u Konice 2:0 a Protivanov
předčili doma 3:1. Nic jiného než první místo se tedy od AFK neočekává ani
po skončení sezóny.

S velkou pompou vstoupil do ročníku
2016-2017 nově zaregistrovaný klub
AFK Prostějov City 2016. Mecenáš
Miroslav Krotil převzal pod svá křídla klub držovický tým a netajil se těmi
nejvyššími cíli. Mužstvo výsledkově
předpoklady potvrdilo, když podzimní částí projelo takřka bez zaváhání.
V čele tabulky má nyní pětibodový náskok a dá se očekávat, že o první příčku jej nikdo nepřipraví. Urputnější
boj je sváděn o další medailové posty.
Mezi rezervami Mostkovic a Protivanova hraje významnou roli Brodek
u Konice. Zbývající kvintet již může
myšlenky na stupně vítězů prakticky
vypustit. Zajímavý bude ale duel o po„Mostky“ èerným
myslného „Černého Petra“, ve kterém
jsou nejakutněji namočeny Biskupice
konìm
a dále rezerva Přemyslovic s Čechami
Vítěz IV. třídy nevstupoval do sezóny
pod Kosířem.
s příliš vysokými ambicemi, ale
Porazit se mohou u mostkovické rezervy se potvrdilo rčení, že s jídlem roste chuť. Tým tvořený
spíše zkušenými borci, kteří již z růzjen sami
ných důvodů nefigurují v kádru „A“Prostějovský výběr City by neměl mít -mužstva, se s konkurencí popasoval
v soutěži konkurenci. Takové hlasy velmi dobře. Se soupeři ze spodu tase nesly fotbalovými kuloáry před bulky pravidelně sbíral body a ze hřistartem ročníku a ukázaly se jako ště odešel se svěšenými hlavami pouze

dvakrát. Stálo to však za to, protože
obě porážky lze zařadit do kategorie
debaklů, navíc se tak stalo před vlastními fanoušky a s největšími konkurenty. Šestka od AFK a „rukavice“ od
brodecké Jiskry byly krutými fackami.
Vzhledem k šíři kádru a možnosti vypomoci si hráči „elitního výběru, by
mohly Mostkovice v jarní části ztížit
cestu prostějovskému AFK. Důležité
ale je, aby dokázalo klubové vedení
sladit termíny zápasů obou výběrů.

Jiskra
prskala málo
Výběr Brodku u Konice měl jistě vyšší ambice než průběžnou třetí příčku
a hlavně šestibodovou ztrátu na první
místo. V optimismu mohl Brodecké
utvrzovat i výtečný vstup, kdy slavili
tři výhry v řadě, korunované vyrabováním Mostkovic. Vzápětí však
přišlo kruté vystřízlivění v podobě
dvou porážek a bezbrankové remízy
s Kladkami. Zvláště bolestivá byla
konfrontace s AFK Prostějov City, kdy
Jiskra nevstřelila úhlavnímu rivalovi
na domácí půdě jediný gól. Po tomto
políčku pak přišlo nešťastné vystoupení v Protivanově, kde Brodečtí ztratili
dvoubrankové vedení a odjížděli nakonec s prázdnou. Tým s postupovými ambicemi tak spadl až na čtvrtou

ku. Vydařeným finišem, kdy na domácím pažitu Sokol porazil oba největší
konkurenty a uhrál bod v Krumísně, se
mužstvo posunulo na sedmou příčku.

příčku a podzim dohrával v psychické
křeči, načež se posunul pouze o jeden
post výše. Tyto z pohledu vedení neuspokojivé výsledky pak stály židli trenéra Ladislava Frňku.

Bída

Pøíležitost

s nouzí

mladým
Celkový vzestup protivanovského fotbalu posledních let se promítá i ve výsledcích rezervního týmu. Kádr, který
tvoří převážně talentovaní mladíci,
se dokáže herně poměřit s každým
soupeřem. Kolísavé výsledky jsou zapříčiněny nedostatkem zkušeností.
Podzimní čtvrtá příčka je jistě dobrým
odrazovým můstkem do jarní části.
V případě, že za rezervu nastoupí plejeři „A“- týmu, mohou být Protivanovští
nebezpeční i největším favoritům.

Pokraèující
køivka
Pozvolný výsledkový propad kladeckého týmu se nezastavil ani v reorganizované trojce. Tradiční účastník třetí
třídy, který v minulosti patřil k lepším
celkům této soutěže, se po loňském
propadáku trápí i v mnohem slabší
konkurenci. Pouze dvě vítězství v základní hrací době nejsou jistě tím, čím

Podzim v podání přemyslovické zálohy
asi příliš místní funkcionáře nepotěšil.
Klub se solidní hráčskou základnou
v nejslabší soutěži spíše paběrkuje. Herně přitom ale nijak za tabulkově výše postavenými soupeři nezaostává. Přemyslovičtí však nezvládli souboje s Čechami
a Biskupicemi, proto je na konci podzimu pouze čtyřbodový zisk. Na první
výhru čekal tým až do posledního kola...
V podzimním šlágru mezi Mostkovicemi (v erveném) a AFK Prostjov City 2016 slavili výrazné vítzství borci z týmu s držovickou
minulostí.

ré v předchozí sezóně bojovalo o prvenství ve čtvrté třídě, střídá výkony
a výsledky podle toho, jak se zrovna
sejde. O vyšších možnostech tohoto
souboru svědčí například remíza se
suverénním AFK, na druhé straně
Plumlov za
dokázal Plumlov prohrát v Přemyslovicích nebo plichtit s Čechami pod
oèekáváním
Kosířem. Lze očekávat, že se v poPlumlovská rezerva hrající své do- dobných turbulencích bude v podání
mácí zápasy v Krumsíně se potýká rezervy „átřídního“ účastníka odes kádrovými problémy. Mužstvo, kte- hrávat i jarní část.

by se mohli v Kladkách chlubit. Útulný
stadionek v krásném prostředí by si jistě
zasloužil lepší fotbal, než v současnosti
místní borci předvádějí.

Hraje se
pro lidi
Ambice týmu Čech pod Kosířem nebyly
bůhvíjaké a tak se ze sedmé příčky jistě
nedá dělat tragédie. Hlavním cílem je,
aby se vůbec fotbal hrál a lidi se mohli
v neděli jít podívat. Čechy nezastihl
úvod sezóny v optimální formě, když od
samého začátku uzavíraly celou tabul-

Trápení
pokraèuje
Klub slavné minulosti se v posledních
letech potýká s existenčními starostmi.
Nedostatek hráčů vedl dokonce k úvahám o zrušení fotbalu v Biskupicích.
Parta místních nadšenců však přece
jenom dala mužstvo nějak dohromady
a to je patrně vůbec největší výhra. Herně ale jdou oproti předchozímu ročníku
Biskupičtí mírně nahoru a doufají, že
by na jaře mohli opustit nezáviděníhodnou poslední pozici.

O prvenství je prakticky rozhodnuto
Skupina „B“ III. třídy OFS Prostějov má po podzimu jednoho jasného lídra. Pozici favorita jednoznačně potvrzuje loňský
účastník okresního přeboru z Držovic. Při vší úctě k ostatní konkurenci se tak de facto hraje pouze o druhou příčku. Na tu je
ovšem tlačenice, protože si na ni reálné naděje mohou dělat hned tři týmy. U většiny účastníků však o výsledky až tolik nejde.
Z odpovědí trenérů a klubových funkcionářů jasně vyplývá, že nejdůležitější je, aby se vůbec fotbal na vesnicích hrál.

David ŠATNÝ
– AFK Prostìjov City 2016
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) „Výsledkově panuje samozřejmě spokojenost. Když
se člověk podívá na tabulku, tak je to dobré. S tím, že
bbudeme mít takový náskok, jsme nepočítali. Zápolíme
s nedostatkem lidí. Když vám někdo slíbí a pak nechodí,
jje to špatné. Mysleli jsme, že budeme nahoře, ale až takhle
nne. Pomohl nám příchod tří mladých hráčů, ale pořád je
nnás málo. Chvilku trvá, než se zapracují, ale do kádru
zzapadli rychle. Našlápnuto máme dobře. Výsledky jsou
ppodpořeny i kvalitní herní stránkou.“
) „Žádné příchody neplánujeme. Měli by se nám
ale vrátit dva vojáci, kteří byli na misích. Ještě máme
i hokejistu Michala Vymazala, který, až mu skončí sezóna,
jje ochotný na jaře naskakovat. Takže zůstane podzimní
kkádr plus tito kluci. Tím pádem nikoho nesháníme, dohhrajeme to, jak jsme začali. Hlavně musí být všichni zdravví. Máme dobrého týmového ducha, je nás sice málo, ale
aaspoň si každý zahraje. Nikdo nechce sedět, naším záměrrem je, aby nastoupili vždycky všichni.“
) „Samozřejmě jdeme do jara s tím, že to chceme vyhrát. Máme to dobře rozehrané, ale nejsme v euforii,
žže bychom si mysleli, že už to je jasné. Naším cílem ale je
být první a postoupit.“
) „Hraje se málo zápasů. Když jsem se pokoušel lanařit nějaké kluky, odpověděli mi, že osm utkání je málo.
Většina hráčů chce hrát více zápasů. Z tohoto pohledu
si myslím, že je ta reorganizace špatná. Nejsem ale ani
zastáncem nějaké baráže. Přece jenom hrajete celý rok
dlouhodobou soutěž a dlouhodobé úsilí pak může přijít
vniveč.“

2

svůj věk. My jsme hlavně rádi, že béčko máme
a dokážeme sestavit kádr na každý zápas. Ono to
není jednoduché, protože hráčů rapidně ubývá.
Výsledkově hrajeme na špici, pokud by se podařilo
postoupit do okresu, bylo by to ideální. Podmínkou je, aby hrál „A“-tým pořád I.A třídu.“
) „K tomu toho moc neřeknu. Všechno závisí
na situaci v „A“-týmu. Pokud budou všichni
zdraví v prvním mužstvu, bude to dobré i pro rezervu a naopak.“
) „Pokud bude k dispozici dostatek hráčů, tak můžeme pomýšlet na ty nejvyšší cíle. Kdyby se podařil postup do okresu, bylo by to super. Vyšší ambice
dlouhodobě nemáme, okres by nám vyhovoval.“
) „Já to moc nevnímám. Hlavní je, že nějakou
soutěž hrajeme a dáváme to dohromady počtem.“

2
3
4

Ladislav FRÒKA
– Jiskra Brodek u Konice

1

) „Podzimní sezónu hodnotím výsledkově
až na kolaps v Protivanově dobře. Tam jsme
prohráli vlastní nedisciplinovaností. Skončili jsme
tak třetí a mohli jsme být druzí. Myslím, že to je
pro daný kádr maximum. K dispozici jsou jen dva
náhradníci. Celkově upadá tréninková morálka.
Hráči nechtějí trénovat, nejraději by chodili jen
na zápasy, ale to nejde ani ve čtvrté třídě. Kádr by
potřeboval doplnit a mohlo by se hrát o postup.
Někteří hráči byli obětaví a chtěli něco dokázat.
Pokud jsme byli kompletní, mohli jsme se měřit
s každým mužstvem. Ale celkově se jedná o fotbal
stylu ROH. Bez tréninku se hrát nahoře nedá.“
) „K tomu nic neřeknu, protože jsem byl po
Ladislav KRÁTKÝ
podzimu odvolán.“
) „Tady bych řekl stejnou odpověď jako u před– TJ Sokol Mostkovice „B“
chozí otázky.“
) „Z našeho pohledu plní „B“-tým svůj účel.
) „Jednoznačně se jedná o krok zpátky. Z trojky
Hrají tam kluci po zranění, pak ti co už mají
se vlastně udělala čtyřka. Mužstva nemají do-

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

3

statek hráčů, hraje tam kdokoliv… Fotbalová úro) „Bylo by potěšitelné, kdybychom se o tu jedveň šla hodně dolů. Doporučil bych, aby se v příští
nu dvě příčky posunuli. Na druhé straně se na
sezóně hrálo více zápasů. Alespoň pro ty kluby, nás zase tlačí zespodu. Takže kdybychom udrželi
které chtějí postoupit. Forma nějaké nadstavby či to páté místo, tak bychom byli asi spokojení.“
baráže by byla ku prospěchu fotbalu.“
) „My jsme po tom volali několik let. Ježdění
z jednoho kraje okresu na druhý pro nás bylo
finančně bolestivé. Z našeho pohledu se tedy jedBronislav PTÁÈNÍK
ná o dobrou věc. U nás na vesnici je i vyhovující
počet zápasů, je to lepší než hrát čtrnáctkrát za půl
– SK Protivanov „B“
sezóny. Vedle mistráků hráváme i nějaké přátelsky,
) „Šlo to, celkem dobrý. Mrzí mě ale domácí takže jsme spokojení.“
zápasy s Kladkami a Mostkovicemi, které jsme
prohráli vyloženě vinou nezkušenosti našich hráčů.
František KOCOUREK
My ale žádné výsledkové ambice nemáme. Hraje
prakticky každý, kdo má čas. Cílem je zapracovávat
– TJ Sokol Plumlov „B“
dorostence, aby si zvykli na mužský fotbal.“
) „Ohledně kádrových změn toho moc neřek) „Mohlo to být lepší. Hráli jsme ale pouze třinu. Máme základ pěti lidí a okolo toho se točí
krát doma. Ve porovnání s těmi soupeři z býten zbytek. Nejvíc šancí by měli dostávat doros- valé trojky nemáme takové ambice. Máme zkrátka
tenci.“
mužstvo kvalitativně na čtvrtou třídu. Víme, že tu
) „Jaro vidím dost bledě. Kluci totiž necho- soutěž pravděpodobně nevyhrajeme. Béčko mají
dí na tréninky. Celý kádr trénuje pohromadě tvořit hráči, kteří končí v dorostu a měli by si zvys áčkem, ale hráčů z béčka moc nechodí. Ono to je kat na dospělý fotbal, a dále kluci, kteří v „A“-týmu
u nás pořád stejné. Kdo má čas, ten jede s béčkem. nenajdou uplatnění. Hlavní je, abychom se scházeli a bylo využité hřiště v Krumsíně. Samozřejmě
Proto ani žádné výsledkové cíle nemáme.“
) „Nám je to vcelku jedno. Co se rozhodne na že vítězství vždycky potěší, ale jestli budeme pátí
šestí nebo čtvrtí, pro mě není rozhodující.“
okrese, tam budeme hrát.“
) „Uvidíme, jak se podaří složit kádr „A“-mužstva.
Stavět budeme na hráčích, kteří za béčko hrávají.
Milan KØEÈEK
Rozhodně do „B“-týmu kupovat hráče nebudeme.“
) „Hrát tak, aby nás to bavilo, a pokusit se co
– TJ Sokol Kladky
možná nejvíce zápasů vyhrát. V rámci možnos) Je to lepší, než když jsme se loni toulali na tí si pak zahrát slušný fotbal.“
) „Nemůžu říct na sto procent, že by nám to
konci tabulky. Stále nás trápí nedostatek hrávyhovovalo. Koho nám nalosují, s tím budečů. Ti, kteří jsou lepší, logicky odcházejí hrát výše.
S tím nic nenaděláme. Na podzim nás trápila zra- me hrát. Byla doba, kdy bylo ve skupině jen sedm
nění, horko těžko jsme dávali dohromady jedenáct týmů, takže z tohoto pohledu je to lepší. Alespoň
hráčů. Ten střed tabulky je pro nás asi optimální.“ těch osm zápasů by se mělo hrát. Na druhou stra) „Nikdo nám neodešel a doufám, že se ještě nu, když přijedeme například do Brodku u Kovrátí ti, kteří byli zranění. Musíme pracovat nice, tak vidíme, že jsou někde jinde a chtějí hrát
s mladými, jiná cesta nevede.“
jinde. My jsme pro ně kopáči…“

4

1
2

1

3
4
1
2

2
3
4

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

3
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) „Nechtěli bychom skončit poslední a chtěli bychom získat víc bodů než na podzim. Upřímně
ale řeknu, že to moc optimálně nevidím.“
) „Nám se více líbilo rozdělení na trojku a čtyřku.
– TJ Sokol Èechy pod Kosíøem
Vzhledem k naší výkonnosti pro nás nejsou zápasy
) „My umístění vůbec neřešíme. Stáli jsme před s těmi bývalými týmy z trojky zábavné. Ti soupeři jsou
rozhodnutím, jestli vůbec budeme hrát. Sice jsme herně někde jinde a my nestíháme. My bychom raději
nastupovali pokaždé v jiné sestavě, ale hráli jsme. hráli na úrovni čtyřky, abychom byli vyrovnanější.“
Začátek sezóny byl strašný, ale závěr zase dobrý. Lidí
máme dost, hrajeme pro zábavu.“
Jiøí DOÈKAL
) „Máme jen jednu změnu. Před sezónou jsme
doplnili o hráče ze zrušeného kosteleckého béč– TJ Biskupice
ka. Lidí tedy máme dost, ale fotbalistů moc ne…“
) „Ono není kam spadnout, takže to neřešíme.
) „Spokojení rozhodně být nemůžeme, vždyť
Samozřejmě bychom ale nechtěli být poslední.
jsme poslední. Na závěr podzimu jsme se ale
Nejdůležitější pro nás je nějak stabilizovat sestavu. trochu zvedli, už jsme byli vyrovnanějším soupeOna ta soutěž nijak závratnou fotbalovou kvalitu řem. My jsme ale hlavně rádi, že máme dost hránemá.“
čů, abychom mohli hrát. My jsme si dali ve vede) „My bychom raději viděli rozdělení na trojku ní za cíl udržet v Biskupicích fotbal minimálně do
a čtyřku. Ono je v podstatě jedno, jestli jdeme roku 2020. Podobné problémy mají daleko větší
o pár kilometrů dál nebo blíž. Nějaké derby pro nás dědiny, skončily například Hrubčice, Tvorovice
nemá význam, stejně už moc lidí na fotbal nechodí. se spojily s Němčicemi. Snažíme se, jak to jde.“
Mužstev ale nepřibude, spíše jich bude ubývat, tak) „Žádné kádrové změny nechystáme. Všichže stejně bude v budoucnu jen jedna trojka. FAČR
ni, co hráli na podzim, by měli hrát i na jaře.
dělá všechno proto, aby fotbal na dědinách zanikl Máme navíc jednoho kluka, který hrával naposleúplně.“
dy za žáky. Uvidíme, jak se mu bude dařit, jinak
opravdu asi nikdo nepřibyde.“
) „Hlavním cílem je nebýt poslední. Kdo by chtěl
Oldøich KOVÁØ
být nejhorší, že? Vyšší cíl mít nemůžeme, musíme
se odrazit ode dna a trochu popolézt nahoru.“
– TJ Sokol Pøemyslovice „B“
) „Samozřejmě bychom raději hráli jižní skupinu.
) Spokojení samozřejmě nejsme, ale musíme uznat,
Na druhé straně zase hrajeme s jinými soupeři,
že na víc jsme neměli. Soupeři zkrátka byli lepší. Lidí než jsme bývali zvyklí. Najedeme nějaký kilometr namáme dost, ale tolik netrénujeme, proto nemáme od- víc, ale nijak zásadní zásah do rozpočtu to není. Fotpovídající kvalitu. V této soutěži je více kvalitních man- balová úroveň oproti čtyřce, kterou jsme hrávali, moc
čaftů, kteří mají fyzicky vyspělejší a rychlejší hráče. My se rozdílná není. Polovina týmů je z předchozí čtyřky.“
s těmi lepšími týmy nemůžeme srovnávat.“
) „Jsme domluvení, že dohrajeme sezónu ve stejném složení. Nemáme ani kde brát. Vypadá to,
že se jedná o poslední sezónu tohoto týmu. Moc se
nepočítá s tím, že by se béčko příští rok přihlašovalo.“

Miroslav BUIGL
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HRÁČSKÉ
STATISTIKY

SONDA DO SKUPINY „B“ III. TØÍDY OFS PROSTÌJOV

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Petr ZAHRADNÍČEK
(AFK Prostějov City 2016) 10 branek
k
2. Patrik MUSIL
k
(Protivanov „B“)
6 branek
3. David KŘEČEK
(Kladky)
5 branek
k
3. Radek BURGET
(Brodek u Konice)
5 branek
k
3. Oldřich TOMÁŠEK
(Mostkovice „B“)
5 branek
k
6.-11. David Střebský, Michael Koutný (oba AFK
Prostějov City 2016), Štěpán Karafiát, Michal
al Všetička
vanov „B“),
(oba Mostkovice „B“), Ladislav Vaněk (Protivanov
aroslav Rolný,
Miroslav Kvapil (Kladky), všichni 4. 12.-19. Jaroslav
Radek Procházka (oba AFK Prostějov City 2016), Jakub
otivanov „B“),
Křišťan (Mostkovice „B“), Jan Vybíhal (Protivanov
Tomáš Křeček (Kladky), Pavel Voráč (Plumlov
ov „B“), Pavel
Konečný (Přemyslovice „B“), Lukáš Kovaříkk (Biskupice),
všichni 3. 20.-37. Tomáš Maťa, Michal Štěpánek (oba AFK
Prostějov City 2016), Radim Karafiát, Jakub Šlézar (oba Mostkovice „B“),
Martin Vlček, Vincenc Hauer, Zdeněk Koudelka, Petr Koudelka (všichni
Brodek u Konice), Karel Nejedlý, Jiří Liška (oba Protivanov „B“), Ondřej
Voráč, Ondřej Čarný, Radek Bureš (všichni Plumlov „B“), Lukáš Kupka,
Jindřich Skácel, Jaroslav Vyhlídal (všichni Čechy pod Kosířem), Kamil
Růžička (Přemyslovice „B“), Martin Smýkal (Biskupice), všichni 2 branky.
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ÚČASTNÍKŮ III. TŘÍDY,
SKUPINA„B“ – PODZIM 2016

AFK PROSTÌJOV
CITY 2016
Pavel Budaj (0, 180), Patrik Daniš
(0, 23), Martin Gruntorád (0, 90),
Tomáš Hošek (0, 360), Tomáš Jetel
(0, 450), Michael Koutný (4, 540),
Tomáš Maťa (2, 141), Tomáš Otáhal
(1, 45), Martin Popelka (0, 3), Radek
Procházka (3, 482), Jaroslav Rolný
(3, 720), David Střebský (4, 540),
David Šatný (1, 450), Dominik Šatný
(1, 720), Miroslav Špička (0, 180),
Michal Štěpánek (2, 630), Dominik
Štverák (0, 540), Marek Valenta (0,
630), Michal Vymazal (0, 90), Petr
Zahradníček (10, 540).

minik Tománek (0, 144), Aleš Vrba
(0, 725), Oldřich Vysloužil (0, 155),
Oldřich Zapletal (1, 69).

TJ SOKOL
PLUMLOV „B“

Jaroslav Aujezdský (0, 169), Michal
Brachtl (0, 90), Radek Bureš (2,
585), Ondřej Čarný (2, 300), Martin Čarný (0, 78), Radim Dadák (0,
172), Radek Jelínek (0, 90), Pavel
Kiška (1, 495), Michal Kolařík (0,
180), Petr Kopal (1, 495), Vladimír
Kotlán (0, 270), Pavel Křeček (0,
225), Martin Křesala (0, 450), Vladimír Kučera (0, 270), Petr Kutný (1,
225), Miroslav Melichárek (0, 90),
Martin Moravec (0, 90), Tomáš Parák (0, 270), Ivo Rek (1, 530), MarTJ SOKOL
tin Surma (0, 425), Václav Uličný (1,
Pavel Voráč (3, 180), Ondřej
MOSTKOVICE „B“ 180),
Voráč (2, 315), Martin Vrána (1,
Jan Bureš (0, 183), Daniel Cigr (0, 495), Martin Vysloužil (0, 90), Mi117), Václav Dadák (0, 45), Karel Fis- chal Vysloužil (0, 127).
cher (0, 680), Radek Hanák (0, 90),
Radim Karafiát (2, 293), Štěpán KaTJ SOKOL ÈECHY
rafiát (4, 415), Tomáš Kazda (0, 182),
Václav Komrzí (0, 375), Ivo Kroupa
POD KOSÍØEM
(1, 588), Jakub Křišťan (3, 317), Milan Kubeš (0, 90), Viktor Kuchař (0, Marian Borsiczky (0, 23), Tomáš
45), Adam Sedlák (1, 90), Jan Seka- Božek (0, 635), Jan Bureš (0, 84),
nina (0, 263), Josef Sekanina (0, 180), Dalibor Dočkal (1, 117), Jaroslav
Richard Šatínský (0, 20), Jakub Šlézar Dopita (0, 247), Patrik Havelka (0,
(2, 227), Michal Šubert (1, 396), Ol- 29), Tomáš Hochvald (0, 249), Padřich Tomášek (5, 588), Martin Voj- vel Houb (1, 90), Michal Javorský
tíšek (0, 92), David Voráč (1, 499), (0, 99), Zdeněk Kment (0, 492),
Michal Všetička (4, 182), Petr Zapletal František Konečný (0, 90), Lukáš
(0, 137), Tomáš Zbořil (1, 363), Bed- Kupka (2, 725), Vladimír Malý (0,
365), Jaroslav Otruba (0, 35), Tořich Zelený (0, 316).
máš Pichal (0, 18), Jaroslav Pluskal
573), Lukáš Polanský (0, 92),
JISKRA BRODEK (0,
Jan Runtág (0, 23), Marek Rýznar
(0, 48), Adam Saulich (0, 272), JinU KONICE
dřich Skácel (2, 270), Jiří Smékal (1,
Tomáš Barták (0, 543), Jiří Blatner 360), David Sobotka (0, 180), Mi(0, 725), Radek Burget (5, 395), Pa- chal Tichý (1, 725), Jaroslav Vyhlível Grepl (1, 363), Tomáš Grepl (0, dal (2, 452), Martin Wita (1, 453).
44), Vincenc Hauer (2, 360), Petr
Havlen (0, 64), Pavel Hloušek (0,
TJ SOKOL
635), Marek Janků (0, 725), Lukáš
Koudelka (0, 272), Zdeněk Koudel- PØEMYSLOVICE „B“
ka (2, 725), Petr Koudelka (2, 725),
Lukáš Koudelka (0, 273), Jakub Martin Augustin (0, 535), Petr
Mach (1, 314), Radek Procházka (1, Grulich (1, 453), Radek Grulich
278), Vladimír Rehovič (0, 201), Ra- (0, 453), Tomáš Havelka (0, 8),
dovan Vičar (1, 99), Martin Vlček (2, Pavel Konečný (3, 180), Jaroslav
227), Jan Vlček (0, 90).
Koutný (0, 28), Jaroslav Koutný (0,
38), Oldřich Kovář (0, 551), Pavel
Křivánek (0, 67), Milan Liška (0,
SK
635), Antonín Miškár (0, 137), VácRaška (0, 190), Josef Rozsíval
PROTIVANOV „B“ lav
(0, 365), Martin Rozsíval (0, 455),
Lukáš Kolínský (1, 225), Jiří Liška (2, Kamil Růžička (2, 224), Michal
271), Pavel Marek (0, 635), Lukáš Smékal (0, 542), Tomáš Škrabal (1,
Marek (0, 176), Viktor Menšík (0, 182), Stanislav Tylšar (0, 90), Jan
49), Patrik Musil (6, 725), Daniel Ne- Vrba (0, 218), Roman Weisgärber
jedlý (0, 68), Karel Nejedlý (2, 274), (0, 121), Antonín Zahradníček (0,
Vít Nejedlý (1, 90), Michal Nejedlý 484), Jiří Zapletal (0, 272).
(0, 544), Tomáš Pírek (0, 421), Jan
Piták (1, 32), Tomáš Pospíšil (1, 44),
TJ
Zdeněk Pospíšil (0, 184), Bronislav
Ptáčník (1, 34), Tomáš Sekanina (0,
BISKUPICE
134), Lukáš Svoboda (1, 182), Martin Šindelka (0, 182), Jaroslav Šustr Jiří Dočkal (1, 540), Tomáš Dostál
(0, 453), Břetislav Vaněk (0, 455), (0, 26), Zdeněk Filický (1, 720),
Ladislav Vaněk (4, 361), Jan Vybíhal Volodymyr Goida (1, 270), Martin
(0, 454), Jan Vybíhal (3, 603).
Halenka (0, 180), Luděk Hemmr
(0, 270), Martin Hulka (0, 150),
Lukáš Kovařík (3, 540), Lukáš Král
TJ SOKOL
(0, 270), Jiří Králíček (0, 90), Radek
Kubíček (0, 180), Marian Lepkyi (0,
KLADKY
192), Martin Leskovec (0, 450), Ivan
Antonín Dolanský (0, 226), David Lub (0, 186), Jan Marák (0, 540), PaKonečný (0, 48), Tomáš Křeček (3, trik Naniáš (0, 270), Martin Smýkal
545), David Křeček (5, 725), Jan (2, 630), Roman Šumšal (0, 62), MiKřeček (0, 90), Jiří Křivánek (0, 725), lan Trávníček (0, 68), Martin TrávníTomáš Křížovič (0, 635), Miroslav ček (1, 630), Martin Vodák (0, 76),
Kvapil (4, 363), Igor Meluš (0, 33), Pavel Vyhlídal (1, 270).
Lukáš Navrátil (0, 4), Marek Navrátil (0, 205), Zdeněk Poles (0, 635), Vysvětlení: za jménem hráče počet
Lukáš Rozman (0, 363), Karel Řehoř vstřelených branek a odehraných
(0, 430), David Smítal (0, 213), Do- minut.
Zdroj: is.fotbal.cz
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„OD ROKU 2019 TO BUDE TROCHU JINAK...“

dovezl i bronz
ze štafety. Byla
tam šance na
lepší umístění,
kdybyste nenastupoval do
závodu s takovou ztrátou?
„Na první dvě
místa byla velká ztráta a těžko
říct, jestli bych
to ve větším

 Na vrcholné akci pod střechou
jste vyhrál pátý titul v řadě. Jak dlouho může vítězná série pokračovat?
„To se nedá odhadnout. Budu každý
rok starší, soupeřů bude přibývat. Třeba takový Brandon Taplin. Tomu to
běhá náramně a příští rok zkusí celou
halovou sezónu. Ale pokud půjdu do
závodů, jedině s touhou vyhrát. Pouze
tak se to může podařit. Třeba i za rok
na mistrovství světa. Nebo i za dva na
další Evropě.“ (úsměv)
 Dařilo se i dalším českým reprezentantům.
Viděl jste úspěchy naživo?
„Já jsem sledoval všechno. Péťu Svobodu jsem
viděl v televizi, to jsem
relaxoval po osmifinále. Většina těch zbylých
medailí byla přede mnou,
takže jsem to viděl v rozcvičováku v televizi. Filipa Sasínka
jsem pak viděl přímo na ploše.
Vnímal jsem to, potěšilo mě to
a dodalo sílu.“
 Kromě zlata jste
si z Bělehradu
 A bylo z toho páté místo. Co
letos?
(úsměv) „Nejdříve se vůbec musím
dostat mezi tu nejlepší osmičku, což
není legrace. A pak? Vždy jdu do
závodu s tím, že chci vyhrát a zaběhnout co nejlepší čas. Uvidíme, na co
bude stačit.“
 Jaký bude tedy váš nejbližší
program?
„Dvacátého března bych měl odletět
do Afriky, kde mi začne již zmíněné
soustředění na léto s vrcholem na
mistrovství světa v Londýně.“
 Co spolupráce s agenturou
Česká sportovní?
„Tak vzhledem k tomu, že jsem tady
v Prostějově, tak asi dobrý... (úsměv)
Ne, vážně. Pan Černošek spolu se
svými spolupracovníky se starají
dobře. Pro přípravu máme skvělé
podmínky a od toho vše vychází.
Musím mu poděkovat, že umí sehnat peníze. To je nejdůležitější.
(smích) Společně s Duklou Praha mi
vyhoví ve všem, co potřebuji. Je to
i jejich úspěch.“

vizitka

PAVEL MASLÁK
✓ narodil se 21. února 1991 v Havířově
✓ český reprezentant v atletice
✓ odchovanec AO Slavia Havířov, v současnosti
závodník Dukly Praha
✓ jeho osobním trenérem je Dalibor Kupka
✓ dnes již trojnásobný halový mistr Evropy
a dvojnásobný halový mistr světa v běhu na 400 metrů
✓ mistr Evropy z Helsinek 2012
✓ držitel celkem osmi českých historických maxim v seniorských individuálních disciplínách - čtyř národních rekordů a čtyř nejlepších českých
výkonů v disciplínách, ve kterých se národní rekordy oficiálně nevedou:
v bězích na 200 m, 400 m a 500 m na otevřené dráze a bězích na 150 m,
200 m, 300 m, 400 m a 500 m v hale
✓ za rok 2012 získal cenu „Vycházející hvězda evropské atletiky“, která
je součástí ankety Atlet Evropy, vyhlašované každoročně Evropskou atletickou asociací (EAA).
zajímavost: v atletických kruzích má přezdívku „Máslo“

vrcholů. Navíc už nejsem úplně nejmladší a roky budou přibývat. Někdy si musíte
vybrat a dát něčemu přednost.“
 Jako například v případě rozhodování, zda dáte přednost přípravě
na srpnové mistrovství světa v Londýně, nebo snaze štafety usilovat za
měsíc na Bahamách o nominaci na
stejný šampionát?
„Takové okamžiky nemám rád. Nemám radost, když jsem v pozici, že
mé rozhodnutí možná ublíží někomu
jinému. Někdy ale člověk musí být
sobec. A atletika je především individuální sport. Přerušit trénink v Jihoafrické republice a letět na Bahamy, pak
zase zpět, to by znamenalo příliš velký
zápas do přípravy na Londýn. A já chci
na mistrovství uspět!“
 Co to znamená? Postup do finále na vrcholné akci roku?
„Přesně tak. Loni to na olympiádě
nevyšlo, stejně to dopadlo na té předešlé. A platilo to také na mistrovství
světa v Pekingu. Ve finále jsem byl
jenom na šampionátu v Moskvě a to
jsou už čtyři roky.“

Pan Černošek spolu se svými
spolupracovníky se starají dobře.
Pro přípravu máme skvělé podmínky
a od toho vše vychází. Musím mu
poděkovat, že umí sehnat peníze...
útočit zezadu. To se mi dříve nestaj jednou poprvé.
lo, ale všechno je
zla má svoji cenu.
Zkrátka každé zlato
A všechny medaile mám rád.“
 Halový evrop
evropský rekord drží již
od roku 1988 německý
ně
atlet Thomas Schönlebe časem
ča
45,05 sekundy. Nemyslíte na jeho
j překonání?
„Kdo by nemysl
nemyslel... (smích) Osobákem zaostávám devatenáct setin,
to by se dalo ješt
ještě ubrat. Je fakt, že
ten rekord je už hodně
h
starý a bylo
by načase jej zm
změnit. Záleží ale na
okolnostech. Pot
Potřebujete být nachystaný, mít i ště
štěstí. Roli může hrát
i startovní listina
listina.“
 V rámci šampionátu
š
by se
nedalo na re
rekord zaútočit?
„Ono to není tak snadné.
Mistrovstv má náročný proMistrovství
gram. M
Minimálně dva závody, k tomu štafeta. Stojí
hod sil. Ale třeba to
to hodně
někdy vyjde. Chtělo by
je
to jeden
závod v optimá formě.“
mální
 Atlet bývalé
NDR
drží i venN
kovní rekord, který
ko
může v září oslavit dvacet let.
le S tím by se nedalo ně
něco udělat?
„Také v tomto případě
platí to samé jako v hale.
A navíc venku je ještě moje
ztráta zatím o trochu větší.
I z tohoto důvod
důvodu myslím i na určitou změnu přípra
přípravy. Zatím se snažím
skloubit halu s letní
le sezónou a to je
náročné. Od rroku 2019 to bude
trochu jinak. H
Hala zřejmě nebude
tou největší prio
prioritou.“
 Takže přednost
př
dostane
příprava na zá
závody pod širým
nebem?
„Hodně atletů se připravuje, aby měli
nejlepší výkonn
výkonnost v hlavní části
sezóny, kdy se závodí venku. Není
dlouhod
totiž dlouhodobě
vůbec snadné
absolvovat bě
během roku několik

Foto: Zdenk Vysloužil

tového zlata
v Portlandu.
Přece jen potvrdit předchozí
úspěch je složité.
Těžký byl i bělehradský závod, kdy
jsem musel

kontaktu posunul na lepší medaili.
Podle záznamu si myslím, že jsem první dva trošku stáhl. V lepším kontaktu
by tam šance určitě byla.“
 Každý titul byl jiný. Má pro
vás nějaký větší cenu?
„To nejde srovnávat. Velkou
euforii jsem zažil v Praze. Vyhrát před vlastními fanoušky
je něco úžasného. Hodně
náročná byla obhajoba svě-

Prostějov navštívil už trojnásobný mistr Evropy na halové „čtvrtce“ Pavel Maslák
PROSTĚJOV
Ě
Č
Česká atletika prožívá úspěšné období a není to pouze
zásluhou úřadující světové šampionky Zuzany Hejnové. Mezi velké
hvězdy patří rovněž čtvrtkař Pavel
Maslák, čerstvě trojnásobný halový
mistr Evropy. Sympatický mladý
muž opět dokázal porazit všechny
své soupeře, navíc pomohl české štafetě k obhajobě bronzových medailí. V Bělehradu tak opět využil svoji
menší postavu a hbitost, což jsou
jeho největší zbraně. A také zkušenosti. V hale, která má svoje zákonitosti, závodí několik sezón a sklízí
zasloužené ovoce. „Čtvrtka v hale je
trošku jiný sport než venku. Zatáčky
jsou ostřejší, běží se dvě kola. Je to
i o taktice,“ přiblížil atlet svoji parádní disciplínu uplynulou středu
hodinu po poledni v Prostějově,
kam přijal na pozvání svého manažera Miroslava Černoška, majitele
agentury Česká sportovní.

v rámci původního
p
w
interview
pro Večerník
erník
se ptal

VALNÝ
Ý

Ladislavv
 Jste pravidelným sběratelem
medailí, přesto stále působíte dojmem plachého mladíka. To jsou
mimikry?
„(smích) Spíše mi to ještě všechno
nedochází, možná úspěchy neumím
ocenit. Ale ta bilance je fantastická. Tři
zlata z Evropy, dvě z mistrovství světa.
A taky tři bronzové evropské štafety,
i těch si hodně vážím.“
 Jak jste prožíval první dny po návratu z úspěšného šampionátu?
„Pondělí po návratu jsem byl vážně hodně rozbitý. Moc jsme nespali, v letadle
nešlo ani odpovídat. V úterý mi volal
kamarád, který má atletický kroužek,
jestli bych se nepřišel podívat na jeho svěřence. Tak jsem šel. Další den byla beseda
na Dukle a pak mě čekala hrozná D1
a nakonec jsem v Prostějově.“ (úsměv)
 Tomu říkáte volno...?
„To teprve přijde. Pojedu domů do
Havířova, mamka uvaří něco dobrého, dám si bramborový salát s řízky
a na pár dnů úplně vysadím. Slibuji, že
nebude žádný trénink. (smích) Maximálně se půjdu proběhnout. Ale vážně. Tělo na chvilku pauzu potřebuje.
Zaslouženou, odvedlo dobrou práci.“
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STARONOVÝM ŠÉFEM KRAJSKÉHO FOTBALU SE STAL KALÁB
ků voleb jeho plamenná řeč padla na
úrodnou půdu. Dostal šestnáct hlasů
z třiadvaceti (jeden byl neplatný)
a stal se tedy novým členem výkonného výboru. Z pohledu Prostějovska to dopadlo dobře, protože
Milan Elfmark se objevil na sedmnácti lístcích, třetím zvoleným byl
Josef Ondroušek s osmnácti platnými hlasy. Pomyslný Černý Petr
tak zbyl na Josefa Mrnku, kterému
vyslovilo důvěru pouze deset delegátů... „Pepa Mrnka udělal během
čtyřletého volebního období ohromný kus práce. Zúčastnil se všech akcí,
které jsme dělali. Nepředpokládal
jsem, že nebude zvolen,“ komentoval
šéf Stanislav Kaláb. „Bohužel delegáti
rozhodli jinak. Možná je ovlivnilo vystoupení mladého kandidáta z Olomoucka. Říkal, co všechno už udělal,
rozdával peníze... Jsem zvědavý, jestli
svá slova přemění v činy i u nás na
kraji!“
Jako poslední přišla na řadu volba
členů Odvolací a revizní komise. Již
předtím se vzdal své funkce z věkových důvodů její dlouholetý předseda Vladimír Hula. Mezi pěticí
kandidátů byli i dva zástupci Prostějovska - Jiří Svozil a Jan Kubalák.
Prvně jmenovaný v ORK působil
i v předcházejícím období, druhý

byl nováčkem. Oba regionální zástupci dostali jedenačtyřicet hlasů
a stali se tak členy krajské ORK.
Uspěli i Vlastimil Faltýnek (43 hlasů)
a Vladislav Rulíšek (40), kteří působili v ORK již předcházející čtyři roky.
Nejvíce hlasů pak dostala nejmladší
kandidátka Jana Rácová (45), pro
kterou se také jedná o krajskou funkcionářskou premiéru.
„Myslím, že všechno proběhlo v klidu a v pořádku. S tím, že budu zvolen,
jsem počítal. Kdyby ne, tak bych nekandidoval. Složení výboru je prakticky stejné jako v minulém období,
proto doufám, že bude pracovat stejně úspěšně. Ta práce za poslední čtyři
roky byla vidět, projevila se pozitivně
i v regionech,“ komentoval průběh
voleb předseda OFS Prostějov Milan Elfmark. K volbě prostějovských
zástupců poznamenal: „Vždycky je
dobře, že máme zástupce v nějaké
komisi. Teď máme dva v ORK. Podáme návrhy i do dalších komisí, které
se budou ustanovovat v nejbližších
dnech. Do každé navrhneme po dvou
lidech, abychom měli co možná největší zastoupení.“
Důvěra ve staré vedení je známkou
toho, že pravděpodobně dělalo
svou práci dobře. Například hospodaření Ol KFS za uplynulý rok
předseda:
členy za komoru OFS:
za komoru klubů:
Členy ORK Ol KFS:

klikni na

VIDEO+FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

slyšet, že se jedná o jeho poslední volební období. „Chtěl bych udržet Krajský fotbalový svaz v dobré kondici jak
ve finanční, tak v organizační. Využít
ty čtyři roky, abychom ve spolupráci
s okresy připravili Výkonný výbor takový, abych se za něj nemusel stydět,
až budu odcházet,“ vzkázal zanedlouho šestašedesátiletý Stanislav Kaláb.

Stanislav Kaláb
Bohuslav Charvát, Roman Páral, Milan Rác
Milan Elfmark, Radek Kubíček, Josef Ondroušek
Vlastimil Faltýnek, Jan Kubalák, Jiří Svozil,
Vladislav Rulíšek, Jana Rácová

jak dopadly volby vvh ol kfs na období 2017-2020

vykazuje zisk 940 000 korun! „Tyto
peníze bychom chtěli v letošním roce
rozpustit do klubů. Prvním krokem
byl nákup nosítek a lékárniček, které
dostanou všechny oddíly působící
v krajských soutěžích,“ informoval
přítomné Josef Ondroušek, předseda
Hospodářské a marketingové komise.
Staronový šéf Stanislav Kaláb se nechal

Nov zvolený výkonný výbor Olomouckého KFS. Na snímku zleva Josef Ondroušek, Milan Elfmark, Milan Rác, Stanislav Kaláb, Roman Páral, Bohuslav Charvát
a Radek Kubíek.
Foto: Zdenk Vysloužil

BYLI JSME
U TOHO

Ve volbách uspělo i trio kandidátů z Prostějovska včetně šéfa OFS

EXKLUZIVNÍ zpravodajství

OLOMOUC Čtvrteční volební Valná hromada Olomouckého
krajského fotbalového svazu nepřinesla žádná velká překvapení. Jediným kandidátem na post předsedy byl Stanislav Kaláb,
jenž velel krajskému fotbalu již v předcházejících letech. Svou
pozici obhájil suverénním způsobem, když pro něj zvedlo ruku
sedmačtyřicet delegátů z devětačtyřiceti přítomných, proti nebyl nikdo a dva se zdrželi hlasování. „Důvěra mě potěšila a je to
samozřejmě i závazek do budoucna. Jsem rád, že i složení výboru
je až na jednu výjimku takové, jaké jsem si představoval,“ prozradil
exkluzivně Večerníku bezprostředně po volbě Stanislav Kaláb.
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL

Mrnka a Josef Ondroušek. Novými
kandidáty pak byli Radek Kubíček,
Karel Šrámek a Jan Zahradníček. Trio
prvně jmenovaných kandidovalo za
komoru OFS a důvěru jim tedy dávali představitelé jednotlivých regionálních svazů. Všichni tři také dostali ve
veřejné volbě plný počet pětadvaceti
hlasů.
V předvečer voleb stáhli svou kandidaturu za komoru klubů Karel
Šrámek a Jan Zahradníček. Ve hře
o tři volné posty do VV zůstalo
pouze kvarteto Elfmark, Kubíček,
Mrnka a Ondroušek. Muselo se tak
volit tajně a v sále zavládlo chvilkové napětí. Jediný z kandidátů, který
využil možnosti veřejné obhajoby
své kandidatury, byl nováček Radek
Kubíček, jenž ve svém proslovu nasliboval přítomným zástupcům klubů
mohutné toky peněz. Podle výsled-

Foto: archiv SKC TUFO Prostjov

sadil velmi pěkné sedmnácté místo.
Z vítězství se radoval Alan Banaszek
z CCC Sprandi Polkowice, druhé
místo obsadil Ahmet Örken z Torku
Şekerspor, třetí místo Joshua Huppertz z Team Lotto - Kern Haus.
Soustředění na Rhodu skončilo právě včera, tj. v neděli 12. Března. Následovat bude tisková konference,
kde se veřejnosti představí tým pro
letošní sezónu, odtajní se závodní
kalendář, představí nová kola i dresy.
(zv, oš)

15012920079

Vzhledem k tomu, že na post předsedy byl tedy jediný kandidát, bylo
nad slunce jasné, že Stanislav Kaláb
svůj post obhájí. Z toho důvodu se
dle stanov také volilo veřejně a v sále
se zvedl les rukou s delegačními lístky
jako potvrzení důvěry ve staronového šéfa.
Mnohem více otazníků se vznášelo
nad volbou členů Výkonného výboru
(VV). Listina kandidátů obsahovala
původně devět jmen. Figurovali na
ní všichni členové stávajícího výboru Bohuslav Charvát, Roman Páral,
Milan Rác, Milan Elfmark, Josef

či evropských mistrovstvích, startoval i na OH v Pekingu v roce 2008,“
představil v krátkosti hvězdnou posilu trenér Michal Mráček.
Tréninkové kilometry zpestřil start
na prvním letošním silničním závodě, a to na International Rhodes
Grand Prix. Ve velmi slušně obsazeném závodě kategorie UCI 1.2.,
jehož závěr poznamenal ošklivý
hromadný pád, který postihl i prostějovského Martina Spudila, se nejlépe umístil Marek Šipoš, který ob-

´DUCHNA´- 50! Cyklisté Prostjova se chystali v 9ecku

ka, Luděk Lichnovský, Petr Hampl,
Marek Šipoš, Martin Spudil, Matěj
Štibingr, Wojciech Pszczolarski
a Adrian Teklinski. Na Rhodu se
k týmu připojil Christos Volikakis,
jediná, avšak parádní akvizice prostějovského týmu pro letošní sezónu.
„Christos je závodník, jehož závodní
historie se dosud psala téměř výhradně na dráze. Ještě jako junior se
stal mistrem světa v keirinu, na svém
kontě má nespočet titulů mistra
Řecka, medaile sbíral i na světových

Tým SKC TUFO na startu Rhodes Grand Prix.

RHODOS, PROSTĚOV Příprava prostějovských cyklistů SKC
TUFO na novou sezónu vrcholí.
Mládež se pod vedením trenérů
Martina Cetkovského a Tomáše
Konečného připravuje v Chorvatsku, tým mužů najížděl poslední
přípravné kilometry na řeckém
ostrově Rhodos. O nové posile
klubu si můžete přečíst na straně
25 dnešního vydání.
Do Řecka odletěla kompletní osmička závodníků, tedy Matěj Zahál-

150123020036
151204111262

PROSTĚJOV Na sklonku letošního února, konkrétně 24. února,
se kulatého jubilea dožil populární fotbalový rozhodčí a funkcionář Pavel Peřina. Společně
se svými přáteli z OFS Prostějov
oslavil významné jubileum uplynulou středu. Prvoligovému rozhodčímu a v současnosti sekretáři
Olomouckého krajského fotbalového svazu osobně pogratulovali
členové Výkonného výboru a také
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. (zv)

Vtšina dar mla tekutou podobu.
Foto: Zdenk Vysloužil

16070712275
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letos slavíme jubileum...
Pondělí 13. března 2017
www.vecernikpv.cz

DESÍTKOU TO NESKONČILO...

Své o složitém zabudování amerických hráčů do sestavy ví i ostravský kormidelník Dušan Medvecký. „Domácí basketbalisté jsou
nedostatkovým zbožím a jsou

v zámoří. Každý rok hledáme, pak
se jim snažíme vysvětlit naši hru.
Někdy to vyjde, jindy ne a musíme hledat dál. Třeba i v rozehrané
soutěži. Není to snadné,“ přiznává

Reakce Rayshawna Simmonse naprosto vystihuje zmar, ve kterém se prostjovský
basketbal v souasnosti nachází.
Foto: www.orliprostejov.cz

Série porážek prostějovských Orlů i nadále trvá

Exkluzivní zpravodajství
Ex

devatenáct míčů, což je obrovské
číslo. Takové statistice odpovídá
počet pouhých osmi výher od začátku sezóny. „Počet ztrát zpravidla
ukazuje na problémy v sehranosti
a potížích udržet koncentraci po celý
zápas. To sedí. Noví hráči prostě potřebují čas, což v případě Američanů platí dvojnásobně, protože jsou
zvyklí na odlišný způsob basketbalu. Trvá, než pochopí, že od nich
chceme kolektivní hru," konstatuje
Choleva, který však nepřehlíží ani
zbytečné individuální chyby svých
svěřenců. „Jít do zakončení do čtyř
hráčů je hloupost. Je to i o čtení hry

PROSTĚJOV Pomalu se blíží jaro a basketbalisté Prostějova
P
ma čekají na první ligový úspěch v novém roce. Po velkém
marně
zem
zemětřesení
v kabině a příchodu celé řady nových hráčů se svěřen
řencům
kouče Cholevy stále nevede. Do úspěšného konce nedot ani slušně rozehrané zápasy. V posledních dvou dokonce
dotáhli
byl poměrně dlouhou dobu ve vedení, nakonec se však pokaždé
byli
vlas
vlastními
chybami připravili o úspěch.

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
L
„Výsledkově to nevypadá, ale pomalu
se lepšíme. V Jindřichově Hradci jsme
vydrželi plnit pokyny poločas, proti
Ostravě už tři čtvrtiny. Dlouhé čekání
na úspěch není příjemné, ale nesmíme to vzdávat. Pokud bychom ztratili
víru, sérii porážek neukončíme,“ povzbuzuje svůj tým trenér Orlů Zbyněk
Choleva.
Nejpalčivějším problémem jsou
stále ztráty. V rozehraném ročníku

Svetozar jeho svěřenci průměrně ztrácejí a chytrosti,“ tvrdí prostějovský trenér. drazí. Proto si musíme pomoci Medvecký.
POPOVIČ

VEČERNÍKU

MARTIN NÁBÌLEK
K

5

Příjemným osvěžením, přes dvě chyby v poslední
o
čtvr
čtvrtirtině, byl v zápase proti Ostravě výkon Martina
rtina Nábělka.
Mladý rozehrávač se zkušenějších soupeřů
eřů nezalekl,
naopak po svém příchodu na palubovku
ve druhém
uve
poločase výrazně zrychlil hru Orlů a dokázal
kázal se
prosadit i střelecky, když proměnil dvaa ze
čtyř trojkových pokusů a nepřecházel oteevřené pozice. Navíc přes menší postavu
u
dokázal získat tři fauly. Jen tak dál!

Andrew
DIKAS
Souboj stídajících hrá- ovládl jednoznan

srbský rozehráva v ostravských službách, by
podal zdánliv nenápadný výkon. Rozdal šest
asistencí, do utkání se však zapsal pedevším trplivým získáváním faul a vysokou úspšností trestných hod, když promnil hned devt
z deseti šestek. Zejména díky tomu byl tetím
nejlepším stelcem Nové huti. Také Dikas šel
na palubovku z druhé vlny, za dvacet minut
ale neml na svém kont ani jednu finálovou
pihrávku.

O PV
NH OV
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PROSTĚJOV Už dvoucifernou
šňůru porážek nezastavili prostějovští basketbalisté ani v zápase
proti Ostravě. A to i přesto, že byli
většinu času utkání 27. kola Kooperativy NBL ve vedení. V poslední čtvrtině ale selhali, po několika
nepřesnostech soupeři dovolili
otočit výsledek a totálně vypadli
z role. Ostravané svoji šanci pěvně
uchopili a po vítězství 85:75 mají
na svého soupeře v tabulce skupiny A2 už dvoubodový náskok.

EXKLUZIVNÍ rozhovor

celek Kooperativa NBL a bojovat
o postup!
Na čele skupiny o 1. až 6. místo jsou
momentálně Královští Lvi z Hradce
Králové před Zlínem a Litoměřicemi.
A pohled na soupisky těchto týmů
naznačují, že ani v první lize se nehraje špatný basketbal. „Řada týmů
má ve svém středu hráče z minulostí

Ladislav Valný

První čtvrtina přitom dala domácím
basketbalistům naději na vylepšení
dosavadní bilance. Rychle sice ztratili počáteční vedení 6:0 a museli
dotahovat mírnou ztrátu, přesto se
i s uzdraveným Petrem Dokoupilem
opět dostali do vedení a to si dokázali
držet. Střelecky se dařilo hlavně Dyckovi a s jeho pomocí dotáhli domácí
desetiminutovku ke stavu 23:18.
Menší náskok si Orli drželi až do 14.
minuty, do většího trháku se však nedostali a po trojce Bratčenkova musel
kouč Zbyněk Choleva uklidnit tým
oddechovým časem. Pauza prostějovským plejerům pomohla. Novou
huť nepustili k vyrovnání a sami se

nejrychleji. To se docela povedlo,
s tím můžu být snad spokojený.“
•• A také se šesti body, které
jste zaznamenal z trojkových
pokusů...
„Byly to otevřené střely a ty nemáme přecházet. Když je možnost, je třeba míč zvednout. V tu
chvíli se mažou rozdíly, i ty věkové. Na koho to vyjde, pálí. Je třeba
využívat každou příležitost k otevřené střele.“

PROSTĚJOV Zatím nejlepší výkon v nejvyšší soutěži podal
mladý prostějovský rozehrávač Martin Nábělek proti Ostravě.
Osmnáctiletá naděje vstoupila na palubovku bez respektu. A také díky velkému nasazení odehrál přes šestnáct minut. „To jsem
ani nečekal,“ přiznal po zápase Nábělek.

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

•• S vaším příchodem se hra
viditelně zrychlila. To byl úkol,
který jste dostal od trenéra?
„Ano, je to moje role v týmu.
Mám se snažit vyvážet míče co

z nejvyšší soutěže. Navíc využívají
i mladé basketbalisty ze soupisek klubů Kooperativa NBL. A kromě toho
v sestavách nastupují i draví talentovaní hráči,“ všímá si generální manažer
prostějovských Orlů Petr Fridrich.
Nejlépe hodnoceným hráčem Královských Lvů je bývalé prostějovské
křídlo Ondřej Peterka. Jeho spolu-

•• Před ligovým vystoupením
Orlů jste už jeden zápas odehrál. Čekal jste, že pak nastoupíte na dalších šestnáct minut?
„To mě vůbec nenapadlo. Myslel
jsem, že třeba půjdu do zápasu na
chvilku zaskočit. Nakonec z toho
byla docela velká porce. Ale bylo
to dáno především tím, že se vyfauloval Rayshawn Simmons.“
•• V závěru jste jednou ztratil
míč a dopustil se prorážení. Nebylo to kvůli únavě? Nechyběly
už trochu síly?
„To ne, s fyzičkou to ještě tak špatné nebylo. Chyby vyplynuly z nezkušenosti. Na nejvyšší soutěž si
zvykám a pořád se učím.“

hráčem je zkušený pivot Peter Majerík,
do základní sestavy patří bývalý mládežnický reprezentant Samuel Fajr.
Zajímavé jména má v sestavě také
Zlín. Především bývalého dlouholetého prostějovského kapitána
Jaroslava Prášila, ostříleného podkošového bojovníka Tomáše Vošlajera
a řadu hráčů širšího brněnského kád-

ru. Litoměřice mají v sestavě Admira
Aliče a Adama Žampacha. „Jsou to
zajímavé jména, ale o tom nechceme
vůbec přemýšlet. Máme před sebou
ještě čtyři zápasy ve skupině A2, pak
se uvidí. V každém případě nechceme
do žádné baráže. Uděláme maximum,
abychom se těmto zápasům vyhnuli,“
prohlásil Fridrich.

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...

Zbynk CHOLEVA - Orli Prostjov:
„Rozhodly ztráty, kterých jsme měli neskutečných pětadvacet a Ostrava jen devět. Ještě v první půli jsme se s tím nějak dokázali poprat. Pak
ale Ostrava vytáhla obranu a tím nás dostala do problémů. Je to pro mě
velké zklamání. Opravdu už jsem věřil, že se nám podaří uspět. Dlouho
to vypadalo nadějně. Když ale přišly problémy, ukázalo se, jak je tým
křehký a chybí mu sebevědomí.“
Dušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:
„Z naší strany špatná první půle, dostali jsme hodně bodů. Obrana byla
příšerná. Všude jsme byli pozdě a toho soupeř uměl využít. Dostali jsme
hodně bodů. Rozhodlo naše zlepšení v poslední čtvrtině. Tým začal presovat, dal několik snadných košů a tím se zvedl. Body jsou pro nás nesmírně cenné, držíme šanci na postup do play-off. Výkon ale zdaleka nebyl
podle mých představ.“

Foto: www.orliprostejov.cz

„Zrychlit hru je m5j úkol,“ popisuje roli v týmu Náblek

naopak několikrát při zakončení dokázali prosadit. Díky tomu odcházeli
do kabiny po dvaceti minutách za nadějného stavu 41:36.
Podobný průběh měla také třetí perioda. Ostrava se dostala do kontaktu
a snížila na rozdíl dvou bodů, vzápětí
však Orli zvýšili obrátky a vzali si zpět
ztracený náskok. Chvílemi dokonce
vedli dvouciferným rozdílem a mířili
za první letošní výhrou. Do závěrečné
pasáže vstupovali s náskokem osmi
bodů - 60:52.
Všechna snaha přišla vniveč během
37. minuty. Dvě ztráty a jeden faul prostějovské sestavy přinesly ostravskou
šňůru sedmi bodů a Orli ztratili klid.
Po dalších chybách šla Nová huť do
vedení, které pohodlně udržela. (lv)

Orly složila jedna nepovedená minuta...

PROSTĚJOV Poprvé v novodobé
historii se basketbalisté Prostějova pohybují na spodních příčkách ligové soutěže. A přestože do
konce sezóny zbývá odehrát ještě
docela dost zápasů, je třeba sledovat i prvoligovou tabulku. Vítěz
druhé nejvyšší soutěže bude mít
možnost vyzvat v baráži nejhorší

První liga nabízí nečitelné soupeře pro baráž

www.
RYCHLÝ vecernikpv.cz
VEERNÍK
Prvoligový nováèek
je témìø zachránìný
Prostějov (lv) - Ve velkém předstihu splnili svůj cíl mladí basketbalisté BCM Orli Prostějov ve svém
premiérovém prvoligovém ročníku. Na slušné výkony v základní
části navázali hned na začátku skupiny o 13. až 20. místo a získali si
rozhodující náskok. „Nějaká teorie
tam je, ale prakticky je hotovo. Na
jihlavskou Vysočinu a pražskou
Spartu máme už velký náskok.
Soupeři by museli všechno vyhrát
a my naopak všechno prohrát. To
se nestane, jsme zachráněni,“ počítá kouč mladých Orlů Peter Bálint.
„Sezóna se pro nás vyvíjela docela
slušně. Brzy se kluci seznámili se
soutěží, výkony šly nahoru. V první lize jsme obstáli,“ míní Bálint.

Druhým domácím
soupeøem v øadì
bude Brno
Prostějov (lv) - Také v pátém kole
nadstavbové skupiny A budou mít
hráči Prostějova na své straně výhodu domácího prostředí. Na začátku odvetné části přivítají Brno,
s nímž ve třech zápasech dvakrát
prohráli. Střetnutí se hraje v hale
Sportcentra DDM v sobotu 18.
března od 17.00 hodin.
„Je to pro nás další pokus, jak ukončit sérii neúspěchů. Je to pro všechny těžké, ale rozhodně se nevzdáváme. Pomalu se nám do sestavy
vrací Petr Dokoupil, připravený
bude snad i Michal Norwa, což by
mohlo pomoci,“ doufá trenér prostějovských basketbalistů Zbyněk
Choleva. Brno po slabém úvodu
sezóny doplnilo sestavu o několik zkušených hráčů a ti pomáhají
klubu k lepším výsledkům. „Mají
Tomance, Křemena, velice dobře
hraje Ware. Je to těžký soupeř,“ uvědomuje si Choleva.

www.
vecernikpv.cz
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Krize Sokola II pokračovala i s Kuřimí
na gól (3:4), ale odhodlaně působící
soupeř šel do dalšího trháku – 4:10!
Obrovské problémy činil domácím
střelcům výborný brankář Mašek, jenž
pochytal spoustu střel a své spoluhráče
nastartoval. Kuřimští se dokázali prosazovat středem i z křídel, naopak Sokol II působil hodně bezradně, trápil se
v útoku a měl propustnou obranu. Po
poločase tak drželi hosté zasloužené
vedení – 7:12.
Do druhého dějství nastoupil v domácí
bráně Hrubý, předvedl několik dobrých zákroků a jeho spoluhráči začali
pozvolna z náskoku ukrajovat – 13:16 a
15:16. Vyrovnání měl ve své moci Kristián Bokůvka, ale v trháku se míč zapletl
pod nohy… Právě neskutečný počet
technických chyb srazil naděje Prostějova na zvrat. V době, kdy se lámal chléb,
nastoupil do svatyně hostů Vystavěl
a počínal si stejně jako jeho předchůdce. Hostům se tak podařilo během tří
minut odskočit z 16:18 na 16:23 a bylo
vymalováno. Prostějovští se už z tohoto
KO nezvedli a připsali si tak třetí porážku ze čtyř jarních vystoupení…
V příštím kole zajíždějí Prostějovští
do Maloměřic, kde se na půdě třetího týmu tabulky představí v sobotu
18. 3. od 10:30 hodin.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22
klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

  

Jan POKORNÝ – SK Kuøim
„Zajímavý zápas. Oba celky jsou momentálně oslabeny o své nejlepší hráče,
takže se nedalo předem říct, kdo je favorit. Nás nastartovalo předchozí vítězství
s Telnicí. Kluci chytli chuť vyhrávat a to se projevilo i dnes. Měli jsme dobré
nasazení v obraně a naše chuť se projevila i v koncovce. Prostějov hrál rychle,
nechtěli jsme jim dát naději na obrat zápasu. Upřímně přiznám, že jsme sem
jeli pokusit se vyhrát. Samozřejmě ale vždycky záleží i na výkonu soupeře. “

Svatopluk ORDELT – Sokol II Prostìjov
„Těžký soupeř… Hlavní problém byl v prvním poločase, kdy jsme dali pouze
sedm branek. Obrana jakž takž fungovala. V útoku se nám proti zatažené obraně
nedařilo. Vůbec jsme nestříleli z dálky a protlačit se nešlo. V naší hře bylo strašně
moc nepřesností. Přihrávky létaly všude možně. Každý se soustředil na zpracování těžkých míčů. Musíme se pokusit to nějak zvrátit. Sedla na nás nějaká smůla,
nedaří se. Teď jedeme do Maloměřic, tam to bude taky těžké.“





Hostující výběr měl celé utkání pod kontrolou
SO PRO
SK KUŘ 18:25
PROSTĚJOV Silnější vyhrává.
V dalším domácím mistrovském
vystoupení tahali prostějovští
házenkáři opět za kratší konec.
Oproti předchozímu představení
s Velkým Meziříčím ke svému výkonu přidali snahu a bojovnost. Na
průměrově vyšší a těžší borce z Kuřimi to však nestačilo. Hráčům Sokola II se nepodařilo prakticky celý
zápas najít účinný recept na obranu soupeře a vinou nepřesností
musejí trávit sedmibrankovou porážku.

Původní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Prostějovský soubor tentokrát kočíroval z lavičky stabilní trenér Svatopluk Ordelt, přesto ani jeho přítomnost nezabránila laxnímu vstupu. Po
pěti minutách ztrácel domácí tým
tři góly – 1:4. Následovalo mírné
zlepšení, kdy se Prostějovští dotáhli

k dispozici všechny opory, jedeme
tam jednoznačně vyhrát,“ uzavřel
Alois Jurík. Hanácké derby v kategorii mladšího dorostu se odehraje
v neděli 19. 3. od 14:00 hodin. (zv)
Aktuální tabulku
najdete na straně 22
TJ Sokol Centrum Haná
_`q{" q  )
24:27 (15:13)

Rozhodčí: Matuška, Netík. Vyloučení: 2:5. ČK: Holčák (R).
Sedmičky: 2/2:6/2.
Sestava a branky Centra Haná:
Lamplota – Nevrla 6, Oščádal,
Karvay 2, Hanták 1, Pospíšil 4,
Dobeš 8, Palička 3, Ševčík.
Trenér: Alois Jurík.

FA NAP
SO KOS 37:32
NAPAJEDLA, KOSTELEC NA
HANÉ Premiérové zaváhání.
Třízápasová
vítězná
šňůra
přetržena.
Rozjetý
Kostelec
odjížděl k duelu do Napajedel v roli
favorita. Na straně Hanáků byl dosavadní plný bodový zisk, zatímco
Fatra doposud na jarní bodový zisk
marně čekala. Ambice hostů však
srazily absence tří hráčů základní
sestavy a lehkovážnější přístup k defenzivním úkolům. „Zápas se nám
podle představ nepovedl. Na vině
je špatná hra naší obrany,“ poznamenal k pětibrankové porážce Jiří
Grepl, trenér Kostelce.

hecovaný. V osobních soubojích jsme
tahali sice za kratší konec, ale výsledkově jsme zápas zvládli – 16:6,“ popisoval
úvodní duel Jakub Jamrich, jeden z trenérů ročníku 2005. Druhé vystoupení
proti malým klokanům už tolik úspěšné nebylo – 2:7. „Druhý zápas se nesl
v podobném duchu. Spíše než pěkné
akce byla k vidění spousta osobních
soubojů, ve kterých nám chyběl důraz,“
doplnil Jamrich. Závěrečný test proběhl
proti soupeři nejslavnějšímu – Spartě.
„Hrálo se nezvykle pouze na jednom
hřišti a místo obvyklého 7+1 v rozestavení 8+1. Podle očekávání měla Sparta
častěji míč na svých kopačkách. Do
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Deklasovali Zelenkùv Meteor

PRAHA Od úterý do pátku se ročníky 2003 a 2005 fotbalového 1.SK
Prostějov připravovaly v Praze.
„Jednalo se o herní soustředění, ve
kterém jsme sehráli čtyři přípravná utkání,“ informoval Matěj Vybíhal, trenér ročníku 2003. Mladší
fotbalisté poměřily síly s pražskými protivníky třikrát.
Výběr ročníku 2005 se postupně utkal
s FK Meteor Praha VIII, Bohemians
Praha 1905 a AC Spartou Praha. „Meteor pod vedením bývalého hráče eskáčka Lukáše Zelenky na nás byl hodně na-

sport 39
<   
z dálky,“ má jasno

$ = 5"

PROSTĚJOV V každém jarním
zápase patří k nejsvětlejším
jevům prostějovské sestavy.
Nejinak tomu bylo i v utkání
s Kuřimí. Kristián Bokůvka
(na snímku) byl nejlepším
střelcem Sokola II, ale ani jeho
sedm přesných tref na bodový
zisk nestačilo. Po další domácí
porážce se pak prostějovská

rr

rr

rr

rr

rr

rr

opora zamyslela nad důvody, „Je pravda, že byli v průměru všichni
proč to momentálně mužstvu větší. Na druhé straně bych ale řekl,
že jsme zase lepší na nohách. V tom
nešlape.
bych zase takový problém neviděl.
Zdeněk VYSLOUŽIL Rychlostí se to dá vykompenzovat.“
Po minulém propadáku jste se
asi chtěli omluvit divákům…
„Samozřejmě. Chtěli jsme vyhrát.
Bohužel nevíme sami, proč to nevychází.“
Vstup do podzimu jste měli
podobný. Věříte tedy v obrat?
„Doufám, že to bude podobné
a začneme zase vyhrávat. Také jsme
tehdy prohrávali a pak se to otočilo.“
Pokud byste šli v podobné fazóně do derby s Kostelcem, asi by
to nedopadlo dobře…
(smích) „Tak na tohle odpovědět
nedokážu. On je každý zápas jiný.
Uvidíme, jak se to nakonec vyvrbí!“

Jak byste hodnotil dnešní
utkání?
(zamyšlení) „Abych pravdu řekl, tak
nevím. Začátek byl dobrý, ale pak
nevím, co se stalo. Přestali jsme dávat
góly. Nepřipravená až zbrklá střelba.“
Problémy vám dělala obrana
Kuřimi…
„Byli zatažení na těch šesti sedmi
metrech. Nám chybí střelec z dálky.
Při absenci Kosiny a Kozlovského
není nikdo, kdo by střílel z dálky
a vytáhl soupeřovu obranu.“
Nechyběly vám proti urostlým
Kuřimákům i kila?

hráli vabank a domácí nás přestříleli.
Bohužel nám nezahrály spojky, co
jsme si představovali. Jejich branky
nám chyběly,“ komentoval Jiří Grepl.
Možnost nápravy budou mít
Kostelečtí v dalším kole, kdy na
domácí palubovce hostí Telnici. Utkání se hraje tradičně v neděli 19.
března od 10:30 hodin!
(zv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

ŘÁDIL ŠOTEK!
V minulém vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se k reportu z utkání Kostelce na Hané
s Tišnovem vloudil šotek. Místo
Tišnova byla mylně uvedena jako
soupeř Telnice. Všem čtenářům se
tímto omlouváme!
(zv)

2003. Ze čtyř utkání dvakrát zvítězili,
jednou remizovali a podlehli pouze
Slavii. Na úvod Prostějovští rozstříleli
žižkovskou Viktorku – 9:2. Střelecky
se prosadili: Vyhlídal 3, Matěj Petr
2, Holub 2, Klimeš 1 a jeden gól byl
vlastní. Ve druhém vystoupení podlehl
1.SK pražské Slavii – 1:5, když jediný
gól vstřelil Klimeš. Následovala remíza
s Bohemians – 1:1, autorem přesné
trefy byl Vyhlídal. Na závěr pak přestříleli borci z Hané vyšehradský Slavoj –
4:3 (Holub 2, Šlechta, Vyhlídal). „Herně se nám dařilo velmi dobře. Hráči i
 !%'$ +, -!#$
přes vysokou fyzickou zátěž po celou
vyložených šancí jsme ale soupeře moc dobu soustředění předváděli bojovnepouštěli. Inkasovali jsme především né a kvalitní výkony. Bohužel se nám
ze střel z větší vzdálenosti. Prohráli jsme nepovedl výsledkově zápas se Slavií
– 0:7,“ popsal duel Jamrich a dodal: a Bohemians Praha. S klokany jsme
„Kluci však zaslouží pochvalu za bojov- vyrovnávací gól inkasovali v poslednost a přístup, který nám v předchozích ních minutách. Hráče musíme za celé
zápasech chyběl. Celkově kluci soustře- soustředění pochválit. Svými výkony
dění zvládli velmi dobře. Většina z nich prezentovali klub i celé město Proshrála proti takovým soupeřům poprvé. tějov příkladně,“ zhodnotil čtyřdenní
Nyní je to pouze na nich, co si z těchto akci Matěj Vybíhal.
utkání odnesou a zda se jejich přístup Sestava ročníku 2003: Bokůvka,
a nasazení ještě zlepší.“
Smékal, Vacek - Ohlídalová, Král,
Gottwald, Vyhlídal, Grulich, ŠmehNestaèili jen Slavii
lík, Spáčil, Holub, Martin Petr, Matěj
S pozitivní výsledkovou bilancí se Petr, Paar, Ježková, Šlechta, Klimeš,
vraceli z hlavního města borci ročníku Horák, Robeš, Crhonek.
(zv)

Poměřili síly se Spartou i Slavií
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Domácí tým zmobilizoval všechny
síly a nastoupil v kompletním složení.
Kostelečtí však s Fatrou dokázali herně
držet krok a stále se drželi na dostřel.
„Nedokázali jsme důsledně bránit
a poměrně lacino jsme inkasovali.
Přesto jsme v první polovině dokázali
držet herně i výsledkově krok,“ vyjádřil
se k prvnímu poločasu trenér Grepl.
Ten ztratili Kostelečtí rozdílem jediného gólu – 16:17.
Podobný děj se odehrával i ve druhém
dějství. Domácí měli sice stále mírně
navrch, ale Sokol byl stále v dohledu.
Fatra však přidala v závěru, kdy se utrhla na tři branky, a hostům nezbylo, než
vrhnout všechny síly do útoku. Strhla
se tak líbivá přestřelka, na jejímž konci
se ovšem radovali z pětibrankové
výhry – 37:32. „Druhou půlku se nám
nepatřilo dotáhnout. V závěru jsme už

jízda    ;
Centrum Haná poprvé na lopatkách! Kostelecká
Napajedla jarní štiku přestřílela
„Před utkáním jsme měli velké problémy se sestavou. Navíc se zranil Karvay,
jenž byl odvezen s podezřením na zlomeninu do nemocnice. Musel jsem
tak postavil i jednoho žáka,“ líčil neskutečné lapálie Jurík, jenž dodal: „Odešli
jsme fyzicky. Propadli jsme střelecky.
Kluci museli hrát na pro ně nezvyklých
postech, zkrátka to nešlo.“
Mladší dorostenci Centra Haná tak
prohráli poprvé v sezóně, ale v čele
tabulky zůstávají i nadále. Z dosavadních dvanácti odehraných utkání
mají na svém kontě jedenáct výher
a jdou za celkovým prvenstvím.
Své výsadní postavení si budou chtít
svěřenci Aloise Juríka udržet i po
příštím kole. „Hrajeme v Olomouci.
Vzhledem k tomu, že bych měl mít

Rožnov využil oslabené sestavy lídra

SO CEH
TJ ROŽ 24:27
KOSTELEC NA HANÉ Jednou
to muselo přijít. Mladší dorostenci TJ Sokol Centrum Haná
poznali poprvé v sezóně hořkost
porážky. S týmem z Valašska doplatili na velmi úzkou sestavu
a zranění ústředního hráče. Fyzicky dobře připravený a disciplinovaný tým Rožnova slavil nečekané, ale zasloužené vítězství.
„Rožnov hrál ukázněně a vítězství si zasloužil,“ uznal kvalitu
soupeře Alois Jurík, trenér Centra Haná.

Volejbalistky OP
mácího celku 1:3 (-21, -20, 22, -24) a
kolektiv trenéra Ladislava Sypka tak
mohl slavit, že si třetí nejvyšší českou
soutěž zahraje i v příští sezóně.
V posledním dějství teď půjde o to,
jestli zopakuje výbornou pátou příčku z minulého ročníku. Tuto sobotu
18. března od 10.00 a 14.00 hodin
ženy OP přivítají v Letní hale u velodromu konkurenční Vsetín, a pokud jej dvakrát porazí, kvalitní umístění přesně uprostřed devítičlenné
tabulky bude definitivně jejich.
2. liga žen, skupina C 2016/2017
- průběžné pořadí po 34. kole: 1.
Opava 71, 2. Kylešovice 70, 3. Nový
Jičín 63, 4. Ostrava B 52, 5. Vsetín 38,
6. OP Prostějov 35, 7. Šlapanice 35,
8. Juliánov 29, 9. Bílovec 15. (son)

zachránily druhou ligu
PROSTĚJOV Půlroční mise volejbalistek TJ OP Prostějov je
zdárně u konce. Jejich hlavním
cílem ve 2. lize žen 2016/2017
bylo po loňské přestavbě hráčského kádru udržet soutěž - a to se už
před závěrečným dvoukolem povedlo. Rozhodl o tom čtyřbodový
zisk přivezený ze hřiště outsidera
uzavírajícího tabulku.
Bílovec přitom vůbec nebyl odevzdaným soupeřem, naopak pořádně kousal. A v úvodním vzájemném
střetnutí Hanačky dokonce zdolal
3:2 (-25, 18, -24, 13, 12). Za takové
situace potřebovalo ópéčko k jistotě
záchrany vyhrát odvetu za tři body,
což se po dalším nelehkém boji zdařilo. Druhý mač skončil z pohledu do-
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Foto: Zdenk Vysloužil

REGIONÁLNÍ FUTSAL ZAZNAMENÁVÁ ÚSTUP ZE SLÁVY
„„Nezátka“ to nezvládly

i tím, že je stále méně hráčů. Vyrovnaných zápasů je tak málo a soutěž
ztrácí kvalitu,“ nepřeceňoval dominanci svého klubu Kocourek.

Uplynulá sezóna evidovala historicky nejmenší účast!

PROSTĚJOVSKO Fenomén zimního období zeleného sportu.
Ať už mu říkáme halový fotbal, sálovka nebo v posledních letech futsal, ve všech případech jde o oblíbenou výplň dlouhé
přestávky mezi podzimní a jarní částí sezóny. Obzvláště v regionu Prostějovska mají soutěže s kulatým míčem na palubovce
silné zázemí a dlouholetou tradici. Prakticky žádný fotbalista
nemůže říct, že by si „sálovku“ alespoň jednou nezahrál. A kluby jako Kulcao, Beseda nebo Ariston šířily na přelomu osmdesátých i devadesátých let minulého století slávu regionu dokonce v nejvyšších tuzemských soutěžích. Následovníkem se
pak stal Relax Prostějov, kterému se dokonce podařilo vyválčit
i titul mistra České republiky! A právě tento oddíl znovu obhájil
postavení nejlepšího týmu místních futsalových soutěží. Jinak
je ovšem situace rok od roku horší...

Již pošesté se z titulu radoval Relax.

Zdroj: PV Veerník

NEJLEPŠÍ KANONÝØI JEDNOTLIVÝCH SOUTÌŽÍ 2016 - 2017
38
27 20
3. Michal SPÁČIL (Relax)

41 41 33

1. Pavel VORÁČ (Relax)

OKRESNÍ PØEBORNÍCI 2011-2017
2016-2017
FC Relax Prostìjov
2015-2016
FC Relax Prostìjov
2014-2015
FC Relax Prostìjov
2013-2014
FC Relax Prostìjov
2012-2013
FC Relax Prostìjov
2011-2012
FC Relax Prostìjov

ba si položit otázku, jestli je vůbec
pro koho tu sálovku dělat. Dvakrát
jsem se pokoušel svolat valnou hromadu, ale odezva z klubů nebyla
prakticky žádná,“ pokrčil rameny.
„Kluby znají jen svá práva, ale povinnosti ne... Já ty schůze přece nedělám
proto, že nemám jak si vyplnit odpoledne,“ vzkázal do duší všech futsalových přívrženců.

LIGA VETERÁNŮ

2. Petr HODULÁK (Bexim)

31 28 22

2. TŘÍDA

3. Jan TYPNER (Brodek)

nejen týmy, které se k turnajům dostavily, ale i rozhodčí a v neposlední
řadě samotný hlavní organizátor
František Kocourek. Zbytečně se
pak platily pronájmy hal, které zůstaly nevyužity. Všechny tyto atributy
pak samozřejmě berou chuť i elán
pokračovat v organizování něčeho,
čeho si samotní účastníci neváží.
„Některé věci se musí změnit! Je tře-

1. TŘÍDA

1. David TRAJER (BVD)

Neskuteèný èarostøelec
N
Svou osmdesátigólovou hranici
opět pokořil Michal Spáčil. Borec,
jenž má na krku již čtyři křížky, je
stále bezkonkurenčním kanonýrem
všech soutěží. Tentokrát nasázel do
sítí soupeřů jedenaosmdesát gólů
a to neabsolvoval zdaleka tolik utkání jako v minulosti. O královskou
korunu v elitní soutěži se tak podělil
s Frantou Pospíšilem, mezi veterány
ji přepustil kolegovi z mužstva Pavlu Voráčovi a ve druhé lize skončil
mimo stupně vítězů.
Přesto je jeho bilance úctyhodná: 41 přesných zásahů v nejvyšší soutěži, dvacet tref ve 2. třídě
a k tomu dalších dvacet mezi veterány! „K tomu nemám co dodat.
Myslím, že je to hlavně k zamyšlení pro mladé hráče, měli by si z něj
vzít příklad. Ti kolikrát přemýšlí, že
budou v pětadvaceti končit. On jim
má ve třiačtyřiceti pořád co ukázat,“
podotkl Kocourek.

Bude se pokraèovat?
Smutnou realitou byl rekordní
počet kontumačních výsledků
z důvodu, že se některý z týmů nedostavil k turnaji. Totálně se tím
narušil nejen průběh samotných
turnajů, na kterých někdy chyběly i dva týmy, ale i regulérnost
celé soutěže... Rozčarovaní pak byli
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ních hráčů plné a jistě je to stojí
nemalý peníz...

V uplynulém ročníku se do okresních soutěží přihlásilo šestnáct
týmů v elitní kategorii a k tomu
osm veteránských celků složených
z hráčů starších pětatřiceti let.
Z tohoto naplněného pelotonu
slavili borci Relaxu prvenství jak
v elitní, tak i druhé třídě a k tomu
veteránské soutěži.
Největší favorit elitní soutěže šel
opět za titulem jako hladový vlk za
ovcí. Zvláště dominance v základní části byla suverénní. Ze čtrnácti
odehraných utkání jich Relax třináct
vyhrál a pouze jednou remizoval
s Mechechelenem. V čele tabulky
měl patnáctibodový náskok.
Mnohem větší drama se ale nečekaně odehrávalo v nadstavbové
části, kdy pětinásobný obhájce
překvapivě padl s Aristonem,
načež před posledním turnajem
byly v čele tabulky beze ztráty
bodu Nezamyslice. ŽE-STAV
v rozhodujícím duelu vedl ještě
tři minuty před koncem o dvě
branky, ale mohutně finišující
Relax nakonec stihl vyrovnat!
„Já se přiznám, že už jsem považoval titul za ztracený,“ dodal šéf
Relaxu. Psychicky nalomená nezamyslická parta následně nezvládla
zápas s Aristonem a z šestého titulu
v řadě se opět radovali červeno-černí. „Nezamyslice vhodně doplnily
kádr. Pan Oulehla přivedl dobrého
gólmana, doplnil tým útočníkem
Opltem. Navíc se pravidelně scházeli. Oni hrávali nadprůměrně už
sezóny předtím, ale letos jim vyšly
nějaké zápasy a fungovalo jim to,“
pochválil největšího soupeře František Kocourek a dodává: „Například Zavadilka má hráče, kteří by
měli hrát špičku tabulky, Ariston
jakbysmet. Jde o to, aby se ty týmy
scházely pravidelně.“
Suverenita Relaxu se promítla i ve
2. lize. Záložní tým hegemona si dokráčel pro prvenství stylem start - cíl.
Obdobným způsobem si pak počínal i veteránský výběr tohoto klubu.
„Béčko“ Relaxu zvítězilo ve všech
čtrnácti zápasech a se skóre 140:63
nenechal nikoho na pochybách, kdo
že je v regionu králem.
3. Radek OŠLEJŠEK (Mechechelen)

Chybí i zodpovìdnost
Vedle výše zmíněných financí je
dalším problémem zodpovědnost.
Každý vedoucí nebo organizátor
nám dá jistě za pravdu, že se potýká
se skladbou mužstva. Dnešní mladá
generace v sobě zkrátka (až na výjimky) nemá ten správný zápal. Na
futsal chodí, jen když se jim to hodí,
a v případě, že se hraje například
ráno v Němčicích nad Hanou, jich
tak polovina jednoduše nepřijde...
Tým, který tak na jednom turnaji
zle zatápí například i samotnému
Relaxu, o týden později (když se vůbec sejde) prohraje i s tím největším
outsiderem! Nejenže to devalvuje
celou soutěž, ale hlavně to bere chuť
i ostatním soupeřům. „Každé mužstvo musí svého tahouna, organizačního pracovníka, který se o to stará,“
má jasno Kocourek. „A pokud tomu
tak není, nastává většinou problém.
Tým sám o sobě nefunguje!“

Fenomén Relax
Poslední dvě dekády by se daly směle
nazvat Relax a ti druzí. Klub vedený
právě manažerem Františkem Kocourkem si drží pozici neoddiskutovatelné regionální jedničky již
okolo dvaceti let. Každoroční sbírání mistrovských titulů je samozřejmostí, přestože ambiciózních
vyzyvatelů se sezónu od sezóny
najde celá řada... Prvenství stejně
nakonec parta v červeno-černých
dresech slavila i letos, i když tentokrát s notně velkou dávkou štěstí.
V posledních šesti sezónách tak nezná okresní soutěž jiného šampiona
než Relax! „Ono je to zapříčiněno

Foto: Zdenk Vysloužil
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Zdeněk
VYSLOUŽIL
V porovnání se zbytkem České republiky patří Prostějovsko stále k regionům s největší futsalovou základnou. Oproti předchozím sezónám se
však pro ročník 206/2016 přihlásilo
historicky nejméně oddílů! Doby,
kdy se hrálo ve čtyřech nebo
dokonce pěti výkonnostních
třídách, jsou tak s největší pravděpodobností nenávratně pryč.
Letos se dlouhodobé zimní soutěže
zúčastnilo pouze šestnáct týmů ve
dvou třídách plus osmička veteránských výběrů. „Fotbalisté stárnou,
těch aktivních ubývá. Možná od
toho očekávají něco jiného, možná
nemají čas. Opravdu nevím, proč zájem upadá,“ zamyslel se exkluzivně
pro Večerník František Kocourek,
organizátor futsalových soutěží na
Prostějovsku.

Rozhodují peníze
Důvodů, proč mezi fotbalisty zájem
o start ve futsalových soutěžích slábne, je hned několik. Nejzásadnějším
jsou ale finanční prostředky. Dát
dohromady startovné ve výši dosahující téměř deset tisíc korun je pro
mnoho oddílů neřešitelný problém.
Když vezeme, že každý tým tvoří
v průměru maximálně deset hráčů,
vychází to při absenci příspěvku
sponzora tisícovku na hlavu. Další
částky vynaloží hráči na dopravu
a to je zvláště mezi mladší generací
problém. Na druhou stranu je ale
zajímavé že například víkendové
disco akce v Moravě jsou aktiv-

Parta nezamyslických bojovník byla krek od senzace.
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