17012510098

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

DNES



seriál „Restaurace a hostince pod lupou.“ str.

8

BEREME
KE STOLU
LUPU!!!

s pohodou od 25. 3.



15012810072

DNES N
8 STRA
A
ZDARM
NAVÍC

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí 20. března 2017

Cena 17 Kč

Čí slo 1 2 tR oční k 21

80 stran

ZUŘÍ BOJ BRITSKÁ KRÁLOVNA

 

  

čtěte na stranách 42-43

➢



  
           


 
28

        !!"
Foto: Martin Zaoral

17031710313

PROSTĚJOV V Prostějově existují dva hokejové oddíly mládeže,
a nyní si také hned dvojice mužů nárokuje dokument potřebný ke startu
ve druhé nejvyšší soutěži mužů! Dle Michala Tomigy patří licence pod
LHK Jestřábi spolek, Jaroslav Luňák však v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník tvrdí, že práva jsou jeho! A to doteď většina fanoušků žila v domnění, že vlastníkem je město. Tomu se říká Kocourkov...
(pk)
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RECALL s. r. o.
Zavedená šicí dílna v Prostějově

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

Tel.: 724 780 895

17031410291

17031310289

Nabízíme dobré platové podmínky
a práci v příjemném kolektivu.
Nástup možný ihned.
Volejte Po - Pá 7 - 14 hod.

2

RYCHLÝ
VEERNÍK
Obžaloba za dveømi
Prostějov (mik) – Nepodávání daňových přiznání, které komunistického zastupitele Josefa
Augustina stálo místo radního,
se blíží ke konečnému rozuzlení.
„Hospodářská kriminálka uzavírá vyšetřování, podle odhadů by
měla obžaloba padnout do měsíce,“ prozradil Večerníku zdroj
obeznámený s vyšetřováním celé
kauzy. Josefu Augustinovi podle
něho hrozí podmínečné odnětí
svobody, což by mohl být i konec
jeho advokátní praxe.

Drsná absence
Prostějov (mik) - Ještě nikdy
v historii prostějovského zastupitelstva nechybělo při jednání tolik
komunálních politiků jako minulé
pondělí, kdy se hlasovalo o způsobu financování nákladů na ledovou plochu pro dva mládežnické
kluby. Omluvenku z různých důvodů poslala primátorce hned desítka zastupitelů! Chyběli Zuzana
Bartošová (KDU-ČSL), Aleš Nevrla, Václav Kolář (oba TOP 09
a Nezávislí Prostějované), Tomáš
Blumenstein (ODS), Jaroslav
Šlambor (KSČM), Jaroslav Faltýnek, Marcela Župková, František
Jura (všichni ANO 2011), František Filouš (nezařazený) a Božena
Sekaninová (ČSSD). František
Jura nakonec se zpožděním na
jednání přišel, ovšem hned jej „vystřídal“ Petr Kapounek (Změna
pro Prostějov), který se omluvil
pro nemoc.

www.
vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

rubriky
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LYŽE JAKO PLOT!
FOTO
VEÈERNÍKU
Michal KADLEC
Chyběl ten správný materiál nebo má majitel
rodinného domu v Ptenském Dvorku fantazii
jako trám? Fotograf Večerníku při průjezdu
malebnou vesničkou nestačil vyvalovat oční
bulvy, když spatřil oplocení domu, jehož část
tvořily lyže. Zřejmě již opotřebované a vyřazené, jinak by šlo skutečně o velmi drahý špás.
Možná jen potřeboval rychle něčím zalátat
díru a nic jiného zrovna neměl po ruce...
Ať je to jak chce, nápad je to originální, nikde
jinde v republice něco podobného určitě neuvidíte.
Ale pozor, vážení řidiči, pokud pojedete kolem
a budete se taky chtít divit, dejte si „majzla“.
Poblíž je hned železniční přejezd, tak ať si ty
hlavy moc nevykroutíte a nesrazí vás vlak!

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

•• Pondělí ••
Odcházení. Někdy je nejlepším a nejjednodušším řešením prostě odejít. To
platí i pro Michala Tomigu, který ohlásil svůj odchod z prostějovského hokeje.
V současnosti kvůli svým dluhům čelí trestnímu oznámení, k němuž se připojila i prostějovská radnice. Mládežnický hokej dotovaný z rozpočtu města však
bude v Prostějově nepochybně pokračovat i po Tomigovi.
•• Úterý ••
Z mechu a kapradí. „Vstávej, semínko, holala, bude z tebe fiala!“ volali nesmrtelní
dětští hrdinové Křemílek a Vochomůrka. Na vlastní oči je mohly dětští diváci spatřit
v prostějovském divadle, kam dorazili v podání herců pražského souboru Anfas.
•• Středa ••
Boží mlýny melou pomalu, ale z posledního. „Spravedlnost je vlak, který
má vždycky zpoždění,“ všimla si ruská spisovatelka Marina Ivanovna Cvetajeva. Jak se zdá, v některých případech Boží mlýny melou dokonce ještě pomaleji než naše soudy. Nasvědčovaly by tomu dosavadní nezdařilé pokusy lidské
spravedlnosti o potrestání bývalého generálního ředitele zkrachovalého OP
Prostějov Františka Tuhého. Navzdory tomu je jisté, že přijde den, kdy každý
z nás dostane přesně to, co si zaslouží...
•• Čtvrtek ••
Na pivo bez rozumu. Tenhle člověk už o škodlivosti alkoholu určitě ledacos ví. Nepřestal však pít, ale přemýšlet. Přesně tak by se dal charakterizovat čtyřicetiletý řidič,
který vyjel do Doloplaz na pivo. Po dvanácti kouscích sedl za volant a vyrazil domů.
Naštěstí jej zastavili policisté, kteří zjistili, že už šest let nemá řidičák. Takového člověka nemá cenu posílat do vězení, prostě by se mu mělo zabavit jeho auto.
•• Pátek ••
O pár opic více. Americký režisér Gilliam chtěl v polovině devadesátých
let minulého století natočit film s názvem Devět opic. Pak ovšem při procházce Prahou potkal nevlastního vnuka Járy Cimrmana, který se ho zeptal:
„A, Terry, není to málo?“ Tak vznikl geniální sci-fi snímek Dvanáct opic, podle
nějž se jmenuje i prostějovský bar.
•• Sobota ••
Soutěž bez tanků. Při jedné taneční soutěži se všichni přítomní dobře bavili. V tom
se v kulturním domě začala bořit zeď. V rozlehlém sále plném tanečníků se náhle
objevil tank. Z něj vylezl chlap a zeptal se: „Je tady ta soutěž v tancích?“ K ničemu
podobnému naštěstí nedošlo v Němčicích nad Hanou při přehlídce Orion dancing
stars.
•• Neděle ••
Nenahraditelný lev. „Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se
z něho lev,“ poznamenal Karel Čapek. Že na místo moudrého krále zvířat
nemůže nastoupit kdejaký vůl, na to přišla i zvířátka v pohádce Ptenského
dětského divadla Kdo bude král.

CO NÁS POTŠILO...
Kavárna ve Špalíčku bude! Dva
a půl roku to trvalo, ale milovníci dobré kávy a ještě k tomu v atraktivním
prostředí, se konečně dočkají. Po
byrokratických průtazích a jednáních
s Olomouckým krajem otevře konečně prostějovské muzeum vlastní
kavárnu ve Špalíčku. Muzeum si ale
muselo půjčit u banky...
CO NÁS UDIVILO…
Prošustrovaná licence! Kdo z hokejových fanoušků doufal, že licence na
první ligu je pod kuratelou magistrátu a
nelze prodat do jiného města, toho vyvedlo z omylu pondělní jednání zastupitelstva. Licenční právo na WSM ligu
má soukromého majitele! A prý hned
dokonce dva, k vlastnictví se hlásí jak
Michal Tomiga, tak i Jaroslav Luňák...

Pi stavb oplocení se v Ptenském Dvorku fantazii meze rozhodn nekladly! Foto: Josef Popelka

Agentura Sázkai vypsali kurzy na nového primátora!
Do komunálních voleb v Prostějově sice schází ještě rok a půl,
ovšem jak Agentura Hóser zjistila,
sázkové kanceláře už stanovily
kurzy na nového primátora či primátorku Prostějova. Pokud si tedy
vsadíte na nového lodivoda města
už teď, pak můžete vyhrát velmi
zajímavé prašule!
Sázková kancelář Fiasko považuje za největšího favorita komunálních voleb na podzim roku 2017
současnou primátorku Alenu Rašákovou s kurzem 2:1. „Kurňa,
potřebuju dva miliony, tak si jdu

rubriky
Večerníku

svůj našetřený milion hned vsadit,
abych ho dvojnásobně okotila. To
je tutovka,“ zajásala po zprávě
současná první žena Prostějova.
Kurz 5:1 má na triku náměstek
Jiří Nikamnepospíchal. „Sázkaře
bych nechtěl zbytečně prudit, nevím, zda budu vůbec kandidovat.
Mám totiž nabídku dělat poradce
novému americkému prezidentovi,“ svěřil se. Zajímavou nabídku
předložila tipérům sázková kancelář těm, kteří věří současnému
opozičnímu zastupiteli za hnutí
Nic se v Prostějově nezmění Janu
Nicnevrátilovi. „V jeho případě
vypisujeme kurz dvacet ku jedné.
Je to outsider, ale zdaleka ne největší,“ uvedl exkluzivně Ferdinand

KRIMI
íslo

Samotní policisté je nazvali fantomy prostějovských
sklepů. Strážcům zákona se
během uplynulého týdne podařilo polapit dva vykradače sklepních kójí, především
z domů v centru města a jeho
nejbližšího okolí.

15

Bonus, majitel Fiaska. „Tak to si
vsadím na sebe pajcku. Docela si
věřím, obzvláště když jsem od Zelených přešel k Červeným,“ zazubil se Nicnevrátil.
Ale pozor, jsou tu ještě další zajímavé pobídky, jak lehce zbohatnout.
Kurz 50:1 je vypsán na Ivanu Hemerákovou, stejně tak na Zdeňka
Fišeráka. Pak je tu věčný pirátský
rebel Pjotr Kapoun s kurzem 75:1,
daňový poradce Josef Augustus
má kurz 100:1, a kdo věří, že se
do křesla primátora vrátí dřívější
strážce městské pokladny Miroslav
Nakaseseděl, může si ze sázkové
kanceláře odnést pětisetnásobek
toho, co vsadí! „Nechci předjímat,
ale cítím se výborně a pokusím se

o návrat! Mě samozřejmě žádné
sázky nezajímají, ale moje žena
třeba na mě pětikorunu dá! Každopádně bych primátorskou kancelář rád znovu obsadil, docela to
v ní znám,“ pousmál se Nakaseseděl.
Zbývá ještě dodat, že naprostým
a bezkonkurenčním outsiderem
na post primátora je podle sázkové kanceláře Fiasko současný opoziční zastupitel, kterého nikdo nechce, František Filomén. „Na něho
jsme určili kurz milion ku jedné,“
potvrdil Bonus.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…

20 000
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se pořádně plácne přes kapsu! Pěkně
zakulacenou částku vyplatí nejčtenější regionální periodikum letošnímu vítězi celoroční tipovačky
„FOTBALOVÁ DEVÍTKA“. Ten
tak dostane na ruku dvacet „prutů“, jelikož právě kulaté narozeniny tohoto čísla se chystáme slavit.
Podrobnosti čtěte na straně 34
ZAUJAL NÁS…

BOHUMIL
PÁCL

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.

Dva výtečníci mají na svědomí hned patnáct vyloupených
sklepů, tedy alespoň tento
počet se podařilo policistům
oběma prokázat. Neřádi lidem brali všechno možné, co
dokázali zpeněžit, za utržené peníze si nakoupili drogy.
Majitelům sklepů způsobili
desetitisícové škody, za což
jim nyní hrozí až tři roky
vězení.

ANTONIO HORVÁTH

www.
vecernikpv.cz

se narodil 8. prosince 2002 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10.
března 2017. Jeho zdánllivé stáří je 15
let, měří mezi 145 až 150 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

MAREK DOSPIVA
se narodil 27. července 1987 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
16. března 2017. Jeho zdánlivé stáří
je zhruba 30 let a měří okolo 175 centimetrů. Bližší údaje k hledané osobě
nejsou známy.

Foto: Michal Kadlec

Nestor zimního a dálkového plavání v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník prozradil několik fíglů,
jak vyzrát na studenou vodu a přitom si neuhnat zápal plic. Bezmála
sedmasedmdesátiletý otužilec zároveň přiznal, že přeplavání kanálu
La Manche už nechá těm mladším...
ZASLECHLI JSME…

„UŽ MĚ
NEFOŤTE,
JÁ BYL U VÁS
JIŽ PĚTKRÁT!“
Jednomu z bezdomovců
u místního nádraží se pranic
nelíbil fotograf Večerníku,
který se ho snažil
zvěčnit u pojídání polévky...
POÈASÍ v regionu
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PRAVÁ „ITALSKÁ“

zpravodajství
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na jedné straně
mladá žena se třemi dětmi
a novým přítelem, na straně
druhé invalidní důchodce. I on
již nyní žije v Prostějově s novou partnerkou. Běžná věc,
řeknete si... Jenomže rozchod
těchto dvou lidí proběhl za
okolností, za které by se nemuselo stydět ani italské zfilmované drama!

PREZIDENT

PŘIJEDE

za vojáky
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Na Šárce to
Tuhý OP nepoškodil zkoušela
banda
. %' /   0&  &    % (    1*
    %(    '& %  (   +
%' & & 2"""
Foto: Martin Zaoral

a na zámek
v Konici...

NA VÁŠ NÁMÌT

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Dalo se to čekat. Prostějovský soud uplynulou středu zprostil obžaloby
Františka Tuhého. Někdejší generální ředitel Oděvního podniku Prostějov se bránil nařčení,
že zajistil zvýhodněný pronájem dvou firemních prodejen své dceři Janě a jejímu manželovi Renému Volkovi, kteří dle státního zástupce měli díky těmto smlouvám inkasovat o více
jak deset milionů korun více, než pokud by si OP pronajal srovnatelné prostory kdekoliv
jinde v Prostějově. Večerník sledoval rozsudek přímo
Reportáž najdete na straně 10 ➢
v soudní síni.
(mls)

PROSTĚJOV Minulé pondělí odpoledne obcházela prostějovské
byty hned pětice podomních obchodníků. Dle svědků se vydávali
za energetiky, kteří kontrolují a fotí
elektroměry. Podomní a pochůzkový prodej je přitom ve městě už
téměř čtyři roky zakázán!
Jakmile se malí podvodníčci nabízející
„levnou elektřinu“ vetřeli do domu, začali obcházet jednotlivé byty a zvonit na
zvonky. „Celkem jich bylo pět. Vetřeli se
do bytu mé babičky v Dolní ulici, vytáhli
lejstra s malým písmem a chtěli je podepsat. Zaměřují se očividně na starší lidi.
Jen škoda, že se mi je nepodařilo lapnout
a zatočit s nimi. Nic jiného než kriminál
si tato banda nezaslouží,“ upozornil nás
František V., který tímto chtěl varovat
i ostatní. Jeho informace potvrzovali

i další. „Zvonili i na Šárce,“ přidala třeba
Věra P., další ze čtenářek Večerníku.
V takových případech je třeba volat
okamžitě Městskou policii Prostějov.
To se bohužel tentokrát včas nepodařilo. „Ohledně podomního prodeje
máme z pondělí pouze jedno oznámení,
a to v ulici Okružní. Přivolaná hlídka na
místě zjistila, že dva pánové měli smluvenou schůzku s mužem bydlícím v domě.
Dotyčný to potvrdil, takže se o porušení
tržního řádu nejednalo. Další oznámení
přijato nebylo,“ reagovala na dotaz Večerníku Tereza Greplová, zastupující tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Zákaz podomního prodeje na území
Prostějova platí již od dubna 2013.
Přesto se prostějovští strážníci stále
setkávají s jeho porušováním. Podomní prodejci se často vymlouvají na
neznalost zákona. I tak jim ale hrozí
sankce za porušení tržního řádu až do
výše 30 000 korun.
(mls)

Z případu

Kvitová

Matka odstřihla
Petru od otce,

ta jej teď

Foto: Facebook

17031410290

OLOMOUCKÝ KRAJ, PROSTĚJOV Jak Večerník avizoval už
v minulém vydání, prezident České republiky Miloš Zeman navštíví
od pondělí 20. do středy 22. března Olomoucký kraj. A na samotný
závěr uvidíme hlavu státu i přímo
v Prostějově, ale také v Konici!
Miloš Zeman s hradním doprovodem dorazí do Olomouce před sídlo
Krajského úřadu Olomouckého kraje v pondělí o půl jedenácté dopoledne. Po soukromé návštěvě u nového
hejtmana a jeho manželky se rozjede
po návštěvách. „Prezident přijede do
Letecké ulice v Prostějově, kde se setká s vojáky 601. skupiny speciálních
sil generála Moravce. V kasárnách se
podívá na krátkou ukázku akčního
zásahu a techniky,“ prozradila Kamila Navrátilová, tisková mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje.
>>> dokončení na straně 17

Foto:
internet

podomních


HLEDÁ

PROSTĚJOV Zajímavou výzvu zveřejnila na sociálních sítích Petra D.
z Prostějova, která vyrůstala v adoptivní péči. Její matka ji po svatbě dala
k adopci, zároveň neumožnila jejímu biologickému otci, aby se s ní setkal.
Nyní jej matka dvou dětí hledá...
(mls)
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POMNÍK?

PROSTĚJOV Žádný z kriminalistů
nemá rád takzvané pomníčky, tedy
případy, které nikdy nebyly vyřešeny!
Jeden takový ovšem hrozí v případě krvavého přepadení dvojnásobné wimbledonské vítězky Petry Kvitové v jejímprostějovskémbytěvJezdeckéulici
z úterý 20. prosince loňského roku.
Na sociálních sítích se sice během minulého týdne objevily „zaručené“ informace o tom, že policie lupiče, který
Kvitovou navíc nožem pořezal na levé
ruce, dopadla. Nic takového není pravda. „Vyšetřování je na mrtvém bodě,
bohužel,“ prozradil Večerníku zdroj seznámený s průběhem šetření.
A zdá se, že i policisté pomalu rezignují.
Už žádná opakovaná pátrací relace, ani
výzva veřejnosti, aby vyšetřovatelům
pomohla. Nestalo se nic, co bychom po
přehledném servisu z předminulého vydání. Zatímco se tedy Petra Kvitová už
pomalu zotavuje ze zranění a připravuje
comeback na tenisové kurty, její „černá
můra“ stále běhá na svobodě. To není
zrovna příjemný pocit...
(mik)

4

Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz
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    Tříleté protesty SKONČILY!
NEOBNOVÍ
PROSTĚJOV Jako by se tady
zavřelo před pár dny... Tak působí
objekt hostince U Jiřiny na rohu
Husova náměstí v Prostějově.
Legendární „nalejvárna“ přitom
naposledy otevřela poslední den
v roce 2015. Od té doby zeje prázdnotou. Majitel už po uzavření
podniku hovořil o tom, že jeho
rozhodnutí je nezvratné. Svému
slovu dostál a nikdo jiný provoz
v domě, který odnepaměti sloužil
jako hospoda, neobnovil.
Poutač na provozní dobu, reklamní
polepy, kouřem zažloutlé záclonky
za okny a nad vchodem billboard
s názvy šipkařských týmů. Už více
jak rok je uzavřený objekt, kde desítky let fungoval hostinec U Jiřiny.
Jeho historie sahá do počátků dvacátého století. V domě se po celou
dobu jeho stoleté existence točilo
pivo. Dlouholetý provozovatel se
začátkem loňského roku rozhodl
odejít do důchodu a hospodu, ve
které strávil více jak půl století, uzavřít.
Nepodařilo se mu totiž najít nikoho

Napsáno
pred

19. 3. 2007
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Foto: Martin Zaoral

vhodného, komu by byl ochotný zavedenou restauraci prodat...
Hospoda prožívala své nejlepší
časy před revolucí a krátce po ní.
Tehdy se v ní vytočilo průměrně
neuvěřitelných dvaatřicet hektolitrů
piva za týden. Velkou předností byla
zejména její strategická poloha. Nedaleko „Jiřiny“ působil Zukov, pekárna, ČSAD a zejména technické
služby. Poté, co se i ony přestěhovaly,
počet zákazníků výrazně klesal.

„Beru to jako nevratný krok.
Momentálně přestavujeme restauraci na byt, bude v něm bydlet
dcerka,“ nechal se před rokem slyšet
majitel domu a někdejší provozní
Jiří Trunda.
Čas, který od té doby uplynul, jeho
slova víceméně potvrdil. Jediný
rozdíl je snad v tom, že uvedený
záměr přestavby restaurace na byt
není na objektu jakkoliv patrný.
(mls)

PROSTĚJOV Lidé z Krasické ulice
se konečně dočkali! Už na konci
roku 2014 sepsali obyvatelé z této
lokality petici za odstranění javorů,
které jim svými padajícími semeny
dělaly ze života peklo. Nejdříve je
prostějovští radní odmítli, o rok
později už však změnili názor. Pokácení nechtěných javorů se ale občané
dočkali až na podzim roku 2016...
„Žádosti občanů Krasické ulice vyhovíme. Jde o pokácení zhruba tří
desítek japonských javorů, které jsou
jednak ve špatném zdravotním stavu
a současně způsobují velké znečištění
okolí. Právě kvůli náletům semen si
lidé stěžovali, neboť jim způsobovala
značné potíže na chodnících i jejich
zahrádkách. Nahradíme je čtyřiceti
okrasnými duby,“ prozradil Večerníku
na jaře loňského roku Zdeněk
Fišer, první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
„Během řešení této otázky jsme zjistili, že padající nosy ze stromů mají
pětaosmdesátiprocentní klíčivost.
A semena lidem skutečně klíčí na
zahradách, nedivím se nikomu,
že si stěžuje. Javory zde byly vysazeny před mnoha lety vlastně omylem, tyto stromy nepatří do městské
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zástavby. Jde o plevel,“přidala před
rokem náměstkyně primátorky pro
životní prostředí Ivana Hemerková.
Na zmíněnou investiční akci
se čekalo až do listopadu 2016.
„Dneska je už vše hotové, javory jsme
pokáceli a téměř okamžitě je nahradili kuželovitými duby. Lidé z Krasické ulice jsou spokojeni, několikrát

jsem s nimi mluvila. Nyní už zbývá
jen poslední akce, půjde o úpravy
travnatých ploch okolo nově vysazených dubů. Začneme s tím hned
v jarních měsících,“ konstatovala
aktuálně Hemerková.
Tříletý boj s radnicí tak občané z
Krasické ulice definitivně vyhráli!
(mik)

Namíchli jsme prostějovské policisty!
Vlnu pobouření mezi policisty
vyvolal náš článek z vydání Večerníku ze dne 12. března 2007,
kdy jsme upozornili na zvyšující
se počet násilných trestných činů
v našem městě. Policejního ředitele Zdeňka Riedingera zvedla
ze židle především námi získaná
svědectví brutálně napadených
občanů.
„Ne všichni tito svědci vám sdělili
přesné informace. Pokud navíc došlo k loupežnému přepadení ženy
v Olomoucké ulici, nebylo policii
vůbec ohlášeno, tudíž jsme ho ani
nevyšetřovali. Takže nechápu, jak si
vámi uvedená paní mohla stěžovat,
že policisté dorazili na místo až za
dvacet minut, když to mají za ro-

hem,“ uzemnil nás Zdeněk Riedinger, ředitel Policie ČR Prostějov. Šéf
našich strážců zákona nás vzápětí
poučil o tom, že zjistit pachatele násilných činů je velice obtížné. „Nyní
máme na stole pořád ještě nevyřešený případ znásilnění ve Vrahovicích. Přestože jsme sestavili identikit
pachatele a poškozená žena nám
tvrdila, že podoba násilníka je stoprocentní, dodnes nejsou lidé z Prostějova schopni říct, kdo to je,“ dal
příklad Zdeněk Riedinger.
Policejního ředitele nejvíce namíchla
věta v našem článku o dalším přepadení v parku u hvězdárny, že dvojice
napadených policii předala přesné
popisy všech tří pachatelů. „Muž přepadený v Kolářových sadech věc vů-

bec neoznámil! O tomto činu se dozvěděla sama policie až tři dny poté,
když obdržela zprávu z nemocnice
o ošetření zranění. Uvedený muž ale
neutrpěl žádnou zlomeninu ruky,
ovšem pouze článku prsteníčku, jak
se ohnal po pachatelích. Po dalších
čtyřech dnech nám do protokolu
uvedl, že v době napadení byla taková
tma, že ani jednoho útočníka nepoznal. Takže něco jiného tento člověk
tvrdí policii a něco jiného Večerníku,“
uvedl Zdeněk Riedinger. Vzápětí nás
policejní šéf šokoval tvrzením, že další případ námi popisovaného loupežného přepadení v Olomoucké ulici
prostějovská policie vůbec nevyšetřuje! „Na základě vašeho článku jsme
dva dny prověřovali, zda zmíněný pří-

pad máme zaregistrovaný, ale skutečně nám nic takového nebylo hlášeno,“ trvá na svém Zdeněk Riedinger.
Jak ještě na závěr dodal, na základě
námi uveřejněných informací by se
veřejnost mohla domnívat, že pro-

 

stějovská policie je nečinná. „Takže
jestli v Prostějově řádí nějaká trojice
lupičů se snědou tváří, tak jak vašim
novinám vykládají svědci, tak my
o tom žádnou povědomost nemáme,“
shrnul razantně Zdeněk Riedinger.

    

Přesně před deseti lety panovala mezi policisty značná nervozita. Neobjasněných zůstávalo hned několik loupežných přepadení v řadě, takže
když se čtenáři Večerníku svěřili s dalšími dvěma, adrenalin v krvi policejního ředitele vystoupal na nejvyšší možnou míru. Pravdou ale je, že v
těchto dvou konkrétních případech si poškození občané toho hodně přibásnili. Nicméně hodně velká nervozita v policejních kruzích nastává i
dnes, když v Prostějově dojde k podobným závažným trestným činům.
Strážci zákona si totiž často neumí připustit, že kriminalita ve městě v tu
danou chvílí stoupá a oni budou mít „na triku“ jeden velký černý křížek.
Ale tak už to prostě chodí...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Dolní ulice

Příště: nám. T. G. Masaryka

17031710309
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letos slavíme jubileum...
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hodin

168 FANTOMOVÉ SKLEPNÍCH KÓJÍ DOPADENI!
Uvězněná labuť

Před polednem v neděli 12. března vyjížděli strážníci k oznámené
události, kdy na oplocený pozemek poblíž krasického rybníka
vlétla labuť a nedařilo se jí dostat
ven. Toho si povšiml pětatřicetiletý muž, který událost nahlásil na
linku 156. Z katastru nemovitostí
byl zjištěn spolumajitel pozemku,
toho hlídka kontaktovala v místě
bydliště a informovala jej o vzniklé
situaci. Poté byl osmdesátiletý muž
převezen na místo, kde bezradného opeřence z oplocené zahrady
vypustil na svobodu.

Foto: MP Prostjov

Dva tisíce za psa

Mít psa na volno se nevyplácí.
O tom se minulé úterý 14. března
přesvědčil osmašedesátiletý muž,
venčící svého dobrmana na sídlišti Hloučela bez vodítka, načež
mu pes utekl a pobíhal po sídlišti.
Tohoto jednání si povšimla oznamovatelka a celou událost nahlásila na linku 156. Dále uvedla, že
muž odchází směrem domů a psa
nechává pobíhat po venku bez
dozoru. V době, kdy strážníci prověřovali okolí a hledali psa i jeho
majitele, sdělila na tísňovou linku
jiná oznamovatelka, že se k ní přidal dobrman a nyní je i s ním u dětského dopravního hřiště. Strážníci
se dostavili na místo, psa odchytli
a následně převezli na služebnu,
kde byl umístěn do odchytového
kotce. Za hodinu se dostavil majitel dobrmana. Přestupkové jednání
bylo vyřešeno blokovou pokutou
ve výši dvou tisíc korun.

Usnul na lavičce

Uplynulou středu 15. března ve
večerních hodinách byl nahlášen
ležící muž na lavičce v Lidické ulici.
K prověření události byla vyslána
hlídka. Strážníci na místě kontaktovali čtyřiatřicetiletého muže. Ten
sdělil, že mu ujel autobus a čeká na
další. Z dlouhé chvíle se prý natáhl na lavičku a usnul. Dotyčný byl
v pořádku a nic nepotřeboval. Protiprávní jednání nebylo zjištěno.

Dvojice zlodějů vykrádala sklepy, našly se i drogy...

PROSTĚJOV Policisté je nazývají zlodějskými fantomy. Několik měsíců se totiž nedařilo chytit pachatele, kteří vykrádali sklepy v domech samotného centra Prostějova
a jeho okolí. Past sklapla minulý týden, kdy
kriminalisté zatkli dvojici mužů, kteří mají
na svědomí patnáct případů vloupání do
sklepních kójí. Brali vše, co jim přišlo pod
ruku a mohli jednoduše zpeněžit. Peníze
pak, jak je v podobných případech běžné,
používali nejčastěji na nákup drog...

Michal KADLEC
Dva pachatelé, kteří se nezávisle na sobě vloupávali
na přelomu minulého a tohoto roku do sklepních
kójí v Prostějově, byli dopadeni. „Prvním z nich
je třiačtyřicetiletý recidivista z Prostějova. Toho
kriminalisté podezírají z nejméně dvanácti vloupání, většinou za použití násilí. Kromě sklepů se
pod tíhou předložených důkazů přiznal i ke vloupání do jedné kůlny ve dvoře bytového domu. Po
vloupání vždy odcizil cennější obsah kójí. Získával
tím sportovní vybavení, nářadí, potraviny, alkohol
a drogistické zboží. Část odcizených věcí prodal
a část u něho byla zajištěna při domovní prohlídce. Celková výše škody způsobené odcizením věcí
a poškozením zařízení domů byla vyčíslena na
více než padesát tisíc korun. V současnosti je muž

stíhán vazebně,“ uvedl k prvnímu „loupežníkovi“
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov. Jak dodal, v případě odsouzení hrozí tomuto chlapíkovi za přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
Ze stejného jednání podezírají prostějovští kriminalisté i čtyřiadvacetiletého muže z Prostějova. „Ten měl ve stejném období neoprávněně
vniknout do nejméně tří sklepních kójí bytového
domu v širším centru města. Do dvou vnikl bez
poškození dveří a v jednom případě k jejich překonání užil násilí. Z kójí poté odcizil elektroniku,
nářadí a sportovní vybavení. Celkem svým jednáním způsobil škodu vyčíslenou na bezmála třicet
tisíc koru,“ prozradil Kořínek. „Při zadržení policisté u podezřelého muže zajistili planžety a upravené klíče, pomocí kterých překonával zámky
sklepních kójí a také váhy používané při prodeji
drog. Následným důkladným prověřováním zjistili, že muž nejméně pěti dalším lidem obstarával
a prodával drogu zvanou pervitin Z toho důvodu
je navíc podezřelý ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za ten mu v případě
odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden
rok až pět let. Také tento muž se pod tíhou předložených důkazů k uvedenému jednání přiznal,“
dodal mluvčí prostějovské policie.

Randál na ubytovně

Ve středu 15. března o půl páté
ráno bylo přijato telefonické oznámení o nahlas puštěné hudbě
v jedné z prostějovských ubytoven.
Oznamovatelka na místě strážníkům uvedla, že k rušení dochází už
asi hodinu, a to od půl čtvrté. Poté
označila byt, ze kterého se hudba
ozývala. Následně byl kontaktován
sedmapadesátiletý uživatel bytu.
Ten se k rušení nočního klidu formou nahlas puštěné hudby přiznal.
V nedávné době bylo u něj zaznamenáno stejné jednání, proto celá
byla událost postoupena správnímu orgánu k dořešení.

KRONIKA
Prolomil heslo,
vycucal dolary!

U jednoho z vykrada:( sklep( našli policisté pi domovní prohlídce spoustu planžet :i speciáln upravených klí:(, pomocí kterých se dostával do sklepních
kójí.
3x foto: Policie R

Vydšení cestující v autobusu: Za luxusní BMW ZAPLATIL,

Ten chlap má pistoli! NEDOSTAL ani ventilek!
PROSTĚJOV Mávat v autobusu
pistolí, to není jenom tak... Není
tak divu, že cestující ze strachu
z jednoho muže, který seděl na sedadle a viditelně držel zbraň, okamžitě zavolali policistům. Prostějovští strážci zákona neváhali a na
autobusovém nádraží vtrhli do vozidla a zjistili, že podivín manipuloval „pouze“ s plynovou pistolí!
„V sobotu dvanáctého března jsme
krátce po třinácté hodině obdrželi na
lince tísňového volání 158 oznámení
z linkového autobusu na trase z Brna
do Jeseníku, že ve voze jeden z pasažérů manipuluje s pistolí, ale nikoho

přímo neohrožuje. Při následující
zastávce autobusu na nádraží v Prostějově provedli policisté proti muži
zákrok, načež zjistili, že se jednalo
o plynovou pistoli a nikdo z pasažérů ohrožen nebyl. Třiapadesátiletý
muž je pro své jednání podezřelý ze
spáchání přestupku na úseku zbraní
a střeliva. Za ten mu ve správním řízení hrozí pokuta až do výše patnácti
tisíc korun a propadnutí věci,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. „Přesné okolnosti celého incidentu jsou ale i nadále předmětem
policejního šetření,“ dodal. (mik)

Naivní řidička

Při kontrolní činnosti si ve středu
15. března povšimli strážníci vozidla Smart bez registrační značky,
porušující zákaz zastavení v ulici
Plumlovská. Řidička u sebe neměla osvědčení o registraci vozidla ani
zelenou kartu. Uvedla, že auto od
zakoupení běžně používá v provozu na pozemních komunikacích.
Jelikož bylo bez technické, nemělo registrační ani převozní značku
a chybělo zákonné pojištění, byla
na místo přivolána hlídka Policie
ČR, která ženě další jízdu zakázala.

ERNÁ

Pesn na takové BMW se
muž z Prost jova velmi t šil,
proto podvodník(m vyplatil
i tu:né zálohy. Foto: internet

ZLÍN, PRAHA, PROSTĚJOV Jak někdo může být tak důvěřivý? Muž
z Prostějova pořádně naletěl podvodníkům ze Zlína a Prahy, kteří mu slibovali dodat dvě luxusní vozidla značek BMW. Zájemce bez mrknutí oka
vyplatil zálohy v eurech v celkové výši 1 800 000 korun! A co myslíte? Podvodníci mu nedodali ani ventilek!
„Z trestného činu podvodu obvinili kriminalisté z prostějovského oddělení hospodářské kriminality sedmatřicetiletého muže ze Zlína a dvě právnické osoby
z Prahy. Tohoto skutku se měli dopustit tím, že obviněný muž jako zástupce
obou společností se sedmatřicetiletým mužem z Prostějova ve dvou případech
sjednal ústní dohodu o prodeji luxusního vozidla,“ nastínil František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Jak správně tušíte, Prostějovan mužům z jiných měst republiky pořádně
naletěl. „V prvním případě se na přelomu listopadu a prosince roku 2013 dohodli na prodeji automobilu typu BMW 335i xDrive, načež zájemce zaplatil
zálohu ve výši 16 426 euro. Ve druhém případě se v dubnu roku 2014 shodli na
dodání automobilu typu BMW 640d xDrive. Opět byla zaplacena záloha, tentokrát rovných padesát tisíc euro. Po převzetí peněz obviněný muž vozidla nedodal
a pro poškozeného se stal nekontaktním. Celková výše způsobené škody byla po
přepočtu vyčíslena na více než 1,8 milionu korun,“ spočítal Kořínek. „V případě
prokázání viny a odsouzení obviněnému muži za zločin podvodu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let. Obviněným právnickým osobám
pak hrozí až jejich zrušení,“ podotkl ještě mluvčí prostějovské policie.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

ZMLÁTIL POLICISTU I OPILÉHO HOSTA BARU
Svědci rvačky u Ponorky opět nedorazili k soudu
udu

PROSTĚJOV Rvát se rozhodně umí. Jen by se mohl trochu krotit.
Urostlý Michal Bradáč už byl v minulosti odsouzen za napadení
policisty před svým domem v ulici J. V. Myslbeka, kde měli on
i jeho rodina časté konflikty s ostatními nájemníky. Ještě před odsouzením se stihl poprat i před barem Ponorka v Mlýnské ulici.
Svědci události se však k soudu zřejmě bojí přijít. Díky tomu si už
vysloužili třítisícovou pokutu... Večerník však stejně jako při předchozím stání, o němž jsme informovali, přítomen byl.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
K události došlo již loni v dubnu.
„Celé to začalo tím, že jsem se s kamarádem hodně opil. Skončili jsme
v baru Ponorka, kde jsem slovně napadl obžalovaného. On se sebral
a odešel pryč. Jenže já za ním vyběhl
ven a něco na něj volal. To jsem si

mohl odpustit... Vrátil se a kopem do
hrudníku mě povalil na zem, pak mi
ještě dvakrát šlápl na hlavu,“ popsal
před Okresním soudem v Prostějově
poškozený, který následně skončil
s poraněním hlavy v nemocnici.
„Následně už si vzpomínám jen
na to, jak jsem se probudil na chirurgickém stole,“ dodal mladý
muž, který si z vlastního incidentu
odnesl otřes mozku, dvě tržné rány
a další zhmožděniny na hlavě.
Napadaný muž zároveň projevil
málokdy vídanou porci sebekritiky.

„Byl jsem opilý, choval se blbě.
ě. Přes
hubu jsem si asi zasloužil, alee tohle
podle mě už bylo trošku moc,“
uzavřel svoji výpověď.
Naopak osmadvacetiletý Michal
Bradáč ve své obhajobě tvrdil,
rdil, že
muži dal jedinou facku, poo které
upadl na zem. To je však v přímém
římém
rozporu se zraněními, které
poškozený utrpěl, což dosvědčil
svědčil
i soudní znalec. Jeho verzi přišel
k soudu potvrdit také Bradáčův
adáčův
otčím, který už svědčil v případě
ýpověď
napadených policistů. Jeho výpověď
však i tentokrát působila dosti
nedůvěryhodně.
tě další
K soudu byli předvoláni ještě
dva svědci, mezi něž patřila i jedna
z barmanek pracujících v Ponorce.
Bohužel ani jeden z nich nedorazil,
takže jim soudkyně Ivona Otrubová
shodně udělila pořádkovou pokutu
ve výši tři tisíce korun.

Dosud nezjištěný pachatel v době
mezi 8. až 11. březnem tohoto roku
nezjištěným způsobem prolomil
přístupové heslo k profilu na sociální síti devětadvacetileté ženy
z Prostějova. Následnou manipulací s profilem ženě z bankovního
účtu neoprávněně odčerpal částku přesahující 450 amerických
dolarů. Poškozené ženě tak svým
činem neznámý pachatel způsobil
škodu vyčíslenou na 11 520 korun. Prostějovští policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.
Zatenpachatelivpřípadědopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.

Okradla ji známá

V polovině ledna tohoto roku obdrželi prostějovští policisté oznámení o odcizení notebooku značky
Acer přímo z prostějovského bytu
třiadvacetileté ženy. Provedeným
ohledáním místa činu nezjistili
žádné známky násilného vniknutí
do bytu. Následně se provedeným
prověřováním podařilo jako pachatelku ustanovit třicetiletou rodinnou známou poškozené ženy.
Ta do bytu neoprávněně vnikla za
použití shodného klíče. Po odhalení podezřelá žena odcizený počítač
v hodnotě bezmála čtyř tisíc korun
policistům vydala. Pro své jednání
je podezřelá ze spáchání přečinu
porušování domovní svobody
a přečinu krádeže. Za ty trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři roky.

Podvedla příbuzného

Dvaapadesátiletá žena z Prostějova
v úmyslu získat neoprávněně a bezplatně dodávku elektřiny v červenci
2014 sjednala s dodavatelskou firmou smlouvu o její dodávce. Jako
nového odběratele však bez jeho
vědomí uvedla svého osmašedesátiletého příbuzného z Prahy. Za
toho nově sjednanou smlouvu také
podepsala. Jako kontaktní údaje
odběratele uvedla navíc smyšlenou
adresu. Protože žena sjednané zálohy za odběr energie neplatila a na
výzvy dodavatele doručované na
fiktivní adresu nikdo nereagoval,
předala společnost vymáhání pohledávky ve výši 6 148 korun exekutorskému úřadu. Poškozený muž se
o celé věci dověděl až od exekutora
a ihned podal trestní oznámení na
neznámého pachatele. Provedením
šetření policisté zanedlouho zjistili
skutečné okolnosti případu a žena
se pod tíhou důkazů ke svému jednání přiznala. Ve středu 15. března
si od policistů převzala sdělení obvinění z přečinu podvodu. Za ten jí v
případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Exekuci na
dlužnou částku v současnosti nyní
pochopitelně čelí sama obviněná.

V minulosti byl Michal Bradá: odsouzen za napadení policist(. Dostal p t
let.
Foto: Martin Zaoral

Ta by měla být dostatečnou motivací, aby se ukázali na odročeném
hlavním líčení, které se bude
konat 2. května.

17020620139

s mstskou policií

Viktorie VIČAROVÁ
13. 3. 2017 50 cm 2,60 kg
Bedihošť

Nejenom rodiče těžce nemocného Davídka, ale i PROSTĚJOVSKÝ Večerník žádá veřejnost o pomoc. Víčka je možné nadále nosit přímo k nám do redakce v Olomoucké ulici.
„Za sběr víček předem všem moc děkujeme! Máme obrovskou radost z toho, že ne všem je
osud našeho Davídka lhostejný a snaží se aspoň takto malinko pomoci,“ vzkazují dojatí rodiče
Zdeňka Staňková a Martin Vítek ze Ptení.
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PROSTĚJOV Bazárek dětského
zboží, jenž se konal předminulou
sobotu v prostějovské sokolovně
na Skálově náměstí, přilákal
opět několik stovek návštěvníků.
Padesátka prodávajících maminek
zde nabízela oděvy a obuv pro děti
do deseti let a samozřejmě i hračky,
knížky, sportovní vybavení, hygienické potřeby, kočárky... Prostě vše,
co je pro děti třeba.
Bazárek se pomalu stává tradiční
součástí jarního a podzimního programu ve městě, protože nenabízí jen
možnost nákupu, ale také pobavení
pro děti nakupujících maminek. I tentokrát děti nejvíce zaujal skákací hrad,
užily si malování na obličej i výtvarnou dílnu vedenou tetami z Lodičky.
„Nabídka byla zase velmi pestrá
a zajímavá,“ zhodnotila Jana Valentová
právě z rodinného centra Lodička,
které tuto akci pořádalo již pošesté.
Akce má i charitativní cíle, neboť
neprodané věci mohou maminky
věnovat Azylovému domu pro
rodiče s dětmi, jenž je již tradičním
partnerem projektu. „Jsme rádi, že
můžeme tímto způsobem někomu
pomoci a že na sběrném místě pro
azylový dům vždy čeká na své nové
majitele spousta krásných věcí.
Dary do sbírky už dokonce přinášejí
i některé nakupující maminky,“ říká
dále Valentová a dodává: „Letos se
díky dobrovolné práci zaměstnanců
a přátel Lodičky podařilo získat plnou
dodávku věcí, které poslouží dobrému
účelu. Děkujeme! A děkujeme také
paní primátorce Aleně Raškové, ta znovu nad akcí převzala záštitu, dále paní
Miladě Sokolové a Okrašlovacímu

spolku města Prostějova za pomoc
a podporu a všem dalším partnerům
a dobrovolníkům, bez nichž by se bazárek nemohl uskutečnit.“
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

Příští termín bazárku plánují
organizátoři na říjen 2017, takže
pokud jste o tuto akci přišli, jste
zváni na další!
(red)
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PROSTĚJOV Na Základní škole Jana Železného v Prostějově se již čtvrtým rokem učí děti ve výběrových třídách s rozšířenou výukou matematiky, logiky a anglického jazyka.
Mimo běžných hodin, které jim určuje vzdělávací plán, mají žáci těchto tříd ještě navíc
hodiny angličtiny, logiky, matematiky a hodinu osobnostního rozvoje. Cílem projektu je
výuka nadaných dětí napříč předměty tak, aby uspěly při přijímacích zkouškách na gymnáziích a následném dalším studiu, byly perfektně jazykově vybaveny a jejich schopnost
logicky uvažovat a správně a vhodně jednat a rozhodovat se byla na vysoké úrovni. (red)
Celý článek o výběrových třídách na ZŠ Jana Železného najdete na www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

PORCI ANGLICKÉHO JAZYKA? a pomáhá dospělým

JE LIBO VÝUKU LOGIKY ČI VĚTŠÍ BAZÁREK baví děti

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!

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

Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz
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letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a školství

BLAHOPØEJEME!!!

6

Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz

19

(ČSSD), první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
V budově na Vápenici budou provedeny přibližně stejné práce jako
v Komenského ulici. Finanční
náročnost bude ale mnohem
větší, bývalý „pionýrák“ je značně zanedbaný a na některé věci se zde
nesáhlo už desítky
let. „Nepouštíme se do
její generální rekonstrukce.
Budova je totiž v památkově chráněné zóně, museli bychom absolvovat
náročná projednávání s památkáři
a tato investice by se prodražila. Půjde
o rekonstrukci sociálních zařízení, výměnu oken a provedeny budou i rozsáhlé stavební úpravy interiérových
prostor. Fasáda budovy Domu dětí
a mládeže Sportcentrum na Vápenici
zůstane zachována, provedou se pouze nejnutnější opravy. Ostatně dělala
se před pár lety,“ zkonstatoval Fišer.
Rekonstrukce Domu dětí a mládeže na Vápenici proběhne na dvě etapy, celkově bude dokončena v roce
2018. Dětská knihovna se na tento
čas přestěhuje do prostor prostějovského zámku.
(mik)

kce
Rekonstru 




 
 

PROSTĚJOV Rekonstrukce stařičké
budovy Domu dětí a mládeže Prostějov na Vápenici za třicet milionů korun bude zahájena ještě před letními
prázdninami. Studenti střední automobilní školy, děti z desítek různých
kroužků a rovněž pracovníci dětské knihovny
se už připravují
na velké stěhování do budovy
v Komenského
ulici, ve které se dokončují poslední rozsáhlé
úpravy. Hned poté se dělníci pustí do
rekonstrukce objektu na Vápenici,
který dříve narození pamatují ještě
jako „dům pionýrů“.
„Budovu v Komenského ulici, kde
dříve působilo stavební učiliště, čekají ještě poslední úpravy. V tuto chvíli
se už vyměňují okna, současně se
dokončuje rekonstrukce sociálních
zařízení a rozvodů vody. Vše by mělo
být hotové do konce května, aby se
během června stihlo stěhování všech
institucí z Domu dětí a mládeže na
Vápenici. Jeho rekonstrukce by pak
měla hned navazovat, začne podle
všeho ještě před letními prázdninami,“ potvrdil Večerníku Zdeněk Fišer

je sakra rozdíl! Zvažovali jsme tyto
varianty a rozhodli se pro levnější.
A také šlo o větší komfort pro cestující
jak městskou hromadnou dopravou,
tak příměstskými autobusovými linkami. Kdyby tito lidé museli přecházet
například až na Žeranovskou, nadávali
by také,“ uvedl Pavel Smetana.
Podle prvních poznatků trpí uzavírkou Plumlovské především Kostelecká ulice. Tady se během dopravní
špičky tvoří největší kolony vozidel.
„I z tohoto důvodu některá vozidla
odbočují hned do Fanderlíkovy ulice
místo toho, aby pokračovala po hlavní
objízdné trase přes severní komunikaci. Kostelecká se totiž hlavně v odpoledních hodinách často ucpává,“
potvrzuje Smetana.
CO VY? JAKÝ MÁTE NÁZOR NA
DOPRAVNÍ SITUACI VE MĚSTĚ? NAPIŠTE NA REDAKCE@
VECERNIKPV.CZ!

tuto informaci nemohu ani potvrdit, ani
vyvrátit, jelikož nejsme oprávněni proces
přebírání stanic od OMV konkrétněji komentovat,“ reagoval s týdenním zpožděním Pavel Kaidl, vedoucí odboru externí
komunikace Unipetrolu.
Jenže nic zjišťovat nakonec stejně nebylo třeba. Červené vlaječky s typickým bílým logem, které v průběhu
uplynulého týdne zavlály poblíž výjezdu z čerpací stanice, totiž hovoří za
vše. Podobné v Prostějově lze spatřit
ještě u „benzinky“ ve Vrahovické ulici.
(mls)
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PROSTĚJOV Nový kabát dostává
v těchto dnech čerpací stanice Avanti v prostějovské Brněnské ulici,
která patřila pod koncern OMV. Od
začátku března je ale zavřená. Podle
informací Večerníku by se jejím novým provozovatelem měla stát společnost Unipetrol, jež má pod křídly
síť čerpacích stanic Benzina.
Obrátili jsme se na tiskového mluvčího
Unipetrolu, aby nám nastínil aktuální
situaci. Současně nás zajímalo, kdy bude
čerpací stanice opět přístupná zákazníkům a co nabídne nového. „Bohužel vám

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 orgánů. Každému z nich položíme
tři až čtyři otázky pěkně na tělo
a budeme z nich mačkat šťávu.
A snad se dozvíte i něco pikantního ze zákulisí...
Podílet se můžete i přímo vy čtenáři Večerníku! Napište nám,
co a od koho byste se také rádi
dozvěděli a my se zeptáme za
vás. Své dotazy či návrhy pro výběr respondenta můžete zasílat
e-mailem na adresu:
redakce@vecernikpv.cz!

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

či chodíme pěšky. Ale třeba v takové
zimě, jaká byla letos, je to pro nás moc
špatné. Když město pořád píše o tom,
jak jsou obyvatelé spokojeni, mohlo
by udělat i něco pro nás, kteří nemáme
auto,“ vyjádřili se pracovníci průmyslové zóny v dopisu, který nejprve zaslali
senátorce Boženě Sekaninové.
V průběhu uplynulého týdne jej adresovali přímo na prostějovskou radnici,
která si tuto službu objednává u provozovatele. Tím je společnost FTL.
„Tento podnět jsem před pár dny obdržel. Budu jednat s ředitelem FTL
o podmínkách, za kterých by mohlo

Michal
KADLEC
 Proč jste rezignoval na členství
v kulturní komisi rady města?
„Jen pro upřesnění, rezignoval jsem navíc
i na funkci člena komise pro regeneraci památkové zóny. Důvod byl jediný. Jsem totiž
natolik zavalen prací, že jsem poslední dobou zjišťoval, že nemám čas ani na rodinu,
ani svůj další osobní život. Abych ten čas
našel, chtěl jsem se zbavit některých vedlejších aktivit. Chci se prostě naplno věnovat
jen práci v muzeu a již zmíněné rodině.“
 A není to škoda? Vždyť tyto komise jsou od toho, aby právě kultuře
a historii v Prostějově pomohly, a vy
u zásadních věcí nebudete...
„Naopak! V této souvislosti jsem měl občas velký problém. I když je komise jen
poradním orgánem rady města, dává věcí
doporučení a já jsem se občas při hlasování
cítil drobně podjatý, takže jsem v koneč-

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

ném důsledku někdy ani nehlasoval. Řada
věcí, týkajících se kultury, se totiž dotýká
i aktivit právě muzea či hvězdárny. A já bych
hrozně nerad takto zasahoval do něčeho,
čím bych mohl přinést prospěch mnou
řízené organizaci. Nevylučuji, že se do komise někdy vrátím, ale v tuto chvíli prostě
cítím, že si potřebuji trochu vydechnout.“
 Pojďme k tématu, které se táhne
už dva a půl roku. Proč ve Špalíčku
není dosud kavárna?
„O kavárnu v režii prostějovského muzea
jsem usiloval už od nástupu do své funkce
v září roku 2014. Byla to důležitá součást
mých plánů, se kterými jsem předstupoval
před výběrovou komisi. Po ukončení nájmu se soukromou provozovatelkou jsme
zjistili, že muzeum v konečném součtu na
kavárnu několik let doplácelo ze svého,
a to na inkasních poplatcích. A hlavně nám
tehdy blokovala celkový muzejní provoz
ve Špalíčku. Po výpovědi nájmu jsem pokračoval v jednání s naším zřizovatelem...“
 A to jednání s krajem trvá tak
dlouho?
„Původně jsme předpokládali, že kavárnu
otevřeme v létě roku 2015. Dlouho ale tr-

  

Celý rozhovor najdete na
www.vecernikpv.cz

valo jen vyřizování změny zřizovací listiny
muzea, a ještě déle jsme ztroskotávali na
jednáních o investicích do vybavení. Mohli
jsme požádat kraj o půjčku dvěstě padesát
tisíc korun, kterou bychom ovšem museli
vrátit nejpozději do jednoho roku. A na to
bychom v žádném případě za tak krátkou
dobu nevydělali. Takže jsme opět sáhodlouze jednali o poskytnutí úvěru v bance,
což nám nakonec vyšlo. A my se konečně
můžeme pustit do příprav otevření nové
kavárny ve Špalíčku. S optimismem věřím
tomu, že to bude do prázdnin.“



PROSTĚJOV Ředitelem Muzea a Galerie v Prostějově je už bezmála dva a půl roku. O Danielu Zádrapovi se
v minulých dnech hovořilo i na tiskové konferenci rady města, kdy konšelé oznámili jeho rezignaci na člena kulturní komise. Večerník si jej tedy přizval k aktuálnímu interview a zajímalo nás také, jak je to s novou kavárnou...
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EXKLUZIVNĚ

dojít k rozšíření jízdního řádu MHD
o víkendech,“ vzkázal náměstek prostějovské primátorky Pavel Smetana
(ČSSD), který je odpovědný za dopravu. Podle něj by se na nákladech
spojených s rozšířením autobusových
linek mohli finančně podílet kromě
magistrátu i samotní zaměstnavatelé.
V podobném duchu se již před rokem
hovořilo o možném prodloužení prostějovské MHD do Kralic. Tuto variantu by zase uvítali zejména lidé pracující
dál v průmyslové zóně. „Pokud vím, tak
v této věci není zatím nic nového,“ kon- 1%    <T;    '&   %  %  '(  (%  X  
statoval Smetana.
(mls)  %      '&  '&     %   &"    

Lidé chtějí MHD do průmyslové zóny i O VÍKENDECH

Velké stěhování
dětí z Vápenice!

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

nikace,“ čílí se jeden z mužů bydlících
v ulici J. B. Pecky. „Chápu tyto námitky,
ale musíme to všichni vydržet. Mně
osobně postavili zastávku autobusu
přímo před domem, bydlím totiž ve
Fanderlíkově ulici. Velký provoz je tu
ale opravdu jen ráno a pak odpoledne,
jinak to není tak hrozné,“ namítá náměstek Smetana.
Hodně Prostějovanů se diví, proč
město vůbec Fanderlíkovu, J. B. Pecky a Melantrichovu ulici použilo jako
jednu z objízdných tras... „Mohli jsme
jistě zvolit i jinou variantu a veškerá
doprava by byla svedena přes Palackého, Poděbradovo náměstí, následně Žeranovskou a Sídliště Svobody.
Takové řešení by ovšem bylo mnohonásobně dražší, jen společnost
FTL vyčíslila náklady na přemístění
zastávek po této trase na pět set tisíc
korun. Přemístění na Fanderlíkovu
ulici stálo pouze osmdesát tisíc. A to

„Oficiální stížnost na radnici nemáme
zatím žádnou, ale lidé z některých lokalit Prostějova nadávají, to je pravda.
Ovšem to bylo jasné hned od začátku,
každá uzavírka frekventované ulice
přináší problémy,“ poznamenal po
prvním týdnu uzavírky Pavel Smetana
(ČSSD), náměstek primátorky, který
má na starosti dopravu v Prostějově.
Večerník během uplynulého týdne
zaregistroval hned několik stížností,
především od obyvatel Fanderlíkovy ulice a ulice J. B. Pecky, kudy vede
jedna z objízdných tras. „Bylo nám
řečeno, že tudy budou jezdit jenom
autobusy, a to kvůli zastávkám, které
museli přemístit do Fanderlíkovy ulice.
Jenomže podívejte se teď ve tři hodiny
odpoledne? Jsou zde fronty autobusů,
ale i osobních a také nákladních aut.
Během dopravní špičky se tady pomalu
nedá přejít silnice. Nechápu, proč sem
ty náklaďáky pouští a proč jejich řidiči
*%  '   '    '    :    '  
nevyužívají severní obslužné komu-     %  " 
  

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak Večerník v minulém čísle upozorňoval, ze směru
od Jiráskova náměstí je uzavřena
Plumlovská ulice. Výrazná dopravní komplikace potrvá až do konce
července tohoto roku, ovšem už
teď motoristé i obyvatelé ulic, kudy
vedou objízdné trasy, hlásí první
nepříjemné problémy...

zjistili jsme

PROSTĚJOV Občané dojíždějící za
prací do průmyslové zóny by uvítali,
pokud by Městská hromadná doprava zajížděla do Kralického háje nejen během týdne, ale i o víkendech.
„Chození z nádraží v takových mra" #$%  % &' (' # zech, jaké byly tento rok, rozhodně
není žádný med,“ vzkazují vedení
města. To přislíbilo, že se jejich návrhem bude zabývat.
„Přes týden nám jede autobus každý
den od nemocnice v 5:18 hodin až
k firmám. Ale o víkendech tenhle spoj
nejezdí a to nám moc komplikuje cestu
do zaměstnání. V létě jezdíme na kole

vyjádření k dopravním značením a 119
uzavírkám. Dále se dopravní inženýr
účastnil sto osmnácti jednání na místech,
kde svými kompetencemi pomáhal řešit
problematiku staveb, kolaudací a jiných
odborných záležitostí. Z dosažených
výsledků vyplývá, že stanovené prioritní
cíle byly splněny. Statistické hodnoty následků dopravních nehod jsou důkazem
kvalitní práce na úsecích dohledu nad
silničním provozem a v dopravně-inženýrské činnosti,“ pochvaluje si vedoucí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Už jeho předchůdce ve funkci šéfa
Pavel Novák zastával názor, že
největší zbraní proti dopravním
nehodám a porušování předpisů
vůbec jsou preventivní kontroly na
silnicích. Také v roce 2016 k nim
docházelo ve velkém měřítku. „Bylo
provedeno třiadvacet bezpečnostních
akcí organizovaných územním odborem a zdejším dopravním inspektorátem. Dohled a kontroly v této oblasti
zůstávají do budoucna nadále jednou
z hlavních priorit v dohledu nad silničním provozem. Naším cílem je v nadcházejícím období cíleně působit
a snižovat počty nehod pod vlivem alkoholu i omamných psychotropních
látek na přijatelnou úroveň,“ slibuje
Miroslav Spurný a s uspokojením dodává: „Důkazem dobré práce je, že
počet nehod pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek se v uplynulém
roce snížil o jedenáct případů, celkem
jich bylo sedmačtyřicet.“
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NEHODU Uzavírku Plumlovské „odnáší“ Kostelecká 
bude Benzina

netové stránky www.vecernikpv.cz

  

navštivte stále více oblíbenější inter

PROSTĚJOV Pokud cyklista spadne z kola, nemusí se vždy jednat o nic
zásadního, takové nehody jsou na
denním pořádku. Jenomže minulé
úterý vyšetřovali policisté muže, který v Plumlovské ulici havaroval pod
vlivem alkoholu i drog! Tento chlapík
tak byl zjevně nebezpečný i pro ostatní
účastníky silničního provozu.
„V úterý čtrnáctého března krátce po poledni došlo v Plumlovské ulici k havárii pětatřicetiletého cyklisty. Muž z dosud přesně
nezjištěných příčin v prostoru autobusové
zastávky městské hromadné dopravy nezvládl řízení a upadl na komunikaci. Při
pádu si způsobil zranění, se kterým byl

Spurný. Jenomže ostatní policisté
kromě „dopraváků“ přistihli opilých
či zdrogovaných šoférů mnohem
víc! „Ano, to je pravda. Policisty služby
pořádkové policie bylo navíc zjištěno
pět set jedna řidičů pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Dohromady bylo tedy zjištěno 654
řidičů pod vlivem omamných a psychotropních látek. Z tohoto celkového
počtu se jich sto dvacet čtyři dopustilo
trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky a bylo realizováno jejich
trestní stíhání 530 řidičů, u kterých byla
pozitivně detekována přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek,
bylo řešeno jako přestupky. Celkem
173 řidičů bylo zjištěno pod vlivem
omamné nebo psychotropní látky
a 357 řidičů pod vlivem alkoholu,“ přidal další přesná čísla Spurný.
Několik dopravních nehod se v roce
2016 stalo i díky neutěšenému stavu
vozovek. V tomto ohledu vyvinuli
prostějovští policisté rovněž značnou
aktivitu. „Na dopravně inženýrském
úseku bylo za loňský rok provedeno jednaosmdesát upozornění na zjištěné nedostatky na pozemních komunikacích,
předáno k odstranění bylo 156 komunikačních závad zjištěných při výkonu služby a provedeno celkem 750 odborných

   O'  &  ' 753B      '" *   
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Miroslav Spurný

poèet dopravních nehod na prostìjovsku a jejich následky

PROSTĚJOV Dva roky zdržení,
k tomu další a další finanční injekce. To je velmi stručné shrnutí
nákladné investice v podobě rozsáhlé rekonstrukce starobylých
městských hradeb ve Školní ulici.
Každý Prostějovan má ale již nyní
možnost pozorovat, že městská památka konečně obléká nový šat.
„S generální opravou hradeb jsme si
užili svoje. Rekonstrukce měla být
hotova na konci roku 2015 a měla stát
zhruba sedm milionů korun. Kvůli
rozsáhlým komplikacím, které u tak
staré stavby nešly předem předpokládat, se investiční akce protáhla, navíc
nás stála další velké peníze. Místo sedmi už teď počítáme s celkovými náklady okolo deseti a půl milionu korun,“

prozradil Večerníku Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
Prostějova.
Pracovníci specializované firmy
totiž od roku 2014 postupně přicházeli na závady, které celou rekonstrukci prodloužily a prodražily. „Ze strany od Smetanových sadů
výraznější problém s hradbami nebyl,
zato ze Školní ulice to byla doslova
katastrofa. Na více místech bylo zjištěno zásadní porušení statiky, jinde
zase byly hradby tak promočené, že se
dlouhé měsíce muselo čekat na vysušení, přičemž stejně se pak muselo přikročit k injektáži,“ shrnul Fišer s tím,
že do hradeb dlouhá desetiletí zatékalo. „Takže se není co divit... Navíc zde
kromě starobylého zdiva byly ještě

přilepeny zdi bývalých židovských
domů. Zejména tyto hrozily zřícením,
musely se tedy asanovat a jinde zajistit
statika. Nebylo to jednoduché,“ popisuje náměstek.
Nyní už ale městské hradby získávají
novou bílošedou omítku. „Veškeré práce spějí k samotnému závěru. Zbývá
už jen staré zdivo vyplnit na některých
místech speciální směsí a odstranit poslední náletovou zeleň, která ve zdivu
bují. Vše bude samozřejmě ošetřeno
i chemicky. A pak ještě nejdůležitější
věc, a to stříška hradeb z břidlicových
plátů, jak si přáli památkáři. Podle mých
informací by rekonstrukce městských
hradeb měla být kompletně dokončena během letních prázdnin,“ nastínil
Zdeněk Fišer.
(mik)

Rekonstrukce hradeb už ale finišuje...

    

ních nehod na takzvaný Euroformulář.
„V těchto případech byla věc vyřízena
na místě udělením blokové pokuty,“
podotkl Miroslav Spurný, vedoucí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Při dopravních nehodách v loňském
roce zahynula jedna osoba, o pět méně
než tomu bylo v roce 2015. Těžce zraně-

no bylo devět lidí, zatímco loni jich bylo
patnáct. Lehce zraněno pak bylo 239
osob, v tomto ohledu byl naopak oproti předchozímu letopočtu zaznamenán
nárůst o čtyřiadvacet lidí. „Z těchto statistických čísel je zřejmé, že došlo k výraznému snížení následků na zdraví
u dopravních nehod. Jsem rád, že stav
je nejlepší v dosavadní historii dopravního inspektorátu,“ potěšilo Spurného.
Z celkového počtu dopravních nehod
bylo 119 nezaviněno řidiči. Největší
mírou se podílely střety se zvěří, a to
ve 104 případech. „Podíl na nárůstu
počtu dopravních nehod měly i opravy komunikací a s tím spojená omezení, uzavírky a objížďky,“ přidal Spurný.
Šéf prostějovské policie se zároveň
pozastavil nad tím, co předchází dopravním nehodám. A tím jsou pochopitelně přestupky řidičů, kterých bylo
vloni požehnaně. „Policisty služby
dopravní policie bylo v roce 2016 zjištěno celkem 4 901 přestupků. Z tohoto
počtu vyřídili v blokovém řízení nebo
oznámili 2 293 řidičům překročení stanovené rychlosti, sedmadevadesát bylo
postiženo za držení hovorového zařízení při jízdě, pro špatný technický stav
vozidel 361 řidičů vozidel, pětadvacet
cyklistů a deset chodců pro nejrůznější
dopravní přestupky. Při silničních kontrolách bylo zjištěno 153 řidičů, kteří
řídili vozidla pod vlivem alkoholu nebo
pod vlivem návykových látek, což je ve
srovnání s předchozím rokem o pětatřicet řidičů méně,“ vypočítal Miroslav

převezen do prostějovské nemocnice.
Výše způsobené hmotné škody byla vyčíslena na jeden tisíc korun,“ popsal karambol
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Na první pohled šlo o banální nehodu.
Stane se, řeknete si. Jenomže na ten
druhý pohled už bylo všechno jinak,
cyklista neupadl jenom tak v důsledku
nešťastné náhody... „Provedenou dechovou zkouškou policisté u muže změřili
hodnotu 0,89 promile alkoholu v dechu.
Test na přítomnost jiných návykových látek byl rovněž pozitivní na látky cannabis
a amphetamin. Muž přiznal vypití jednoho piva. Užití drog popřel a dobrovolně se
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podrobil odbornému lékařskému vyšetření na zjištění jejich přítomnosti,“ konstatoval Kořínek.
Pro své jednání je mladík podezřelý ze spáchání přestupků podle zákona o provozu
na pozemních komunikacích, za což mu
hrozí pokuta v rozmezí od 2 500 až do
20 000 korun. „Příčiny, okolnosti i míra
zavinění havárie jsou předmětem dalšího
policejního šetření,“ doplnil mluvčí prostějovských strážců zákona.
(mik)
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TŘI A PŮL MILIONU NAVÍC!

    

V roce 2016 zpracovávala Policie
ČR-Dopravní inspektorát Prostějov
celkem 658 nehod, které podléhaly
oznamovací povinnosti podle zákona o silničním provozu, což je oproti
předchozímu roku nárůst o jednu jedinou dopravní nehodu. Dalších 300
drobných kolizí řešila skupina doprav-

Michal KADLEC

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOVSKO Nedávno se Večerník podrobně zabýval vývojem kriminality v roce 2016. Tentokrát přinášíme důkladný rozbor
nejenom dopravní nehodovosti za loňský rok, ale také jejích příčin
a naopak i preventivní činnosti prostějovských policistů. Co se týká
loňských nehod, už na první pohled je zde jedno velké pozitivum.
Na silnicích Prostějovska došlo v roce 2016 k jedinému úmrtí, kdy
v říjnu po nárazu do stromu zemřela u Výšovic šestadvacetiletá žena.
Připomeňme, že o rok dříve policisté řešili šest nehod s tragickým
následkem. Co se ovšem týká řidičů přistižených za volantem pod
vlivem alkoholu či drog, je to jedna velká hrůza...

„Statistická čísla potvrzují správnost většího počtu kontrol,“ konstatuje šéf místního územního odboru
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Prostějov(red)-Státposlalměstu Prostějovu peníze na opravu kulturních památek v Prostějově. O tom, zda budou
tyto nemovitosti finančně podpořeny,
musí ale ještě rozhodnout zastupitelé.
Těm tento krok radní doporučili a rozhodovat se bude mimo jiné o restaurování kamenného renesančního portálu Onšova domu, na což stát věnoval
87 000 korun. Dále dojde k opravě
fasády Městského domu - Nový dům
(dotace 129 000 korun) i opravě krovů a střechy lodi kostela svatého Jana
Nepomuckého v komplexu budov
Kláštera Milosrdných bratří a kostela
svatého Jana Nepomuckého v Prostějově (dotace 184 000 korun). Již na
svém prosincovém zasedání zastupitelé schválili zařazení výše uvedených
objektů do Programu regenerace
městské památkové zóny v Prostějově
v roce 2017 a vlastníkům kulturních
památek, které nejsou ve vlastnictví
statutárního města, stanovili konkrétní
výši jednotlivých příspěvků. „Ministerstvo kultury České republiky nám
nakonec účelovou dotaci ze státního
rozpočtu ve výši čtyř set tisíc korun poskytlo, a to právě na dotace pro obnovu zmíněných tří kulturních památek,“
potvrdil Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov.

Peníze na památky

Prostějov (mik) - Zejména vrahovičtí občané si minulé pondělí určitě
všimli uzavírky komunikací od autobusové zastávky Hanačka až po ulici
Hrázky. Jak Večerník již v předchozích vydáních informoval, byla zde
zahájena nákladná investiční akce
města. „V období od dvacátého března až do desátého září tohoto roku
budou z důvodu rekonstrukce kanalizace a vozovky uzavřeny ulice Hrázky
a Jano Köhlera ve Vrahovicích. Práce
budou prováděny po etapách,“ uvedl
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.

Uzavírka ve Vrahovicích

Prostějov (mik) - Zítra, tj. v úterý
28. března, po poledni se k dalšímu
jednání o záležitostech města sejdou
prostějovští radní. Na programu budou například dotace do prostějovské kultury i organizacím zabývajícím
se cestovním ruchem, další peníze se
budou rozdělovat také do sociální oblasti či do ochrany životního prostředí. „Projednávat se má také izadávací
řízení na rekonstrukci náměstí Spojenců či regeneraci sídliště v Brněnské a Tylově ulici. Zabývat se budeme
i projektovým námětem na poslední
etapu výstavby cyklostezky do Žešova,“ nastínila Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějov.
Na pořadu jednání budou i prodeje či
nákupy pozemků a mnohá rozpočtová opatření k zajištění dalších investičních akcí.

  

RYCHLÝ


zpravodajství

KADLEC

Michal

nepřátelství plné emocí a dnes i obviňování z trestné činnosti? Myslím
si, že celá kauza se měla řešit hned
na začátku při vzniku SK Prostějov
1913. Existence druhého mládežnického klubu se neměla připustit,
dokud na zimním stadionu působí
ten první. A pokud ten první už
není přijatelný, město jako majitel
„zimáku“ mělo jasně říct - končíš!
Teď už radní pozdě bycha honí,
místo kvalitní výchovy hokejové
mládeže máme v Prostějově situaci, kdy děti představují rukojmí
při sporu dvou znepřátelených
stran. A ty se mají nějak domluvit?
Směšné...

Když se procházím po městě a dívám
se na chodníky před restauracemi či
úřady, je mi na zvracení. Všude se válí
spousta nedopalků od cigaret, myslím,
že to technické služby ani nestačí uklízet. A když si pomyslím, že od konce
května bude platit zákaz kouření ve
všech hospodách a že hosté budou
muset chodit kouřit ven na chodníky, budeme se v Prostějově brzy topit
v samých vajglech!
Petr Nehera, Prostějov

Minulé úterý jsem šla okolo radnice na
náměstí T. G. Masaryka. Najednou mě
jedna paní, která šla za mnou, upozornila, že mám na rameni svého kabátu
čerstvý holubí exkrement! Nadávat
samozřejmě nemělo cenu, moje další
cesta vedla k lázním do čistírny. Dvě stě
osmdesát korun jsem vyplázla už hodně naštvaně a zároveň jsem přemýšlela,
kdo mi tuto škodu uhradí. Kdo může za
to, že na lidi na prostějovském náměstí
kálejí holubi?
Alena Nesvadbová, Prostějov

-  :

Viděl jsem v přímém přenosu ze zastupitelstva diskusi o tom zda prodat
zámek ve Ptení, nebo si ho ponechat
ve vlastnictví města. Proboha, prodat!
A okamžitě! Uvědomují si zastánci
názoru, že by ta ruina měla zůstat majetkem města, nakolik by kompletní
rekonstrukce měla přijít?! To chtějí vyhodit dvě stě milionů korun oknem?
A to nemluvím o dalších nákladech
na provoz. Naopak já sám jsem proti
prodeji starobylého domu v Kravařově
ulici v Prostějově. Jde o jednu vůbec
z nejstarších budov ve městě. Takže
bych za utržené peníze za prodej ptenského zámku nechal opravit právě tuto
pamětihodnost.
Jiří Mikulka, Prostějov

Stále dost dobře nechápu, v čem by
ve sporu o židovský hřbitov ve Studentské ulici mohl pomoci takzvaný
mediátor Vladimír Špidla. Věc je
přece jasně daná! Úzká skupina lidí
přišla s nějakým návrhem, že v určité
lokalitě města něco chce. Proti tomu
je ale více než tři tisíce lidí z této konkrétní lokality a rovněž vedení města, podle mě velice správně, je rovněž
proti rozsáhlým úpravám parku. Tak
o co jde? To jako každý, kdo v Prostějově bude chtít něco dělat proti vůli
obyvatelstva, bude řešen bývalým
premiérem vlády? Ať se na mě nikdo
nezlobí, ale nikdo zvenčí by neměl
rozhodovat o tom, co tady chceme
nebo nechceme.
Jiří Kobliha, Prostějov
Vajglù bude víc

*+  , )

Co vymyslí Špidla?
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Domluvte se, pak uvidíme! Takhle
řeší vedení města krizovou situaci
v prostějovském mládežnickém hokeji. O tom, že v současnosti existují na tomto poli dva kluby, se už
popsaly stohy papíru. Dva kohouti
na jednom smetišti. To smetiště ale
není nafukovací, takže podle radních
musí dojít buď ke spojení SK Prostějov 1913 s LHK Jestřábi, nebo jeden
z klubů musí prostě zmizet z mapy
hokejového světa. V opačném případě nedostane na příští sezónu peníze ani jeden z nich. Tohle ale není
podle mě řešení, jen holý alibismus!
Jak se vedení těchto dvou klubů má
domluvit, když mezi nimi panuje

Hokejový alibismus




Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz
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oznámila, že mi je nemůže vydat, pokud jí nevrátím knížku s prošlou dobou
vypůjčení, kterou jsem samozřejmě
zapomněla doma. Odešla jsem tedy
s prázdnýma rukama. Abych se vyvarovala případnému rozčilení z návštěvy jiné knihovny, kam jsem měla
původně namířeno, rozhodla jsem se
jet domů.
Vlak mě dopravil do nedaleké obce,
v níž pracuje bratr, a odkud jsem měla
v plánu cestovat dál až do vesnice, kde
bydlím. Protože jsem měla boty na
podpatku a přes paži těžkou kabelku,
domluvila jsem se, že mě vyzvedne na
vlakovém nádraží a zaveze na nádraží
autobusové, odkud mi další spoj bude
odjíždět. Uběhlo několik minut a on
nikde. Vykročila jsem tedy vpřed směrem k „autobusáku“ v naději, že ho
potkám cestou. Auto jsem skutečně po
cestě uviděla. Stálo zaparkované před
kanceláří, kde bratr spokojeně seděl
v polstrovaném křesle. Zbytek cesty se

Ahoj všichni,
dnes bych rád věnoval svůj sloupek problematice sportu, protože přece všichni jsme sportovní
odborníci, nejlépe hned trenéři
a generální manažeři. Tak si pojďme shrnout místní sport. V době,
kdy v kanadsko-americké NHL
vrcholí boje o postup do play-off,
tak naši hokejisté mají po prohře
s Přerovem už volno a bůhví, co
bude příští rok. V době kdy v zámořské basketbalové NBA taktéž
vrcholí boje o play-off, tak naši
basketbalisté bojují o udržení. Volejbalové Agelky již také nejsou
stoprocentně suverénní a každá
výhra místních fotbalistů je z říše
senzace a krásných snů. Inu, je to
takový aktuálně tristní souhrn prostějovského vrcholového sportu...
A teď mluvme vážně. Ten, kdo nikdy nestál na ledě, na fotbalovém
pažitu nebo na palubovce tělocvičny, by asi neměl kritizovat a měl
by s pokorou sledovat, jaké každodenní martyrium zažívají vrcholoví sportovci při zápasech či při tréninku. Samozřejmě pokud se jedná
o placené profesionály, lze očekávat jen a jen od takových pracujících stoprocentní výkon. Ale položme si otázku: „I vám se v práci
daří každý den na sto procent, nemáte také období blbec?“ Já teda
odpovídám, že mám dny blbec,
a sice doslova: „Já už bych se na to
nejradši vyprdla,“ jak říká Kelišová
v trilogii Slunce, seno...
Proto chápu sportovce, že se jim
občas nedaří, vím také, že každá
krize pomine, a to i ta sportovní.
Ivan Hlinka, ikona československého hokeje, vždy říkával: „Hlavně se z toho neposrat.“ Berme tedy
sport jako velkou zábavu, neblbněme ze špatných výsledků a naopak radujme se z vítězství, medailí
a bodů, když už nějaké přijdou.
Podívejme se třeba na příběh tenistky Petry Kvitové, hvězdy, jejíž
kariéru přerušil zloděj, magor, idiot, jenž nožem porušil její ruku vydělávající miliony. Tato ruka se teď
uzdravuje a my normální fanoušci
z toho máme radost. Takže radujme se ze života a buďme rádi, že
jsme zdraví.
Marty

MARTYHO
SLOUPEK
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e to známá věc. Mladí lidé mají odnepaměti sklon ke zbytečnému hazardování se svým zdravím i životem.
Zkoušejí, co s nimi udělá alkohol nebo
drogy, pokoušejí osud za volantem automobilů, na motorkách či při adrenalinových sportech. Jen v USA údajně připraví
„mladická nerozvážnost“ ročně o život
sedmadvacet tisíc lidí ve věku od 10 do
24 let. Jako nejrizikovější se pak jeví věk
od patnácti do devatenácti let.
ři prohlížení fotografií prostějovských milovníků rooftoppingu mě

J
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napadlo, že je jen otázkou času, kdy se
k těmto obětem přidají další přímo z našeho města. Na druhou stranu jsem si
říkal, že když už to musí být, je mnohem lepší, pokud se svým životem hazardují sami někde na jeřábu než při
rychlé jízdě za volantem nadupaného
vozu. V prvním případě totiž ohrožují pouze sami sebe, v tom druhém
každého, koho při své pekelné jízdě
potkají.
roč to ovšem musí být? Cožpak
mladí více jak po životě prahnou
po smrti? Někteří lidé si myslí, že za vše
může „hnusná doba“, kdy si nikdo ničeho neváží ani života, ani zdraví. Ve skutečnosti je však problém v něčem jiném.
Naše doba je totiž až příliš dobrá...
V čem? Minimálně v množství věcí, jimiž
jsme se obklopili, aby nám zpříjemnily
a usnadnily život. Vždyť veškerý takzvaný
lidský pokrok v mnoha ohledech pohání
touha po ulehčení života. Po této cestě
jsme za posledních tři sta let ušli neuvěřitelný kus cesty. Jenže to má jeden dosti
podstatný zádrhel. Snadný život není
nic pro nás. Nenaplňuje nás. Nechceme
ho žít. A vlastně ho ani žít neumíme.
Všichni do jednoho jsme nastaveni tak,
že problémy a překážky ke svému životu nezbytně nutně potřebujeme. Jsou
pro nás stejně zásadní jako jídlo, pití
a sex. Obzvláště to pak platí pro mladé

J

lidi, kteří po vzrušení a riziku přímo fyzicky prahnou. Ale proč? K čemu je to
dobré, když to může ohrozit samotný
život? Vědci už dávno zjistili, že během
dospívání dochází v lidském mozku
k výrazným změnám. Mění se zejména
takzvaná bílá hmota mozková, která
vzniká z výběžků, jimiž jsou jednotlivé nervové buňky navzájem propojeny. Právě během dospívání se tato
hmota zahušťuje a je stále důkladněji
uspořádána. Tento proces bývá završen až mezi dvacátým a třicátým
rokem života. Teprve pak se dá říci,
že je mozek hotový. Riskantní chování
mladých lidí vědci připisovali právě tomuto „nehotovému mozku“, který není
schopný správně vyhodnotit danou situaci a přijímá riskantní řešení. Stejně tak
to vidí selský rozum, který o podobných
hazardérech říká, že jsou mladí a blbí
a prý je to časem přejde. Nedávno se však
objevila vědecká studie, podle níž není
hlavní důvod hazardování se životem
„v zelenosti“, tedy v nedostatečné zralosti
mozku mladých mužů a slečen, ale i v něčem jiném. Její autor renomovaný neuropatolog Gregory Berns je přesvědčen,
že riskantní chování mladých je důsledek
způsobu života, jaký vedli po dlouhé generace naši předci.
eště před sto lety bylo běžné, aby se
teenageři stavěli na vlastní nohy, vstu-

povali do zaměstnání, zakládali rodiny.
Náhle se tak ocitali na hodně tenkém
ledu. Bez ochoty podstoupit značná rizika by mnozí z nich neuspěli. Dnes vstupují mladí lidé do samostatného života
až po dvacítce, poté, co dokončí vzdělání
a najdou si zaměstnání. Teenagerovské
odhodlání riskovat tak musí vybít náhradním způsobem.
Ze závěrů této studie a výše uvedeného
tedy vyplývá jediné: nadělejte vlastním
dětem v životě dostatek „problémů“
a „starostí“, které budou muset překonávat. Jinak si je udělají sami!

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

ALE PROTOŽE MUSÍ

MLADÍ NEHAZARDUJÍ KVŮLI BLBOSTI,
Proč mladí lidé stále tak hazardují se svým životem?! Hádanka,
na kterou hledaly odpověď generace rodičů. Přitom většina
z nich nebyla jiná a může být ráda, že svá„telecí léta“ vůbec přežila. Stejná otázka mě napadla
při psaní článku o mladých
Prostějovanech lezoucích bez
jištění po střechách, jeřábech
a komínech. Většina dospělých
by si na ni odpověděla jednoduše: protože jsou mladí a blbí.
Tuto prostou teorii dokonce potvrzují i mnozí vědci! Nicméně
pokud si uvědomíme, jak žili
lidé stovky let před námi, pak je
odpověď trošku složitější. Lidé a obzvláště ti mladí - problémy
ke svému samostatnému životu
prostě nutně potřebují...

Jednou za čas se to stane každému. Přijde den, kdy vám z nosu spadnou růžové brýle a svět náhle zahalí mlhavá šeď.
Na co sáhnete, se rozbije, koho potkáte,
ten na vás vrhá vyčítavé pohledy, a co
má běžet jako hodinky, najednou skáče jako zajíc. Prostě den blbec.
Když jsem šla ráno do školy, nenapadlo mě, co všechno mě potká a na co
se mám připravit. A netušila jsem to až
do chvíle, kdy jsem si po vzájemné domluvě s učitelem šla vypůjčit jeho knížku. Po zaklepání na dveře mě nečekalo
vřelé uvítání, ale trpká slova rozhořčení. „Vy jste mě ale naštvala! Proč si ode
mě chcete půjčovat knížku, když víte,
že to nemám rád?!“ V té chvíli do mě
ale spíše než vlna zlostné nechápavosti vjelo radostné pobavení. Mé ohavné chování jej rozčílilo, ač mi ho sám
schválil. A tehdy to všechno začalo...
Do knihovny jsem si šla vypůjčit dalších několik knih. Úsměv mi z tváře
rychle zmizel potom, co mi knihovnice

FEJETON TEREZY MACHOVÉ

klapot mých podpatků o zem rozléhal
mnohem hlasitěji. Po příjezdu domů
jsem měla v plánu jít hned k babičce,
kde na mě měl čekat bratranec, který
potřeboval doučit z angličtiny kvůli
zítřejšímu zkoušení. Místo učení jsem
se na něj mohla ale akorát usmát a zamávat mu, protože zrovna nastoupil
do autobusu, z něhož jsem sama právě
vystoupila a který ho zavezl domů.
Vše jsem večer, kdy jsem se z těžkého
dne už (zdánlivě) vzpamatovala, vyprávěla příteli po telefonu už jen jako
zábavnou historku. Oba jsme se té
řadě nešťastných příhod smáli. Ovšem
poté, co mi s radostí v hlase (aspoň mi
to tak připadalo) sdělil, že ač jsme byli
domluvení na zítřejší schůzce, se neuvidíme, tak pomyslný bod mé vzteklosti
dosáhl vrcholu a klidný rozhovor se
proměnil v dvouhodinovou hádku.
Inu i přes vědomí, že nic není perfektní
a nikdo není dokonalý a v jediný den se
vše zdá být na spadnutí, bychom měli
to „vše“ špatné hodit za hlavu, znovu
nasadit růžové brýle, narovnat ten pokřivený svět a říct si, že příští den bude
určitě lepší...

publicistika

DEN BLBEC

letos slavíme jubileum...
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letos slavíme jubileum...

seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH
RESTAURACÍ A HOSTINCŮ

Vážení čtenáři, příznivci dobrého jídla a pití. Již šestým dílem dnes pokračuje seriál
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který má za cíl podívat se na zoubek nejen regionálním restauracím, ale jak jsme avizovali, i místním hostincům. Celý monitoring tak bude od nynějška rozdělen
na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Chceme tak uspokojit i ty z vás, kteří si zajdou
spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace.
Shrňme si, že vše odstartovaly dvě pilotní části na konci uplynulého roku, třetí dějství jsme vám
přinesli v lednu, a pokračovali i druhý měsíc roku 2017. Březen pak vyplnily další dva díly, přičemž
pro dnešní hodnocení se poprvé vypravíme na večerní posezení nikoliv do restaurace, ale právě
do hostince. A jak jsme už několikrát předeslali, na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika se v letošním roce našeho dvacátého výročí budete s touto novinkou setkávat stále více pravidelně. Věříme, že vás zaujme a jeho úroveň bude stoupat. Navíc se bude bojovat i o zajímavé
výhry. Oceňovat budeme jak samotné provozovatele, tak i čtenáře.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí, když klikne na www.vecernikpv.cz
a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všechny dříve zveřejněné díly. Teď už
ale pojďme do další restaurace, která vám určitě není neznámá...

" 
zaèneme...
Váhali jsme, jak rozlišit v prostějovských poměrech restauraci
a hostinec. Celá řada místních restauračních podniků vzhledově
odpovídá hostinci, nese na průčelí název Restaurace a v poledne
nabízí obědové menu, večer se
ale mění v pravou hospodu, kam
se chodí na pivo, na kus řeči a do
května i na cigaretu. K jídlu dostanete maximálně utopence a máte-li velké štěstí, ještě třeba nakládaný hermelín. Nepijete-li pivo ani
sladkou limonádu, můžete dostat
rozlévané víno, ale vybírat si nemůžete, od toho není hospoda, ale
restaurace. Vlastně můžete: bílé
nebo červené základní kvality.
Přímo povinností je nabídka
základní řady lihovin, jako jsou
rum, vodka, zelená a možná k nim
patří ještě další, což třeba časem
zjistíme.
Takže hospoda je podle nás takové zařízení, které večer nevaří, žije
převážně z čepovaného piva a má-li potřebnou atmosféru, scházejí
se tam štamgasti. Tento krásný
nečeský výraz lze přeložit českým,
ale ne tak pěkným „stálí hosté“.
Je zřejmé, že takto popsané hostince není dost dobře možné srovnávat s restauracemi, o kterých
jsme psali v minulých číslech. Pro
přehlednost zachováme hodnocení pomocí hvězd - od jedné do
pěti. Obsah jednotlivých kategorií se ovšem oproti hvězdám,
přiznávaných restauracím, mírně
liší.
Pro dnešní hodnocení se tedy poprvé vypravíme na večerní posezení nikoliv do restaurace, ale do
hostince. I když právě Beseda je
výše zmíněným příkladem, kdy
je mezi Prostějovany braná jako
oblíbená hospůdka, ale na průčelí
nese název restaurace.
Ještě tedy poznámka na závěr:
výrazy hospoda a hostinec považujeme za rovnocenné, hostinec
je více názvem používaným v literatuře, hospoda je více názvem
lidovým, vyberte si, co vám lépe
vyhovuje.
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Jako první podnik tohoto druhu
jsme se tedy rozhodli navštívit Besedu, hostinec na Žižkově náměstí,
který zde funguje déle než sto let,
většinou právě pod názvem Beseda,
někdy s různými přívlastky. Naše
rozhodnutí opravdu neovlivnilo to, že pradědeček jednoho
z hodnotitelů zde v meziválečném období působil jako nájemce a prababička vzpomínala, jak
v kuchyni často kurýrovala poněkud společensky unaveného
Jiřího Wolkera silnou černou kávou. Nebyla to naše první návštěva
tohoto zařízení, ale od předešlých
několika návštěv uběhla tak dlouhá

doba, že stálo za to podívat se, co se
v Besedě změnilo.
Do hostince se vstupuje z náměstí,
nejprve do rozlehlé chodby a z ní
dveřmi vpravo do lokálu. Chodba byla čistá a docela uklizená, jen
v její zadní části bylo vidět pár zde
uložených neidentifikovatelných
předmětů.
V poledne nabízí čtyři varianty poledního menu za jednotnou cenu
89 korun a co je velmi sympatické,
denně dostanete domácí dezert
k menu zdarma. V létě se sedí u stolků na náměstí před restaurací.
Mimo program našeho večerního
hodnocení jsme provedli i „kontrolní ochutnávku“ poledního
menu a dali si hovězí frankfurtský plátek s rýží, resp. dančí guláš
s karlovarským knedlíkem, vždy
s polévkou a zákuskem. Vše šlo
označit za solidní výrobky poctivé
moravské kuchyně.
A pak už přišla hlavní večerní sabotáž. Pondělí je asi nejslabším dnem
z hlediska návštěvnosti, takže se
i s námi pohyboval počet hostů od
sedmi do patnácti osob. Nakouřeno
v lokále moc nebylo, kouřila asi polovina hostů, ale v oblečení jsme si
jej stejně odnesli. V lokále panovala
atmosféra klidu a pořádku, pradědeček měl pro tento účel dva vyhazovače, kteří za večeři a pivo udržovali
v klid, ale ti by při naší návštěvě neměli co na práci. U jednoho stolu se
hrál mariáš, což ke správné hospodě patří. Stůl štamgastů byl téměř
prázdný, nicméně je na první pohled
vidět, že se zde schází příznivci fotbalu, a to nejen pasivní, ale i ti věrní z
řad Sparty. Podle toho vypadá i část
výzdoby hostince.
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jivý, i když s postupujícím časem začala
být podlaha zašlapaná. Během naší
návštěvy jsme nezpozorovali, že by na
sociálním zařízení průběžně byla konA protože se přiblížila doba večeře trolována čistota, ale vyloučit to nemůa s pivem přišla chuť na něco k zakous- žeme. Papírové ručníky byly k dispozici
nutí, vznesli jsme v tomto smyslu do- po celou dobu.
taz u servírky. Nejprve jsme dostali
@ 
informaci, že k jídlu bohužel nic
večer není, ale vzápětí - asi jsme vy['
 
padali hodně hladově - dodala: „Podojem
kud by vám ale stačil utopenec...,“
načež jsme zajásali, že to je přesně to
jídlo, které bychom si dali. Za chvil- Domníváme se, že hostinec Beseku byla nabídka ještě rozšířena o mož- da můžeme označit za průměrný
nost dršťkové polévky, ale zůstali jsme v kladném slova smyslu. Poskytl nám
u vlajkové lodi českých hospod.
všechno, co jsme od dobré hospody
Přistál nám na stole obratem a plně očekávali, snad jen čepovaný Drak
uspokojil naše potřeby. Připravený má ambice na vyšší kategorii. Nic nás
v domácí kuchyni, uležený tak akorát viditelně nezklamalo, proto můžeme
a s vyváženou porcí cibule i láku. Po- s čistým svědomím čtenářům Vekukovali jsme k vedlejšímu stolu, kam černíku návštěvu doporučit a udělit
servírka přinesla „dršťkovku“, vypadala Besedě
také dobře. Ale pro tentokrát by nás to
zasytilo asi příliš a doma čekala večeře.
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Hodnotíme kladně! Servírka, která
zároveň točila pivo, zvládala obsloužit lokál při nevelké návštěvnosti
„levou zadní“. Měla přehled o tom,
kdo dopil nebo dojedl, a nenechala
hosty čekat u prázdných sklenic či
talířů. Zároveň nepraktikovala častý
nešvar hospod a nestavěla před hosta
plnou sklenici v době, kdy měl na stole
ještě třetinu předešlé. Pohybovala se
po lokále rychle a nikde se nezdržovala. I když bychom neměli nic proti
tomu, aby u nás udělala výjimku...
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Ti, kteří sledují náš seriál hodnotící
restaurace a nyní i hospody, vědí, co
se za „místem úlevy“ skrývá. Tak tedy
V Besedě se točí Starobrno, a to „de- stav vybavení i čistoty WC byl uspokosítka“, „jedenáctka“ a „dvanáctka“
Drak. Vyzkoušeli jsme jedenáctku standardní pivo, mělo dobrou míru,
avšak pěna spíše řidší, označili bychom jej za slušný, leč stále jen průměr, kvůli kterému bychom sem asi
cestu nevážili. Zato čepovaný Drak,
jakožto „extra chmelený ležák“
a dvanáctka ze stejného pivovaru,
to byl zážitek zcela o něčem jiném.
Už když servírka přinášela dvě
elegantní sklenice s vysokou hustou pěnou, rozzářily se nám oči.
A chuť nás nezklamala. Byla
o mnoho plnější než u předešlého piva, hořkost oproti jiným
„dvanáctkám“ slabší, ale dokonale vyvážená. Barva zlatá s nádechem do karamelové. Na toto
pivo už bychom extra cestu do
Besedy vážili. Oba druhy byly
dobře ošetřené a správné teploty,
o přesné míře jsme se již zmínili.
Před výčepem stojí také vysoká chladicí skříň s nealkoholickými nápoji
a lahvovým pivem, rovněž nealkoholickým. Nabídka se zdála být alespoň z pohledu od našeho stolu
- dostatečnou.
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hvězdy

RaS resumé
jemný interiér, absolutní čistota všech
prostor je samozřejmostí. Bez obav, že
si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nejMimořádný zážitek, širo- vzácnější hosty.
ká nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako
DOBRÉ
nabídka malých jídel k zakousnutí.
Přátelský personál, originální interiér
Průměr po všech stránkách.
je bonusem. Nechce se vám odtud odeTrochu invence při přípravě
jít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele pokrmu by neuškodilo. Na druhou
doporučuje.
stranu porce zasytí a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí slušné, obsluha
VELMI DOBRÉ
se snaží. Je sice na čem pracovat, ale
pozváním do tohoto podniku neuraJen maličko chybí k úplné zíte.
dokonalosti. Jídlo i servis na
vysoké úrovni. Pokrmy jsou připraveny
WWW.VECERNIKPV.CZ
s invencí a z kvalitních surovin. Pří-
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VYHNĚTE SE

Sem doporučujeme zajít jen tehdy,
nemáme-li nic jiného na výběr. Menu
neměložádnýnápad.Dojemsesnažilavylepšit
ochotná obsluha, ale kde nic není... Stěží zde
strávíte příjemný večer a ve dvou už určitě ne.
Jakobysezdejižpředletyzastavilčas.

Na zdejší místo bychom nepozvali
ani svého největšího nepřítele. Jídlo
bylo mdlé, nevábně vypadající a žaludek
si je dlouho pamatoval. Také interiér byl,
stejně jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani
nesnažila atmosféru místa zpříjemnit.
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Modernizace GJW
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo částku 3,6 milionu Kč
na modernizaci vytápění gymnázia
a podpořilo projekt Gymnázia Jiřího Wolkera v rozsahu 4,6 milionu
Kč na modernizaci přírodovědných učeben. Obě akce jsou pokračováním průběžné modernizace školy, která v posledních letech
plynule probíhá.
Kromě oprav a modernizací získalo
gymnázium od ministerstva školství dotaci 2,2 milionu Kč na podporu sportovní přípravy studentů.
Významná část těchto finančních
prostředků je určena na platy trenérů mládežnických sportovních
oddílů. Bude to významná pomoc
pro mládežnický sport v prostějovském regionu.
Návštìva
z Finska
Významné finanční prostředky chce v letošním roce získat Gymnázium Jiřího
Wolkera také na zvýšení jazykové
průpravy učitelů gymnázia a na
podporu mezinárodní spolupráce.
Poslední dva únorové dny byl na

Gymnáziu Jiřího Wolkera na návštěvě učitel matematiky a informatiky Reima Rouvinen ze školy
ve finském městečku Leppävirta.
Cílem jeho návštěvy bylo připravit
společně s kolegou Mgr. Michalem
Markem mezinárodní spolupráci škol z Finska, České republiky
a Španělska. María Esther López
se k českému a finskému kolegovi přidala prostřednictvím online
konferenčního hovoru a společně
připravovali žádost o dotaci z programu Erasmus+. Projekt „Tvůj
region mýma očima” bude založen
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na tvorbě kreativních časosběrných videí v různých regionech
Evropy, spojí studenty z desetitisícové Leppävirty (Finsko), čtyřicetitisícového Prostějova a desetkrát
větší Murcie (Španělsko).
Uèitelé GJW
v Oxfordu
Projekt z programu
Erasmus+ „Společně anglicky“ škola
realizuje v letech
2015 až 2017. Jeho cílem je vyslat
deset učitelů angličtiny i nejazykových předmětů na metodické
a jazykové kurzy do Velké Británie. Takto mohla v první polovině
března absolvovat čtrnáctidenní

9(    ) % )   &


metodický kurz i učitelka angličtiny Mgr. Lenka Hádrová, a to v anglickém Oxfordu. O měsíc později
ji bude následovat kolega Mgr. Steven Schwartzhoff, jeden z rodilých
mluvčích, kterých na GJW v současné době působí hned pět.
Každý rok přibývají na gymnáziu
učitelé, kteří kromě své odbornos-
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ti zvládli znalost anglického jazyka
na úrovni C1 a mohou tedy některá svá odborná témata vyučovat
v anglickém jazyce. Jejich příprava
probíhá s trvalou podporou vedení
školy. Vysokou úroveň obecné jazykové přípravy pomáhají na gymnáziu zajišťovat učitelé jazyka, kteří
jsou rodilými mluvčími. V tomto
školním roce působí s přispěním
Fulbrightovy komise i vyučující
z USA Raheal Mengisteab.
Pøijímací
øízení
V současné době
se chystá Gymnázium
Jiřího
Wolkera na přijímací řízení. Bude
přijímat 30 žáků do studijního
oboru Gymnázium se sportovní
přípravou, 30 žáků do čtyřletého
všeobecného gymnázia a 60 žáků
do osmiletého gymnázia. Výuka na
osmiletém gymnáziu od tercie probíhá v některých tématech v anglickém jazyce.
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zpravodajství

letos slavíme jubileum...

Mladíka
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NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

sraženého Dle soudkyně bylo nájemné v podnikových

pro jeho rodinu nevýhodné...
vlakem lékaři prodejnách
➢ ze strany 3

ZACHRÁNILI!
zjistili jsme
OLOMOUC, PROSTĚJOV Třiadvacetiletý mladík, kterého
předminulou sobotu 11. března
večer srazil u místního nádraží
v Prostějově vlak, je z nejhoršího
venku. Podle lékařů leží nyní po
sérii operací ve stabilizovaném
stavu. Jak se Večerník dozvěděl od
rodinného příslušníka, vše byla
nešťastná náhoda...
V minulém vydání, kdy jsme o neštěstí na kolejích poprvé informovali, někteří lidé ze Sídliště E. Beneše
spekulovali o možném pokusu o sebevraždu nebo nehodě pod vlivem
alkoholu. Nic takového se však ne-

kdy byla výše nájmu vypočítávána
z obratu prodejny, byla ve skutečnosti výhodná pro Oděvní podnik
a nevýhodná pro manžele Volkovi.
A to i přesto, že manželé za prostory
v Plumlovské ulici inkasovali nájemné ve výši až 250 000 korun měsíčně,
zatímco státní zástupce na základě
znaleckého posudku tvrdil, že by obdobnou prodejnu šlo sehnat za nájem
do sto tisíc korun. Podobně to fungovalo i v objektu v Žeranovského ulici,
který manželé od firmy koupili. Senát
přitom nepřesvědčil ani argument,
že kromě těchto dvou prodejen se
OP Prostějov této formě nájemného ve svých dalších asi sto dvaceti
objektech pokud možno vyhýbal.
„Smlouva byla pro Oděvní podnik ve
skutečnosti výhodná. František Tuhý
navíc nemohl tušit, že právě tato prodejna bude vykazovat tak vysoké zisky,“ argumentovala při zdůvodnění
rozsudku Hana Greplová, která již
v minulosti trestní stíhání Františka

PROSTĚJOV Vodu lze kdykoliv
proměnit ve víno. Víno zase libovolně zpět ve vodu. To bylo zřejmě hlavní poselství středečního
hlavního líčení u prostějovského
okresního soudu s Františkem
Tuhým. Senát v čele se soudkyní
Hanou Greplovou někdejšího většinového vlastníka zkrachovalého
OP Prostějov zprostil obžaloby
v plném rozsahu.

potvrdilo. „Je to naprostá hloupost.
Kluk bydlí na sídlišti a někdy kolem
deváté večer šel do auta pro rádio,
aby mu jej někdo nezcizil. Cestu si
zkrátil přes koleje, což se mu málem
stalo osudným. Bohužel zachytil jej
vlak, asi ho neviděl, to ví jen on sám.
V žádném případě ale nebyl opilý,
existuje na to i lékařská zpráva. Pro
celou rodinu je to obrovská tragédie,“ sdělil Večerníku jeden z příbuz- PŮVODNÍ
ných.
REPORTÁŽ
„Mladík byl přijímaný s těžkými popro Večerník
raněními v oblasti hlavy, hrudníku
a pánve. Okamžitě byl operovaný Martin
a v současné době už je mimo ohro- ZAORAL
žení života. Je při vědomí a ve stabilizovaném stavu,“ potvrdil nám Egon Soudkyně v odůvodnění rozsudHavrlant, tiskový mluvčí Fakultní ku konstatovala, že jinak neobvyklá
nemocnice Olomouc.
(mik) forma „obratového nájemného“,

Tuhého zastavila a hlavní líčení bylo
nařízeno až po stížnosti státního zástupce společně s rozhodnutím brněnského soudu.

K èemu sloužily
prodejny?
Dle celé řady svědků, mezi něž patřil
mimo jiné Milivoj Žák, Josef Roháček, Helena Vyroubalová a další, však
byl obrat prodejny navyšován uměle
tím, že do jejího účetnictví byl započítáván zisk z prodejních akcí či prodej
pro V.I.P. klienty. „Jediným záměrem
pro zřízení těchto dvou prodejen
bylo vyvádění majetku z Oděvního
podniku ve prospěch rodiny pana
Tuhého,“ nebral si servítky další
z dlouholetých vrcholných manažerů
společnosti Jaroslav Kučera.
Něco takového František Tuhý při
své obhajobě opakovaně popřel s tím,
že účetnictví bylo v těchto případech
vedeno samostatně. „Rozhodnutí

soudu jsem očekával. Už od začátku jsem totiž tvrdil, že nikdy nebylo
mým zájmem Oděvní podnik poškodit, neboť jsem tento podnik vlastnil,“
vyjádřil se po rozsudku Tuhý, kterého
k soudu doprovodila jeho manželka.
Bývalý většinový vlastník přitom pozapomněl na celou řadu dalších menšinových akcionářů, stejně jako na
fakt, že on sám ani nikdo z jeho rodiny prostějovský oděvní gigant nevybudoval. Neúspěšný ředitel byl odvolaný v roce 2008. Tento krok podpořil
i syndikát bank, kterým podnik už
v té době dlužil stovky milionů korun. Nyní tento starobní důchodce
žije běžnými starostmi a má v plánu
zůstat co nejdéle zdravý.
Rozsudek dosud není pravomocný,
státní zástupce i zmocněnkyně poškozené insolvenční správkyně Miloslavy Horské zastupující desítky
věřitelů, kteří své peníze už zřejmě
nikdy neuvidí, si ponechali lhůtu pro
možnost odvolání.

Zran1ný idi3 BUDE STÍHÁN
kterým byl převezen do Fakultní
nemocnice Olomouc. A zatímco
se léčí, čeká jej podle všeho soud.
„Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
ze spáchání přečinu poškození
a ohrožení provozu obecně
prospěšného zařízení z nedbalosti.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění
dopravní nehody jsou ale i nadále
předmětem dalšího policejního
vyšetřování,“ dodal Kořínek. (mik)

Hmotná škoda na lokomotiv , vozidle i technickém
zabezpe:ení železni:ního pejezdu dosáhla výše p(l
milionu korun. 2x foto: Policie R a Michal Kadlec

17011310039

způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na zhruba
pět set tisíc korun, z toho po sto
padesáti tisících na vlaku a automobilu a asi dvě stě tisíc korun na
příslušenství dráhy,“ popsal některá
fakta z vyšetřování tvrdé srážky
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
Jak jsme již přednesli, mladý muž
při nehodě utrpěl zranění, se

17031310288

PROSTĚJOV V minulém čísle
Večerník informoval také o závažné
dopravní nehodě na železničním
přejezdu u takzvané „myší díry“ ve
Vrahovicích. Devatenáctiletý řidič
osobního vozidla Volkswagen nerespektoval světelné zabezpečovací
zařízení, vjel na přejezd, kde ho
smetl vlak. Policie už proti němu
vede trestní řízení!
„Ve vlaku v době nehody cestovalo
přibližně sto osob. Celková výše

letos slavíme jubileum...

Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko u toho...

STANE SE PLUMLOVSKÝ ZÁMEK KULTURNÍ PAMÁTKOU?
Vedení města si od tohoto kroku slibuje šanci získat potřebné miliony na opravu

PLUMLOV Pražský hrad, Staroměstská radnice, české korunovační klenoty a další. Plumlovský zámek má vyhlídky dostat se do
skutečně exkluzivní společnosti. Vedení města podá v nejbližších
dnech žádost o zařazení jedné z dominant regionu na seznam
Národních kulturních památek!
exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Plumlovský zámek má příležitost stát
se druhou Národní kulturní památkou
v regionu. Jako vůbec první byl na seznam historických skvostů zapsán Národní dům v Prostějově. Od té doby již
uplynulo dlouhých devět let. Motivace
pro tento krok je jasná.
„Zápis do seznamu nám při své návštěvě Plumlova doporučil náměstek

ministra kultury. Jde určitě o památku,
která by si něco takového zasloužila.
Navíc pokud by to vyšlo, zvětšily by
se nám šance na přístup k penězům
z evropských i jiných dotací,“ prozradila Gabriela Jančíková, plumlovská
místostarostka.
A že finance budou třeba! Město
Plumlov má připravený projekt opravy fasády zámku, jehož rozpočet se
odhaduje na 95 milionů korun. „Do
zámku už řadu let zatéká a právě tento
problém budeme řešit jako první. V první etapě dojde k odvedení vlhkosti z nádvoří tak, aby nedocházelo k zatékání do
přízemí zámku. Na tyto práce už máme

přislíbeno osm set tisíc korun. Začneme
s nimi ještě letos,“ nastínil plumlovský starosta Adolf Sušeň.
Po úpravách terénu na nádvoří se vytvoří
stabilní podloží pro stavbu lešení. Teprve
pak by měla začít postupná mravenčí
práce na rekonstrukci fasády. Kdy se začne a jak dlouho bude trvat, není v tuto
chvíli ještě vůbec jasné. Záležet bude
právě na množství peněz, které se na projekt podaří získat. „O případném zapsání
zámku na seznam Národních kulturních
památek rozhodne Ministerstvo kultury
do konce dubna. Poté začneme hledat
možnosti pro získání financí,“ dodala
Gabriela Jančíková. V současnosti se na
zámku dokončují opravy střechy tzv. nízkého zámku, kterou loni postihl požár.
„V nejbližších dnech by měly skončit.
Následovat bude rekonstrukce interiéru,
která však již nebude tak náročná,“ uzavřel plumlovský starosta.

Na zámku se už
letos nevdáte

IVNĚ
EXKLUZ

Čechy pod Kosířem (mls) O svatby v zámeckém areálu
v Čechách pod Kosířem je mimořádný zájem a termíny svateb
pro rok 2017 jsou již od poloviny března zcela obsazeny. Pokud
se zde tedy budete chtít ženit či
vdávat, odložte své rozhodnutí
minimálně o rok.

Borovice na høbitovì
se pokácí

Na nádvoí plumlovského zámku by se m lo za:ít pracovat ješt letos.
Foto: archiv Veerníku

V sobotu můžete Držovice v PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI!
NAKOUKNOUT
do útrob přehrady
MOSTKOVICE Tohle bude
jedinečná příležitost! U příležitosti Světového dne vody
pořádá Povodí Moravy DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na
vodní nádrži Plumlov. Zájemci
mohou tuto sobotu 25. března
nahlédnout do prostor, kam se
normálně nedostanou.
Prohlídky vnitřního prostoru
přehrady s průvodcem začnou vždy
v celou hodinu od 9.00 do 14.00
hodin, sraz je na koruně hráze u ovládací věže. Průvodci podají výklad
k jednotlivým zařízením a zodpoví

případné dotazy. Kvůli zvýšeným
bezpečnostním opatřením bude
platit přísný zákaz fotografování
a vstup bude povolen pouze s malými příručními zavazadly.
„Návštěvníkům
doporučujeme
vhodnou obuv s neklouzavou
podrážkou do vlhkého prostředí
a vzhledem k nízkým teplotám
v přístupových štolách i vhodné
oblečení. Děti do patnácti let věku
se mohou prohlídek zúčastnit pouze
s doprovodem dospělých,“ upozornil tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.
(red)

DRŽOVICE Po nedávné změně
ve vedení se Držovice dostaly do
nezáviděníhodné a trapné situace.
Podle nových vedoucích činitelů,
kteří v sousední obci vystřídali
kliku bývalé starostky Blanky
Kolečkářové, je nyní obec v platební neschopnosti! Jak je to možné?
Jednoduše, neschválil se rozpočet
a bývalá první dáma nevypsala ani
rozpočtové provizorium...

Malé Hradisko (mls) - Zhruba dvacítka vzrostlých borovic,
která byla vysázena na místním
hřbitově v roce 1975, půjde
k zemi. „Stromy začínají ohrožovat hrobová místa a loni nám
i dokonce rozbořily zídku. Navíc
jsme zaznamenali stížnosti kvůli
množství spadaných jehlic,“ konstatoval starosta Malého Hradiska Marian Fiedler. Kácet by
se mělo začít v průběhu dubna,
stromy by následně měly nahradit nové túje.

Konicko jako
malované
Konice (mls) - Nových malovaných map by se v dohledné době
měli dočkat turisté, kteří vyrazí
na Konicko. Projekt podpořila
i konická radnice, která na něj
schválila dotaci.

V Protivanovì
vyhlíží dotace

Michal KADLEC

„Zdědili jsme opravdový
ravdový chaos... Po
Podle zprávy auditu Krajského úřadu
raje ze dne
Olomouckého kraje
8. února tohoto roku
ce
je obec Držovice
momentálně
v platební neschopnosti.
Jelikož předchozíí
álilo
vedení neschválilo
počtového
pravidla
rozpočtového
provizoria, ocitli jsme se v situaci,
kdy nemáme právo nakládat s obecními prostředky a cokoliv platit. Nyní
pracujeme na schválení pravidel
rozpočtového provizoria a také na
novém rozpočtu obce i odstranění
všech závad,“ uvedla na webových
stránkách hnutí Iniciativa zastupitelka Držovic Renata Čižmárová.
Choulostivou situaci ale noví
držovičtí zastupitelé řeší. „Není
to tak, že bychom tady přestali žít
a odstřihli nás od vody nebo od
plynu. Se všemi dodavateli, kteří
pro Držovice něco zajišťují, se
domlouváme na odkladech splat-

RYCHLÝ
VEERNÍK

naštstí
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obec s celou správní agennosti faktur. Zatím nám všichni vycházejí vstříc, za což bych jim chtěl
jako starosta poděkovat. Nicméně
jde o velmi trapnou situaci... Ve
středu dvaadvacátého března ale na
mimořádném zastupitelstvu schvalujeme naštěstí už řádný rozpočet
obce na rok 2017, takže chod obce
bude probíhat již v normálním
režimu,“ sdělil Večerníku Jaroslav
Studený, starosta Držovic.
Podle současné „vládnoucí“
koalice může za finanční chaos
bývalá starostka Držovic Blanka
Kolečkářová. „Nechápeme, jak
mohla opomenout tak základní

do Na naše výzvy vůbec neredou.
aguje,“ postěžoval si Večerníku
Jaroslav Studený.
Večerník se pokoušel všemi
možnými způsoby spojit s bývalou
starostkou
Držovic
Blankou
Kolečkářovou. Když nereagovala na telefonické dotazy ani na
naše otázky poslané e-mailovou
poštou, rozjel se Večerník v neděli
19. března odpoledne přímo do
bydliště exstarostky. „Manželka
není doma a ani nebude. Kdy se
vrátí, nevím,“ zareagoval její muž
na naši návštěvu nepříliš vstřícně.
Odmítl nám poskytnout i jakýkoliv
aktuální telefonní kontakt...

Protivanov (mls) - Městys Protivanov má podaných hned několik žádostí o dotace. Peníze
z nich by mohly posloužit například k rekonstrukci hřiště v areálu za místní základní školou nebo
k vybudování odborné učebny
pro výuku přírodovědných předmětů a jazykové učebny přímo
na škole.

KDE SE CO
DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY NA AKCE
NÁM VOLEJTE,
PIŠTE

582 333 433 ,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

Pošta má velké problémy s doručováním. Chybí lidi...
Josef z Vícova čekal na důležité dopisy přes deset dní, hrozil mu postih

PROSTĚJOVSKO Celá řada stížností se na Prostějovsku už řadu
týdnů valí na Českou poštu. Zatímco před Vánoci 2016 se situace vzhledem ke zvýšenému objemu
zásilek dala pochopit, stav se nezlepšil ani na začátku roku. Zástupci
státního podniku problémy přiznávají a vysvětlují je nedostatkem pracovníků...
ký postih. Už jsem z toho byl opravMartin ZAORAL
du hodně ve stresu a celou věc opaProblémy s Českou poštou hlásí kovaně na poště urgoval. Bylo mi
lidé i firmy napříč celým regionem. řečeno, že problém vězí v depu, což
„Deset dní mi nechodila pošta, což je sklad v prostějovské průmyslové
pro mě představovalo obrovskou zóně. Nakonec jsem svoji obtížnou
komplikaci. Čekal jsem totiž na situaci musel řešit s šéfem regionálúřední listiny. V případě, že bych na ní pošty, který byl naštěstí velmi
ně včas nereagoval, hrozil mi vyso- vstřícný a reagoval okamžitě. Všech

NA VÁŠ NÁMÌT

sedm obálek, na které jsem tak
dlouho čekal, jsem pak dostal v jediný den,“ upozornil na problém
redakci Večerníku pan Josef z Vícova. V tomto ohledu se přitom rozhodně nejedná o ojedinělý případ.
Vedle mnohých jednotlivců jsme
zaznamenali řadu stížností i ze stran
firem, které mají potíže s doručováním faktur.

dostatkem pracovních sil. „V současné době, kdy je na trhu práce
na pozicích, jako jsou třídiči, řidiči
a doručovatelé, prakticky nulová
nezaměstnanost. Je obtížné získat
nové pracovníky. Komplikací pro
Českou poštu byla v zimním období také nemocnost,“ vysvětil Matyáš
Vitík, tiskový mluvčí České pošty,
která se situaci snaží řešit zejména
náborovými akcemi a posilováním
pracovníků z jiných lokalit. „Za
Co na to Èeská pošta?
problémy, které naši klienti mají, se
Zástupci České pošty o situaci omlouváme a věříme, že v dohledv Prostějově dle svých slov ví. Vše né době personální situaci na Prosvysvětlují zejména aktuálním ne- tějovsku vyřešíme,“ dodal.

Mnoho lidí na Prost jovsku v(z s logem pošty marn vyhlíželo celou adu dní.
Foto: archiv Veerníku

17031610302

Martin ZAORAL

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Uplynulou středu 15. března před
polednem kontrolovali policisté
v Olšanech u Prostějova osobní automobil typu Škoda Favorit. Provedenou dechovou zkouškou u jednapadesátiletého řidiče změřili hodnotu
1,65 promile alkoholu v dechu. Řidič
s naměřenými hodnotami souhlasil
a uvedl, že během předchozí noci vypil čtyři dvanáctistupňová piva a tři
odlivky slivovice. Další jízdu policisté
muži zakázali. Řidič je pro své jednání podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Za ten mu v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Nadýchal před
polednem

Ve čtvrtek 16. března odpoledne na
linku 158 ohlásil devětatřicetiletý
muž nález dvou kusů vojenské munice v poli u Laškova. Na místo přivolaní policisté z obvodního oddělení
v Konici potvrdili, že jde o vojenskou
munici. Následně přivolaný policejní pyrotechnik pak určil, že se jedná
o dva nevystřelené protipancéřové
dělostřelecké granáty z období druhé
světové války. Jeden o ráži 88 milimetrů a druhý o ráži 75 milimetrů. Nález
pyrotechnik zajistil a odvezl k odborné likvidaci.

Granáty v Laškově

Doloplazy viděli od hostince odjíždět dodávku značky Fiat. Po několika desítkách metrů vozidlo zastavili
a zkontrolovali. Dechovou zkouškou
čtyřicetiletému řidiči změřili hodnotu 2,08 promile alkoholu v dechu.
Řidič přiznal, že během večera vypil
dvanáct točených piv a nyní odjíždí do
místa bydliště v nedaleké obci. Další
jízdu policisté muži zakázali. Muž
je pro své jednání podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za který mu v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
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nou při soutěži Orion dancing
stars. Zároveň mohli porovnat jejich schopnosti se soubory z celé
Moravy. Mimo jiné se představi-

3x foto: Martin Zaoral

prostějovská taneční škole Pirouette, která po loňském vítězství letos
brala druhé místo v kategorii Mini
show dance.
Regionální týmy opět doplnili tanečníci z dalších měst celé Moravy.
Pořadatelé se každoročně snaží soutěž o něco vylepšit. „Letos jsme měli
například samostatnou porotu pro
orientální tance a jinou pro moderní
tanec a show dance,“ upřesnila Bašková.
Za rok by se tanečníci v Němčicích
měli opět sejít. „Znovu to bude
v polovině března,“ uzavřela organizátorka.

Rytmus ze Zlína zvít zil v nejnabit jší
kategorii juniorských moderních tanc(.
Foto: Martin Zaoral

klikni na

Kategorie ORIENT mini:
1. Amirah Zbraslav, 2. Soraya Baby Zastávka, 3. MiniAmaya Olomouc
Kategorie ORIENT děti:
1. Azar Velešovice, 2. Jasmina Němčice nad Hanou, 3. Tasmini
Kategorie ORIENT junior:
1. Habibi Vyškov, 2. Almira Němčice nad Hanou, 3. Sooraya Junior, Zastávka
Kategorie ORIENT HVK:
1. místo: Aisha Němčice nad Hanou
Kategorie MODERNÍ TANEC mini:
1. Progress baby Lipník nad Bečvou, 2. I.N.D. Vyškov, 3. Příprava mažoretek Němčice nad Hanou
Kategorie MODERNÍ TANEC DISCO děti:
1. TS Aktiv Frýdek-Místek 2. TŠ Atlas Přerov, 3. MiniOrionky Němčice nad Hanou
Kategorie MODERNÍ TANEC STREET děti:
1. Rytmus Zlín, 2. Progress mini Lipník nad Bečvou, 3. TŠ Pirouette Prostějov
Kategorie MODERNÍ TANEC DISCO junior:
1. TS Aktiv Frýdek-Místek 2. TS T. T. Mattonky Studénka 3. BabyOrionky Němčice nad Hanou
Kategorie MODERNÍ TANEC STREET junior:
1. Rytmus Zlín, 2. TS Progress Junior Lipník nad Bečvou 3. Bilberries Mix Zlín
Kategorie MODERNÍ TANEC HVK:
1. M Dance crew Kroměříž, 2. Progress Lipník nad Bečvou 3. TS Aktiv Frýdek-Místek
Kategorie SHOW DANCE mini:
1. TS Aktiv Frýdek- Místek 2. TŠ Pirouette Prostějov, 3. Baby Trips DDM Litovel
Kategorie SHOW DANCE děti:
1. Greatčata Lipník nad Bečvou 2.TS Aktiv Frýdek-Místek 3.
Kategorie SHOW DANCE junior:
1. Great Junior Lipník nad Bečvou 2. Dance club Juniors Zábřeh 3. Show dance trips DDM Litovel
Kategorie SHOW DANCE HVK:
1. Progreat show Lipník nad Bečvou

BYLI JSME
U TOHO

VÍTÌZOVÉ Orion dancing stars 2017

www.vecernikpv.cz

Zastupitelstvo v Němčicích nad Hanou nedávno schválilo příspěvek na
demolici a následnou výstavbu domů
ve výši sto tisíc korun. „Udělali jsme si
průzkum a zjistili jsme, že v Němčicích
nad Hanou máme šestačtyřiceti
domů, které nejsou trvale obydleny.
Jejich stav je obvykle špatný. Podstatná
část z nich se nachází přímo ve středu,
ale týká se to celé plochy města. To
nás trápí, rádi bychom zabránili vysídlování historického centra,“ nastínila
starostka Němčic nad Hanou Ivana
Dvořáková.

Martin ZAORAL

NĚMČICE NAD HANOU Problém týkající se snad všech obcí
a měst. Zatímco na jejich okrajích
vyrůstají moderní rodinné domy,
stavby v centrech chátrají. Jelikož
jsou však nemovitosti v rukou
soukromých vlastníků, místní
radnice s tím nemohou nic dělat.
V Němčicích nad Hanou se s tímto
stavem věcí nehodlají smířit. Jako
první v republice finančně podpoří
občany, kteří postaví nové domy
v centru města.

EXKLUZIVNĚ

Město tedy přistoupilo ke konkrétním
krokům. „O příspěvek sto tisíc korun
může požádat každý, kdo v Němčicích
vlastní neobydlený dům, který se rozhodne zbourat a na jeho místě postaví bytovou jednotku, kde bude mít
minimálně jeden občan trvalé bydliště,“
ocitovala Ivana Dvořáková podmínky
přijetí dotace z městského rozpočtu.
Koupit dům v havarijním stavu
v Němčicích nad Hanou se tak může
ve srovnání s jinými městy a obce-

mi vyplatit. Toto město však určitě
není jediným, které se s podobným
problémem potýká. A to nejen na
Prostějovsku. „Myslím, že by bylo
rozumné, aby dotace tohoto typu šly
i ze státního rozpočtu. V této souvislosti jsem podala návrh na Svazu
měst a obcí a jsem ráda, že se o něm
již jedná,“ prozradila Dvořáková. Není
tedy vyloučeno, že další obce a města
tento zajímavý nápad od Němčic nad
Hanou v budoucnu převezmou...

I takový d(m najdete na jinak p kn opraveném Komenského nám stí v centru
N m:ic nad Hanou. Zatímco na okrajích obcí se staví, centra se vysídlují. Jak tomu
zabránit?
Foto: internet

vám dá sto tisíc korun na demolici

Máte ruinu v Němčicích? Město

LHOTA U KONICE Minulé pondělí 13. března o půl osmé ráno
došlo v křižovatce mezi obcemi
Jednov, Runářov a Lhota u Konice
k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů. Mladá řidička nedala
přednost, policistům se vymlouvala na ostré sluníčko.
„Třiadvacetiletá řidička vozidla Ford
křižovatkou projížděla od Lhoty
u Konice k Runářovu. Podle svých
slov vlivem oslnění sluncem přehlédla po hlavní komunikaci od Jednova
přijíždějící automobil značky Peugeot. Došlo k nárazu přední části vozu
do pravého boku Fordu a k poražení
směrového sloupku u pravé krajnice.
Ke zranění osob nedošlo,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.

Výše způsobené hmotné škody
na vozidlech a směrovém sloupku byla předběžně vyčíslena na
29 000 korun. „Alkohol u řidičů
obou vozidel policisté vyloučili pro-

vedenými dechovými zkouškami.
Přestupek řidičky Fordu policisté
vyřešili na místě uložením blokové
pokuty,“ dodal mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

Její vina, a navíc poškozené auto. Mladá idi:ka má hned dva d(vody ke zpytování
sv domí.
Foto: Policie R

M4ŽE SLUNCE?
OTINOVES Nepříjemného překvapení se v uplynulém týdnu
dočkal majitel nemovitosti v Otinovsi. Přestože nešlo o „loupež
století“, jsou právě tyto podobné
činy, obzvlášť na vesnicích, odsouzeníhodné...
Vloupání do stodoly v obci Otinoves oznámil na policii 29letý muž.
Neznámý pachatel se do ní vloupal
někdy v době od 1. do 17. března.
„Po odstranění pletiva vnikl na pozemek u domu, poté využil toho,
že vrata stodoly nebyly zajištěny.
Uvnitř odcizil například sekeru,
úhlovou brusku, vrtačku, elektrické
kabely, plastový box na nářadí a další
věci, čímž devětadvacetiletému majiteli vznikla krádeží škoda za téměř
devatenáct tisíc korun,“ prozradila
Tereza Neubauerová, tisková mluvčí
Policie Olomouckého kraje.
Co na to místní?
(pk)

STODOLA

Lucie Štěpánková působila jako
ředitelka krajského úřadu od
června 2015, kdy nahradila Michala
Malacku. Před svým nástupem do
funkce byla tajemnicí hejtmana Jiřího
Rozbořila (ČSSD). Vybraná byla
ve výběrovém řízení. „Po rezignaci
ředitelky krajského úřadu je pověřena
řízením úřadu její zástupkyně a vedoucí odboru kanceláře ředitele

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Reorganizace
krajského úřadu, o níž hovořil nový
hejtman Ladislav Okleštěk v rozhovoru pro Večerník pár dnů po
svém zvolení, se rozjela na plné obrátky. Už na začátku předminulého
týdne odstoupila ze své funkce
ředitelka Krajského úřadu Olomouckého kraje Lucie Štěpánková.
Z pozice ředitele Správy silnic Olomouckého kraje také odchází Drahomír Babnič.

SSamotná
t á Lucie
L i Štěpánková
Ště á k á se k celé
lé
záležitosti odmítla vyjadřovat.
Dalším vrcholným manažerem, který
končí ve své funkci, je dlouholetý
ředitel Správy silnic Olomouckého kraje Drahomír Babnič. Manažer, který
ve své funkci působí již od roku 2002,
však souvislost mezi svým odchodem
a změnou v čele hejtmanství odmítl.
„Blížím se důchodovému věku a moje
motivace je čistě osobní, s novým vedením nemá nic společného,“ reagoval
na dotaz Večerníku ohledně důvodu
svého odchodu Babnič. Dosluhující
ředitel správy silnic nespecifikoval,
k jakému datu ve funkci skončí. „Bude

záležet na dokončení rozjeté práce,“
dodal.
Na obě manažerská místa vypsala Rada
Olomouckého kraje výběrové řízení.

Lucie Št pánková a Drahomír Babni:
ídili po:etné týmy lidí. 2x foto: internet
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vedla tisková
Svatava Špalková,“ uvedla
ho kramluvčí Olomouckého
vá.
je Kamila Navrátilová.
Přestože se Lucie
Štěpánková vzdala
funkce, výpověď
nepodala. I nadálee
ncem
tak zůstává zaměstnancem
bíd t
úřadu, který jí tak musíí nabídnout
jinou pozici...
O odchod šéfky krajského úřadu dle
bývalého hejtmana Košty stáli jeho
spolustraníci z hnutí ANO 2011.
U Štěpánkové dle svých slov neobjevil žádné manažerské pochybení
a její odvolání zamítl s tím, že ani
není v jeho pravomoci. Oto Košta
byl však koncem února po 111 dnech
ve funkci odvolán. Jeho kolegové mu
vyčítali mimo jiné právě neochotu
reorganizovat krajský úřad. Na jeho
místo nastoupil Ladislav Okleštěk,
který si v rozhovoru pro Večerník
tuto revizi vytyčil za svůj prvotní cíl.

Za srážku u Lhoty Vykradená ŠKATULATA NA KRAJI: Dva vrcholní ředitelé končí!

Domácí roztleskáva:ky Baby Orionky se prosadily v Bišní tane:nice z Aishy si pro radost samy pipravily i Tane:nice ze studia Aktiv z Frýdku-Místku sbírají ocenabité konkurenci a skon:ily tetí.
vystoupení s názvem Candymen.
n ní i v mezinárodních sout žích

F o too r e poo r táá ž

Jedinečnou příležitost vidět přímo
v akci své ratolesti dostali pochopitelně především rodiče malých
tanečníků v Němčicích nad Ha-

lo hned dvanáct tanečních skupin
z pořádajícího DDM Orion. Orientální tanečnice ze skupiny
Aisha zvítězily v hlavní věkové kategorii, druhé byly ve svých
věkových kategoriích domácí skupiny Jasmina i Almira. Velmi dobře si
v nabité konkurenci vedly také například roztleskávačky BabyOrionky se svojí choreografií Casanova
či MiniOrionky s Jet set life. „Tanec
u nás vzkvétá a počet souborů se
neustále zvyšuje. Zatímco před
pěti lety, když jsme s touto soutěží
začínali, jsme měli pět skupin,
dnes jich je více než dvojnásobek,“
pochvalovala si Eva Bašková, ředitelka pořádajícího DDM Orion.
Z regionu do Němčic dorazila ještě

Přehlídka Orion dancing stars přitáhla tanečníky ze širokého okolí

V NĚMČÍCÍCH TANCOVALY STOVKY HVĚZD
VIDEO&FOTOGALERIE

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region

NĚMČICE NAD HANOU Tak to byla jízda! Podlaha haly
Suprovka po roce dostala opět pořádně zabrat. Celkem
750 tanečníků a tanečnic se uplynulou sobotu sjelo do
nad Hanou, kde se konal pátý ročník soutěže
Po dvanácti pivech jel! Němčic
Orion dancing stars. Celkem šedesát tanečních skupin se
Minulý čtvrtek 16. března krátce po
půlnoci policisté z obvodního oddě- utkalo ve třech kategoriích: moderní tanec, show dance
lení v Němčicích nad Hanou v obci a orientální tanec. Večerník sledoval vše pěkně zblízka...

Z trestného činu zanedbání povinné
výživy podezírají policisté třiatřicetiletého muže z Konice. Toho se měl
dopustit tím, že nejméně v období od
března roku 2015 do ledna 2017 řádně neplnil svou vyživovací povinnost
na své dvě dcery. Ty jsou svěřeny do
péče babičky v obci na Prostějovsku,
které tak muž dluží již šestačtyřicet
tisíc korun. Povinnost přispívat na
své děti podezřelému vyplývá obecně
z ustanovení občanského zákoníku
a Okresním soudem v Prostějově
mu byla stanovena na částku dvou
tisíc korun měsíčně na obě děti dohromady. V případě prokázání viny
a odsouzení mu tak hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Neplatí na dcery

KRONIKA

ERNÁ
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Hané, která vytvořila na sále příjemnou
atmosféru, a všem hrál na tvářích upřímný úsměv. „Podobnou náladu a pohodu
jsem už dlouho nezažila,“ svěřila se Lenka Buřtová, hlavní organizátorka MDŽ.
Určické ženy všech generací prožily
skvěle svůj den. Nikomu se nechtělo
domů, vždyť vínko jim rád doléval
osobně pan starosta. Akce pořádaná
Kulturním klubem Určice se tak všem
účastníkům vryla nesmazatelně do
paměti.
(lb, zv)

la 775 hlasů. Třetí příčku těsně obsadila
Hranická propast se 761 hlasy.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 10. února v rámci zahájení veletrhu Tourism Expo na olomouckém výstavišti. „Oceňuji, anketa
propaguje zajímavá místa našeho krásného kraje. Každý z nás v něm může
stále nalézt pamětihodnost, která mu
přiroste k srdci,“ uvedl patron 7 divů
Olomouckého kraje Martin Tesařík,
který ještě coby hejtman stál u jejího
vzniku.
V dosavadních ročnících ankety zvítězila Přečerpávací vodní elektrárna
Dlouhé stráně (2011), Rychlebské
stezky (2012) a Mariánský sloup
v Uničově (2015). Hlasování probíhalo výhradně prostřednictvím internetu na www.7divukraje.cz, podrobnosti
organizátoři průběžně zveřejňovali na
Faceboku na adrese www.facebook.
com/7divuok.
(red)

1. Tančírna v Račím údolí u Javorníku
vě
2. Šatlava – Muzeum vězeňství v Uničově
3. Hranická propast
4. Vodní dílo Nečíz v Litovli
5. Zámek v Čechách pod Kosířem
6. Vodní dílo Nečíz v Litovli
7. Národní dům v Prostějově

Poøadí na prvních sedmi místech

OLOMOUC, PROSTĚJOV Ve
čtvrtém ročníku 7 divů Olomouckého kraje zvítězila Tančírna v Račím údolí u Javorníku. Může proto
nosit titul Největší div Olomouckého kraje roku 2016. Ocenění od organizátorů převzal uplynulý pátek
na slavnostním vyhlášení starosta
obce Bernartice Mojmír Michálek.
Z regionálních památek se nejlépe
umístil zámek v Čechcáh pod Kosířem, Národní dům v Prostějově
skončil sedmý.
Tančírnu v hlasování podpořilo 1 154
lidí. Loni se obnovené výletní místo
se secesní restaurací umístilo na druhém místě za Mariánským sloupem
v Uničově. „Jsme rádi, že se nám letos
podařilo ještě o jednu příčku postoupit,
pomůže to propagaci Tančírny,“ uvedl
starosta Michálek. Na druhém místě ve
4. ročníku ankety skončila Šatlava - muzeum vězeňství v Uničově, která dosta-

Zámek v =echách pod Kosíem se
Divem Olomouckého kraje NESTAL

URČICE Oslava MDŽ v Určicích
byla jako již tradičně hodně veselou
a hojně navštívenou kulturní akcí.
Letos přítomné ženy potěšil a rozezpíval svým úžasným hudebním
vystoupením vynikající zpěvák Jiří
Helán, který spolu s určickým starostou Petrem Kouřilem také roztančil více než stovku přítomných
spokojených účastníků.
Celé kulturní vystoupení bylo proloženo skupinou Druhý dech z Kralic na

Ur:ický starosta Petr Kouil (zády) si vzal dokola hodn pítomných dam. Foto: KK Urice

ur3ickou sokolovnu

roztan3il

Jií Helán

pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz

„MŮJ OBROVSKÝ VZOR? JEDINĚ PRIESSNITZ!“

Nestor zimního plavání Bohumil Pácl nikdy nezmrzl...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
 Jak vůbec člověk přijde
k tomu, že se z něho stane „zarputilý“ otužilec?
„Po vyučení jsem několik let bydlel
a pracoval v Jeseníku, kde jsem dělal
externího televizního opraváře. Někde v rádiu jsem slyšel, že otužování
je zdravé, tak jsem to prostě zkusil.
Pokud si dobře vzpomínám, všechno začalo ranním sprchováním ve
studené vodě, a když jsem se svým
trabantem jezdil lidem po vesnicích spravovat televizory, tak jsem
prostě zastavil někde u louky nebo
lesa, svlékl se a vyválel se ve sněhu!
(smích) Ve větším měřítku jsem ale
v otužování i plavání pokračoval až
po přestěhování do Prostějova.“
 Co vás vůbec zaválo na Hanou?
„Bylo to v roce 1974, to už jsem
byl ženatý a s manželkou jsme oba
dostali nabídku pracovat ve Vojenských opravárenských závodech
v Mostkovicích. Vzali jsme to,
k tomu jsme totiž dostali třípokojový byt v Kostelecké ulici.“
 Jaké byly vaše začátky v kariéře
zimního plavce?
„Tak nějak jsem k tomu přičichl až
kolem roku 1980, kdy jsem potkal
Ivana Novotného. Ten už tenkrát působil v olomouckém klubu a sháněl
odvážlivce z Prostějova. Říkal jsem
mu tehdy, že bych to zkusil, jestli
něco takového vydržím. (úsměv)
Takže jsem se k nim přidal a začal
chodit i na pravidelné tréninky. Do
té doby jsem v zimě plaval jen občas,
studená voda mi nikdy nevadila. Jak
už jsem řekl, několik let jsem působil v Jeseníku a zamiloval jsem se do
odkazu zdejšího léčitele Priessnitze.
Ten všechno léčil právě studenou

vodou! Byl a dodnes pro mě je obrovským vzorem. A co se týká mě,
pár let jsem byl registrován v Sigmě
Olomouc, teprve až ve druhé polovině osmdesátých let zmíněný Ivan
Novotný založil TJ Haná Prostějov.
V té době byl totiž už i zde dostatek
otužilců či dálkových plavců.“
 Organizované otužování vám
nijak nevadilo?
„Kdepak! Už v samotných začátcích
prostějovského klubu zde byla výborná parta, rádi jsme se scházeli při
nejrůznějších příležitostech. Naše tréninky byly nádherné. Pěšky, a to velmi
rychlým krokem, jsme šli z Prostějova až na plumlovskou přehradu pod
splav, odplavali jsme v ledové vodě
zhruba těch deset minut, převlékli se
do suchého a běželi zpátky do města.
Naše činnost probíhala v začátcích
klubu jen formou těchto tréninků.“
 A co první závody, hlavně
v době za minulého režimu?
„Těch bylo tenkrát opravdu poskrovnu. Ivan Novotný ještě za komunistů
docílil toho, že náš klub TJ Haná
přijali do svazu Československých plaveckých sportů. Tím
pádem jsme mohli i někam
k závodům vyjet. Přesto
jsme do roku 1989 opravdu spíše jen trénovali, otužování bylo
naším velkým koníčkem. Uvědomte si, že dálkové
plavání bylo v té době takzvaně
v plenkách. To až po revoluci se
s různými závody
i s naší účastí
roztrhl pytel.“
(úsměv)

nus sedm stupňů Celsia a voda na
přehradě má dva stupně nad nulou,
je to paráda do ní vstoupit a ráchat se
v ní.“ (směje se)
 Jaké to ale je ve chvíli, kdy
z takové vody vylezete ven na mráz?
„To už je samozřejmě horší. (úsměv)
Záleží na tom, jestli jsme někde na
akci, kde máme k dispozici vytopenou šatnu, nebo jen vylezeme z vody
a musíme se převléct do suchého
na břehu. Jelikož chlad v těle se neustále načítá, prostě se zvyšuje, musíte udělat všechno pro to, abyste co
nejdříve docílili běžné tělní teploty.
Já osobně po zimní koupeli nikdy
nesednu hned na kolo a nejedu na
něm domů. Pokud jde o plumlovskou přehradu, běžím zpátky vedle
kola až po obecní úřad v Mostkovicích. Jestliže mi ještě není dostatečně
teplo, protáhnu to až k benzínce na
okraji Mostkovic. Tam teprve sednu
na kolo a jedu domů.“
 To už jste definitivně
zahřátý?

 Pojďme ale k samotnému otužování. Oproti
názorům léčitele Priessnitze někdo tvrdí, že studená koupel může být
nebezpečná...
„Ale kdepak! Je to velmi
příjemný pocit. Osobně když je voda teplá,
vůbec se mi do ní neS&% *'   :    % 
chce. Nemá totiž tu
 &    %  
  
potřebnou jiskru.
 : " ,    :      
Pokud je například
Foto: Michal Kadlec
teplota vzduchu mí- Q   G  

„Po těle ano, ovšem prsty na rukou
jsou stále zmrzlé. Ty si musím ještě
dlouho dobu zadýchávat. Já osobně
mám výhodu v tom, že se mi běžná
tělní teplota začíná vracet celkem
brzy. A to nejdřív od nohou, od nich
mi pak začne proudit taková příjemná horká vlna do celého těla.“ (úsměv)
 Jak tedy otužilci vašeho kalibru trvá dlouho, než se po výstupu
z vody znovu zahřeje?
„Záleží na venkovním počasí. Většinou tak patnáct až dvacet minut.
Nejhorší je, když mrzne a fouká silný vítr. To je pak na prd!“ (směje se)
 Co děláte, než vstoupíte do
studené vody? Potřebujete nějakou speciální přípravu?
„Tak předně. Přijít a skočit do řeky
nebo rybníka s vodou o teplotě lehce nad nulou jenom tak nejde, to

sebe ledovou. Po pár týdnech zkuste studenou sprchu i ráno. Uvidíte,
že si brzy zvyknete a postupně se
dostanete i k tomu, že se odvážíte
v prosinci nebo lednu vlézt třeba do
Vltavy.“ (úsměv)
 Vy se sprchujete doma studenou vodou?
„Zásadně! Jenomže v mém případě
už o žádné otužování nejde. Studená voda tekoucí doma ze sprchy
má nějakých jedenáct stupňů, to je
moc! Já mám nejradši vodu, do které se můžu dostat jen za cenu toho,
že nejprve si vysekám led... (smích)
Nebo když jsem na chalupě a je sníh,
tak každé ráno vyběhnu ven jen tak
ve slipech a vykoupám se prostě ve
sněhu. To je paráda!“
 Kam nejdál jste se dostal se
zimním plaváním?

v žádném případě nemohl zvládnout. Jsou v něm velmi silné proudy,
a pokud nemáte patřičnou rychlost,
není šance se dostat ke francouzským břehům. Luděk Coufal mi
jednou vyprávěl, že na anglickém
břehu mu pořadatelé ukázali vzdálené skály na francouzském pobřeží
a varovali ho, že pokud k nim nebude
držet směr, nikdy je už pak netrefí...
O tom, že bych se pokusil La
Manche přeplavat, jsem neuvažoval
ani jako podstatně mladší člověk.
A abych se teď učil kraula, to už ne.
Starého psa novým kouskům už nikdo nenaučí. (směje se) Možná jsem
srab, ale sám vím, jaké jsou moje
možnosti a schopnosti...“
 Patříte mezi nestory nejen
prostějovského zimního plavání.
Jak se aktuálně cítíte?

Na kanál La Manche nemám! Já plavu
jen prsa a tento styl je velmi pomalý.
Proto bych ho v žádném případě nemohl
zvládnout. Možná jsem srab, ale sám vím,
jaké jsou moje možnosti a schopnosti...
nemůže udělat netrénovaný člověk.
Mně osobně dělá dobře to, a už je to
o mně známé, že před plaváním se v té vodě opláchnu.
Ale nikdy si nesmím
namočit plavky!
Smočím si

jen tak ruce
a nohy, otřu si
vodou obličej.
Spousta lidí mi
říká, co blbnu, že si
mám do poslední chvíle udržet teplo v těle. Mně
to ale tak vyhovuje, dělám
to už léta. Nejhorší pro otužilce
je, když do poslední chvíle před
skokem do studené vody sedí na
zadku v teplé šatně...“
 Co byste doporučil „zimomřivým“ amatérům, pokud
by se chtěli začít otužovat?
„Musíte začít postupně. Třeba
večer při sprchování teplou vodou si pak na pár vteřin pusťte na

„Rád vzpomínám na závodní akce
na Rujáně v bývalé NDR. Po revoluci jsem absolvoval také několik závodů v zahraničí, hlavně po střední Evropě. Byl jsem v Polsku, v Maďarsku
na Balatonu, pak také v Rakousku
a pochopitelně na Slovensku. Máme
v Prostějově ale mnohem slavnější
plavce, kteří slavili úspěchy mnohem
dále...“
 Jistě, Dana Zbořilová a Luděk Coufal přeplavali kanál La
Manche. Vy jste si nikdy na něj
netroufl?
„Neblbněte, na to nemám! Já plavu
vyloženě jen prsa a tento styl je velmi pomalý. Kanál La Manche bych

„Ježíšmarjá, vždyť mně bude letos
sedmasedmdesát let! (úsměv) Když si
na to vzpomenu, působí to na mě docela deprimujícím dojmem. Ale v optimistické náladě mě udržuje jak tento
sport, tak i skvělá parta okolo. Všichni
zimní nebo dálkoví plavci se známe po
celé střední Evropě, jsme jedna velká
banda. Kde se všude sjedeme, tam
mám dobré kamarády. Takže ani nemám čas si na svůj věk stěžovat. Ostatně mezi plavci nejsem nejstarší, jeden
kolega z Hradce Králové má dokonce
o čtyři roky víc. A pak ještě skvělá plavkyně ze stejného města je o rok starší.
Ani jeden z nás by bez studené vody
nedal už ani ránu!“

vizitka
BOHUMIL PÁCL
✓ narodil se 23. srpna 1940 v Uherském
Hradišti
✓ je rozvedený, má syna a dceru a dvě vnoučata
✓ základní vzdělání doplnil vyučením jako
radiomechanik a posléze si udělal ještě kurz
na opraváře televizorů
✓ po vyučení nastoupil do Komunálních služeb v Jeseníku, pracoval
i ve firmě Jesan Jeseník a v roce 1974 se přestěhoval s rodinou do Prostějova, dlouhá léta pracoval ve Vojenských opravárenských závodech
v Mostkovicích
✓ kromě plavání a otužování je jeho koníčkem cyklistika a opravování
všeho, co se týká elektřiny, má rovněž velkou sbírku starých televizorů
zajímavost: ve své sbírce vlastní i funkční sovětský televizor Rekord z roku 1956

Floria JARO 2017
1. část

28. 4. 2017 - 1. 5. 2017

www.vystavistefloria.cz

17031710310

PROSTĚJOV Letos mu bude už
sedmasedmdesát let a vězte, že
byste mu tento věk nehádali. Není
divu, nestor zimního a dálkového
plavání Bohumil Pácl se umí o své
zdraví postarat. Recept? Jednoduchý - studená voda! Tento muž se
Večerníku svěřil, že každodenní
ranní i večerní sprchování ve studené vodě pro něj už nepředstavuje
žádné otužování. Voda ze sprchy
má „pouze“ jedenáct stupňů, což je
příliš moc. A tak jde, na přehradě si
s kolegy z TJ Haná Prostějov vyseká
v ledě díru a už je ve svém živlu...
„To mám opravdu ze všeho nejraději,“ usmívá se v rozhovoru známý
dálkový plavec.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz


V dnešní době už není
hloupých lidí. Nahradili je lidé,
kteří málo používají Google...
Abyste se v nabídce společností poskytujících rychlé připojení k internetu zorientovali,
přináší vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník následující tematickou stranu. Mimo jiné se dozvíte, proč sledovat televizi přes
internet či jak vám Facebook
může zničit váš partnerský
vztah, ale přinášíme vám také
řadu nabídek, kde vám poradí nejen jak se co nejlevněji
připojit, ale seznámí vás také
s aktuálními novinkami.
Stranu připravil: Petr Kozák,
texty: Martin Zaoral

a

téma Večerníku
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Virtuálno už začíná ovládat
i mezilidské vztahy. Téměř každý
z mladých lidí má založený profil na
Facebooku. A zároveň se může zamilovat. Co následuje dál?
Je přirozené, že ještě před seznámením jsme zvědaví a začneme shánět
o tom druhém informace. Pakliže
je průměrně aktivním uživatelem,
můžete se o něm ze statusů, takzvaných lajků, komentářů a fotek
dozvědět celou řadu věcí. Jenže Facebook vás také kromě odpovědí na
to, co vás zajímá, nutí klást si mnoho
otázek. Ženy například bude zajímat,
kdo je ta okatá blondýnka, co si objekt své touhy přidala do přátel? Proč
je její miláček na téměř všech fotkách

/ '  %(  &    
  "
   

pro ženy, které mohou řešit otázky
typu: Proč dává „líbí se mi“ na fotku
své polonahé spolužačky? Proč je online, když jsou tři hodiny ráno? Co je
zač ta krasavice, co mu neúnavně vše
komentuje? Uvědomte si přitom, že
musíte rozlišovat mezi skutečným
a virtuálním světem. A tak zatímco se
1$/'! !
2 3!&% !$4 5 „olajkování“ fotky pro vás stane tématem na další dny, váš partner už nejspíš
Zejména ženy mají často sklony po- v příští minutě nebude vědět, že něco
chlubit se s aktuálním rodinným takového udělal...
stavem a sdílet své zamilované pocity. K tomuto účelu Facebook nabízí
6!  !7'!
několik možností: kromě klasického
'
„nezadaný“ a „ve vztahu“ i varianty
jako „ve volném vztahu“, „ovdovělý/á“ Pokud nemáte žádné důvodné
či „žijící odděleně“. Zde se nabízí podezření na reálném základě, nedonámitka: Je opravdu nutné svůj vztah volte, aby vám Facebook ovlivňoval
atmosféru ve vašem vztahu. Držte
zařadit do nějaké škatulky?
Pokud proti tomu váš partner nic vaši žárlivost a podezřívavost na uzdě
nemá, informaci o svém vztahu a nedopusťte, aby měly negativní dopad
zveřejněte. Je ale možné, že právě ta- na váš vztah. Nezapomeňte své vztahy
kovou věc považuje za příliš osobní žít a hledět si toho, co je skutečné. Vídea sdílet ji nechce. Rozhodně to nezna- jte se, pište si, podnikejte spolu akce,
mená, že vás má méně rád nebo se za dotýkejte se, smějte se, povídejte si.
vás stydí. Nemáte-li jiný, reálný důvod Když se budete soustředit na budování
o lásce pochybovat, respektujte to. vašeho vztahu a nebudete plýtvat enerPozději mohou nastat situace, kdy za gií i časem na internetové pátrání, žádný
Facebook vám vztah nerozhází.
to budete vděčni.
z pátečního večera se svou kamarádkou z dětství? Brouk do hlavy tím
byl nasazen a snadno se pak stane, že
místo vlastních aktivit a smysluplného
trávení volného času člověk řeší život
toho druhého.

17031510298

(%!'
3! %3!
Pokud je člověk žárlivý, pak se z partnera na Facebooku může stát prokletí.
Facebook vás bude totiž zásobovat
podněty, které mohou vzbudit vaši
podezřívavost. To platí opět zejména

JSME JEDNA
RODINA





  

 

www.facebook.com/vecernikpv

Televizi můžete sledovat i přes počítač
1$'&! !!
Nemusíte se v této varientě omezovat jen na české kanály. Stačí zjistit
adresu pro streamování konkrétní
zahraniční televize a můžete začít
hltat americká talk show nebo
latinskoamerické telenovely. Pro
procházení kanálů lze nainstalovat i specializované aplikace jako
je například Sopcast pro sportovní kanály. Pokud by se vám
toto řešení zdálo složité, nebo vám
z jakéhokoliv důvodu nefungovalo,
streamovat online pořady, typicky
např. sportovní přenosy, můžete
přímo na webových stránkách
televizí, jako je iVysílání České
televize.

)! !$!
Nejznámější cestou, jak sledovat online TV pořady kdykoliv
a kdekoliv, je navštívit přímo jeden
z videoserverů TV stanic, jako je
Prima Play nebo Nova Plus. Jak
na to? Vyberete si pořad, který
vás zajímá, kliknete na „přehrát“
a sledujete ho přímo na serveru
poskytovatele. Jde o ideální řešení
pro sledování původních pořadů,
seriálů i filmů z televizní produkce
dané stanice, které jste nestihli
v běžné televizi, protože jsou na rozdíl od zahraničních filmů a seriálů
na internetu těžko dohledatelné.
Pro streamování v reálném čase
stejně jako pro přehrávání pořadů
ze záznamu je ovšem nutné mít
opravdu rychlý internet.

17031510293

přehrát a můžete si naplno užívat
přívalu online televizní zábavy.

17031610301

Jste na cestách a chybí vám
vaše oblíbené pořady nebo jen
nemáte televizi a chcete se sem
tam podívat na nějakou tu novinku? Nabízíme vám několik
tipů, jak se dostat „k televizi přes
počítač“.
Tím prvním, který vám umožní
sledovat v reálném čase na počítači
televizní programy, je streamování
přes klasický přehrávač médií jako
VLC Player, Windows Media Player nebo BS Player. Právě na nich
obvykle sledujete filmy ze svého
disku, lze jej totiž využít i pro sledování TV.
Jak na to? Stačí otevřít například
VLC Player, kliknout na Média
> Otevřít síťový proud (můžete
použít i zkratku Ctrl + N) a do nově
otevřeného okna vložíme URL
adresu, která je přiřazená k vybranému programu. Pak stisknete
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infoservis

Konstelace hvězd
bude v
Ja

Prostějovany pohltí chuť utrácet. Obchody se po kratší odmlce opět naplní zákazníky všech věkových kategorií. Nepouštějte žilou ale zase moc, myslete na zadní
vrátka. Například na to, že peníze budete brzy potřebovat na dovolenou...
BERANI - 21.3. až 20.4. Využijte
zaváhání svých konkurentů a popadněte šanci za pačesy. Skýtá se
vám velký obchod, takže neberte
ohledy na nikoho a zrealizujte ho.
Co na tom, že vás bude spousta lidí
nenávidět?
BÝCI - 21.4. až 21.5. Okolo vás
se bude řešit spousta důležitých
věcí, vy se ale do ničeho nemíchejte
a zůstaňte v ústraní. Nějak to pro
vás dopadne, ale zasahovat do děje
by se vám nevyplatilo. Nejste totiž
ve formě.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Můžete se těšit hned na několik radostných událostí. Ještě předtím si ale
vyřiďte všechny resty na úřadech,
abyste mohli teprve jásat! Hodně se
vám přiblíží dávný sen, v létě můžete cestovat kolem světa.
RACI - 22.6. až 22.7. Lákavé nabídky se neodmítají, ale ve vašem
případě vám nic jiného nezbude.
Budete po zbytek týdne totiž velmi
zaneprázdněni současnými povinnostmi, že přibrat si další, byť výnosnější, bude nereálné.

LVI - 22.7. až 22.8. Budete sršet
elánem, takže množství těžkých
úkolů od nadřízených vám vůbec
vadit nebude, naopak. Čím víc toho
zvládnete, tím si u šéfů uděláte větší
oko. Jenom pozor na kolegy, ti vám
budou evidentně závidět.
PANNY - 23.8. až 22.9. Nesnášíte
nudu, takže logicky budete hledat
zábavu všude možně. Je dokonce
pravděpodobné, že kvůli adrenalinovému povyražení sklouznete na
šikmou plochu. Měli byste poznat,
kdy včas zabrzdit.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Budete
jako utržení ze řetězu, před ničím se
nezastavíte. Dopustíte se ale mnoha
přehmatů, které vám dá okolí takzvaně „sežrat“. Pokud nechcete zažít
nepřízeň, uberte trochu plynu při
svých aktivitách.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Poslední
dobou děláte všechno pro to, abyste
ve všem vyhověli svému partnerovi. Neděláte ale dobře, dostáváte se
tak zcela jasně pod „pantofel“. Dejte
tomu druhému vědět, že není na
světě sám!

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Dobrá zpráva na sebe nenechá dlouho
čekat, už ve středu budete povýšeni
díky svým výborným pracovním
výsledkům. A co si budete namlouvat, i díky dobrým vztahům s nadřízenými, že?
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Aniž po tom nějak toužíte, vyskytne
se vám hned několik příležitostí k seznámení. Stálého partnera už máte,
ale co si takhle povyrazit? To už si
musíte srovnat v hlavě sami. Ovšem
riskujete...
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Máte
na dosah bohatství, o kterém se vám
ani nesnilo! Stačí vyplnit pouze jedinou sázenku a ve středu večer se
dívat v televizi na slosování! Už předem si nakupte šampaňské, budete
ho potřebovat.
RYBY - 21.2. až 20.3. Doma vám
to obrazně řečeno bude hořet, žárlivý partner vám ze života udělá peklo. Což o to, v otázce nevěry nemáte
čisté svědomí, ale zažívat scény jako
z italského filmu? Na nějaký čas se
odstěhujte.

nákupní servis
pro vás

21,90

14,90

16,90

Paprika zeleninová 1kg

69,90

64,90

 

21,90

29,90

Ledový salát 1ks

29,90

16,90

Brokolice 1ks

23,90
30,90

   

Naše


14,90

19,90

19,90

59,90

64,90

59,90

69,90

32,90

29,90

29,90

34,90

17,90

19,90

34,90

19,90

16,90

16,90

14,90

23,90

19,90

39,90

49,90

39,90

37,90

44,90

HJak známo, v tomto období toho moc na zahrádkách nevyroste, a tak je třeba využít nabídky drobných prodejců nebo velkých prodejen. Pokud máte rádi salátovou
okurku, potěší vás cenovka v Lidlu a Kauflandu, kde rovnou přihoďte do košíku
brokolici. Z Lidlu si zase nezapomeňte vzít ledový salát. Kdo si pochutná na květáku a rajčatech, měl by navštívit Albert, který právě tyto výrobky nabízí nejvýhodněji. Bílá paprika pak nejníže srazila cenovou hladinu stylově v Bille a také Tesku.
Ať vám chutná!
Průzkum proveden 15. března.

Spisovatelka s nevšední fantazií
navštívila prostějovský „NÁROD“
PROSTĚJOV Další zajímavou
besedu uspořádal Klub sociálně
demokratických žen v prostorách
Národního domu. Předsedkyně
a současně radní Jana Halvadžievová i náměstek prostějovské primátorky Pavel Smetana předminulý čtvrtek přivítali spisovatelku,
novinářku a současnou tiskovou
mluvčí přerovského magistrátu
Lenku Chalupovou. Ta má na
svém kontě už šest úspěšných
knih, přičemž letos vyjde sedmá.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Tomáš
KALÁB
To ovšem počítáme pouze ty, které
se dočkaly vydání, různých příběhů
„v šuplíku“ má autorka, která píše od
svých dvanácti let, nepočítaně. „Život bez psaní si nedokážu představit,
psát knížky je moje životní potřeba,“
svěřila se Chalupová třem desítkám
posluchačů.

Spisovatelku Lenku Chalupovou 5% 6     '& ,& %  
  T    %   % *   9%   " 
78&9 &;

Podle jejích slov je tím nejdůležitějším důkladné psychologické prokreslení postav. Témata a zápletky
autorčiných románů jsou velmi rozmanité a zahrnují ovládnutí života
sektami, problematiku nezvěstných
dětí, mineralogii nebo ornitologii.
„Vždy se snažím do románů vkládat
i zajímavé informace k dané tematice, aby čtenáře poučily, ale samozřejmě nenudily,“ poodhalila své postupy při psaní autorka. Letos vyjde její
nejnovější román Ptačí žena, který
se, jak název napovídá, odehrává

Podnikatele trápí časté změny zákonů
i vysoké odvody za zaměstnance,
ukázal průzkum Hospodářské komory
Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, vysoké pojistné odvody na
sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění, četnost různých podání
finančnímu nebo celnímu úřadu
či zdlouhavé čekání na různá rozhodnutí státních orgánů či soudů.
To vše označují podnikatelé za
největší překážky jejich podnikání.
Vyplývá to z nejnovějšího šetření
mezi podnikateli, které provedla
Hospodářská komora mezi více
než osmi stovkami firem a živnostníků v České republice.
„Vláda tvrdí, že se regulace nezvyšuje, ale
odbourává. Proti tomu ale mimo jiné hovoří čísla, přes osmdesát procent všech respondentů odpovědělo, že se v roce 2016
oproti předchozímu roku regulatorní zátěž podnikatelů zvýšila. Jen 0,4 % podnikatelů odpovědělo, že se regulatorní
zátěž meziročně snížila,“ komentoval

výsledky ankety prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Hospodářská komora proto dlouhodobě apeluje na politiky, aby dali
zelenou Právnímu elektronickému
servisu pro podnikatele. Ten by
jednak zpřístupnil všechny zákony
a předpisy ukládající podnikatelům
nějaké povinnosti na jednom místě
a současně umožnil firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich
přehlednou správu.
Nejhorší hodnocení od podnikatelů v oblasti platební povinnosti
v daňovém systému získaly vysoké
pojistné odvody na sociální zabez-

pečení a zdravotní pojištění. Česká
republika totiž má jedno z nejvyšších
zatížení práce v EU i v OECD. Proto
také Hospodářská komora prosazuje
i v souvislosti se zavedením nových
regulací jako je EET nebo kontrolního hlášení plošné snížení celkové
daňové zátěže či odvodových povinností.
Do ankety Hospodářské komory
se zapojilo přes 800 podnikatelů.
Téměř 93% všech respondentů
tvořily mikro, malé a střední firmy.
Z větší části se jednalo o právnické
osoby.
Zdroj: Tisková zpráva
HK ČR (kráceno)

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
28.3. Kontrolní hlášení a DPH - přednáší Ing. Olga Hochmannová
11.5. BOZP a pracovnělékařské služby - přednáší Robert Křepinský
19.5. Hanácky glétování v Loučanech
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právě v ornitologickém prostředí, ale
nechybí hlavní motiv vztahu matky
a dětí. A na léto už sympatická spisovatelka plánuje další psaní. „Musím
využít invence, ona možná někdy
skončí,“ poznamenala s narážkou na
svůj způsob psaní. „Sednu si s notebookem třeba k televizi, ale před
očima vidím svůj film, který vlastně
pouze popisuji a přenáším na papír.
Dokud se políčka filmu posouvají, je
potřeba psát,“ vysvětlila Lenka Chalupová zvědavému auditoriu, jak se
rodí její knížky.

pondělí 20. března v dopoledních hodinách (11h 28m SEČ) nastane jarní rovnodennost - začátek astronomického jara.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Na Slunci se aktuálně nachází minimum slunečních skvrn, nicméně v dalekohledu si lze prohlédnout krásné protuberance a další zajímavé
útvary ve sluneční chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ hvězdné oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. Pozorujeme planetku Vesta i planetárního krále Jupitera s rodinou jeho měsíců. Dále si prohlédneme vzdálené klenoty
zimního hvězdného nebe. 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
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Hvozd, Vojtěchov
Dne: 3. 4. 2017 od 11:00 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: Celé obce
včetně podnikatelských subjektů:
Hvozd, Vojtěchov. Odběratelská TS
Vojtěchov Dětský tábor (č. 300822).
Obec: Hluchov
Dne: 10. 4. 2017 od 7:30 do 10:00
hodin. Vypnutá oblast: Celá obec
Hluchov vč. podnikatelských subjektů.
Obec: Smržice
Dne: 10. 4. 2017 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: od č. 153
(fa. Makovec a.s.) a č. 154 oboustranně část obce po konec směr
Čelechovská Kaple a ke hřbitovu, vč. ul. ke hřišti, kulturní dům,
sokolovna, ul. Josefa Kotka od č.
178 po č. 283, oboustranně celá ul.
Podhájí.
Obec: Slatinky
Dne: 10. 4. 2017 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Slatinky včetně podnikatelských
subjektů.

Obec: Prostějov
Dne: 10. 4. 2017 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: obytná
zástavba a podnikatelské subjekty
v ulicích: celé ul. Šlikova a Březinova,
oboustranně část ul. Plumlovská od
č. 11 a 42 po č. 53 a 58, část ul. Nerudova od č. 1 a 2 po č. 31 a 56, Bezručovo nám. s č. 11 a 12, ul. Česká od
č. 1 a 2 po č. 11 a 38, ul. Rostislavova
od č. 1a a 2 po č. 25 a 12, ul. Nerudova od č. 1 a 2 po č. 31 a 56, část ul.
Mánesova od č. 1 a 2 po č. 12.
Dne: 10. 4. 2017 od 11:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Kováříkova, Polišenského, Chodská, Slovácká, Šumavská, Beskydská,
Hacarova č.2, oboustranně ul. Za
velodromem od ul. Valašská po ul.
Beskydská vč. stavby OHL ŽS, a.s
Obec: Hluchov
Dne: 11. 4. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně od č. 16, 18 a 88 po konec obce
směr Konice (mimo č.84, MŠ č.73,
a lokality s čísly 15, 363).

Obec: Mostkovice
Dne: 11. 4. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: Mostkovice, ul. Sadová s č. 1, 3, 5.
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 12. 4. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně ulice Wolkerova od č. 380 a 228
po konec obce, celá ulice 9. Května.
Obec: Prostějov
Dne: 12. 4. 2017 od 7:30 do 11:00 hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Puškinova
(mimo č. 17), Spitznerova, jednostranně ul. Dvořákova od. č. 2 po č. 16, ul.
Šárka od č. 9 po č. 29, oboustranně ul.
Jezdecká od. č.6A a 17 po ul. Šárka.
Obec: Vícov, Žárovice, Hamry
Dne: 13. 4. 2017 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: celé obce Žárovice a Hamry vč. chatových lokalit
a areálu střelnice, dále areál ZD Vícov
a fotovoltaická elektrárna u Vícova.
Odběratelská trafostanice Hamry
vojsko (č. 300755). Odběratelská trafostanice FVE Vícov (č. 702169)
E. ON Česká republika, s.r.o.

Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz

PREZIDENT

PŘIJEDE
>>> dokončení ze strany 3
Zeman ve středu přijede i do Konice,
aby se na místním zámku setkal s představiteli tohoto města, okolních obcí
a zástupci různých spolků. V plánu má
i půlhodinové setkání s občany města
v zámeckém parku
Třídenní prezidentskou návštěvu
budou bedlivě pozorovat i policisté.
„Do bezpečnostního opatření, které
má standardní charakter odpovídající
významnosti chráněné osoby, bude nasazen adekvátní počet policistů ze služby
pořádkové, dopravní a kriminální policie.
Jednou z priorit bude zajistit bezpečnost
a plynulost v oblasti dopravy, zejména
pak při přesouvání kolony vozidel převážejících a doprovázejících prezidenta
republiky s cílem co nejméně omezit
ostatní účastníky silničního provozu.
Neméně důležitým úkolem policistů
bude zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v místech, kde dojde k setkání
pana prezidenta s občany. Při zajištění
těchto úkolů úzce spolupracujeme kromě Útvaru pro ochranu prezidenta
České republiky i s městskými policiemi
a organizátory jednotlivých akcí v místech, kde budou setkání s občany Olomouckého kraje probíhat,“ uvedla Jitka
Dolejšová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouc. (mik)

letos slavíme jubileum...

Hotel na nádraží k mání za
TŘI ČTVRTĚ MILIONU
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PROSTĚJOV Správa železniční
dopravní cesty hodlá vyprázdněnou budovu na hlavním nádraží
v Prostějově od 1. dubna tohoto
roku pronajmout. Objekt, ve kterém do konce loňského roku fungovaly hotel, bufet a restaurace je
nyní k dispozici za tři čtvrtě milionu korun ročního nájmu!
„Nový nájem prostor řešíme výběrovým řízením v celém rozsahu
předchozího nájmu, který skončí už
jedenatřicátého března tohoto roku.
Bývalý hotel by tak teoreticky mohl
mít už od dubna nového nájemce,“
potvrdila Večerníku Kateřina Šubová, tisková mluvčí Generálního ředitelství SDŽC s tím, že nejnižší nabídková cena ve výběrovém řízení je 606
877 korun za rok bez DPH.
V praxi to znamená, že nový nájemce, pokud se tedy nějaký v dohledné
době najde, zaplatí ročně i s daní
bezmála tři čtvrtě milionu korun
nájemného. Vyplatí se to někomu?
(mik)

Zpackanou Veleslavínskou

MUSÍ ØEŠIT PRÁVNÍCI!
zjistili jsme

PROSTĚJOV A tohle ještě ke všemu! Večerník pravidelně informoval o průběhu rekonstrukce Veleslavínské ulice, kterou zlínská stavební
firma hrubě nezvládla, když nedodržela ani tři odložené termíny dokončení. Stavbu konečně předala až
na konci prosince loňského roku,
odborníci zde však našli desítky závad! Nyní se do všeho navíc zakousli i právníci...

Michal KADLEC

„Penále za nedodržení termínů zlínské
firmě stále běží, dnes už dosahuje částky
jednoho milionu korun. Stavba je sice
předaná, ale existují zde nedodělky, jejichž seznam jsme sepsali na tři stránky.
Tyto závady ale naštěstí nebrání užívání
Veleslavínské ulice, tudíž majitelé aut zde

mohou parkovat, řidiči projíždět a chodci bezpečně chodit. Nicméně celou zapeklitou situaci teď řeší naši právníci,“ překvapil Večerník Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov.
Proč se finanční vyrovnání se zlínskou firmou řeší u advokátů? „Magistrátu za rekonstrukci Veleslavínské ulice
zbývá doplatit jeden milion a osm set
tisíc korun. Od této částky se ale má odečíst zmíněné penále. Bohužel nastal velký
zmatek ve fakturách, neboť účetní zlínské
firmy neumí vyčíslit jednotlivé položky
rekonstrukce. Některé naúčtovali dvakrát, jiné i třikrát... Přišli jsme totiž na to,
že stavební společnost nám některé dílčí
opravy nafakturovala v prosinci, ty samé
pak ještě i v lednu a rovněž v únoru. Tuto
záležitost předáváme právníkům, kteří
určí konečnou a hlavně správnou sumu
peněz, kterou máme firmě doplácet,“
vysvětlil Fišer.

A pak je tu ještě jeden problém. „Ze zbývající částky budeme blokovat patnáct
procent celkové sumy, která bude určena
na uhrazení nákladů při odstranění nedodělků. Pokud je odstraní zlínská firma,
peníze vyplatíme zpětně. Pokud ne, a na

tyto práce si budeme muset najmout jinou firmu, půjde platba náhradnímu dodavateli stavby,“ prozradil první náměstek
primátorky.
Jak je vidět, dlouhý maratón s Veleslavínskou ulicí ještě ani zdaleka nekončí...

ze strany 3

PROSTĚJOV Říká se, že v každé rodině je něco. Ale věčné půtky, drsné
hádky a emoční výstupy spějící až
k agresivitě, to je nepochybně přes
čáru. Velkou porci stresu si užili
i manželé Novákovi z Jezdecké ulici.
A jak už to bývá, najít shodu je pak
hodně těžké... Zatímco muž s invalidním postižením tvrdí, že jej druhá polovička de facto okradla, žena
má opačný názor, který víceméně
potvrdil i šéf Domovní správy.
„Nemám tušení, kam se mám obrátit
pro radu, případně jak dále postupovat, jelikož nikdo mi není schopný
jednoznačně říci, jestli jsem v právu
či nikoli. Hodně lidí mi říká, abych se
soudil. Okresnímu soudu jsem podal
žalobu už v září loňského roku, jenomže dodnes jsem nedostal žádné
vyrozumění o přidělení soudce ani obhájce,“ vyhledal redakci Večerníku s těmito slovy Pavel Novák z Prostějova.
Jeho současné osobní problémy
nejsou záviděníhodné, tento chlapík totiž skutečně neprochází zrovna šťastným obdobím... Co za vším
stojí? „V roce 2006 mi byl od Domovní správy přidělen byt pro zdravotně
postiženého člověka, kterým jsem
dodnes, v Jezdecké ulici. Tehdy jsem
byl již ženatý a měl dvě děti. V man-

želství se nám pak narodila ještě dcera,
tedy třetí dítě. V roce 2015 jsem se ale
rozvedl. Bohužel díky tomu, že bývalá
žena má v péči dvě děti a já pouze jedno, tak byla od počátku potíž v tom,
komu vlastně patří práva na bydlení,“ svěřil se Večerníku Pavel Novák
s choulostivými rodinnými problémy.
Aniž by chtěl házet na svoji někdejší
velkou lásku špínu, musel konstatovat. „Je to alkoholička a její nový
přítel rovněž. Co je horší, k alkoholu a kouření svádí i nejstarší patnáctiletou dceru...“
Každou návštěvu u bývalé manželky
Romany provázejí nechutné scény.
„Vždy, když jsem došel s dcerkou v mé
péči do bytu pro věci, tak bývalá manželka ihned volala na policii, že ji surově
týrám a biji, což se nikdy neprokázalo...
Hádky jsou to hrozné,“ připustil prostějovský invalida. „Bývalá partnerka na
mě vždycky řve, že ona chodí do práce
a vydělává třináct tisíc korun, přičemž
já mám invalidní důchod ve výši deseti
tisíc korun. Už nevidí, že platím nájem
jak za uvedené bydlení v Jezdecké, tak
i za byt, kde se momentálně nacházím.
Dále musím splácet úvěry vzniklé
v době manželství, které sama bývalá
žena neplatí. A dokud nebude ukončeno soudní jednání o rozdělení společného jmění, tak mám prostě smůlu,“
konstatoval Pavel Novák.

Kval
Kv
alitní
služ
užby
od roku
1992
Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
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341 705
 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz
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Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
774 421 818
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Kde leží pravda mezi rozhádanými manžely?
➢
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zpravodajství / nabídka realit a nemovitostí

Takže nyní jednotku v Jezdecké
ulici, která je určena pro zdravotně postižené, okupuje zdravá žena
s dvěma dětmi a přítelem, společně
pijí alkohol, dělají nepořádek, demolují byt, neplatí ani za služby, ani
za nájem. „A to mám všechno platit já
ze svého invalidního důchodu? Jsem
v naprosto zoufalé situaci,“ postěžoval
si Večerníku.
Jenomže opačná strana je zcela protichůdného názoru, což se ostatně dalo
čekat. Večerníku se podařilo kontaktovat Romanu Novákovou, která na
dotazy odpovídala velice klidně a působila vyrovnaným dojmem. „To, co
vám tvrdí můj bývalý manžel, jsou
naprosté nesmysly a lži. Manžela
jsem z bytu nevyhodila, odešel sám
s jednou z našich dcer. Ta se ale nyní
vrátila zpět ke mně, protože prý s tátou už nechce být. Co se týká nájemného za byt v Jezdecké ulici, tak ten
platím celý já, Pavel už delší dobu neplatí ani korunu. Navíc ani o další své
dvě děti nejeví žádný zájem. Při jeho
poslední návštěvě u nás vzteky zdemoloval zařízení bytu a odnesl si některé
části vybavení, například televizi. Také
já netrpělivě čekám na soud, který náš
majetek nabytý v manželství spravedlivě rozdělí a stanoví jasná pravidla. Už
bych to všechno chtěla mít z krku,“ tvrdí Romana Nováková.

S problémem bývalých manželů
Novákových si lámou hlavy i na Domovní správě. „Ano, tento případ je
mi znám a snažíme se ho řešit. Nájemní smlouva na užívání bytu je
psaná na oba bývalé manžele, kteří
za byt zodpovídají stejnou měrou.
Nájem platí paní Nováková, takže po této stránce je vše v pořádku.
Naopak za panem Novákem uplatňujeme dlužnou pohledávku ve výši
zhruba dvou tisíc korun za škody, které nedávno v bytě způsobil.
Z našeho pohledu ale v tuto chvíli
nemáme důvod něco na smlouvě
o užívání pronájmu v Jezdecké ulici
měnit. Možná to bude znít všelijak,
ale je nám v tuto chvíli jedno, kdo
zde bydlí, pro Domovní správu jsou
smluvními partnery oba bývalí manželé,“ sdělil exkluzivně Večerníku
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov. Také on připustil,
že důležitý v tomto ohledu bude
soud. „Nastaví jasná pravidla jejich
současnému způsobu života a také
my se pak budeme moci rozhodnout, s kým uzavřeme novou smlouvu o pronájmu,“ dodal Průša.
Jak se zdá, spor mezi dvěma lidmi
plný emocí bude ještě nějakou
dobu trvat. Soudní mašinerie totiž ráda na sebe nechává dlouho
čekat...
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REALITY

Koupím garáž v areálu řadových garáží na
Pronajmu zahradu v Držovicích na dobu Krapkově ulici (bývalý OSPAP a pekárny).
neurčitou, 1.697 m2 z větší části zatrav- Tel.: 602 537 370
něná. Tel.: 608 277 481
Prodám RD v Dětkovicích, po rekonKOUPÍM BYT nad 100 m2. 792 284 176 strukci, velká zahrada, ihned volný.
Tel.: 736 180 204
Hledám ke koupi zahrádku v Prostějově, tel.: 608 944 201
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:
Hledáme ke koupi byt 3+1, i k rekon- info@jh-zatepleni.cz
strukci, 774 409 430
KOUPÍM byt 1+1, nebo 2+1.
732 715 302

Koupím dům v okolí Prostějova.
Tel. 731 083 931

Koupím stavební parcelu na Konicku pro
rekreační účely. Nejsem RK. Kontakt:
drahanskevrchy@seznam.cz

Pronajmu 3+1, na E. Beneše, Prodám nemovitost k podnikání v obci
tel.: 608 839 131, po 16:00 hod.
Protivanov. Využití jako sklad, obchodní
Pronajmu garáž ul. Zahradní, Pv. prostor, dílna nebo kulturní zařízení.
Cena: 490.000 Kč. Více info Kamil
Tel.: 602 546 175
Koňařík, tel.: 602 192 583
Pronajmu 3+1+ garáž. Soběsuky. Tel. :
724 316 633
Hledám do pronájmu zahrádku
v Prostějově. Tel.: 608 944 201
Koupím garáž v Prostějově. Telefon:
776 561 214
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KOUPÍM
POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich
Skácel, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz
PO - PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti
zaplatíme za kvalitní obrazy 17. - 20.
století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré starožitnosti.
Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či
pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Koupím motocykly československé
výroby. Tel.: 722 208 708

16011421482

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS – PRAT, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti. Tel.:
702 809 319

SEZNÁMENÍ
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

OZNÁMENÍ
Hledám doučování z ČJ pro studentku
1. ročníku SŠ, hlavně učivo 2. stupně
ZŠ. Tel.: 602 265 646

řádková inzerce / vzpomínky
PRODÁM

SLUŽBY

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

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

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

letos slavíme jubileum...
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Odešla tiše, jako když
hvězda padá, jen slzy a bolest
zanechala. Neplačte nade mnou,
moji milí, nechte mě spát i bez slz
je možné vzpomínat.

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

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

Stěhování, vyklízení.
ZD Moravan Domamyslice
Tel.: 775 132 134
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Montáž, opravy žaluzií a sítí. Tel.:
Konzumní i do kvasu
602 764 713
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Stříhání pejsků, Prostějov, tel.:
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
606 166 853
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
Prodám garážová vrata výklopná a láheve výkopové, terénní práce.
kyslík + plyn, zn. levně. Tel.: 774 664 966
Rekonstrukce koupelen.
Tel.: 605 459 652
Prodám šestikotcovou novou králíkárnu a vozík za koně. Tel.: 723 408
151, volat po 19:00 hod.
Zveme vás do útulného a zábavného clubu
Portorico na Brněnské ulici, naproti hřbitoProdám vozík za auto, nosnost 750 va. Tanec u tyče, šampaňské zdarma, rozvoz
kg, rezerva, kolo a plechový blatník. limuzínou. Masáže, tantra masáže, sado
Cena dle domluvy. Nutno vidět. Tel.: maso show. Tel.: 775 027 321
606 565 855, Prostějov
Kanalizační přípojky, zemní práce,
Prodej konzumních a krmných brambor demolice. Tel.: 606 422 018
a pšenice. Oldřich Mlčoch, Lešany 36,
tel.: 721 308 323
Kdo zhotoví sádrokartonový strop v Pv?
Tel.: 722 140 346
Zdravotní prodejna Ivka, Plumlovská
ul. nabízí nové jarní vzory kvalitní
Střechy Klimeš provádí tesařské,
kožené obuvi i na velmi problé- klempířské, pokrývačské a zednické
mový nohy (kostky, nárty, ostruhy)
práce. Výroba a montáž pergol,
+ doplňkový prodej dárkové kosmetialtánů, zimních zahrad a selských
ky a molitanů různé výšky. Otevřeno
konstrukcí. Tel.: 733 465 777
i v sobotu.
Prodám vřetenovou sekačku, jako nová, LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘSTVÍ
tel.: 731 412 028
VRÁNA. Výmalba místností od 20Kč/
m2, nátěr dveří od 350Kč/ks, nátěry
radiátorů, železných konstrukcí, malování všeho druhu. Na přání provedeme
FINANCE
i úklid. Tel.: 775 652 906
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
dnes. Tel.: 603 218 330
Stavby betonových plotů drátěného i průmyslového oplocení,
Potřebujete peníze? Půjčka spolehlivě,
materiál přímo od výrobce za
rychle, bez ručitele. Volejte: 728 511 591
super ceny.Tel.: 606 422 018
Osobní bankrot – oddlužení. KonzulStříhání a úprava psů v Prostějově
tace zdarma. Volejte 777 551 492
tel.: 774 942 100
Úvěry pro podnikatele - živnostníky od
10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy
Kompletní pokládka zámkové
nemovitostí. Volejte 777 551 492
dlažby, žulových kostek, obruby
palisád a další. Rychle a kvalitně.
Nabízím půjčku 5 - 70 000 Kč do
Tel.: 606 422 018
48 hodin. Tel.: 728 321 390

Dne 23. března 2017
uplyne 15 roků,
kdy nedobrovolně musela ze života
plného zdraví a radosti odejít
paní Jiřina SOTORNÍKOVÁ
z Prostějova.
Vzpomíná rodina.

Dne 26. března 2017
uplynou 4 smutné roky od úmrtí
pana Ladislava HUDEČEKA
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a děti
s rodinami.

Před 5 lety
nás navždy opustila naše
maminka, babička, prababička
paní Marie ČEČMANOVÁ.
Vzpomínejte s námi.
Synové Leo a Milan
s rodinami.

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

Nezemřela.
Spí, má-li sen, je krásný,
zdá se jí o těch, které milovala
a kteří milovali ji.

Dne 19. března 2017
uplynulo 12 let
od úmrtí mého syna
pana Ondřeje PERNICU
z Křenůvek.
S láskou v srdci
vzpomíná táta.
Dnes, tj. 20. března 2017
vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí
paní Dany HUSÁRKOVÉ
z Držovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 25. března 2017
vzpomeneme druhý smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Václav KAŇÁK
z Určic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

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

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout...
Dne 23. března 2017
si připomeneme 10. výročí úmrtí
paní Milady HRDIBORSKÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel a zarmoucená
rodina.

Dnes, tj. 20. března 2017
jsou tomu právě 3 roky, kdy nás
navždy opustil
pan Radoslav ŠEDÝ

Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes.
V očích zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dnes, tj. 20. března 2017
by se dožil 80-ti let
pan Josef MICHALEC
z Olšan u Prostějova.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují dcery Zdeňka
a Lenka s rodinami.

Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay tel.:
604 439 302, 582 382 325, www. revay.cz
Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
prací s plošinou.
Tel.: 606 422 018
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

a zároveň
dne 17. března 2017
jsme vzpomenuli nedožitých 64 let
paní Dagmar HAVLOVÉ,
roz. Šedé.
Za tichou vzpomínku
děkuje Terezie Šedá s rodinou.

Dne 23. března 2017
vzpomeneme 6. výročí úmrtí
pana Tomáše DOLEŽELA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná tatínek
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11,
tel.: 582 332 100
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Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883, 582 340 004

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

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

17031520299

Pohřební služba Pavel Makový
    
   
Ing. Jiří Svoboda 1960
Prostějov Středa 22. března 2017
Jarmila Tomková 1928
Prostějov Marie Kuciánová 1927 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslava Rajtrová 1952
Prostějov Pátek 24. března 2017
Věra Svobodová 1944
Prostějov Jana Maráková 1944 Želeč 12.30 Obřadní síň Prostějov
Vyškov PeadDr. Marie Bartošková 1942
Květoslava Sklenářová 1928 Prostějov Rudolf Hlaváček 1925
Vyškov
Prostějov
Jaromír Vystavěl 1943
Bedihošť Antonín Valenta 1940
Plumlov
Josef Halenka 1943
Prostějov Luboš Slepánek 1953

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
   
"    %+
Miroslav Hudec 1938
Ivaň Pondělí 20. března 2017
Pavel Sarnecký 1972 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Božena Kohnová 1940
Tovačov Středa 22. března 2017
Emil Dubský 1928
Prostějov Milan Košťálek 1951 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ivanka Marešová 1949
Prostějov
Prostějov Pavel Sedlář 1944
Eva Otáhalová 1946
Hrubčice Marie Valtová 1939

Prostějov

15021020132

150123020036

16010871430

Pohřební služba FCC Prostějov
Zdeňka Schneiderwindová 1957
Kroměříž
Josef Havlen 1931
Prostějov
Alois Holík 1936
Dobrochov

   
Pátek 24. března 2017
Antonín Pírek 1934 Čelechovice na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pondělí 20. března 2017
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VELETRH PRÁCE přitáhl do „Národa“ firmy

i zájemce o zaměstnání nejrůznějšího věku

V přednáškovém sále Národního
domu i v přilehlých saloncích si své
stánky postavili zástupci dvou desítek firem, společností či ústavů.
„Původní myšlenka vznikla už před
třemi lety, kdy jsme byli v Jičíně osloveni firmou, která měla zájem o zvýšení zaměstnanosti. Domluvili jsme
se, že bychom vše mohli pojmout
více zeširoka a pozvat i další firmy,
které by mohly zájemcům popsat
svoji činnost, a pokusit se je lidově
řečeno zlákat do svých řad. Tak vznikl náš první pracovní veletrh, který
se setkal s velkým a oboustranným
ohlasem. Rozhodli jsme se pokračovat,“ popsala Večerníku cestu až do
Prostějova Pavlína Palečková z pořádající agentury MP AGENCY.
Veletrh práce byl zahájen v devět
hodin ráno a poslední zájemci
o novou práci si měli s různými zaměstnavateli možnost popovídat
ještě ve čtyři hodiny odpoledne.
„Za dva měsíce maturuji, takže zatím mám čas získat nějaký přehled
o místech, kde bych mohla působit.
Nepřemýšlím o vysoké škole, z rodinných důvodů potřebuji být soběstač-
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klikni na

www.vecernikpv.cz
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tito lidé jsou na trhu práce nejohroženější a logicky se představitelů firem
ptají, zda mají vůbec nějakou šanci
uspět při žádostech o práci,“ konstatovala pro Večerník Pavlína Palečková,
hlavní organizátorka Veletrhu práce.
V žádném případě nejde o klišé,

pokud sdělíme, že středeční akce
se vydařila. „Není vyloučeno, že se
v Prostějově s podobnou akcí objevíme znovu. Zájem se zde prezentovat mají i další firmy z tohoto města
i okolí,“ poznamenala při odchodu
Palečková.

17031710311

Michal KADLEC

ná, chci tak jít pracovat někam, kde
uplatním své studium ekonomického
směru,“ svěřila se Večerníku osmnáctiletá Jana. „Já se tady zas cítím
trošku blbě, vidím tu jen samé mladé
lidi. Mně bude pětačtyřicet, jsem zde
proto, že chci změnit zaměstnání.
Hledám nějaký technický obor, můj
současný zaměstnavatel je v ekonomických problémech a zřejmě bude
končit. Tak snad nezůstanu ve svém
věku bez práce,“ obával se muž, který se na delší chvíli zastavil u stánku
společnosti Mubea a dlouze hovořil
s jejími zástupci.
V Národním domě byly ve středu
zastoupeny firmy z oborů potravinářského, strojírenského, ekonomického, dokonce zde „verbovali“
do svých řad i zástupci úvěrových
společností. Svůj velký stánek zde
měla i společnost Agel provozující
prostějovskou nemocnici. „Tak to
je už pro mě pozdě, abych se ucházela o místo v nemocnici, že? Vždyť já
maturuji na gymplu,“ zeptala se jedné
z představitelek Agelu mladá slečna.
„Nikdy není pozdě, můžeme vám nabídnout možnost nadstavbového studijního oboru, například na zdravotní
sestru,“ nenechala slečnu v úzkých
dáma v bílém plášti.
Podobných rozhovorů s podrobným výkladem o možnostech pracovního poměru byly během středy
15. března v Národním domě slyšet
stovky. „Hromadně sem chodí studenti také s profesory, dokonce
i rodiče s patnáctiletými či šestnáctiletými dětmi. To není nic proti ničemu,
je dobře, že už v tak mladém věku pamatují na svoji pracovní budoucnost.
Ale jak sami vidíte, přišli i lidé podstatně starší, jsou tu i padesátníci nebo ti,
kteří mají těsně před důchodem. Právě

17031510296

PROSTĚJOV Uplynulou středu se v prostorách Národního
domu uskutečnila další významná akce, na níž se setkali
zaměstnavatelé z celého regionu společně se zájemci
o práci. Veškeré organizace
Veletrhu práce se tentokrát
ujala společnost MP AGENCY,
která má s podobnými akcemi zkušenosti i z jiných měst
České republiky.
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Přijmeme nové dívky do Night clubu, Brněnská 10, Pv. Výdělek až
120 000 Kč měsíčně. Masáže, tanec,
tantra, hostesky. Výhody - ubytování
zdarma, solární bazén, různé výhody.
Nežijte chudobou, na věku nezáleží,
tel.: 775 027 321

PRÁCI NABÍZÍ
Společnost Kinetic s.r.o přijme šičky
do dílny v Prostějově a v Protivanově
na šití batohů, tašek a pouzder. Nástup
možný: IHNED. Tel.: 582 365 770.
Email: kinetic@kinetic.cz

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

Přijmeme pracovnici na úklid provozních prostor. Místo vyhrazené pro
OZP. Kontakt: 778 744 894

Zavedená firma přijme spolehlivou prodavačku na zkrácený pracovní úvazek do
prodejny kusového textilu, blízko centra.
Vhodné zejména pro zdatnou důchodHledáme pracovníka na gril-letní zahrádka. kyni, nejlépe vyučenou v oboru. Nástup
možný ihned. Tel.: 777 580 880
Tel.: 731 525 155

letos slavíme jubileum...

Hledáme svářeče, zámečníky a obsluhu CNC strojů. Mimořádné finanční ohodnocení a možnost platového
růstu, práce na HPP, v případě zájmu
volejte na : 731 531 821, nebo pište na
e-mail: komfortprace@email.cz

Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?
-$&$%555
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO DŮCHODCE
na občasnou výpomoc v zámečnictví.
TEL.: 602 515 243, 602 521 546,
www.zlamalsro.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Automechanici os. vozů Hyundai 23 000 Kč
Dělníci v potravinářské výrobě
13 500 Kč
Dojič/-ka
26 000 Kč
Krejčí/švadleny
15 000 Kč
Manipulační dělníci/řidiči VZV 18 000 Kč
Nákupčí
18 000 Kč
Obsluha průmyslového
robotu ve sváření kovů
18 700 Kč
Prodavač/-ka v rychlém občerstvení 15 000 Kč
Ředitel/-ka domova
U Rybníka Víceměřice
27 800 Kč
Skladníci, řidiči VZV
15 000 Kč
Technický pracovník/-ce
17 000 Kč
Všeobecná zdravotní sestra/bratr 19 000 Kč

Firma sídlící v Pv přijme řidiče sk.
C, E na vnitrostátní i mezinárodní
dopravu. tel.: 602 502 098
Beton Morava, zakázková výroba z betonu
přijme pracovníky na HPP, OSVČ
i brigádně. Nabízíme 150 - 200 Kč /hod.
požadujeme pracovní nasazení, spolehlivost, zručnost.Volejte na tel.: 608 424 595

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
pružná prac. doba
jednosměnný
pružná prac. doba

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

AUTO-PYTELA Prostějov
Uzeniny Zajíček Vrahovice
Zemědělské družstvo Vrahovice
M TIME Prostějov
NATURE Držovice
LINAPLAST Kralice na Hané

nepřetržitý
dvousměnný

střední odborné
střední odborné

GASL CZ Prostějov
KAJA Prostějov

jednosměnný
bakalářské
Obec Víceměřice
Přijmeme brigádníky na letní
jednosměnný
střední odborné
STAVEBNINY K Prostějov
Rudolfovo pekařství přijme:
sezonu na plumlovské přehradě.
- obchodního zástupce
jednosměnný
ÚSO
Cars Technology Ondratice
Telefon: 777 301 936,
- řidiče na rozvor pečiva, brzký ranní nástup
nepřetržitý
ÚSO
ADP-SANCO Vrahovice
kocourek.radek@seznam.cz
- prodavačku pečiva, ranní a odpolední směna
- skladníka surovin, ranní směna
- uklízečka ranní směna + sobota
Hledám přidavače na stavbu, telefon:
- dělníka do výroby – provoz Kostelec 704 147 894
na Hané, ranní a noční směna, provoz
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Prostějov brzká odpolední. Info na tel.:
STAVEBNÍ FIRMA přijmeme na
582 342 095, 8:00-14:00 hodin
HPP ZEDNÍKA - FASÁDNÍKA.
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Nabízíme: výborné platové podmínky.
Přijmu důchodkyni do sběrny opravy Hledáme řidiče sk. B na dodávku do 3,5t
Řidiči sk. B
85 Kč/hod.
pružná prac. doba
základní+praktická
SEMOS CZ Hluchov
Tel.: 608 984 766
vnitrostátní
i
mezinárodní
přepravu.
oděvů v Pv. Více info na tel.: 702 870 751
pro rozvozy po Moravě
Volejte: 776 449 009
Hledáme šikovné řemeslníky
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
Přijmeme manuálně zručné brigádníky
a pracovníky do stavební firmy.
Bezpečnostní agentura přijme pracovní- do ženského kolektivu. Pv-Vrahovice. Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
Více info na tel.: 777 907 395
ky na dohodu na noční směny do heren, Tel.: 603 533 508
podmínkou čistý TR, tel.: 776 231 741 po
Přijmeme obsluhu CNC strojů, zkuše- 13:00 hod.
nosti a praxe na CNC stroji - výhodou.
Nástup možný ihned. HPP, pracoviš- H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře
tě Prostějov. Informace na telefon: pánských sak na krátkodobé brigády
+420 734 621 819, www.feramu.cz
v průběhu roku. Životopisy zasílejte
na: H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01
STUDIO 365 hledá nové tváře pro Prostějov, e-mail: personal@hdas.cz,
reklamu od 9-27 a 28-45l., telefon: telefon: 582 305 600, 602 574 287
605427 271, 9-12 h. www.studio365.eu
pí. Brablecová.
H&D,a.s. přijme zkušeného modeláře
pánské a dámské konfekce (i mladodůchodce) pro pracoviště v Prostějově. Požadujeme: dlouhodobá praxe v oboru.
Platové podmínky: 18 – 21.000 Kč + mimořádné odměny za realizované úkoly.
Životopisy zasílejte na: H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01 Prostějov, e-mail:
personal@hdas.cz, tel.: 582 305 600,
602 574 287 pí. Brablecová.

HLEDÁTE BRIGÁDU?

ROZŠIŘTE TÝM
největšího
regionálního vydavatelství
*   +$:w{  +  ' :w|'    %  $   :

CHCEŠ BÝT MANAŽERKOU?

 starost o klienty z vybraných segmentů
 průběžné doplňování portfolia o nové klienty
 příprava nabídek, návrh kampaní
 dohled nad realizací kampaní a jejich
vyhodnocování

nabízíme

 zajímavou práci s lidmi
 nadstandardní platové podmínky
- fix + provize
 zkušební dobu na zapracování
 flexibilní pracovní dobu

požadujeme

 samostatnost, spolehlivost
 komunikační a organizační schopnosti
 uživatelskou znalost práce s PC (MS Office)
 obchodní zkušenosti v médiích
výhodou

Pokud hledáte právě takovou práci, máte nám co nabídnout a nechcete se stát
jen pátým kolem u vozu, pak nám pošlete životopis na kozak@pv.cz, případně
Olomoucká 10, Prostějov. Pro bližší informace volejte 608 706 148!

17031720305

17031520294

16101223189

17031610300

dalšího èísla je v PÁTEK 24. BØEZNA v 10.00 hodin

17030110239

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ
INZERCE

17021020151

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 20. března 2017
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Také dvanácté 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 23. 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.

, ( 
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


$8

$9: 

Rostislavova 4
Anna SMÉKALOVÁ, Určická 15, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na služby úklidové firmy.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...


$8

$9: 

Václav Vydra Zdeňka DRMOLOVÁ, Svatoplukova 44, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY na představení hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA


$8

$9: 

VYHUBÍME Jaroslava BENEŠOVÁ, Na Brachlavě 48, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

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

SU
DO
KU



$8

SUDOKU

$9: 

8,8,7,8
Jarmila MINÁTOVÁ, V loučkách 32, Domamyslice
Výherce získává: BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
KŘÍŽOVKA

17030360260



Výherce získá POUKAZ
#$$%& '

$8

$9: 

Ochutnejte u nás speciality z pivovarské kuchyně
František NOVÁK, A. Slavíčka 12, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ na konzumaci v restauraci
v hodnotě 400 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17030260247

17031520295

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Z ....... SATIVA

FERDA, AMPÉR, STÁDA, SLOJE, SÉRIE, PRSTÁK, ASTER, DRUMS, REVMA,
KLOTY, TETRA, ETAPY, ŠAŠEK, LIBRA, FIRMA, BYSTA, IKONY, FARÁŘI, ŠEPOT,
POZÉR, PŮDORYS, VIDĚT, STISK, TRYSK, PYTEL, LETADLA

Výherce získává POUKAZ 
#$$%& '

Výherce získá POUKAZ#$$%&
 '

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1703036029

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
někdejšího starostu Výšovic a nového hejtmana Olomouckého kraje...

16110213416

Výherce získá VSTUPENKY
#$$%&'

Výherce získá POUKAZ 
#$$%& '
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TIPku

ROK
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HÁZENÁ:

KDY: NEDÌLE 26. BØEZNA 2017, 17:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO 4
„Lúka“, „Idem kva kva k vám“, „Aj ja rád
papám“ „Hop a skok“ či například „Ovocný rock´n´roll“.
V Prostějově se můžete těšit na veškerou
tvorbu z předešlých pěti let. V rámci nově
vzniklé písničkové divadelní šou pro nejmenší diváky, které probíhá ve slovenském
jazyce, se svým hereckým a pěveckým
uměním představí Martina Fíha Jelenová,
Kristína Mackovčáková, Romana Orlická,
Zuzana Mészárosová a Andrea Gabrišová.
Představení trvá přibližně jednu hodinu.
Rodičům pak samotní herci a zpěváci včetně skřítka Fíhy doporučují, aby s dětmi, kterým ještě nebyly dva roky, na živé vystou-

pení ještě chvíli počkali. Rozhodně se
nejedná o poslední možnost setkat se
s Fíhou a jeho pohádkovými kamarády. Po skončení šou by měla být připravena autogramiáda, na které se můžou
nejmenší návštěvníci osobně pozdravit se svým oblíbeným skřítkem.
Neváhejte proto a vezměte své ratolesti na novou písničkovou šou
s názvem ROK. Akce začíná tuto
neděli 26. března od sedmnácti
hodin. Skřítek Fíha se na vás bude
v „kasku“ těšit!

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 20. března
17:30 Nejšťastnější den
v životě Olliho Mäkiho
finské drama
20:00 Smrt v Sarajevu
francouzské drama
úterý 21. března
17:30 Kráska a zvíře 3D
americký rodinný muzikál
20:00 Padesát odstínů temnoty
americký erotický thriller
středa 22. března
17:30 Masaryk
česko-slovenské drama
20:00 Rocco
francouzský dokument
čtvrtek 23. března
17:30 Rande naslepo
německá komedie
20:00 Život
sci-fi thriller USA
pátek 24. března
17:30 Rande naslepo
20:00 Skryté zlo
americký horor
22:00 Kruhy
americký horor
sobota 25. března
15:30 Balerína
francouzský animovaný film
17:30 Rande naslepo
20:00 Skryté zlo
neděle 26. března
10:30 Trollové 3D
animovaný film USA
15:30 Tajný život mazlíčků
americký animovaný film
17:30 Padesát odstínů temnoty
20:00 Život

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 22. března
14:00 JULIETA (BioSenior)
španělské drama

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 20. března
19:00 MILENA MÁ PROBLÉM
hraje: Šárka Vaculíková
středa 22. března
17:00 PROLISTOVÁNÍ KNIHOU
MARIE A MAGDÁLENY
autorské čtení z románu
Lenky Horňákové-Civade
do 31. března
ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH
výstava fotografií - dokument obohacující divácký pohled na jeviště o pohled
tichého pozorovatele za oponou

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 24. března
20:00 AC/CZ & RED HOT
CHILLI PEPERS
revivalový koncert legendárních kapel
sobota 25. března
20:00 HELL IN APOLLO 13
jarní metalová párty: Sunset trail, From
Beyond, Drunk With Pain, Purrity
a UP!Great

Kulturní klub

Knihovna

Školní 4, Prostějov
pondělí 20. března
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
17:00 POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ KURZY
čtvrtek 23. a pátek 24. března
9:00 PŘEHLÍDKA UMĚLECKÉHO
PŘEDNESU
krajské kolo s postupem
na Wolkerův Prostějov 2017
sobota 25. března
9:00 PŘEHLÍDKA DIVADEL POEZIE
a studentských divadel
MLADÁ SCÉNA 2017
krajská kola s postupem na celostátní
přehlídku v Ústí nad Orlicí
do 31. března
TOMÁŠ PETŘÍK-VÝSTAVKA
výstava pedagoga na Střední škole designu
a módy v Prostějově, který představuje svou
intermediální tvorbu

Vápenice 9, Prostějov
úterý 21. března
9:30 PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
promítání speciální zvukové verze
pohádkového příběhu Korunní princ
režiséra Karla Janáka je určeno pro
nevidomé a slabozraké čtenáře knihovny.
čtvrtek 23. března
15:00 PORADNA SOS
odborní právní poradci s vámi budou
řešit váš konkrétní problém
17:00 NESPOUTANÝ ISLAND
prezentace cestovatele a fotografa Davida
Vargy představí méně navštěvované, ale
o to hezčí a pestřejší vnitrozemí ostrova.
Promítání fotografií doplní krátký film
natočený dronem, díky němuž se můžeme podívat na unikátní záběry islandské
přírody z ptačí perspektivy.
do 31. března
KNIŽNÍ BAZAR
JÁ A MOJE KNÍŽKA:
malá dětská fotosoutěž
do 13. dubna
SPISOVATELÉ JAK JE NEZNÁTE

DUHA

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

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

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 26. března
13:30 a 15:30 PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA
loutkové divadlo

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 22. března
18:00 TAJEMNÁ MOC
DRAHÝCH KAMENŮ
přijďteseblížeseznámitspůsobenímdrahých
kamenů, které provází lidskou historii již od
nejstarších dob jejího vývoje. O drahokamech se zde nebude jen povídat, ale součástí
přednášky bude též možnost si kameny
osahat, vnímat jejich energii a seznámit se
s některými technikami, které zesilují jejich
blahodárné působení na lidské zdraví.

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
čtvrtek 23. března
16:00 „CESTY, CESTOVÁNÍ...“
slavnostní vernisáž výstavy oceněných
prací z okresní výtvarné soutěže, kterou
je možné shlédnout do 28. dubna vždy
v odpoledních hodinách.
do 31. března
CESTA MEZI OKEM A SRDCEM
výstava - tvorba žáků výtvarného oboru
(Galerie Linka)
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LEDNÍ HOKEJ:
pondělí 20. března:
15:00 LHK Jestřábi Prostějov – HC
Oceláři Třinec (10. kolo nadstavby Ligy
mladších žáků „D“, Víceúčelová hala-ZS
Pv).
17:00 LHK Jestřábi Prostějov – HC
Oceláři Třinec (10. kolo nadstavby Ligy
starších žáků „B“, Víceúčelová hala-ZS Pv).
neděle 26. března:
12:00 LHK Jestřábi Prostějov – HC Lvi
Břeclav (15. kolo nadstavby „E“ Ligy
staršího dorostu, sk. Východ, Víceúčelová hala-ZS Pv).
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Se spřežením proti proudu času
Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem pořádá tuto neděli
26. března od 9:00 do 17:00 hodin seminář na téma „Se
spřežením proti proudu času“. Bude se jednat o sedmé setkání milovníků koní
a historických kočárů. Pro účastníky budou připraveny informace o spřeženích
nejen kočárových, postrojích a vozech.
Mauglího, které bude k vidění tuto neděli 26.
Pálení Morany ve Slatinkách
Nadcházející sobotu 25. března se bude ve března od 15:00 hodin v kině Oko v NěmSlatinkách konat Pálení Morany spojené čicích nad Hanou. Vstupné dobrovolné.
s průvodem obcí.
Jarní besídka ZUŠ
Ve středu 22. března od 16:30 hodin se
Příběh Mauglího v Němčicích
ZUŠ Němčice nad Hanou a žáci LDO bude v koncertním sále ZUŠ v Němčivás zvou na divadelní představení Příběh cích nad Hanou konat 1. jarní besídka.
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PLESY
   

Společenský večer Mého divadla

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 2. dubna
KOUZELNÝ SVĚT
CÍNOVÝCH VOJÁČKŮ
výstava z napoleonských válek ze sbírky
jednoho z největších sběratelů v Česku
do 14. dubna
BUĎ PŘIPRAVEN ! ANEB SKAUTSKÉ STOLETÍ V PROSTĚJOVĚ
výstava ke 100. výročí založení první skautské
družiny v Prostějově, vedené Jiřím Wolkerem
do 24. dubna
GEOLOGIE SVĚTA v amatérské fotografii profesionálního geologa
výstava geologické zajímavosti z pěti
kontinentů v obrazech

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

Galerie N7
nám. Sv. Čecha 3, Prostějov
do 31. března
RADOSLAV KOČÁR
výstava malíře olejových obrazů z Vyškovska

Zámek Konice
do 31. března
Oldřich Schnabl - GEOMETRIE
A ILUZE PROSTORU
Zdeněk Štefka - NAFOUKANÉ SKLO
výstavy jsou otevřeny od pondělí do
pátku od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do
16:00 hodin
(Zámecká galerie)
PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
výstava k 25. výročí založení Charity
Prostějov
(Zámecká galerie)
do 31. května
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

sobota 25. března:
11:00 Halové mistrovství České republiky (1. den domácího šampionátu, SH v
Kostelci na Hané).
neděle 26. března:
11:00 Halové mistrovství České republiky (2. den domácího šampionátu, SH v
Kostelci na Hané).

KRASOBRUSLENÍ

akce v regionu...

  
Komenského 6, Prostějov
neděle 26. března
17:00 ROK
nová písničková šou pro nejmenší diváky

POLNÍ KUŠE:

16040471917

Na konci tohoto týdne se do Prostějova
přiřítí oblíbený Fíha se svými pohádkovými kamarády. Tento skřítek, který pochází z nedalekého Slovenska, vás v rámci zábavného vystoupení pro nejmenší diváky
provede společně s dalšími účinkujícími
všemi ročními obdobími.
V poslední době je velice oblíbeným společníkem těch nejmenších členů každé
rodiny v České a Slovenské republice. Jeho
pro děti jsou velice dobře známé a není
náhodou, jestli si je vaši potomci taktéž
prozpěvují. Fíhovských písniček existuje
celá řada, mezi ty nejznámější patří veselé
hity s názvem „Bumbarasa“, „Bum bác“,

sobota 25. března:
16:00 TJ Sokol II Prostějov - TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK (17. kolo 2. ligy
mužů, hala ve Studentské ulici).

 

Městské divadlo Prostějov
Moje divadlo

sobota 25. března:
7:00 - 20:45 Velká cena města
Prostějova, Víceúčelová hala-ZS Pv).

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Úterý
Neděle

21.3. 9.00 - 10.00
Pro školy i veřejnost
26.3. 10.00 - 11.00

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky od 9:30 do 11:30 hodin rozšíří vaše obzory diskusní rodičovská skupina,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se koná
vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí
* v úterý 21. března se koná beseda s výživovou specialistkou L. Němcovou na
téma „Vyvážená strava batolat a malých
dětí“. Dozvíte se, jaké jsou vhodné a nevhodné potraviny pro děti, co nakupovat,
co raději ne.
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v pondělí 20. března bude v ICM Prostějov probíhat KREATIVNÍ DÍLNA
* v pondělí 20. března od 14:00 do
17:00 hodin se ve studovně koná tvořivá dílna VČELKY. Chcete přivítat jaro
s pěknou včelí dekorací nebo si zpestřit
svůj rozkvétající květináč?

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v neděli 26. března od 10:30 do 16:00
hodin je na programu „Ornitologická
vycházka kolem Tovačova“
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* v pondělí 20. března je na programu
pohádka a tvoření pro děti
RÙZNÉ...
Poradenská služba České obchodní inspekce proběhne vždy první pracovní
pondělí každého měsíce roku 2017 (leden – červen) v zasedací místnosti Odboru rozvoje a investic, kancelář č. 435
ve třetím poschodí Magistrátu města
Prostějova, Školní 4. Konzultace probíhají v časovém rozmezí od 13:00 do 16:00
hodin. Bližší informace je možno získat
na Odboru obecní živnostenský úřad
Prostějov, Školní 4, v přízemí budovy
(kanceláře č. 143 – 147).

MC Cipísek
Svaz tělesně postižených v ČR a.s. v Prostě* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský jově, Kostelecká 17 pořádá v pátek 7. dubna
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maexkurzi do Pivovaru Litovel, návštěvu
minkám, maminkám po porodu i s dětmi, Loštic a Hanáckého muzea Cholina.Tel.:
každé sudé pondělí od 17:00 hodin
588 008 095, 724 706 773
* v pondělí 20. března se koná beseda pro
maminky s miminky na téma „Prevence Zajímá vás, co se děje s přírodou a hlavně
ptáky na jaře? Toto i mnoho dalšího se
nemocí a úrazů dětí“
dozvíte na přednášce v úterý 21. března ve
SONS PROSTÌJOV
14:00 hodin pod názvem „Nástup jara
* v úterý 21. března od 14:00 do 15:00 v ptačí říši“ v rámci akademie seniorů, LIPhodin se koná Bowling. Sraz účastníků ve KA, z.s., Tetín 1, Prostějov.
13:55 hodin před bývalým kinem Oko,
Újezd č.4, nebo dle domluvy v kanceláři Státní okresní archiv Prostějov, Třebízského
* ve čtvrtek 23. března od 9:00 do 12:00 1 pořádá v úterý 21. března od 17:00 hodin
hodin se v klubovně uskuteční „Pletení přednášku Dr. Zdeňka Bezrouka „Poslední
z pedigu“
boje pod Prostějovem, jaro 1945“.

V sobotu 25. března pořádá Asociace
REIKI Morava v prostorách ART ECON
SŠ, Husovo nám. 91, Prostějov koná seminář „TRADIČNÍ USUIHO REIKI
- I. stupeň“. Začátek je v 10:00 hodin. Na
programu přibližně hodinová prezentace,
potom iniciace na REIKI.
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší
informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 008 095, 724 706 773
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 NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské centrum 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.

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

KATKA
Z „REÁLKY“
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 Fotbalový klub FC Viktorie
Přerov má odpojený plyn, protože
bývalé vedení nehradilo faktury.
Výše dluhu dosáhla půldruhého
milionu korun. Soupeři hrající v
Přerově se tak pravděpodobně teplou vodou neosprchují...
 Okrašlovací spolek města Prostějova oznámil, že po stáncích na
květnový Restaurant Day se jen zaprášilo! V sobotu sedmadvacátého
se tak máte na co těšit.
 Extraligoví junioři BCM Prostějov zahájí o víkendu play-off. Basketbalovým juniorům bude soupeřem
favorizovaný Nymburk.
 Druholigové volejbalistky TJ OP
Prostějov si připsaly v domácím dvojzápase se Vsetínem výhru a porážku.
V tabulce si udržely pátou příčku
právě před soupeřkami z Valašska
a zachránily se.
Zpravodajství najdete
v příštím čísle!

Naleznete
uvnitř

MŃÁGA
A ŽĎORP

 Prostějovské Apollo hostilo
další hvězdy tuzemské hudby a bylo vyprodáno!
strana 27

Evžen HOLUB

strana 28

 Druhou etapu revitalizace Tylovy ulice v Prostějově provázejí
opět protesty místních obyvatel.
Čtěte v příštím čísle!

Číslo 12tRočník 21

SOK!
TOMIGA


PROSTĚJOV Michal Tomiga už nestojí
v čele prostějovských Jestřábů! Brzy
čtyřiapadesátiletý funkcionář je sice
v online verzi obchodního rejstříku stále SERVIS
veden v pozici předseda spolku „LHK
PRO ŽENY
Jestřábi Prostějov, spolek“, avšak
na tuto pozici podle prohlášení  Servis nejen pro čtenářky něžzveřejněného na webových nějšího pohlaví přináší opět řadu
strana 29
stránkách klubu rezignoval již tipů a zajímavostí...
v úterý 7. března. Tento svůj krok
vysvětluje rozporuplně hodnocená
postava snahou klubu o setrvání
„A“-týmu i mládeže pod jednou
hlavičkou a možností spolupráce
s nedávno založeným a konkurenčním oddílem SK Prostějov
1913. Do zdejšího hokeje má navíc KONEČNĚ
vstoupit nový generální partner, který
bude v brzké době oficiálně představen. VÝHRA

*+   +'
&   +
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 Fotbaloví dorostenci eskáčka
nevstoupili do jara vítězně. Se záložním týmem Slovácka remizovali 1:1, když dostali vyrovnávací
branku šest minut před koncem.

Pondělí 20. března 2017

SPOLEČNOST

Foto: www.missok.cz

JEDNOU


17020610138
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 Basketbalisté Prostějova skolili
Brno a po jedenácti ztrátách zažili
ligovou radost
strana 46

ŠLÁGR VEČERNÍKU - HÁZENÁ

Dìti nejvíce dìsil HEJKAL Bitva o region je tady!
URČICE Tradiční březnovou akcí
je v Určicích Vítání jara. Sokolovna
naplněná k prasknutí, výskot dětí
a dobrá nálada. To jsou atributy, které provázejí téměř každou určickou
akci, ve které mají prsty místní hasiči.
„Bez hasičů by to nešlo. Jsou sehraná
parta a pečlivě se vždycky připraví,“
pochvalovala si spolupráci Lenka
Buřtová, vedoucí spolupořádajícího
Kulturního klubu Určice.

BYLI JSME
U TOHO

]\>;;Q;X>>

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

klikni na

www.vecernikpv.cz

; 

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Sobotní odpoledne zahájilo vystoupení dětí z místní Mateřské školy. Následovala hraná Pohádka o zamilovaném hejkalovi. „Jedná se o autorskou
hru našich hasičů. Sami si to napsali,

 :

%  %     :" 

sami celé zrežírovali. Některé děti se
hejkala trochu bály, ale šlo to,“ smála
se Buřtová a pokračovala: „Každý rok
dokupujeme jeden kostým. Letos
jsme pořídili lišku, předtím brouka
atd. Sněhuláka máme na rozsvěcení
stromku, ten by na Vítání jara nepasoval.“ Celkově se zúčastnily více než

"<=

dvě stovky dětí, které se mohly dosyta vydovádět. Všechny masky se po
představení vmísily mezi drobotinu
a rozjely s nimi velkou šou.
Další vyhlášenou akcí, která se v Určicích chystá, je Pálení čarodějnic.
Uskuteční se v neděli 30. dubna od
šestnácti hodin.

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV, KOSTELEC NA HANÉ Nejprestižnější házenkářský souboj regionu se blíží. Střety dvou velkých rivalů poutají
vždycky tu největší možnou pozornost a nejinak tomu je i letos.
Zpravidla se jedná o vyrovnaná utkání, ve kterých rozhoduje
momentální forma a větší koncentrace. Před sobotním duelem
je sice papírovým favoritem rozjetý soubor Kostelce, ale Sokolu
II zase hraje do karet bilance dvou posledních vzájemných soubojů, ve kterých hráli prim právě oni.
Prostějovskou kabinu však v jarní části řádně pročistila marodka
a odpovídají tomu i nevalné výsledky, kdy jdou borci Sokola II od
jedné porážky ke druhé.„Uvidíme, jak se to vyčistí. Kdo bude zdravý, nastoupí. Doufám, že alespoň naplníme lavičku. Samozřejmě
se o to ale pokusíme porvat. Na rovinu ale říkám, že momentálně
je v lepší pozici Kostelec a tím pádem je i favoritem,“ zamyslel se
před zápasem Svatopluk Ordelt, trenér Prostějova.
Roli favorita se nezříká ani jeho protějšek z Kostelce. „Každé derby má svůj náboj, atmosféru. Věřím, že přijde hodně diváků. My
se pokusíme navázat na naši jarní vítěznou vlnu. Pokud budeme
zdraví, může to být velice kvalitní utkání,“ dívá se směrem k derby Jiří Grepl a doplňuje: „Prostějov je momentálně trochu v krizi.
To ale neznamená, že se nemohou vybičovat, navíc hrají doma.
Na rovinu ale řeknu, že jsme tentokrát favoritem. A byl bych rád,
kdybychom to potvrdili!“
Utkání se hraje v sobotu 25. března od 16:00 hodin v hale RG
a ZŠ Prostějov.
(zv)
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TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 19. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 19. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 15. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 15. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FK ŠTERNBERK
SOBOTA 25.3. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL URČICE
FC DOLANY
NEDĚLE 26.3. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL BĚLOTÍN
SOBOTA 25.3. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

TJ SOKOL KLENOVICE N/H
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 25.3. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

FC HVOZD
TJ SK ZVOLE
NEDĚLE 26.3. 15:00 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

26

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

FORTUNA FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA - 19. KOLO

1.SK Prostjov - MFK Frýdek-Místek

1
„Rozhodl vstup do utkání, kde nás
soupe potrestal za hrubé chyby“
trenér 1.SK Prostjov
Petar ALEKSIJEVI

strana 33

Foto: Josef Popelka

(1:2)

2

Rozhodí: Mat"j>ek - Myška, Petík.
Diváci: 575.

Sestava Prostjova:
Halouska - Machynek (44. Hladík), Malý, Schuster, Rus - Hirsch, Pan>ochá, Alaverdašvili (76.
Fládr), Hýbl (71. Se>ká) - Ltvrtní>ek, Kroupa.
Trenéqi Taká> a Aleksijevi^.

Sestava Frýdku-Místku:
Mihálek - Literák, Šichor (76. Berežný), Klabník,
Švr>ek - Ilko, Šumský, Vysko>il, Slaninka (90.+1
Spasojevi>) - Byrtus, Šev>ík (77. Body).
Trenér: Nemec.

* výsledky * statistiky * tabulky

UNIQA EXTRALIGA ŽEN - 23. KOLO

VK UP Olomouc - VK AGEL Prostjov

0

1. set:
2. set:

3

(30:21 47:37 62:53)
Rozhodí: Ku>era, Kapa?a, Jeáb.
Diváci: 567.

17:25 3. set:
24:26

23:25

Rozhodí: Peloušek a Vachutka. as: 1.22 minut. Divák: 600.
Sestava Olomouce:
Lutuk, Kubínová, Mifková, Sajdová, Napolitano, Košická, libero Pibylová – Michalíková,
Dedíková, Strušková, Andreeva.
Trenéqi: Jií Teplý a Pavel Háp.

BK Orli Prostjov
j - MMCITÉ Brno

76

ní sumár
v
o
t
r
o
p
S

Branky: 31. Kroupa - 12. Byrtus, 17. Šev>ík. ŽK: 43. Machynek - 74. Vysko>il. Statistiky:
rohové kopy 5:6, stely na branku 2:3, stely mimo 2:3.

KOOPERATIVA NBL NADSTAVBA SKUPINA A2 - 6. KOLO

81

Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz

Sestava Prostjova:
Hindriksen, Emonts, Frigo, Rodriguez,
Matienzo, Herelová, libero Kováová Gambová.
Trenéqi: Miroslav Lada a Lubomír Petráš.

Sestava a body Prostjova:

Sehnal Marek 21, Dokoupil Petr 19, Jacobs Ethan 15, Fitzpatrick Brian 9, Norwa Michal 8, Simmons
Rayshawn 7, Dikas Andrew 2, Goga Adam 0, Novák Martin 0, Sou>ek Marek 0, Vašát Viktor 0, Náb"lek
Martin 0.
Trenér: Zbyn"k Choleva
Stqelba 2b.: 46/19:40/21
Trojky: 6:6

TH: 34/25:29/16
Doskoky: 40:45

Asistence: 15:11
Fauly: 23:28

„Jsme hrozn rádi, že jsme utnuli tu strašidelnou sérii.“
TRENÉR ORL ZBYNK CHOLEVA
strana 46

Foto: www.orliprostejov.cz

FOTBAL
FORTUNA FNL - DOHRÁVKA 18. KOLO
Prost1jov - Frýdek- Místek 1:2 (1:2)

více v hlavním kuponu
. Bud1jovice - Sokolov 1:1 (0:0)
Branky: 68. Wermke – 87. Lihák. Rozhodí:
Nenadál – Hrabovský, Arnošt. ŽK: 79. Pešek, 90.
Lavoš – 84. Machek, 88. Zorvan. Diváci: 779.
Pardubice - Znojmo
0:1 (0:1)
Branka: 11. Teplý. Rozhodí: Berka – Batík,
Dresler. ŽK: 39. Fousek, 78. Pibyl – 69. Nepožitek.
Diváci: 560.
Opava - Baník Ostrava
0:1 (0:0)
Branka: 79. Mi>ola. Rozhodí: Královec – Nádvorník, Dobrovolný. ŽK: 53. Zapala>, 81. Schaffartzik
– 53. Sus, 53. Zápoto>ný, 87. Hrubý. Diváci: 5448.
Vítkovice - Tinec
0:0
Rozhodí: Adámková – Ratajová, Súkeníková.
Diváci: 680.
Vlašim - Ústí nad Labem 1:1 (0:1)
Branky: 50. Hašek – 15. Pou>ek. Rozhodí: Klíma
– Koval, Kožár. ŽK: 34. Martykán, 47. Katei?ák, 79.
Pícha (všichni UNL). Diváci: 402.
Žižkov - Varnsdorf
1:0 (1:0)
Branka: 5. Jelínek. Rozhodí: Rejžek – Poživil,
Fišer. ŽK: 69. Krystan – 88. Zbrožek, 90+3. Zieris.
Diváci: 1 053
Táborsko - Sigma Olomouc2:0 (0:0)
Branky: 53. Dža{^, 69. Nešický. Rozhodí: Ginzel
– Pochylý, Polák. ŽK: 73. Chorý (OLO). Diváci: 473.

Prbžná tabulka po 19. kole:
1. Sigma Olomouc
19 13 4 2 37:11 43
2. Ostrava
19 11 6 2 30:15 39
3. Opava
19 10 5 4 36:20 35
4. Leské Bud"jovice 19 9 6 4 24:14 33
5. Vlašim
19 9 5 5 33:24 32
6. Znojmo
19 8 6 5 33:27 30
7. Frýdek-Místek
19 7 6 6 35:32 27
8. Varnsdorf
19 7 4 8 27:25 25
9. Žižkov
19 7 6 6 28:23 24
10. Mas Táborsko
19 6 6 7 23:30 24
11. Ústí n. L.
19 7 3 9 20:27 24
12. Tinec
19 5 6 8 26:34 21
13. Sokolov
19 4 7 8 20:28 19
14. Pardubice
19 4 5 1013:27 17
15. Vítkovice
19 3 2 1417:34 11
16. Prostjov
19 2 3 1415:46 9
KAM PÍŠT...
20. kolo, sobota 1.4., 16.30 hodin: Sigma Olomouc
- Tinec (31.3.,18.00), Ústí n. L. - Leské Bud"jovice
(31.3.,18.00), Znojmo - Prostjov (31.3.,19.00),
Sokolov - Žižkov (10.15), Frýdek-Místek - Táborsko,
Opava - Pardubice (18.00), Baník Ostrava - Vlašim
(2.4.,13.30), Varnsdorf - Vítkovice (2.4.,16.30).

SMOOS KRAJSKÝ PEBOR - 18. KOLO
HFK Olomouc "B" - Ur3ice 9:1 (4:0)
Branky: 22., 30. z penalty, 32. a 53. Malínek, 56.,
57. a 75. Hornich, 41. Spurný, 49. Pírek – 73. Kvapil.
Rozhodí: Vrba – Kepský, Kone>ný. Divák: 90.
Sestava Uric: Hýbl – Zelina, Neubauer, Frehar,
Plajner – Šlajs (70. Krají>ek), Bok[vka (59. Mohelník),
Menšík, Halouzka – Vodák (46. Kvapil), Ra>anský.
Trenér: Radek Tomšic..

„Katastrofa. Dlali jsme neskutené
hrubky a jsem hodn naštvaný.“
trenér Ur>ic RADEK TOMŠIC
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Zábeh - Kralice n.H.
2:1 (1:0)
Branky: 29. Lepka, 52. Sládek – 54. Petrásek.
Rozhodí: M. Pospíšil – Slota, Ehrenberger. ŽK:
86. Puchr, 90. Sládek – 67. Novotný, 72. Vincourek,
80. Neoral. Diváci: 210.
Sestava Kralic: Števula – Novotný, Do>kal, Prokop,
Blahoušek – Vincourek, Hla>ík (46. Petrásek) – Neoral, Ne>as, Martinka – Cibulka. Trenér: Ivo Gottwald

„Nemli jsme štstí v koncovce,
remíza by zápasu slušela více.“
kou> Kralic IVO GOTTWALD
strana 39
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TENIS

18. kolo: Dolany - Velké Losiny 3:1 (0:0),
50. Blahšek, 52. Holásek, 73. Hanzelka - 66.
Žídek. SULKO-Zábqeh – FC Kralice na Hané
2:1 (1:0), 29. Lepka, 52. Sládek - 54. Petrásek.
1. HFK Olomouc – TJ Sokol Urice 9:1 (4:0),
22., 30. pen., 32. a 53. Malínek, 41. Spurný,
49. Pírek, 56., 57. a 75. Hornich - 73. Kvapil.
Šternberk - TJ Sigma Lutín 1:0 (0:0) PK: 5:4.
Želatovice - Chválkovice 2:1 (1:1), 32. a 79.
Liška - 25. pen. Penc. Kojetín-Koválovice –
Ústí 2:6 (1:5), 33. Žrek, 79. Panák - 5. Panochá, 28. Šnejdrla, 30. ernotský, 41. Zagol,
42. vlastní Javoík, 90. Žingor. K: Jura (K).
Rapotín – Medlov (11.4.), Hnvotín – volný
termín.
Neúplná tabulka po 17. kole:
1. Ústí
17 15 0 2 55:22
2. Zábeh
17 13 0 4 34:20
3. Šternberk
16 12 0 4 34:18
4. Velké Losiny 17 11 0 6 30:16
5. Lutín
17 8 0 9 31:26
6. Dolany
16 8 0 8 28:30
7. 1. HFK Olomouc 17 8 0 9 36:30
8. Želatovice
17 9 0 8 27:27
9. Medlov
15 7 0 8 30:17
10. Kralice na Hané 17 7 0 10 21:26
11. Rapotín
16 6 0 10 23:45
12. Hn"votín
15 6 0 9 27:31
13. Chválkovice 16 5 0 11 16:29
14. Urice
17 4 0 13 22:52
15. Kojetín - Koválovice16 4 0 12 19:44

44
38
35
35
25
25
24
23
22
20
19
18
17
13
11

1
2
2
1
2
0
1
4
0
3
0
0
0
1
2

MSDL U19
15. kolo: Perov - Tinec 2:4, 1.SK Prostjov Slovácko 1:1 (1:0), 19. Jaší>ek – 84. Furmánek.
1.HFK Olomouc - Frýdek-Místek 0:4, Sparta Brno Hodonín 1:1, Vítkovice - Vyškov 0:1, Znojmo - Líše?
0:0, Krom"íž - Šumperk 1:0.
1. Frýdek-Místek 14 11 0 3 48:10 33
2. Tinec
14 10 2 2 29:17 32
3. Prostjov
14 9 2 3 41:15 29
4. Krom"íž
14 8 3 3 35:19 27
5. Líše?
14 7 4 3 18:14 25
6. Znojmo
14 7 3 4 37:22 24
7. Slovácko
14 6 4 4 25:23 22
8. Hodonín
14 6 1 7 28:40 19
9. Vítkovice
14 5 3 6 20:21 18
10. HFK Olomouc 14 4 2 8 22:31 14
11. Perov
14 4 1 9 22:42 13
12. Šumperk
14 3 0 11 23:30 9
13. Sparta Brno 14 2 2 10 10:33 8
14. Vyškov
14 2 1 11 10:51 7

SCM U17 - JARO
2. kolo: Hlu>ín - Znojmo 3:1, Hodonín - Krom"íž
1:1, Vyškov - Líše? 0:8, Zlín - Tinec 2:0, 1. HFK
Olomouc – 1.SK Prostjov 0:1 (0:0), 72. Pikryl.
1. Zlín
2 2 0 0 4:0 6
2. Hlu>ín
2 1 1 0 3:1 4
3. Prostjov
2 1 1 0 1:0 4
4. Líše?
2 1 0 1 8:1 3
5. Tinec
2 1 0 1 3:3 3
6. HFK Olomouc 2 1 0 1 1:1 3
7. Krom"íž
2 0 2 0 1:1 2
8. Znojmo
2 0 1 1 1:3 1
9. Hodonín
2 0 1 1 1:3 1
10. Vyškov
2 0 0 2 1:11 0

SCM U16 - JARO
2. kolo: Hlu>ín - Znojmo 6:0, Hodonín - Krom"íž
2:0, Vyškov - Líše? 0:3, Zlín – Tinec 1:1, 1.HFK
Olomouc – 1.SK Prostjov 2:2 (0:2), 52. Dokoupil,
80. Pavelka – 11. Ve>ea, 13. Ježek.
1. Prostjov
2 1 1 0 8:3 4
2. Líše?
2 1 1 0 6:3 4
3. Tinec
2 1 1 0 4:1 4
4. Zlín
2 1 1 0 3:2 4
5. Hlu>ín
2 1 0 1 7:6 3
6. Hodonín
2 1 0 1 3:2 3
7. Krom"íž
2 1 0 1 2:3 3
8. HFK Olomouc 2 0 2 0 5:5 2
9. Vyškov
2 0 0 2 0:6 0
10. Znojmo
2 0 0 2 1:8 0

SPSM U15
18. kolo: Vítkovice - Brno 0:1, Opava - Karviná 1:0,
Frýdek-Místek - Slovácko 1:2, Hlu>ín - Zlín 2:1, Baník
Ostrava – 1.SK Prostjov 4:0 (3:0), Wojtaschke 3,
|íha.
1. Ostrava
18 17 0 1 101:16 51
2. Brno
18 15 1 2 80:14 46
3. Olomouc.
17 14 0 3 62:21 42
4. Slovácko
18 11 2 5 73:36 35
5. Jihlava
17 10 2 5 41:23 32
6. Frýdek-Místek 18 8 2 8 47:47 26
7. Karviná
18 7 2 9 32:38 23
8. Opava.
18 6 3 9 35:47 21
9. Hlu>ín
18 5 0 13 34:71 15
10. Prostjov
18 3 0 15 17:66 9
11. Zlín
18 2 2 14 22:59 8
12. Vítkovice
18 2 0 16 15:121 6

SPSM U14
18. kolo: Vítkovice - Brno 2:2, Opava - Karviná
0:4, Frýdek-Místek - Slovácko 1:2, Hlu>ín - Zlín
2:1, Baník Ostrava – 1.SK Prostjov 4:1 (3:0),
5. Chylek, 16. a 61. Vraj, 50. Nevela – 27. Šlechta.
1. Olomouc
17 15 1 1 78:18 46
2. Karviná
18 12 1 5 67:32 37
3. Frýdek-Místek 18 12 1 5 55:30 37
4. Slovácko
18 10 1 7 64:34 31
5. Prostjov
18 9 3 6 49:37 30
6. Ostrava
18 9 1 8 34:52 28
7. Zlín
18 7 1 10 34:47 22
8. Brno
18 6 3 9 43:48 21
9. Jihlava
17 5 2 10 35:47 17
10. Vítkovice
18 3 5 10 25:50 14
11. Hlu>ín
18 4 2 12 26:73 14
12. Opava
18 3 3 12 18:60 12

HOKEJ
WSM LIGA - VÝSLEDKY
Výsledky Play-off: eské Budjovice – Slavia
Praha 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). Branky: 12. Chovan
(Fillman, F. Novák), 28. Paji> (Mucha, Pavlin), 32.
Lermák (Fillman, F. Novák) – 53. Šagát (J. Novák,
J. Holý). Diváci: 6421 * Jihlava – Kladno 1:0 (0:0,
1:0, 0:0). Branky: 33. Hubá>ek. Diváci: 4026 *
eské Budjovice – Slavia Praha 2:3 (1:0, 0:3,
1:0). Branky: 16. Pavlin (Chovan, F. Novák), 52.
Dostálek (F. Novák, Vl>ek) – 27. Krliš (Jankovský,
P[honý), 30. Pohl (Pletka), 36. Šagát (Knot, M.
Kadlec). Diváci: 6421 * Jihlava – Kladno 4:1
(0:0, 1:1, 3:0). Branky: 25. J. Skoepa (Bezina),
41. J. |íha (Jergl), 56. F. Seman (Lachotský), 60.
Jiránek (Diviš, J. Skoepa) – 37. Macha>. Diváci:
4113 * Slavia Praha – eské Budjovice 1:2
(0:0, 1:2, 0:0). Branky: 35. P. Beránek (M. Kadlec) – 21. Chovan (Fillman), 23. Chovan (Pavlin,
Lermák). Diváci: 3843 * Kladno – Jihlava 3:2pp
(0:0, 1:1, 1:1 - 1:0). Branky: 33. Pekr (Tenkrát),
51. Pekr (Tenkrát), 62. Pekr (Ulrych, P. Hoava) –
21. Jiránek (Diviš, J. Skoepa), 58. Zeman (And"l,
Lachotský). Diváci: 4413 * Slavia Praha – eské
Budjovice 0:4 (0:1, 0:2, 0:1). Branky: 13. Vl>ek
(Pavlin), 27. Lermák (Chovan), 30. Lermák (Chovan, F. Novák), 44. Heman (Vl>ek, Dostálek). Diváci: 4000 * Kladno – Jihlava 3:4pp (1:1, 2:0, 0:2
- 0:1). Branky: 7. D. T[ma (J. Kloz), 28. Tenkrát
(J. Drtina, Burger), 34. J. Drtina (Burger, R. Pikryl)
– 10. Lachotský (Zeman, Bil>ík), 47. Jiránek (J.
Skoepa, F. Seman), 47. Šidlík (And"l), 67. J. |íha
(Lachotský). Diváci: 5200.
SÉRIE PLAY-OFF WSM LIGY

vs.
vs.

3:1
3:1

KAM PÍŠT...
Semifinále play off:
Pqípadné 5. utkání, pondlí 20. bqezna,
17.30: Leské Bud"jovice – Slavia Praha, Jihlava – Kladno.
Pqípadné 6. utkání, stqeda 22. bqezna, 18.00:
Slavia Praha – Leské Bud"jovice, Kladno – Jihlava.
Pqípadné 7. utkání, pátek 24. bqezna, 17.30:
Leské Bud"jovice – Slavia Praha, Jihlava –
Kladno.

VEÈERNÍK
V NOVÉM I SE
SPORTEM

 celobarevné
vydání
 více sportu
 více
fotograYí

Foto: Marek Sonnevend

MUŽI
Indian Wells - ATP Tour
dvouhra - 1. kolo: Veselý - Olivo (Argentina)
6:4, 2:6, 6:1. 2. kolo: Berdych (13) - Fratangelo (USA) 7:6, 6:4; Veselý - Müller (25-Lucembursko) 6:7, 1:6. 3. kolo: Berdych - Nišioka
(Japonsko) 6:1, 6:7, 4:6.
tyqhra - 1. kolo: Berdych, Petzschner
LR/N"mecko) - Verdasco, Bautista-Agut
(Špan"lsko) 6:7, 6:4, 3:10
Irwing - ITF challenger
dvouhra - 1. kolo: Rosol – Bellucci (Braz.) 3:6,
7:5, 4:6
Drummondville ITF challenger
dvouhra - 1. kolo: Pavlásek – Lokoli (Fr.) 3:6, 3:6
ŽENY
Indian Wells - WTA Tour
Dvouhra - 1. kolo: Šafáová - Arruabarrenaová
(Špan"lsko) 6:3, 6:2. 2. kolo: Karolína Plíšková
(3) - Puigová (Portoriko) 1:6, 6:4, 6:4; Strýcová
(17) - Erraniová (Itálie) 6:4, 5:7, 6:2; Šafáová Vandewegheová (20-USA) 4:6, 6:4, 6:1. 3. kolo:
Kar. Plíšková - Beguová (29-Rumunsko) 6:4, 7:6,
Strýcová - Pavlju>enkovová (19-Rusko) 3:6, 2:6,
Šafáová - V. Williamsová (12-USA) 4:6, 2:6. Osmifinále: Kar. Plíšková - Bacsinszká (15-Švýcarsko)
5:1 skre>. tvrtfinále: Kar. Plíšková - Muguruzaová (7-Špan"lsko) 7:6, 7:6. Semifinále: Kar.
Plíšková - Kuzn"covová (8-Rusko) 6:7, 6:7.
tyqhra - 1. kolo: Matteková-Sandsová,
Šafáová (1-USA/LR) - McHaleová, Niculescuová (USA/Rumusnko) 6:3, 3:6, 10:7; Mirzaová, Strýcová (4-Indie/LR) - Görgesová,
Ostapenková (N"mecko/Lotyšsko) 6:3, 6:4;
Karolína Plíšková, Garciaová (3-LR/Francie)
- Arruabarrenaová, Liang (Špan"lsko/qína)
4:6, 6:1, 11:13. 2. kolo: Mirzaová, Strýcová
- Erraniová, Rosolská (Itálie/Polsko) 6:2, 6:3;
Šafáová, Matteková-Sandsová - Bertensová,
Larssonová (Nizozemí/Švédsko) 6:1, 7:5.
tvrtnále: Matteková-Sandsová, Šafáová
(1-USA/LR) - Kuzn"covová, Mladenovicová
(Rusko/Francie) 6:3, 3:6, 10:8; Mirzaová,
Strýcová – Chan, Hingisová (5-Tchaj-wan,
Švýcarsko) 4:6, 4:6. Seminále: MattekováSandsová, Šafáová - Chan, Hingisová 6:7, 5:7.

BASKETBAL
KOOPERATIVA NBL

6. kolo nadstavby:

Prost1jov - Brno

81:76

více v hlavním kupónu

Další výsledky nadstavby 6. kolo:
Opava - Dín 87:78 (14:20, 36:36, 53:60). Nejvíce bod: Blažek 18, Kle>ka 17, Bujnoch 12,
Jure>ka 11, Cvek 10 - P. Houška 15, Vyoral 12,
Kroutil 11 * Jindqichv Hradec - Ostrava 89:82
(23:18, 43:39, 73:58). Nejvíce bod: Brooks 27,
Lipkins 17, Tawiah 13 - Painter a Riewer po 15,
P. Boha>ík 14, Canada 13 * USK Praha - Pardubice 74:67 (19:15, 30:36, 55:54). Nejvíce
bod: J. Boha>ík 24, Feštr 17, Michal Mareš
11, Madsen 10 - Burnett 14, Wall 13, Autrey,
Pandula a Švrdlík po 8 * Kolín - Nymburk 74:84
(16:23, 41:54, 58:67). Nejvíce bod: Skinner 16,
Dixon 14, Macha> 10 - Sant-Roos 21, Meier 17,
Hruban 14, Lawrence 11 * Svitavy - Ústí nad
Labem 83:57 (22:18, 42:32, 65:42). Nejvíce
bod: Roseboro 20, Smithson 19, Mickelson 13
- Thompson 12, Šteffel a Pecka po 10.
PRBŽNÁ TABULKA NADSTAVBY A1
1. Nymburk
28 27 1 2614:1931 55
2. Pardubice
28 22 6 2406:2123 50
3. D">ín
28 17 11 2150:2171 45
4. Opava
28 15 13 2297:2188 43
5. USK Praha
28 15 13 1969:1984 43
6. Kolín
28 11 17 2226:2371 39
PRBŽNÁ TABULKA NADSTAVBY A2
1. Svitavy
28 12 16 2104:2105 40
2. Ústí nad Labem 28 11 17 2156:2288 39
3. Ostrava
28 10 18 2129:2265 38
4. Brno
28 10 18 2172:2394 38
5. Prostjov
28 9 19 2210:2369 37
6. Jindich[v Hradec 28 9 19 2217:2461 37
KAM PÍŠT NA NASTAVBU:
7. kolo Skupiny A1, sobota 25. bqezna, 17.00
hodin: Pardubice – Kolín (16.00), Nymburk –
D">ín, USK Praha – Opava (17.30).
6. kolo Skupiny A2, sobota 25. bqezna, 18.00
hodin: Svitavy – Jindich[v Hradec, Brno – Ostrava (19.00), Ústí nad Labem – Prostjov (nedle
26.3., 17.00).

„Utkání jsme mli výborn rozjeté na mnohem hladší
vítzství...“
KOU AGELEK MIROSLAV ADA
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VOLEJBAL
UNIQA EXTRALIGA ŽEN

23. kolo:

Olomouc - Prost1jov
více v hlavním kupónu

Dohrávka 22. kola: Ostrava - Olomouc 1:3 (-14,
-22, 13, -25). Nejvíce bod: Kojdová 18, Nachmilnerová 11, Valková 7 - Napolitano 17, Strušková
13, Dedíková 13.
Další výsledky 26. kola: KP Brno - Šternberk
3:2 (-22, 21, 23, -17, 10). Nejvíce bod: Salanciová 19, M"rková 16, Brownová 10 - Orvošová 20,
Dudová 12, Hudylivová 11 * Fénix Brno - Pqerov
1:3 (-23, -22, 18, -10). Nejvíce bod: Šnellyová
13, Beránková a Podhrázká po 12 - Gálíková 21,
Svobodová 15, Jehláová a L. Kohoutová po 14.

Prbžná tabulka nadstavbové ásti
1. Prostjov
21 19 2 61:16 57
2. Olomouc
21 17 4 54:18 51
3. Ostrava
20 14 6 46:27 39
4. Olymp Praha 20 9 11 30:38 26
-----------------------------------------------------------1. KP Brno
22 13 9 48:34 39
2. Frýdek-Místek 22 9 13 35:45 30
3. Šternberk
23 9 14 35:51 25
4. Perov
22 6 16 30:51 22
5. Fénix Brno
23 1 22 9:68
2
KAM PÍŠT:
23. kolo, stqeda 22. bqezna, 18.00 hodin:
Ostrava - Olymp Praha
24. kolo, sobota 25. bqezna, 17.00 hodin:
Olymp Praha - Olomouc, Prost"jov - Ostrava.
27. kolo, tvrtek 23. bqezna, 17.00 hodin:
Perov - KP Brno (18.00), Šternberk - Frýdek-Místek (17.00).
28. kolo, sobota 25. bqezna, 17.00 hodin: Perov - KP Brno, Šternberk - Frýdek-Místek (18.00)
KP STARŠÍCH ŽÁKY - 5. KOLO
Skupina A – výsledky: Prostějov A – Přerov A
2:0 (15, 18), Prostějov A – Olomouc A 0:2 (-9,
-14), Prostějov A – Olomouc B 2:0 (10, 16).
Pořadí: 1. Olomouc A 9, 2. Prostějov A 6, 3.
Přerov A 3, 4. Olomouc B 0.
Skupina B – výsledky: Prostějov B – Přerov B
1:2 (-12, 19, -10), Prostějov B – Šumperk A 2:0
(23, 15), Prostějov B – Uničov 0:2 (-21, -21).
Pořadí: 1. Uničov 9, 2. Přerov B 5, 3. Prostějov
B 4, 4. Šumperk A 0.
Skupina C – výsledky: Prostějov C – Olomouc C 0:2 (-11, -14), Prostějov C – Šternberk
0:2 (-9, -19), Prostějov C – Moravská Třebová
0:2 (-14, -20). Pořadí:1. Moravská Třebová 7, 2.
Šternberk 6, 3. Olomouc C 5, 4. Prostějov C 0.
Skupina D – výsledky: Prostějov D – Šumperk
B 0:2 (-16, -10), Prostějov D – Olomouc E 2:0
(21, 22), Prostějov D – Olomouc D 2:0 (16,
13). Pořadí: 1. Šumperk B 8, 2. Prostějov D 6,
3. Olomouc D 4, 4. Olomouc E 0.

POØADÍ PO 5. KOLE
1. Olomouc A 89, 2. Prostějov A 79, 3. Přerov A
77, 4. Olomouc B 61, 5. Uničov 61, 6. Šumperk
A 54, 7. Prostějov B 48, 8. Šternberk 45, 9.
Přerov B 40, 10. Olomouc C 33, 11. Olomouc
D 22, 12. Moravská Třebová 21, 13. Šumperk
B 21, 14. Olomouc E 21, 15. Prostějov C 17,
16. Prostějov D 10.
KP MLADŠÍCH ŽÁKY - 9. KOLO
Skupina A – výsledky: Prostějov A – Olomouc A 2:1 (14, -10, 6), Prostějov A – Uničov
2:0 (27, 7), Prostějov A – Šternberk 2:0 (13,
13). Pořadí: 1. Prostějov A 6, 2. Olomouc A 5,
3. Uničov 4, 4. Šternberk 3.
Skupina B – výsledky: Prostějov B –
Šumperk 0:2 (-17, -7), Prostějov B – Přerov B
2:1 (20, -24, 10), Prostějov B – Přerov A 0:2
(-20, -19). Pořadí: 1. Šumperk 6, 2. Přerov A 5,
3. Prostějov B 4, 4. Přerov B 3.

POØADÍ PO 9. KOLE
1. Prostějov A 105, 2. Olomouc A 99, 3.
Šumperk 86, 4. Přerov A 71, 5. Šternberk 68, 6.
Uničov 63, 7. Moravská Třebová 33, 8. Česká
Třebová 31, 9. Přerov B 27, 10. Prostějov B 25,
11. Olomouc B 22.

FINAL FOUR EXTRALIGY
JUNIOREK R 2016/17

Skupina o 1. až 4. místo
(tlocvina SG LD Brno, Botanická ulice)
tvrtek 9. bqezna: SG LD Brno – VK AGEL
Prostjov 3:0 (21, 14, 13), PVK Olymp Praha – TJ Sokol Žižkov 3:2 (-23, -22, 19, 9, 9).
Pátek 10. bqezna: SG LD Brno – PVK Olymp
Praha 3:0 (22, 23, 26), TJ Sokol Žižkov – VK
AGEL Prostjov 3:1 (7, -19, 26, 19).
Sobota 11. bqezna: SG LD Brno – TJ Sokol
Žižkov 3:0 (22, 21, 13), VK AGEL Prostjov
– PVK Olymp Praha 0:3 (-20, -21, -15).
Celkové poqadí: 1. SG LD Brno 9 bod[
(skóre 9:0), 2. PVK Olymp Praha 5 (6:5), 3.
TJ Sokol Žižkov 4 (5:7), 4. VK AGEL Prostjov 0 (1:9).
Závrené zápasy o medaile
(stará Mstská hala, Vodova ulice)
Nedle 12. bqezna: utkání o 3. místo VK
AGEL Prostjov – TJ Sokol Žižkov 1:3 (-21,
26, -22, -19), finále SG LD Brno – PVK Olymp
Praha 3:0 (13, 11, 18).
Konené poqadí: 1. SG LD Brno, 2. PVK
Olymp Praha, 3. TJ Sokol Žižkov, 4. VK
AGEL Prostjov.

HÁZENÁ
2. LIGA – JM, 16. KOLO
Kostelec na Hané - Telnice
35:26 (15:10)

Rozhodí: Hanych, Netík. Vylouení: 5:4. ŽK: 2:1.
Sedmiky: 2/2:1/1. Divák: 150.
Sestava a branky Kostelce: Mayer, P. Navrátil –
Doi>ák 9, Pikryl 7, Dofek, Popelka 1, Kope>ný, L.
Varhalík 7, Hochvald, Švec 5, Šev>ík 3, M. Varhalík
3.
Trenér: Jií Grepl.pl.

„Mli jsme problémy se sestavou, ale jsem navýsost spokovyjádil spokojenost
jený,“
kostelecký trenér Jií GREPL
STRANA 47
Malom1ice - Prost1jov
34:17 (12:9)

Rozhodí: Horá>ek, Stan"k. Vylouení: 5:3. ŽK:
2:1. Sedmiky: 1/1:2/2. Divák: 60.
Sestava a branky Prostjova: Zacpal, Hrubý –
Burget, Herink, Jurík 1, Bok[vka 4, Lelovský 5,
Be>i>ka 1, Grepl, Ordelt, Procházka 3, Mikulka 2,
Raška 1.
Hrající trenér: Svatopluk Ordelt.

„Ono už se to tžko hodnotí,
když je to pátá porážka v qad,“
nebylo píliš do e>i kou>i
Prost"jova Svatopluku ORDELTOVI
STRANA 47

Další výsledky 16. kola: Kuim – Hustope>e 26:34,
Ivan>ice – Napajedla 32:23, Velké Mezií>í – Juliánov
41:22, Bohunice - Házená Tišnov – nehlášeno.
Tabulka:
1. Hustope>e 16 14 0 2 533:402 28
2. Ivan>ice
16 11 1 4 469:394 23
3. Malom"ice 16 10 1 5 438:366 21
4. Kostelec n.H. 16 10 0 6 487:486 20
5. Házená Tišnov 15 8 1 6 456:457 17
6. Bohunice
15 8 0 7 378:368 16
7. Prostjov 16 7 1 8 423:471 15
8. V. Mezií>í 16 7 0 9 423:465 14
9. Napajedla 16 6 1 9 430:458 13
10. Kuim
16 6 0 10450:467 12
11. Telnice
16 4 2 10449:486 10
12. Juliánov
16 0 1 15412:528 1
KAM PÍŠT:
17. kolo, nedle 26. bqezna 2017, 17.00: Kuim
– Velké Mezií>í (sobota 25.3., 15.00), Prostjov
– Kostelec na Hané (sobota 25.3., 16.00),
Hustope>e – Malom"ice (10.30), Napajedla – Bohunice (11.00), Telnice – Ivan>ice, Tišnov – Juliánov.

Pondělí 20. března 2017
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Kapela z Valašského Mezií)í

koncertovala v Apollu
VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

MÁGA A Ž[ORP
P(EDSTAVILA
T(ÍNOHÉHO PSA
PROSTĚJOV S hudebním seskupením pocházejícím z Valašska se mají posluchači možnost setkat
již třicátým rokem. Vzhledem k tomu, že v letošním roce vyšlo kapele nové„cédéčko“ pod názvem
„Třínohý pes“, uspořádala skupina okolo Petra Fialy turné. Během něj se dostalo také na prostějovské fanoušky nejen alternativního rocku. Těch, kteří si přišli poslechnout kvalitní muziku a užít si tak
sobotní večer společně do hudebního klubu Apollo, bylo skutečně mnoho. Večerník byl mezi nimi!

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
PYTELA
Všichni dohromady vytvořili fantastickou atmosféru, která musela dolehnout na všechny přítomné. Že se
nejednalo o pouhé náhodné kolemjdoucí, ale skutečné obdivovatele skupiny, dokazovalo i společné
zpívání členů kapely s diváky pod
pódiem, kterým texty novějších
i starších hitů nedělaly sebemenší
problém. „Je neuvěřitelné, jak dokáže tato kapela některé lidi naprosto
pobláznit. Alespoň lze krásně vidět,
že je ti, kteří se po parketu pohybují,
neslyší poprvé. Řekl bych, že to musí
všechny členy Mňágy a Žďorp těšit.
Stejně jako fakt, že došlo i poměrně

velké množství lidí mladé generace.
Sám jsem až překvapen, jak to tu vypadá,“ rozpovídal se v polovině koncertu Radek, jeden z těch, kteří si
nemohli sobotní koncert nechat ujít.
O show bylo postaráno, zpěvák
a kytarista Petr Fiala se rozhodně nešetřil a velice zdárně mu konkurovali
i další členové kapely, mezi něž patří
i další dva zpěváci a především kytaristé Petr Nekuža a Jaromír Mikel,
bubeník Marcel Gabriel, kytarista
a hráč na mandolínu Martin Knor
a zapomenout nelze ani na mimo
jiné skvělého saxofonistu Jiřího
Tibitanzla. Za organizací nejen tohoto koncertu v rámci turné k albu
„Třínohý pes“ poté stojí manažerka
kapely Zuzana Fialová, zvuk má na
starosti František Bača a vše potřebné obstarává Karel Žáček.
Prostějov byl jednou z deseti březnových stanic, na kterých kapela vystoupila. O den dříve hrála v Jihlavě, příští

Dnes ve3er do divadla
na „Adrianu Peškovou“
PROSTĚJOV Divadelní představení,
kterému
kromě
potřebného důvtipu nebude
chybět ani hravost, dravost či
vážnost. To vše slibuje dnešní
program v Městském divadle
v Prostějově, kam s hrou „MILENA MÁ PROBLÉM“ zavítá Šárka
Vaculíková, neteř Lukáše Vaculíka.
Tato úspěšná bývalá studentka
pražské konzervatoře, jež také
hostuje v řadě divadel, je známá
televizním divákům především ze
seriálu Ulice, kde vystupuje jako
Adriana Pešková.
Devětadvacetiletá herečka má za sebou již i účinkování v několika filmech,
zejména mladší generace si rozhodně
vzpomene na Rafťáky, v nichž v roli
Marcely málem uhořela při milostných hrátkách s hercem Jiřím Mádlem.
Další role dostala v seriálu První krok
či filmech Můj vysvlečenej deník a 10
pravidel jak sbalit holku.
Již na první pohled lze tedy tušit, že
o zábavné, hravé a dravé momenty

by neměla být nouze ani během
pondělního večera v prostějovském
divadle. Oproti svým současným
problémům ze seriálového světa
Ulice, kde hrají hlavní roli drogy
a alkohol, je ústředním tématem svatba
a nevěstiny smíšené pocity. Inscenace
Milena má problém poukazuje na vše,
co může během jediné sekundy problesknout hlavou budoucí manželce,
než řekne své nejdůležitější „ano“
v životě. Ale počkat, co když nakonec
změní názor a řekne „ne“? Zvládne být
ženou v domácnosti? Každý den prát,
vařit, uklízet? Je to ta budoucnost, o níž
jako malá snila?
Pokud jste zvědaví, na co všechno
Milena narazí nejen během této osudovésekundy,kterátakjakotakzmění
její život, neváhejte dnes od 19:00
hodin zavítat do sálu prostějovského
divadla na představení Šárky Vaculíkové Ta je nejen herečkou, ale také
scénáristkou a režisérkou inscenace.
K tomu všemu navíc i zazpívá za
(mp)
doprovodu Jana Šikla.

týden mají její fanoušci možnost své
oblíbence vidět a slyšet v Kroměříži
a Hradci Králové. Když se k těmto
koncertům přidá i práce na plánovaném zpěvníku, lze odhadovat, že
se hudebníci seskupeni v kapele pocházející z Valašského Meziříčí rozhodně nenudí. To Večerníku v rámci

F o too r e poo r táá ž

BYLI JSME
U TOHO

Vzájemná spolupráce kapely s diváky dopadla na výbornou.

exkluzivní rozhovoru (celé znění
najdete v příštím čísle) potvrdil také
„frontman“ skupiny Petr Fiala.
Během večerního koncertu zazněly
všechny nově vzniklé písně z alba,
jako příklad lze uvést baladu Odpolední. Nejnovější album bylo tentokrát pořízeno ve studiu Sono v Nou-

saa
sa
aa

zově. Za zmínku stojí, že předchozí
deska se tvořila až v čínském Pekingu.
Litovat své účasti však nemuseli ani
ti, kteří byli ze všeho nejvíce zvědaví
na staré a osvědčené písničky. Kromě
toho nejnovějšího z repertoáru kapely se fanoušci dočkali taktéž hitů jako
„I cesta může být cíl“ či „Hodinový

Foto: Martin Pytela

hotel“. Své nadšení z vystoupení dávali přítomní obdivovatelé alternativního rocku hlasitě najevo, výkřiky
nadšení střídaly taneční gesta a potlesk. Došlo také na společný zpěv
s kapelou či vyslyšenou prosbu o přídavek. Ukázkový příklad toho, jak má
koncert v hudebním klubu vypadat...

jjaké
akké bbylo
ylo vvystoupení
ysstooupeení ob
oblíbené
blíbbenné sskupiny...
kupinyy...

3x ffoto:
3x
ot Martin Pytela
ot

Dostat se k pódiu nebylo jednoduché, v Apollu se Došlo ale také na klidn jší chvilky. Toto je jedna Emoce však b hem sobotního ve:era hrály pece
ma:kala hlava na hlav .
z nich...
jen hlavní roli.

Z VERNISÁŽE

Díky Radoslavu Kočárovi se můžete
ocitnout UPROSTŘED KRAJINY
PROSTĚJOV Autor, jenž svůj styl považuje za realistický romantismus, představil svá díla na vernisáži k vlastní prodejní výstavě. Ta
probíhá od minulého týdne v prostorách Galerie N7, k vidění jsou
nejen výjevy z krajiny Vyškovska. Obrazy návštěvníky doslova vtáhnou do míst, které jsou znázorněna prostřednictvím štětců a olejů.
vernisáže Radoslav Kočár ve svém
úvodním proslovu.
„Nemám za sebou žádnou akademii „Co se motivů týče, nechal jsem se
či jinou uměleckou školu, maloval inspirovat v knihách a především
jsem si při studiu a zajímal jsem se v galeriích po celém světě. Zde jsem
o všemožnou literaturu s uměním dokázal trávit hodiny času. Pro moje díla
spojenou, životopisy slavných malířů je typické, že jsou poměrně prostá, řekl
nevyjímaje. Z nich mě zajímají bych až naivní. Není zapotřebí nad nimi
především francouzští impresionisté. trávit větší množství času, aby člověk
Moje třicetiletá profesní kariéra byla pochopil, co bylo autorovým úmyslem.
spojena se strojařinou. V tomto oboru, Jak sami můžete vidět, upoutávají mě
jak je dobře známo, existuje mnoho stíny, sluneční paprsky, různá specifika
technických norem, jimiž jsou lidé ročních období,“ přiblížil typické znaky
vázáni. I z toho důvodu je pro mě velice svých obrazů vyškovský malíř samouk.
příjemné se nyní realizovat volnějším Malby skrze procítěné znázornění krazpůsobem,“ představil se návštěvníkům jiny formou imprese umožní ocitnout

Martin PYTELA

se „in medias res“, což by se dalo z latiny
přeložit doslova jako uprostřed věcí,
v Kočárově případě spíše uprostřed
krajiny. O své potěšení z vystavených
obrazů se s Večerníkem podělila i Julie,
jedna z návštěvnic. „Autora jsem doposud neznala, ráda ovšem navštěvuji
nejrozmanitější vernisáže. Jeho obrazy
se mi velice líbí a zřejmě to dopadne
tak, že se jeden z nich brzy ocitne na zdi
mého pokoje.“
Příjemnou atmosféru pomohl
vytvořit svou hrou na piano
a zpěvem i olomoucký bard Jindřich
Píša, přítomní byli taktéž pohoštěni.
Výstavu Radoslava Kočára můžete
navštívit v Galerii N7 na náměstí
Svatopluka Čecha.

BYLI JSME
U TOHO

Vyškovský malí samouk pózuje ped
svými díly.
Foto: Martin Pytela

V nezávislém prostoru byly hned čtyři kapely
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
PYTELA
„Protagonisté Durchumdurch, známé kapely
mimo jiné pořádající několik ročníků ´Firefestu´
v Křenůvkách, jsou našimi blízkými přáteli. Kromě nich zahrají také prostějovští Vadamateriálu,
tato dvě hudební seskupení jsou podle mého názoru všem pravidelným návštěvníkům zdejších
hudebních klubů a jiných akcí velice dobře známí.

Díky jejich kontaktům se poté podařilo zajistit
i vystoupení Blaha 19 a Bullfrogu, myslím si tedy,
že o kvalitní zážitek je postaráno,“ prozradil Miroslav Stárek, místní technický pracovník nezávislého prostoru Echo sídlícího na Kostelecké ulici.
A nelhal. Píseň střídala píseň, kapela kapelu, jen
dobrá nálada zůstala ve zdejším zařízení po celou
dobu koncertu. Díky různorodosti bylo možné zaslechnout i specifické hudební styly jako je alternative art rock, experimental punk, stoner noiserock
či underground.
Atmosféra byla přátelská, bylo postaráno nejen
o melodický průběh večera, ale také o občerstvení,
pivo teklo proudem. Rozhodně se nejedná nejen
v březnu o poslední akci, jež zde proběhne, ba naopak. Ostatně uplynulou sobotu slavilo Echo už
čtvrté narozeniny!
Tento víkend se představí v nezávislém prostoru
Echo Mutafoni, hudebníci ze Zlína v rámci akce
„The only good system is a sound system“.

FOTOGALERIE
klikni na
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Známá kapela Durchumdurch z Ken(vek se v nezávislém
prostoru pedstavila jako druhá v poadí. Foto: Martin Pytela

17031070288

PROSTĚJOV V Echu bylo předminulou sobotu opravdu rušno. O hudbu a zábavu se staralo
hned kvarteto hudebních kapel, které představily několik stylů muziky. V zaplněném útulném prostředí to žilo, hrálo se až do ranních
hodin, což sledoval na vlastní oči také Večerník.

společnost

PODLE

ŽHAVÁ NOVINKA

aneb pohled
Mareike Hindriksen

„Uplynulý týden byl velmi nabitý. Jak kvalitními polévkami, kdy
v Národním domě uvařili hrachovou
s párkem, gulášovou nebo žampionový krém s krutony, tak i výbornými buchtami, které během března
každý pátek zajišťují maminky ze
spolku Zdraví od malička, či ovocem
servírovaným zástupcem ředitelky
Střední zdravotnické školy v Prostějově Martinem Mokrošem,“ popsala
Milada Sokolová, prostějovská za-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Dalším týdnem pokračovala charitativní akce na pomoc bezdomovcům před nádražím v Prostějově, kterou Večerník
pravidelně sleduje. A tak den co
den, půlhodinku před polednem,
zavoněl celý přednádražní prostor
polévkami nejrůznějšího druhu.
A nejenom to, lidé bez domova si
pochutnávali i na buchtách, ovoci
a uplynulou sobotu dokonce na
tlačence!

stupitelka a předsedkyně Okrašlovacího spolku.
Večerník si uplynulou sobotu všiml,
že bezdomovci si pochutnávali také
na dobrotách ze zabijačky. „Chtěla
bych moc poděkovat Lucce Svačinové z Konice, protože přivezla třicet porcí nakrájené tlačenky, vždy
zabalené s krajícem chleba. Všem
chutnalo,“ usmála se Sokolová, která charitativní akci vede pro letošní
rok do finále. Do jejího konce totiž
zbývá posledních jedenáct dní. Na
samotný závěr prý nebude chybět
překvapení. „Minulý rok jsem jedenatřicátého března podávala segedínský guláš, i pro letošek uchystám
něco jiného, než je polévka,“ přidala
tak trochu tajemně předsedkyně
Okrašlovacího spolku.
V minulém čísle jsme zmínili, že
jeden z bezdomovců, který si přivydělává rozvozem letáků a jiných
tiskovin, úpěnlivě prosí dobré duše
o jízdní kolo. To staré mu totiž už
dosluhuje a na nové pochopitelně

Manželé Sokolovi rozlévali v sobotu polévku dv ma desítkám bezdomovc(, ti si
pochutnali i na tla:ence. Radek dojel na
starém rozbitém kole, do:ká se nového?
3x foto: Michal Kadlec a Milada Sokolová

nemá. „Na Facebooku se mi ozvali
dva možní dárci, paní Lenka Zapletalová z Kralic na Hané a paní
Lucka Svačinová z Konice. Doufám
a pevně věřím, že Radkovi kolo pomůžeme sehnat. Je to muž, který si
pomoc bezesporu zaslouží,“ tváří se
optimisticky Milada Sokolová.

V sobotu zabijačka, na kolo se čeká...

PROSTĚJOV Je to jako příběh
vystřižený z televizního cyklu
Pošta pro tebe. Jenže místo pošťáka Ondry v tomto případě funguje sociální síť.
„Můj otec ví o tom, že existuji, ale
moje máma mu kontakt se mnou
nedovolila. Jmenuje se Marek
Čmarada a narodil se někdy v letech 1966 až 1970. Z povídání od
mamky vím, že v roce 1988 byl

➢ ZE STRANY 3

odveden na vojnu a žil v Bruntále
v ulici Česká. Moje maminka se
za svobodna jmenovala Špičáková
a žila ve vesničce Křenůvky. Prý
spolu jezdili na zábavu do Plumlova
či Soběsuk. Otec se pokusil o osobní kontakt se mnou, když jsem měla
přibližně rok, ale to mu maminka
nedovolila. Nejsem si jistá, že mi
řekla všechno, ale já bych ho ráda
poznala, nebo mu aspoň napsala,
že má dvě vnoučata. Nic po něm
nechci, jen aby věděl, že tady jsem
a že ho hledám. V rodném listě mám

stejně jako máma jméno Špičáková, ale pak se máma vdala a já byla
osvojena,“ napsala do facebookové
skupiny Dětský bazárek z Bruntálu
a okolí Petra D. z Prostějova.
Na její výzvu se hned začaly sypat
odpovědi. „Jasně toho znám. Naposledy jsem ho před rokem viděl
ve Zlatých Horách,“ odpověděl
Tomáš S.
Jak se zdá, v některých případech
mohou sociální sítě skutečně pomáhat a lidi více sbližovat než rozdělovat.
(mls)

svého otce, kterého nikdy nespatřila

PROSTĚJOV Ve dnech od 8. do
13. dubna se již druhým rokem
na náměstí T. G. Masaryka uskuteční Velikonoční jarmark, jehož součástí kromě kulturního
programu budou i velikonoční
trhy. Rozsah a průběh stánkového prodeje budou obdobné jako
v minulém roce a před muzeem
bude umístěno osm stánků ve
vlastnictví statutárního města
Prostějova.
„Výše nájemného za každý prodejní
stánek a den je stanovena na jedno sto korun včetně DPH, prostor
pro umístění stolů pro občerstvení
je zdarma. Součástí nájemného je

i dodávka elektrické energie,“ uvedla
náměstkyně primátorky Ivana Hemerková, která má, mimo jiné, kulturu města pod svým patronátem.
Velikonoční jarmark nabídne kromě sortimentu trhovců i kulturu.
„Připravili jsme bohatý kulturní
program, jehož hlavní hvězdou bude
zpěvačka Ilona Csáková. Ta před
Prostějovany vystoupí na náměstí
T. G. Masaryka v pondělí desátého dubna,“ prozradila Hemerková.
(mik)
Kulturní program na náměstí
T. G. Masaryka v rámci Velikonočního jarmarku najdete už teď
na www.vecernikpv.cz!

Foto: internet

v adoptivní rodině a nyní hledá bude ILONA CSÁKOVÁ

Petra D. z Prostějova vyrůstala HvXzdou Velikono)ního jarmarku

Jak to vidí
KAPITÁNKA

BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz

Rozlévání POLÉVEK

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

Martin PYTELA

SMEČ

VOLEJBALOVÁ

OLOMOUC, PROSTĚJOV Skloubit krásu, šarm, nadání a talent? Že tyto prvky
skutečně lze zkombinovat, dokazují také
finalistky soutěže MissOK. V rámci čtvrtého ročníku tohoto unikátního souboje
má Prostějovsko znovu želízko v ohni! Už
o tomto víkendu nás mezi dvanáctkou
nejúspěšnějších bude reprezentovat studentka Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova Kristýna Dohnalová.

MissOK se každoročně
očně účastní také dívky
nále bude mít naše
z Prostějova, ve finále
město zastoupení v podobě Kristýny
Dohnalové. Žákyně Reálného gymnázia
ta Prostějova, jejímž
a základní školy města
lním předmětem je
nejoblíbenějším školním
chemie, se protlačila do dvanáctky finalistek
se soutěžním číslem jedenáct. V budoucnu
ou doktorkou, tudíž se
by chtěla být dětskou
m zvládnutí střední školy
studiem po úspěšném
a maturity rozhodně končit nehodlá. Dvanáct
nejúspěšnějších má již za sebou první
nku stojí třeba společný
společné akce, za zmínku
ávštěva čokoládovny.
kondiční trénink či návštěva
„Projekt vznikl v reakci na poptávku toho, že stu- A jelikož se řídí heslem „Hledej
denti mají malý kontakt s praxí. MissOK nezapo- a nalezneš“, Večerník
k této sympatické
átek 24. března
juje jenom krásná děvčata, ale i desítky studentů
dívce
přeje, aby
v pátek
Trnkové
skonèila
sezóna
pusu Olomouc
z oborů jako kadeřnice, vizážistka a mnohých na půdě BEA campusu
ledá...
dalších. Například grafiku soutěže vytváří studenti našlo přesně to, co hledá...
multimediální tvorby,“ upřesnil princip soutěže V prodeji jsou ještě vstupenky na
stání. Ti, kteří se na místo nedostapořadatel Roman Štěpánek.
ostní vyhlášení
Pro tuto akci je typické heslo „Školy samy sobě“. Ve nou, mohou slavnostní
skutečnosti to znamená, že vše, co bude pro diváky sledovat z pohodlí svých domovů,
de vysílat online
soutěže připraveno, budou mít na starost místní celý program se bude
středoškoláci. Ti si tak kromě samotného zápolení na Facebooku. Stále se také ještě rovyzkouší také organizaci a přípravu akce. Možnost zhoduje o titul Misss Haná 2017, pro
hou lidé hlasovat
přihlásit se do klání o korunku připravenou pro svou favoritku mohou
o 12 hodin a to na
vítězku měla všechna děvčata studující jakoukoliv až do 24. března do
ewondergirl.cz .
adrese www.hledasewondergirl.cz
střední školu v Olomouckém kraji.

Kristýna Dohnalová

Foto: missok.cz

letos slavíme jubileum...

O KORUNKU
MissOK bojuje
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i prostějovská studentka

17031770312

17031770313

PROSTĚJOV Poslední 24. kolo
dlouhodobé části UNIQA extraligy
žen ČR 2016/17 už nemůže nic změnit na pořadí nadstavbové skupiny
o 1. až 4. místo, tudíž i v duelu mezi
volejbalistkami VK AGEL Prostějov a TJ Ostrava půjde takzvaně jen
o pusinky. Přesto chce domácí tým
v sobotu 25. března od 17.00 hodin,
kdy se v hale Sportcentra DDM hraje,
přesvědčivě uspět.
Má k tomu jeden stěžejní důvod. „Vítězstvími 3:0 v Olomouci i předtím nad

Olympem jsme zastavili sérii porážek
a nastartovali opačnou šňůru, ve které
hodláme pokračovat. V přípravě intenzivně makáme na herním zlepšování
a rádi bychom, aby se tahle práce projevovala také v zápasech. Takže proti Ostravě
půjdeme s cílem předvést kvalitní výkon,
díky němuž jasně vyhrajeme,“ přál si hlavní kouč Agelek Miroslav Čada.
Další motivaci navíc budou jeho svěřenky nesporně mít v touze oplatit celku
ze severu Moravy porážku z dosud posledního vzájemného střetnutí. Tehdy

4. března vyvrcholila krize vékáčka, když
výběr TJ favorita udolal z téměř ztraceného průběhu 3:2 (23, -20, -20, 25, 10).
A právě tohle klopýtnutí bylo poslední
kapkou, po níž přetekl pověstný pohár,
a události vedly k výměně na trenérském
postu s Čadovým návratem.
Také předtím v základní části měl prostějovský kolektiv se svěřenkami Zdeňka
Pommera docela starosti a jak doma,
tak venku s nimi shodně ztratil set při
výsledcích 3:1. Obhájkyně extraligového bronzu jsou třetí v tabulce a opírají

pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz
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Rozhodčí: Ostranská a Sedlák. Čas: 67
minut. Diváků: 50. Sestava: Stavinohová, Boudová, Marvanová, Weidenthalerová, Kociánová, Zatloukalová, libero
Slavíková – Dvořáčková, Baláková, Cruz,
Strnadlová. Trenéři: Lukáš Miček a Jaroslav Matěj.
Bodový vývoj – první set: 2:0, 4:2,
4:6, 5:8, 10:8, 12:9, 12:14, 14:14, 14:16,
18:16, 22:17, 22:21, 25:21. Druhý set:
2:2, 7:2, 9:5, 12:5, 12:7, 15:8, 18:9, 19:11,
21:11, 21:13, 23:13, 25:14. Třetí set: 1:1,
3:1, 7:2, 9:3, 11:4, 11:6, 15:6, 20:7, 21:9,
23:9, 23:11, 25:13.
V nepříliš prostorné tělocvičně Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka odstartoval lépe domácí tým, ale jeho úvodní
převaha rychle vyprchala. Prostějovské
družstvo se tak po prvních dvou prohraných sadách dostalo hodně dolů a nepomáhaly ani změny v sestavě. Logickým
vyústěním se stala příliš hladká porážka
s téměř jednociferným debaklem v posledním setu – 25:13 a 3:0.

SG LD Brno
VK AGEL Prostìjov
3:0 (21, 14, 13)

ÈTVRTEK – PRVNÍ ZÁPAS
FINÁLOVÉ SKUPINY

BRNO, PROSTĚJOV Smutně skončila tahle sezóna pro volejbalové juniorky VK AGEL Prostějov. Závěrečný
turnaj extraligy ČR 2016/17 své věkové kategorie do 19 let uzavřely zápasem o třetí místo proti Žižkovu, který
je v Brně už jednou zdolal během finálové skupiny. Náprava ve stěžejní bitvě
celého soutěžního ročníku bohužel
nepřišla, náš mládežnický tým zase
podlehl. A v konečném pořadí obsadil
nepopulární čtvrtou pozici za svým
nedělním přemožitelem, stříbrným
Olympem Praha a jasně nejlepším pořádajícím Brnem.

PÁTEK - DRUHÝ ZÁPAS
FINÁLOVÉ SKUPINY

Hanačkám šlo pouze o čest a dobrý pocit,
naopak PVK potřeboval jakkoliv vyhrát
k postupu do finále. A podle toho zápas
také dopadl. Družstvo z české metropole
VK AGEL Prostìjov
bylo po celý čas lepší a zaslouženě uspělo,
TJ Sokol Žižkov
1:3 (-7, 19, -26, -19)
když mu kolektiv VK během úvodních
Rozhodčí: Trumpeš a Vachutka. Čas: 92 dvou setů vyrovnaněji vzdoroval, načež
minut. Diváků: 50. Sestava: Stavinoho- ve třetí sadě odpadl.
vá, Kociánová, Cruz, Weidenthalerová,
Boudová, Zatloukalová, libero SlavíkoNEDÌLE
vá – Dvořáčková, Baláková, Strnadlová.
– UTKÁNÍ O BRONZ
Trenéři: Lukáš Miček a Jaroslav Matěj.
VK AGEL Prostìjov
Bodový vývoj – první set: 0:4, 1:6, 4:7,
TJ Sokol Žižkov
4:11, 6:11, 7:12, 7:25. Druhý set: 1:1,
1:3 (-21, 26, -22, -19)
1:5, 3:5, 3:8, 5:8, 8:9, 8:11, 9:12, 15:12,
16:14, 18:14, 20:17, 22:17, 22:19, 25:19. Rozhodčí: Trumpeš a Vachutka. Čas:
Třetí set: 0:4, 3:5, 5:6, 8:7, 8:9, 10:9, 107 minut. Diváků: 100. Sestava: Za12:11, 12:13, 15:13, 18:14, 18:17, 19:19, tloukalová, Stavinohová, Boudová, Cruz,
20:22, 22:22, 24:23, 24:25, 25:26, 26:28. Weidenthalerová, Kociánová, libero
Čtvrtý set: 1:0, 1:4, 3:5, 3:8, 5:8, 5:10, Slavíková – Dvořáčková, Baláková, Str6:12, 8:14, 10:14, 13:15, 13:18, 15:18, nadlová. Trenéři: Lukáš Miček a Jaroslav
Matěj.
15:20, 16:22, 19:25.
Odpich Hanaček do klíčového utkání byl Bodový vývoj – první set: 0:2, 3:3, 5:4,
doslova mizerný. Přihrávka katastrofální, 7:5, 8:8, 9:10, 11:12, 13:12, 16:13, 16:16,
s tím související problémy ve všech dal- 19:17, 20:18, 20:23, 21:25. Druhý set:
ších činnostech a jedna chyba za druhou 1:1, 1:3, 3:4, 3:6, 6:6, 6:9, 7:11, 8:13,
= bleskové nabrání manka. Usoužené 10:13, 12:14, 12:16, 15:16, 15:18, 18:18,
Mičekovy svěřenky se konečně chytily ve 18:20, 20:21, 20:23, 22:23, 22:24, 24:25,
druhém setu, který dotáhly ke zdárnému 25:26, 28:26. Třetí set: 1:2, 3:2, 6:3, 6:8,
konci . Bohužel zahájení třetí části druž- 7:10, 10:11, 10:14, 11:16, 12:18, 13:20,
stvo VK zase nezvládlo a pokazilo a přes 18:20, 18:23, 21:23, 22:25. Čtvrtý set:
0:1, 2:1, 4:3, 4:6, 6:7, 6:9, 8:9, 8:12, 10:14,
jisté záchvěvy, oba další sety prohrálo.
14:14, 15:15, 15:18, 16:21, 18:21, 19:25.
Skončit třetí nebo čtvrtý, to je zatraceně
SOBOTA - TØETÍ ZÁPAS
velký rozdíl. Hanačky samozřejmě toužiFINÁLOVÉ SKUPINY
ly po cenném kovu, jenže k tomu potřeVK AGEL Prostìjov
bovaly poprvé v celém Final Four zvítězit
PVK Olymp Praha
a odčinit předchozí tři porážky. Vstupní
0:3 (-20, -21, -15)
sadu poté rozhodl fatální výpadek na přiRozhodčí: Ostranská a Zelený. Čas: hrávce potrestaný pěti žižkovskými body
73 minut. Diváků: 50. Sestava: Zatlou- za sebou z 20:18 na 20:23. O chvíli pozkalová, Stavinohová, Boudová, Cruz, ději bylo po setu – 21:25. Tohle zaváhání
Weidenthalerová, Kociánová, libero Agelky hodně srazilo dolů a se vzniklou
Slavíková – Dvořáčková, Baláková, Str- nepohodou zápolily téměř celé druhé
nadlová. Trenéři: Lukáš Miček a Jaro- dějství. Vyloženě špatné pasáže s vlastníslav Matěj.
mi hrubkami střídaly zlepšené momenty

naděje, což pokračovalo až do infarktové
koncovky. V ní už byl prostějovský tým
zdánlivě ztracený, když prohrával 20:23
a ještě 22:24. Ke cti mu však sloužilo, že
přes četné herní problémy nepřestal maximálně bojovat. Obranou v poli vytáhl
několik fantastických balónů (zejména
libero Slavíková), klíčové body přidaly
Weidenthalerová s Boudovou na podání
a Cruz v útoku. A po odvrácení dohromady čtyř setbolů holky neuvěřitelně otočily
na 28:26!
Mač tedy startoval v podstatě nanovo, načež dole se ocitly pro změnu Sokolky. Bohužel tento psychický doping Mičekovy
svěřenky promrhaly dalšími zbytečnými
minelami, čehož trpělivý sok nekompromisně využil – 22:25.
Za daného vývoje již AGEL nesměl zaváhat, jediná šance spočívala ve finálním obratu bitvy. Zkraje čtvrté části to vypadalo
reálně zásluhou vedení 4:3, ani po novém
přívalu chyb a nepřesností (8:12) hanácká družina nic nezabalila. Od stavu 15:15
kraloval euforicky šlapající Žižkov, který
své tažení za vysněnou medailí dotáhl ke
zdárnému konci. Naproti tomu pro juniorky vékáčka dopadlo křečovité snažení
neúspěchem v podobě č – 19:25 a 1:3.
„Strašně jsme chtěli a jakoby nás to svazovalo. Všude jsme byli pozdě, pomalu
řešili herní situace a připadalo mi, že se
holky dostatečně nesoustředily. Soupeř
byl živější, zdravě riskoval, vycházelo mu
to a působil víc kompaktně. My jsme však
především doplatili na obrovské množství chyb, které nás srážely celou sezónu
a ve Final Four obzvlášť. Ještě jsme se
zvedli výborně zachráněným závěrem
druhého setu, ale následně to nepotvrdili
ve třetí sadě. A to bylo rozhodující. Samozřejmě jsme zklamaní,“ konstatoval ve
svém prvním hodnocení kouč mladých
Agelek Lukáš Miček.
(son)
Výsledkový servis Final Four
najdete na straně 26 dnešního vydání

Juniorky VK zŢstaly v extralize bez medaile, bĚhem
Final Four v BrnĚ prohrály všechny ÿtyŐi své zápasy

Že by se opět vše vracelo do starých
kolejí a volejbalové Agelky znovu
začínaly jasně dominovat ženské scéně
v Česku? Podle třísetového triumfu
v sobotním duelu na olomouckém hřišti
by to tak mohlo vypadat, ale pozor:
p
prostějovský tým nekraloval úplně celé
střetnutí a svou velkou převahu ztrácel
horšími pasážemi s mnoha hrubkami.
P
Přesto však dokázal v důležitém soubojji uspět 3:0, což je klíčové.
H
Hned po svém nástupu k mančaftu
hovořil kouč Čada o potřebnosti
návratu útočné převahy, což vékáčko
na půdě hanáckého rivala splnilo
o jedenáct procent vyšší úspěšností
v zakončení. K tomu přidalo výrazně
víc vítězných bloků, zatímco na příjmu
i servisu byli oba soupeři vyrovnaní.
Jak moc měl hostující kolektiv herně
navrch (kromě dvou úseků se ztracením vysokého náskoku v sadě
číslo dva i tři), o tom svědčí počet
dosažených bodů jednotlivými plejerkami. Z domácích se žádná nedostala ani na desítku, naopak v dresu
favorita skórovala výborná smečařka
Laura Emonts jednadvacetkrát (!)
a vydatně ji podpořily univerzálka
Heidy Rodriguez s blokařkou Ninou
Herelovou, skvělou defenzivu zase
předváděla Julie Kovářová.
(son)

0:3

Dva a půl týdne po historicky přelomové
bitvě ve finále Českého poháru se v sobotním podvečeru oba rivalové znovu
střetli na stejném místě. A úvod byl jako

Marek SONNEVEND

OLOMOUC Důležité utkání, ve
kterém šlo o prvenství po nadstavbové části UNIQA extraligy žen ČR
2016/17, patřilo v Olomouci volejbalistkám Prostějova. Dlouho hladký průběh souboje 23. kola soutěže
podpořený kvalitním výkonem si sice
zkomplikovaly vlastními chybami
od půlky druhého setu, ale ani tak neztratily nakonec žádnou sadu. A díky
tříbodově zvládnutému derby mají
jistotu, že do play-off tradičně vyrazí z
nejvyšší výchozí pozice!

Bodový vývoj - první set: 0:3, 3:3, 5:4,
5:6, 6:8, 9:8, 9:10, 11:11, 11:14, 12:17,
14:17, 15:20, 17:21, 17:25. Druhý
set: 2:2, 2:5, 3:8, 6:10, 6:13, 9:13, 9:15,
11:15, 11:17, 12:18, 17:18, 20:19, 20:23,
22:23, 22:24, 24:24, 24:26. Třetí set: 1:1,
1:8, 2:11, 7:11, 7:13, 9:13, 12:14, 14:15,
18:16, 18:19, 20:20, 20:23, 23:23, 23:25.

jak se utkání vyvíjelo...

UP OL
VK PV

na houpačce podle toho, komu zrovna
šlo lépe podání. Problémy na přihrávce
se přesouvaly ze strany na stranu, přičemž
hostující tým nevyužil výborného nástupu (0:3) a nechal domácí dvakrát nabrat
dech (5:4, z 6:8 na 9:8). Přesto Agelky
působily jistějším dojmem, jejich vyvážená komplexní hra začala od poloviny
zahajovací sady silně psát. Při dobrém
příjmu zakončovaly s vysokou úspěšností
i díky pestrým nahrávkám, k tomu přidávaly kvalitní obranu jak v poli, tak zejména
na síti s mnoha vítěznými bloky. A trhák
z 11:11 na 12:17 byl v závěru podpořen
drtivým finišem - 17:25 a 0:1.
Prostějovská dominance dosahovala v
tu dobu výrazných hodnot a netrvalo
dlouho, než ve druhém dějství pokračovala dál. Úpéčko působilo pod značným
tlakem bezradným dojmem, vůbec se
nechytalo, rychle nabralo nové citelné
manko (z 2:2 na 3:8). Všechny členky
VK odváděly naprosto precizní výkon,
družstvo šlapalo na jedničku. Přibrzdila
jej pouze dvě smečovaná esa Mifkové
přímo na lajnu (z 6:13 na 9:13), jinak
neustále udržovalo získanou převahu
a směřovalo k pohodovému připsání
setu číslo dva. Až za stavu 12:18 přišlo
větší zaváhání, kdy účinně zaservírovala Košická. Olomoučanky se chytily,
suverenita obhájkyň titulu vymizela a
rázem se z jasné záležitosti stalo drama

TISKOVCE...

Miroslav Èada - trenér VK AGEL Prostìjov
„Pro nás to bylo velice důležité utkání a v nepříjemné situaci po dvou minulých porážkách s Olomoucí jsme moc chtěli vyhrát. Proto mám radost, že se nám to podařilo a do play-off půjdeme
z prvního místa. Zápas jsme přitom měli rozehraný na mnohem jasnější výsledek, ale v určitých
fázích jsme se dopouštěli řady chyb. Celkově jsme však byli o hodně lepší v útoku i na bloku,
nejkvalitnější výkon odvedly Laura Emonts, Julie Kovářová a Nina Herelová.“

„Chtěli jsme před blížícím se play-off víc obehrát i další členky kádru, proto nenastoupila
úplně nejsilnější sestava. Družstvo ale máme vyrovnané, jen jsme se hlavně v úvodním setu
hůř vyrovnávali s náhlou absencí prvního libera, když se Rene Sain krátce před zápasem
zranila. Nejde o nic vážného, ovšem nechtěli jsme riskovat. Hned ze začátku jsme pak dostali několik es, během druhého setu se však tým chytil a dvě sady dostal do vyrovnaných
koncovek, kde se projevila trochu nezkušenost. Po porážce 0:3 samozřejmě nemůžeme
být spokojení, ale výkon většiny hráček nebyl špatný.“

Jiøí Teplý - trenér VK UP Olomouc

NA

Sajdové (7:11). Teplého parta ožila, zase
se rozpoutal vyrovnaný boj. Rozhozené
ženy Prostějova v této pasáži úplně vypadly z role, náhle dělaly spoustu chyb.
A kousající sok toho pohotově využil k
nečekanému obratu na 18:16! Pomohl
druhý time out, po němž kolektiv tažený
skvělou dvojicí Emonts (útok) + Kovářová (defenziva) opět zabral. Rychle otočil
na 18:19 a 20:23, přesto ani tohle ještě
nerozhodlo. Vzápětí totiž na ukazateli svítilo nerozhodné skóre 23:23. Nicméně
favoritky osvědčily pevné nervy a rovněž
druhý vypjatý závěr sady během duelu
úspěšně zlomily ve svůj prospěch - 23:25
a 0:3!

ZAZN÷LO

(17:18, 20:19). Vzápětí se však Čadovy
svěřenky vzpamatovaly (20:23), aby
dramatickou koncovku zvládly o fous
lépe - 24:26 a 0:2.
Zdárné překonání krizových momentů
napumpovalo Hindriksen a spol. dalším
přívalem pozitivní energie, naopak protivnice promarněná šance viditelně srazila dolů. Začátek třetí části se tím pádem
nesl v jednoznačné režii úřadujících mistryň republiky, které při podání výborné
Emonts uprchly sedmibodovou šňůrou
z 1:1 na 1:8. Za pár okamžiků to bylo dokonce již 2:11 a vše vypadalo předčasně
rozhodnuto, leč výběr hanácké metropole vrátil do zápasu pro změnu servis

Emonts Agelky vyloupily Olomouc 3:0 i přes ztráty náskoku

finále, kde to s Olomoucí asi bude dost zajímavý boj.“
ƔƔ Podle vás je tedy jisté finále letošní
extraligy Prostějov - Olomouc?
„Ano, podle mě je to v podstatě jasné.
O našem postupu vůbec nepochybuju
a co se týká Olomouce, může proti ní Ostrava v semifinále zabojovat i uhrát nějaké
utkání, ale že by ji porazila třikrát, to nepředpokládám.“
Ukázaly jste přehráním UP na jeho hřišti navzdory slabším pasážím, že máte
na obhajobu ligového zlata?
„V mistrovský titul samozřejmě věřím
pevně, určitě na něj máme. Musíme však
hrát dobře celý zápas a ne pouze jeho část,
nesmíme najednou začít dělat tolik chyb.
Tohle by se nám nemělo stávat, jinak přicházejí zbytečné komplikace. Je tudíž co
zlepšovat, ale nahoru postupně jdeme.“

optimální“

Prostějovský stratég zmiňoval značnou důležitost derby už před jeho začátkem. O to víc si mohl oddechnout,
že z výsledkového hlediska dopadlo
ideálně. „Dnes podlehnout, tím ztratit
prvenství po nadstavbě a jít do play-off až ze druhého místa by rozhodně
nebylo dobré ani příjemné, hlavně po
psychické stránce. Zvládli jsme opak,
za což jsem samozřejmě rád. Teď jsme
získali čas na klidnou práci, abychom
si s holkama na sebe víc zvykli a mohli
společně absolvovat hodně kvalitních
tréninků s opakovanou prací na činnostech, které pilujeme. Na dobrou
přípravu se hodně zaměřujeme, stejně
jako na taktiku. A určitě to tak zůstane
i během čtvrtfinále extraligy, které
by nemělo být tolik náročné. Ačkoliv
respektujeme každého soupeře a rozhodně nic nepodceníme,“ shrnul Čada.

Po dvou prohrách má hanácké derby
op÷t vít÷ze na prost÷jovské stran÷.
Foto: Marek Sonnevend

se o stabilizovaný hráčský kádr tažený
oporami Petrou Kojdovou na smeči,
Ivou Nachmilnerovou na bloku a Marií
Toufarovou s Magdalénou Zedníkovou
na univerzálu či smeči. Bojovný mančaft
dokonce při své premiéře v evropských
pohárech postoupil až do čtvrtfinále
Challenge Cupu, kde statečně čelil ruskému Krasnojarsku.
„Ostrava má svou kvalitu a rozhodně ji
nepodceníme, i když teď přípravu směřujeme už k rozhodujícím zápasům nadcházejícího play-off,“ odtušil Čada. (son)

Prostějov (son) - Dva nižší klubové
poháry Evropy ve volejbale žen už znají
účastníky semifinále. V Challenge Cupu
absolvovala čtvrtfinálové boje Ostrava,
která sice vzala favorizovanému Krasnojarsku pouze jeden set, ale v obou vzájemných duelech jej dokázala pozlobit.
Nejprve doma podlehla 1:3 (-16, -23,
22, -15) a poté v odvetě na Sibiři ruský
celek po vyrovnaném boji lépe zvládl
koncovky 3:0 (23, 20, 24). „Škoda že
jsme nedotáhli závěr slibně rozehraného
prvního setu, zápas se pak mohl vyvíjet
jinak. V klíčových momentech byl soupeř agresivnější a nám místy chyběl větší
důraz i trocha štěstí,“ zhodnotil trenér TJ
Zdeněk Pommer, jinak s premiérovou
sezónou svého družstva na mezinárodní
scéně velmi spokojený.
Další výsledky čtvrtfinále Challenge
Cupu žen 2016/17: Ciudad de Logroňo (Španělsko) – BBSK Bursa (Turecko) 1:3 (-15, -25, 19, -21) a Bursa – Logroňo 3:0 (18, 12, 18), Viteos Neuchatel
(Švýcarsko) – SSC Schwerin (Německo) 0:3 (-21, -20, -22) a Schwerin – Neuchatel 3:0 (15, 15, 20), Asterix Beveren
(Belgie) – Olympiakos Pireus (Řecko)
2:3 (-22, 11, 19, -20, -12) a Pireus – Beveren 3:1 (18, 16, -19, 21). Semifinálové
dvojice: Schwerin – Bursa, Pireus – Krasnojarsk.
Bitvy elitní osmičky v CEV Cupu byly
z prostějovského hlediska zajímavé tím,
že v nich nechyběly maďarská Békéscsaba, kterou Agelky vyřadily v předkole
Champions League, a také německý
Stuttgart, s nímž nedávno vypadly právě
z Poháru CEV. Oba tito soupeři vékáčka
z aktuální sezóny byli nyní vyřazeni italskými favority.
Výsledky čtvrtfinále CEV Cupu žen
2016/17: Linamar Békéscsaba (Maďarsko) – Busto Arsizio (Itálie) 1:3 (-23,
26, -14, -19) a Arsizio – Békéscsaba 3:0
(20, 8, 22), Allianz Stuttgart (Německo) – Pomi Casalmaggiore (Itálie) 2:3
(-19, -19, 22, 21, -12) a Casalmaggiore
– Stuttgart 3:0 (22, 14, 24), Galatasaray
Istanbul (Turecko) – Budowlani Lodž
(Polsko) 3:1 (15, -25, 14, 17) a Lodž
– G. Istanbul 0:3 (-23, -18, -17), Dynamo Kazaň (Rusko) – Vizura Bělehrad
(Srbsko) 3:0 (8, 23, 12) a V. Bělehrad
– Kazaň 0:3 (-14, -16, -16). Semifinálové dvojice: Casalmaggiore – Arsizio, G.
Istanbul - Kazaň.

Ostrava potrápila
ruský Krasnojarsk

Prostějov (son) - Tolik se o tom nemluví, ale rozhodně může jít o jeden
z podstatných důvodů herních problémů prostějovských volejbalistek nejen
v předchozích týdnech, ale ve většině
aktuální sezóny. Jaký? Jen málokdy se
na tréninku Agelek sešlo všech dvanáct
členek hráčského kádru ženského áčka.
„Potřebovaly bychom pravidelně makat
v plném počtu, ale ze zdravotních i jiných
důvodů to vychází pouze málokdy,“
shodly se během tohoto soutěžního
ročníku nezávisle na sobě různé plejerky VK. Zmínily tím hlavně fakt, že
skoro pořád se aspoň některá z Agelek
nacházela na marodce. Pokud se k tomu
přidalo uvolňování do školy kvůli studiu,
pracovní povinnosti či výše zmíněné jiné
příčiny, kompletní tucet dospělých hráček se do přípravných jednotek vékáčka
zapojoval opravdu sporadicky. Buď se
tedy trénovalo v nižším počtu, nebo tým
doplnily juniorky, případně vypomáhal
asistent lodivoda Lubomír Petráš se
statistikem Lukášem Mičekem. Každopádně je zřejmé, že se nejednalo o ideální
stav vedoucí k postupnému růstu výkonnosti jak jednotlivých žen VK AGEL, tak
družstva jako celku. „Potřebujeme, aby
holky byly zdravé, a zároveň jsme si nastavili přísnější pravidla ohledně přípravy.
Všechno mimo volejbal teď musí jít do
konce sezóny stranou, je potřeba se maximálně soustředit na jedinou věc,“ zdůraznil staronový kouč Miroslav Čada.
Přísnější cesta za nezbytným nabráním
lepší formy okamžitě po jeho nástupu
započala.

Dùležitý aspekt:
trénovat ve dvanácti

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

UHÁJENO! Závěr nadstavby obstará mač s Ostravou

jubileum...

volejbal

JULIE KOVÁØOVÁ
JUL

ŽHAVÁ NOVINKA

Sobotní zápas v Olomouci, to byl
pro ženy VK Prostějov velký test.
Jak jej zvládnou herně půldruhého
týdne po návratu úspěšného kouče
Miroslava Čady? A unesou psychický
nápor nedávné prohry s hanáckým
rivalem ve finále Českého poháru
i toho, že v případě tříbodové porážky by přišly o první místo v tabulce?
Všechno naštěstí dopadlo dobře
a Agelky důležitý mač ovládly 3:0,
přesto však nemohly sčítat jen pozitiva. K těm rozhodně patřil kvalitní
výkon od začátku střetnutí do stavu
12:18 ve druhém setu plus zkraje třetí
sady do skóre 2:11. Stejně jako urvání
dramatických koncovek. Největším
negativem naopak bylo opakované
ztrácení výrazného náskoku vinou
vlastních nevynucených chyb. „Na
herní stabilitě musíme ještě moc pracovat,“ potvrdil i trenér Čada, že sezóna zachráněná zatím zdaleka není.

Stabilita ještì chybí

www.vecernikpv.cz

OLOMOUC Stejné místo, ale úplně jiné, opačné emoce. Zatímco na konci prvního březnového dne vládl mezi prostějovskými volejbalistkami
ve Sportovní hale Univerzity Palackého hluboký smutek z porážky 2:3
ve finále Českého poháru, o necelé tři týdny později se tamtéž radovaly
z triumfu 3:0 v extraligové nadstavbě. Jedna z nejlepších hráček duelu Julie Kovářová coby libero vítězného VK AGEL tak mohla v sobotním večeru hodnotit mnohem pozitivněji než tehdy, ovšem na druhou stranu ani
neztrácela objektivní nadhled.
chyb. A tím jsme tyhle dvě
Marek SONNEVEND tusadyzbytečných
pustily do vyrovnaných koncovek,
ƔƔ Na celém družstvu byla hodně vidět naštěstí zvládnutých. Není však možné
velká touha vyhrát. Souhlasíte?
vést o tolik bodů a opakovaně takový ná„Přesně tak. Olomouc jsme moc chtěly skok ztratit. Pořád je tedy na čem pracovat.
porazit a po dvou těsných prohrách s ní to Už to bylo z naší strany lepší, ale ještě ne
už jednou muselo přijít. Na utkání jsme se optimální.“
důkladně připravovaly, šly do něj s trochu ƔƔ Co podstatného se změnilo v celkojinou taktikou a většinu času měly jasně vém projevu týmu?
navrch. Po hladce získaném prvním setu „Jak už jsem řekla, máme jinou taktiku. Pojsme ale od poloviny druhého i třetího zase drobnosti samozřejmě nebudu rozebírat,
polevily, nadělaly tam během chvíle spous- to by nebylo chytré. (smích) Obecně jsme

„On má hrozně velkou autoritu. Hráčky si
nedovolí na něho nic říct, trenér přesně ví,
co chce a hned po svém nástupu nám jasně
řekl, jak co bude i nebude. Takhle to teď je
a přes to nejede vlak, nikdo nebude diskutovat. Což já mám docela ráda, protože je
dobré mít pevně daný systém, který všichni dodržují. Teď to máme ujednocené a nedochází ke sporům ve stylu, že tenhle míč
byl tvůj a ne můj...“
ƔƔ Důležitým vítězstvím v Olomouci
jste si zajistily prvenství po nadstavbě
a tím i klid na práci směrem k rozhodujícím bitvám play-off. Je to výhoda?
„Na jednu stranu jo, ale čtvrtfinále proti
papírově slabšímu soupeři nás může zase
trochu ukolébat, což nesmíme dopustit.
Každopádně si myslím, že se konečně
dostáváme do normální pohody a snad
nebudeme mít žádný větší problém až do

gového stříbra větší možnost zvítězit.
„Největší a rozhodující rozdíl byl podle mě na servisu a přihrávce. Když
jsme Prostějov zatlačili podáním, měl
problémy na přihrávce a nám se dařilo ubránit. Jakmile však soupeř přijal
dobře, útočil s přehledem,“ vyložil
Teplý stěžejní faktory duelu podle
jeho názoru.

PROSTĚJOV Uplynulý týden
v UNIQA extralize žen ČR
2016/2017 byl zápasově pestrý
a kromě jedné výjimky definitivně
stanovil pořadí po nadstavbové
části. Zmíněná výjimka se nepřímo
týká i volejbalistek Prostějova, které
jakožto jisté vítězky dlouhodobé fáze
soutěže čekají, kdo obsadí osmou
příčku a stane se jejich soupeřem pro
úvodní dějství play-off.
Ale pojďme popořádku. Skupina o 1. až
4. místo měla kromě sobotního šlágru
v Olomouci mezi tamním UP a VK
AGEL (0:3) na programu jen středeční
dohrávku na severu Moravy. Ostrava
v ní podlehla právě olomouckému
celku 1:3 (-14, -22, 13, -25). „Zápas
jsme špatně začali, soupeř nás první
dva sety hodně tlačil servisem a my
jsme mu to ulehčili nezodpovědným

přístupem. Třetí sadu se povedlo
výrazně získat i díky podání Katky Zemanové, ve čtvrté to byla přetahovaná.
Pochvalu zaslouží Klára Faltínová
s Hankou Čuboňovou, ale v koncovce
jsme doplatili na nedůrazný útok,“
litoval trenér TJ Zdeněk Pommer. „My
jsme začali velmi dobře i díky kvalitnímu servisu a bloku. Ve druhém setu
jsme bohužel přestali hrát precizně
a dostali se do stereotypu, ve třetím jsme
navíc odešli na podání. Až od čtvrté sady
se družstvo zmobilizovalo a chválím
holky, že to za nepříznivého stavu nezabalily. Jsme spokojení se třemi získanými
body, které se z Ostravy těžce vozí,“
zhodnotil kouč UP Jiří Teplý.
V grupě o 5. až 9. příčku si šestý post
definitivně zajistil Frýdek-Místek tím,
že na vlastním hřišti ve čtvrtek trochu
nečekaně zdolal páté KP Brno 3:1 (16,
-22, 12, 14). „Soupeře jsme zatlačili
podáním a dobrou obranou na síti
i v poli. Dneska jsem byl na naše holky
hrdý, pochvala patří celému mančaftu,“
radoval se spokojený lodivod Sokolek
Leopold Tůma. „Nám nešlo o výsledek,

ale takhle nelze přistoupit k extraligovému střetnutí,“ hromoval naštvaný kormidelník Králova Pole Marek Rojko.
Potěšit ho aspoň trochu mohlo až sobotní těsné přemožení Šternberka 3:2
(-22, 21, 23, -17, 10). „Tentokrát jsme
vítězství vydřeli. Pro mě je důležité, že
hráčky ukázaly svou morálku, utkání
nevzdaly a až do posledního míče bojovaly o výhru,“ ocenil Rojko. „Já jsem spokojený jak s výborným výkonem celého
týmu, tak s dosaženým výsledkem. Pro
boj o sedmé místo potřebujeme každý
bodík a tenhle překvapivý z Brna je pro
nás hodně cenný,“ kvitoval porážku
v tiebreaku trenér Sokola Martin Hroch.
Jeho šternberské svěřenky už předtím
v pátek nezaváhaly proti Fénixu Brno jasným poměrem 3:0 (18, 18, 21). „Výkon
měl rezervy, ale po minulém špatném
vystoupení v Přerově holky zareagovaly
zlepšením a tři získané body se počítají,“
oddechl si Hroch. „Pokud dostaneme
sedmnáct přímých bodů ze servisu,
tak nemůžeme pomýšlet na úspěch,“
lakonicky konstatoval rozladěný kouč jihomoravské družiny Zdeněk Janoušek.

Beznadějně devátý Fénix poté
nestačil ani v domácím prostředí na
Přerov 1:3 (-23, -22, 18, -10). „Po
nezkušených koncovkách prvních
dvou setů jsme se ve třetím zvedli,
bohužel na začátku čtvrtého přišly
nevynucené chyby a nedokázali jsme
se pak již vrátit do zápasu,“ povzdechl
si Janoušek. „Chtěli jsme odčinit
porážku z předchozího vzájemného utkání. Opět jsme čekali těžký
mač a potvrdili zlepšení výkonnosti
z
poslední
doby,“
potěšilo
přerovského lodivoda Libora Gálíka.
Jeho soubor sice zůstal osmý (s 22
body), leč má ještě šanci se posunout
před sedmý Šternberk (25 bodů).
Ve zbývajících dvou kolech by však
musel nasbírat o čtyři body víc než
Sokol, který nastoupí už jen doma
proti Frýdku-Místku, zatímco
Volejbal vyzve na své půdě KP Brno
a venku Frýdek. Spíš to tedy vypadá,
že nejnižší postupovou pozici do
play-off obsadí Přerov a právě na
něj tak ve čtvrtfinále narazí Agelky.
(son)

Nejvíc bodč: Jana Napolitano 9, Bernarda èutuk 8, Ivana Mifková 6, tąi
hráéky 5 – Laura Emonts 21, Heidy Rodriguez 13, Nina Herelová 10, Sulian
Matienzo 9
Nejvíc bodových útokč: Jana Napolitano 7, Bernarda èutuk 5, Nikol
Sajdová a Darina Košická 4 - Laura Emonts 18, Heidy Rodriguez 9, Nina
Herelová a Sulian Matienzo 8
Nejvyšší úsp÷šnost útoku: Boyana Andreeva 60 %, Nikol Sajdová 40 %,
Bernarda èutuk 36 % - Nina Herelová 50 %, Laura Emonts 38 %, Sulian
Matienzo 35 %
Nejvíc bodových blokč: Bernarda èutuk 3, étyąi hráéky 1 – Laura Frigo 4,
Heidy Rodriguez 3, Nina Herelová a Mareike Hindriksen 2
Nejvíc es: Ivana Mifková 3, étyąi hráéky 1 – Laura Emonts 2, Heidy Rodriguez, Mareike Hindriksen a Sulian Matienzo 1
Nejvyšší úsp÷šnost pąihrávky (positive + excelent): Monika Dedíková
100 % + 25 %, Ivana Mifková 68 % + 37 %, Adriana Pąibylová 55 % + 25 %
- Julie Kováąová 71 % + 43 %, Sulian Matienzo 68 % + 18 %, Laura Emonts
47 % + 29 %
Nejv÷tší užiteénost: Jana Napolitano a Boyana Andreeva +5, Bernarda
èutuk a Monika Dedíková +2 – Laura Emonts +14, Nina Herelová +8, Laura
Frigo +4, Mareike Hindriksen +2

STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ

Celková užiteénost: Olomouc +7 – Prost÷jov +26

Bodové bloky: Olomouc 7 – Prost÷jov 12

Podání – esa/chyby: Olomouc 7/5 – Prost÷jov 5/5

Úsp÷šnost pąihrávky: Olomouc 60 % - Prost÷jov 63 %

Úsp÷šnost útoku: Olomouc 26 % - Prost÷jov 37 %

STATISTIKY TÝMOVÉ

Jsou dvĚ možnosti: na PŐerov nebo na Šternberk statistické srovnání

Derby rozhodl bodový pŐíval

se dnes soustředily na jiné protihráčky, šly
do toho například s úpravami na podání.
A dokonce se nám povedlo jediné střídání, kdy Bára Gambová naskočila během
třetího setu a výborně pomohla chycením
několika důležitých balónů při obraně
v poli. Když si odmyslím ty naše nevynucené chyby, tak dnes taktické věci fungovaly.“
ƔƔ Pomáhá i uvolněnější psychika?
„To už taky muselo přijít. Bylo potřeba si
mentálně oddechnout od toho, že jsme
víckrát za sebou prohrály. Musely jsme pořádně zabrat a zvlášť do dnešního důležitého zápasu dát všechno, abychom neztratily
první místo v nadstavbové skupině. Což se
povedlo. A tím jsme ukázaly, že pořád ještě
umíme hrát volejbal.“
ƔƔ Po zmíněné sérii porážek se vrátil
kouč Miroslav Čada. Je znát jeho silná
osobnost?

obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

dokonce 11:2 (!), aby obě tyto sady
zachraňoval až úspěšněji zvládnutými závěry. Zlepšení obhájkyň titulu tedy je patrné, ovšem rezervy
stále zůstávají.
„Uhráli jsme dvě vyrovnané koncovky
a je pravda, že v předchozím průběhu
sezóny jich mančaft většinu ztrácel.
V čemž je tedy rozdíl, řekněme posun
k lepšímu. Na druhou stranu jsme ty
dnešní koncovky zbytečně dopustili
sami svými chybami, tudíž se nemůžeme bít v prsa, že je všechno v pořádku. Každopádně jsme rádi, že se nám
povedlo zastavit i v součtu s minulým
utkáním proti Olympu šňůru porá-

žek. A pokud družstvo opakovaně
zvládá vypjaté koncovky, roste jeho
sebevědomí,“ rozebíral v sobotním večeru kouč VK AGEL Miroslav Čada.
„Úpéčko“ mělo reálnou šanci sesadit soka z vedoucí příčky, ale jeho
lodivod na lavičce nechal některé
opory (nahrávačku Katarínu Dudovou, smečařku Moniku Dedíkovou,
libero Rene Sain) a možná i proto
domácí celek většinu mače herně
zaostával. „Rene si během rozehrávání před zápasem lehce natáhla sval na
noze. Teoreticky mohla nastoupit, ale
blíží se play-off a proto jsme nechtěli
riskovat zhoršení jejího stavu. Zdraví
je přednější,“ zdůraznil olomoucký
trenér Jiří Teplý s tím, že tahle absence
měla částečný vliv na výsledek. A co
další změny v základu? „Máme vyrovnaný tým a zvolená sestava byla dostatečně silná,“ odmítl tezi, že v jiném
složení mohly mít obhájkyně extrali-

Julie Kovářová: „Bylo to lepší, ale ne

Vékáčko současně nedopustilo, aby jej
největší rival zdolal potřetí za sebou.
Po těsných porážkách 2:3 ve 20. dějství nadstavbové fáze doma i ve finále
Českého poháru venku bylo tentokrát
vše jinak a papírový favorit většinu
času dominoval. Jenže ve druhém
setu promarnil sérií vlastních hrubek jasné vedení 18:12 a ve třetí

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
D

Exkluzivní zpravodajství
ajství

OLOMOUC Premiérově v desetileté klubové historii hrozilo volejbalistkám VK Prostějov, že vyřazovací boje v UNIQA extralize žen České
republiky nezahájí coby vítězky dlouhodobé části soutěže. Agelky
však tenhle neblahý scénář odvrátily triumfem 3:0 v klíčovém střetnutí předposledního kola nadstavbové fáze na horké půdě konkurenční
Olomouce. Výchozí první místo je nyní už jisté.

Na koho vékáêko narazí ve êtvrtfinále extraligy?

„Utkání v Olomouci pro nás mělo velkou důležitost, abychom udržely první
místo v tabulce a do play-off šly z nejvýhodnější pozice. Samozřejmě jsme chtěly
zvítězit tak jako tak, zvlášť po dvou porážkách v minulých vzájemných zápasech
včetně té bolestivé z finále Českého poháru. Proto mám velkou radost, že jsme
vyhrály a navíc 3:0. Už od minulého střetnutí s Olympem jsme trochu změnily
taktiku a ono to funguje, ale přesto jsme se nevyhnuly některým chybám, opakovaně při velkém náskoku. Tohle musíme ještě odstranit a hrát dobře od začátku
až do konce, jinak si dobře rozjeté souboje zbytečně komplikujeme. Pozitivní naopak jsou dvě zvládnuté těsné koncovky i vítězství bez ztraceného setu, jak už
jsem zmínila. Teď je potřeba přesvědčivě zvládnout Ostravu na závěr nadstavby
a zároveň už se kvalitně připravovat na vyřazovací boje v extralize.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

aneb pohled
Mareike Hindriksen

Nepříjemná personální komplikace
zasáhla hráčský kádr Agelek. Ve chvíli,
kdy konečně byly všechny prostějovské
plejerky delší dobu zdravé, přišla špatná
zpráva. Blokařka Veronika Trnková je
mimo hru až do konce tohoto soutěžního ročníku! „Verču již nějaký čas bolela
pata a proto šla na odborné lékařské
vyšetření, kde se bohužel přišlo na větší problém. V noze se jí vytvořila cysta
a hrozilo zlomení patní kosti, tudíž musí
na operaci. A v probíhající sezóně se určitě nestihne uzdravit, nemůžeme s ní
počítat ani pro play-off,“ prozradil neradostnou novinku kouč žen VK Miroslav
Čada. Zbyly mu tedy pouze dvě blokařky, které prostě musí zůstat fit. „Do přípravy pravděpodobně zařadíme některou z oddílových juniorek, abychom dál
mohli trénovat ve dvanácti a Nina Herelová s Laurou Frigo nebyly přetížené,“
doplnil Čada k tématu.

Trnkové skonèila sezóna

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

SMEČ

VOLEJBALOVÁ

Dvě hlavní adeptky na ocenění tentokrát vzešly z jediného
duelu prostějo
prostějovských volejbalistek za uplynulý týden.
Většina fanoušků
fanou by nejspíš očekávala jako nejlepší
hráčku něme
německou smečařku Lauru Emonts, která
k sobotnímu vítězství 3:0 v Olomouci přispěla vydatnou porc
porcí 21 bodů při výborné užitečnosti +14.
Také však m
měla poněkud nižší úspěšnost jak v útopro
ku (38 procent),
tak na přihrávce (47 procent),
js hráčskou jedničkou VK zvolili Julii
a proto jsme
Kovářov
Kovářovou. Z postu libera celé družstvo držela
mnoha skvělými zákroky v poli i dirigováním
dobřeffungující obrany, navíc přijímala na vydobře
soce kvalitních 71 procent. A z toho téměř polovina přihrávek byla excelentních.
Podstatnější ovšem je, že Agelky fungovaly kolektivně a dosáhly na příznivý výsledek klíčového významu.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

BYLI JSME
U TOHO

letos slavíme

PRVENSTVÍ AGELEK PO NADSTAVBĚ
VEČERNÍKU Prostějovské volejbalistky zvládly olomouckou výzvu
a do play-off půjdou z nejvyšší příčky, jak jsou zvyklé

AGELKA PODLE
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Albert Einstein

Kalendá tento týden definitivně přiKalendář
pomíná, že jaro je tady. Přibývající sluneční pa
paprsky nás lákají odhodit teplé
zimní bundy
b
s kozačkami a vyměnit
j za llehčí kabátky, bundičky i jarní
je
obuv
obuv. Stejně jako začíná rozkvétat
příro
příroda, měl by kvést také náš šatJ si žádá barvy a vzdušné
ník. Jaro
i nápadité
nápa střihy, které nás rozzáří
dod potřebnou jarní jiskru.
a dodají
Pojďme se společně podívat na jarní trendy
trendy, které na nás již vykukují ze
všech vý
výloh...
Jaro má být
b optimistické a také plné radosti, hravosti
hra
i svěžesti. A právě od tohoto se odrá
odráží i móda. Odhoďte tedy tmavé
a ponuré barvy, vyměňte je naopak za
šťavnaté a výrazné odstíny. Velkým hitem bude odstín zelené jarní trávy a dále
všechny odstíny ostře zelené. Pokud tak
seženete barvu bundy, halenky, trička, šatů či kalhot, která bude evoko-

R aady a tipy

dva vzory, které sladíte již s něčím jednodušším. Odvážnější z vás se nemusí bát
minimalistických střihů, rafinovaných
průstřihů, velkých ramen, třpytivých
materiálů, futuristických siluet či prudce
přírodních outfitů. Nosit můžete opravdu vše, na co se cítíte.
Z materiálů vás může oslovit kůže,
koženka, latex, extra lesklé materiály,
dále satén, ale také bio bavlna, které
se nedotkly žádné chemické postřiky. Ta šetří nejen naše zdraví, ale i naši
planetu. Zapomenout byste neměly na
třásně, indiánské vzory, třásňové či riflové
vesty i kabelky, dále na velké šátky, ponča
a různé přehozy. U obuvi pak sáhněte po
platformách. Na každém rohu již jsou
a ještě celý tento rok budou k dostání
samé platformy, ať už to budou kozačky,
baleríny, mokasíny, tenisky a další obuv,
podstatné bude to, aby měly platformu.
Dokonce čím vyšší tím lepší.
Ničeho se nebojte, kombinujte a dejte
na svém oblečení znát, že jste živé, svěží
a zároveň trendy.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro
vás jako jediné místní periodikum připravuje i v tomto roce
exkluzivní projekt PROMĚNA
IMAGE. Od dubna 2015 se nám
úspěšně podařilo proměnit již
jednadvacítku žen a také jednoho muže z Prostějova a okolí.
Jsme nesmírně potěšeni, že nápad stále nezevšedněl a těší se
velké popularitě. Není divu, každý díl dopadl výtečně a účastníce
si nemohly vynachválit změnu
nejen účesu, ale i šatníku, případně brýlí a nakonec vůbec celé
kompletní poradenství včetně
správného líčení. Závěrečnou
tečku všemu dodá profesionální
fotografování a natáčení. Znovu se přihlásila celá řádka žen,
avšak šanci mohla dostat pouze
jedna z vás. Vítězkou BŘEZNOVÉ PROMĚNY IMAGE se stala
dvaašedesátiletá Anna Müllerová
z Čechovic.
Foto: archív A. Müllerové

„Ráda bych přihlásila moji zlatou
a hlavně obětavou maminku Annu
Müllerovou z Čechovic. V červenci
oslaví krásné třiašedesáté naroze-

Krém:

hladké mouky
cukru krupice
másla
mléka
OåtFHPHGX
vejce
OåtFHMHGOpVRG\
500 g másla
200 g karamelového
kondenzovaného
mléka

650 g
150 g
100 g
180 ml
3
1
1

Ingredience

chladlé pláty nožem zarovnáme na požadovaný tvar. Pláty
promažeme vrstvou krému
a poskládáme na sebe. Poslední vrstvu tvoří krém a můžeme
ozdobit čokoládou nebo mletými ořechy. Dáme do lednice
ztuhnout.
Krém: V míse vyšleháme změkk
lé máslo společně s karamelovým mlékem na jemný krém.
Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 3/2017 - Medovníky a medové moučníky, který si můžete koupit na stáncích tisku.

dáme cukr, jedlou sodu, vejce,
med, mléko a na kousky nakrájené změklé máslo. Vše řádně
vypracujeme na pevné a hladké
těsto, které rozdělíme na pět
dílů. Každý z dílů vyválíme
na podlouhlý plát a postupně
upečeme dozlatova ve vyhřáté
troubě na plechu vyloženém
p čicím papírem. Hotové a vype
y

Postup
ZAZN÷LO
mouku, při-

VNDUDPHORYÛPNUÇPHP

nejpohodlněji. Sukně a šaty nosím
příležitostně,“ prozradila. V rámci
Proměny se budeme snažit stávající
stav změnit a dámě z Čechovic ukázat, že i ve vhodně zvolených šatech
a sukních se může cítit prima.
Navíc se Anna Müllerová může těšit na módní originály od Zdeňky
Šuranské, která se specializuje výhradně na českou módu. Nový účes
pak bude opět vznikat ve Vlassalonu
a o líčení se postará kosmetické
studio pod záštitou Střední odborné školy Prostějov, nám. Edmunda
Husserla. Vrcholem pak bude velké
focení a natáčení. Jak vítězka, tak i vy
čtenáři se máte na co těšit...
Reportáž z průběhu dvaadvacáté
PROMĚNY IMAGE vám přineseme již v příštím vydání. Mrknout
byste se měli také na internetové
stránky www.vecernikpv.cz, kde
v rubrice Servis pro ženy najdete
kromě mnoha zajímavých článků
také fotogalerii a video.

0('29§ą(=<

A skutečně! Jakmile jsme Anně
Müllerové oznámili, že se stala vítězkou, nemohla svým uším uvěřit. „To nemyslíte vážně...? Dcera mi
kdysi říkala, že by stálo za pokus mě
přihlásit, ale myslela jsem si, že si jen
tak dělá legraci. Nedělala! Teď ale nevím, jestli se mám těšit, nebo se bát,“
smála se šťastná vítězka dvaadvacátého kola PROMĚNY IMAGE
Večerníku. „Začala jsem být sice
mírně nervózní, protože nevím, co
se mnou vlastně bude, ale za změnu
budu moc vděčná. Ve svém volném
čase ráda chodím do společnosti, do
divadla či na koncerty, takže mi to
určitě přispěje k tomu, aby se člověk
cítil výborně ve všech ohledech,“ neskrývá odhodlání Anna Müllerová.
Jak je již zvykem, proměna se týká
změny účesu, líčení i oblečení,
k tomu všemu ještě patří vkusné brýle. Zeptali jsme se tedy, co si nejraději paní Anna obléká? „Jsou to pohodlné kalhoty a halenka, cítím se tak

R ecept pro vás

niny a já bych jí velmi ráda chtěla
dopřát velkou změnu jejího image,
pozvednout sebevědomí a ukázat
tatínkovi po pětačtyřiceti letech
manželství, že žena může být krásná
v každém věku, i když nemá míry
jako modelka. A zároveň bych chtěla
mamce touto cestou poděkovat za
vše, co pro nás dělala, dělá a dělat
bude, pokud jí to zdraví dovolí.“
Tato krásná přihláška přišla do redakce Večerníku od dcery paní Müllerové. „Život mamky nebyl lehký
a prošla si mnohým. Je již pětinásobnou babičkou, má čtyři vnučky
a jednoho vnuka. Všichni ji máme
nesmírně rádi, vážíme si jí a je pro
nás tou pověstnou solí nad zlato.
Proměny si vždy ve Večerníku, který
odebíráme, pravidelně prohlíží a po
zhlédnutí je nadšená i rozzářená.
Ale nemá odvahu se sama přihlásit.
Proto svůj nápad přihlásit ji tajím,
a pokud by byla vybraná, bude to
pro ni to nejkrásnější překvapení!“

Beznovou PROMNU IMAGE vyhrála Anna Müllerová z =echovic

Chcete se zúčastnit DUBNOVÉ PROMĚNY IMAGE? Na nic nečekejte a již teď nám
pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předměVyzýváme všechny naše čtenáře, dámy a pánové, hlaste se do dalšího dílu. Nemáte co ztratit, ba naopak! Čeká tu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“. Napište nám také váš věk, velikost oblečení
na vás den plný péče, hýčkání, zcela nové vizáže a zážitku na celý život. To vše naprosto zdarma získáte jedině od adůvod,pročsedoprojektuhlásíteapročbychommělivybratprávěvás,takéodkudjste
a telefonický kontakt. Hlásit se můžete do 12. dubna. Těšíme se na spolupráci s vámi.
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

vat čerstvě posekanou trávu, budete
v kurzu! Ta sluší všem, tedy světlým
i tmavým typům.
Pokud by někomu tato barva připadala
příliš pestrá, je vhodné ji ztlumit jemnými přírodními odstíny, které jsou také
velmi módní a zároveň navodí příjemný vzhled. Dalšími módními výstřelky
současnosti jsou odstíny růžové, bledě
modré, námořnické modré, ale i bílé,
jemně žluté a béžové. Chybu neuděláte,
ani když zvolíte červenou či metalické
odstíny.
Velkým hitem však budou netradiční barevné kombinace a kombinace
vzorů. I to, co by na první pohled
nemuselo k sobě ladit, je možné si
obléci, je důležité umět tyto věci nosit. Žádná pravidla již totiž neplatí. Právě
naopak. Čím nápaditější a zajímavější,
tím lepší. Samozřejmě nemusíte vypadat, jako byste právě utekli z cirkusu, jde
pouze o to, aby byla fádnost vyměněna
za originálnost a osobitost! Klidně stačí,
když si zvolíte dvě kontrastní barvy nebo

Nyní vykročíme pravou nohou
v bok a k noze zároveň připojíme i pravou ruku. Od sebe jde
tedy zároveň noha i ruka (viz.
foto). Následně k ruce i noze přidáme levou nohu a levou ruku.
Opět jsou obě končetiny zcela
u sebe a následně od sebe. U cviku se jakoby přemisťujete například z jedné strany místnosti na
druhou stranu. Jakmile dojdete
na protějšek, otočte se a opakujte to samé zpět. V průběhu je
nutné volně dýchat. Cvik výrazně posiluje svaly celého těla.
Budu se na vás těšit zase příště.

Na tento cvik byste měli mít
dostatek místa. Přejdeme do postoje, jako když bychom začínali
klik, nohy i ruce jsou ale zcela
u sebe (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají doširoka, dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

Nyní se s nádechem narovnáme
a švihem umístíme ruce nad hlavu (viz. foto). Následně se vraťte
do výchozí pozice a cvik opakujte v rychlejším tempu celkem
dvacetkrát. Pozor si dejte na hrbení a správné umístění nohou
na šířku kyčlí. U cvičení pravidelně dýcháme. Je to výborný
cvik na zpevnění celého těla.

Nejprve se postavíme na šířku
kyčlí a následně pokrčíme lehce
nohy, vystrčíme zadek a jemně
prohneme záda, ruce umístíme
za sebe. Postoj připomíná skokana na lyžích, který je těsně před
skokem (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem
do žeber, kde máme pocit, že se
žebra otevírají doširoka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

V tomto okénku se budeme již
po devětadvacáté společně věnovat různým harmonizačním,
relaxačním, ale i posilujícím
a rehabilitačním či kompenzačním cvičením. K tomu, abychom
předešli bolestem zad, kloubů,
blokádám a dalším nešvarům je
potřeba zejména pravidelný pohyb. Pokud však již k nějakému
narušení v oblasti zad, páteře,
kyčlí a podobně dojde, nezbývá,
než se problematické partii pravidelně věnovat. Pojďme tedy na
to…

29.
DÍL

29

CVIČENÍ

PRO TĚLO
O
I DUŠI

servis pro ženy

Hola hola, jarní móda volá

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

letos slav
slavíme jubileum...

Manželé, sourozenci, kamarádi pøipojte se!

Motto na tento týden:
„a očekávat
Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu
jiné výsledky.
“

Milé čtenářky a milí čtenáři,
ři,
m v březnovém
srdečně vás všechny vítám
vydání Servisu pro ženy, k němuž se opět
te si sklenici
pohodlně usaďte, vezměte
echejte se
vody i něco dobrého a nenechejte
hlavně ničím rušit. Na co se můžete
dnes těšit? Připravili jsme pro vás
odhalení březnové vítězky PROodíváMĚNY IMAGE, dále se podívářejmě
me na jarní trendy a samozřejmě
si také tradičně zacvičíme. Opět
máte možnost přihlásit se do
ičemž
dalšího dílu Proměny, přičemž
stále hledáme představitelee obou
amotné
pohlaví, uvítali bychom i samotné
zájemce z řad mužů.
erušený čas
Příjemný a ničím nerušený
chvíle pohodyy vám přeje
ta Křížová
Aneta
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jdu z prostějovského hokeje úplně,
představím během května nového
sponzora, který finančně zaštítí jak
hokejovou mládež, tak i prvoligové
mužstvo,“ nechal se ještě na radnici
slyšet Tomiga, který Večerníku přislíbil koncem týdne aktuální novinky.
I přes pevnou domluvu už se ale neozval a formou SMS zprávy nás odkázal na pozdější, blíže nespecifikovaný
termín...

zjistili jsme

SROHNr
3RVSËxLO

Ke konečnému hlasování došlo až po
více než dvou hodinách jednání. Poté,
co byla schválena pracovní skupina,
která se bude podrobně zabývat situací
v prostějovském hokeji, došlo i na hlasování o návrhu radních, že náklady na ledovou plochu pro LHK Jestřábi spolek
a SK Prostějov 1913 bude do konce
dubna tohoto roku hradit přímo město.
Pro tento návrh zvedlo ruku třiadvacet přítomných zastupitelů napříč
politickým spektrem, proti nebyl
nikdo a pouze Hana Naiclerová (nezařazená) a Jan Navrátil (Změna pro
Prostějov) se hlasování zdrželi.
Do konce dubna se tedy situace v prostějovském mládežnickém hokeji vyřešila. Všichni ale cítí, že jde jen o klid před
bouří. Co bude následovat od května, to
totiž nikdo v tuto chvíli vůbec netuší...

"+ ' + 
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mů dokončit všechny hokejové soutěže.
Zároveň navrhuji, aby se vytvořila pracovní skupina složená ze zástupců všech
politických klubů v prostějovském zastupitelstvu, která by posoudila veškeré
možnosti podpory mládežnickému hokeji v budoucnu. Celá situace je totiž velmi nepřehledná a tato skupina by mohla
pomoci svízelné záležitosti v našem hokeji řešit,“ nadnesl František Jura.
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přál soupeře, proti němuž se Jestřábům výsledkově více daří?
„Derby s Přerovem má pro mě jen jednu
výhodu, a tou je návštěvnost. Bohužel jelikož někteří jedinci si jej pletou s koridou,
tak jsem se rozhodl do budoucna minimalizovat tyto zápasy...“
Jak se vám skousává, že mužstvo
vyřadil právě pan Přecechtěl, který
musel na podzim opustit prostějovskou lavičku?
„Pan Přecechtěl nám vůbec nevadil...“
Nebylo takto zpětně chybou, že
jste po odvolání Kamila Přecechtěla
dosadil duo Arnošt-Kočí, které mužstvo k mnoha bodům nepřivedlo?
„Rozhodně nebylo chybou odvolání
pana Přecechtěla. Trenérská dvojice Arnošt-Kočí to neměla lehké, ale
rozhodně nám ukázala dobrý a velmi
moderní směr. Bohužel adaptace týmu
na jejich tréninkové metody nebyla tak
rychlá, jak by se mi líbilo, výsledky nepřicházely a tak ač nerad, musel jsem
udělat další změnu.“
Již v létě jste do klubu přivedl
zvučné posily, zaostaly jejich reálné
výkony výrazně za vaším očekáváním? Mohl byste jmenovat, které příchody se povedly a které naopak ne?
„Zde bych se rád zmínil jen o jediném
hráči, a to o Janu Káňovi. Do týmu přišel
na základě toho, že jsem si jeho příchod
přál pouze já, chtěl jsem mu dát šanci
a neuvěřil jsem všem řečem o tom, že
on již svoji kariéru pohřbil... Již během
přípravy, kdy ještě bojoval o smlouvu,
byl přistižen ve dvě ráno v podnapilém
stavu na recepci hotelu a to ani neměl
smlouvu. A budete se divit, já ho hned
nevyhodil a nakonec mu dal smlouvu!
Jak to bylo dále, již všichni víme, výkony
nebyly, byl neustále zraněný a nakonec
se nechal slyšet, jak je to v Prostějově
špatné. Dnes věřím už i já, že si v Česku
již nikde nezahraje a jeho hokejová kariéra je u konce.“
Budete si moci nyní na chvíli odpočinout od hokeje, nebo už musíte
začít pracovat na nastávajícím ročníku 2017/2018?
„Příprava na nový ročník je v plném
proudu. Počítám, že snad budeme zase
chytřejší a nová sezóna nám přinese více
sportovních úspěchů. Máme v hledáčku
některá moc zajímavá jména.“ (úsměv)
Obecně byla asi trochu zklamáním nízká divácká účast, co podle vás
způsobilo tuto skutečnost a podepsalo se to i na rozpočtu klubu?
„Zde mohu s vámi souhlasit, návštěvnost pro mě zklamáním byla! Bohužel

Nikdy jsem neřekl, že končím!
Klub nikomu nedluží ani korunu
a můj cíl se nemění. Vlastním také
veškerou sportovní a hokejovou
výstroj „A“-týmu a mám podepsanou
nájemní smlouvu s městem.

“
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dopadla pro vás velkým zklamáním?
„Nesplnila moje očekávání, ale o žádném velkém zklamání nelze hovořit. Samozřejmě prohra a vyřazení s Přerovem
mrzí dvakrát tolik, ale všichni víme, že
jsme k pátému zápasu měli velmi blízko.
V té hlavní chvíli se od nás však odklonilo štěstí.“
Zatím každý rok přinesl výsledkový posun, až letos se na tento trend
nepodařilo navázat. Jak se smiřujete
s tímto neúspěchem, nebere vám motivaci do dalších sezón?
„S jakým neúspěchem?! Opakuji, ročník nenaplnil naše představy, ale neúspěchem by snad byla účast v play-out nebo
dokonce sestup... Motivaci mám stále
stejnou a snad ještě větší než dříve, chci
posunout prostějovský hokej zase výš.“
Čím si tedy vysvětlujete, že jste
letos neprošli do hlavní fáze play-off?
„Rozhodně si myslím, že jsme nebyli
úplně dobře fyzicky připraveni, přičemž
kolem dvacátého kola nám začala již docházet síla. Také změny trenérů a krátkodobý odchod Jirky Vykoukala mužstvu
nepřidal. Toto vše mělo na tým větší
dopad než ten jeden bod chybějící k šestému místu po základní části.“
Jaké z toho hodláte vyvodit důsledky mezi hráči i v realizačním
týmu?
„V kádru dojde k výraznějším změnám,
hlavně v obraně. Do útoku bychom
rádi získali maximálně dva, možná tři
nové hráče, jinak by měl snad zůstat tým
pohromadě. Samozřejmě pokud u nás
někteří hráči budou chtít sami zůstat...
Oznamovat nějaké změny by teď bylo
předčasné.“
Co z vašeho pohledu rozhodlo
samotnou sérii s Přerovem?
„Soupeř prostě vyhrál tři zápasy, my jen
jeden. Rozhodně jsme v těchto zápasech ale nesimulovali, jako to předváděl
například hráč Pala, nepodávali protesty
jako Přerov po druhém zápase a v neposlední řadě si myslím, že první souboj
výrazně ovlivnil neprávem uznaný čtvrtý gól. Minimálně samotný Plášek musel
jednoznačně vidět, že to gól nebyl!“
Byl jste potěšen, že došlo právě
na atraktivní derby, nebo jste si raději

rrJak hodnotíte skončenou sezónu,

Evžen
HOLUB

pro Večerník

Exkluzivní
rozhovor

PROSTĚJOV Brzy tomu budou rovné čtyři roky, co se olomoucký
podnikatel Jaroslav Luňák (na snímku) rozhodl vstoupit do zdejšího
hokeje a ujal se druholigového mužského výběru. Vytyčil si tehdy
smělý cíl dostat se až do extraligy, a byť se mu zatím podařilo docílit
„jen“ postupu do první ligy, přičemž letos skončila sezóna hned
v předkole play-off, svou myšlenku nebalí. V následujícím interview
se hokejový boss rozhovořil nejen o vyřazení s Přerovem, trenérských výměnách či nižších diváckých návštěvách, ale potvrdil i dřívější spekulace o porušení životosprávy ze strany bývalého Jestřába
Jana Káni a okomentoval rovněž složitou situaci v prostějovské mládeži. Co je však nejzásadnější, ve svých plánech hodlá dle svých slov
i nadále pokračovat a až úzkostlivě tvrdí, že licence z Prostějova
rozhodně nezmizí!

vizitka
✓ narozen 4. října 1960
✓ generální manažer „A“-týmu LHK Jestřábi
Prostějov, jednatel a spolumajitel subjektu
„LHK Jestřábi Prostějov A - team s.r.o.“
✓ do zdejšího a v té době druholigového klubu vstoupil na jaře 2013, čímž se nastartoval

JAROSLAV LUŇÁK:
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nastávající, a já osobně pro to udělám
úplně vše, co je v mých silách.“
Čím si tedy vysvětlujete, že se vyrojilo tolik spekulací?
„O tom nebudu spekulovat. Já jsem
v Prostějově, budu zde začínat pátou
sezónu, mám velmi dobrou spolupráci se statutárním městem Prostějov, klub nikomu nedluží ani korunu
a můj cíl se nemění. Jen ta cesta k cíli
se trochu prodlužuje, nebo chcete-li, klikatí. Chtěl bych moc, skutečně
velmi moc poděkovat statutárnímu
městu Prostějov za podporu, které se
dostalo ´A´-týmu nejen v této sezóně,
ale i ve všech sezónách předchozích.
Moc si vážíme i nových šaten a pevně
věřím, že naše spolupráce bude pokračovat minimálně ve stejné výši i sezónách následujících.“
Uplynulé měsíce byly problematické rovněž z toho důvodu, že tu
vznikl nový mládežnický oddíl SK
Prostějov 1913. Představuje pro vás
rozdělená mládež nějaký problém,
a jak byste si přál, aby tato situace
dopadla?
„Myslím si, že stávající situace je dále
neúnosná, a pevně věřím, že k sobě jak
pan Tomiga, tak zástupci nového klubu
najdou cestu, i když to asi nebude jednoduché. Sám bych byl moc rád, kdyby
se tento problém co nejdříve urovnal.
Rozhodně ale zásadně nesouhlasím
s tím, aby se tento problém řešil urážkami, udáváním nebo dokonce fyzickým
napadením, to se mi těžce příčí. Co
dále rozhodně nechci je, aby do tohoto
problému byl vtahován také ´A´-tým,
který má být vzorem pro všechny mladé hokejisty v Prostějově. Já pro to dělám maximum.“

návrat do první ligy
✓ vystudoval pedagogickou fakultu, obory tělesná výchova a zeměpis
✓ od revoluce se věnuje podnikání a vlastní dnes nejstarší cyklistickou
firmu v České republice, obchoduje rovněž s elektronickými cigaretami
a elektronikou.
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„O tom hovoříte asi jen vy...Já jsem nikdy nic takového neřekl! Navíc vlastním licenci, hráčská práva na všechny
použitelné hráče ´A´-týmu, veškerou
sportovní i hokejovou výstroj ´A´-týmu
za zhruba čtyři miliony korun a mám
podepsanou nájemní smlouvu s městem. Před čtyřmi lety jsem zadlužený
tým mužů včetně licence koupil od pana
Tomigy, vyrovnal nemalé dluhy a zajistil
peníze na postupovou sezónu i všechny
další sezóny. Pokud by mělo být něco
jinak, musel by na mě někdo udělat kolosální podvod a to si skutečně neumím
představit...“
Co tedy říkáte na tvrzení pana
Tomigy, že licenci vlastní on?
„Připadá mi až neuvěřitelné, s jakou
vytrvalostí se Večerník snaží veřejnosti podsouvat existenci nějakého
nebezpečí v pokračování WSM ligy
v Prostějově. Pan Tomiga při svém posledním vystoupení na radnici jasně
řekl, že LHK Jestřábi Prostějov, spolek
a LHK Jestřábi Prostějov ´A´-tým jsou
jeden klub, který vlastní licence jak na
všechny mládežnické, tak seniorské kategorie ledního hokeje. V tom má naprostou pravdu, máme jednotné číslo
na ČSLH a i zde jsme jako jeden klub
vnímáni. Kompetence potom máme
už déle než čtyři roky rozděleny a stejně
tak i licence na soutěže. Z jednání, která
i vzhledem k připravovaným personálním změnám v LHK Jestřábi Prostějov,
spolek momentálně vedeme, nic nenasvědčuje tomu, že by mělo i v budoucnu být něco jinak. A ani to jinak vzhledem k podepsaným dokumentům být
nemůže.“
Nepociťuje ovšem v souvislosti
s nynějšími personálními změnami
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Pan Přecechtěl nám nevadil...

v čele Jestřábů obavy ohledně svého dalšího působení
u prostějovského „áčka“?
„Myslím, že jsem zde za
čtyři roky odvedl kus
dobré práce, posunul
tým z průměru druhé
ligy do ligy první, kde
hrajeme důstojnou roli,
a máme ambice být ještě
výš. Pevně věřím, že se
nám tento cíl splní
již v sezoně

Derby s Přerovem má pro mě jen
jednu výhodu, a tou je návštěvnost.
Bohužel jelikož někteří jedinci si
jej pletou s koridou, tak jsem se
rozhodl do budoucna
minimalizovat tyto zápasy...“

“
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lidi nechodili, ani když jsme
byli první, ale pevně věřím, že co není, může
být a pro zvýšení zájmu o hokej uděláme
v příští sezóně maximum.“
V poslední době
se stále více proslýchá
o vašem konci v prostějovském hokeji. Je na
tomto něco pravdy,
nebo ne?

Generální manažer „A“-týmu Jestřábů v exkluzivním rozhovoru vyvrací hojně šířené fámy

JAROSLAV LUŇÁK: „VLASTNÍM LICENCI

43

 

www.vecernikpv.cz

nás také na

najdete

Praha (spo) – K velkému překvapení se schyluje v západní části druhé
ligy. Trojice Havlíčkův Brod, Jablonec nad Nisou a Moravské Budějovice si vystačila se čtyřmi zápasy
a prošla do závěrečného kola tamější
vyřazovací části, avšak vítěz základní
části nejzápadnější ze tří skupin stále
nemá nic jistého. Kobra Praha byla
proti Vrchlabí favoritem, avšak sérii
nezačala vůbec dobře a prohrávala
už 0:2 na zápasy. Poté se jí však podařilo dvakrát vyhrát poměrem 4:2,
na čemž se podíleli bývalí Jestřábi Šimon Antončík a Filip Švaříček, oba
své konto rozšířili o dvě asistence.
Postupujícího tak určí až pátý duel,
který se v hlavním městě uskuteční
v pondělí 20. března.

- + 

Vsetín (spo) – Východní skupina
druhé ligy už zná prvního finalistu. Stali se jimi hokejisté Vsetína,
kteří otočili sérii proti Hodonínu
a postoupili po výhře 3:1 na zápasy.
Razítko dodali v sobotu večer, když
zvítězili 5:2 na ledě Hodonína, dvěma brankami se pod něj podepsal
René Kajaba, po jedné přihrávce si
připsal Vladimír Luka s Jakubem
Čuříkem. Naopak druhou sérii mezi
Porubou a Šumperkem rozsekne až
páté utkání, které se na ostravském
ledě odehraje v pondělí 20. března.
Severomoravané měli i zásluhou
produktivního Davida Zachara nůž
na krku, avšak v sobotu večer doma
také díky asistenci Tomáše Sedláka
zvítězili 2:1 a vynutili si rozhodující
střetnutí.
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Skalica (spo) – Také na Slovensku
již začaly extraligové boje a také tam
se hraje s prostějovskou účastí. Z osmého místa po základní části totiž
prošli do vyřazovací části hokejisté
Nových Zámků, jejichž barvy mimo
jiné hájí Marek Drtina. Loňský Jestřáb tak zažívá delší sezónu než jeho
nedávní spoluhráči, avšak už jen dvě
porážky ho dělí od dovolené. Hráči Banské Bystrice totiž potvrzují
pozici vítěze dlouhodobé soutěže
a jasného favorita série, když svému
soupeři dvakrát nadělili osm branek
a radovali se z vysokých výher 8:2
a 8:0. V dalších sériích vede ještě
Nitra 2:0 na zápasy nad Popradem,
naopak mezi Žilinou a Zvolenem
i Košicemi a Martinem platí nerozhodný stav 1:1.

\  
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Technika Brno se zachránila ve druhé hokejové lize a přispěli k tomu
i dva Jestřábi. Tradičnímu účastníkovi minimálně třetí nejvyšší domácí soutěže se pranic nevydařila sezóna, když byl na východě od počátku
beznadějně poslední a zamířil do
baráže, ve skupině s Jindřichovým
Hradcem a Sokolovem však zabral.
Jihomoravané zvládli obě klíčové
bitvy se Západočechy a právě celek,
jenž tři roky zpátky toužil na úkor
Prostějova postoupit do první ligy,
poslali do krajského přeboru. Výraznou roli v tom sehrál také Vojtěch Augustin, jenž první vzájemný
duel poslal do vítězného prodloužení a v domácí odvetě vsítil při výhře
4:1 vítězný gól. Radovat se spolu
s ním mohl rovněž další mladík
Robin Medek, jenž vyšel bodově
naprázdno.

ZJISTILI
JSME ...
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TOMIGA APOUŽITELNÉ
HRÁČSKÁ PRÁVA NA VŠECHNY
HRÁČE „A“-TÝMU!“

jubileum...

PROSTĚJOV Pro mnoho oddílů
sice ještě stávající sezóna 2016/2017
neskončila, vedení prostějovských
Jestřábů však nyní intenzivně pracuje na skládání kádru pro příští
ročník. Jisté je, že k „A“-týmu přijde
nový hlavní trenér a změny se dotknou i hráčského materiálu. Jediný
zatím potvrzený odchod představuje obránce Jiří Vokurka, naopak jiná
sedmička jmen by měla na Hané stoprocentně pokračovat.
„Chtěli bychom udržet kostru týmu. Určitě zůstávají Jakub Neužil, Lukáš Krejčík,
Matouš Venkrbec, Lukáš Luňák a Ondřej
Fiala, které máme pod smlouvou. Dále
budou platit opce na Honzu Rudovského, Dana Koláře a ještě nějaké další hráče.
Víme, že nás tlačila bota v obraně, s tou se
budeme snažit něco udělat,“ vyjádřil se
na webových stránkách oddílu sportovní
manažer Jiří Vykoukal. V případě dalších
jmen zatím definitivní rozhodnutí nepadlo, záležet bude i na stanovisku kmenových oddílů. „Někteří vědí, že o ně
máme zájem, a s těmi jednáme. Těm,
u kterých jsme na vážkách, jsem na rovinu řekl, že je to padesát na padesát.
Tam si musíme ještě dát pro a proti,
jaký přínos pro nás můžou mít. Takže
všichni vědí, na čem teď jsou,“ dodal
dlouholetý reprezentační bek.
Jeho přáním je přivést dostatečně kvalitní a současně co levné hokejisty, kteří se
chtějí dále posouvat a ideálně si prostřednictvím svých výkonů tady na Hané vybojovat extraligové angažmá. „Kvalitních
obránců je strašně málo a navíc si všichni
myslí, že tu budou hrát s prominutím za
milióny. Neříkám, že kádr nebude doplněný i o nějaké starší hráče, protože potřebujeme i zkušenost, uvidíme ale ještě, jak
to bude. Pracujeme na tom, ale není to tak
jednoduché,“ podotkl.
Jisté také je, že právě dvojnásobný mistr
světa bude i nadále zastávat pozici sportovního manažera a podílet se na skladbě
mužstva, vyloučen není ani jeho návrat na
lavičku v pozici jednoho z asistentů. Otázkou však zatím stále zůstává, kdo bude
mít to hlavní slovo při trénincích a zápasech. „Zatím jsme ještě s nikým nejednali,
máme ale nabídky od agentů i samotných
trenérů. Tento bod je plně v kompetenci
majitele a nemohu vám prozradit žádné
jméno ani naznačit, ale hlásí se nám mladí
i starší, zkušenější i ambiciózní,“ odpověděl Vykoukal velice obecně.
Jeho vlastní prostějovské angažmá začalo před lety příchodem na pozici mentálního kouče, na tuto činnost už mu však
příliš času nezbývá, přestože jej nejvíce
baví. „Jsme klubem, který musí pozice
zdvojovat i ztrojovat a mohl jsem tu nabrat plno zkušeností. Mohl jsem si vyzkoušet pozici hlavního trenéra i jednání
s lidmi a hráči,“ vyzdvihl.
Naopak na oddech si zatím stále musí
počkat. „Volno jsem neměl ani nepamatuji, teď vedu jednání s agenty a navštěvuji
hromadu zápasů. Manželka to se mnou
má doma těžké,“ přiznal.
Nejlepší vztahy se podle něj podařilo vybudovat s extraligovým Zlínem, označil
je za nadstandardní, ačkoliv největší část
kariéry strávil v dresu pražské Sparty
a právě tímto týmem prošla značná část
jestřábího kádru. „Žádnou velkou výhodu mi to neposkytuje a naše vztahy
jsou jako s každým jiným týmem, také
se občas chovají tržně,“ připustil. A právě
„jeho“ Sparta velice překvapivě skončila
již ve čtvrtfinále extraligového play-off,
navíc hned po čtyřech zápasech. „Je to
propadák a velký neúspěch, i když i Brno
má velice silný tým. Sparta byla v úvodu
série lepší, přišly ale stupidní vyloučení i
náhodný gól a série se začala překlápět
na druhou stranu. Ukazuje se, jak je velice tenká linie mezi úspěchem a neúspěchem, my jsme zažili něco podobného
s Přerovem,“ porovnal Jiří Vykoukal brzké konce obou oddílů.
(spo)
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Jiří Pospíšil (PéVéčko)
František Jura (ANO 2011)
Aleš Matyášek (TOP 09)
Aleš Blumenstein (ODS)

Opoziční zastupitelé z řad nezařazených vytáhli na předsedu LHK Jestřábi spolek Michala Tomigu i faktury na
výzbroj a výstroj, které jsou podle nich
fingované! „Pan Tomiga obdržel od
města dotaci ve výši půl milionu korun na to, aby žáčkům a dorostencům
koupil novou výstroj. Při vyúčtování
této dotace předložil dvě faktury od
jisté pražské firmy, která však nikdy
takové faktury ve svém účetnictví neuváděla. Zjistila jsem si to u Finančního
úřadu v Praze,“ uvedla Hana Naiclerová. „Jestli máte podezření ze spáchání
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Jednání zastupitelstva byli minulé pondělí samozřejmě přítomni i vedoucí
představitelé obou klubů, za SK Prostějov 1913 Milan Sedlo a za LHK Jestřábi
spolek Michal Tomiga. Druhý jmenovaný si od různých zastupitelů vyslechl
hodně tvrdá slova. „Co se týká LHK
Jestřábi, tak v tomto klubu očividně
dochází k porušování zákonů při financování,“ nechal se slyšet Jan Navrátil (Změna pro Prostějov). „Souhlasím
s náměstkem primátorky Pospíšilem
v tom, že v Prostějově není místo pro
dva hokejové kluby. A já jsem pro, aby
tím jediným, kdo by měl v budoucnu
hrát na zimním stadionu v Prostějově,
byl SK Prostějov 1913,“ dodal Navrátil.
„Není to o tom, že bychom chtěli jeden
z klubů odstřelit. Ale konstatuji, že vedení
a financování oddílu LHK Jestřábi je jeden velký podvod,“ zahřímal František
Švec (nezařazený). „Na minulém zastupitelstvu nám tady pan Tomiga tvrdil, že na
něho není uvalena žádná exekuce, přestože jsme měli jasný důkaz o stále platném
vymáhání okolo tři sta tisíc korun. Dnes
jsem si v rejstříku ověřil, že exekuční řízení na LHK Jestřábi se už aktuálně pohybuje na částce 1,1 milionu korun! Pane
Tomigo, vy jste nám lhal a lžete stále!“
obrátil se Švec na přítomného předsedu
LHK Jestřábi spolek.
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govi bude zbytečně bitý,“ sdělila svůj
názor Hana Naiclerová (nezařazená).
„Strkáme oba kluby do jednoho pytle.
Je to z naší strany nespravedlivé,“ přidal
se František Fröml (Změna pro Prostějov). „Naším prvořadým úkolem je, aby
děti obou klubů mohly dohrát sezónu.
Situaci ve vztazích obou klubů a jejich
působení na zimním stadionu v Prostějově budeme řešit příště,“ namítla primátorka Rašková.
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Možnost k vystoupení a vyjádření svých
názorů dostali i představitelé obou
mládežnických klubů. Jako první před
zastupitele předstoupil Milan Sedlo,
předseda SK Prostějov 1913. „Pokud
schválíte návrh rady města, nemyslím si,
že by nám na tom něco vadilo. Já bych
si jen dovolil navrhnout, abyste nejednali pouze o řešení do konce dubna, ale
schválili nějaké řešení, abychom mohli
na zimním stadionu fungovat až do
konce roku. Pak bychom teprve mohli
řešit existenci jednoho nebo obou klubů. Bavme se o celkové částce na rok,
a teprve pak o tom, jak si sumu rozdělíme
s LHK Jestřábi,“ podal protinávrh Milan
Sedlo. Ten však byl po chvíli odmítnut.
„Nejdříve se dohodněte s Jestřáby, pak
se bavme o podpoře na celý rok,“ řekla
razantně primátorka Alena Rašková. „Já
jsem schopen se domluvit s kýmkoliv.
Ale asi bychom se neměli domlouvat s
klubem, který je v exekuci, a navíc jsou
na něj podána trestní oznámení. My
jsme čistý klub. A jako takový bychom
měli problém spojit se s oddílem, který
má takové problémy,“ odpověděl předseda SK Prostějov 1913 Milan Sedlo.

Milan Sedlo:
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trestného činu, ihned byste měla konat
a podat na policii trestní oznámení,“
vybídla zastupitelku primátorka Alena
Rašková. „Tyto faktury nejsou očividně legální, údajný dodavatel výstroje je
vůbec neuvedl do daňového přiznání.
Otázkou je, jak kvalitně tedy probíhaly
kontroly finančního odboru prostějovského magistrátu v LHK Prostějov.
Jsem pevně přesvědčen, že těch pět
se tisíc korun nešlo na výstroj malým
hokejistům, ale někomu tyto peníze
skončily v kapse,“ nebral si servítky
František Švec. „Nechápu, proč pan
Tomiga údajně za výstroj platil v hotovosti, když peníze od města dostal na
účet a z účtu také mohl transparentně
zaplatit fakturu,“ dodala ještě Naiclerová. „Žádný trestný čin jsem nespáchal!
Co se týká financování hokeje, několik
zastupitelů je zde úplně mimo mísu!
Nevím, proč bych za dodanou výstroj
nemohl platit v hotovosti, v dotační
smlouvě není žádná instrukce, že by
platby za materiál měly jít přes účet,“
bránil se v obřadní síni radnice Michal
Tomiga.

Diskuse o mládežnickém hokeji se začaly minulé pondělí opět neúměrně
protahovat. S prvním rozumným návrhem vystoupil až po více než hodině
František Jura (ANO 2011). „Diskutujeme tady už dlouhé desítky minut
o něčem, co se vůbec netýká návrhu,
který tedy máme schvalovat. Zvedněme
pro něj ruku, aby děti obou klubů měly
do dubna vystaráno a mohly bez problé-
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Předseda LHK Jestřábi spolek vzápětí popsal chod celého klubu a před
zastupiteli odmítl veškerá obvinění
z podvodů. „Nedopustil jsem se ničeho
trestného. A mohu to prokázat. Navíc
od roku 2011 tlačím před sebou dluh,
který klubu způsobili dospělí Jestřábi.
Veškeré exekuce vůči mně nebo klubu
LHK Jestřábi spolek jsou nyní zastaveny. Jestli si však myslíte, že jsem nějakým
způsobem selhal, stavím se k tomu čelem
a beru to na sebe. Již před tímto jednáním
jsem oznámil paní primátorce Raškové, že jsem odstoupil z funkce předsedy
klubu LHK Jestřábi spolek a tuto funkci
předal panu Odstrčilovi. Zhruba do května mu budu předávat veškerou agendu
spojenou s chodem klubu, pak v klubu
skončím. Ještě předtím ovšem přivedu
do hokejového klubu silného sponzora,
který chce Jestřáby finančně podporovat
v dalších letech,“ uvedl Michal Tomiga.
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PROSTĚJOV Na jednání zastupitelstva města se probírala i skutečnost,
která prostějovské hokejové fanoušky zajímá zřejmě nejvíc. Je vůbec
možné, aby odcházející Michal Tomiga prodal licenční práva na soutěže
mládeže, ale i prvoligového mužstva, zájemci z jiného města? Fanoušky
Večerník zřejmě znervózní, ale tuto možnost vyloučit nelze! Jak totiž zaznělo, licenci na WSM ligu vlastní právě LHK Jestřábi spolek, nikoliv provozovatel „A“-týmu posledních čtyř sezón Jaroslav Luňák! Ten však tvrdí
něco jiného... Co je však horší, po konci HC Prostějov v roce 2004 bylo
z licence odejmuto zástavní právo města!
šumělo. „Pokud vím, tak v roce 1999
Michal KADLEC
licenci pro první hokejovou ligu kouCo bude dál s hokejem v Prostějově? pilo město Prostějov od havířovského
Jak se Večerník přímo na zastupitelstvu hokejového klubu za dva a půl miliodozvěděl, licenci pro druhou nejvyšší nu korun. Vzápětí ji převedlo na tehtuzemskou soutěž drží de facto v ruce dejší HC Prostějov, ovšem s tím, že ve
odstupující předseda mládežnického smlouvě bude zakotveno zástavní práklubu Michal Tomiga. „Je majetkem vo. To proto, aby se s licencí nemohlo
LHK Jestřábi spolek,“ odpověděl na volně nakládat,“ připomněla fakta z
četné dotazy zastupitelů. V obřadní usnesení zastupitelstva města z roku
síni prostějovské radnice to jenom za- 1999 Hana Naiclerová (nezařazená).

Z TITULNÍ STRANY

Vše vzápětí vysvětlil náměstek primátorky Statutárního města Prostějov Jiří
Pospíšil (PéVéčko). „Je pravda, že až
do roku 2004 byla licence na první hokejovou ligu v majetku města, klub ji
měl fakticky jen propůjčenou. Ovšem
v uvedeném roce, kdy hokej v Prostějově přebíral pan Bartošek, byla na základě souhlasu zastupitelstva bezplatně převedena na nový hokejový klub.
Tím zástavní právo zaniklo. Město
Prostějov nemůže být totiž vlastníkem
hokejové licence a dnes nemáme ani
žádný vliv na to, co se s ní bude dít,“
objasnil Jiří Pospíšil.

Zmíněný dokument putoval z rukou
Michala Bartoška na nového majitele
Jestřábů Zabloudila, který práva na
první ligu předal v roce 2010 Michalu Tomigovi. „Před sedmi lety jsem je
odkoupil za jeden milion korun. To
není žádným tajemstvím,“ potvrdil
před zastupiteli Tomiga.
Otázkou je, proč se peníze už z prvního prodeje Michalu Bartoškovi
nevrátily do městské pokladny a lze
jen spekulovat, za kolik tento muž
„pustil“ práva Zabloudilovi, a jaká
byla hodnota v době, kdy se v Prostějově hrála jen druhá liga...

Vše pak může být ještě zamotanější.
Generální manažer a provozovatel
„A“-týmu Jaroslav Luňák totiž tvrdí,
že licenci je v jeho držení! „Něco takového jsem po Prostějově slyšel...
To se ale pan Luňák mýlí, má ji ode
mne pouze pronajatou, nemůže s ní
nikterak manipulovat,“ zareagoval
exkluzivně pro Večerník Michal Tomiga.
Zbývá tedy vyřešit, co s licencí pro
mužský hokej nyní bude. „Odstoupil
jsem z funkce předsedy LHK Jestřábi spolek, abych umožnil vstřícnější
jednání klubu s městem. Než ode-
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Hrozí Prostějovu PRODEJ LICENCE?

Pavel Smetana (ČSSD)
Ivana Copková (KSČM)
Petr Kousal (KDU-ČSL)
František Švec (nezařazený)
František Fröml (Změna pro Prostějov)

    

pracovní skupina zastupitelstva

Jak Večerník informoval v minulém čísle, radní přišli na pondělní jednání předložit svůj návrh na řešení celé svízelné
situace okolo dvou mládežnických klubů. Udělení tradiční dotace na pokrytí
nákladů za užívání ledové plochy smetli
ze stolu, místo toho měl v případě souhlasu zastupitelstva vejít v platnost jiný
systém úhrady. „Předkládáme návrh,
aby veškeré náklady na ledovou plochu
zaplatilo do konce dubna přímo město,
a to jak LHK Jestřábi spolek, tak nově
vzniklému oddílu SK Prostějov 1913,“
sdělila zastupitelům primátorka Alena
Rašková (ČSSD), která vzápětí ve snaze
co nejvíce zkrátit celé jednání o tomto
jediném bodu přednesla své jasné stanovisko. „Na základě jednacího řádu zastupitelstva upozorňuji, že budu u každého
@+   ( 
jednotlivce tolerovat diskusní příspěvky
  ( + 
v délce dvakrát dvě minuty. A na tomto
, %  $
budu striktně trvat! Některé příspěvky
se nám totiž vždy neúměrně prodlužují,“ Některým opozičním zastupitelům se
předeslala své rozhodnutí primátorka nový návrh radních nelíbil. „Proč jednotlivé mládežnické kluby slučujeme
Rašková.
neustále do jedné hromady, když oba
|  ,'    mají zvlášť své IČO a oba zvlášť podaly i
své žádosti o dotaci města. SK Prostějov
   %'
1913 nemá žádný problém, není na něj
Přestože všichni zastupitelé obdrželi ná- uvalena žádná exekuce a má sto dvacet
vrh rady města v písemné podobě dosta- dětí. Myslím si, že vzhledem k tomu,
tečně předem, někteří z nich nechápali, že na LHK Jestřábi spolek je uvalena
o co vlastně jde. „Budeme hlasovat o exekuce a na klub jsou podána již tři
tom, že souhlasíme s jiným financová- trestní oznámení kvůli podvodům, tak
ním pronájmu ledové plochy. Město tím zbytečně trestáme klub SK Prosbude domovní správě hradit náklady za tějov 1913. Ten tak kvůli panu Tomi-
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oba hokejové mládežnické kluby a hodiny na ledové ploše bude objednávat
přímo město Prostějov. Faktury bude
domovní správa vystavovat přímo na
magistrát. A znovu zdůrazňuji, že tento
systém platí pouze do konce dubna tohoto roku, když mladí hokejisté ještě dohrávají své soutěže,“ upřesnila návrh rady
města primátorka. Vzápětí z řad opozice
ale padla další otázka, co se v případě odhlasování tohoto návrhu stane se žádostmi o dotaci, které oba kluby v řádném
termínu oficiálně podaly. „Pokud návrh
zastupitelstvo schválí, přechází se na jiný
režim a tím jsou i zmíněné žádosti o dotace zúřadovány. Co se s mládežnickým
hokejem stane po dubnu tohoto roku,
o tom budeme pak jednat dále,“ odpověděla Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátorky Statutárního
města Prostějov.

PROSTĚJOV Minulé pondělí
Původní
hodinu po poledni byla v ob- reportáž
řadní síni prostějovské radnice
zahájena třetí část odloženého pro Večerník
jednání zastupitelstva města, Michal
které bylo zahájeno v pondělí
KADLEC
20. února, aby pokračovalo o
den později v úterý a kvůli neshodám o udělení dotace dvěma
hokejovým mládežnickým klubům se celé martyrium přesunulo
na 13. března. Zastupitelé nakonec po dvouapůlhodinové debatě přerušené několika přestávkami schválili financování nákladů
na ledovou plochu, kterou tak do konce dubna tohoto roku budou využívat především děti dvou mládežnických hokejových
klubů LHK Jestřábi a SK Prostějov 1913.

„JÁ V PROSTĚJOVĚ KONČÍM,“ OHLÁSIL ŠÉF LHK JESTŘÁBI
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lední hokej

OLOMOUC Celkem tři sta
jedenácti žádostem o finanční
prostředky z dotačního titulu
Podpora celoroční sportovní
činnosti vyhověl v letošním roce
Olomoucký kraj. Mezi žadatele
rozdělil 42 320 000 korun.
Téměř dvaatřiceti miliony region
podpořil sedmadvacet sportovních
organizací, které se ucházely o dotaci
vyšší než dvě stě tisíc korun. Mezi
zbývající žadatele pak putuje zhruba
devět milionů. „Oblast sportu patří
k těm, které Olomoucký kraj podporuje od svého vzniku. Důležití jsou

pro nás nejen dospělí sportovci, ale
také mládež a děti. Jejich aktivity budou proto letos poprvé podpořeny
v samostatném dotačním programu,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Dotaci nad 200 000 korun získali
například tenisté, volejbalistky
a basketbalisté z Prostějova, Fenix
Ski Team Jeseník, šumperští hokejisté, tenisový a hokejový klub z Přerova,
házenkáři TJ Cement Hranice, HC
Olomouc, volejbalový klub UP, Sigma a házenkářky olomoucké Zory.
Cílem Programu na podporu sportu
v Olomouckém kraji je podpora
celoroční sportovní činnosti oddílů
nebo klubů, které sídlí v regionu.
Dále také pomoc při organizaci výz-

namných regionálních sportovních
akcí a za důležité považuje kraj
i zkvalitnění sportovní přípravy dětí
a mládeže poskytováním dotací na
získání trenérské licence pro trenéry,
kteří působí v regionu.
„Na podporu sportovních akcí v roce
2017 vyčlenil Olomoucký kraj osm
milionů sto tisíc korun. Dalších sto
tisíc má úřad připraveno pro žadatele
o dotace na získání trenérské licence.
Peníze z tohoto dotačního titulu jsme
zatím nikomu nepřidělili,“ konstatoval náměstek hejtmana Olomouckého kraje František Jura.
Tento dotační titul s pořadovým
číslem tři totiž běží až do konce
června, a tak zájemci mají stále čas se
hlásit.
(red)

přes 42 milionů korun
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PROSTĚJOV Nezvykle dlouze
se na pozápasové tiskové konferenci rozpovídal asistent
trenéra domácích fotbalistů Petar Aleksijević. Jeho nezlomný
duch je opravdu příkladný a bylo
by třeba, aby jej sdíleli i jeho
svěřenci.
„Chyběla nám větší odvaha
v přebírání odpovědnosti za
kombinační hru. Frýdek má zkušené
mužstvo doplněné mladšími hráči
a bylo zřejmé, že budou v pohodě,
protože v předchozím utkání uhráli
obrovský výsledek pro celý kraj,“
vysekl poklonu hostům s narážkou
na senzační výhru nad Baníkem.

V uplynulém období si nejen sportovní fanda zvykl na plnou nůši úspěchů, jichž docílili
sportovní zástupci města Prostějova i zbylého
regionu. V tuto chvíli se však zdá, že právě letošní rok bude nutné očekávání snížit, zatím
se nedaří tolik, jak bývalo obvyklé. Náš výčet
můžeme začít u hokeje, kdy sezóna skončila už
v předkole play-off a stále nevyřešenou zůstává
otázka mládeže, ani druhému nejpopulárnějšímu kolektivnímu sportu se zatím nevede podle
představ a zatím se zdá, že po loňské postupové
euforii zavládne sestupové zklamání. Nečekaný
pád o soutěž níž hrozí rovněž basketbalistům,
kteří po medailových letech zažívají nejhorší
sezónu od svého vstupu mezi tuzemskou elitu,
a bez zaváhání si nevedou ani druhé nájemkyně
Sportcentra DDM volejbalistky. Zcela jistě už
nezískají double a budou muset tvrdě zabojovat
o extraligový titul, jejich dominance začíná být
ohrožena. No a se zlatem se musejí rozloučit
také boxeři, v jejichž případě to tentokrát vypadá
na stříbro.

Jednu ránu za druhou musejí v posledních týdnech strpět příznivci nejznámějšího tuzemského sportovního oddílu. Není to sice tak dávno,
co se fotbalistům podařilo slavně zvítězit nad
anglickými a italskými soupeři a co hokejoví vyslanci s písmenem „S“ na dresu prošli až
do finále kontinentální soutěže, avšak tyto
úspěchy jsou již zapomenuty a současnost je
až krutá. Hokejisté pravda obsadili třetí místo
po základní části a těšili se, že znovu po deseti
letech pozvednou mistrovský pohár nad hlavu,
avšak místo toho utržili čtveřici těžkých direktů a byli poraženi na hlavu. Stejně tak i fotbalisté už téměř zapomněli, jaké to je vyhrávat,
a došla jim i trpělivost s trenéry. Nad volbou
nového kouče ovšem téměř všichni kroutí hlavou a nevědí, jestli se smát, nebo brečet. Zrodila se spousta vtipů, až i fanoušci jiných klubů
pak svého soka litují. A aby toho nebylo málo,
basketbalistky Sparty byly ze soutěže vyloučeny, protože si dávaly vlastní koše. Není tak co
závidět.
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Dvě velké nadregionální akce v podání menších sportovních odvětví budou o víkendu
k vidění v prostějovském regionu. Milovníci
krasobruslení si přijdou na své v sobotu od
brzkých ranních hodin a prakticky po celý den
bude prostějovský zimní stadion v obležení desítek dětí či mládežníků a jejich rodičů i oddílových trenérů, dokonce po oba dny volna se pak
v nedalekém Kostelci na Hané budou pohybovat ti nejlepší čeští střelci z polní kuše. A to
napříč všemi věkovými kategoriemi; od kadetů
přes juniory a dospělé až po seniory. V sobotu
i v neděli budou soutěžit v tamější sportovní
hale a posílat desítky šípů do trojice malinkých
terčů vzdálených necelých dvacet metrů. Obě
akce navíc nejsou jen o dosažených výsledcích,
ale i udržování kontaktů a budování přátelství,
o čemž svědčí atmosféra, která na místě panuje.
I z tohoto důvodu se vyplatí vydat se z domu
a vyhradit si trochu času, nejde totiž o zdolání
soupeřů za každou cenu, ale i radost z koníčku
a možnosti potkat se s kamarády.

tat tak, abychom ve Znojmě něco
zkusili.“
Závěr tiskovky pak byl docela emotivní. „Pokud bychom teď řekli,
že v druhé lize končíme, můžeme
rovnou rozpustit celý mančaft
a potkat se všichni osmého
července, kdy si řekneme si plány
na další ročník Moravskoslezské
ligy. To ale nechceme! Bojovnost
a nasazení, nikoli samozřejmě kvalita, v druhém poločase dávají naději
do dalšího zápasu, že by z toho
mohlo něco pozitivního vzejít. Dokud existuje i teoretická šance na
život, tak ho budeme žít,“ zakončil
své vystoupení Petar Aleksijević.
&$/$/4&)]

na pět bodů, což se nám povedlo
jen v prvním jarním zápase. Pokud
se přidržíme teorie, můžeme
s notnou nadsázkou stále získat ve
zbývajících kolech třiatřicet bodů,“
vyloudil lodivod eskáčka úsměv na
tvářích účastníků a ve stejném duchu pokračoval: „Máme dva týdny
na to, abychom se připravili na
následujících pět velmi přijatelných
soupeřů. (úsměv) Jedeme do Znojma, přijede Baník, jedeme do
Vlašimi, přijede k nám Opava
a následně cestujeme do Ústí nad
Labem. Musíme si uvědomit, že
venku jsme všechny tři minulé zápasy propadli. Musíme se nachys!/'&-\+

„U nás pak prakticky neměli co
ztratit, mohli hrát v klidu a čekat na
svoji šanci, kterou jsme jim nabídli.
Ve druhém poločase jsme se sice
dostali do tlaku, ale při zakončení
jsme volili špatná řešení. Když se
dostanete s tak organizovaným
mužstvem, jakým Frýdek-Místek je,
do tolika možností a nevyužijete je,
nelze pomýšlet na úspěch,“ doplnil
Aleksijević k právě skončenému
zápasu.
V další části reagoval na dotaz,
jak se bude pro Prostějov vyvíjet
dál zbytek jarní sezóny, když start
jarní části nesplnil očekávání.
„Doufali jsme, že stáhneme ztrátu
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hlasovací soutěž veřejnosti v anketě
Sportovec města Prostějova Hvězda
prostějovských médií. Předčila tak
věhlasné tenisty v čele s Kvitovou
a Berdychem, které zná celý svět!

ELIŠKA
HUBÁČKOVÁ
Mladičká krasobruslařka vyhrála

!$+&,

Nový předseda 1.SK Prostějov
František Jura při oceňování
nejlepších sportovců města

„BEZ PETRA LANGRA
BYCH TADY NESTÁL.“

'-$!,

Odchovanec prostějovského hokeje
Petr Kumstát se stal „Železným mužem“ pražské Sparty. Jeho sobotní extraligové utkání v Brně bylo v pořadí
již 252. zápasem v řadě za sebou, kdy
oblékl dres s rudým S na prsou. Stal se
tak klubovým rekordmanem.

252
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Házenkáři Prostějova opravdu neprožívají dobré období. V dalším
druholigovém zápase podlehli na
půdě Maloměřic rozdílem sedmnácti branek a padají tabulkou strmě
dolů. A to je čeká derby...

DEBAKL:

Volejbalistky VK AGEL se otřepaly z předchozích dvou porážek
s olomouckým rivalem a zvítězily
na jeho palubovce beze ztráty setu.
Zajistily si tak prvenství po základní
části UNIQA extraligy.
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Kraj rozdělí mezi sportovce

sport
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PROSTĚJOV Právě tuto sobotu
25. března se v prostorách Víceúčelové haly-zimního stadionu
uskuteční další ročník Velké ceny
města Prostějova v krasobruslení.
Regionální svátek tohoto olympijského sportu bude jedním
z posledních závodů letošní sezóny a jeho součástí bude rovněž
Přebor Olomouckého kraje. Právě pod záštitou hejtmanství a také
Statutárního města Prostějova se
celá soutěž koná.

VELKOU
CENU

pořádají

Startovat se bude v celkem dvanácti
kategoriích a pořadatelé očekávají
hojnou účast. Již nyní hlásí kolem sto
padesáti přihlášených dětí. „Převážně
se jedná o bruslaře z Moravy, našich
oddílových dětí bude osmatřicet. Těšíme se na diváky a přejeme si zdárný
průběh závodu,“ sdělila Večerníku za
pořadatele trenérka KRASO-bruslení Prostějov Monika Tanečková.
Již tradiční klání napíše svou třináctou kapitolu a organizátoři i zdejší
sportovci se budou snažit navázat
na loňské úspěchy. Před rokem se na
Hané představilo hned na sto osmdesát dětí a mládežníků, nejvíce za poslední období. A vedlo se i domácím
zástupcům, když Anička Vystavělová potvrdila pozici české jedničky
a získala mezi mladšími žačkami
„A“ zlatou medaili, prvenství vybojovala i žačka Elisabeta Kořínková.
Jak si povedou letos? Odpověď se dozvíme již za několik dní.
(spo)

Krasobruslaře čeká vrchol sezony,

PROSTĚJOV Novým předsedou 1.SK Prostějov po nečekaně zesnulém Petru Langrovi byl podle očekávání zvolen dosavadní generální sportovní manažer František Jura. Jeho původní funkce tímto zanikla, do pozice sportovního ředitele byl jmenován vedoucí SCM a sekretář mládeže Radim Weisser.
„Vzhledem k zachování kontinuity, vztahů se sponzory a reprezentaci klubu navenek jsme zvolili toto
řešení,“ potvrdil Večerníku nový předseda klubu František Jura s tím, že si ponechá kompetence v sestavování mužského „A“-týmu, ostatní administrativa bude plně v kompetenci sportovního ředitele.
Realizační týmy eskáčka v mládežnických kategoriích jsou stabilizovány a pracují pod dohledem příslušných
vedoucích středisek mládeže, žáků a přípravek.

Tomáš KALÁB
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letos slavíme jubileum...
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Pondělí
20.ledna
března
2017
Pondělí 30.
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz
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Šafářovou střídá na trůnu Petra Kvitová.

Dominance parašutistů pokračuje
PROSTĚJOV Dvanáctý roč]\>;;Q;X>>
ník ankety Sportovec města
klikni na
www.vecernikpv.cz
Prostějova je minulostí a tradičBYLI JSME
ní kategorie se obešly bez přeU TOHO
kvapení. V pátečním podvečeru
byli na půdě Hotelu Tenni Club
vyhlášení ti nejlepší za rok 2016,
načež podle očekávání zvítězila
Petra Kvitová, bronzová medailistka z Ria a opora fedcupového
týmu. Překvapení ale přineslo
opět hlasování veřejnosti, kdy
se po basketbalistce Michaele
Krátké těší z titulu „Sportovní
hvězda prostějovských médií“ krasobruslařka Eliška
Hubáčková. PROSTĚJOVSKÝ ;'   '& '( ]  ^ ;  . D    : %   )  <  +
"<=
Večerník, jakožto mediální part-  % Q  %  ' % *  G" 
ner od samého zrodu ankety, Jako druzí v pořadí přišly na řadu mlá- neční školy Pirouette už však zavání danost sportu obdržela volejbalová ikonemohl u ceremoniálu chybět. dežnické týmy. V konkurenci tradičních nádechem senzace.
na Soli Soares, biatlonista Antonín Bůžek

původní
reportáž
pro Večerník
Zdeněk
VYSLOUŽIL
Reprezentativní prostředí kongresového
sálu Hotelu Tennis Club přivítalo výkvět
těch nejlepších sportovců Prostějova
a samozřejmě také místní politickou elitu. Letos byl pověřen moderováním večera Michal Mucha, jenž se díky několika
technickým zádrhelům solidně zapotil.
Tradičně byla jako první vyhlášena kategorie Hvězda sportovních médií, kterou
se poněkud překvapivě stala Eliška Hubáčková. „Jsem potěšena, asi jsem pro
prostějovské občany pozitivní postavou,
když mě zvolili,“ smála se vítězná Eliška.
„Děkuji všem, kteří mi dali hlas. Motivuje
mě to k další práci a závodění, vzkázala. Mladičká krasobruslařka za sebou
nechala plejádu celosvětově známých
sportovců v čele s Petrou Kvitovou. „Je to
pro mě pocta. Nevím, co k tomu říct, jak
to popsat. Beru to jako závazek a povzbuzení k tomu, abych se nadále zlepšovala,“
poznamenala Eliška Hubáčková.
Hned nato následovalo losování výherce zahraničního zájezdu z řad hlasujících. Předseda sportovní komise
Pavel Smetana vytáhl lísteček se jménem Tereza Vránová. Trochu úsměvnébylojménoprvnínáhradnice-Jitka
Hubáčková - tedy sestra vítězky. První
vylosovaná však byla na telefonu a k
převzetí výhry se osobně dostavila.
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favoritů se prosadila sportovní štika
uplynulého roku TJ Sokol Centrum
Haná. Spojený házenkářský klub ovládl
vminulémrocemistrovstvírepublikystarších žáků a před měsícem ovládl i anketu
o nejlepší mládežnický tým Olomouckého kraje. Při této příležitosti se vyhoupla
na pódium prostějovská primátorka
Alena Rašková a chopila se mikrofonu:
„U tohoto projektu je třeba ocenit, že se
dva nesmiřitelní házenkářští rivalové
Prostějov a Kostelec na Hané dokázali
domluvit a najít společnou řeč. Pokud se
tu v sále vyskytují nějací hokejisté, měli
by si z házenkářů vzít příklad...,“ poslala
znesvářeným hokejistům veřejný vzkaz
Alena Rašková.
Mezi dospělými týmy roku zvítězili
již potřetí v řadě parašutisté Dukly
Prostějov. Vysoký kredit tohoto sportu v Prostějově potvrzuje i celkové
druhé místo Libora Jirouška mezi
jednotlivci. „V parašutismu se vždycky upřednostňuje týmový úspěch.
Pokud se podaří uspět někomu z
jednotlivců, to už je taková perlička.
Velkou roli v tom hraje i počasí, načasování. Všichni jedou hlavně na
výsledek týmu,“ prozradil priority
parašutistů dvojnásobný mistr světa z
loňského roku Libor Jiroušek.
Zajímavé složení měla i nejlepší
trojice talentů. O vítězství tenisty
Daniela Svrčiny pravděpodobně
nepochyboval nikdo. Světová jednička do čtrnácti let v jednom z nejpopulárnějších sportů světa se ani v
Prostějově nevyskytuje každý den!
Druhé místo Pavlíny Krpcové z Ta-

Střední pasáž svižně ubíhajícího programu pak vyplnilo vyhlášení královské
kategorie. Na pódium byla pozvaná
trojice Dana Zbořilová, Libor Jiroušek
a Petra Kvitová. Slavnou tenistku zastoupil majitel agentury TK PLUS Miroslav
Černošek. Ten také zprostředkoval telefonický hovor s absentující vítězkou.
Petru pozdravil na hlasitý odposlech celý
sál hromovým „Ahóój“.
Zajímavé složení mělo i trio oceněných
trenérů. Místo tradičního Miroslava
Čady byl vyhlášen jeho dlouholetý asistent Lubomír Petráš. Nejlepšími trenéry mládeže byli Željko Živkovič, kouč
mladých basketbalistek, a Pavel Šťastný,
jenž se věnuje stolně-tenisovému potěru
v Čechovicích. „Je hezké, že si někdo
všimne také takového neviditelného
sportu. Jsem z toho ale upřímně překvapený,“ poznamenal Pavel Šťastný.
Mezi neprofesionálními sportovci se dostalo na kulturistu Marka Mrňku a Cenu
fair play obdržel v regionu nesmírně
populární a zapálený někdejší házenkář,
v současnosti funkcionář Jiří Kremla.
Progres zaznamenala i fotosoutěž, která letos probíhala podruhé.
Z třiapadesáti zaslaných soutěžních
snímků devatenácti fotografů byly
oceněny čtyři. V hlasování veřejnosti
se nejvíce líbil sportovní záběr z plavání
Miroslava Melky. Odborná komise vybrala gymnastický snímek Pavla Ponížila. Jednoznačným vítězem se pak stal
v umělecké kategorii záběr Lukáše Ondry „Muž dvou tváří“, který zabodoval
jak u veřejnosti, tak i u odborné poroty.
Cenu sportovní komise za přínos a od-

a cyklistická nestorka Marie Vegnerová.
Jako největší sportovní události loňského
roku byly vybrány Velká cena města Prostějova v krasobruslení a postup fotbalistů eskáčka do druhé ligy po třinácti letech. Cenu určenou fotbalistům přebíral
generální sportovní manažer František
Jura, jenž pozval na pódium Petru Černoškovou. „Tato cena patří nedávno zesnulému Petru Langrovi, protože bez něj
bych tu nestál a Prostějov by druhou ligu
nehrál,“ řekl František Jura a předal plaketu dceři dlouholetého předsedy Petře.
Tradičně největšímu očekávání se těší
uvedení osobností do Síně slávy prostějovského sportu. Letos se dostalo
zasloužených ovací za dva měsíce
devadesátiletému Aloisi Balcaříkovi,
několikanásobnému mistru světa veteránů v chůzi. „Vážím si toho ocenění
hlavně proto, že se dostalo i na přespolního. Většinou se vybírají jen místní.
Někteří, co by si to zasloužili, už nežijí,“
poznamenal Alois Balcařík, atlet závodící v mládí za prostějovský klub, jenž žije
v Mostkovicích.
Nedílnou součástí ankety je charitativní
podtext. Letos obdrželo poukaz na deset tisíc korun Tyflocentrum Olomouc
a převzala ho Zuzana Znojilová, sociální
pracovnice prostějovského regionálního
střediska.
Slavnostní večer oživily i kulturní vložky. Tu první obstaral vynikající nevidomý zpěvák a hudebník Jaroslav Knejp,
jenž o třídu zastínil pozvanou profesionální hvězdu Jana Kalouska, který
pravděpodobně udělal dobře, že přešel
do politiky...

VÝSLEDKY ANKETA
SPORTOVEC MÌSTA PROSTÌJOVA 2016

SPORTOVEC ROKU
1. Petra KVITOVÁ
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
2. Libor JIROUŠEK
jov)
3. Dana ZBOŘILOVÁ
4. Tomáš BERDYCH
5. Kateřina KADLECOVÁ
6. Martin SPUDIL
7. Ondřej DUDEK
8. Jakub CIBULKA
8. Zbyněk NETOPIL

(parašutismus, ASO Dukla Prostě-

(dálkové plavání, TJ Haná Prostějov)
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
(plavání, TJ Prostějov)
(cyklistika, SKC Tufo Prostějov)
(box, DTJ Prostějov)
(plavání, TJ Prostějov)
(rafting, Tomi-remont Prostějov)

TALENT ROKU
1. Dalibor SVRČINA
(tenis, TK Agrofert Prostějov)

2. Pavlína KRPCOVÁ
(tanec, TŠ Pirouette)
3. Jakub ŠŤASTNÝ
(cyklistika, SKC Tufo Prostějov)
4. Daniel PONÍŽIL
(gymnastika, TJ Prostějov)
5. Martin KOUŘIL
(krasojízda, florbal, SK K2 Prostějov)
6. Eliška HUBÁČKOVÁ
(krasobruslení, KRASO-bruslení Prostějov)
6. Eliška NOVOTNÁ
(lukostřelba, Lukostřelba Prostějov)
8. Michal HLAHŮLEK
(lukostřelba, Lukostřelba Prostějov)
9. Tereza SLAVÍKOVÁ
(volejbal, VK Agel Prostějov)

TÝM ROKU
1. ASO DUKLA PROSTĚJOV
parašutismus
2. VK AGEL PROSTĚJOV
3. TK AGROFERT PROSTĚJOV
4. LUKOSTŘELBA PROSTĚJOV
5. BC DTJ PROSTĚJOV
6. RAFTAŘI TOMI REMONT
7. SKC TUFO PROSTĚJOV
8. ORLI PROSTĚJOV
9. LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

volejbal ženy
dospělí tenis
muži
box muži
raft, muži a ženy
dospělí cyklistika
basketbal muži
hokej muži

=X\>"|-Q=;-Y
1. TJ SOKOL CENTRUM HANÁ
st. žáci házená
2. TK AGROFERT PROSTĚJOV
3. SK PROSTĚJOV
4. VK AGEL PROSTĚJOV
5. SKC TUFO PROSTĚJOV
6. TJ SOKOL I PROSTĚJOV
6. TJ SOKOL I PROSTĚJOV
8. TOMI REMONT PROSTĚJOV
9. BCM ORLI PROSTĚJOV

mládež tenis
orientační běh mládež
kadetky a juniorky volejbal
mládež cyklistika
dorostenci nohejbal
mládež judo
rafting junioři
junioři basketbal

TRENÉR ROKU
Lubomír PETRÁŠ
volejbal

Q>"^=X\>>;-Y
Željko ŽIVKOVIČ
basketbal
Pavel ŠŤASTNÝ
stolní tenis

SÍÒ SLÁVY
Alois BALCAŘÍK
atletika, chůze

SPORTOVNÍ UDÁLOST ROKU
Velká cena města Prostějova v krasobruslení
Postup fotbalistů 1.SK Prostějov do 2. ligy

jakké byllo vyhhláššeníí nejleepšííchh spporrtovvcůů městta...
>"<=
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SPORTOVEC ROKU
Marek MRŇKA
kulturistika
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pohledem šéfa

„Věřím, že se to přítomným hostům a hlavně sportovcům líbilo. Snažili jsme se jako v předchozích letech hledat sportovce jak v oblasti profesionálního, tak i amatérského sportu. Pečlivě jsme
vybírali i adepty do Síně slávy, aby to byla jakási inspirace pro mladé sportovce. Trochu překvapivé je, že se více začínají objevovat zástupci méně tradičních či populárních sportů. Například
uspěla zástupkyně taneční školy. Svědčí to o tom, že je anketa stále více populární. Pro srovnání
uvedu kategorii Hvězda sportovních médií. V loňském roce přišlo okolo sto padesáti hlasovacích
lístků, letos to bylo více než čtyři sta. Osobně jsem příznivcem většiny sportovních odvětví. Jméno
vítězky mě ani tolik nepřekvapuje. Petra Kvitová dosáhla v loňském roce opravdu nesmírných
úspěchů. Prvenství parašutistů v družstvech jen potvrzuje fakt, že tento sport má v Prostějově
obrovskou tradici.“ Pavel Smetana, předseda Sportovní komise Rady města Prostějova

CENA SPORTOVNÍ
-;=@>
Marie VEGNEROVÁ cyklistika
Antonín BŮŽEK
biatlon
Solange Paula Pereira SOARES
volejbal
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PaeDr. Jiří KREMLA

SPORTOVNÍ HVÌZDA

#;@Q;]@-|=^\
Eliška HUBÁČKOVÁ

krasobruslení

letos slavíme jubileum...

Pondělí 20. března 2017
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HRÁČ

GEORGE ALAVERDAŠVILI
ALAV
Vybrat osobno
osobnost utkání se stává čím
dál těžší... Gruzínský záložník
sice svým pokusem bránu
přestřelil,
přestřeli byl to však on, kdo
založil jedinou gólovou akci
zápasu,
zápa když přesně našel
na pravé straně Hirsche.
Právě
to byl příklad
P
role,
kterou by měl
ro
ve středu pole hrát. Není to
o tom, aby běhal se ssoupeři nahoru a dolů,
ale rozděloval balóny a zakládal ofenzivní
akce. Legendárního Lukáše Zelenku zatím zastoupit nemůže, ale
a pozitivní náznaky
v jeho hře určitě patrné jsou.
jsou

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Takové góly, jako byly ty dva frýdecko-místecké, můžeme dostat jen my. V případě
toho prvního přišlo přečíslení u lajny a centr do šestnáctky. Takový centr před bránu
prostě nesmí přijít. Navíc v případě, kdy je poměr hráčů dva na jednoho. V druhém
případě šlo o přihrávku středem hřiště, soupeřův hráč míč lízl patou, netrefil, a najednou běží sám na bránu. Tohle se prostě nesmí stávat! Bylo patrné, že první poločas jsme tak trochu prospali a druhý byl z naší strany povedenější. Je ale samozřejmě
pozdě začít hrát za stavu 0:2 a navíc po nějaké bouřce v kabině. My prostě nemáme
do té míry silný a kvalitní tým, abychom dokázali otočit zápas. Pokud nezačneme
hrát od první minuty, nemáme šanci...
Týdenní pauza uprostřed sezóny někdy týmu pomůže, atmosféra se pročistí, většinou bývá vyplněna intenzivním tréninkem. Nejsem si jist, jestli to je právě náš současný případ. Pro trenéry dává taková pauza čas a prostor pracovat s mančaftem.
Jenže my jsme na zápasy po taktické stránce připraveni dobře, kardinální problém je
v tom, že prostě pokyny vůbec neplníme. Čekají nás silní soupeři Znojmo s Baníkem,
v takových zápasech můžeme jen získat. Nesmíme k nim ovšem přistoupit jako ve
Varnsdorfu, jinak to bude další gólový příděl.“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

ZÁPASU

59
Tolik minut měl Prostějov prostor
na vyrovnání, necelá hodina však
zůstala nevyužita a přišla tak
další porážka.

RYCHLÝ
VEERNÍK
FNL má
reprezentaní pauzu
Prostějov (tok) - Vedení profesionálních soutěží se poprvé rozhodlo
aplikovat reprezentační pauzu také na
druhou nejvyšší soutěž. O nadcházejícím víkendu tedy zůstanou i druholigové trávníky prázdné a dvacáté kolo
je na programu až na přelomu března
a dubna. Jak využije eskáčko dvoutýdenní pauzu? „V týdnu zařadíme některé tréninkové jednotky navíc, takže
budeme trénovat dvoufázově, jako
v době zimní přípravy. O přátelském
zápasu neuvažujeme, protože týmy
třetí ligy hrají a se soupeřem z nižší soutěže nemá smysl hrát. Spíše si
v týdnu odehrajeme modelové utkání
k zažití některých herních variant,“ plánuje asistent trenéra Petar Aleksijević.

Píchal na
kvalifikaním turnaji
Prostějov (tok) – Absence Davida
Píchala na soupisce pro utkání s Frýdkem-Místkem souvisí s jeho nominací na závěrečný turnaj kvalifikace
U17, který se tento týden uskuteční
v bosenské Republice srbské. Překážkami v cestě na evropský šampionát
v Chorvatsku jsou Anglie, domácí
reprezentace a Slovinsko. Postupuje vítěz a kromě jednoho také týmy
z druhých míst kvalifikačních skupin.
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OTÁČET
ZÁPASY V DRUHÉ LIZE? NEMOŽNÉ!ů...
Fotbalisty 1.SK Prostějov stále více trápí začátky zápasů...

PODLE

VEČERNÍKU

íslo

fotbal

PROSTĚJOV Druhý zápas v řadě a znovu zoufalý vstup do utkání.
Velmi otevřeně se na toto téma vyjádřil v pravidelném okénku kapitán
týmu Karel Kroupa. Ve druhé lize nemá eskáčko dostatečnou kvalitu
na to, aby dokázalo otočit průběh utkání. Co si mohlo dovolit v MSFL,
v profesionální soutěži nejde. Právě proto jsou vstup do zápasu a první
branka pro další vývoj duelu zcela zásadní...

exkluzivní
zpravodajství
ství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Kdo přišel v sobotním odpoledni na stadion o dvacet minut později a viděl na
ukazateli skóre stav 0:2, asi tušil, že
svědkem dalšího domácího vítězství
Prostějova nebude. Dva úplně zbytečné
góly pohřbily týdenní stanovování taktiky a vyhlídky na opětovné stažení osmibodového náskoku čtrnáctých Pardubic,
které dopoledne prohrály se Znojmem.
Trenér Petar Aleksijević naordinoval
týmu ofenzivní pojetí hry, čemuž
přizpůsobil i složení základní jedenáctky.
Na levého beka postavil Aleše Ruse, který
měl fungovat částečně jako třetí stoper,
a umožnit tak Hirschovi s Machynkem
práci směrem dopředu. Jako defenzivní

štít pak figuroval v záloze Pančochář,
kterého doplňoval Alaverdašvili
s Hýblem. Do útoku se spolu s Kroupou
od začátku zapojil Čtvrtníček.
Trenéři míní, hráči mění. Pančochář
do té míry stínoval stopery,
že v místě fungující zálohy zela obrovská díra, v níž se logicky poněkud
ztrácel Alaverdašvili. Oba útočníky
pak bylo těžké zásobovat solidními
balóny. Už po dvou zápasech se jasně
ukazuje, jak obrovsky chybí v zadních
řadách Martin Sus, který s kolegou
Schusterem podporoval útočné
snažení mnohem efektivněji.
„Klubový lékař mi naordinoval ještě
měsíc absolutního klidu, ale bojím se,
že déle než dva týdny bez pohybu to
nevydržím,“ usmíval se ve VIP prostorách stadionu „Susák“ s chlebíčkem
v ruce a s významným pohledem na
vlastní břicho. Inu, není to tak dávno, co
se kvůli postavě vyměňovala v eskáčku
čísla dresu...

VIDEO+FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Na stelu frýdeckého Byrtuse byl Pavel Halouska krátký, stejn tak celý prost jovský
tým se po druhém zásahu hostí na obrat již nezmohl.
Foto: Josef Popelka

Obraz hry se lámal při kontaktní brance,
kterou tentokrát zařídil umístěnou
hlavičkou Kroupa. Od té doby měli
domácí opticky navrch a v druhém
poločase kromě jedné dalekonosné
střely Valcíře k ničemu nepustili.
Jenže co naplat, když gól, natož dva, už
nepřišly. A nedá se říci, že by si Hanáci
slibné příležitosti nevypracovali. Jenže
jak Hirsch, tak zvláště Hladík s nimi
naložili věru macešsky. Zatímco prvně
jmenovaný trefil přízemní střelou pouze
gólmana, místo aby zavěsil „pod víko“,
Hladík se ke střeleckému pokusu ani
nepropracoval. Těžko pak vydolovat bod
z jinak remízového zápasu.

Přestože se navenek deklaruje snaha
bojovat až do konce, což je jinak nadmíru sympatické, v kuloárech se už pomalu začíná přemýšlet o perspektivní
sestavě pro příští, nejspíš třetiligovou
sezónu. Opak by byl samozřejmě fatální chybou. Fotbalová historie totiž
zná případy, kdy sestup do nižší soutěže
nezůstal jen u jednoho patra.
Realizační tým teď bude mít nezvyklý prostor dvou týdnů na
přetěžký úkol připravit tým na
dvojboj se Znojmem a domácí
šlágr s ostravským Baníkem. Na
jihu Moravy se bude hrát v pátek
31. března od 19:00 hodin.

OBCHODNÍ PARTNEØÍ 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017

Druhý poločas: soupeřova branka nedobyta
1.SK PV
MFK FM

1
2

PROSTĚJOV Téměř hodinu měl
v rámci Fortuna národní fotbalové ligy domácí 1.SK Prostějov
aspoň na srovnání jednogólového manka, i když ani případná
remíza by v jeho situaci nic moc
neřešila. Odměny za snahu se ale
prostějovští fotbalisté v sobotu
odpoledne nedočkali, a tak zůstalo pouze u Kroupovy kontaktní branky.

Tomáš KALÁB

Úvodní oťukávání rázně utnula
dvanáctá minuta hry. Po autovém
vhazování se hosté prosmýkli po
levé straně a přízemní centr z bez-

prostřední blízkosti nadvakrát dopravil do sítě Byrtus - 0:1. Tohle by
se druholigové obraně jistě stávat
nemělo. Hosté byli při chuti, což
dokumentovali dvěma rohovými
kopy a co hůř, také druhou trefou
za Halouskova záda. Po neuvěřitelných tečích uprostřed hřiště se do
brejku dostal Ševčík a vybíhajícího
gólmana domácích mazácky přehodil technickým obloučkem - 0:2.
Po dalším Halouskově zákroku se
domácí začali přece jen zvedat a víc
myslet na ofenzivu. Po půlhodině
hry našel přesným pasem Alaverdašvili Hirsche, který z pravého křídla
odcentroval na bližší tyč, kde Kroupa poslal hlavou míč do protipohybu Mihálka - 1:2!
Do konce poločasu pak přineslo vzrušení už jen Machynkovo
zranění, které si přivodil při nedovoleném zákroku na Slanin-

ku. Krajní obránce byl odnesen
z trávníku na nosítkách a bude léčit zraněný kotník. K tomu si ještě do šatny přibalil žlutou kartu...
Po nepovedené kombinaci mezi
Kroupou a Hladíkem se deset minut po změně stran řítil do šance
Hirsch, tváří v tvář Mihálkovi však
zvolil přízemní střelu, kterou hostující gólman vyrazil na roh. Vzápětí
po chybě hostující obrany nabídl
Čtvrtníček šanci Hladíkovi, který
ani nevystřelil na branku, ani nepřihrál, pouze přetáhl centr někam
k postranní čáře... O pět minut později předvedl Byrtus, jak se vyplatí
střílet z každé pozice. Jeho dalekonosná střela nadělala Halouskovi dost práce, míč skončil sice za
brankovou čarou, ale mimo prostor
ohraničený třemi tyčemi. Další
Hladíkův výpad podél pravé lajny
se utopil v kličkách do třech brání-

cích hráčů. Alaverdašviliho rezolutní pokus mířil vysoko nad břevno,
a tak poslední šanci měl opět Hladík. Tentokrát po Fládrově velmi
podařeném rohu lízl hlavou míč,

ten bohužel pro domácí směřoval
těsně do zámezí. Ani pětiminutové
nastavení kýžené vyrovnání nepřineslo, a tak Prostějov vyšel doma
bodově na prázdno.
(tok)

POHLEDEM TRENÉR=
Petar ALEKSIJEVIÈ – trenér 1.SK Prostìjov:
„Rozhodl vstup do utkání, kde nás soupeř potrestal za hrubé chyby.
V prvním případě šlo o nedostoupení soupeře po autovém vhazování,
ve druhém brejk po naší standardní situaci. Pro mě osobně je to velké
zklamání, protože jsme se v úvodních třech jarních kolech snažili uhrát
šest bodů. Dobře jsme začali, minulý týden jsme ale propadli a dnes to
v úvodních pasážích bylo na hráčích cítit.“
Miroslav NEMEC – trenér MFK Frýdek-Místek:
„Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu, dali dva góly. Poté vstřelili
domácí kontaktní branku a od této chvíle se celá naše hra zbořila.
Soupeř trochu přeskupil hru, využíval nákopy na pány Kroupu
a Čtvrtníčka, s čímž jsme měli problémy. V podstatě jsme zbytek
zápasu zvládli, ale dalo to hodně práce. Naše vítězství bylo
jednoznačně vydřené.“

„Pokud to neuplatníme v zápase, mžeme trénovat teba mXsíc,“ kr)í rameny Aleš Rus
PROSTĚJOV Nastoupil v základní sestavě, i když vzhledem k přítomnosti zkušených stoperů zaujal pozici levého beka. Přestože
se na tomto postu necítí zrovna doma, na podpoře začínajících
fotbalistů v hledišti mu to nijak neubralo.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Po jisté době jste se dostal do

základní sestavy. Šlo o záměr trenérů změnit taktiku?
„O tom, že bych měl nastoupit od
začátku, jsem se dozvěděl až v pátek.
V průběhu týdne jsem to nečekal,
tréninky probíhaly jako obvykle.
Trenér mi sdělil, ať jsem nachystaný
na zápas, byť jsem nejprve nevěděl,

na jaký post. Pak z toho vyplynul
levý bek, ovšem s charakteristikou
třetího stopera. Je to samozřejmě
jiná pozice, než na kterou jsem zvyklý. Směrem dozadu si věřím, vím
o svých rezervách dopředu. Bek ze
mě asi nikdy nebude, ale v defenzivě
jsem se to snažil uhrát bezchybně.“
 Už podruhé týmu nevyšel začátek utkání, tentokrát jste to zažil
přímo na hřišti. Že by nedostatek
koncentrace?
„Neřekl bych, že by šlo o nedostatek nabuzení do zápasu. Takové výpadky se nám bohužel stávaly také
v úvodních fázích, i koncem zápasu. Teď to bylo dvakrát na začátku

utkání, ale s kolapsem ve Varnsdorfu
bych jej nesrovnával. V prvním případě byl Byrtus hráč, kterého jsem
měl pokrýt, mnou odehraný míč se
ale od spoluhráče odrazil přímo ke
střelci. To už prostě není možné... Ve
druhém případě jsme propadli po
naší standardní situaci.“
 Po kontaktním gólu se hra
srovnala a zbytek utkání jste už
byli aktivnější...
„Všichni jsme věřili, že to zlomíme
a aspoň vyrovnáme. Řekl bych, že to
celou druhou půli viselo ve vzduchu
a soupeř kromě jedné střely ze čtyřiceti metrů neměl žádnou šanci. Naše
hra je samozřejmě kostrbatá, ale náznaků šancí jsme měli dost. Z tohoto
pohledu to byl remízový zápas.“
 Vnímal jste osobní diváckou
podporu mezi fotbalovou drobotinou?

„Popravdě ani ne. Kluci mě znají,
vždyť tady hraji celý život a chodím
na tréninky napříč věkovými kategoriemi, navíc některé učím ve škole,
tak se přišli podívat. Je to fajn, aspoň
vidí, že se odchovanec může propracovat do druhé ligy. Těší mne, že mě
mají rádi jako učitele i jako trenéra.“
(úsměv)
 Jak využít týdenní pauzu v přípravě na silný dvojboj Znojmo
a Baník?
„Já nevím... Trénujeme, trénujeme,
určité věci děláme dobře, ale když
to nepřeneseme na hřiště, můžeme
trénovat nepřetržitě třeba měsíc.
Nemyslím, že by nám týden zápasového odpočinku pomohl nebo naopak. Je to jedno. Jde o něco nového,
můžeme si v pauze dát víc do těla,
dobít baterky, ale pro hráče je lepší,
když je pravidelný zápasový rytmus.“

Foto: Josef Popelka
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Start fotbalového jara je tady a s ním i tipovací soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. V minulém
vydání jsme vás seznámili s přípravami druhého ročníku, přičemž pravidla FOTBALOVÉ DEVÍTKY
nedoznala prakticky žádných změn. V každém vydání se tak bude opět tipovat devět vybraných
utkání od druhé fotbalové ligy až po nejnižší mužské okresní soutěže. Oceněni budou nejen
vítězové jednotlivých kol, ale odměny se dočkají především nejúspěšnější tipéři jarní i podzimní
části a vůbec nejlukrativnější výhra čeká na nej experta či expertku za celý rok 2017. A zatímco
premiérový vítěz Zdeněk Halenka obdržel pětitisícovou prémii plus další hodnotné ceny, letos je při jubilejním výročí nejčtenějšího regionálního periodika ve hře rovných DVACET TISÍC
KORUN. Zápolit pak můžete o řadu dalších hodnotných cen, jelikož portfolio partnerů nám utěšeně narostlo. A to se přece vyplatí! Jako bonus pak připravujeme prémie, které budou souviset
s počtem soutěžících. Jestliže se vás při dvacátém výročí sejde minimálně 200, dostane se s cenou na každého z vás. Řekněte tedy sousedům, kamarádům i spoluhráčům, právě startujeme!
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SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
19. kolo: Kralice na Hané – Šternberk (sobota 25.3.,
15.00, Určice – Dolany (neděle 26.3., 15.00).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
15. kolo, sobota 25. března, 15.00: Mostkovice – Bělotín, Lipník nad Bečvou – Čechovice, Plumlov – Slatinice, Slavonín – Konice, Brodek u Přerova – Lipová
(neděle 26.3., 15.00).
KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
15. kolo, sobota 25. března, 15.00: Přerov „B“ – Vrchoslavice (14.00), Horní Moštěnice – Nezamyslice, Němčice nad Hanou – Ústí „B“, Klenovice na Hané – Pivín.
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CLEAN4YOU 1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
15. kolo, neděle 26. března, 15.00: Hvozd – Zvole, Jesenec – Velká Bystřice, Kostelec na Hané – Doloplazy,
Protivanov – Nové Sady „B“, Kožušany – Smržice.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV - II. TØÍDA:
15. kolo, neděle 26. března, 15.30 hodin: Haná Prostějov – Otaslavice (sobota 25.3., 15.30), Olšany – Vrahovice (sobota 25.3., 15.30), Zdětín – Přemyslovice,
Brodek u Prostějova – Určice „B“, Horní Štěpánov – Čechovice „B“, Vícov – Skalka, Ptení – Výšovice.
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA
– U19:
16. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov (pátek 24.3.,
15.00, Vejtasa – Sedláček, Hanáková).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA
– U17 – JARNÍ ÈÁST:
3. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov (neděle 26.3., 10.00,
Koláček – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA
- U16:
3. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov (neděle 26.3., 12.00,
Ol KFS – Koláček, Ol KFS).

partneøi fotbalové devítky

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“ – starší:
16. kolo: Valašské Meziříčí – Čechovice (neděle 26.3.,
10.15, Částečka – Zl KFS, Zl KFS).

O CO SE HRAJE?

TIPOVACÍ KUPÓN
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FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 1. KOLO:
TIP

1

0

2

1.Kralice–Šternberk
2. Lipník – Čechovice
3. Plumlov – Slatinice
4. Mostkovice – Bělotín
5. Slavonín – Konice
6. Klenovice – Pivín
7. Němčice – Ústí B
8.Vikt.Přerov–Vrchoslavice
9. Olšany – Vrahovice

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon
Vyplněný kupón zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov
na svém zasedání dne 17. bøezna 2017 rozhodla:
1. II. třída - Změny termínů:
Utkání 15. kola: TJ Haná Prostějov – TJ Otaslavice. Původní termín NE 26. 3. 2017 od 15:30 hodin.
Požadovaný termín SO 25. 3. 2017 od 15:30 hodin. Dohoda oddílů.
Utkání 15. kola: TJ Sokol Olšany – TJ Sokol Vrahovice. Původní termín NE 26. 3. 2017 od 15:30
hodin. Požadovaný termín SO 25. 3. 2017 od 15:30 hodin.
Utkání 16. kola: TJ Sokol Přemyslovice - TJ Haná Prostějov. Původní termín NE 2. 4. 2017 od 15:30
hodin. Požadovaný termín SO 1. 4. 2017 od 15:30 hodin. Dohoda oddílů.
2. III. třída, skupina A - Změny termínů:
Utkání 12. kola: TJ Haná Nezamyslice „B“ – TJ Tištín. Původní termín SO 29. 4. 2017 od 16:00
hodin. Požadovaný termín NE 30. 4. 2017 od 10:00 hodin.
Utkání 14. kola: TJ Haná Nezamyslice „B“ – Sokol Bedihošť. Původní termín SO 13. 5. 2017
od 16:30 hodin. Požadovaný termín NE 14. 5. 2017 od 10:00 hodin.
3. Změna názvu
Původní název TJ ŽELEČ. Nový název – Tělovýchovná jednota Želeč, z.s.
Původní název FK Němčice nad Hanou. Nový název – FK Němčice nad Hanou, z.s.
Původní název TJ SOKOL Plumlov. Nový název – TJ SOKOL Plumlov, z.s.
4. Změny funkcionářů
Novým předsedou oddílu kopané TJ SOKOL Plumlov, z.s. je Radek Bureš, bytem: Sadová 609,
Plumlov, 798 03, telefon: 602 513 345, e-mail: buresradek@seznam.cz
Novým předsedou Tělovýchovné jednoty Želeč, z.s. je Pavlík Jiří, e-mail: pavlikovalenka@email.cz,
telefon: 723 813 564.
Nový předsedou oddílu TJ Sokol Otaslavice je Jiří Hon, Otaslavice 373, telefon: 776 207 288,
e-mail: hon39@seznam.cz.
Novým sekretářem oddílu FC Kostelec na Hané, z.s. je Lubomír Baláš, e-mail: luba.bala@post.cz,
telefon: 737 106 989.
STK bere na vědomí a schvaluje.
5. Pokuty
Neomluvená neúčast na Volební Valné hromadě OFS Prostějov. STK ukládá pokutu dle čl. 28.4 SŘ
klubům ve výši 300 Kč:
TJ Sokol Vrahovice, TJ Biskupice, Sokol Bedihošť, TJ Sokol Brodek u Prostějova, TJ Sokol Kladky,
AFK Prostějov City 2016, TJ Haná Nezamyslice, TJ Sokol Zdětín, TJ Sokol v Pivíně, SK Protivanov.
STK bere na vědomí a schvaluje.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“ – mladší:
16. kolo: Valašské Meziříčí – Čechovice (neděle 26.3.,
12.30, Zl KFS – Částečka, Zl KFS).
RELAX CENTRUM GÓL KRAJSKÝ PØEBOR
DOROSTU:
15. kolo: Lipník nad Bečvou – Určice (sobota 25.3.,
12.30), Konice – Chomoutov (neděle 26.3., 10.00).
SpSM – TOP U15:
19. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice (sobota 25.3.,
10.00, P. Pospíšil – Ol KFS, Ol KFS).
SpSM – TOP U14:
19. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice (sobota 25.3.,
11.45, Ol KFS – P. Pospíšil, Ol KFS).
SpSM – U13 JIH:
18. kolo: Třebíč – 1.SK Prostějov (sobota 25.3., 10.00,
Nestrojil – KFS Vy, KFS Vy).
SpSM – U12 JIH:
18. kolo: Třebíč – 1.SK Prostějov (sobota 25.3., 10.00,
Nestrojil – KFS Vy, KFS Vy).
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19. kolo: Černovír – Němčice nad Hanou (neděle 26.3.,
9.00), Čechovice – Loštice (neděle 26.3., 9.00), Dub
nad Moravou – Konice (sobota 25.3., 9.30).
¡@;{#;¢£;]"
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19. kolo: Černovír – Němčice nad Hanou (neděle 26.3.,
11.00), Čechovice – Loštice (neděle 26.3., 10.45), Dub
nad Moravou – Konice (sobota 25.3., 11.00).
SpSM – U12 JIH:
18. kolo: Třebíč – 1.SK Prostějov (sobota 25.3., 10.00,
Nestrojil – KFS Vy, KFS Vy).
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19. kolo: Černovír – Němčice nad Hanou (neděle 26.3.,
9.00), Čechovice – Loštice (neděle 26.3., 9.00), Dub
nad Moravou – Konice (sobota 25.3., 9.30).
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19. kolo: Černovír – Němčice nad Hanou (neděle 26.3.,
11.00), Čechovice – Loštice (neděle 26.3., 10.45), Dub
nad Moravou – Konice (sobota 25.3., 11.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 20. března 2017
www.vecernikpv.cz

fotbal
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O víkendu startují nižší fotbalové soutěže.
A do boje jdou také ženy.
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|3| }~||# V nejvyšší soutěži pod hlavičkou OFS
Mediální spolupráce Okresního fotbalového svazu Prostějov
a PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku bude pokračovat i v jarní části.
Nejčtenější regionální periodikum zahájilo v loňském roce projekt,
ve kterém se pravidelně a podrobně věnovalo právě nejvyšší okresní soutěži. V každém čísle tištěného vydání si tak mohli čtenáři Večerníku a samotní aktéři soubojů přečíst aktuální zpravodajství
z víkendových utkání včetně statistik, komentářů trenérů a exkluzivní reportáže ze šlágru kola. V nastoleném trendu budeme pokračovat
i v jarní části soutěžního ročníku 2016/2017 a v rámci blížícího se
výročí 20 let PVV hodláme postupně přidávat další novinky, v plánu
jsou také soutěže a různé doprovodné akce. Příznivci okresního fotbalu se tak mají určitě na co těšit.
„Myslím, že fenomén fotbalu není třeba nijak zvlášť připomínat.
Okresní soutěže jsou přitom neprávem drtivou většinou médií naprosto opomíjeny. Naše noviny, jako největší regionální periodikum,
se rozhodly okresní přebor zaštítit a do budoucna plánujeme řadu
PR aktivit. Cením si, že v tomto nacházíme společnou řeč s vedením
svazu,“ poznamenal Petr Kozák, šéfredaktor PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Celé klání tak může hrdě nazývat
Okresní přebor-II. třída PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
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Do „okresu“ se nikomu moc
nechce. Z drtivé většiny půjdou do
jarní části oddíly ve stejném složení
jako na podzim. Letní přestupové
změny centrálně zavedené Fotbalovou asociací České republiky
(FAČR) vesnickým oddílům příliš
radosti nepřinesly. Zrušení hostování a střídavých startů postihlo
především nejnižší fotbalové sféry...
Přesuny se tak v Okresním přeboruII. třídě PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku týkaly především trenérů.
Po nevydařené podzimní části opustil
lavičku Otaslavic Rudolf Valný,
který si ale polepšil, když převzal
rezervu Čechovic. Tam skončil
z pracovních důvodů Martin Horák,
jenž se odstěhoval za prací do Brna.
Otaslavický výběr tak povede do jarních
záchranářských bojů Jiří Hon, který je
současně i novým předsedou klubu.

Pozici kouče řeší i v Horním
Štěpánově. Na podzim řídil mužstvo
Roman Šindelka, který však už v této
pozici dále působit nechce. Místo tey
není zatím obsazeno, vše se bude řešit
v nejbližších dnech.
Katastrofický podzim pak zlomil
v Olšanech vaz Petru Navrátilovi,
na jehož místo místní bafuňáři
angažovali bouřliváka Romana
Sedláčka. Od bývalého reprezentanta
se čekalo, že přivede i nějaké posily.
Zatím však moc nových tváří v kabině
nepřibylo. „Mám něco slíbené, ale
potvrzený není nikdo. Všichni chtějí
hrát jen za peníze. Kde jsme? Aby
se v okresu hrálo za prachy...,“ kroutí
nevěřícně hlavou nový olšanský kormidelník, jenž dodává: „Kluci, co tu
jsou, trénují poctivě. Chodí jich dost,
ale jak na tom jsme, ukáže až první
zápas.“

PROGNÓZA NA 15. KOLO
BOFC9FèFSOÉLQĄFEQPWÉE½
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Tady by nemělo být co řešit. Jednoznačný lídr tabulky by si

měl s na podzim tápajícími Otaslavicemi poradit bez větších )!!%8
problémů. Ve prospěch Hané hraje i skutečnost, že se hraje na
[8Q
umělce, na které se prostějovský tým připravoval celou zimu.
------------------------------------------------------------------------------------------------1%4 1%)
$3!
VS.

Ošemetný souboj. Na podzim prachbídné Olšany prodělaly

v zimní pauze mnoho změn a budou chtít začít hned od )!!%8
začátku bodovat. Fotbalová kvalita Vrahovic by však měla být
C8C
někde jinde. Záležet tak bude především na výkonu hostů.
------------------------------------------------------------------------------------------------2?('!2-)#4$3!
VS.

Podzimní debakl nula osm se stoprocentně opakovat

nebude. Očekávat se dá tuhý a vyrovnaný boj, který budou )!!%8
rozhodovat maličkosti. Fotbalové krásy pravděpodobně
Q8Q
souboj moc nenabídne.
------------------------------------------------------------------------------------------------1%"!%($1%@3!"
VS.

Střet dvou celků z horních pater tabulky nabídne svižný

fotbal a hodně gólů. Na straně Určic by měla hrát roli )!!%8
kvalitnější zimní příprava a větší vyhranost. Domácí soubor
Q8\
tak bude muset na úvod strávit porážku.
------------------------------------------------------------------------------------------------1%)3$2-1%
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VS.

Pomyslný souboj o šest bodů nabídne vyrovnanou a ner
vózní bitvu. Ve prospěch domácího celku budou hrát te- )!!%8
rén a větší odhodlání. Skalce opět vstup nevyjde a bude
C8Q
odjíždět z Vícova po těsné prohře s prázdnou.
------------------------------------------------------------------------------------------------>W'$1%X!3$3!"
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Další zápas z kategorie netipovatelných. Čechovičtí absol
vovali pod novým trenérem kvalitní přípravu, ale Horní )!!%8
Štěpánov doma body nerozdává. Vyrovnanou bitvu ro\8Q
zhodne domácí prostředí a větší fotbalová zkušenost.
------------------------------------------------------------------------------------------------1%Z'1%(/!
 $3!
VS.

Přímý záchranářský souboj hned na začátek. Poslední Zdětín
se zdá být smířený s osudem, dá se ale těžko odhadovat,
v jakém rozpoložení nastoupí k prvnímu zápasu. Přemyslovičtí
ale podobně vypjaté zápasy zvládají a odvezou si všechny body.


)!!%8

Q8C

SE BUDE URČITĚ NA CO DÍVAT

PROSTĚJOVSKO Dlouhý zimní spánek končí a už o tomto
víkendu se naplno rozjedou
prakticky všechny nižší fotbalové soutěže. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto oficiální
partner mužské okresní třídy,
se před jarním dvanáctikolovým maratonem zamyslel
nad tím, jaké šance by měli
mít jednotliví účastníci. Boj
oprvnípříčkunabízíněkolikvariant, ale nejpravděpodobnější
je triumf Hané Prostějov.
Mnohem zajímavěji se tak jeví .   '&    (    %  ' 58 .86 9 "
"<=
záchranářské bitvy, ve kterých 
odhadnout, kdo nakonec ses- pozice je dobrá, proč se nepokusit ce- tak rozmnoží okresní společnost přemyslovický lodivod Jaroslav Liška.
toupí, připomíná spíše věštění lou soutěž vyhrát,“ potvrzuje vysoké minimálně dva výše zmíněné týmy, „Prvořadým úkolem je záchrana,“ hlásí
což se promítne i do záchranářských pro změnu Stanislav Prečan ze Skalky.
cíle kormidelník David Múdrý.
z křišťálové koule.

> $! '$
Zelenobílí mají všechny trumfy
ve svých rukách. Ustálený kádr,
zkušenosti a dobrá parta. To
všechno značí atributy, které jsou
na straně týmu z Prostějova. Soupiska nedoznala přes zimní pauzu
žádných změn a do karet navíc
hraje Hané i los. S dvojicí největších
konkurentů Horním Štěpánovem
a Určicemi totiž hraje v jarní části
doma. „Z kádru nikdo neodešel.
O Patrika Gábora sice byl zájem
z vyšších soutěží, ale nakonec bude
hrát ještě za nás. Jeho případný
odchod budeme řešit až po sezóně,“
ujistil trenér vedoucího celku Daniel
Kolář.
Vyrovnanější by měl být souboj
od zbývající medailové pozice.
Nejlepší výchozí pozici má dvojice Horní Štěpánov - Určice „B“,
ale u prvně jmenovaného celku se
dá předpokládat mírný tabulkový
propad. Štěpánovští budou hrát
se silnějšími protivníky na jejich hřištích, navíc nemají ani
pár dnů před startem dořešenou
trenérskou otázku. I z tohoto
pohledu se tak mnohem nadějněji
jeví ambice určické rezervy. Širší
kádr, dlouhodobě působící trenér
a možnost posílení hráči z krajského
přeboru by měly být pomyslným
závažím na medailových miskách
vah. „Když ta šance je a výchozí

O medailové posty by se pak měly
rvát i Vrahovice. Tým z městské části
Prostějova sice zpackal podzimní
část, ale zvláště v jejím závěru potvrdil, že kvalitu má. „Když navážeme
na ty poslední zápasy z podzimu,
můžeme se klidně vyhoupnout na
druhé místo. Deset bodů na Hanou
je už při její kvalitě moc,“ zamyslel
se vrahovický kormidelník Jan
Řezníček.
Při vší úctě k dalším účastníkům by se
jich už medailová hra týkat neměla.
Brodek u Prostějova s čechovickým
béčkem sice dokážou překvapit
jakéhokoliv soupeře, stejně tak ale
i s kýmkoliv prohrát. Výšovice zase
hrály na podzim v takové euforii, že
zopakovat podobné výsledky by byla
spíše fotbalová science fiction.

bojů „v okrese“.
Nejhorší výchozí pozici má dvojice
Zdětín - Olšany. Zatímco Zdětínští
se netají tím, že pro ně otázka záchrany není stěžejním problémem,
Olšany se staví k problému čelem.
Angažování renomovaného kouče
Romana Sedláčka a dalších posil
by mělo být pro ostatní varováním.
V případě odmítnutí jízdenky o patro níže tudíž bude sveden urputný
a nesmlouvavý boj. Na koho nakonec
padne pomyslná ruka zákona, je ve
hvězdách. Spadnout určitě nechce
takřka nikdo. „Pro záchranu uděláme
maximum,“ zní z úst Romana Minxe,
hrajícího kouče Ptení. „Je potřeba
mít srdce na pravém místě. Záchrana
je naším každoročním cílem a pro
Přemyslovice okres ubojujeme,“ věří

6 %' !5
Damoklův meč sestupu visí prakticky nad polovinou účastníků.
Momentálně by šly do třetí třídy
hned tři celky: Skalka, Olšany
u Prostějova a Zdětín. Vyplývá to z Rozpisu soutěží článku 20.2. V případě
dvou a více sestupujících týmů
z I.B tříd Olomouckého krajského
fotbalového svazu opustí II. třídu
OFS trojice družstev! A jelikož po
první polovině soutěže jsou na sestupových pozicích Nezamyslice, Pivín
a Hvozd, v akutním ohrožení jsou
navíc také Smržice a Vrchoslavice, s velkou pravděpodobností

Na hození flinty do žita tak vypadá
pouze Zdětín. „Naším cílem je odehrát
jaro bez ostudy. To znamená, že nechci,
abychom někam přijeli jen v devíti
lidech, jako do Otaslavic. Chceme jaro
odehrát s dobrým pocitem a vědomím,
že nás fotbal baví. Ono je v podstatě
jedno, jestli hrajete okres, trojku nebo
čtyřku. Hlavně ten fotbal musí hráče
a lidi, co se přijdou podívat, bavit,“ poznamenal k situaci ve zdětínském klubu
jeho šéf Tomáš Kučera.
Večerník se nikdy nebojí jít s kůží
na trh, a i když nikomu sestup
nepřeje, má ohledně smolíků
ročníku jasno: dolů půjdou Zdětín,
Ptení a Olšany u Prostějova.
V případě pouze dvou sestupujících se přesunou do „trojky“ borci
prvně dvou jmenovaných oddílů.
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Rozlosování jarní části II. třídy- Přeboru OFS Prostějov:
 

   

15.30 hodin:
Haná Prostějov – Otaslavice (sobota
25.3., 15.30), Olšany – Vrahovice (sobota 25.3., 15.30), Zdětín – Přemyslovice, Brodek u Prostějova – Určice „B“,
Horní Štěpánov – Čechovice „B“, Vícov
– Skalka, Ptení – Výšovice.

   
15.30 hodin:
Otaslavice – Olšany u Prostějova, Vrahovice – Výšovice, Čechovice „B“ –
Brodek u Prostějova, Skalka – Horní
Štěpánov (hřiště Klenovice na Hané),
Přemyslovice – Haná Prostějov, Ptení
– Vícov (neděle 2.4., 15.30), Určice „B“
– Zdětín (neděle 2.4., 15.30),.

     
  
Olšany u Prostějova – Přemyslovice
(sobota 8.4., 16.00), Vrahovice – Ptení
(sobota 8.4., 16.00), Výšovice – Otaslavice, Horní Štěpánov – Vícov, Zdětín
– Čechovice „B“, Brodek u Prostějova
– Skalka, Haná Prostějov – Určice „B“.

     
  
Čechovice „B“ – Haná Prostějov (sobota
15.4., 16.00), Skalka – Zdětín (sobota
15.4., 16.00, hřiště Klenovice na Hané),
Otaslavice – Vrahovice (sobota 15.4.,
16.00), Ptení – Horní Štěpánov, Určice
„B“ – Olšany u Prostějova, Přemyslovice
– Výšovice, Vícov – Brodek u Prostějova.

   
  
Haná Prostějov – Skalka, Otaslavice – Ptení,
Olšany u Prostějova – Čechovice „B“, Vrahovice – Přemyslovice, Výšovice – Určice
„B“ (neděle 23.4., 16.00), Zdětín – Vícov
(neděle 23.4., 16.00), Horní Štěpánov –
Brodek u Prostějova (neděle 23.4., 16.00).

     
  
Čechovice „B“ – Výšovice (sobota 29.4.,
16.30),Skalka–OlšanyuProstějova(sobota
29.4., 16.30, hřiště Klenovice na Hané), Ptení – Brodek u Prostějova, Horní Štěpánov
– Zdětín, Určice „B“ – Vrahovice, Přemyslovice – Otaslavice, Vícov – Haná Prostějov.

   
  
Olšany u Prostějova – Vícov, Vrahovice
– Čechovice „B“, Určice „B“ - Otaslavice, Haná Prostějov – Horní Štěpánov
(neděle 7.5., 10:00), Výšovice – Skalka
(neděle 7.5., 16.30), Přemyslovice – Ptení (neděle 7.5., 16.30), Zdětín – Brodek
u Prostějova (neděle 7.5., 16.30).

   !  
  
Skalka – Vrahovice (sobota 13.5., 16.30,
hřiště Klenovice na Hané), Čechovice „B“ –
Otaslavice (sobota 13.5., 16.30), Určice „B“
– Přemyslovice, Ptení – Zdětín, Horní Štěpánov – Olšany u Prostějova, Vícov – Výšovice, Brodek u Prostějova – Haná Prostějov.

    
  
Otaslavice – Skalka, Olšany u Prostějova
– Brodek u Prostějova, Vrahovice – Vícov,
Haná Prostějov – Zdětín, Přemyslovice –
Čechovice „B“ (neděle 21.5., 16.30), Výšovice – Horní Štěpánov (neděle 21.5., 16.30),
Určice „B“ – Ptení (neděle 21.5., 16.30).

!     
  
Skalka – Přemyslovice (sobota 27.5., 16.30,
hřiště Klenovice na Hané), Čechovice „B“
– Určice „B“ (sobota 27.5., 16.30), Ptení –
Haná Prostějov, Horní Štěpánov – Vrahovice, Vícov – Otaslavice, Zdětín – Olšany u
Prostějova, Brodek u Prostějova – Výšovice.

 " # 
  
Olšany u Prostějova – Haná Prostějov,
Otaslavice – Horní Štěpánov, Čechovice
„B“ – Ptení, Vrahovice – Brodek u Prostějova, Určice „B“ – Skalka (neděle 4.6., 16.30),
Výšovice – Zdětín (neděle 4.6., 16.30), Přemyslovice – Vícov (neděle 4.6., 16.30).

   " # 
  
Horní Štěpánov – Přemyslovice (sobota
10.6., 15.00), Skalka – Čechovice „B“
(sobota 10.6., 16.30, hřiště Klenovice na
Hané), Haná Prostějov – Výšovice (sobota 10.6., 16.30), Ptení – Olšany u Prostějova, Vícov – Určice „B“, Zdětín – Vrahovice, Brodek u Prostějova – Otaslavice.
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TABULKA VENKU:
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1. Nové Sady
2. Holešov
3. Vlkoš
4. Kotvrdovice
5. Podivín
6 Kostelec
7. Mut"nice
8. Mostkovice
9. V. Pavlovice
10. Šardice
11. Prostjov
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10
10
10

1 karta

Rekordní výsledek celé podzimní :ásti se zrodil v souboji Kostelce (v zeleném) s AFK
Prost jov City 2016.

(Kostelec na Hané)
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Trenér: Jaroslav KARAFIÁT
Asistent trenéra: Robert KARAFIÁT

Marie DOMESOVÁ
Lenka KARAFIÁTOVÁ
Kateřina KOUDELKOVÁ
Zdeňka LOŠŤÁKOVÁ
Nikola OŠŤÁDALOVÁ

Petra HOLUBOVÁ
Kateřina JANČÍKOVÁ
Barbora KARAFIÁTOVÁ
Karolína KOUDELKOVÁ
Vendula SEKANINOVÁ
Solange SOARES
Kristýna ZATLOUKALOVÁ

Klára HEJCMANOVÁ
Terezie KOZLOVSKÁ
Nela KRAVÁKOVÁ
Hana PTAČNÍKOVÁ
Tereza ŠTEFKOVÁ
Natálie VAVERKOVÁ
Petra VŠETIČKOVÁ

èíslo/hráè
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místní patriot pracuje s náctiletými
hráčkami rád, neboť podle něj mají
úplně jiný přístup než chlapi. „To
se nedá vůbec srovnávat. Holky
fotbalem žijí,“ zmínil v minulosti
Karafiát a jal se odpovídat na otázky
Večerníku.
 Jak jste spokojený s podzimním
účinkováním vašeho týmu?

TJ SOKOL MOSTKOVICE
– hráèské statistiky na podzim 2016

MOSTKOVICE Jdou nahoru.
Z pozice věčného otloukánka se
převtělují do role postrachu favoritů.
Mostkovický ženský výběr jde
vpřed pomalými, ale cílevědomými
krůčky. Od prvopočátku ženského
fotbalu je hlavním trenérem Jaroslav Karafiát (na snímku), který si
tuto roli nemůže vynachválit. Tento

ŽLUTÉ KARTY:

1. Věra SMIČKOVÁ

Jako blesk z čistého nebe se na ženské
mapě výběr zjevil tým AFK Prostějov
City 2016. Boss Miroslav Krotil složil
družstvo většinou z úplně začínajících hráček, přesto měl velké ambice.
Realita se však ukázala úplně jinde.
Tým podle předpokladů na zkušenější soupeře nestačil a šel od porážky
k porážce. Určitý výkonnostní progres
zaznamenalo AFKaž po příchodu
trenéra Martina Lišky. Přesto se však
bodů ani vstřeleného gólu děvčata
z Prostějova nedočkala.
Doslova ostudným vystoupením bylo
derby v Kostelci, kde se schylovalo
k třicetibrankové nadílce. Dvouciferným rozdílem skončily i duely s Novými Sady, Holešovem a Kotvrdovicemi. Mrzí zejména nejtěsnější porážky

AFK

Otloukánek

Mostkovický tým zdobí bojovnost
a odhodlání, na čemž se dá rozhodně
stavět. Psychiku děvčatům nesráží ani
vysoké porážky a v každém duelu se
rvou až do poslední minuty. Pokud jim
jejich elán vydrží i v jarní části, mohl by
se tým posunout i na šestou příčku, což
by byl velmi výrazný krok dopředu.

KOMENTÁØ

Výhled do jarní části vypadá z pohledu regionálních celků optimisticky. Zkušený tým Kostelce by měl své
bodové konto rozhojnit už jen z pohledu losu. Neoblíbení soupeři z Kot-

se zlepší

Kostelec

v derby s Mostkovicemi a v Šardicích.
Nováček tak obsadil podle očekávání
poslední příčku bez zisku byť jediného bodu a více než osmibrankovým průměrem obdržených branek.
Trochu optimismu mohou vlít do žil
děvčatům z AFK zápasy, ve kterých
dokázala udržet taktiku, tvrdošíjným odporem se málem dopracovala
k remízám. Poslední příčka je však
asi nováčkovi v jeho premiérové sezóně souzena.

vrdovic, Šardic i Velkých Pavlovic se
představí na Hané. V případě domácích výher by se pak měly „Štiky“ posunout na konečnou čtvrtou příčku.
Mostkovičanky opět čeká přetěžký
úvod. Postupně se střetnou s nejsilnějšími celky celé divize. Pokud je však
očekávané porážky nesrazí psychicky,
měly by jim tyto duely dát impuls do
druhé části jara. Získané zkušenosti
s favority by pak mohly „prodat“ se
soupeři sobě rovnými a pokusit se vykopat šestou příčku.
Velkou neznámou se pak jeví účinkování AFK Prostějov City 2016. Vnitroklubové boje o kompetence a skládání
sestavy na poslední chvíli nedávají
moc nadějí na výrazný výkonnostní
posun. Vše ale mohou změnit případné příchody zkušených hráček, které
by mohly pozici tohoto celku totálně
změnit.

Stejn jako podzim odstartuje i jarní :ást regionální derby mezi Mostkovicemi (zelení)
a Kostelcem na Hané. Na podzim se radovaly hrá:ky Kostelce po výhe 3:0.

 Hodnocení podzimní části asi nebude moc pozitivní...
„Máte pravdu, spokojení být moc nemůžeme! Jsme až pátí, prohráli jsme
zbytečně zápasy, které jsme neměli prohrát. Máme tak pouze patnáct bodů a
ztráta na medailové pozice je obrovská.“
 Které zápasy vám leží v žaludku?
„Prohrát jsme jednoznačně neměli v
Šardicích a Kotvrdovicích. To jsou soupeři, které bychom měli porážet.“
 S obhajobou prvenství jste ale asi
nepočítali.
„To ne, ale na medaili jsme pomýšleli.
Týmy, které spadly ze třetí ligy Nové
Sady a Holešov jsou hodně kvalitní, výkonnostní rozdíl tam vidět je. Hodně se
zlepšil i Vlkoš.“
 Je tedy pátá příčka odpovídající?
„Je a není, já s ní spokojený nejsem! Jsem

KOSTELEC NA HANÉ Ústup ze
slávy? V pozici hlavního kouče
kosteleckých děvčat si zvykl na
samé triumfy. Po opanování
okresního přeboru Blanska slavil v uplynulé sezóně prvenství
i v divizi, ale páté místo po podzimu mu radost nedělá. Řeč je
o Marku Jelínkovi (na snímku), jenž převzal tým po Petru
Mertovi, se kterým obnovil spolupráci v jarní části minulého ročníku. Prohodili si však kompetence,
kdy současně lodivod mládežnických výběrů olomoucké Sigmy je
tentokrát Jelínkovým asistentem.
Jak hodnotí hlavní kormidelník
podzimní část právě probíhající
sezóny a jak vidí ambice ve druhé
polovině sezony, odkrývá následující rozhovor.
„Osobně bych se chtěl posunout na
čtvrtou příčku. Ten rozdíl na první
trojici už je velký, musíme být realisty.
Kotvrdovice jsou čtvrté a fotbalově na
ně určitě máme. Když pominu vedoucí
trio, měli bychom se všemi ostatními
soupeři vyhrávat.“
 Šušká se, že chcete po sezóně
v pozici trenéra skončit. Co je na tom
pravdy?
„Je to tak. Celkově se už cítím vším okolo unavený. Podpora klubu holkám není
taková, jaká by měla být. Už proto bych
chtěl končit důstojně. Pod mým vedením jsme měli dobré výsledky a doufám,
že na předchozí sezóny v jarní části navážeme.“
 Jarní část zahajujete derby v Mostkovicích a jste opět favoritem...
„Musíme mít ale respekt! Přestože jsme
všechny předcházející derby vyhráli,
očekávám těžký zápas. Na rozdíl od nás
se Mostkovice připravují tvrdě a poctivě. Scházejí se ve velkém počtu, budou
nachystané a odhodlané. Myslím, že budou kvalitním soupeřem!“

Celou přestávku jsme prospali...
Odehráli jsme nějaké turnaje, ale
účast na trénincích byla mizivá.
Holky nějak ztrácejí o fotbal zájem

přesvědčený, že bychom se měli posunout o to jedno místo výše.“
 Jak proběhla dlouhá zimní pauza?
„Spíš bych řekl, že jsme celou přestávku
prospali... Odehráli jsme halové turnaje, na některé jely holky samy. Účast na
trénincích ale byla mizivá. Holky nějak
v poslední době ztrácejí o fotbal zájem.
Ono to souvisí i se situací v klubu. Jsme
na vedlejší koleji...“
 Máte tedy z jarní obavy?
„Přiznám, že nějaké jsou. Příprava byla
opravdu špatná, vždyť jsme nesehráli
jediný přípravný zápas! Měli jsme ale
soustředění ve Hvozdu, které sice proběhlo dobře, jinak ale trénujeme v pěti
šesti lidech a to je špatné.“
 Doznal kádr nějakých změn?
„Jedinou jistotou je přestup Kateřiny
Šimkové do Mostkovic. Některé holky
uvažují o tom, že by na jaře nehrály, ale
to je vše v jednání. Usiluji o jednu posilu
ze Zbrojovky Brno, takže uvidíme, jak to
bude nakonec vypadat.“
 S jakým cílem tedy do odvet
jdete?

“

„Podpora klubu není taková, jaká by mXla být...,“
posteskl si trenér Kostele)anek Marek Jelínek

„K úplné radosti mi chybí dva body.
Ty jsme ztratili v posledním zápase,
kdy jsme hráli doma s Podivínem a
remizovali bez branek. Pokud bychom
tento duel vyhráli, tak by byla spokojenost maximální. V zápasech, kdy
jsme chtěli a měli bodovat, jsme bodovali. V utkáních, kde jsme na to neměli,
byl výkonnostní rozdíl markantní.“
 Co vás v podzimní části nejvíce
potěšilo?
„Že máme široký kádr. Při našich zdravotních problémech, kterých bylo až
moc, dostaly příležitost i holky, které
teprve začínají nebo hrají krátce. Beru
jako velké pozitivum, že se nemusíme
spoléhat jen na čtrnáct hráček, ale
můžeme vybírat z dvaceti děvčat.“
 Vstup do sezóny vám výsledkově
nevyšel. Na gól jste čekali čtyři zápasy...
„Já jsem věděl, že to bude těžké. Snažil
jsem se pořád holkám říkat, že zápasy,
ve kterých bude šance na body, teprve
přijdou. Nebylo to jednoduché, psychika pracovala. Když prohrajete čtyři
první kola se skóre nula třicet...“
 Vaším dlouhodobým problémem je střílení branek. Čím to je?
„Chybí nám klasická kanonýrka. Taková hráčka se ovšem hledá těžko, vychovat střelkyni není jednoduché. Je
třeba mít určité vlohy. Pracujeme s tím,
co máme k dispozici a snažíme se tento
deficit nahradit kolektivním výkonem.
Ať dá gól kdokoliv, snažíme se získávat
body i bez kanonýrů.“
 Jaká vůbec byla zimní příprava v
Mostkovicích?
„My jsme se scházeli v podstatě bez
přerušení, menší pauzu jsme si dali
pouze přes Vánoce. V našich podmínkách je to ale těžké. V sokolovně se
nedá hrát klasicky jako ve sportovních
halách. Z toho vyplývají i naše slabší
výsledky na turnajích. Na halové podmínky nejsme zvyklí.“

 Kolik se vám schází děvčat na tréninky?
„Okolo Vánoc a v lednu byly tréninky
spíše dobrovolné. Docházka ale byla
slušná, v průměru bylo k dispozici okolo dvanácti holek. Za to jsem byl rád.
Navíc si hráčky chodily zahrát i za žáky.“
 Zmínil jste účast na halových turnajích. Co jste všechno absolvovali?
„Byli jsme na třech turnajích - v Kostelci, Jedovnici a Brně. Minulý týden jsme
pak odehráli přípravný zápas v Uherském Brodu. Prohráli jsme 0:5, ale
herně to takový rozdíl nebyl. Poločas
byl bez gólů, odpadli jsme až v poslední
čtvrthodině. Já jsem byl s výkonem
spokojený.“
 Doznala soupiska přes zimní
přestávku nějakých změn?
„Odešly Karolína Koudelková do 1.FC
Olomouc a Tereza Karafiátová do
Zbrojovky Brno. Terka je stejně věkem
ještě žákyně, takže za nás nemohla
nastupovat. Rovnocennou náhradou
za Koudelkovou by měla být Kateřina
Šimková z Kostelce.“
 Změny se týkají i realizačního
týmu, ne?
„Na pozici mého asistenta skončil
Bob Karafiát. Tímto bych mu chtěl
za dlouhodobou spolupráci a pomoc
poděkovat. Nahradí jej Denisa Haluzová, kterou to baví. Vrhla se do toho
po hlavě a určitě má předpoklady, aby
se stala dobrou trenérkou. Vedoucí
družstva bude Věra Kraváková.“
 Start do sezóny obstará derby s
tradičním kosteleckým sokem...
„Určitou taktiku už v hlavě mám. Holky
na ten zápas začnu připravovat až v týdnu před zápasem, důležité je připravit
holky mentálně. Věřím v plný bodový
zisk! Měli bychom být konečně kompletní, což se nám v minulých derby
nepoštěstilo. Z toho důvodu jsem
přesvědčený, že zápas bude vypadat jinak než ty předchozí.“

DRŽOVICE Nováček moravskoslezské divize žen AFK Prostějov City
2016 se zatím musí smířit s pozicí
otloukánka. Jeho kádr tvoří z velké
části mladé dívky ročníků 1995 až
2001, téměř pro všechny se navíc jedná o první fotbalovou štaci a důkladnější seznamování se s tímto kolektivním sportem. Není tedy divu, že se
nemůže měřit s konkurencí již ostřílených družstev a celkem logicky tak
stále čeká na svůj historicky první bod.
A také premiérovou branku. Přesto je
kouč Martin Liška spokojen, situaci
vnímá realisticky a snaží se jít trpělivě
cestou s postupnými krůčky.
„Podzim byl takový seznamovací. K holkám jsem přišel, když měly odehrané dva
tři zápasy, skladba družstva se od té doby
nezměnila. S fotbalem začínají a spíše se
učí, občas nevěděly, co mohou očekávat od
sebe i samotných zápasů. Zvláště v první
polovině podzimu bylo vidět, že soupeřky
byly někde jinde,“ uvědomuje si nováček
na trenérské židli, který koučování úspěšně
kombinuje s pozicí útočníka v SK Lipová.
S těmi nejsilnějšími soupeři se tým hrající
své domácí zápasy v držovickém areálu
střetl hned v samotném úvodu soutěže.
A výsledky tomu odpovídaly, v Nových
Sadech i doma s Holešovem přišly porážky 0:12, v Kostelci dokonce 0:28. „Ani v
mužském fotbale vám takové skóre na psychice nepřidá. Kostelec i Nové Sady jsou již
několik let pohromadě. I v jejich případě se
družstvo budovalo, krystalizovalo, proto
jsou nyní tak daleko. S takovými soupeřkami se holky momentálně měřit nemůžou, pomalu jsme se nedostali za půlku a
výsledky byly dvojciferné, ale poslední tři
čtyři zápasy holky už pomaličku pochopily, co jsem po nich chtěl. Zpočátku chtěly
být všude a nebyly nikde, pak se jim ale začalo dařit plnit taktické pokyny, pohybovat
se v bloku,“ chválil Liška zkušenosti sbírající

nější prohry. O branku prohrál Prostějov i
v Šardicích, výsledkem 0:2 skončil zápas
s Mutěnicemi. Ve třech po sobě jdoucích
zápasech tak inkasovaly „Citizens“ jen čtyřikrát.
Velký debut neprožívaly jen samotné
hráčky, na neznámou cestu se vydal i
samotný lodivod. „Ženský fotbal jsem
sice vnímal, ale nijak podrobně jsem ho nesledoval. Takže to pro mě bylo nové a beru
to jako zajímavou práci a zpestření. Ženský
fotbal je trošku odlišný od mužského, k
holkám musíte jinak přistupovat, ale baví
mě to a uvidíme, jak to půjde dál,“ neskrývá
nadšení.
Nicméně vyhradit si v týdenním rozvrhu
dostatek prostoru na hraní i trénování není
jen tak a občas nešlo stíhat obě možnosti.
„Je to pro mě celkem náročné, není jednoduché vše časově skloubit. Snažím se
být na svých trénincích a odehrát vlastní
zápasy, tady trénujeme, když mám volno.
Do toho se mi některé zápasy křížily, ale zastoupil mě Marek Valenta a chtěl bych mu
za to poděkovat,“ sdělil Marek Liška. Jím

vedený kádr zřejmě dozná pro následující
kola drobných úprav. I vlivem školních
povinností či různých brigád už nezbývá
některým děvčatům tolik času a projevují
se tak stejné faktory jako v mužské kopané. O konkrétních jménech se však Liška
zatím bavit nechtěl. „Po sportovní stránce
budeme zhruba na stejné úrovni jako na
podzim. Tělocvična vám neukáže to stejné,
co samotné hřiště, avšak doplnění o zkušenou hráčku se zatím bohužel nekonalo. K
nějakým změnám sice dojde, ale kvalitou
budou příchody a odchody srovnatelné,“
podotkl.
Žádné vysoké mety tak před sebe ani své
svěřenkyně neklade, na pořadu bude další
sžívání se s úrovní soutěže. „Máme mladý
tým, holky se opravdu učí. Jde o první sezónu a hlavně o to, aby holky chodily a bavilo je to. Když přijdou nové hráčky, bude
jen dobře, fotbal v Držovicích udržet chtějí.
Naším cílem je stabilizovat se a pak se uvidí.
Příští sezónu bychom už třeba mohli mít
vyšší ambice,“ přemítal hlavní kouč AFK
Prostějov City 2016.
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Podivín – Mutěnice (sobota 1.4., 10.00),
Vlkoš – Mostkovice (10.00), Kostelec na
Hané – Šardice, Holešovské holky – Prostějov (14.30), Nové Sady – Kotvrdovice
(15.00, hřiště Nedvězí), Velké Pavlovice
volno.

16. kolo, nedle 2. dubna,
13.00 hodin:

Šardice – Podivín (sobota 25.3., 12.00),
Velké Pavlovice – Holešovské holky (sobota 25.3., 15.00), Mostkovice – Kostelec
na Hané, Kotvrdovice – Vlkoš, Prostějov
– Nové Sady (13.30, hřiště Držovice),
volno.
Mutěnice vo

15. kolo, nedle 26. bezna,
10.00 hodin:

Podivín – Prostějov (sobota 15.4.,
13.30), Kotvrdovice – Šardice
(10.00), Vlkoš – Mutěnice (10.00),
Kostelec na Hané – Velké Pavlovice,
Nové Sady – Mostkovice, Holešovské
holky volno.

18. kolo, nedle 16. dubna,
13.00 hodin:

Velké Pavlovice – Podivín (sobota 8.4.,
10.30), Šardice – Vlkoš (sobota 8.4.,
15.30), Mostkovice – Kotvrdovice, Mutěnice – Kostelec na Hané (13.00), Prostějov volno, Holešovské holky – Nové
Sadyy ((14.30).
14.30

17. kolo, nedle 9. dubna,
10.00 hodin:

Vlkoš – Prostějov (sobota 29.4.,
10.00), Podivín volno, Nové Sady –
Šardice (sobota 29.4., 15.00), Mostkovice – Mutěnice, Kotvrdovice – Velké
Pavlovice, Kostelec na Hané – Holešovské holky (13.00)

20. kolo, nedle 30. dubna,
10.00 hodin:

Šardice – Mostkovice (sobota 22.4.,
16.00), Velké Pavlovice – Vlkoš (13.00),
Mutěnice – Kotvrdovice, Prostějov –
Kostelec na Hané (hřiště Držovice), Holešovské holky – Podivín (14.30), Nové
Sadyy volno.

19. kolo, nedle 23. dubna,
13.30 hodin:
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Vedoucí mužstva: Marek VALENTA

REALIZAÈNÍ TÝM
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Poznámka: Za jménem následuje počet zápasů, vstřelených branek
(u brankářů čistých kont) a obdržených žlutých a červených karet.

Trenér: Martin LIŠKA

Alexandra EJEMOVÁ
Adéla JETELOVÁ
Soňa MALINKOVÁ
Kamila POHLOVÁ
Radka SPIELMANNOVÁ

Kateřina FORETOVÁ
Kristýna HALGAŠOVÁ
Tereza KLIMEŠOVÁ
Petra KUPTÍKOVÁ
Nikol MAŤOVÁ
Adéla SVOBODOVÁ
Magdalena VRBOVÁ
Karina ZATLOUKALOVÁ
Nicol ZBOŘILOVÁ

Klára FRÖMMLOVÁ
Natálie GNIPOVÁ
Lucie MATOUŠKOVÁ
Dominika NEHEROVÁ
Kristýna NECHVÁTALOVÁ
Denisa NOVÁKOVÁ

Vendula LANGEROVÁ

èíslo/hráè

AFK PROSTÌJOV CITY 2016
– hráèské statistiky na podzim 2016

Trenér: Marek JELÍNEK
Vedoucí mužstva: Petr URBAN

REALIZAÈNÍ TÝM

Pavlína LÁTALOVÁ
Gabriela ŘEZNÍČKOVÁ
Monika VLKOVÁ
Kristýna VYKOPALOVÁ
Nikola ZAHRADNÍČKOVÁ

Diana KAŇÁKOVÁ
Klára KNÁPKOVÁ
Martina PITÁKOVÁ
Tereza STROUHALOVÁ
Lucie TOMEŠOVÁ
Petra VÁCLAVKOVÁ
Kateřina RUŠILOVÁ

0
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Eliška DRÁPALOVÁ
Kristýna PIKARTOVÁ
Barbora ADAMOVÁ
Pavlína HRAZDILOVÁ
Věra SMIČKOVÁ
Kateřina ŠIMKOVÁ
Tereza TICHÁ
Adéla VODÁKOVÁ
Veronika ZAPLETALOVÁ
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Nové Sady – Kostelec na Hané (12.00),
Podivín – Vlkoš, Velké Pavlovice – Mutěnice (16.30), Prostějov – Šardice (neděle
21.5., 13.30, hřiště Držovice), Holešovské holky – Mostkovice (neděle 21.5.,
14.30), Kotvrdovice volno.

12. kolo, sobota 20. kvtna,
14.00 hodin:

Velké Pavlovice – Mostkovice (sobota
6.5., 10.30), Podivín – Nové Sady (sobota 6.5., 14.00), Mutěnice – Šardice, Prostějov – Kotvrdovice (hřiště Držovice),
Holešovské holky – Vlkoš (14.30), Kostelec na Hané volno.

21. kolo, nedle 7. kvtna,
13.30 hodin:

Podivín – Mostkovice (sobota 3.6.,
14.00), Kostelec na Hané – Kotvrdovice
(sobota 3.6., 15.00), Prostějov – Velké
Pavlovice (hřiště Držovice), Holešovské
holky – Mutěnice (14.30), Nové Sady –
Vlkoš (15.00), Šardice volno.

14. kolo, nedle 4. ervna,
13.30 hodin:

Velké Pavlovice – Nové Sady (sobota
27.5., 10.30), Šardice – Holešovské
holky (sobota 27.5., 14.00), Mostkovice
volno, Kotvrdovice – Podivín, Vlkoš –
Kostelec na Hané, Mutěnice – Prostějov (1
((14.00).
4.00)

13. kolo, nedle 28. kvtna,
10.00 hodin:

Rozlosování jarní části Moravskoslezské divize žen, sk. „B“:

výběr. A vypíchl třeba porážku 0:1 v Mostkovicích, přičemž dlouho to vypadalo na
remízu. „Je pravda, že domácí byly víc na
míči, jejich zkušenost a herní vyzrálost byly
vidět, ale výsledek byl těsný. Někdy jsme
dokonce sahali po vítězství, když jsme se
už ale do šancí dostali, tak jsme v zakončení nezachovali chladnou hlavu, některé
situace mohly holky vyhodnotit líp. Stále
se však učí,“ podotkl někdejší vyhlášený
kanonýr, který tak má k útočné fázi co říci.
Během celého podzimu se jeho tým připravoval dvakrát týdně a děvčata chodila
v hojném počtu. Nynější zimní příprava
se odehrávala jednou týdně v tělocvičně a
nyní opět přišel čas na venkovní setkávání
dvakrát týdně. „Zpočátku jsme měli velice
špatné výsledky, ale holky se chtěly svým
soupeřkám přiblížit a trénovaly poctivě.
Mohli jsme využít celé hřiště a trochu zapracovat i na taktice, na tuto soutěž navíc
máme výbornou gólmanku, která holky
několikrát velice podržela. Nacvičovali
jsme různá rozestavení a výsledky se postupně zlepšovaly,“ upozornil Liška na mír-

podzimem Jaroslav Karafiát PROSTĚJOV SE UČÍ, uvítal by zkušenou hráčku

1. Dana KLÍMOVÁ
(Kotvrdovice)
2 karty
1. Martina KOPEČKOVÁ
(Nové Sady)
2 karty
3.-12. 1 karta Dana Klímová (Kotvrdovice), Martina Kopečková Nové
Sady), 1 – mj. Karina Zatloukalová, Denisa Nováková, Adéla Jetelová (všechny Prostějov), Petra Všetičková, Karolína Koudelková, Marie
Domesová (všechny Mostkovice), Tereza Strouhalová, Tereza Tichá, Klára
Knápková, Eliška Drápalová (všechny Kostelec na Hané).

ÈERVENÉ KARTY:

Mostkovický soubor sice stále především sbírá zkušenosti a s věkovým průměrem patří mezi nejmladší účastníky
celé soutěže, ale několikaletá práce už
nese výsledky. Podzimních deset bodů a
tři výhry jsou v dosavadní historii tohoto týmu nejlepším počinem. Největším
problémem je však tradičně střelba branek. Vyrovnané zápasy rozhodují góly
a těch dávají Mostkovičanky opravdu
málo. Na první vstřelenou branku čekal soubor Jaroslava Karafiáta až do
pátého kola, kdy protrhla Nela Kraváková nekonečné čekání v souboji se
Šardicemi. Další dva zásahy přidala
Mája Domesová a na světě bylo premiérové vítězství podzimu. Celkově ale
vyšla děvčata naprázdno hned v sedmi
zápasech z deseti!

nahoru

„Mostky“ jdou

s vedoucím triem vyšly také na prázdno, nejblíže k bodovému zisku měly svěřenky Marka Jelínka v domácím souboji s Vlkošem (porážka 1:2). S papírově
slabšími protivníky však potvrdily svou
kvalitu a vesměs slavily vysoké výhry.
Rekordním výsledkem například skončilo derby s Prostějovem, kterému nasázely neskutečných osmadvacet branek.
Po podzimu tak Kostelec nasbíral patnáct bodů a reálné se zdá předstižení
čtvrtých Kotvrdovic, na které ztrácí
bodů šest.

„Dva body chybí k úplné spokojenosti,“ ohlíží se

Kostelečanky, zvyklé v předchozích
sezónách vyhrávat, vstupovaly do inovovaného divizního ročníku v pozici
obhájkyň loňského prvenství. Jejich
role však byla ztížena faktem, že po
zrušení Moravskoslezské ligy byli do
divize přeřazeni dlouhodobí účastníci
této výkonnostně silnější soutěže. Papírovými favority tak byly celky Holešova
a Nových Sadů, které také své pozice
potvrdily. Kostelec si dělal naděje na
bronzovou pozici, které už je však po
podzimních bojích na hony vzdálen.
Vyrovnaná bilance pěti výher a stejného počtu porážek řadí „Štiky“ na pátou
pozici s dvanáctibodovou ztrátou na
třetí Vlkoš.
Kostelecká děvčata musí především
mrzet těsné porážky v Šardicích a Kotvrdovicích. Tedy se soupeři, na které
rozhodně výkonnostně mají. V souboji

mìl na víc

Kostelec na Hané

Reorganizace ženských fotbalových
soutěží zavála trio týmů z regionu
do divizní skupiny „B“. V konkurenci
s vyzrálými soupeři, ošlehanými bitvami ve vyšších třídách, se děvčata
neztratila. Nejsilnější regionální tým
z Kostelce se umístil v lepším středu
tabulky, ambiciózní Mostkovice pod
sebou nechaly kvarteto soupeřů, pouze
nově založený AFK Prostějov City podle očekávání zatím na soupeře nestačí.

NEVÝRAZNÝ
DIVIZNÍ PODZIM V PODÁNÍ REGIONÁLNÍCH FOTBALISTEK
Kostelec výsledkově na ústupu, vzestup Mostkovic a tvrdá realita pro AFK Prostějov City 2016

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

Monika MIKEŠOVÁ

1. Monika ŠILHÁROVÁ
(Holešovské holky)
26 branek
2. Michaela MOKRUŠOVÁ (Nové Sady)
20 branek
3. Tereza STROUHALOVÁ (Kostelec na Hané)
17 branek
4. Romana ČTVRTNÍČKOVÁ (Kotvrdovice)
14 branek
5. Jaroslava KRČMÁŘOVÁ (Holešovské holky)
13 branek
6.-8. Kateřina Marková 12 (Nové Sady), Vendula Kuchařová 12 (Holešovské holky), Edita Novosadová 12 (Vlkoš), 9. - 10. Alena Šustová 11(Holešovské holky), Iva Rathouská 11(Velké Pavlovice).

NEJLEPŠÍ STØELKYNÌ:

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

1. Vlkoš
2. Holešov
3. Kotvrdovice
4. Kostelec
5. Nové Sady
6. Šardice
7. Mostkovice
8. V. Pavlovice
9 Mut"nice
10. Podivín
11. Prostjov

TABULKA DOMA:

Mužstvo
1. FK Holešovské holky
2. FK Nové Sady
3. TJ Sokol Vlkoš
4. TJ Rakovec Kotvrdovice
5. FC Kostelec na Hané
6. FK Mut"nice
7. TJ Sokol Mostkovice
8. TJ Slavoj Velké Pavlovice
9. TJ Slavoj Podivín
10. FK Šardice
11. AFK Prostjov City 2016

MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE ŽEN, SK. „B“

letos slavíme jubileum...

SUMÁØ MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „B“

Fotbal Extra - 17. díl

Fotbalisté regionální úrovně
prožívají stále ještě zimní spánek,
byť řada z nich již rozjela neobl
blíbený dril, který je má co nejlépe
připravit na jarní boje. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník po celou
ce 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
Máte se tak i nadále na co těšit!
mládežnické kopané.
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Na jaře je o co hrát!

Zástupci regionu jsou $($
Rozlosování jarní části
FGP studio I.A třídy, skupiny „B“:
   
15.00 hodin:
Náměšť na Hané – Všechovice, Mostkovice – Bělotín, Lipník nad Bečvou
– Čechovice, Plumlov – Slatinice, Slavonín – Konice, Brodek u Přerova –
Lipová (neděle 26.3., 15.00), Beňov
– Opatovice (neděle 25.3., 15.00).

     
15.30 hodin:
Všechovice – Mostkovice (sobota 1.4.,
15.30), Bělotín – Beňov (sobota 1.4.,
15.30), Opatovice – Plumlov (10.00),
Konice – Brodek u Přerova, Slatinice – Slavonín, Čechovice – Náměšť na
Hané, Lipová – Lipník nad Bečvou.

     
15.30 hodin:
Slavonín – Opatovice (sobota 8.4.,
15.30), Lipník nad Bečvou – Brodek
u Přerova (sobota 8.4., 15.30), Náměšť na Hané – Lipová (sobota 8.4.,
15.30), Beňov – Všechovice, Slatinice
– Konice, Plumlov – Bělotín, Mostkovice – Čechovice.

     
  
Všechovice – Plumlov (sobota 15.4.,
16.00), Bělotín – Slavonín (sobota
15.4., 16.00), Opatovice – Slatinice
(10.00), Konice – Lipník nad Bečvou,
Čechovice – Beňov, Brodek u Přerova –
Náměšť na Hané, Lipová – Mostkovice.

     
  
Plumlov – Čechovice (sobota 22.4.,
16.00), Opatovice – Konice (10.00),
Beňov – Lipová, Slatinice – Bělotín, Slavonín – Všechovice, Mostkovice – Brodek u Přerova, Náměšť na Hané – Lipník
nad Bečvou.

     
  
Lipník nad Bečvou – Mostkovice (sobota 29.4., 16.00), Všechovice – Slatinice (sobota 29.4., 16.00), Bělotín
– Opatovice (sobota 29.4., 16.00),
Konice – Náměšť na Hané, Čechovice
– Slavonín, Brodek u Přerova – Beňov,
Lipová – Plumlov.

     
  
Slavonín – Lipová (pátek 5.5., 17.00),
Plumlov – Brodek u Přerova (sobota 6.5.,
16.30), Bělotín – Konice (sobota 6.5.,
16.30), Opatovice – Všechovice (10.00),
Beňov – Lipník nad Bečvou, Slatinice –
Čechovice, Mostkovice – Náměšť na Hané.

   !  
  
Všechovice – Bělotín (sobota 13.5.,
16.30), Lipník nad Bečvou – Plumlov
(sobota 13.5., 16.30), Náměšť na Hané –
Beňov (sobota 13.5., 16.30), Čechovice –
Opatovice, Brodek u Přerova – Slavonín,
Konice – Mostkovice, Lipová – Slatinice.

     
17.00 hodin:
Všechovice – Konice (sobota 20.5.,
17.00), Plumlov – Náměšť na Hané
(sobota 20.5., 17.00), Bělotín – Čechovice (sobota 20.5., 17.00), Opatovice –
Lipová (10.00), Slavonín – Lipník nad
Bečvou, Beňov – Mostkovice, Slatinice
– Brodek u Přerova.

!     
17.00 hodin:
Lipník nad Bečvou – Slatinice (sobota
27.5., 17.00), Konice – Beňov, Čechovice – Všechovice, Brodek u Přerova
– Opatovice, Lipová – Bělotín, Mostkovice – Plumlov, Náměšť na Hané –
Slavonín.

   !" # 
17.00 hodin:
Všechovice – Lipová (sobota 3.6.,
17.00), Bělotín – Brodek u Přerova
(sobota 3.6., 17.00), Opatovice – Lipník
nad Bečvou (10.00), Čechovice – Konice, Slavonín – Mostkovice, Plumlov –
Beňov, Slatinice – Náměšť na Hané.

   " # 
17.00 hodin:
Konice – Plumlov (sobota 10.6.,
17.00), Lipník nad Bečvou – Bělotín
(sobota 10.6., 17.00), Brodek u Přerova – Všechovice (sobota 10.6., 17.00),
Beňov – Slavonín, Lipová – Čechovice, Mostkovice – Slatinice, Náměšť na
Hané – Opatovice.

Rozlosování jarní části
Král sportovní trávníky I.B třídy, skupiny „A“:
   
15.00 hodin:
Přerov „B“ – Vrchoslavice (14.00), Horní
Moštěnice – Nezamyslice, Němčice nad
Hanou – Ústí „B“, Klenovice na Hané – Pivín, Dub nad Moravou – Újezdec, Tovačov
– Želatovice „B“, Troubky – Kojetín „B“ (neděle 26.3., 15.00).

     
15.30 hodin:
Horní Moštěnice – Vrchoslavice (sobota
1.4., 15.30), Nezamyslice – Dub nad
Moravou (sobota 1.4., 15.30), Újezdec – Němčice nad Hanou (sobota 1.4.,
15.30), Ústí „B“ – Tovačov (10.00), Pivín
– Troubky, Želatovice „B“ – Klenovice na
Hané, Kojetín „B“ – Přerov „B“ (hřiště
Koválovice).

   
15.30 hodin:
Klenovice na Hané – Ústí „B“, Němčice
nad Hanou – Nezamyslice, Dub nad Moravou – Vrchoslavice, Horní Moštěnice –
Kojetín „B“, Přerov „B“ – Troubky (neděle
9.4., 14.00), Želatovice „B“ – Pivín (neděle
9.4., 15.30), Tovačov – Újezdec (neděle
9.4., 15.30).

     
  
Pivín – Přerov „B“, Vrchoslavice – Němčice nad Hanou, Nezamyslice – Tovačov, Újezdec – Klenovice na Hané, Ústí
„B“ – Želatovice „B“, Troubky – Horní
Moštěnice, Kojetín „B“ – Dub nad Moravou (hřiště Koválovice).

   
  
Němčice nad Hanou – Kojetín „B“ , Klenovice na Hané – Nezamyslice, Dub nad
Moravou – Troubky, Horní Moštěnice –
Přerov „B“, Ústí „B“ – Pivín (neděle 23.4.,
10.00), Želatovice „B“ – Újezdec (neděle
23.4., 16.00), Tovačov – Vrchoslavice (neděle 23.4., 16.00).

     
  
Nezamyslice – Želatovice „B“ (sobota
29.4., 16.00), Újezdec – Ústí „B“ (sobota
29.4., 16.00), Troubky – Němčice nad Hanou (sobota 29.4., 16.00), Přerov „B“ –
Dub nad Moravou (14.00), Pivín – Horní
Moštěnice, Vrchoslavice – Klenovice na
Hané, Kojetín „B“ – Tovačov (hřiště Koválovice).

     
  
Újezdec – Pivín (sobota 6.5., 16.30), Klenovice na Hané – Kojetín „B“ (sobota 6.5.,
16.30), Němčice nad Hanou – Přerov „B“
(sobota 6.5., 16.30), Ústí „B“ – Nezamyslice (10.00), Tovačov – Troubky, Želatovice
„B“ – Vrchoslavice, Dub nad Moravou –
Horní Moštěnice.

   !  
  
Nezamyslice – Újezdec (sobota 13.5.,
16.30), Horní Moštěnice – Němčice nad
Hanou (sobota 13.5., 16.30), Přerov „B“
– Tovačov (14.00), Pivín – Dub nad Moravou, Vrchoslavice – Ústí „B“, Troubky
– Klenovice na Hané, Kojetín „B“ – Želatovice „B“ (hřiště Koválovice).

   
17.00 hodin:
Újezdec – Vrchoslavice, Klenovice
na Hané – Přerov „B“, Němčice nad
Hanou – Dub nad Moravou, Nezamyslice – Pivín, Ústí „B“ – Kojetín „B“
(neděle 21.5., 10.00), Tovačov – Horní
Moštěnice (neděle 21.5., 17.00), Želatovice „B“ – Troubky (neděle 21.5., 17.00).

!     
17.00 hodin:
Dub nad Moravou – Tovačov (sobota 27.5.,
17.00), Přerov „B“ – Želatovice „B“ (14.00),
Pivín – Němčice nad Hanou, Vrchoslavice
– Nezamyslice, Troubky – Ústí „B“, Kojetín
„B“ – Újezdec (hřiště Koválovice), Horní
Moštěnice – Klenovice na Hané.

   !" # 
17.00 hodin:
Nezamyslice – Kojetín „B“ (sobota 3.6.,
17.00), Klenovice na Hané – Dub nad
Moravou (sobota 3.6., 17.00), Újezdec
– Troubky (sobota 3.6., 17.00), Ústí „B“ –
Přerov „B“ (10.00), Vrchoslavice – Pivín,
Tovačov – Němčice nad Hanou, Želatovice „B“ – Horní Moštěnice.

   " # 
17.00 hodin:
Němčice nad Hanou – Klenovice na
Hané (sobota 10.6., 17.00), Horní Moštěnice – Ústí „B“ (sobota 10.6., 17.00),
Troubky – Nezamyslice (sobota 10.6.,
17.00), Přerov „B“ – Újezdec (14.00), Kojetín „B“ – Vrchoslavice (hřiště Koválovice), Pivín – Tovačov, Dub nad Moravou
– Želatovice „B“.

Rozlosování jarní části Clean4you I.B třídy, skupiny „B“:
     
15.00 hodin:
Nemilany – Libina (sobota 25.3.,
15.00), Libivá – Troubelice, Hvozd
– Zvole, Jesenec – Velká Bystřice,
Kostelec na Hané – Doloplazy, Protivanov – Nové Sady „B“, Kožušany
– Smržice.

     
15.30 hodin:
Zvole – Nemilany (sobota 1.4., 15.30),
Libina – Kožušany (sobota 1.4., 15.30),
Nové Sady „B“ – Kostelec na Hané
(12.00, hřiště Nedvězí), Smržice – Libivá, Troubelice – Protivanov, Velká
Bystřice – Hvozd, Doloplazy – Jesenec.

     
15.30 hodin:
Jesenec – Kostelec na Hané (sobota
8.4., 15.30), Libivá – Libina (sobota
8.4., 15.30), Nemilany – Velká Bystřice
(sobota 8.4., 15.30), Kožušany – Zvole,
Troubelice – Nové Sady „B“, Protivanov – Smržice, Hvozd – Doloplazy.

     
  
Zvole – Libivá (sobota 15.4., 16.00),
Libina – Protivanov (sobota 15.4.,
16.00), Nové Sady „B“ – Jesenec
(10.00), Velká Bystřice – Kožušany,
Smržice – Troubelice, Kostelec na
Hané – Hvozd, Doloplazy – Nemilany.

     
  
Smržice – Nové Sady „B“ (sobota 22.4.,
16.00), Libivá – Velká Bystřice (sobota
22.4., 16.00), Nemilany – Kostelec na
Hané (sobota 22.4., 16.00), Hvozd –
Jesenec (10.15), Kožušany – Doloplazy,
Troubelice – Libina, Protivanov – Zvole.

     
  
Zvole – Troubelice (sobota 29.4., 16.00),
Libina – Smržice (sobota 29.4., 16.00),
Jesenec – Nemilany (sobota 29.4., 16.00),
Nové Sady „B“ – Hvozd (10.00), Velká
Bystřice – Protivanov, Kostelec na Hané –
Kožušany, Doloplazy – Libivá.

   
  
Libivá – Kostelec na Hané, Smržice –
Zvole, Libina – Nové Sady „B“, Nemilany – Hvozd, Protivanov – Doloplazy
(neděle 7.5., 16.30), Kožušany – Jesenec (neděle 7.5., 16.30), Troubelice –
Velká Bystřice (neděle 7.5., 16.30).

   !  
  
Zvole – Libina (sobota 13.5., 16.30),
Jesenec – Libivá (sobota 13.5., 16.30),
Nové Sady „B“ – Nemilany (10.00),
Velká Bystřice – Smržice, Kostelec na
Hané – Protivanov, Doloplazy – Troubelice, Hvozd – Kožušany.

     
17.00 hodin:
Zvole – Nové Sady „B“ (sobota 20.5.,
17.00), Libivá – Hvozd (sobota 20.5.,
17.00), Libina – Velká Bystřice (sobota 20.5., 17.00), Smržice – Doloplazy,
Protivanov – Jesenec, Kožušany – Nemilany, Troubelice – Kostelec na Hané.

PROSTĚJOVSKO Víkendový start nižších fotbalových soutěží
v rámci Olomouckého kraje hýbe i samotným Prostějovskem.
Svá želízka v ohni mají fandové ve třech grupách ze čtyř a některé kluby mají zaděláno na velký úspěch. Postupové naděje živí
v Čechovicích, Kostelci na Hané i v Němčicích nad Hanou. Při dobré konstelaci by se mohlo slavit i v Protivanově.

!     
17.00 hodin:
Nemilany – Libivá (sobota 27.5.,
17.00), Nové Sady „B“ – Kožušany
(10.00), Velká Bystřice – Zvole, Jesenec
– Troubelice, Kostelec na Hané – Smržice, Doloplazy – Libina, Hvozd – Protivanov.

 " #  
17.00 hodin:
Velká Bystřice – Nové Sady „B“, Zvole
– Doloplazy, Libivá – Kožušany, Libina
– Kostelec na Hané, Smržice – Jesenec
(neděle 4.6., 17.00), Protivanov – Nemilany (neděle 4.6., 17.00), Troubelice – Hvozd (neděle 4.6., 17.00).

 " # 
17.00 hodin:
Jesenec – Libina, Kostelec na Hané –
Zvole, Nemilany – Troubelice, Hvozd –
Smržice, Nové Sady „B“ – Libivá (neděle 11.6., 10.00), Kožušany – Protivanov
(neděle 11.6., 17.00), Doloplazy – Velká Bystřice (neděle 11.6., 17.00).
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Nejvýše myslí Čechovice
Pouze dvoubodovou ztrátu na první
příčku mají ve skupině „B“ I.A třídy
dva zástupci Prostějovska. Na postup
mezi krajskou elitu však pomýšlí jen
jeden - Čechovice. Fotbalisté Lipové
by se sice prvenství nebránili, ale účast
v krajském přeboru pro ně není reálná.
„Máme úzký kádr, hrajeme spíše pro
dobrý pocit. To ale neznamená, že bychom nechtěli být první, vyhráváme
rádi,“ konstatoval Pavel Růžička, trenér
Lipové. Druhé želízko v ohni naopak
buduje mužstvo již delší čas a věří, že
jádro týmu konečně dozrálo. „Mužstvo má kvalitu. Určitě můžeme celou
soutěž vyhrát,“ má jasno trenér Evžen
Kučera.
Zbývající trojice Mostkovice, Plumlov
a překvapivě i Konice bude mít v jarní části záchranářské starosti. První
dva jmenované oddíly z obou konců
přehrady jsou tradičními účastníky
sestupových bojů. Nečekané postavení na spodu tabulky straší Konici.
Tamní funkcionáři řešili kritický stav
výměnou trenéra. Novým mužem na
konické lavičce je Petr Ullmann, jenž
se na své premiérové štaci vrhl s chutí
do práce. Do mužstva přivedl několik
nových hráčů a věří, že se rychle ze
spodních pater vyšplhá nahoru. „Mužstvo potřebovalo impuls a fyzičku. Trénovali jsme tvrdě, noví hráči zapadli.
Mělo by to klapat,“ věří ve zlepšení.

Němčice na vlně euforie
Ve skupině „A“ I.B třídy se nečekaně vysoko pohybuje nováček z Němčic nad
Hanou. Loňský suverén okresního přeboru si udržel vítězné noty i o patro výše
a má našlápnuto k další senzaci. O první
pozici se dělí se zkušeným Dubem nad
Moravou se ziskem třiatřiceti bodů a je

reálné, že Němčičtí budou vířit vody na
čele i v jarní části.
Zbývající kvarteto v této grupě už tolik
důvodů k úsměvům nemá. Rozladění
musí panovat v Klenovicích na Hané
i Vrchoslavicích. Oba týmy se pohybují
těsně nad propastí a na to jejich fanoušci
rozhodně nejsou zvyklí. Daleko větší
skepse pak ovládá Pivín. Tradiční účastník I.B třídy, jenž se většinou pohyboval
v horní polovině tabulky, prožil špatný
podzim a jen desetibodový zisk nevěstí
nic dobrého. Ještě hůře na tom jsou Nezamysličtí, kteří nasbírali ještě o tři body
méně, a jejich situace se zdá beznadějná.
S největší pravděpodobností tak bude
mít okresní přebor v příštím ročníku
zvučný přírůstek...

Kostelec kraluje
Až nečekaně suverénním způsobem
ovládl podzimní část skupiny „B“ I.B třídy tým Kostelce na Hané. Dlouholeté
čekání na úspěch bude s největší pravděpodobností naplněno. Šestibodový
náskok na dvojici pronásledovatelů
a fungující tým s párem nadstandardních opor na danou soutěž by se měly
proměnit v postup.
Solidním způsobem si počínají i celky
Protivanova a Jesence. Zvláště u celku
z Drahanské vysočiny je vidět dlouhodobý progres se zapojováním vlastních
odchovanců, což je v současné době
snad jediná cesta k úspěchu. Jesenec
naopak sází na dobrou partu a kvalitní,
zkušené fotbalisty.
Podle předpokladů se pak o holé setrvání v soutěži snaží Smržice a Hvozd.
Smržický nováček zaplatil v několika zápasech povinnou daň nezkušenosti, ale
v závěru přece jenom chytil odpovídající rytmus. Výkony a výsledky Hvozdu
měly přesně opačnou sinusoidu a zdá
se, že záchrana bude pro tento tým letos
neřešitelným rébusem.
(zv)

Dotáhne tým k postupu?
KOSTELEC NA HANÉ Střelecký
klenot. Za veleúspěšným podzimním vystoupením fotbalového
Kostelce na Hané figuruje střelecký
podpis jednoho hráče. Útočný zabiják David Preisler (na snímku) rozvlnil sítě soupeřů hned sedmnáctkrát.
Lepším střelcem krajských soutěží je
pouze Jakub Hymr z Dubicka, jenž
má na svém kontě o jeden přesný
zásah více.
„Prájův“ přínos pro Kostelec je
dobře známý i všem soupeřům. Jeho
přímočarý tah na bránu a skvělé pokrytí
míče dělají problémy každému obránci v I.B třídě, gólový výčet by však
mohl být mnohem vyšší. „Pokud by
proměnil jen polovinu svých šancí,
mohl mít okolo třiceti branek,“ poznamenal kostelecký kouč Jaroslav Klimeš.
Ono ale i těch sedmnáct zásahů je
nadstandardní vizitkou. Když k tomu

"<=
přičteme i brankové asistence a spousty faulů, po kterých jeho tým kope
pokutové kopy nebo má k dispozici
nebezpečné standardky, je přínos Davida Preislera pro tým zásadní. Bude
tomu tak i v jarní části?
(zv)
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Určice dostaly Kralice v Zábehu na bod nedosáhly
v Holici tvrdě nařezáno ZÁB
2:1
KRA
1.HFK „B“
9:1
URČ

OLOMOUC, PROSTĚJOV Těžký
direkt a nejvýraznější debakl za mnoho posledních let schytali o víkendu
fotbalisté Určic. Mužský „A“-tým
zajížděl v neděli ráno do Holice, aby se
v tamějším prostředí a tradičním čase
utkal s „béčkem“ 1.HFK Olomouc,
které na tom v tabulce nebylo o moc
lépe. Jenže žádná vyrovnaná bitva se
nekonala, domácí zcela dominovali
a nebohému a odevzdanému soupeři
nasázeli devět kousků. Nechybělo tak
moc a čepovala by se potupná desítka.
„Katastrofa z naší strany. Dělali jsme
neskutečné hrubky jako v přípravce

a jsem hodně naštvaný. Z naší strany
tam nebylo nic kladného, devět gólů je
strašně moc,“ šokoval výsledek trenéra
poražených Radka Tomšice.
Svou roli podle něj mohlo sehrát
podcenění soupeře ze strany některých
kluků, neboť domácí naskočili se samými mladíky, přičemž hned pět jeho hráčů
základní sestavy se narodilo v roce 1997
a dva dokonce o rok později. Nejstaršímu
hráči pak bylo teprve pětadvacet.
„Možná svou roli sehrál i ranní čas, my
jsme nebyli schopni se s tím popasovat.
Chtěli jsme se prezentovat agresivně,
dostávali jsme ale góly jako přes kopírák,“
nepoznával své mužstvo.
Prvních dvacet minut se ještě stav
neměnil, pak se ale začaly dít velké věci.
Do půle se Holičtí trefili čtyřikrát a stejný počet tref stihli v úvodní čtvrthodině

druhého dějství. A k vidění byly i dva
hattricky, ještě v první půli stačilo deset minut Lukáši Malínkovi, po pauze
potřeboval devatenáct minut David
Hornich. Za hosty pouze korigoval
střídající Tomáš Kvapil na 1:8.
V neděli čeká na Určice domácí duel
proti Dolanům, které vyhrály nad
Velkými Losinami a polepšily si na šesté
místo. „Musíme na trénincích zajistit,
aby hráči co nejméně mysleli na poslední
zápas, a více si promluvíme,“ podotkl
Radek Tomšic. Domácí premiéru
v tomto kalendářním roce odstartuje předposlední celek tabulky ve tři
odpoledne a pozitivní pro něj alespoň
je, že bez bodu zůstaly rovněž Kojetín
a Chválkovice, největší soupeři v boji
o záchranu.
(spo)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

ZÁBŘEH, PROSTĚJOV Ani
druhý jarní mač hráčům Kralic
výhru nepřinesl, ba co víc, po
předešlé remíze s Želatovicemi
vyšli v Zábřehu bodově naprázdno. Vše podstatné se událo v první hodině hry, do ní vměstnali
aktéři všechny tři branky, které
na severu Moravy padly. Domácí
tak potvrdili pozici na špici pořadí, hosté se přes porážku udrželi
v elitní desítce krajského přeboru.
„Zápas to byl vcelku pohledný a povedl se. Domácí šli zaslouženě do
vedení po rohovém kopu, byli aktivnější a v první půli více na míči.
Ve druhé půli jsme je ale přitlačili,“

přemítal po návratu na Hanou hostující kouč Ivo Gottwald.
Na úvodní gól Martina Lepky,
jehož dvaadvacetiletý fotbalista
domácích dosáhl na konci první
půlhodiny, ovšem záhy po návratu
ze šaten navázal Tomáš Sládek a Zábřeh tak vedl o dvě branky.
„Z ojedinělého útoku jsme dostali druhou branku, okamžitě jsme ale kontrovali zásluhou střídajícího Petráska
a zatlačili jsme soupeře. Díky naší bojovnosti a nasazení se hodně báli o výsledek, do poslední vteřiny jsme usilovali o vyrovnání,“ popisoval Gottwald.
Domácí však dělbu bodů nepřipustili a těsný náskok uhájili až do závěrečného hvizdu. „Bohužel se nám
nepodařilo dát druhý gól. Neměli
jsme štěstí v koncovce, remíza by
zápasu slušela více. Přehrávali jsme
je kondičně, chtěním i nasazením,

stáhli se před své vápno a bránili,“
přibližoval dění na trávníku.
Zlepšit náladu a vrátit se na vítěznou vlnu ze závěru podzimu budou moci Kralice v sobotu od tří
proti Šternberku. Nečeká je však
nic jednoduchého, hosté jsou totiž v tabulce třetí a oba celky dělí
hned patnáct bodů.
„Šternberk má stejně ambiciózní
mužstvo jako Zábřeh, hrajeme ale
doma a budeme se na ně snažit
vyrukovat stoprocentně připraveni
a budeme věřit, že naší snahu přetavíme v zisk nějakého bodu. Bude
to sice těžké, kluci ale získali sebevědomí a doufám, že ho zúročí,“ nejde Ivo Gottwald do víkendového
souboje s poraženeckou náladou.
(spo)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

daly Kostelci výchovný pohlavek
Z HnXvotína odjel Čechovice
Generálka dvou ambiciózních jasně pro hosty
FOTOGALERIE

klikni na

Plumlov se )tykou
PLUMLOV Opory chyběly. Plumlovští fotbalisté si střihli závěrečnou
zápasovou přípravu na jarní start
v Hněvotíně. Na hřišti účastníka
krajského přeboru ovšem vyrukovali hosté bez útočných opor Hladkého
a Spáčila, navíc nemohl nastoupit ani
stoper Kocourek. Domácí toho využili a o soutěž níže hrajícího soupeře
vyprovodili čtyřmi góly.
„Projevilo se, že Hněvotín hraje vyšší
soutěž. Rozdíl v kvalitě tam byl. Nám
v sestavě navíc chyběli tři klíčoví hráči,
což bylo také cítit. Klidně mohl zápas
skončit 2:8, šance byly na obou stranách, ale domácí jich měli víc,“ komentoval Petr Kiška, trenér Plumlova.
Ten se nakonec bude muset obejít bez
dvou z tří avizovaných zimních posil.
„Josefa Klváčka nakonec Čechovice
nepustily. Po domluvě jsme se rozešli
i s Patrikem Zapletalem. Zůstane tak jen

Michal Spáčil, jenže ten bude v úvodních dvou zápasech chybět z důvodu
pracovní zaneprázdněnosti,“ posteskl
si Kiška, jenž pokračoval: „Myslím, že
jsme připravení dobře. Nemám obavy,
že bychom se nezachránili. Trápí mě jen
fakt, že máme úzký kádr. V případě zranění by mohly nastat problémy.“
Plumlov absolvuje mistrovský start
v sobotu 25. března, kdy se od 15:00
hodin utká na vlastním trávníku se Slatinicemi.
(zv)

FC Hnìvotín
TJ Sokol Plumlov
4:0 (2:0)
Sestava Plumlova: Simandl – J. Kiška, Fabiánek, Vysloužil, Ostratický –
Křupka, Zabloudil, Ševcůj, A. Klváček
– Frábort, L. Kiška. Střídal: R. Bureš.
Trenér: Petr Kiška.

www.vecernikpv.cz

KOSTELEC NA HANÉ Rozdíl
třídy. Kostelecký lídr I.B třídy, jenž
doposud v přípravě soupeřům naděloval, tentokrát tvrdě narazil.
Kompaktní výběr Čechovic hrající
o soutěž výše si na perfektně připraveném trávníku generálku na
jaro užil. O svém vítězství rozhodli
v prvním poločase, kdy domácí
jedenáctku jednoznačně přehráli.
Vstřelili tři branky a další šance nevyužili. Po změně stran už žádný gól
nepadl a duel tak skončil tříbrankovým rozdílem.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Kostelečtí se chtěli zhruba třicítce fanoušků předvést v co možná nejlepším světle. Tentokrát však byl protivník nad jejich síly. Čechovičtí si duel
opravdu užívali, když domácí borce
převyšovali hlavně v pohybu bez míče
a agresivitě. Celoplošným presinkem
nutili kostelecké hráče k chybám, které
trestali. Vydatným pomocníkem v je-

jich úsilí byl i silný vítr, který domácím
prakticky nedovolil přesný a dlouhý
nákop. Výrazně pak chyběl i nemocný
kanonýr Preisler a bourák středu pole
Matěj Klimeš. Pod čechovický úspěch
se brankově podepsali dvakrát Jahl
a jednou Haluza.
„Byla to užitečná lekce, myslím, že
jsme něco podobného i potřebovali. Čechovice potvrdily svou kvalitu
a byly opravdu výkonnostně jinde.
Výsledek je tedy odpovídající. V první
půli nás vedle soupeře trápil i vítr. Soupeř byl rychlejší, důraznější a tvrdší,
čímž nás donutil k chybám. Ve druhé
půlce jsme zvýšili důraz, začali je dorážet a z mého pohledu byla mnohem
lepší. Nedělám si ale iluze, protože soupeř prostřídal,“ uznal kvality protivníka
Jaroslav Klimeš, trenér Kostelce.
„V prvním poločase jsme byli lepší
než soupeř po všech stránkách. Mohli jsme dát těch gólů i více. S tím, co
jsme předváděli v první půlce, jsem
velmi spokojený. Druhý poločas už

Hrá:i Kostelce (v erveném) v tšinou jen nahán li borce Qechovic.
Foto: Zdenk Vysloužil

byl vyrovnaný, na šance taky. Hrálo se
na velmi dobré trávě. O sestavě mám
už prakticky jasno, záleží ovšem na
tréninkové morálce jednotlivých hráčů,“ poznamenal čechovický trenér
Evžen Kučera a dodal: „To, čím jsme
se prezentovali v prvním poločase,
bychom chtěli předvádět i v soutěži.“
Čechovice čeká start jara v sobotu 25. 3.
na hřišti posledního Lipníka nad Bečvou. Kostelec na Hané vyběhne o den
později na domácí pažit proti Doloplazům. Oba zápasy mají výkop v 15:00
hodin.

FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Èechovice
0:3 (0:3)
Branky: Jahl 2, Haluza. Rozhodčí: Horák. Sestava Kostelce: Vítek – Synek,
Baláš, Šmíd, Zatloukal – Žídek, Grepl,
Langr, Chytil – Lužný, Muzikant. Střídali: Móri, Navrátil, Holoubek. Trenér:
Jaroslav Klimeš. Sestava Čechovic: Polák – Hatle, Walter, Jano, Ján – Chmelík,
Matula, Kolečkář, Novák – Jahl, Haluza.
Střídali: F. Halouzka, Kupka, Frys,
Jansa, A. Pospíšil. Trenér: Evžen Kučera.

V Jesenci se pouze útočilo Mostky na závXr pípravy vítXznX
JESENEC Velkou gólovou podívanou si nechali fotbalisté Konice
a Jesence na generálku pro
jarní část krajských fotbalových
soutěží. Utkání se již hrálo na
přírodní trávě a ve Dzbelu se
radovali domácí, když po divokém průběhu ovládli utkání
plné zvratů a zejména díky standardkám se jim podařilo vstřelit
většinu z celkem jedenácti branek.
Utkání mělo své dílčí příběhy ještě
před úvodním hvizdem, proti sobě
se totiž mimo jiné postavili sourozenci Laštůvkovi i Drešrovi a otec
a syn Tišší, na lavičce Konice navíc
v zimě stanul obránce Jesence Petr
Ullmann. Utkání dvou týmů, které
se velice dobře znají, tak přineslo
uvolněnou atmosféru a velice častou
změnu skóre.
„Mužstvo stále dáváme po množství
obměn do kupy, navíc máme obrovské problémy scházet se v pátek
na tréninky. Jsem ale spokojen, na
soustředění se nám podařilo naběhat
hromadu kilometrů a herně se nám
také dařilo, takže zimní příprava
k něčemu byla. I tento zápas se mi
líbil, Konice měla více šancí, dojela
však na jejich neproměňování,“ hodnotil jesenecký kouč Petr Tichý starší.
On i jeho kolega z konické střídačky
upozornili na těžký a podmáčený
terén, což způsobil vytrvalý déšť,
nikdo se ale nezranil a celkově se
hrálo fair play s minimem ostřejších

zákroků. „Bylo to trošku divoké. Byla
zima a celý den pršelo, utkání jsme
ale chtěli odehrát. Klukům jsem říkal,
že tento souboj neberu prestižně, ať
nejsou přemotivovaní, a jsem rád, že
jsme spolu mohli hrát. Hra dozadu
byla na obou stranách špatná a útoky
dominovaly, ve hře jsme byli malinko
lepší, avšak hned pět gólů jsme dostali
ze standardek,“ podělil se o alarmující
číslo Petr Ullmann.
Domácím se podařilo zužitkovat
hned tři rohové kopy a dva přímáky
ze strany, šestý gól padl po malé
domů, již si gólman nepřesně zpracoval. „Je to zarážející, ale v Jesenci
hraji, tak vím, že na ně mají typologicky vhodné hráče. Jsou silní ve
vzduchu a těžko se brání, navíc
když je David Čížek dobře kopne.
Nedokázali jsme si s nimi poradit
a dostali jsme lekci z produktivity,“
lamentoval.
To Petr Tichý se mohl usmívat,
i díky vyprázdněné marodce bude
Jesenec hrozit právě ze vzduchu. „Na
standardkách jsme trošku zapracovali. Vrátili se nám Burian, Klicpera
a Zajíček, takže jsme získali sílu,
a kluci plní, co jsme si naplánovali.
Máme šest hlavičkářů, kteří se těžko
hlídají, navíc David Čížek má vynikající kopací techniku,“ rozebíral
příčiny takové úspěšnosti.
Následná
oslava
půlkulatých
pětatřicetin nicméně Petru Ullmannovi nezhořkla a radost mu udělala

také nově složená útočná dvojice,
Petr Bross dokonce zaznamenal hattrick. „Na výborný výběr místa a prosadil se po pěkných akcích. Trénuje
a dostává se do toho, sedl si s Peťou
Tichým a daří se jim. Právě pro něj to
byl hodně specifický zápas, poprvé
musel v Jesenci do hostující šatny
a byl trochu nervózní,“ podotkl.
O tomto víkendu by již oba celky
měly vstoupit do jara, Konici čeká
sobotní výjezd do Slavonína, Jesenec
by měl o den později přivítat Velkou
Bystřici. Pokud se však opravdu bude
hrát. „Nemáme náhradní plochu a rozhodne počasí. Přípravu jsme hráli na
menším horním hřišti, ale naše dolní
je hodně podmáčené a myslím si, že
za týden nevyschne,“ obává se odkladu trenér Jesence Petr Tichý. (spo)

SK Jesenec-Dzbel
Sokol Konice
6:5 (3:4)
Branky: J. Tichý 2, Navrátil 2, Burian, Klicpera – Bross 3, F. Bílý,
Žondra. Sestava Jesence: Burget –
Horák, Burian, Klicpera, Žouželka
– Zajíček, Čížek, M. Laštůvka, M.
Drešr – Navrátil, J. Tichý. Střídal:
Hradil. Trenér: Petr Tichý st. Sestava Konice: K. Laštůvka – Blaha, L.
Bílý, Rus, F. Drešr – Kamený, Kaprál,
Antl, F. Bílý – P. Tichý ml., Bross.
Střídali: Knoll, Vévoda, Žondra, Jurník. Trenér: Petr Ullmann.

MOSTKOVICE Poloviční spokojenost. Mostkovičtí se po sérii
přípravných porážek chytili v pravý čas. Na závěr zimního období si
pozvali na vlastní trávník třetí tým
skupiny „B“ I.B třídy a udrželi čisté
konto při dvou vstřelených brankách. „Mělo to být generálkou…
Herní projev mi ukázal určité nedostatky, takže spokojenost není
úplná,“ komentoval utkání Jiří Kamenov, trenér Mostkovic.
Náročný kouč si pochvaloval celkové
zlepšení organizace hry. „Výrazně se
začala projevovat sehranost. Kluci se

snažili hrát, co jsme si řekli. Chyběli nám
ještě Hladký, Sedlák a Šlézar. Spokojený
jsem tak ze šedesáti procent, viděl jsem
tam ještě rezervy. Ty si však nechám
pro sebe,“ komentoval vystoupení
svých oveček Kamenov a pokračoval:
„Nějaké šance jsme si vytvořili, stejně
tak i soupeř. Dobře pracovala obrana
a hlavně gólman. Dobrý pocit mám
i z kombinace, kluci si dokázali vyhovět.
Obě branky jsme dali po standardkách
hlavou. Takže mi chybí gól ze hry. Oba
rohy ale byly velmi dobře kopnuté.“
Borci Mostkovic začínají jarní část I.A
třídy v domácím prostředí a nečeká je

nic lehkého. V sobotu 25. března se
na vlastním hřišti popasují s Bělotínem. Duel začíná v 15:00 hodin. (zv)

TJ Sokol Mostkovice
FK Nemilany
2:0 (0:0)
Branky: Milar, Šlambor.
Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička, Bureš, Milar, V. Vojtíšek – Dadák,
M. Vojtíšek, Doseděl, Šlambor –
Kamenov ml., P. Zapletal. Střídali:
Musil, Chmelař, Křišťan. Trenér: Jiří
Kamenov starší.

Haná je připravena: šestka Tovačovu!
PROSTĚJOV Generálka budí
respekt. Vedoucí tým okresního
přeboru si v generálce na jarní
start pohrál s účastníkem I.B
třídy z Tovačova. Soupeř z Přerovska si odvezl šest kousků.
V utkání na umělce SCM sice
hosté dobře začali, ale o to hůře
skončili…
Zkušení plejeři Hané se v duchu
posledních let v zimě příliš nevysilují. Také letos absolvovali pouze
dva přípravné duely. Po porážce
s Plumlovem (3:5) si pozvali v neděli Tovačov.
Hostujícímu týmu vyšel vstup,
když vsítil gól Smrčka. Postupně
se rozehřívající Haná však převzala
otěže a čtyřmi góly rozhodla o osudu utkání. V pohodovém tempu
nakonec utkání skončilo tenisovou výhrou domácích – 6:2 a tak
se mělo U Pavelků co slavit…
(zv, ol)

TJ Haná Prostìjov - TJ Sokol Tovaèov 6:2 (3:1)
Branky: 30. a 52. pen. Gábor, 36., 43. a 78. Zatloukal, 60. Mašík - 8. Smrčka,
72. Zatloukal.
Sestava TJ Haná Prostějov: Z. Lošťák - Vyskočil, Trnavský, M. Kolář, Černý - D. Holomek, Mašík, Krupička, Hodulák - Zatloukal, Gábor. Střídali:
Ociepka, Hlávka, D. Kolář, Jančiar, Křížek.Hrající trenér: Daniel Kolář.

POHLEDEM TRENÉRÙ
Daniel KOLÁØ – Haná Prostìjov:
„Generálka dopadla nad očekávání. Prvních dvacet minut jsme se
rozehřívali a chvilku nám trvalo, než jsme se dostali do zápasu. Po vyrovnání jsme ale byli jednoznačně lepším mužstvem. Chybělo nám sice
pár hráčů základní sestavy, ale ukázalo se, že máme momentálně kvalitní
a vyrovnaný kádr. Na okres jsme připraveni! Rozhodně však nesmíme
nic podcenit, to by se nemuselo vyplatit.“
Tomáš ŠILHA – TJ Sokol Tovaèov:
„Byl to náš poslední přípravný zápas před startem jara s Želatovicemi.
Dvakrát jsme vyhráli, dvakrát prohráli, takže máme vyrovnanou bilanci. Dnes nám chyběli tři hráči základní sestavy a bylo to znát. Navíc
nám několik hráčů v zimní pauze skončilo. Kádr jsme tak byli nuceni
doplnit dorostenci. Chtěli bychom na jaře udržet naše postavení ve
středu tabulky.“
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„V PROSTĚJOVĚ JSEM ZTRATIL CHUŤ DO HOKEJE...“

Evžen

HOLUB

 Stávající ročník jste až na samotný úvod strávil ve druhé lize,
čím je to dáno?
„Na prvním místě pro mě byla škola
a snaha dodělat titul bakaláře, na konci května mě čekají státnice. A také
rozhodlo herní vytížení. Dá se říci,
že už v Technice jsem hodně hrál, ale
tam to bylo takříkajíc o ničem, protože byli poslední. Pak jsem dostal
nabídku z Poruby, kterou jsem zaujal
právě svými výkony v Technice i získanými body.“
 A co setrvání v domovském
Prostějově, to nešlo skloubit se
školními povinnostmi?
„Ne že by to nešlo, ale já jsem hledal
nový impuls... Byl jsem v prvním
týmu Jestřábů už šest let, od druhé
ligy až po loňské play-off. A už jsem
byl natolik psychicky vyčerpán,
že jsem potřeboval někam odejít!
V Brně jsme byli poslední, až Poruba pro mě byla dostatečná motivace.
Tady jsem se začal znovu radovat
z hokeje.“
 Takže uvažujete, že byste v Ostravě zakotvil na delší dobu?
„Nic není vyloučeno, hodně se mi
tady líbí. A co se týče herního vytížení, mám tu dostatek prostoru pro
to, abych se mohl zlepšovat. Oddíl
funguje na profesionální úrovni a netají se přáním postoupit do první ligy,
takže bych si mohl druhou nejvyšší
soutěže zahrát za Torrax.“

takto prestižní událost. Kdybych
nebyl vidět, tak by si mě nevybrali.
Z osobní stránky to pro mě byla jedna z nejúžasnějších věcí, jakou jsem
v hokeji zažil. A ve sportu celkově.
Byla to úžasná akce, zážitky jsou nepopsatelné.“
 Pořadatelství této vrcholné sportovní akce se ujal Kazachstán. Jak na
vás působilo tamější prostředí?

vensko a Kanada, to byly super zápasy. A myslím si, že třeba Kazachstán
by tu mohl hrát špici první ligy, měli
na soupisce i hráče z KHL a bylo to
poznat.“
 Došli jste až do semifinále, jak
moc zamrzelo, že jste si nakonec
nepřivezli medaili?
„V konečném důsledku nás to mrzelo
hrozně moc, byla fakt blízko. A trené-

studiu bych chtěl studovat trenérství
a management.“
 Kam vás to tedy táhne, až budete mít školu za sebou?
„To ještě nevím, zatím nad tím nepřemýšlím. (úsměv) Chci si hlavně dodělat současnou školu, abych měl titul,
a pak ještě pokračovat. A uvidíme, jak
to vše dopadne, nejsem pevně rozhodnutý, co bych chtěl dělat.“

Univerziáda byla jedna z nejúžasnějších
věcí, jakou jsem v hokeji zažil. Pro mě šlo
o úžasnou akci, zážitky jsou nepopsatelné.
 V Porubě se
aktuálně sešlo
více bývalých
hráčů Prostějova, drží vás tam
i tato skutečnost?
„To bych až tak
neřekl. Já jsem
prostě hledal herní vytížení a Poruba pro mě byla, dá
se říct, vysvobozením ze situace, která byla u Jestřábů...“
 Platí rovněž,
že v Prostějově
jste ani nedostal
tolik šancí, kolik
jste si představoval, a necítil takovou důvěru?
„Ano, to bude
jedna z věcí, kvůli
nimž jsem chtěl
udělat změnu.“
 Letos v létě
se tedy nebudete zkoušet vrátit
a poprat se o místo
v Prostějově?
„Nevím. Když to řeknu na rovinu, já
jsem teď u Jestřábů úplně ztratil chuť
do hokeje a hledal něco, co mě dokáže zpátky nakopnout. Právě Poruba
mi poskytla šanci zase se hokejem
bavit, takže bych raději zůstal tady
než jít někam, kde se budu trápit
a budu z toho psychicky rozladěný...“
(povzdechne si)
 Ale byl byste doma.
„To sice ano, ale sem je to nějakých sto
kilometrů, v Ostravě mám rodinu, a
když třeba nehrajeme, tak za mnou
přijede přítelkyně. Je to kousek, hodina cesty vlakem, takže vše v pohodě.“

„Měli to velice dobře zorganizované a nebál bych se přirovnat
univerziádu k olympiádě. Právě
olympijské hry chtěli původně
pořádat, ale nevyšlo jim to, takže
se univerziádou chtěli zviditelnit
a přistoupili k ní úplně neskutečně. Všude bylo čisto, i na
trénink nás doprovázelo policejní auto, takže jsme nestáli v koloně, všude panovala bezpečnost na sto
procent. Vše zvládli na
velice profesionální
úrovni.“

 Na tamější stadion
předchozí roky příliš diváků nechodilo, pozorujete
nyní zlepšení?
„Jo, určitě! Tak kolem sedmi set
jich chodí pravidelně, a když sem přijel Vsetín, měli jsme plných patnáct
stovek lidí. Jejich fanoušci jsou také
úžasní, ale i u nás se divácká kulisa
oproti minulým rokům zvedla.“
 Zažíváte tedy právě nyní jednu z nejpovedenějších sezón mezi
muži?
„No, musím říct, že asi ano. Stále jsem
se na sobě snažil pracovat, ale u Jestřábů jsem nedostával příležitosti, a když
ano, tak nevím, nebylo to povedené.
Začal jsem si až v Porubě víc věřit
a pro mě je to výborná sezóna.“
 A nastupujete přímo v první
lajně?
„Jsem v druhé obraně, ale chodím na
přesilovky i oslabení. Na přesilovky
jsem prvním bekem, dostávám velké
časové vytížení a snažím se ho trenérům splácet vstřelenými góly i získanými body.“
 Lze říci, že přesně toto vám pomohlo k nedávné účasti na univerziádě?
„Myslím si, že ano. Není jednoduché dostat se do nominace na
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 Měl jste
prostor zajít v roli
diváka i na jiný sport?
„To jo. Snažili jsme se soustředit na hokej, ale když jsme
měli volno, tak jsme se zašli podívat
do města nebo na jiný sport. Viděli
jsme curling i krasobruslení a jednou jsme se jeli do hor na Super-G,
ale kvůli špatnému počasí se nakonec nezávodilo.“
 Co se sportovní stránky týče,
šlo by tamější hokejové zápasy přirovnat třeba k naší první lize?
„Určitě ano. Jedině zápas s Čínou
se tomuto vymykal, stála proti nám
exotická země a vyhráli jsme patnáct
nula. (úsměv) Ale s ostatními týmy,
jako bylo Švédsko, Kazachstán, Slo-

ři, co už byli na šesti univerziádách,
říkali, že jsme byli nejblíž za posledních deset let. V utkání o bronz jsme
prostě nechytli začátek zápasu. Měli
jsme jen dvanáct hodin na oddech,
protože o půl deváté večer jsme prohráli semifinále s Kazachstánem a pak
jsme hráli další den už v jedenáct. Na
to se však nemůžeme vymlouvat, byla
to ale škoda. A třeba poučení do příští
univerziády.“ (úsměv)
 Mohla by se týkat i vás?
„Koná se každé dva roky a příště by
měla být v roce 2019 v Krasnojarsku, takže teoreticky ano. Budu
si teď dávat přihlášku na magistra
a chtěl bych se opět zúčastnit, je to
pro mě velké lákadlo.“
 Co vlastně studujete?
„Univerzitu Palackého v Olomouci.
Fakultu tělesné kultury a konkrétně obor ochrana obyvatelstva. Ten
se skládá ze dvou modulů. Protože
máme hodně sportu, druhý modul
se zaměřuje spíše teoreticky na
ochranu obyvatelstva. Když to
dokončím, můžu pracovat třeba
ve státní správě, u hasičů,
či ve vězeňské službě.
A v magisterském

 Jak se vám doposud dařilo
kombinovat studium a hokej?
„Nyní už mám, dá se říct, všechno
hotové, hektičtější to bylo spíše
loni a předloni. Tehdy jsem ale měl
individuální plán a dokázal jsem to
nějak skloubit a zařídit, abych vše
stíhal. Učitelé mi vyšli vstříc a bylo
to nakonec v pohodě. Školou jsem
se vlastně bavil, měli jsme super
partu. Spíš to pro mě byl takový relax.“ (smích)
 Měříte téměř dva metry, v minulých letech vám ale trochu scházely kilogramy. Podařilo se vám
i na tomto handicapu zapracovat?
„Jo, to jo. (úsměv) Na začátku sezóny jsem něco přibral, pak zase
trochu shodil, ale oproti minulým
letům mám zhruba pět kilo navíc.
Váhu nejde nabrat skokově. Kdybych za rok přibral třeba deset kilo,
tak bych se snad ani neunesl na
bruslích.“ (smích)
 A pociťujete tuto změnu jako
výhodu v osobních soubojích.
„Já ani nevím, asi jak kdy... Snažím
se hrát spíš chytře a pohlídat si puk.
Nemůžete přijet a nechat se zbourat,
prostě se musíte zapřít a doufat.“

vizitka
MAREK KALUŽA
✓ narodil se 12. října 1993 v Prostějově
✓ hokejový obránce
✓ výška/váha: 190 cm/75 kg
✓ dosavadní kariéra: Prostějov, Olomouc,
Valašské Meziříčí, Technika Brno, Poruba
✓ největší úspěchy: postup s Prostějovem
do 1. ligy (2013/2014), 4. místo na zimní univerziádě s Českou
republikou (2017)
✓ současně studuje na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci
zajímavost: přestože nastoupil v základní části jen do 13 utkání v dresu Poruby,
stal se s celkovým počtem 17 bodů nejproduktivnějším bekem týmu

17030310256

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

 Letos to ale s postupem budete
mít hodně těžké, jasným favoritem
je Vsetín...
„To sice ano, je favoritem, ale v play-off se může stát všechno. Stačí se podívat na loňský rok, kdy právě Vsetín
vedl ve finále dva jedna na zápasy nad
favorizovaným Frýdkem-Místkem a málem
postoupil.“

151204111262

OSTRAVA, PROSTĚJOV Vysvobození. Tímto slovem vystihl Marek Kaluža své rozhodnutí odejít
v závěru loňského roku nejprve
do brněnské Techniky a posléze
se přesunout do dalšího druholigového klubu HC RT Torax Poruba. Třiadvacetiletý obránce se
okamžitě zařadil mezi hlavní opory mužstva, které v základní části
východní skupiny třetí nejvyšší
domácí soutěže obsadilo druhé
místo a rádo by na tuto vydařenou
etapu zavázalo ve vyřazovací části.
Za svůj individuální přínos se odchovanec prostějovského hokeje
dočkal nominace pro zimní univerziádu a poprvé v životě mohl
reprezentovat Českou republiku!
Ve výběru se mimo jiné sešel s dalšími bývalými Jestřáby Davidem
Zacharem a Filipem Švaříčkem,
společně pak zůstali jen těsně pod
stupni vítězů.

Zdejší odchovanec a vysokoškolský reprezentant Marek Kaluža
si nemůže vynachválit přesun do Poruby, kde je elitním bekem
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PROSTĚJOVŠTÍ CYKLISTÉ PŘEDASTAVILI SVŮJ TÝM
NETRADIČNĚ V OTROKOVICÍCH. VEČERNÍK BYL U TOHO

SKC TUFO V MENŠÍM POČTU, ALE OPĚT SNEJVYŠŠÍMI CÍLI
OTROKOVICE Představení s velkou pompou. Po návratu
z téměř čtrnáctidenního soustředění na řeckém Rhodu se
tým SKC TUFO Prostějov ukázal veřejnosti. Netradičně až
v konferenčním sále otrokovického hotelu Orea Atrium nastoupila před zástupce médií, partnery týmu a vedení města
Prostějova osmička závodníků, kteří budou hájit žluto-modré týmové barvy v letošním roce. Scházela ještě nejčerstvější
posila Christos Volikakis. Večerník jakožto hlavní mediální
partner byl celé událostí přítomen...

Původní reportáž
a rozhovor
pro Večerník
z Otrokovic
Zdeněk
VYSLOUŽIL
Při čtvrteční akci hanáckého profi
týmu nechyběli Matěj Zahálka, Luděk
Lichnovský, Petr Hampl, Marek Šipoš,
Martin Spudil, Matěj Štibingr, Wojciech Pszczolarski a Adrian Teklinski.
Do devítičlenné sestavy, která bude
v letošním roce vozit žluto-modré
barvy, jeetě patří již zmíněný Christos
Volikakis. „Jedná se již o pátou sezónu
SKC TUFO na profesionální scéně.
Začínali jsme s kvartetem závodníků.
O dva roky jsme byli zařazeni do společnosti kontinentálních týmů a dnes
už se dá říci, že jsme v této grupě plně
etablováni,“ zahájil tiskovou konferen-

ci Ondřej Šrámek, PR manažer týmu
SKC TUFO a pokračoval: „Oproti
loňské sezóně došlo k zeštíhlení sestavy. Troufám si ale říci, že to nebude na
úkor výsledků.“
Zvučnou posilou letošní sestavy,
o níž Večerník jako první informoval již v minulém vydání, je osmadvacetiletý řecký závodník Christos
Volikakis. Sprinter světového formátu se po loňském devátém místě na olympijských hrách v Riu de
Janeiru rozhodl definitivně opustit
dráhový ovál a přejít na silnici. Volikakis má na svém štítě tři účasti na
olympiádě, nejlepšího výsledku dosáhl
v Londýně, kde vybojoval deváté místo v keirinu. V této své dosud parádní
disciplíně získal také své největší úspěchy jako titul mistra světa v juniorech či
třetí místo na seniorském šampionátu.
„SKC TUFO Prostějov jsem si vybral,
neboť je to kontinentální tým, který

„Rádi bychom udrželi
současné postavení,“
přeje si Petr Šrámek
OTROKOVICE Předseda oddílu
SKC TUFO Prostějov Petr Šrámek
(na snímku) se v rácmi čtvrteční
tiskové konference zamyslel nad
průběhem letošní sezóny. Vrcholů
bude hned několik a na všech by
chtěli závodníci SKC uspět. Stejně
tak záleží klubovému vedení i na
organizaci několika prestižních
akcí, které se budou konat na pro"<=
stějovském velodromu.
„Naši jezdci se zúčastní těch největších dráhových podniků jako mistrovství světa, mistrovství Evropy a republiky. Ještě výše než tuzemské šampionáty stavíme
Světové poháry jako Grand Prix Memoriál Otmara Malečka nebo závody v italské Fiorenzole. Pro naše závodníky, kteří jsou reprezentanty ať už Polska, Řecka,
nebo České republiky, jsou nejprestižnější výše zmíněné šampionáty. Na dráze
už nám nestačí vyhrávat jen doma, chceme se prosadit v mezinárodní konkurenci,“ předesílá Petr Šrámek.
Bojovat bude SKC TUFO také na silnici. „Tam to bude mnohem těžší... Na
domácí půdě bychom chtěli obhájit postavení druhého nebo třetího týmu,
neboť Elkov Author Hradec Králové je na českých silnicích dominantní, navíc
ještě výrazně posílil a v dlouhodobém žebříčku je asi neporazíme. Rádi bychom
získali ale dílčí úspěchy. Máme rychlé závodníky a chtěli bychom zabodovat
v závodech, ve kterých rozhodují dojezdy,“ plánuje klubový boss.
V žebříčku UCI se prostějovský klub posunul z třetí stovky na šestadevadesáté místo. „To je veliký skok, protože se jedná o světový žebříček, ve kterém
jsou počítány i týmy World Tour. Z českých týmů byl před námi pouze zmíněný
Hradec Králové. Kdybychom se ještě posunuli, byl by to superúspěch!“

Petr HAMPL
Narozen: 9. února 1993
„Příští rok bych chtěl dále zlepšovat svoji výkonnost. Mezi mé hlavní cíle patří umístění v Českém poháru v jednotlivých závodech do třetího
místa.“
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se zaměřuje i na dráhovou cyklistiku.
Klub sleduji delší dobu, a když jsem se
po olympidádě v Riu rozhodl zaměřit na vytrvalostní dráhové disciplíny
a silnici, oslovil jsem právě tým z Prostějova,“ vzkázal médiím Volikakis.
„Zdali naváže na své úspěchy, bude
záležet jen na něm, předpoklady pro to
má, ostatně stejnou historii má i Adrian Teklinski,“ věří v úspěchy sportovní
ředitel Michal Mráček.
Prostějovský tým tedy v letošním
roce vstupuje do své páté sezóny

v kategorii kontinentálních týmů
UCI. „Závodní kalendář je nabitý,
stejně jako v minulých letech budeme
muset rozdělit síly mezi silnici i dráhu.
Samozřejmě chceme uspět na domácím silničním poháru, ale v kalendáři
máme potvrzené závody UCI v Polsku nebo na Ukrajině, zvažujeme také
Francii, což nebude lehké skloubit. Věřím ale, že to zvládneme a budeme minimálně stejně tak úspěšní, jako tomu
bylo v loňském roce,“ konstatoval
Michal Mráček. „V minulé sezóně se

nám podařilo pravidelně sbírat body
do mezinárodního rankingu, zvítězit
v závodě domácího poháru na silnici,
vítězit na domácích i zahraničních velodromech. A to jsou naše ambice i pro
nový ročník,“ přidal odhodlaně.
Realizační tým SKC TUFO zůstává
v nezměněné sestavě, u drusžtva tedy
pokračuje trenér Tomáš Konečný,
který je v současné době s mládežnickým výběrem v Chorvatsku. Mechanikem a v podstatě nedílnou součástí
týmu zůstává Richard Šmída.

Na představování prostějovského
kontinentálního týmu nechyběla ani
primátorka Alena Rašková v doprovodu svého náměstka Zdeňka Fišera. „K cyklistice mám kladný vztah,
stejně jako k ostatním sportům. Je mi
sympatická hlavně tím, že se závodí
venku na zdravém vzduchu a rozvíjí
vlastně celou postavu. Není to jen
o nohách, je to i o hlavě. Patří tedy
k těm sportům, které jsou pro člověka
přirozené,“ vyznala se ze svého vztahu
k tomuto odvětví Alena Rašková
a pokračovala: „Prostějovský tým je
nejlepší v Olomouckém kraji a k hanácké rovině cyklistika neodmyslitelně patří. Třetí místo v republikovém
žebříčku o něčem svědčí. Klub navíc
dělá reklamu městu a Olomouckému
kraji i České republice po celé Evropě.“
Prostějovský oddíl však není jen mužský profi team. „Nesmíme zapomínat
na mládež. Registrujeme zvýšený zájem dětí o cyklistiku, máme družstvo
BMX, kterému se věnuje Jana Horáková. Museli jsme posílit trenérské
zajištění mládeže, jenž dosud leželo
na bedrech zejména Martina Cetkovského. Věřím, že navážeme na
úspěchy let minulých,“ těší klubového
předsedu Petra Šrámka. „I proto si tak
obrovsky ceníme podpory Statutárního města Prostějov, Olomouckého
kraje a všech našich partnerů.“

„Sedí mi dlouhé etapáky,“ svěřil se talentovaný Matěj Štibingr
OTROKOVICE Je považován za
jeden z největších talentů české
cyklistiky. Před loňskou sezónou
kývl na nabídku prostějovského
kontinentálního týmu a jako devatenáctiletý zajíc se mezi ostřílenými
kozáky rozhodně neztratil. Matěj
Štibingr (na snímku) sice ještě na
triumfy mezi dospělými zatím pomýšlet nemůže, ale jeho čas by měl
rozhodně přijít. „Matěj je velmi
kvalitní cyklista. Je silný v kopcích
a mohl by se v budoucnu stát výraznou postavou silniční cyklistiky.
Nějaké úspěchy už mohou přijít
i v letošním roce,“ vkládá do mladého talentu naděje Petr Šrámek, šéf
prostějovského klubu. Jak vidí své
účinkování samotný cyklista?
 Jste spokojený se svou premiérovou sezónou v mužském profi
týmu?
„Pro mě to byla obrovská zkušenost
a možnost se dostat do těchto pater cyklistiky. V juniorech se mi podařilo pár
výsledků. Jsem rád, že jsme se na tomto
angažmá domluvili. Měl jsem možnost
absolvovat strašně moc závodů.“
 Zajímavé je, že jste z Prahy odešel prakticky na venkov.
(úsměv) „Já nejsem úplně z Prahy, byd-

lím ale v pražském okrese. Prostějovský klub patří v republice k nejlepším
a myslím, že se jednalo o dobrou volbu.“
 Které z loňských výsledků považujete za nejcennější?
„Určitě ty z dráhy. S Martinem Spudilem jsme získali bronzovou medaili na
republice v bodovačce dvojic, následně se nám povedla časovka družstev
na Ukrajině. Výborné je i celkově třetí
místo v Českém poháru družstev.“
 Co vám více sedí, dráha nebo
silnice?
„Paradoxně k předchozí otázce silnice,
kterou přece jen více preferuji.“
 Jste ještě hodně mladý. Na dlouhé etapové závody asi není vaše
výkonnost stále optimální, je tomu
tak?
„Ano, tělo ještě není úplně zvyklé na ty
maximální délky. Myslím, že se s tím
ale dokážu poprat a dlouhé etapáky mi
sedí. Do budoucna bych se chtěl zlepšit a zapracovat na tom.“
 Kam byste se chtěl letos výkonnostně posunout?
„V Českém poháru se porvat o červený dres nejlepšího jezdce do třiadvaceti let. Pak závodit co nejlépe na UCI
závodech a dostat se na co nejvíce akcí
s reprezentací.“

 Jaká je vaše nejsilnější stránka?
„Nejvíce mi sedí podle mě táhlé kopce
a mám rád etapové závody.“
 Je vaším snem účast na Tour de
France?
(úsměv) „To bezpochyby. Je to asi můj
největší cíl. Mezitím je tedy i spousta
dílčích, ale mým snem je dostat se na
Tour. To je největší pocta pro každého
silničního závodníka.“
 Kolik let vám to bude trvat?
„To je těžké odhadovat. Hodně daleký
cíl a spousta tvrdé práce jsou přede
mnou. Já jen mohu doufat, že to někdy
vyjde...“
 Cyklistika je dřina. Kolik
ročně najezdíte kilometrů?
„Loni to bylo mezi jedenadvaceti a dvaadvaceti tisíci kilometry. Letos už mám od začátku
ledna přes šest tisíc.
Bez toho to ale nejde.
Letos by to mělo být
okolo pětadvaceti tisíc.“
 Působíte v prostějovském týmu. Pro
SKC TUFO je domácí
Memoriál Otmara Malečka

vysoce prestižní akcí. Co vám říká
toto klání?
„Vím, že Maleček je pro Prostějov srdeční záležitost. Vždycky se chceme
před domácím publikem ukázat v co
nejlepší kondici. Chceme jim ukázat,
že jsme bojovníci a udělat co nejlepší
výsledek. Chtěl bych
se i letos dostat do
hlavního závodu.
Loni jsem jel s Tomášem Koudelou.
Uvidím, jaké bude
letošní složení, ale
určitě bych Edison
rád jel.“
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Narozen: 4. srpna 1997
Narozen: 1. prosince 1997
„Chtěl bych se výraz„Cílem je porvat se
něji prosadit na dráze
o červený dres nejlepší%b?>6)1-g
a postupně bych se rád
ho muže do 23 let v ČesNarozen: 9. února 1995
dopracoval na spurtéra ve středně kop- kém poháru. Uspět na mistrovství repub„Hlavním cílem je obhajoba titulu mistra repub- covitých závodech.“
liky na silnici.“
liky v bodovacím závodě jednotlivců a opětovná
nominace a medaile na mistrovství Evropy.“
x !%Wb(W
w -b61-b
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Narozen: 27. ledna 1996
Narozen: 3. listopadu
Narozen: 26. dubna 1991
„Cílem je pro mě přínos1989
„Chtěl bych medailově uspět na MS a ME na
ná účast na reprezentač„Chtěl bych vyhrávat ve
dráze. Rád bych vyhrál prestižní závody jako
ních akcích a zisk UCI
spurtech závodů kateje 500+1 kolo, Přilba Moravy nebo Memoriál bodů. Co nejvíce chci pomoci prostějov- gorie UCI. Mým cílem je co nejvíce vítězOtmara Malečka.“
skému týmu.“
ných závodů.“

x 'Zw>}-w
Narozen: 4. prosince
1993
„Přál bych si co nejlepší
spolupráci celého týmu,
tak abychom mohli nasbírat co nejvíce
UCI bodů.“
? ' )b-w-b1
Narozen: 25. března 1988
„Po úspěšné kariéře na
dráze, bych se chtěl co
nejvíce prosadit na silnici. Proto jsem si vybral SKC TUFO
Prostějov.“
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basketbal

VEČERNÍKU

MAREK SEHNAL

Odhodlání pomoci týmu, aby ukončil sérii porážek,
byla na tomto plejerovi patrná od chvíle, kdy nastoupil proti Brnu na palubovku v základní sestavě. Neúnavně hledal cestu ke koši soupeře, současně naháněl
brněnské basketbalisty na vlastní polovině. Při zakončení nepřecházel pozice, v klíčových situacích na sebe
vzal zodpovědnost, a když to nešlo z dálky, bodoval
po průnicích pod koš. Zastavil se na rovných dvaceti
bodech, což je druhý nejlepší výkon v sezóně. O bod více dal před měsícem stejnému soupeři, tehdy to ale na úspěch nestačilo.

6
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RYCHLÝ

Basketbalisté vedou
tabulku v poètu zmìn
Prostějov (lv) - Hned pět změn
na soupisce udělali od posledních
vánočních svátků basketbalisté
Prostějova. Odešel Maksym Kulon, Roman Marko a Pavel Slezák,
jen chvíli v sestavě pobyl Dylan
Talley a Darion Rackley. Novými
hráči jsou Rayshawn Simmons,
Torrence Dyck, Brian Fitzpatrick,
Andrew Dikas a soupisku doplnil mladý Milan Szabo. Z tohoto
pohledu nemají Orli v lize konkurenci, hned pět týmů ve stejném
období nesáhlo ani k jedné změně.
„Taky bychom nejraději měli sestavu k dispozici celý rok a do soupisky nesahali. Změny byly vesměs
vynucené,“ poznamenal manažer
Prostějova Petr Fridrich. V ustálené sestavě hrají Pardubice, Děčín,
Opava, USK Praha a Jindřichův
Hradec. Větší pohyb v kabině od
přelomu roku zaznamenaly pouze
Svitavy. U Turů došlo ke třem změnám, klub vesměs posiloval před
bojem o postup do play-off.

Zakletá marodka:
vypadl Dyck
Prostějov (lv) - Ani proti Brnu
nemohli být na soupisku zapsáni
všichni hráči prostějovského výběru. Dva dny před zápasem se totiž
na tréninku zranil Torrence Dyck,
patřící mezi ofenzivní tahouny
Orlů. Dramatický duel sledoval
pouze ze střídačky. „Je to pro nás
další komplikace. Zranil si nárt,
a přestože magnetická rezonance
prakticky nic neukázala, nemohl
nastoupit. Noha prostě v pořádku
není. Vypadá to, jako by měl posunutou jednu kůstku a s tím se zkrátka nedá hrát,“ konstatoval trenér
Zbyněk Choleva. „V naší situaci je
každý zásah do sestavy nepříjemný.
S Torrencem bychom hráli možná
trochu živelněji, ale je to hráč, který
znamená pro soupeře nebezpečí. Snad nebude chybět dlouhou
dobu,“ přeje si prostějovský kormidelník.

www.
vecernikpv.cz
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O PLAY-OFF SE MŮŽE HRÁT AŽ DO

OREL

Ethan
JACOBS

letos slavíme jubileum...

PROSTĚJOV Čtyři kola před koncem nadstavbové části
Kooperativa NBL stále není rozhodnuto o složení osmičky
týmů, která si zahraje ve vyřazovací části o domácí titul. Stále
se bojuje především o jednu volnou vstupenku. Ze skupiny A2
s největší pravděpodobností postoupí Svitavy. Poslední postupovou příčku zatím drží Ústí nad Labem, na poslední Jindřichův
Hradec má ale náskok pouhých dvou bodů.
Exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Osobně si myslím, že se bude hrát až
do posledního kola. Soupeři jsou hodně vyrovnaní. Každý může porazit každého,“ odhaduje dramatickou zápletku
závěru nadstavby brněnský trenér Zoran Helbich, jehož tým přišel porážkou
v Prostějově o možnost dotáhnout se
právě na ústeckou Slunetu. „Ukazuje
se, že rozdělení ligy po základní části na
dvě poloviny není špatný nápad. Zápasy jsou dramatické, lidem se to napětí
líbí. Je to něco jiného, než když jeden
ze soupeřů vyhrává o dvacet nebo třicet
bodů,“ míní.

Mezi adepty na postup patří také Ostrava. V posledních čtyřech zápasech
dvakrát vyhrála, v tabulce skupiny je třetí a druhé Severočechy přivítá v rámci
osmého kola na domácí palubovce.
„Díky velké vyrovnanosti může na
osmičku stále myslet každý. Všichni
mají šanci. Nikoho ještě nejde odepsat. Myslím, že Svitavy jsou jasné.
Mají teď k dispozici nejlepší kádr
a nejvýhodnější pozici před posledními koly. Ale o poslední místo se ještě
budou ostatní prát,“ tvrdí kouč Ostravy Dušan Medvecký.
Po sérii porážek se s bojem o záchranu pomalu smiřovali v Prostějově,
vítězství nad Brnem je ovšem vrátilo
do hry o play-off. Z tohoto pohledu
hodně napoví už výsledek dalšího

POSLEDNÍHO KOLA
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Foto: www.orliprostejov.cz

zápasu Orlů v Ústí. „Sluneta je doma
hodně nepříjemná. Ale věřím, že poslední výhra hráče povzbudí a tomu
bude odpovídat i následující výkon.
Nepojedeme do Ústí předem poraženi.
Chceme se sami přičinit o to, aby byla

skupina až do konce pěkně zamotaná,“
slibuje prostějovský kormidelník Zbyněk Choleva.
Utkání 6. kola skupiny A2 nejvyšší
soutěže se na severu Čech odehraje tuto
neděli 26. března od 17:00 hodin.

Jan
TOMANEC
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Sebevědomí rostlo po desetiminutových krůčcích
PROSTĚJOV Sebevědomí sportovce je křehké jako porcelán.
To prostějovské basketbalové zadupala hluboko pod palubovku
série ligových neúspěchů. Nepomohly ani zápasy ve finálovém
turnaji Českého poháru. Po řadě
změn v kádru nová sestava jen
pomalu hledala společnou řeč
a i dobré pokroky nebyly odmě-
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PROSTĚJOV Až v šestém utkání ve skupině A2 nadstavbové
části soutěže ukončili basketbalisté Prostějova čekání na vítězný pokřik v kabině. Pauza trvala
více než tři měsíce. Orli dokázali
v domácím prostředí porazit posílené Brno 81:76, když rozhodující náskok získali už v průběhu první čtvrtiny. Přes nervózní
koncovku domácí mírné vedení
uhájili a urvali devátý úspěch
v sezóně.

něny úspěchem. Trpělivost nakonec slavila úspěch.
„Potřebovali bychom, aby si hráči
okamžitě uměli vzájemně vyhovět,
aby vydrželi plnit pokyny celých čtyřicet minut a po celou dobu věřili,
že stanovená taktika přinese vítězství. Tak to ale nefunguje, všechno
chce svůj čas,“ říká trenér Prostějova
Zbyněk Choleva, jehož tým ve sku-

pině A2 vyhořel pouze ve Svitavách,
v ostatních zápasech doplácel na výpadky v koncentraci a extrémní počet ztracených míčů.
Pozvolné zlepšení přišlo v Jindřichově Hradci. Orli začali dobře
a v polovině vedli. Po pauze ale nedokázali navázat na výkon z úvodní
dvacetiminutovky. V následujícím
střetnutí proti Ostravě byli kousek

od úspěchu. O ten je připravila jediná nepovedená minuta v poslední
čtvrtině.
„V ´Jidřicháči´ jsme vydrželi dvě
čtvrtiny, s Ostravou tři. Nejde to
tak rychle, jak bychom si přáli,
ale pomalu jdeme nahoru. Hledáme ideální složení, nesmíme to
vzdát,“ vléval víru do svých hráčů
Choleva.

S Brnem už to vyšlo. Od první desetiminutovky drželi Orli náskok
a nezlomili se ani v koncovce, kdy
finišující soupeř dokázal na chvíli
vyrovnat. Tentokrát už hráči nechtěli odcházet se svěšenými hlavami
a byli odměněni. „Dali jsme do toho
všechno a za to hráčům patří poděkování,“ ocenil tým kouč prostějovských basketbalistů.
(lv)
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Ladislav Valný

Domácí měli téměř ideální vstup do
utkání. Dařilo se jim především v útoku, kde řádil hlavně kapitán Petr Dokoupil. Během sedmi minut nasázel
soupeři čtrnáct bodů a proměnil i několik těžkých střel. Velkou posilou byl
rovněž Michal Norwa. Pivot se vrátil
do sestavy po dlouhém zranění a jeho
přítomnost byla pod košem pořádně
cítit. S pomocí této dvojice vedli Hanáci po deseti minutách 30:21.
Hostům se střelecky nedařilo ani v následující periodě, což Orlům pomohlo. Ani domácí totiž nedokázali udržet
nadprůměrnou střeleckou úspěšnost,
přesto drželi slušný náskok. Brno se
snažilo zvrátit skóre palbou trojek, ani

to jim nevycházelo. Díky tomu svěřenci Zbyňka Cholevy měli během přestávky lepší náladu - 74:37.
Brňané bojovali a snažili se po přestávce skóre snížit, ale vždy když se přiblížili na šest bodů, nevyšla jim střela
a domácí udrželi mírný náskok. Ještě
ale nebyl konec, protože v poslední
čtvrtině se pustili do střeleckého souboje domácí Sehnal s Warem a hostující rozehrávač pomohl Brnu dokonce
srovnat skóre. Po jeho rychlých pěti
bodech to bylo dvě a půl minuty před
koncem 76:76. To byl ale poslední koš
hostí. Následně se trefil z čáry trestného hodu Norwa a klíčový koš s faulem
dal po Wareově minele Simmons.
Když se pak netrefil z dálky ani Tomanec, mohli Orli zahájit oslavy vítězství.

 

NA TISKOVCE...

Z&%?>)w:( '$8
„Jsme hrozně rádi, že jsme utnuli tu strašidelnou sérii porážek. Dobře jsme
vstoupili do zápasu, dali jsme nějaké střely z dálky a tím jsme si začali věřit.
Také nám pomohl pod košem Michal Norwa, který se vrátil. První čtvrtinou jsme udali ráz celému utkání, byť v poslední čtvrtině začal hrát víc Michal Křemen a Kevin Ware, tam se to ztenčilo a měli jsme velké problémy.
Nakonec se štěstím a hrou pod koš jsme to urvali.“
Z >"b?>: 3'"8
„Když se moji hráči netrefují, tak jsem špatný trenér, když se trefují, tak jsou dobří
hráči, takže dnes jsem špatný trenér. Měli jsme absolutně katastrofální střelbu,
trochu do nás vlezla mentalita po několika vyhraných zápasech, že jsme mistři,
byť jsem na to celý týden upozorňoval. Tím ale nechci snižovat výkon Prostějova, hrál s větší taktickou zralostí v útoku, razantně chodil do koše a připadalo mi,
že chtěl víc vyhrát.“
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PROSTĚJOV Tři měsíce chyběl v sestavě prostějovských basketbalistů Michal Norwa, který se v první polovině sezóny dostal do výborné formy. Po zranění kolene to dlouho vypadalo,
že ligový ročník může odespat. Nakonec se stihl vrátit a rovnou přispěl v toužebně vyhlížené výhře nad Brnem. „Konečně
jsem nastoupil, k tomu se podařilo vyhrát. Je fajn, že jsem
k tomu mohl také přispět,“ usmíval se v pozápasovém interview Norwa po výhře.
EXKLUZIVNÍ rozhovor

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

rr Jak jste se cítil po zápase. Jste

už naprosto v pořádku?
„Trénoval jsem už měsíc, z toho dva
týdny u kondiční trenérky volejbalistek Solange Soaresové. Ta mi dala
zabrat. (smích) Takže je všechno

v pohodě. Jen mi ještě schází větší
dynamika a vyhranost. Ale to přijde.“
rr Táhla se vám nucená pauza?
„Už jednou jsem kvůli podobnému
zranění stál a tehdy ta přestávka byla
ještě delší. Takže jsem to bral, jak to
je. Zranění ke sportu patří.“
rr A na střídačce? Tam jste neměl
chuť vletět na hřiště?
„Sledovat zápas a nemít možnost hru
ovlivnit je těžké. I když na to nevypadám, prožívám tyto situace hodně
emotivně. Žádnou radost jsem z výsledků i hry neměl. Těch chyb z naší
strany tam bylo hodně.“

rr Po výhře Orli sahali už proti Ostra-



  

vě. Proč to vyšlo až s Brnem?
„S Novou hutí to bylo dlouho hratelné.
Měli jsme náskok, tři čtvrtiny vedli. A pak
to zkazila jedna nepovedená minuta. Zdálo se mi, že kluci nevěří, že můžou vyhrát.
Ale to už je snad za námi. Úspěch nad Brnem nám pomůže.“

letos slavíme jubileum...

Pondělí 20. března 2017
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Házenkái Kostelce rozstíleli Telnici Sokol II se potácí
SO KOS
v těžké KRIZI
SO TEL 35:26
KOSTELEC NA HANÉ Mužstvo
šlape. Kostelecký házenkářský
tým prožívá výtečné období.
Z dosavadních pěti jarních
duelů se hned čtyřikrát radoval z výhry. Tentokrát nadstandardní pohodu Hanáků
odnesla o záchranu bojující
Telnice. Domácí soubor se sice
deset minut hledal, ale jakmile našel rytmus, nedal bojovnému soupeři šanci. Skvělý
zápas odehrál mladičký Lukáš
Varhalík, jenž dokonale zastoupil chybějící opory.

Původní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
L
VYSLOUŽIL
Domácí mužstvo vstupovalo do nedělního utkání druhé ligy házenkářů
v nezvyklém složení, když chyběli
Smékal, Diviš, Dostál nebo Vymětal.
Od začátku tak dostal na střední spojce šanci Švec a mladý Lukáš Varhalík
měl operovat na pravé straně. V bráně
dostal přednost Mayer, jenž nakonec
odchytal bez střídání celé utkání.
Hosté potácející se u dna tabulky
nepůsobili vůbec dojmem odevzdaného soupeře. V první desetiminutovce drželi vedení a domácí obraně

činily největší potíže shozy na levé
křídlo, kde neomylně zakončoval
Bím - 4:6. Domácí lodivod Jiří Grepl
řešil defenzivní problémy nasazením
velezkušeného Davida Ševčíka a karta se začala obracet. Gólman Mayer
vysekl několik skvělých zákroků
a jeho spoluhráči šesti góly v řadě
otočili na 10:6. K potěše diváků
padaly branky po hezkých kombinacích, kdy si dokázali s chutí hrající Kostelečáci vyhovět. Telnice se
dokázala ještě přitáhnout na rozdíl
dvou tref (11:9), ale rozjetý hanácký
vlak završil poločas pětibrankovým
náskokem - 15:10.
Nabuzený Kostelec vtrhl i do druhé
půle silou vichřice a po šesti odehraných minutách měl osmibrankový
náskok – 20:12. Ke cti Telnickým
patří, že nerezignovali a stále se
pokoušeli o zázrak. Smrtící kontry v podání rychlonožek Dořičáka
s Přikrylem jim však braly vítr z plachet - 22:13, 24:16. Hluchá pasáž
ale přece jenom na domácí soubor
přišla. Nejprve se soupeři podařilo
čtyřmi zásahy v řadě korigovat na
25:20, aby osm minut před koncem
svítil z pohledu Telnice nadějný stav
- 28:24. V psychické pohodě hrající Kostelec však drama nepřipustil
a dalšími třemi přesnými trefami
odpor definitivně zlomil - 31:24.
Celkově tak po závěrečném klaksonu hřála domácí tým zasloužená devítibranková výhra v poměru 35:26.
Velmi dobré individuální výkony
podal brankář Mayer, devítigólovou
normu splnil Filip Dořičák, kterého
skvěle doplňovali Lukáš Varhalík
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BYLI JSME
U TOHO

SHC MAL
SO PRO 34:17

MALOMĚŘICE,
PROSTĚJOV
Horší než se čekalo. Prostějovští
házenkáři neodjížděli k utkání do
Maloměřic s myšlenkami na bodový
zisk, ale s takovou nakládačkou nepočítali. Přitom dokázali s favoritem
v první půli ještě držet krok a ztráceli
pouze tři branky. Po změně stran
se však výběr z Hané zcela rozložil
Poté, co vyztužil domácí obranu David Šev:ík (uprosted v modrém), se karta a prohrál 8:22...
ned lního zápasu za:ala obracet.
Foto: Zdenk Vysloužil „První poločas byl z naší strany ještě rea Pavel Přikryl. Celkově se ale dá hvězdách. Zápasy těchto rivalů jsou lativně slušný. S nástupem do druhého
výkon všech nastoupivších hráčů vždy otevřenou záležitostí, ať už je jsme ovšem odešli psychicky i fyzicky
a nedařilo se vůbec nic,“ komentoval
označit jako velmi dobrý. Jestli se papírovým favoritem kdokoliv.
ale podaří přenést pohodou i do Třaskavý souboj se hraje v sobotu 25. Svatopluk Ordelt, kormidelník Prossobotního derby v Prostějově, je ve března od 16:00 hodin v Prostějově. tějova. Vedle dlouhodobě zraněných
borců Kosiny a Kozlovského tentokrát
navíc chyběli i Gazdík a Jura. Do dresu
POHLEDEM TRENÉR=
se tak musel převléct i trenér Ordelt.
Přesto hostům první polovina utkání
Jiøí GREPL – Kostelec na Hané
„Telnice potvrdila, že není lehkým soupeřem, disponuje kvalitními hráči. Na relativně vyšla. „Bojovali jsme, odehráli
druhé straně jsem byl trochu překvapený tím, že jakmile jsme se dostali do ve- jsme ho slušně. Ten tříbrankový rozdíl
dení, jakoby trochu ztratili víru. Pokud jde o naše kluky, jsem navýsost spokojený. Měli jsme určité problémy se sestavou. Jsem rád, že David Ševčík přijal
výzvu a mančaftu pomohl. Na své roky se pohyboval velmi dobře. Skórovali
jsme z rychlých přechodů, což bylo naším cílem. Dobře zachytal Honza Mayer.“

vznikl až v závěru,“ popisoval průběh
první půle Ordelt.
Druhá třicetiminutovka se však změnila
z pohledu hostujících hráčů ve zlý sen.
Maloměřičtí jim sypali jeden gól za druhým a skóre narostlo do hrůzostrašných
dimenzí. „Úplně jsme odešli. Dělali jsme
strašné chyby a neproměňovali jasné
šance. Soupeř naše zbytečné ztráty trestal
trháky. Na postavenou obranu se jim tolik nedařilo, ale těch rychlých protiútoků
měli hodně,“ krčil rameny Svatopluk
Ordelt a dodává: „I když jsme byli v oslabené sestavě, ten výsledek to neomlouvá.
Měli jsme se porvat důstojněji.“
Před následujícím domácím soubojem
s Kostelcem tedy nejsou Prostějovští
zrovna v optimální pohodě. „Snad se
nám zadaří jako na podzim a odpíchneme se zvládnutým derby,“ doufá
v probuzení Svatopluk Ordelt.
Očekávané utkání Prostějova s Kostelcem bude hostit hala RG a ZŠ
v sobotu 25. března. Začátek utkání
je stanoven na 16:00 hodin a Sokol II
ztrácí na okresního rivala v průběžné
(zv)
tabulce pět bodů.

Antonín LEVÍÈEK – Telnice
„Pokud zahodíme tolik vyložených šancí, nemůžeme prakticky nikde vyhrát.
Máme impotentní spojky, dopouštíme se spousty chyb v obraně. Zkrátka jedna
velká hrůza. Podařilo se nám to ještě stáhnout deset minut před koncem na čtyři
góly, pak ale nedáme dvě tutovky a je hotovo. My jsme neměli prakticky jediného
dobrého hráče. Když nedávají branky spojky ani křídla, tak se nedá vyhrát. To, co
jsme předvedli v Kostelci, předvádíme skoro v každém zápase a to nás stojí body.“

„Máme na to v ProstXjovX vyhrát,“

Kostelec na Hané hostí
netají odhodlání Lukáš Varhalík
KUŠISTICKÝ SVÁTEK
lavičce.
l vičce. Měl jsem tak velkou
la
chuť a byl jsem natěšený.
chuť
Dnes jsem si ten včerejšek
vynahradil.“
Čím to je, že se Kostelci
na jaře tak daří?
„Získali jsme výbornou posilu
Filipa Dořičáka. Navíc hrajeme mnohem více týmově, než
tomu bylo na podzim. Myslím,
že jsme vytvořili dobrou par-

KOSTELEC NA HANÉ Byl to
ci
jeho zápas. Vzhledem k situaci
ík
dostal mladičký Lukáš Varhalík
e(na snímku) šanci v základu, kteký
rou uchopil za pačesy. Kostelecký
odchovanec, jenž nastupuje i za
vdorost Velké Bystřice, byl hlavje
ní postavou nedělního souboje
el
„A“-týmu s Telnicí, když nasázel
esedm branek. „V sedmnácti leýtech předvedl opravdu super výl.
kon,“ chválil ho trenér Jiří Grepl.

••

Zdeněk VYSLOUŽIL

••

Zápas jste si užili jako tým,
m,
ne?
cí,
„Myslím, že jsme měli dost šancí,
ší
navíc jsme je proměňovali. Z naší
strany to byl hodně dobrý zápas.“
Nastoupil jste v základu
a odehrál prakticky celý zápas.
Byl to váš dosavadní vrchol sezóny?
„Rozhodně. Je to můj teprve
čtvrtý duel za muže. Tolik prostoru jsem ještě nedostal. Myslím, že to byl suverénně můj nejlepší výkon v mužích.“
Byla na vás vidět obrovská
ká
chuť. Cítil jste od začátku, že to
půjde?
„Cítil jsem se dobře, protože včeera jsem v utkání dorostu seděl na

••

tu, já si nemohu na
nic stěžovat, i když
jsem nejmladší.“
Na podzim jste
ještě nehrál, v sobotu vás čeká další derby
s Prostějovem. Je Kostelec
favoritem?
„Soupeři chybí dvě ostré spojky
a z tohoto důvodu si myslím, že
máme na výhru. Pokud zahrajeme
jako dneska, tak to může být i vyšším rozdílem.“

••

••

Foto: Zdenk Vysloužil

KOSTELEC NA HANÉ Zraky celé české kušistické obce se
budou o nadcházející sobotě
25. a neděli 26. března upírat do
městské sportovní haly v Kostelci
na Hané. Právě tady se totiž uskuteční zimní mistrovství republiky.
O cenných kovech rozhodne celkem sto dvacet šípů vyslaných ze
vzdálenosti osmnácti metrů, začíná se první víkendový den hodinu
před polednem. Druhý den se pokračuje hned zrána.
„Za náš klub se šampionátu zúčastníjedenáct střelců v pěti kategoriích.
Z loňska obhajují titul Jaroslava Nedělníková v ženách, Tereza Skládalová v juniorech, Lukáš Andrés v kadetech a družstvo ve složení Jaroslava,
Jan a Hana Nedělníkovi,“ předesílá
předseda pořádajícího oddílu Savana
KK Kostelec na Hané a současně ředitel závodu Josef Nedělník.
Na Hané navíc nepůjde pouze o dělbu medailí z vrcholu halové sezóny,
výsledky se totiž započítávají také
do Českého halového poháru jednotlivců. „Zajímavé bude sledovat,
jak si povede Jan Nedělník v mužích, jenž zatím průběžně vede nad
Bohumilem Korbařem z Plumlova

o sedm bodů, a Jaroslava Nedělníková v ženách. Ta má před Sabinou Kubesovou ze Suchých Lazců pět bodů
k dobru,“ upozornil Josef Nedělník
na další zápletku.
Naopak mezi mládežníky už je, zdá
se, rozhodnuto. V juniorské kategorii
by měla zisk poháru stvrdit domácí
střelkyně Karolína Hynková, která
vede před svou oddílovou kolegyní
Terezou Skládalovou o čtyřiapadesát
bodů. Mezi kadety ztrácí kostelecký
Lukáš Andrés jednatřicet bodů na
bývalého zástupce klubu Světí reprezentujícího nyní plumlovské barvy
Lukáše Baboráka.
„Samozřejmě přeji všem našim střelcům, aby měli přesnou mušku a ve
správnou chvíli se oprostili od všech
rušivých elementů, které by mohly
zhatit jejich snahu o nejlepší výsledky,“ vzkázal Nedělník před akcí,
kterou finančně podpořily město
Kostelec na Hané, Olomoucký kraj
i Český svaz kuší. Záštitu nad celým
šampionátem navíc převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Ladislav Hynek.
Nedělní program začíná již o dvě
hodiny dříve, tedy hned v devět
ráno, a celá akce vyvrcholí kolem

Dva výpadky Karolína Plíšková se blíží

v prvním kole ke světovému trůnu

DRUMMONDVILLE, PROSTĚJOV Nepříjemné porážky museli
přijmout tenisté Prostějova na
challengerech v zámoří. Překvapivé bylo především vypadnutí
Adama Pavláska v kanadském
Drummondville. Nasazená jednička nestačila na Francouze Lokoliho,
když v každém setu ztratila podání.
„Snažil jsem se být aktivní, ale soupeř neudělal prakticky žádnou chybu. Všechny míče dokázal vrátit a byl
hodně trpělivý. Zápas se mi vůbec

nepovedl,“ uznal potíže poražený
Pavlásek.
Na silně obsazeném podniku v americkém Irvingu musel Lukáš Rosol
dokonce do kvalifikace, v níž přehrál
Chorvata Paviče, Slováka Gomboše
a Rusa Gabašviliho. V hlavní části
soutěže už ale nestačil na Brazilce
Bellucciho. „Rozhodly dva míče ve
třetím setu, k postupu bylo blízko.
Ale odehrál jsem čtyři zápasy a to se
bude v další části sezóny hodit,“ utěšoval se Rosol.
(lv)

INDIAN WELLS, PROSTĚJOV Na
turnaji v Kalifornii, kterému se říká
„pátý grandslam“, opět zářila Karolína Plíšková. Tenistka TK Agrofert postoupila až do semifinále,
v němž těsně prohrála s Ruskou
Kuzněcovovou. Ve všech zápasech
podala kvalitní výkony a i v duelu
s ruskou mašinou hrála výborně. Ve
zkrácených hrách měla méně štěstí,
přesto nebrala porážku tragicky.
„Soupeřka téměř nechybovala při hře
od základní čáry. Hrála moc dobře

i dobře podávala. Už jsem s ní několikrát
hrála, ale tohle byl její nejlepší zápas.
Přesně takové zápasy potřebuji, vedou
ke zlepšení. Hrála jsem dobře, jindy by
to stačilo. To je pozitivní,“ prohlásila
nejlepší česká tenistka.
Plíšková si obhajobou loňského
finále udržela třetí příčku ve
světovém žebříčku WTA při letošní
bilanci devatenácti výher a tří
porážek. Pokud si formu udrží i na
příštím podniku v Miami, může
v nejbližší době atakovat samotné čelo

žebříčku. „Bylo by to fajn, ale větší radost by mi udělal grandslamový titul,“
nechala se slyšet hráčka.
Další prostějovské tenistky skončily
na turnaji ve třetím kole. Lucie
Šafářová nestačila na Venus Williamsovou a Barbora Strýcová
prohrála s Ruskou Pavljučenkovou.
Ve stejné fázi vypadl v mužské
dvouhře Tomáš Berdych, Jiří Veselý
skončil už po druhém zápase. (lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

poledne. Vyhlašování by mělo
přijít na řadu mezi dvanáctou a třináctou hodinou, kdy současně dojde k dekorování těch nejlepších
v posledním ročníku ligy družstev
a venkovního poháru jednotlivců.
„V první lize družstev jsme získali
první a druhé místo. V poháru skončili mezi kadety Andrés první a Barbora Pospíšilová čtvrtá, v juniorech
Tereza Skládalová první, Karolína
Hynková druhá, v seniorech František Sedláček pátý, v ženách Jaroslava
Nedělníková první, Hana Nedělníková třetí a Irena Hynková čtvrtá.
No a mezi muži Josef Nedělník druhý, Jan Nedělník třetí,“ vyjmenoval
dlouhý seznam zahrnující čtyři zlata,
tři stříbra a dva bronzy.
(spo)

Debly
3eily
vodu
INDIAN WELLS, PROSTĚJOV Především ženské čtyřhry
s českou účastí byly pořádně vidět
na turnaji v Indian Wells. Lucie
Šafářová se svou tradiční partnerkou Mattekovou-Sandsovou
postoupila až do semifinále. Mezi
nejlepší osmičkou byla také Barbora Strýcová společně s Indkou
Mirzaovou.
„Škoda že se nám nepodařilo postoupit až do posledního zápasu.
Semifinále bylo hodně těsné,“ posteskla si Šafářová, která byla součástí
nejvýše nasazeného páru. „Rozhodly dva zásahy na síti,“ ulevila si
tenistka.
Po delší době si na turnaji ATP zahrál čtyrhru také Tomáš Berdych.
S Němcem Petzschnerem vypadl
hned v úvodu, stejně jako Karolína
Plíšková, přestože s Francouzskou
Garciaovou tvořily třetí nasazenou
dvojici.
(lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

NABÍZÍ
REKORDNÍ
STŘELECKÉ
HODY
Hned ve dvaceti podzimních zápasech padlo alespoň sedm branek

OKRESNÍ PŘEBOR
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU

PROSTĚJOV Platí-li tvrzení, že góly jsou kořením fotbalu, neservíruje
se v elitní okresní soutěží žádný nedochucený pokrm. Zatímco ještě v sezóně 2004/2005 nabídlo každé utkání Přeboru OFS Prostějov
pouze lehce přes tři branky na zápas a před deseti lety to bylo stále
jen tři a půl gólu, v posledních letech se daří pravidelně překonávat
čtyřgólovou metu. A uplynulý podzim nejvyšší okresní soutěže pod
hlavičkou PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku byl vůbec nejúspěšnější za
poslední období, když osmadevadesát utkání přineslo celkem čtyři
sta deset branek. Tedy průměr téměř 4,2 v každém střetnutí. Co je
příčinou takového velkého nárůstu? Oslovení trenéři a funkcionáři se
shodují, že jde o kombinaci menší taktické svázanosti i poklesu úrovně, kdy se zvětšují rozdíly mezi těmi nejlepšími a nejhoršími.

Útok má zelenou
Z množství branek mají pochopitelně radost také na svazu, soutěž totiž
může být atraktivní pro diváky, jelikož
se v utkáních stále něco děje. Třeba při
duelech Čechovic „B“ se návštěvníci
dočkali v průměru hned pěti přesných
tref, a to se navíc do statistik nepromítají
penaltové rozstřely, které následují v případě nerozhodného výsledku. „Pokud
budou padat branky, tak se to musí
líbit každému divákovi. Ve většině obcí

Y,% ¦
Podobně soudí i jeho kolega z lavičky
určického „B“-mužstva David Múdrý,
spousta týmů se podle něj jde v první
řadě bavit fotbalem a nesvazuje se tak-

" _%,:
V tuto chvíli platí po několika dílčích
reorganizacích model jedné skupiny
okresního přeboru a dvou regionálně rozdělených skupin III. třídy. Stávající podoba se však může změnit.
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2. kolo: Čechovice „B“ – Horní Štěpánov 5:4 pk
2. kolo: Otaslavice – Haná Prostějov 2:6
2. kolo: Výšovice – Ptení 8:0
7. kolo: Otaslavice – Přemyslovice 7:1
13. kolo: Čechovice „B“ – Skalka 5:3
14. kolo: Přemyslovice – Brodek u Prostějova 5:3
14. kolo: Výšovice – Olšany 8:0
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PRÙMÌR BRANEK NA ZÁPAS V PØEBORU OFS PROSTÌJOV

3,51

Právě z důvodů klesajícího počtu fotbalistů a následně zrušených oddílů
totiž přišel Stanislav Prečan s myšlenkou zrušit i „trojky“ a jedinou okresní soutěž rozdělit na dvě či tři grupy.
„Bavil jsem se o tom už s některými
funkcionáři a viděl bych to na ‚horskou’,
prostějovskou a jižní skupinu. Pro lidi
by to bylo daleko zajímavější a fanoušci by jezdili i k utkáním venku, je rozdíl
jet deset nebo čtyřicet kilometrů. Jde
o nezadržitelný trend, sedm družstev
v okresním přeboru dorostu nemůže
zajistit hráče pro čtyřicet týmů v regionu! Je otázkou, kolik dalších mančaftů
v létě skončí, i my jsme už loni měli jít do
třetí třídy,“ upozornil předseda Skalky.
Nastíněné řešení by znásobilo počet
derby, což jsou zápasy, které mají větší
náboj a lepší atmosféru. „Fotbal se hraje pro fanoušky a při těchto střetnutích
se lidé mezi sebou znají. Prospělo by to
atraktivitě, navíc by ubylo ovlivněných
zápasů. Nebudeme si nalhávat, že
v jarní části zase nebudou podezřelé
výsledky... Toto by odpadlo, protože
by nehrozil sestup, navíc by mohli
dostat prostor mládežníci a ti opravdu nejlepší s ambicemi na postup by
si to rozdali mezi sebou v nadstavbě,
takže by se nepostupovalo až z osmého místa jako loni,“ navrhuje Přečan
a chválí už nedávný krok, kdy došlo ke
zrušení „čtyřek“, čímž v nižších patrech
odpadly výlety přes celý region. Stejně
tak by se ulevilo termínovému kalendáři a vymizely by stesky na dovolené,
zimu, horko... „Kdyby se hrálo s deseti
dvanácti celky, mohlo by se začít později než na přelomu července a srpna,
kdy mají kluby problém dát hráče dohromady. Navíc by se nemuselo předehrávat a začalo by se i na jaře až při
způsobilých terénech,“ připojil.
Jestli se podaří tuto myšlenku uskutečnit, to ukáží až následující měsíce,
rozhodující totiž bude většinový
názor oddílových delegátů, který
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Pouze poslední Zdětín nastřílel matematicky méně než gól na zápas, když
na každou trefu potřeboval v průměru
téměř tři poločasy, naproti tomu týmem s největším střeleckým apetitem
se v první polovině stávajícího ročníku
Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ukázala Haná
Prostějov. Dlouholetý účastník krajských soutěží se jako jediný dostal přes
průměr tří vstřelených branek na zápas
a potvrzuje, že patří k nejofenzivnějším
mužstvům. Vždyť v minulé sezoně se
prosadila hned třiasedmdesátkrát, o rok
dřív zaostala v této statistice jen těsně za
postupujícími Nezamyslicemi. „Máme
kvalitní zkušené mužstvo s talentovaným
útočníkem Gáborem, kterému se velice
daří. Bavíme se fotbalem a jsme moc
rádi, že se nám tolik daří,“ libuje si pozici
na čele celkové i střelecké tabulky trenér
Hané Daniel Kolář. Podle jeho mínění
se celkově stává trendem hrát útočnější
fotbal, rostoucí počet zásahů je tak logickým vyústěním. „Všude se o tom mluví
a píše, že se má hrát pro lidi. Navíc platí,
že čím vyšší kvalita, tím méně branek
padne, protože pak budou obrany propracovanější. Nic víc bych v tom nehledal,“ domnívá se.

S & % % : 

tikou. „Nemyslím si, že kvalita upadá,
i když mezi týmy nahoře a dole je rozdíl.
Stále je tu spousta kluků, kteří hráli kraj
nebo divizi, ale mnozí si jdou jen zahrát
a udělat žízeň. Předvádějí atraktivní
útočný fotbal s mnoha šancemi, nemůžete jim nutit obranný systém. Také se
moc netrénuje a je obtížné kluky přesvědčit, že je to potřeba, proto jsou některé výsledky divoké,“ přemítal.
Na stejnou notu se naladil rovněž Minx.
„Bohužel se musím připojit k názorům
trenérů. Pět týmu z čela tabulky má
velice kvalitní hráče, kteří většinou hráli
vyšší soutěže, a jejich kádry jsou vhodně
doplněny mladšími hráči z dorostu, tím
je jejich fotbalová úroveň někde jinde.
Naopak mužstva ze spodku tabulky
hrají pouze ze svými odchovanci a většina hráčů ani netrénuje, pouze hraje
zápasy. A někteří nemají ani trenérské
vedení,“ vypozoroval předseda STK
a současně předseda FC Ptení.
Od začátku sledovaného období
v ročníku 2004/2005 až do současnosti se téměř vždy hrálo se čtrnácti účastníky, výjimku představovaly pouze ročníky 2012/2013
a 2013/2014, kdy bylo o dva týmy
více a hrálo se tedy o čtyři kola a celkem osmapadesát zápasů víc. Tyto
sezóny se nijak nevymykaly z nastaveného trendu, brankový průměr dál
narůstal, což pokračuje až do současnosti. Překonání čtyřgólové meze se
stalo standardem. A loni na podzim se
mnohdy konaly velké přestřelky, jednou přinesly devět gólů, v dalších šesti
případech jich padlo osm a celkem třináctkrát bylo k vidění sedm zásahů.
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pro Večerník
Evžen HOLUB

je fotbal jedinou sportovní i kulturní akcí, kde se lidé můžou potkávat.
A určitě je lepší dívat se na zápas, kde
padají branky, než na utkání, kde se hraje na bezbrankový výsledek,“ přizvukuje
předseda okresní Sportovně technické
komise (STK) Roman Minx.
V duelech, které měl možnost sledovat
na vlastní oči, se skutečně nestavělo na
pevných defenzivách, ale oba mančafty
se snažily o útočný fotbal, a to i za rozhodnutého výsledku. „Mužstva si chtějí
zahrát fotbal, který není svázán taktikou,
touží dosáhnout co největšího počtu
branek. Většina mužstev se navíc potýká s úzkým kádrem a hráči tak nemají
fyzicky na to, aby odehráli v plné koncentraci celý zápas. I tím mají útočníci
snazší možnost dát gól,“ podělil se Minx
s Večerníkem o své postřehy.
Možná tak udeřil hřebíček na hlavičku, okresní úroveň se totiž nachází
v hierarchii soutěží na úplném základě a úbytek hráčů, načež posléze i
mužstev se projevuje právě tady nejvýrazněji. „Když padá hodně branek,
je to zábava pro fanoušky, avšak kvalita
mužstev od roku klesá, hráčský potenciál
není takový jako dřív. Na okresu jsou de
facto jen čtyři týmy, které předvádějí dobrý fotbal,“ domnívá se například předseda
Skalky Stanislav Prečan a jmenuje Hanou
Prostějov, Horní Štěpánov a rezervy Určic
i Čechovic. Síla první dvojice vyvěrá z výrazných zkušeností nabraných ve vyšších
soutěžích, zbylé duo naopak těží z práce
s mládeží. A zejména když se pak střetnou
týmy ze špice tabulky s těmi slabšími, není
o brankostroje nouze. „Obranná hra začíná už od útočníků a tak čtyři pět let zpátky
bývali v okrese jako lepší fotbalisté než teď.
Výsledky nebyly tak divoké: Na druhou
stranu co víc si mohou přát fanoušci?“ položil řečnickou otázku.
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EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013 2014/2015 2016/2017
2005/2006 2007/2008 2009/2010 2011/2012 2013/2014 2015/2016

Poznámka: v sezonách 2012/13 a 2013/14 hrálo soutěž 16 týmů
Zdroj: PV Večerník

poté uvede do praxe fotbalový svaz.
„Změn bylo za poslední čtyři roky tolik, že bych byl moc rád, kdybychom
model okresního přeboru mužů a dvou
skupin třetí třídy udrželi i pro následující
ročník. Nicméně návrh pana Prečana
je zajímavý a minimálně vhodný k zamyšlení,“ připustil Roman Minx. Realizace tak není na pořadu dne. „Byl by to
další velký zásah do mužských soutěží
a momentálně si myslím, že pro něj
není vhodná doba. Potřebovali bychom
minimálně jeden až dva roky pro přípravu a zvážit, aby to nemělo obrácený
efekt. Myslím si, že prozatím by měl zůstat zachován současný model soutěží
s okresním přeborem jako výstavní soutěží,“ domnívá se předseda STK.
Stejného mínění je i David Múdrý z Určic. „Jsem zastáncem dlouhodobé soutě-
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že, a kdyby se pak hrálo dvoukolově třeba
se šesti týmy, tak by došlo ke znehodnocení. V dnešní době je sice problém dostat dvacetileté kluky od počítače, navíc
do toho mluví práce či škola a pomalu
odcházejí ti starší, kteří byli schopni přijít
i s rýmečkou a kašílkem, ale snad se situace zlepší ve fotbale i sportu obecně,“ sdělil
svůj poznatek. V tuto chvíli by tak změnu
nepodporoval. „Pokud klubů bude ubývat, nezbude nám nic jiného než soutěže
upravit, uměle bych se do toho ale nepouštěl. Diváků by třeba na derby přišlo
víc, ale v dnešní době je problém přilákat
kohokoliv na cokoliv,“ vypíchl trenér určické rezervy Múdrý další podstatnou
skutečnost, kterou by mohli potvrdit
mnozí organizátoři různých akcí.
No, tak aspoň že ten mičuda do sítě
pořád padá...
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