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DNES NAVÍC!
šestnáct
STRAN SPECIÁLU
navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

zjistili jsme

Michal KADLEC

HROZNÁ
SMRT!

PROSTĚJOV Prostějovská bezdomovecká komunita truchlí. A nejenom
ona! Sedmapadesátiletý Pepa i přes svou nelichotivou situaci bavil své
okolí každý den různými báchorkami, proto se mu říkalo „Pohádkář“. Už
tomu tak ale nikdy nebude. Jeho přítelkyně jej našla v lesíku u nájezdu
na dálnici směrem na Olomouc mrtvého. V neděli 19. března, přesně na
Josefa v kalendáři...

CO SE STALO? ČTĚTE NA STRANĚ 13

Foto: www.pvnovinky.cz
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PREZIDENTA!
Zeman:

„Jste
pitomec!“
O návštìvì prezidenta
Èeské republiky
nejen v Prostìjovì a Konici
ÈTÌTE NA STRANÌ 8,
exkluzivní rozhovor
s Milošem Zemanem
pak NAJDETE NA STRANÌ 9

Foto: Martin Zaoral
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UDUSIL SE
KRVÍ!

88 stran

17032410331

Cena 17 Kč

17032210320

Čí slo 1 3 tR oční k 21

17032410330
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RYCHLÝ

Policie do hotelu?
Prostějov (mik) – Podle informací
Večerníku bude mít bývalý hotel na
hlavním nádraží brzy nové nájemníky! Nemovitost už dva měsíce nabízí
k pronájmu Správa železniční dopravní
cesty, zatím marně. Jak jsme se ale dozvěděli, prostory by brzy měla obsadit
Policie ČR, a nejenom to. Strážci zákona se mají vrátit i do kanceláří vedle
bývalé herny, kde ještě před několika
lety působili! Ani jedna strana tyto
informace zatím nechce komentovat.
„Přihlášky do výběrového řízení na
pronájem zmíněných prostor přijímáme až do konce března, teprve potom
můžeme sdělit něco bližšího,“ nechala
se slyšet mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Mluvčí prostějovské policie odkázal
Večerník na krajské ředitelství, odkud
nám reakce ještě nedorazila...

Pokuty budou létat!
Prostějov (mik) – A je to zase tady,
černá můra všech řidičů! Od soboty
1. dubna začíná v Prostějově strojní
čištění ulic. „Upozorňujeme všechny
majitele vozidel, aby si včas přeparkovali své automobily a nepřekáželi pracovním četám v úklidu. Za přestupek
hrozí majitelům aut až dva tisíce korun
pokuty na místě, správní orgán může
udělit pokutu ještě o pět set korun vyšší
plus správní poplatek,“ vzkazuje Tereza
Greplová z Městské policie Prostějov.

Zatím jen polovina
Prostějov (mik) - Výstavba severního
obchvatu Prostějova je v ohrožení. Výkup potřebných pozemků se sice zrychlil, ale nestačí to. „Zatím máme vykoupený jen poloviční počet parcel. Zbývající
musíme stihnout koupit do roku 2018,
jinak hrozí ztráta dotace, tím i odložení
stavby obchvatu,“ krčí rameny Jaroslav
Šlambor, uvolněný radní Prostějova.

FOTO

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz

rubriky
Večerníku

Y
P
M
A
L
Z



Martin ZAORAL

 

Žijeme v elektrifikované době. Do práce
někteří z nás chodí s odporem, v práci sedí
s napětím, a když se dotknou vedení, tak
je kopne do zadku. Nemusí být však hned
tak zle. Soudě z tohoto snímku probíhá
alespoň v některých částech Prostějova
proces deelektrifikace. Z lampy veřejného
osvětlení se tak stala středověká louče. Teď
už jen stačí počkat, až večer přijde lampař
a zapálí knot...
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tt1POEʏMÓtt
Jaro s ručením omezeným. Je jaro. Ptáčci, motýlci i včeličky to dělají, jen vy to
neděláte. Chcete to dělat taky? To nejde! Lidi prostě nelítají... Hned počátkem
týdne nastala rovnodennost a začalo astronomické jaro. Navzdory všem svým
omezením si ho užijte, jak to jen jde!
ttÁUFSâtt
Bez peněz do hospody vlez. Přijde chlap do luxusní restaurace a opije
se tam drahým francouzským koňakem. Když přijde čas na placení, tak se
zeptá číšníka: „Berete perly?“ „Ano, zajisté!“ „Tak mně dejte třikrát ústřice
a držte mi palce!“ Podobně to asi viděl muž, který v prostějovské restauraci
vypil alkoholu za více jak osm stovek, aniž by hodlal zaplatit. Barmanka na
něj zavolala policisty. Asi neměla zrovna ústřice...
tt4UʭFEBtt
Vlk taky sliboval. To, co říkáme o lidech, které ve skutečnosti neznáme, vypovídá
mnohem víc o nás než o nich. To platí i pro prezidenta České republiky. Miloš Zeman se mi po otázce na jeho problémy s chůzí svěřil s tím, že mě považuje za pitomce a naznačil, že mě při odchodu přetáhne holí. Jednalo se samozřejmě o mlácení
prázdné slámy. Tiskovka skončila a starý muž, který by na hradě rád pobýval dalších
pět let, se za pomoci urostlých chlapců ze své ochranky odkulhal ze sálu konického
zámku. Holí přitom nemáchal, naopak byl rád, že se o ni může opírat...
ttɇUWSUFLtt
Hledá se po poctivý nálezce. „Policie spíš vynalézá, než nalézá,“ konstatoval
francouzský panovník a vojevůdce Napoleon Bonaparte. Bohužel zatím to stále platí i v případu napadení Petry Kvitové. Odměna za dopadení muže, který
v Prostějově pořezal tenistku světového formátu, se zvedla na půl milionu korun.
tt1ÈUFLtt
Energie hudební i elektrická. Kdyby americká vědecká společnost zorganizovala kongres, rocková skupina AC/DC by se na něm mohla uvést přednáškou o střídavém proudu... Právě přepínač mezi střídavým a stejnosměrným
proudem na vysavači sestry jednoho z jejích zakladatelů se dostal do názvu
slavné kapely. Její český revival AC/CZ vystoupil v klubu Apollo 13.
tt4PCPUBtt
Fronta jak na maso. Pokud čekáte na zaplacení v supermarketu, můžete
si být jisti, že vedlejší fronta bude vždy postupovat rychleji. Zájemci o komentované prohlídky nitra plumlovské přehrady na výběr neměli. Jediná
fronta před věží nádrže postupovala o to pomaleji, oč byla delší.
tt/FEʏMFtt
Veselý skřítek. „Dá to práci, odnaučit děti našim zlozvykům!“ poznamenal trefně český spisovatel Jiří Žáček. Právě nejmenší diváci mohli v doprovodu rodičů
vyrazit na písničkovou show Rok, kterou je provedl skřítek Fíha.

vět nový zimní stadion! Není
snad pochyb o tom, že Prostějov
v současné době dva zimáky potřebuje,“ prozradil všudypřítomné Agentuře Hóser náměstek primátorky Zdeněk Fišerák.
Tak náhlé rozhodnutí magistrátu vyplynulo ze stávající situace
v prostějovském hokeji. „Bohužel
došlo k tomu, co jsme tak dlouho
očekávali. Jelikož se rozkřiklo,
že dotaci z města dostane každý,
tak vznikly v Prostějově další dva
mládežnické a další tři mužské
hokejové kluby! To je už neúnosné,
musíme postavit další zimní stadion, jinak bychom se z toho zcvokli!
A to ještě bůhví, jestli dva zimáky

KRIMI


Náhoda pomohla prostějovské kriminálce odhalit
pěstitele marihuany. V Budětsku zastavila konická policejní hlídka šoféra škodovky. Strážci zákona ucítili silný
zápach konopí. V kufru totiž
jednapadesátiletý
chlapík
převážel šestnáct rostlin!

16+124
To ale nebylo všechno, od té
chvíle si muže vzali do práce
kriminalisté, kteří v následných hodinách ve dvou jeho
bytech našli velmi kvalitní
pěstírny. Policejní sklizeň čítala 124 rostlin, takže chlapík nebyl žádný troškař. Není
divu, že za jeho pěstitelský
koníček mu teď soud může
napařit až pět let kriminálu.

www.
vecernikpv.cz

v Prostějově budou vůbec stačit,“
děsí se náměstkyně pro kytičky
a sport Ivana Hemeráková.
Rozhodnutí konšelů uspokojilo vedoucí představitele nových
hokejových oddílů. „Jsme za to
vděční, konečně budou moci naše
děti kde hrát,“ poděkoval na dálku radním Jarouš Džegr, který
kromě Kladna vlastní nově založený prostějovský klub HC Haná
Florida. „I já děkuji a slibuji, že
už prostějovskou hokejovou veřejnost dráždit nebudu,“ dodal
Majkl Tomigový, který založil
oddíl LHK Jestřábi Plus.
Což o to, nový zimní stadion přímo v centru města se hodí, proč



Tajné zločiny. Přestože se to na
sociálních sítích stále více množí
zveřejňováním událostí přiotrávených psů, policisté žádný případ
neevidují. A to i přesto, že se jedná
o konkrétní místa činů. Připadá vám
normální, že někdo protiprávní jednání raději napíše na Facebook, než
aby šel na policii? Nám tedy ne...


Agentura Nový zimák místo starých lázní!
Vedení prostějovské radnice se
pustilo do hodně riskantního
plánu. Podle zaručených informací Agentury Hóser se už příští
týden začnou bourat městské lázně v Blahoslavově ulici! „Bagry
a dynamit už máme objednané,“
potvrdil šéf Bezdomovní správy
v Prostějově Vladimír Prušák.
A proč mají konšelé tak nakvap?
Vysvětlení je úplně jednoduché..
„Jakmile srovnáme se zemí tu
ratejnu, okamžitě začneme sta-



Hokej v Prostějově zůstane. Dnes
už bývalý předseda LHK Jestřábi spolek, který vlastní hokejovou licenci na
WSM ligu, Michal Tomiga prozradil,
že se jedná o dalším dvouletém pronájmu práv na druhou nejvyšší soutěž
Jaroslavu Luňákovi. Ten tak bude mít
další možnost vybojovat pro Jestřáby
slibovanou extraligu...

VEÈERNÍKU

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

letos slavíme jubileum...

rubriky

ne? Otázkou ale zůstává, co na
to občané, kteří byli dlouhá desetiletí zvyklí chodit do lázní.
„Než postavíme nový krytý bazén
v aquaparku, tak se Prostějované budou chodit koupat do nového rybníka v Držovicích. Jsem
domluvena s novým držovickým
starostou Jardou Ledovým, že ho
nechá zastřešit,“ prozradila primátorka Prostějova Alena Rašáková. Je vidět, že když se chce, tak
se řešení najde!
Za Agenturu Hóser Majkl
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Neuvěřitelné! Středeční jednání zastupitelstva Držovic čítalo šestadvacet projednávaných bodů, což trvalo
také rovných šestadvacet minut!
Prostějovští radní se tak nyní chtějí
s kolegy ze sousedství poradit, jak se
takové „rychlovky“ dělají...
 

MILOŠ
ZEMAN
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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.

BARBORA RAFAELOVÁ
se narodila 17. února 1976 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
22. března 2017. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 40 do 41 let a měří mezi
160 až 165 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

Foto: Michal Kadlec

Prezident České republiky věnoval
třetí den návštěvy Olomouckého kraje Prostějovsku. Nejdříve zamířil do
městských kasáren k elitní vojenské
jednotce, poté spěchal i s Ovčáčkem
do Konice. Hlava státu ve svých verbálních projevech nepřekvapila, novináři už to však nějak přežijí...
 



„JÁ JSEM ZA
ŠKOLU NIKDY
NECHODIL.
OPRAVDU NE!“
První náměstek primátorky
Zdeněk Fišer se při vyhlášení
nejlepších učitelů roku
takto bránil nečekané otázce
moderátora Aleše Procházky.
Jen aby, pane náměstku!
POÈASÍ v regionu

RICHARD RAFAEL
se narodil 22. října 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátraní dne 17. února
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 43 do 45 let, měří mezi 170 až 180
centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy.
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Majitelé hlásí

ÌT

NA VÁŠ NÁM

zpravodajství
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BRITSKÁ KRÁLOVNA

DALŠÍ
OTRAVY
PS
ALŽBĚTA II. PODĚKOVALA PROSTĚJOVANCE
Obrátit by se ale
➢

měli i na Policii ČR!

EX

EXKLUZIVNĚ

Pokud se otráveného psa nepodaí vas dopravit k veterinái, zvíe umírá
v nepedstavitelných bolestech.
Ilustraní foto: internet

i další hlasy. „Otrávené návnady
se našly v ulicích Špály, Šmerala,
Pod Kosířem a E. Beneše. Můj pes
se tímto způsobem otrávil a znám
i více takových lidí,“ napsala
Petra V. do facebookové skupiny
´Prostějov bez cenzury´.
Večerník oslovil i další pejskaře
z prostějovského sídliště Hloučela.
„Je to pravda. Mé sousedce se nedávno rovněž otrávil pes,“ uvedla
majitelka ročního štěněte žijící
v ulici Antonína Slavíčka. Nejedná

Celé záležitosti se s gustem sobě
vlastním ochotně ujal šestnáctiletý
prostějovský aktivista Jakub Čech,
který poslal na Českou advokátní
komoru do Prahy hned dvě udání
a žádal co nejpřísnější potrestání
prostějovského advokáta. Kontrolní rada ČAK, jejíž písemné rozhodnutí o opakovaných stížnostech
Jakuba Čecha má Večerník k dispozici, však poukázala na mírnou
absurditu. „Ve své stížnosti uvádíte, že podle vašeho názoru magistr
Kotrys uvedl nepravdivé skutkové

ŽIDÉ
ODMÍTLI
MILIONY!
PROSTĚJOV Myslet si, že zástupci
Federace židovských obcí vyhoví zájmu rozšířit Městský hřbitov
v Prostějově, to byla bláhová představa... Magistrát požádal zmíněnou
organizaci o prodej zhruba hektarového pozemku v Brněnské ulici zarostlého travou a plevelem. Ta jej ale
ztržit nechce, na výměnu za park ve
Studentské ulici by ale slyšela! Proč?
To je každému jasné...
„Naším záměrem je rozšířit hřbitov,
protože jeho kapacita už není dostačující. Federace židovských obcí České
republiky, která je majitelem nevyužívaného pozemku o rozměru přes
jeden hektar, nám ale místo prodeje
nabídla směnu za pozemek okolo Základní školy a reálného gymnázia ve
Studentské ulici. Jde o plochu, na níž
Židé usilují o rehabilitaci bývalého
hřbitova,“ potvrdil Večerníku určitou
vypočítavost této komuVíce
nity Jiří Pospíšil, náměstek
na
primátorky Statutárního tstrtean
města Prostějova.
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Martin ZAORAL
„Královna si přála, abych mnohokrát
poděkovala vám i vaší rodině za zaslání dopisu a také za ručně háčkovanou
dečku, kterou jste jejímu veličenstvu
poslala k novému roku. Sama Alžběta
II. si váží vašeho dárku a rovněž vám
dodatečně popřála veselé Vánoce

a šťastný nový rok,“ píše se pod znakem Buckinghamského paláce v krátkém dopise datovaném 21. února.
Prostějovanka měla z královské odpovědi velkou radost. „Kromě dárku
jsem královně Alžbětce II. z Anglie
poslala také svou prosbu za celosvětové veganství a mír,“ svěřila se Večerníku Jindřiška Veselá.

Jindiška Veselá ukazuje dopis,
který obdržela od osobní asistentky
britské královny Alžbty II.
Foto: Martin Zaoral

ŠOTEK ØÁDIL
V čísle 12/2017 jste uvnitř vydání nenašli z titulní strany tento avizovaný článek. Za chybu, která vznikla
při zlomu jednotlivých stran, kdy text zůstal mimo tiskovou plochu, se omlouváme. Dnes nedopatření
napravujeme a věřím, že příště si dá tiskařský šotek dostaveníčko jinde...
Petr KOZÁK, šéfredaktor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Advokátní komora definitivn rozhodla:

KOTRYS NELHAL, ECH ANO?

PRAHA, PROSTĚJOV Už v polovině loňského roku rozzuření opoziční zastupitelé z Prostějova obvinili právníka Tomáše
Kotryse, který zastupoval město v soudním procesu kauzy
Manthellan, z údajné lži. Podle nich nemluvil pravdu, když
u Krajského soudu v Brně prohlásil, že společnost Prior se ve
veřejné soutěži na využití pozemků u Špalíčku umístila jako
poslední. A přišly stížnosti. Po čase se ukázalo, že vše je jinak
a lhal úplně někdo jiný... Seberou dotyční křiklouni odvahu
a veřejně se omluví?

Michal KADLEC

se přitom o ojedinělé případy. Už
začátkem roku jsme upozornili na
otrávený párek, který se měl objevit
v ulici Pod Kosířem nedaleko místní
mateřské školky.
Případy by však měli jejich majitelé
vždy ohlásit na Policii ČR. Nikdo
z nich tak dosud bohužel v nedávné době neučinil! „Žádný případ
nahlášené otravy psa nešetříme,“
potvrdil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.
(mls)

tvrzení, čímž porušil etický kodex
advokáta. Ovšem ze samotných
podkladů, které jsou založeny ve
spise, je zřejmé, že podle rozhodnutí komise byl za nejlepší návrh určen ten od společnosti Manthellan,
přičemž Prior obsadil až třetí místo,
tedy byl nejhorší. Navíc je v rámci
tohoto hodnocení také uvedeno,
že v některých ohledech vůbec
nesplňoval parametry zadávacích
podmínek soutěže,“ píše ve svém
rozhodnutí adresovaném Jakubu
Čechovi předseda kontrolní rady
České advokátní komory v Praze
Jan Mikš.

Z „rozsudku“ je tedy patrné, že
právní zástupce prostějovského
magistrátu řekl u soudu pravdu,
není jej za co trestat. Naopak Jakub Čech podle všeho lhal, když
stížnosti na Tomáše Kotryse posílal na základě naprosto smyšlených argumentů. „Advokát Kotrys
neporušil žádná pravidla etického
kodexu a opakovaná stížnost pana
Čecha je proto zjevně nedůvodná.
Podle všeho neměl hodnoticí materiály komise k dispozici,“ píše dále
Mikš. „Vezměte prosím na vědomí,
že na vaše eventuální další podněty
v této věci již nebude Česká advokátní komora reagovat,“ zakončil svůj
dopis Jakubu Čechovi.
Večerník kontaktoval šestnáctiletého aktivistu, aby se k rozhodnutí
vyjádřil. Jeho reakce nijak nepřekvapila... „Vyrozumění o vyřízení
opakované stížnosti České advokátní komoře jsem dosud neobdržel,
takže neznám důvody, které k tomu
komoru vedly. Zjevně se advoká-

ti navzájem podrželi... Co se týče
předchozího rozhodnutí ČAK,
tak oni neřekli, že by snad magistr
Kotrys nelhal, ale jen to, že jeho skutková tvrzení neměla na rozhodnutí
soudu žádný vliv. Já jsem přesvědčen, že pokud advokát lže, tak je to
samo o sobě pochybení, bez ohledu
na to, jaký vliv to mělo na rozhodnutí
soudu,“ trvá si Jakub Čech na svém
názoru, byť skutečnost je úplně jiná
a doložitelná.
Konečný verdikt České advokátní komory naopak kvitují členové vedení prostějovské radnice.
„Víme, že podnět mladého aktivisty
projednávala dvakrát a oba výstupy
jsou stejné. Nic jiného jsem tedy
neočekával. Každý člověk, který má
kousek rozumu, dokáže při přečtení
závěrů hodnoticí komise vyhodnotit pořadí jednotlivých projektů,“
glosuje aktuální situaci Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova. Podle jeho tvrzení magistrát vůči Jakubu Čechovi

Kdyby si Jakub ech pelivji proetl veškeré podklady hodnoticí komise, nikdy
by nemohl Tomáše Kotryse obvinit ze lži...
Koláž Veerníku

nebude nyní činit žádné právní kroky. „Určitě ne. Ale že někteří zastupitelé očerňují jméno městského
advokáta, je politováníhodné,“ míní
Pospíšil.
A co na to samotný advokát Tomáš
Kotrys? „V současné době žádné
právní kroky nezamýšlím. Je zde
zásadní rozhodnutí kompetentní
a nezávislé autority, která rozhodla
v můj prospěch. Děkuji tímto Jakubu
Čechovi, že toto rozhodnutí svými

opakovanými stížnostmi ´zajistil´.
Myslím, že veřejnost si nyní udělá
o celé věci jasný obrázek sama. Pokud by však útoky proti mé osobě
v budoucnu pokračovaly, pak už
budu své jméno a čest bránit,“ prozradil Večerníku.

CELÝ EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
S TOMÁŠEM KOTRYSEM
NAJDETE NA STRANĚ 15

Vedení msta ocenilo
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Do síně slávy za celoživotní pedagogickou činnost vstoupily v pátek večer Jana
Červenková s Hanou Palackou. Na snímku jsou obě dámy ve společnosti předsedy školské
komise Jana Krchňavého a prostějovské primátorky Aleny Raškové.
(mik)

REPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍHO VEČERA NAJDETE NA STRANĚ 26

➢
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PROSTĚJOV A je to tady zase!
Mezi prostějovskými pejskaři se
opětovně otevřeně hovoří o otrávených návnadách na jejich mazlíčky.
Během pátku 17. března se měli
otrávit hned dva z nich. Jeden ve
Šmeralově ulici u Kolářových sadů,
druhý na sídlišti u prostějovské nemocnici v ulici Václava Špály.
Diskuse na toto téma probíhají zejména na sociálních sítích. Majitelé
psů varují, že návnady například
v podobě párků zřejmě obsahují
jed běžně určený krysám. „Dnes
se otrávili minimálně dva psi. Jestli toho člověka chytnu, tak mu tu
návnadu narvu do krku, aby věděl,
jak příjemný je to umírání,“ rozhorlil se jeden z prostějovských pejskařů Robert F. Jeho slova potvrzují

Z MINULÉHO VYDÁNÍ

PROSTĚJOV Jak Večerník předeslal v předchozím čísle, ručně
háčkovanou dečku s přáním šťastného roku 2017 poslala britské královně Alžbětě II. Jindřiška Veselá z Prostějova. Koncem
února se dočkala odpovědi od královniny osobní asistentky
Annabel Whitehead.
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PO STOPÁCH

STARÉHO PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Pozemky po OP  
jsou stále k mání
PROSTĚJOV „Zbourat to bylo
lehčí,“ konstatoval Ondřej Batta
v souvislosti s prodejem rozlehlých pozemků po Oděvním
podniku Prostějov. Téměř tři
roky po odstřelu se prodej volných parcel stále nepodařilo
dotáhnout do konce. Zájemců
o odkup přitom bylo více než
dost. Proč od svého záměru nakonec odstoupili?
V červnu 2016 se oči celého
Prostějova i podstatné části České
republiky koncentrovaly do jediného bodu. Tisícům lidí v tu chvíli
běžel hlavou prakticky „celý život“,
který zasvětili práci v jednom
z největších oděvních podniků
světa. Ten nakonec srovnal se zemí
historicky nejrozměrnější odstřel ve
střední Evropě.
Zatímco demolice celého areálu
proběhla velmi rychle a profesionálně,
prodej třináctihektarového pozemku, který po Oděvním podniku
zbyl, postupuje pomaleji, než se

Napsáno
pred


původně očekávalo. Kupce dosud
našel pouze pozemek o rozloze dvou
hektarů, na kterém stojí podlouhlá
přízemní budova nacházející se u bývalé nákladní brány. Ten koupil jednatel společnosti Laser Technology
zabývající se pálením do plechu pomocí laseru.
„Na velký pozemek kupce stále
nemáme. Sice se objevují noví
a noví zájemci, nicméně před podpisem kupní smlouvy nejsme ani
s jedním z nich,“ prozradil exkluzivně
Večerníku Ondřej Batta, jednatel
společnosti Astria Group, která

areál odkoupila. Zajímalo nás, na
čem dosavadní jednání ztroskotala.
„Důvody byly různé. Někdy nevyhovovala rozloha, dostupnost či se
jako problém ukázala nemožnost
nalezení dostatečného množství
kvalifikovaných pracovníků. Ale
s tím je v současnosti problém
napříč celou republikovou,“ reagoval na tento dotaz Batta, který však
stále věří, že rozlehlý pozemek najde
v budoucnosti smysluplné využití.
„Chce to jen trpělivost a najde se
vhodná firma, která tu opět rozjede
výrobu.“ dodal.
(mls)

Vypráskaný úvod jara, místo slunce kalamita!
Kdo by 20. března 2007, tedy
čtyřiadvacet hodin před prvním
jarním dnem, čekal sluncem zalité město, se zlou by se potázal.
Zima nám tentokrát dokázala, že
se své vlády nehodlá jen tak vzdát
a všem nám připravila nemilé
překvapení. Už od úterního rána
se z nebe začal snášet hustý mokrý sníh, který na mnoha místech
okresu vytvořil až třiceticentimetrovou souvislou pokrývku.
Silný vítr pak navíc na mnoha
místech vyvracel stromy, které
často padaly na silniční komuni-

kace. „Netvrdím, že nás to nepřekvapilo. K zásahům technického
charakteru vyjeli v úterý všichni
hasiči, kteří byli k dispozici,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Prostějov Petr Ošlejšek.
Právě hasiči měli plné ruce práce
zejména na Konicku. „Zaznamenali jsme celkem šestnáct výjezdů, při kterých byly odklizeny
spadlé stromy z komunikací procházejících lesem. Nejhorší situace byla na silnici mezi Stínavou
a Malým Hradiskem a v okolí Konice. Stromy byly zatíženy mok-

rým sněhem a padaly na vozovky,“
popsal Petr Ošlejšek. Prostějovští
i koničtí hasiči pak vytahovali také
z příkopů zapadlá vozidla, jejichž
řidiči nezvládli řízení. „U Budětska
jsme dokonce z příkopu vyprošťovali autobus a v Jesenci zase kamion,“ doplnil ředitel.
Co otáčet se měli pochopitelně
také silničáři. „Úterní silné sněžení pro nás nebylo překvapením.
Podle meteorologických hlášení jsme husté sněžení očekávali,
a proto jsme již v noci z pondělí
na úterý byli v plném pohotovost-

ním stavu,“ tvrdí vedoucí Střediska
údržby silnic Jih Jarmila Skopalová. „Sedm vozidel působilo na
Konicku, osm na dalších místech
Prostějovska a použili jsme také
dva těžké nakladače a sněžnou frézu. Nejobtížnější situace byla na
Protivanovsku a Konicku, kde nám
značné problémy činil i silný vítr.
Kvůli tomu byla v úterý odpoledne
i neprůjezdná silnice v úseku mezi
Drahany a Nivou,“ zkonstatovala
Jarmila Skopalová.
Velké problémy se sněhem byly
i přímo v Prostějově. „Na Sídlišti

Svobody spadl pod tíhou sněhu
strom, o dvě hodiny později spadl
sníh ze střechy budovy banky na Poděbradově náměstí na zaparkované
osobní vozidlo. Těžký sníh padal ze
střech ostatně na dalších desítkách
míst po celém Prostějově. Ve většině případů jsme na nějaký čas uzavřeli chodníky před nemovitostmi,
abychom zajistili bezpečnost chodců,“ uvedl Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov.




   
Neříkej hop, dokud nepřeskočíš!
Podobná situace, která všechny
překvapila před deseti lety, se opakovala ještě jednou v roce 2013. To
napadlo v Prostějově dvacet centimetrů čerstvého sněhu přímo na
Velikonoce! Pokud ale nejde o život,
nejde vlastně o nic. V obou případech sníh během dvou až tří dnů
zase roztál a my si pak už naplno
mohli užívat jara. Jenom doufejme,
že nás podobné sněhové překvapení nečeká letos. Vždyť zimy bylo už
dost!
(mik)

17032210318
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PROSTĚJOV Zabije EET i tradiční a stále oblíbené trhy? Nebudou moci zahrádkáři prodávat
vlastní výpěstky? Toho se bát
nemusíme! Mnohem větší hrozbou je v tomto ohledu změna
životního stylu řady lidí stejně
jako katastrofální stav objektu
na tržnici, který je jednoznačně
nejošklivější stavbou v cenGG   
dná stavba '3"
     
tru města a dlouholetým Ohyz
èeká "

 
„Stínem města“. Dokud se ovšem stále
NÍ vzkázal Pa- tato společnost zatím nepožádala ani
však společnost Manthellan
Á
R
U
O
B
Z
a
nerozhoupá, tak se na této n
vel Prudký.
o územní rozhodnutí. Jedinou noskutečnosti nic nezmění...
Větší otazník tak vinkou je jejich návrh, že vybudují
Lidé už netrpělivě vyhlížejí ruch visí nad objektem tržnice, který kulturní sál. Nepodařilo se nám však
na prostějovské tržnici. Někteří už opustili i ti z nejvytrvalejších domluvit na podmínkách jeho následz nich se domnívají, že s EET z prodejců oblečení. Ohyzdná ného provozu,“ nastínil aktuální situaci
prodej domácích výpěstků skončí. stavba typická svými osmi čelními Zdeněk Fišer, náměstek primátorky
Tak tomu ovšem nebude. „Těch, kosočtverci v současnosti slouží Statutárního města Prostějov.
co prodávají na tržnici přebytky pouze jako nikterak vábně vypada- Od záměrů Manthellanu se má
z vlastní zahrádky, se EET vůbec jící záchodky. Úkryt pod střechou odvíjet budoucnost celého prosnedotkne,“ potvrdil Večerníku tu pak čas od času využívá opilá toru někdejšího Špalíčku. „Venkovní
ředitel prostějovského finančního prostějovská omladina k milostným tržnice s novým sociálním zázemím
úřadu Pavel Prudký. Pokladnu musí hrátkám.
by měla určitě zůstat ve středu města.
mít v současnosti pouze živnostníci Osud tržnice je přitom bezprostředně Kam přesně se případně posune, to
překupující zboží. „Podnikatelé závislý na řadu let plánované stavbě se bude odvíjet od podoby projektu,
s živnostenským oprávněním, kteří nového obchodního centra, které který předloží Manthellan. Pokud
prodávají vlastní výrobky jako má vybudovat společnost Manthel- tedy ovšem od svého záměru neustřeba zemědělské nářadí, jsou lan. Ta se ovšem ke konkrétnějším toupí. Jisté je, že nevzhledný objekt
zařazeni do čtvrté fáze EET a musí krokům stále nemá. „Jednání s Man- staré tržnice bude zbourán,“ prozse evidovat od 1. června 2018,“ thellanem nepokročila příliš daleko, radil Fišer.
(mls)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: nám. T. G. Masaryka II

letos slavíme jubileum...
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Pokousal ho do krve!

V dopoledních hodinách předminulého pátku 17. března oznámil muž
pokousání psem. Celý incident se
odehrál v ulici Dukelská brána. Zde
majitel psa přivázal ke stojanu na kola
a ponechal jej bez dozoru. V momentě, kdy si oznamovatel chtěl odložit
svůj bicykl, byl psem napaden. Jelikož
měl muž krvavé zranění na levé noze,
bylo mu hlídkou doporučeno navštívit lékaře. Majitel zvířete byl strážníky
poučen o nutnosti vyšetření svého
svěřence u veterinárního lékaře a následném předání výsledků zraněnému muži. S tím šestadvacetiletý muž
souhlasil. Navzájem si pánové vyměnili telefonní čísla pro případnou
komunikaci. Celá záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu
k dořešení, o čemž byli oba poučeni.

Nadýchal bez občanky
V pátek 17. března ve večerních hodinách zastavili strážníci ve Vrahovicích
neosvětleného cyklistu. Při projednávání přestupku jevil pětadvacetiletý
muž známky požití alkoholu. Hlídka
přistoupila k provedení orientační
dechové zkoušky, cyklista nadýchal
1,9 promile alkoholu. Dotyčný nebyl
schopen na místě prokázat svoji totožnost, proto byl předveden na Policii ČR
k jejímu zjištění. Mladý muž byl poučen o předání celého případu příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Honila strážníky!
Předminulou neděli 19. března vpodvečer vyjížděli strážníci na Sídliště
Svobody, kde se podle telefonického
sdělení ženy měl nacházet její automobil zablokovaný jiným vozidlem, a ona
nemůže vyjet. Hlídka v udané lokalitě
zkontrolovala celé sídliště a blízké okolí,
ovšem auto ani oznamovatelku se nalézt nepodařilo. Strážník z operačního
střediska dotyčnou kontaktoval telefonicky. Žena si údajně spletla název
sídliště, načež se za omyl omluvila.
Hlídka byla vyslána na novou adresu,
a to na sídliště E. Beneše. Zde již ženě ve
svízelné situaci pomáhal kolemjdoucí
muž, který s vozidlem jí vyjel. Pomoc
strážníků tedy nebyla zapotřebí.

Chlastal, nezaplatil
Ve čtyři hodiny ráno minulého úterý
21. března bylo na linku 156 přijato
oznámení od servírky z baru v centru města o neplatícím zákazníkovi.
Muž do baru přišel večer okolo půl
jedenácté se dvěma kamarády. Ti
svou útratu při odchodu domů zaplatili. Dotyčný však v provozovně zůstal
a zkonzumoval nebo si objednal alkoholické nápoje v celkové hodnotě
bezmála osmi set korun, načež poté
odmítal zaplatit. Strážníci dvaačtyřicetiletého muže vyzvali k prokázání totožnosti. Ten tvrdil, že nic neprovedl,
tudíž nebude svoji totožnost sdělovat.
Věc odmítal se strážníky jakkoliv řešit.
Ke zjištění totožnosti byl předveden
na služebnu Policie ČR. U správního
orgánu mu za přestupkové jednání
hrozí až dvacet tisíc korun pokuty.

Muž převážel drogu v autě, kriminálka odhalila i pěstírny

BUDĚTSKO Policisté z obvodního oddělení v Konici i prostějovští kriminalisté velmi účinně zasáhli proti velkopěstiteli konopí. Jeho odhalení pomohla vlastně náhoda! Policejní hlídka
si při běžné silniční kontrole v Budětsku všimla něčeho podezřelého. Ve chvíli, kdy lustrovala doklady jednapadesátiletého
muže, ucítili policisté silný zápach marihuany. Další kroky už
následovaly jako po drátku.

Michal KADLEC
„V pondělí třináctého března tohoto roku před sedmnáctou hodinou
kontrolovali policisté z obvodního
oddělení v Konici v obci Budětsko
osobní automobil typu Škoda Octavia combi. Při tomto počínání ucítili silný zápach konopí. Následnou
kontrolou v zavazadlovém prostoru
zjistili šestnáct čerstvě sklizených
rostlin konopí. Po zjištění zakázané
látky si celou věc převzali kolegové
z prostějovského oddělení obecné
kriminality,“ popsal událost František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
U prohlídky auta však nezůstalo. Do hry totiž vstoupili kriminalisté, kteří prověřili i bydliště

jednapadesátiletého řidiče převážejícího čerstvou marihuanovou
sklizeň. „Ti následným prověřováním všech okolností zjistili, že muž
takzvaným indoorovým způsobem
za použití umělého osvětlení v místě svého trvalého bydliště v obci na
Olomoucku a na chalupě v obci na
Prostějovsku v období od dubna
roku 2014 do současnosti vypěstoval nejméně tři stovky kusů rostlin konopí. Následným usušením
a nadrcením z nich poté vyráběl
toxikomansky využitelnou hmotu.
K tomuto jednání se také doznal,“
potvrdil mluvčí prostějovské policie.
„V obou pěstírnách policisté zajistili dohromady celkem 124 rostlin
konopí i technické vybavení k indoorovému pěstování rostlin. Muž
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je v současnosti obviněn z přečinu
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy. V případě odsouzení

mu za toto jednání hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitý trest,“ dodal František Kořínek.
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... ale na cizí kartu! za MILION!

PROSTĚJOV To se to nakupuje
a vybírá peníze z bankomatu! Jenomže mladý muž z Prostějova k tomu
všemu použil kradenou platební
kartu! Údajně mu ji někdo podstrčil... Policisté už ale chlapíka dopadli,
předtím ovšem stačil majitelce způsobit škodu přes dvacet tisíc korun!
„V lednu tohoto roku přijal třiadvacetiletý muž z Prostějova od neznámého
pachatele platební kartu devětačtyřicetileté ženy. Karta i s PIN kódem byla
ženě krátce předtím odcizena, čehož
si muž byl vědom. Bezprostředně po
převzetí karty pak z bankomatu provedl výběr částky patnáct tisíc korun. Po
nezdařeném pokusu o výběr dalších
patnácti tisíc zaplatil platební kartou ná-

kup v prodejně elektro. Celkem z účtu
ženy za pomoci odcizené platební karty
odcizil částku přesahující třiadvacet tisíc
korun,“ shrnul počínání lumpa František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.
„Pečlivým a důkladným prověřováním
případu se jako pachatele odcizení peněz a neoprávněného užívání platební
karty podařilo ustanovit třiadvacetiletého muže z Prostějova. Ten je v současnosti podezřelý ze spáchání přečinu
krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. Ve věci je vedeno zkrácené
přípravné řízení. Mladíkovi hrozí až dva
roky vězení,“ prozradil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Do spárů hospodářské kriminálky se dostala dvojice
mužů, která v Prostějově provozuje
tři prodejny. Obchodníci dva roky
jen tržili peníze, ovšem nějaké zdanění jim vůbec nic neříkalo. Oběma
teď hrozí až pět let vězení, finanční
úřad totiž vyčíslil škodu na bezmála
jeden milion korun!
„Z trestného činu zkreslování údajů
o stavu hospodaření a jmění obvinili
prostějovští kriminalisté z oddělení
hospodářské kriminality trojici mužů
a právnickou osobu z Prostějovska.
Tohoto činu se měli obvinění dopustit
tím, že jako provozovatelé tří prodejen
v katastru města Prostějova za období
let 2013 a 2014 nevedli řádné účetní

záznamy, zápisy a jiné doklady sloužící
k přehledu o stavu hospodaření a majetku a jejich kontrole. Tím znemožnili
řádné vyměření daně z příjmu fyzických osob a daně z přidané hodnoty,“
prozradil František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
Jak dodal, výše takto způsobené škody byla poté správcem daně vyčíslena
na bezmála jeden milion korun! „Dodatečně vyměřenou daň obvinění již
uhradili. Přesto jim za přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření
a jmění v případě odsouzení hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok až
pět let,“ dodal mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

Vyloupená ubytovna a škoda téměř 50 000 korun
PROSTĚJOV Během minulého pondělí 20. března vnikl dosud nezjištěný
pachatel do jedné z prostějovských ubytoven, kde zatoužil loupit. A možná
šel i takzvaně „najisto“, neboť se řádně činil. Vykrást prostý pokoj a přijít si
na takřka padesát tisíc korun, to už je minimálně k zamyšlení...
„Po násilném překonání dveří pachatel byt prohledal a odcizil z něho tři
mobilní telefony, tablet, peněženku, osobní doklady, dvě platební karty, finanční hotovost dvanáct stovek euro a šest kartonů cigaret značky Winston,“

shrnul počínání zlodějíčka František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Poškození obyvatelé bytu vzniklou škodu vyčíslili celkem na 45 400 korun.
„V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku za přečin porušování domovní svobody, přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí trest odnětí svobody
až na tři roky,“ dodal Kořínek.
(red)

Z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který se
někdy v době od třetí hodiny uplynulé soboty 25. března do ranních
hodin téhož dne vloupal do jednoho z přízemních bytů v Prostějově.
Dostal se do něj po poškození vstupních dveří a odcizil z něj notebook
Asus a vak, ve kterém byl svazek
klíčů a peněženka s finanční hotovostí a osobními doklady. Škoda
odcizením byla předběžně stanovena na osm tisíc korun, poškozením
na dalších pět set korun. Pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí za oba
trestné činy až tři roky za mřížemi.

    

Sebral lustry a sošku

Z trestného činu krádeže je podezřelý také neznámý pachatel, který
se někdy v rozmezí od 10. do pátku
24. března vloupal v Prostějově do
neobydleného domu. Dostal se do
něj po poškození dveří, prohledal
ho a z vnitřních prostor odcizil dva
pověšené lustry a porcelánovou
sošku. Majiteli tak způsobil škodu
za sedmnáct tisíc korun. Pachateli
hrozí až dva roky vězení.

Odnesl si pokladnu

Přes noc z úterý 21. na středu
22. března se dosud nezjištěný pachatel vloupal do restaurace vcentru
Prostějova.Pachateldoobjektuvnikl
po násilném překonání vstupních
dveří. Z restaurace poté odcizil plechovoupokladnusfinančníhotovostíšestiapůltisícekorun,čímžmajiteli
způsobilškoducelkověvyčíslenouna
10 500 korun. Na dalších pět tisíc korun byla vyčíslena škoda způsobená
poškozením dveří.

Zdrogovaný cyklista
Během předminulého pátku 17.
března zjistili policisté dva ovlivněné cyklisty. Prvním byl odpoledne
v Janáčkově ulici kontrolovaný
šestačtyřicetiletý muž, u kterého policisté provedenou zkouškou zjistili
přítomnost látek amphetamin, metamphetamin a cannabis. Druhým
byl pak po půlnoci na Žižkově náměstí jednašedesátiletý muž. Tomu
měřicí přístroj změřil hodnotu 1,92
promile alkoholu v dechu.

Podvodník na nákupu







MATKA TŘÍ DĚTÍ VYTIPOVALA KOLA KE KRÁDEŽI
Ex-přítel ženu následně „naprášil“ policistům a bylo to...

PROSTĚJOV Facebook skrývá mnohá úskalí. To platí i pro
chmatáky. Právě díky sociální síti se podařilo vypátrat zloděje
celkem tří kol ukradených na prostějovském sídlišti. Minulé
úterý se tak u prostějovského soudu po nějakém čase opět
sešel milenecký pár. Coby nyní už bývalí partneři si oba obžalovaní rozhodně nic nedarovali. Večerník toho byl svědkem...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Sedmadvacetiletá Radka Tomaštíková žije momentálně bez partnera. Do práce nechodí, stará se
však o své tři nezletilé děti, na které
pobírá dávky asi devět tisíc korun.
Kromě toho stát této ženě platí
i nájem v bytě v ulici Václava Špály.
Asi před dvěma roky zde žila s o šest
let mladším Františkem Kroupou,

který tehdy pracoval jako ochranka
v blízkém Penny marketu. Zřejmě
pro vylepšení společného rozpočtu
mu navrhla, že by mohl ukrást bicykly z kolárny domu, kde žili. Tak
se nakonec i stalo. Jenže fotografie
jednoho z nich se po čase objevila
na sociálních sítích. Zloděje se
díky tomu brzy podařilo vypátrat.
„Tehdy u mě přebýval František
Kroupa. Vím, že si chtěl nějak
sehnat nebo koupit kolo. Tak
jsem mu dala klíče od kolárny. Na
víc si už nepamatuji,“ mlžila před
prostějovským tribunálem Radka
Tomaštíková.

Její bývalý partner už byl o poznání
sdílnější, neboť ke krádeži celkem
tří kol se plně doznal. „Fakt, že s
nápadem přišla spoluobžalovaná,
dokazují zprávy z messengeru, které
jsem předal Policii ČR,“ vypověděl
Kroupa v tričku s nápisem „Česká
krev“. Své vlasti však svými činy čest
rozhodně nedělá. Ukradené bicykly
následně skončily u Martina Kaštila,
který měl dle obžalovaného jedno z
nich prodat do Olomouce. Samotný
Kaštil však u soudu tvrdil, že mu je
někdo ukradl, což působilo poněkud
nedůvěryhodně.
Jelikož oba obžalovaní zatím nejsou
právě kovanými zloději, odcházeli
od soudu s relativně mírnými tresty.
Soudkyně Hana Greplová udělila
Františku Kroupovi peněžitý
trest patnáct tisíc korun a Radku
Tomašíkovou, která kvůli dětem odmítla vykonávat veřejně prospěšné

Z přečinu podvodu podezírají policisté pětapadesátiletého muže
z Prostějovska. Tohoto skutku se
měl muž dopustit tím, že v červnu
roku 2013 v prodejně stavebnin
odebral zboží v celkové hodnotě
přesahující čtrnáct tisíc korun.
Místo zaplacení vystavené faktury
poté s prodejcem přestal jakkoliv
komunikovat a na výzvy k zaplacení dlužné částky nereagoval.
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práce, odsoudila podmíněně na půl
roku do vězení. Oba pak musí jednomu z poškozených zaplatit dohromady přes šest a půl tisíce za kolo, které
se dosud nenašlo.
Rozsudek je již pravomocný.
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Opuštěné kolo

Strážník okrskové služby žádá majitele jízdního kola, které je asi měsíc
uzamknuto k bezpečnostnímu stojanu v ulici Újezd, aby si svůj bicykl
vyzvedl, neboť blokuje hned tři stání
a znemožňuje ostatním cyklistům
případné užívání. Pokud si majitel
kolo nevyzvedne, bude odstraněno
a uloženo na oddělení ztrát a nálezů
prostějovského magistrátu!
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Táňa SOTORNÍKOVÁ
13. 3. 2017 44 cm 1,85 kg
Kralice na Hané

Ludmila KARDINÁLOVÁ
18. 3. 2017 52 cm 3,70 kg
Vřesovice

Adam KRUMPOLEC
20. 3. 2017 51 cm 3,35 kg
Olomouc

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz

NEZAMYSLICE Maškarní bál a dětské šibřinky následovaly krátce po
sobě v Nezamyslicích. Nejdříve se
bavili dospělí, pak i děti. Účast na
obou akcích byla nadprůměrná
a pořadatelé se dočkali vesměs velmi
pozitivních ohlasů.
Předminulý pátek 17. března místní sokolovnu zaplnily téměř dvě stovky návštěvníků tradičního maškarního bálu.
Většina přišla v maskách. A tak byly
k vidění různé příšerky vedle krásných
markytánek, mušketýrů, víl, lesních
a jiných žínek, noblesních dam s vypracovanými těly na vysokých podpatcích,
dále bylo možné spatřit udatné japonské bojovníky, veselé mexické chasníky,
egyptské faraony a královny, až po ráznou a vousatou paní uklízečku.
Samostatnou kategorii letos tvořila
skupinka potápěčů, kteří působili
dojmem, že mají více informací než
běžní občané Nezamyslic, a to vzhledem k deštivé předpovědi počasí na
víkend a k nedávné minulosti, kdy
městys v jarním období překvapilo
větší množství vody z tajícího sněhu.
Naštěstí se chmurná předpověď tentokrát nevyplnila.
Avšak nejen dospěláci se rádi baví.
V Nezamyslicích se snaží dbát na to,

aby si vychovali zdatné následovníky,
a to i v oblasti účasti na zábavných akcích. Hned druhý den odpoledne byly
totiž v seznamu kulturních událostí
dětské šibřinky, které zahájil průvod
masek pod vedením trojice klaunů,
kteří celým programem děti provázeli.
Hlavním klaunem a moderátorem byl
starosta městyse Vlastimil Michlíček.
„Jsem opravdu rád, že se nám maškarní
rej opět vydařil. Přišlo hodně dětí ať už
v maskách, nebo bez nich. Při soutěžích
je podporovali rodiče a prarodiče a tak
věřím, že si zábavné odpoledne všichni
užili,“ sdělil Večerníku klaun, který měl
pro děti nachystáno hned několik soutěží, v nichž díky štědrosti sponzorů vyhráli úplně všichni.
Zábavné odpoledne doplnilo i vystoupení tanečního kroužku ze ZUŠ
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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.

Němčice nad Hanou pod vedením
paní Magdy Kettnerové, které celý
program obohatilo o tance pestrobarevných živých kuželek a malých
šašků. „Děkujeme všem sponzorům
a dobrovolníkům, kteří oba dny
připravili, hlavně pak místním fotbalistům, kteří zajistili bohaté občerstvení,“ uzavřel starosta, klaun a moderátor v jedné osobě.
(mls)
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Velké množství masek rejdilo po městysi dva dny
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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.

17012620106

RÁDI DĚTI i dospělí

1$9Ìÿ.$
V Nezamyslicích SE BAVÍ
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Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své
snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

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

Andrea MIKOVÁ
21. 3. 2017 49 cm 2,80 kg
Tvorovice

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a školství

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz
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najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

v Prostějově neodpovídá těm zaregistrovaným, může to být i tím, že někteří
občané tohoto města mají své zvíře
přihlášeno v jiném městě nebo vesnici,“
nabízí jiné vysvětlení ubývajícího počtu
místních čoklů Libor Šebestík, zástupce
ředitele Městské policie Prostějov.
A je tu ještě jeden problém, který
neděláčestmajitelůmpsůvProstějově.
Na různých místech města odklízejí
denně technické služby množství
exkrementů od čtyřnohých přátel.
„V posledních letech jsme udělali dost pro
to, aby se psí exkrementy nepovalovaly na
trávnících, na cestách v parcích, chodnících a podobně. Rozmístěny jsou
desítky speciálních košů, přesto se tato
opatření nesetkala s velkým účinkem.
Jde o běh na dlouhou trať. Majitelé psů se
musí také vychovávat, je třeba jim neustále vtloukat do hlavy, že lejna je potřeba
sbírat do sáčků a vyhazovat je takto do
košů,“ míní Ivana Hemerková. „Podle
mých informací uklidí pracovníci FCC
Prostějov ročně po různých místech ve
městě přes dvě tuny psích exkrementů.
A to mi hodně vadí! Psi ovšem za
nesvědomitost svých majitelů nemohou. Osobně musím říci, že někteří se
chovají s prominutím jako čuňata, když
po svém miláčkovi nedokáží uklidit to,
co buď na trávník, nebo dokonce na
chodník nadělil. Je potřeba postupovat
nekompromisně a tvrdě je pokutovat.
Možná by nebylo špatné zavést zákonnou povinnost veřejně prospěšných
prací tak, aby museli uklízet ulice od psích
exkrementů,“ je ve svých názorech mnohem razantnější Jiří Pospíšil.
„Je to opravdu nešvar, se kterým se
opravdu dost potýkáme. Na tento
problém se zaměřujeme dokonce
až několikrát denně, převážně ráno
a pak večer. Jenomže jakmile majitel
venčeného psa spatří hlídku v uniformách, chová se ukázněně a exkrement
uklidí. Několikrát se nám ale přesto
podařilo nesvědomitého člověka se
psem odhalit a pokutovat za přestupek,“
dodává zástupce ředitele prostějovských
strážníků Libor Šebestík.

jen velmi málo a jeho provoz je tak
výrazně ztrátový,“ prozradil na tiskové
konferenci rady města Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova. „Slibovali jsme bazén o délce padesát
metrů s osmi plaveckými dráhami,
ale jelikož hovoříme o projektu za čtyři sta milionů korun a budeme si muset na tuto investici vzít úvěr, je třeba
uvažovat také o rentabilním provozu
tohoto nového zařízení,“ přidal na vysvětlenou.
Jaký bude tedy další postup? „Necháváme si zpracovat i projekt krytého plaveckého pětadvacetimetrového bazénu s tím, že na uvolněné místo bychom
doplnili raději více vodních atrakcí pro
děti a také další wellness vybavení. Uvidíme, na kolik peněz by nás přišla tato
varianta, poté se rozhodneme. Chceme o dvou možnostech informovat i
zastupitele,“ nastínil další z náměstků
Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Jistotou ovšem i nadále zůstává, že do
dvou let by měl v aquaparku vyrůst
nový moderní krytý bazén. Minulý
čtvrtek radní zároveň potvrdili osud
současných Městských lázní v Prostějově. „Od roku 1989 se lázně rekonstruovaly už třikrát, bohužel technologie tohoto zařízení je již zastaralá a
nevyhovující. Jakmile postavíme nový
krytý areál v aquaparku, necháme lázně v Blahoslavově ulici dosloužit a...,“
nedopověděl myšlenku Zdeněk Fišer.
Večerníku ale i tak bylo jasné, že tradičním lázním v centru města skutečně zvoní umíráček....

ili
Radní potvrd 




 
lázní!
PROSTĚJOV Budoucnost starobylého domu v Kravařově ulici číslo
3 je velmi nejasná. Prostějovští
zastupitelé nedávno odmítli historickou nemovitost prodat, když
koalice jednak neměla ke schválení dostatek členů a jednak opozice
byla kategoricky proti tomu, aby se
město jednoho z nejstarších domů
v Prostějově zbavovalo. Nyní ale vyvstal další problém...
„Rada města na minulém jednání zastupitelstva navrhla prodej zmíněné
nemovitosti za dva a půl milionu korun. Návrh ale neprošel. Podnikatelka,
která měla o koupi eminentní zájem,
nám ovšem v současnosti sdělila, že jej
ztratila a na základě usnesení zastupitelstva chce vrátit kauci, kterou složila
před jednáním o možném prodeji.
Osobně jsem s touto ženou jednal

ZÁJEM

a zeptal se jí, zda si nechce své rozhodnutí rozmyslet. Po dvou dnech mi ale
zavolala, že trvá na svém, nemovitost
v Kravařově ulici již koupit nechce
a kauci požaduje vrátit,“ pokrčil rameny Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
primátorky Statutárního města Prostějova.
Radní však i nadále hodlají starobylý dům v „Kravařce“ prodat.
„I zmíněné podnikatelce jsem sdělil, že
znovu vyhlásíme záměr prodeje. Nepomohlo to sice, kauci musíme vrátit, ale
v radě města jsme se shodli na tom, že
dům chceme prodat i nadále, protože
městu k ničemu není,“ odpověděl Večerníku Pospíšil.
(mik)

   



PROSTĚJOV Už před časem
Večerník informoval o tom, že
magistrát se pustil do rozsáhlé
rekonstrukce náměstí Spojenců
v Prostějově. Ta byla zahájena de
facto už počátkem března, kdy
jako první započali svou práci
dřevorubci. Pokáceny byly stromy, které uvolní plochu pro parkoviště před sídlem místní pobočkou Úřadu práce ČR a rovněž
ty, které byly podle dendrologického posudku vyhodnoceny jako
nemocné.
„Rekonstrukci náměstí bude mít na
starost firma Strabag, která zvítězila v soutěži na městskou zakázku za
bezmála 25,4 milionu korun včetně
DPH. Částka za letošní etapu rekonstrukce dosáhne sumy 16,1 milionu.
Termín realizace předpokládáme
v měsících červen 2017 až září 2018.
V rámci stavebních prací má být provedena rekonstrukce komunikace,

Prvním březnovým vydáním zahájil Večerník 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 čísle
10), ve druhém kole pak podnikatelům (zveřejněno v předminulém vydání), ve třetí rundě se
dostalo na osobnosti ze společenské oblasti (v přechozím čísle)
a na závěr úvodního kola došla
řada na vybraného pracovníka
státní správy z řad policie či justičních orgánů. Každému z nich pokládáme tři až čtyři otázky pěkně
na tělo a hodláme z nich mačkat
šťávu. Snad se tedy 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:

chodníků, veřejného osvětlení a obnova zeleně. Součástí stavby je také
vynucená přeložka sdělovacích kabelů společnosti E.ON,“ vyjmenoval
základní položky investiční akce první náměstek prostějovské primátorky
Zdeněk Fišer (ČSSD).
Ještě před zahájením stavebních prací však museli radní sáhnout hlouběji do městské pokladny. „Protože
v rozpočtu města pro rok 2017 jsou na
tuto akci schváleny finanční prostředky
ve výši třinácti milionů korun na stavební práce a dva miliony korun na zeleň, schválila rada rozpočtové opatření
ve výši 1,65 milionu korun na dofinancování letošní etapy,“ vysvětlil Fišer potřebu dalších peněz tak, aby se všechny
práce na náměstí Spojenců stihly podle
plánů.
Večerník se zeptal, s čím stavební
firma začne na náměstí Spojenců
nejdřív? „Letos se uskuteční rekonstrukce části náměstí před Úřadem

sledně proběhne revitalizace zeleně
okolo budovy a provede se i rekonstrukce hřišť v parku. V příštím
roce se pak stavbaři pustí do zbýva-

jící ´podkovy´ náměstí okolo kašny
a vybudují se parkovací plochy po
celém obvodu náměstí,“ shrnul Zdeněk Fišer.
(mik)

 Jak jste prožíval opakované stížnosti Jakuba Čecha k České advokátní komoře, že jste při soudním jednání v kauze Manthellan údajně lhal?
„Mám-li být upřímný, nebyla to moc
příjemná situace. Když jste ve veřejném prostoru nepravdivě nařčen ze
lží, tak se to vás a vašich blízkých prostě dotkne. Musel jsem trpělivě vysvětlovat, jak to ve skutečnosti bylo.
Kdo měl o to zájem, tak jsem mu věc
objasnil, včetně pozadí celé kauzy.
Ne u všech se mi to však podařilo.
Noviny a další média jsou mocný nástroj...“
 Jak jste přijal aktuální verdikt?
Cítíte nyní zadostiučinění?

Michal
KADLEC

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

„Rozhodnutí kontrolní rady České advokátní komory jsem přijal s ledovým
klidem. Ani na okamžik jsem totiž nepochyboval, že by mohlo být jiné než
takové, jaké je. Věděl jsem a vím, že jsem
nikdy nelhal a mé svědomí je tedy čisté.
Samozřejmě jistý pocit úlevy pramenící z naděje, že snad celá tato záležitost
skončí, se u mě dostavil. Ovšem zároveň
jsem si vědom, že jsem se stal obětí politické hry jistých lidí, a ta nikdy nekončí...“
 Hodláte nyní vy sám učinit nějaké
právní kroky vůči Jakubu Čechovi?
„V současné době nic takového nezamýšlím. Je zde zásadní rozhodnutí kompetentní a nezávislé autority, tedy kontrolní komise České advokátní komory,
která rozhodla v můj prospěch. Děkuji
tímto Jakubu Čechovi, že jej svými opakovanými stížnostmi ´zajistil´. Myslím,
že veřejnost si nyní udělá o celé věci jasný obrázek. Pokud by však útoky proti
mé osobě v budoucnu pokračovaly, pak
už budu své jméno a čest bránit!“

 Jak se vůbec aktuálně vyvíjí soudní
projednávání ohledně žaloby společnosti Prior na neplatnost smlouvy mezi
městem Prostějov a Manthellanem?
„Kauza je pravomocně ukončena rozsudkem Krajského soudu v Brně z loňského
června. Společnost Prior obchodní domy,
která ve sporu neuspěla, podala dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky
a ten ještě nerozhodl. Jedná se však o mimořádný opravný prostředek, jehož uplatnění nemá vliv na právní moc a vykonatelnost zmíněného rozhodnutí krajského
soudu. Smlouva uzavřená mezi společností Manthellan a Statutárním městem Prostějov je tedy platná. To je třeba respektovat.“

Foto: archiv
    

PROSTĚJOV Jak informujeme na straně 3, Česká advokátní komora zamítla jako nedůvodnou opakovanou stížnost
šestnáctiletého aktivisty Jakuba Čecha na advokáta Tomáše Kotryse. Ten měl jako právní zástupce prostějovského
magistrátu lhát při soudním projednávání žaloby společnosti Prior na neplatnost smluv mezi městem a společností
Manthellan, která chce v centru Prostějova stavět obchodní centrum. Co na to říká?
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práce, kde se hlavně rozšíří zmíněné
parkovací plochy. A to jak v okolí
průjezdu pod celou nemovitostí,
tak i podél hlavní komunikace. Ná-
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Před „pracákem“ bude větší parkoviště

Na náměstí Spojenců SE UŽ KÁCÍ!

„Firma z Chebu, která dělá projekty na
kryté plavecké areály, nám doporučila,
že nejvýhodnější variantou je krytý
´plavečák´ s menším než padesátimetrovým bazénem. Takový by byl lépe
samofinancovatelný. Podle odborníků právě do těchto zařízení chodí na
různé atrakce a do wellness vybavení
spousta rodin s dětmi, zatímco samotný velký plavecký bazén je využíván

Michal Kadlec

PROSTĚJOV O tom, že magistrát
plánuje obří investici za zhruba
400 milionů korun v areálu prostějovského aquaparku, už Večerník
jako první informoval na podzim
loňského roku. Jenomže jak se
zdá, nyní prostějovští radní sleví ze
svých plánů. Na základě doporučení odborné firmy totiž nebude součástí velkého krytého koupaliště
slibovaný padesátimetrový plavecký bazén, ale zřejmě jen poloviční!
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budovu
PLATIT? BAZÉN JEN POLOVIČNÍ? O
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Michal KADLEC

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Tady něco nehraje! Přestože psů nejrůznějších ras
rok co rok v Prostějově přibývá, úředně je tomu právě naopak...
Při velkém počtu čtyřnohých miláčků si říkáte, že je to dobře i pro
městskou pokladnu, která se plní povinnými poplatky za každého z chlupáčů, neboť ti musí od října 2009 mít podle vyhlášky
města v těle identifikační čip. Jenže jak je možné, že finanční odbor prostějovského magistrátu vykazuje rok co rok nižší a nižší
počet registrací? Vysvětlení je jednoduché, lidé psy nepřihlašují,
protože se jim nechce platit!

Prostějovský magistrát registruje každý
rok úbytek psů v řádu desítek kusů.
Tedy přesněji řečeno, těch oficiálně
přihlášených, za které jejich páníčci
či paničky poctivě platí jinak povinné
poplatky.
„Magistrát aktuálně eviduje už druhým
rokem po sobě necelé tři tisícovky psů,
přičemž dříve byla tato hranice pokaždé
pokořena. Rozdíl z před šesti lety je
plných dvě stě devatenáct psů! Jenom
naivní lidé by si mohli myslet, že každý
z nich je řádně přihlášen a tím i povinně
očipovaný,“ konstatuje neradostně Ivana
Hemerková (PéVéčko), náměstkyně
primátorky Statutárního města Prostějov
pro životní prostředí.
„Osobně mám dojem, že psích
mazlíčků spíše přibývá. Pokud
však statisticky počty oficiálně
přihlášených zvířat klesají, pak mám
jediné vysvětlení, že lidé je na úřadu
prostě a jednoduše neregistrují!
Chtějí tak evidentně ušetřit, což se
jim samozřejmě nemusí vyplatit. Při
zjištění, že občan Prostějova vlastní
psa bez čipu a neplatí za něho povinné poplatky, hrozí zde sankce
v řádu tisíců korun,“ dodává další
z náměstků primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko).
Zajímalo nás, jakým způsobem
probíhají ze strany města kontroly
čipů a také způsob placení povinných
poplatků. „Jedinou možností, kterou
máme, je revize ze strany městské
policie, která pravidelně za pomocí
čtecích přístrojů psy kontroluje. Pokud
nejsou evidovaní, majitel je pokutován
a vyzván k registraci,“ odpovídá na
dotaz Večerníku Pospíšil. A nabízí se
druhá logická otázka, je vůbec možné
vést skutečnou evidenci počtu psů
v Prostějově, která by odpovídala
realitě? „Myslím si, že stoprocentně
to určitě nejde. Ale máme motivační
prvek, který se osvědčil. Tím je
příspěvek města ve výši dvou set korun
buď na čipování, nebo tetování. Ten
pokryje majitelům psů téměř padesát
procent nákladů. A povedlo se, po
Musím říct, že jenom během tohoto roku
jsme již zkontrolovali více než sto psů
a ani u jednoho jsme nezjistili chybějící
čip nebo povinné tetování. Rovněž
u jejich majitelů jsme si ověřili, že jsou poctivými plátci městských poplatků, které
jsou povinné na základě vyhlášky. Pokud
tomu skutečně tak je, že reálný počet psů
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Zdroj: Obecně závazná vyhláška města Prostějova
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KOLIK SE ROÈNÌ PLATÍ ZA PSA?

zavedení tohoto příspěvku se počet
registrovaných psů zvýšil,“ podotkl
náměstek prostějovské primátorky.
Podle vedení strážníků probíhají
kontroly pejskařů denně, a to se vší
přísností. „O tom, že Prostějované
schválně neregistrují své pejsky, protože
chtějí ušetřit, by se dalo polemizovat.
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„Někteří pejskaři se chovají jako čuňata,“ zlobí se nad exkrementy v ulicích náměstek Jiří Pospíšil

PROSTĚJOV Aby ho čert po poli
honil! V případě dopravní nehody
z předminulé soboty na rondelu
v Brněnské ulici však nezbedu
stíhali policisté i řidič poškozené
škodovky! Opilého chlapíka zadrželi strážci zákona až u železničního
viaduktu za Dřevnovicemi. Muž,
který způsobil při nehodě škodu za
padesát tisíc korun, nadýchal bezmála jedno a půl promile alkoholu.
A pak neprchejte...
„V sobotu osmnáctého března krátce
před čtvrtou hodinou došlo v okružní
křižovatce ulic Brněnské a Okružní
k dopravní nehodě dvou osobních automobilů Škoda Octavia. Řidič, který
je podle prvotního šetření podezřelý,
že střet způsobil, bez zastavení ujel
do Dřevnovic, kde vozidlo odstavil
a utekl do polí. Muž z druhého automobilu prchající vozidlo pronásledoval a na místo přivolal policisty.
Do pátrání se zapojili příslušníéci z
obvodního oddělení v Němčicích
nad Hanou a služební psovod. Viníka
následně vypátrali u železničního viaduktu,“ popsal neobvyklé okolnosti
po dopravní nehodě František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.

Vzápětí se přišlo na důvod, proč
šofér od nehody ujížděl a poté ještě
před policisty utíkal... „Provedenou
dechovou zkouškou u dvaadvacetiletého majitele poškozeného automobilu naměřili hodnotu 1,4 promile
alkoholu v dechu. Řízení vozidla
a způsobení dopravní nehody však
muž navzdory důkazům popřel,“ prozradil mluvčí prostějovské policie.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo, výše způsobené hmotné
škody byla vyčíslena na 50 000 ko-

run. Příčiny, okolnosti i míra zavinění
dopravní nehody jsou v současnosti
předmětem dalšího policejního vyšetřování. Ve věci řízení vozidla pod
vlivem alkoholu a způsobení dopravní
nehody už policisté proti muži zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. „V případě prokázání viny
a odsouzení mu za tento přečin hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až
tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ uzavřel Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Druhou etapu revitalizace Tylovy ulice provázejí opět
protesty místních obyvatel. A stejně
jako vloni, tak i letos někteří lidé láteří kvůli masivnímu kácení stromů.
Zejména jim vadí, že novým parkovacím plochám musely ustoupit padesátileté sakury, které byly údajně tím
nejkrásnějším, co v ulici rostlo. Dlužno ale dodat, že jiní obyvatelé často
nadávali, že růžové květy sakur jsou
sice nádherné, ale rychle opadávají
a špiní chodníky i zaparkovaná auta...
„Stejně jako před první etapou, tak
i nyní byli lidé z Tylovy ulice a okolí předem na veřejných setkáních seznámeni
s podrobným plánem další části revitalizace. Celý projekt jsme popsali, včetně
některých úprav vnitrobloků, kde se
budou stavět nové parkovací plochy. Už
tehdy jsme zaregistrovali, že zdejší obyvatelé nejsou jednotní. Většina z nich
souhlasila s parkovišti, protože dlouhodobě tato lokalita trpí nedostatkem
odstavných ploch. A byla ztotožněna
i s tím, že parkovištím musí na některých místech ustoupit i veřejná zeleň.
Ti, co protestovali proti nutnému kácení, byli v menšině. Všichni ale chtěli, aby
jejich část Tylovy ulice, tedy od Tetína
až po Okružní ulici, byla co nejrychleji
rovněž tak pěkně opravená, jako ta první polovina ulice, kde jsme revitalizaci
ukončili vloni,“ nastínil Večerníku trable
s občany Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek Statutárního města primátorky Prostějova. „Někteří jedinci dnes
proti kácení sakur nahlas křičí, ale to,
co se dělo ze stejného důvodu před dvěma lety, to se nedá srovnat. Tenkrát to
bylo horší,“ dodal s úsměvem Fišer.
Pro ty, kterým v současnosti vadí, že
dřevorubci pokáceli japonské sakury
kvetoucí v Tylově ulici zhruba padesát
let, má Večerník uklidňující zprávu.
Pokácenou zeleň nahradí bohatě nová!
„V rámci druhé etapy revitalizace Tylovy ulice bude vysazeno celkem jednapadesát nových stromů. Sakury nahradí

třicet magnolií, čtrnáct jírovců a sedm
prunusů. Jejich kmeny budou mít už
průměr mezi čtrnácti až šestnácti centimetry, tudíž nepůjde vyloženě o malé
stromky. A co víc, u nových chodníků
a parkovacích ploch vysadíme čtyři sta
šedesát keřů, ze kterých budou vytvořeny živé ploty a dalších pět tisíc samostatných keřů, především růží a tavolníků,“
prozradila Večerníku náměstkyně primátorky Ivana Hemerková (PéVéčko),
která má na starosti životní prostředí
v Prostějově.
Tak co, obyvatelé Tylovy ulice, stále se
vás ještě drží zlost z pokácených sakur?
(mik)
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Od nehody v Brněnské ujel, Poslední sakury v Tylově ulice
POKÁCENY
opilého šoféra honili po poli!

Prostějov (red) - Jak Večerník již informoval, letos bude druhou a třetí etapou
pokračovat revitalizace nejstaršího prostějovského sídliště Šárka. Tyto etapy
spolknou finance v objemu 17 217 384
korun včetně DPH. „V rozpočtu města
Prostějova na rok 2017 jsou však na tuto
akci schváleny finanční prostředky pouze
ve výši šestnácti milionů korun. Vzhledem k tomu, že jsme nezískali dotaci, je
třeba tuto etapu dofinancovat,“ objasnil
první náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD). Rada města
proto minulý týden schválila rozpočtové opatření ve výši půldruhého milionu
milionu korun. „V rámci stavebních
prací má být vybudována nová dešťová
kanalizace a provedena rekonstrukce komunikace o délce tři sta padesáti metrů,
chodníků, veřejného osvětlení, přeložky
sdělovacích a silnoproudých kabelů, obnova zeleně,“ doplnil Fišer.

Šárka bez dotace

Prostějov (mik) - Kdo zná Trávnickou ulici, ten ví, že zdejší chodníky
i silnice pamatují snad ještě první
republiku. Vedení magistrátu teď
vyslyšelo žádosti místních obyvatel
a pustí se do požadované rekonstrukce.
„V radě města jsme schválili rozpočtové
opatření na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulic Trávnická
a Sokolská včetně komunikací,“ potvrdil Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města
Prostějova. „Projekt by měl vyřešit nevyhovující stav komunikací, chodníků,
odvodnění, zeleně a veřejného osvětlení v této lokalitě. Problém je, že právě
v těchto ulicích se plánují i rekonstrukce inženýrských sítí, včetně kanalizace.
Musíme se nejdříve dohodnout s firmami, které tyto rekonstrukce zajišťují,
pak teprve můžeme zrealizovat opravy
komunikací. To může nějaký ten rok
trvat,“ podotkl Fišer s tím, že zatím bylo
vyčleněno 600 000 korun.

Trávnická musí poèkat

RYCHLÝ
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MARTIN ZAORAL

Komentář českých cimrmanologů
pak dle odborníků obézní Britka
využila jak pro pojmenování hlavní
postavy, tak přeneseně i pro název
svého románu. A tak se z Němého
Bobše, kterého vychovaly plaché
srny, stal Christian Grey, kterému
předala své zkušenosti dominantní
prasnice.
Neobyčejnou oblibu díla pak lze dle
těchto vědců vysvětlit nejen narůstajícím počtem emancipovaných
a osamělých žen, ale i faktem, že Jára
Cimrman zůstával po celý svůj život
„single“. To u něj ve slabých chvílích
mohlo vést k podobným fantaziím,
jaké mají neukojené dámy.
Tuto teorii se zatím u samotné
autorky ověřit nepodařilo. Jisté
je, že i kdyby byla pravdivá, stejně by ji spisovatelka popřela.

- *.+

letos slavíme jubileum...

Literární historici se přitom odkazují na drama Němý Bobeš, z jehož
originálu bohužel zůstalo pouze
torzo. Důvodem byl fakt, že na zapůjčeném rukopisu Cimrmanův
soused Josef Padevět sušil houby.
Přesto se českým cimrmanologům
podařilo část hry úspěšně zrekonstruovat. O to samé se pokusil i profesor Fiedler z Vídně. Právě on se na
rozdíl od seriózních českých vědců
ve své verzi zaměřil na promluvy
obchodního cestujícího Jeřábka,
kterými krátí Bobšovi a jeho dvěma
přátelům několikahodinovou jízdu
vlakem do rakouského Grünbachu.
Jeřábek se v kupé mimo jiné rozpovídal o svém kamarádu z vojny, koželuhu Tomanovi. Ten měl čtrnáctiletou dceru, která byla na svůj věk
neobyčejně vyspělá. Toman ji sice

Pošlete je tam, kde...

Dnešního dne jsem opět ve Večerníku
četl poznámku o požadavku Židů na
obnovu jejich hřbitova. Nevím, proč je
kolem toho stále takový rozruch. Vždyť
přece svůj návrh již podali, městská
rada jej zamítla a tím to snad skončilo!
Nic víc, nic míň! A tak by mě zajímalo,
kdo může, a z jakého titulu, Prostějovu
nařídit, aby vyšel oněm Židům vstříc
a uspokojil jejich požadavky. Ministerstvo? Vláda? Prezident? Domnívám
se, že v tomto případě je naprosto
nutné celou slavnou pražskou kavárnu
i s desítkami jejich politických parazitů
nekompromisně poslat tam, kde končí
záda a začínají nohy...
Jiří Horák, Prostějov

Neskonèí taky brzo?

Chtěl bych upozornit na vyjeté hluboké koleje na vozovce v blízkosti
přechodu pro chodce na Vápenici.
Konkrétně jde o přechod u Rejskovy ulice. Jenom se podivuji nad tím,
že tato silnice je už tak brzy výrazně
poškozená, vždyť se rekonstruovala
teprve před pár lety. Svědčí to ale
i o tom, že centrem Prostějova projíždějí i velká nákladní vozidla, která
jsou navíc přetížená. I tato skutečnost by se podle mého názoru měla
více kontrolovat.
Jiří Nenadál, Prostějov

Po hodně dlouhých letech jsme
se dočkali přechodu pro chodce
v Kostelecké ulici. Bílá zebra u takzvané „myší díry“ je na silnici namalovaná už asi dva roky, ale že by
chodcům nějak pomohla, to tedy nevím. Přecházím zde silnici několikrát
denně, ale moc bezpečné to opravdu
není. Ovšem jen díky řidičům, kteří přechod absolutně nerespektují
a projíždějí Kosteleckou tak, jako
kdyby zde chodci vůbec neexistovali. Jen málokdy nám dají přednost.
Jana Ošťádalová, Prostějov
Je dobré, že se na autobusové zastávce v Plumlovské ulici konečně něco
děje Snad se opravdu brzy dočkáme
příjemné pekárny. Pořád je to lepší,
než aby zde v noci a často i přes den
polehávali bezdomovci nebo stále ti
samí opilí povaleči. Jenom se bojím,
že ani ta nová pekárna tady moc dlouho nevydrží, vždyť několik obchodníků už tady své krámky otevřené mělo
a vždycky se za pár měsíců pakovalo.
Dávno pryč jsou totiž doby, kdy ráno
okolo šesté hodiny na tomto místě
stály postupně stovky lidí na noviny.
To už se opakovat nebude, dnes už
nás ani tolik autobusy nejezdí...
František Dvořák, Prostějov

Vyjeté koleje

Pøechod moc nepomohl
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Dosud to byla jedna velká záhada.
Na film Padesát odstínů temnoty přišlo za první dva měsíce jen
v Česku 345 tisíc diváků. Druhý díl
trilogie navazující na Padesát odstínů šedi tak díky tomu v českých
kinech vydělal hodně přes padesát
milionů korun. Divácká obliba
erotického melodramatu dlouho
nedala spát všem odborníkům,
tvůrcům i těm, které soft porno
s komediálními prvky přestalo bavit
ještě před vymizením videokazet.
Teprve nyní se zdá, že se některým obzvláště zaníceným badatelům podařilo na tuto otázku nalézt
první smysluplnou odpověď. Za
svůj úspěch celosvětový trhák dle
nich vděčí spisovatelskému talentu
a erotickým fantaziím zapomenutého českého génia Járy Cimrmana.

ysoce oceňoval význam výchovy.
Podle něj by žádné dítě nemělo být vyloučeno z výchovy, protože
i to nejméně nadané dítě lze alespoň
poněkud vychovat. Kladl důraz na
význam kázně. Odmítal tělesné tresty
za neznalost, ale za porušení kázně je
v určitých případech připouštěl. Dále
se domníval, že po ukončení vzdělávání by měl člověk cestovat. Zdůrazňoval
ale, že vzdělávání nikdy nekončí, že
je neustálé. Děti rozdělil do těchto kategorií: 1. bystré, dělá radost
2. bystré, líné 3. bystré, vzpurné
4. s nedostatkem bystré mysli
5. s nedostatkem bystré mysli,
líné 6. s nedostatkem bystré mysli, vzpurné. Rodiče a učitel mají být
vhodným příkladem pro dítě a vést jej
ke správné životosprávě. Doporučoval
vhodnou stravu, střídání práce s odpočinkem, dostatek spánku (osm ho-
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První jarní měsíc se mimo jiné
nese ve znamení svátku všech
učitelů, jelikož se již před 425
lety narodil učitel národů Jan
Ámos Komenský. V době, kdy
školství prochází evidentní krizí, jsem se podíval, jak vlastně
na vzdělání pohlížel on. Dočetl
jsem se například následující...

K

din) a péči o hygienu těla. No nevím,
zda by před současnými školskými
vládci uspěl a zda by dnes hlavně přežil všechny reformy, státní přijímačky
a maturity, pamlskovou vyhlášku a v neposlední řadě takzvaný kariérní řád pro
učitele. Nad ním by se možná aktuálně
pozastavil nejvíc, o co tedy jde?
ariérní řád je další údajnou nezbytností českého školství. Kolik jich ještě zažijeme a já se ptám cui
bono? Bádání nad touto záležitostí
trvá již dvaadvacet let a jistě spolklo nemálo financí, které mohly jít
přímo do škol. Třeba učitelům pro
plošné přidání platů, protože současné mzdy jsou spíše demotivující, především pro muže jako živitele rodin
pak přímo směšné, proto také stále
trvající přefeminizování. Školskému
managementu je pak sebrána další
kompetence, tedy hodnotit učitele
dle svých kritérií. Naopak přibudou
hodiny nové administrativy, kdy se
bude zase cosi vyplňovat a tabulkovat
samozřejmě v přesně daných formátech. Rodičům a žákům je pak tato
záležitost ukradena skoro totálně.
A tak místo toho, aby se řešily skutečné problémy, jako je nedostatečná úcta ke kantorskému stavu,
mizerné platy a financování škol,
které se k pořádným penězům

dostanou jenom díky neustálému
projektování v EU fondech, tu
máme další zbytečnost, ze které se
radují, zde si dovolím citovat Václava Klause mladšího, jen a pouze
média, jež vše budou poslušně
přežvykovat. Velkou radost budou
mít také úředníci - zajištění nepostradatelnosti; akreditovaní školitelé znamenají finanční žně. Školení budou
masovější a průmyslovější; členové
atestačních komisí - to dá rozum; monopolní parazité školského systému
- fakturka na aktualizaci nejmenovaného povinného školního software
(zapracování kariérního řádu); ale
třeba i oddělení školského managementu na pedagogických fakultách,
neboť ředitelé by se mohli/měli časem
také rozdělit na různé kategorie. Mezi
vítězi tedy najdeme vesměs minoritní
zájmové skupiny, ale většina (učitelská a ředitelská veřejnost) není vůbec
akceschopná a přežila již mnoho rozličných reforem, RVP-ŠVP, státních
maturit. Odevzdaně čeká i na tuto
„nezbytnost“.
o k tomu dodat. Není lehké býti
kantorem, žákem a ani zákonným
zástupcem žáka či studenta. Všichni
trpí a navzájem spolu bojují, ač by měli
spíše spolupracovat na společném díle
a to je kvalitně připravený jedinec pro

publicistika
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život, profesionál ve svém oboru a do
svého oboru nadšený člověk. Na papíře něco takového snad možná někde
existuje, realita je však jiná, a to bohužel.
A tak se na závěr ještě jednou obraťme
ke Komenskému, zde jeho pár moudrých citátů a myšlenek: Naši učitelé
nesmějí být podobni sloupům u cest,
jež pouze ukazují, kam jít, ale samy
nejdou. Boháči bez moudrosti co jsou
jiného než vepři v blátě ležící? Každá
práce celého člověka vyhledává. Co nevytvoříte v čase, který je vám vyměřen,
nikdo to za vás již nevykoná.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

MALÉ ŠKOLSKÉ ZAMYŠLENÍ

úzkostlivě hlídal, ale přesto nemohl
zabránit, aby si zvrhlé děvče nepozvalo jednoho dusného odpoledne
Jeřábka do své podkrovní světničky.
Jeřábek vypravuje, jak tam přišel,
co všechno dívka neměla na sobě,
jak se její poživačnost projevovala,
vysvětluje, proč měla k posteli připevněný řetěz, co s ním musel dělat
a tak dále. „Prostě nuda, nuda, šeď,
šeď,“ komentoval s nadhledem tuto
pasáž jeden z českých cimrmanologů profesor Pavel Blažek.
Jenže právě tato část hry dle řady
uznávaných autorit zaujala britskou
televizní produkční a do té doby neúspěšnou spisovatelku Eriku Leonardovou. Zasloužilou matku dvou
synů text českého génia prý natolik
vzrušil, že právě na jeho základě
začala psát svůj opus magnum.

Jára Cimrman a Padesát odstínů šedi

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz
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téma Večerníku

Pond 27. března 2017
Pondělí
www.vecernikpv.cz

PREZIDENT )R MILOŠ ZEMAN SI NAŠEL CESTU
KU
K PROST*JOVSKÝM VOJÁK,M I KONICKÉMU ZÁMKU
stranu pipravil Petr Kozák, texty a foto: Martin Zaoral a Michal Kadlec

Tídenní pobyt hlavy státu od Olomouce po Konici ŠEPOTYY
z návštvy
OLOMOUCKÝ KRAJ Je pondělí 20. března 2017, půl jedenácté dopoledne. Před
budovu Krajského úřadu v Olomouci právě dorazil prezident České republiky
Miloš Zeman společně s manželkou Ivanou. Oba přivítal hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk se svojí paní. Nechyběli ani Hanáci v krojích a tradiční chléb se solí. Začala třídenní návštěva s nejvyšší ochranou bezpečnosti.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník zmonitoroval nejen Zemanův pohyb především po
místním regionálním území, ale sesbírali jsme také ty nejzajímavější střípky
a především položili prezidentovi tři exkluzivní dotazy. A stálo to za to...
„Pan prezident přijel do Olomouckého kraje už
počtvrté. Je obdivuhodné, co všechno o našem
regionu ví. Má také informace o tom, co kraj
trápí jako například stav dopravní infrastruktury a další záležitosti,“ prozradil bývalý starosta
Výšovic Ladislav Okleštěk, který se hejtmanského žezla chopil poté, co byl odvolán Oto
Košta. „Já bych na tomto místě chtěl ocenit, že
se Olomoucký kraj daleko lépe než ostatní regiony vypořádává s chátrajícími památkami,“
poznamenal prezident České republiky Miloš
Zeman.
V kongresovém sále krajského úřadu se setkal
se zastupiteli Olomouckého kraje a vybranými starosty. V rámci diskuse hovořili například
o nedostatečném mzdovém ohodnocení pra-

covníků v sociálních službách, opravách silnic
II. a III. tříd nebo rozpočtovém určení daní.
Zeman se pak podepsal do Pamětní knihy,
což učinil během tří dnů ještě několikrát,
a převzal od hejtmana Ladislava Oklešťka
dar v podobě koše s regionálními produkty.
„Zastupitelé dostali informaci, že na některé
dary z vašich návštěv se jenom práší. Po tomto daru od nás se určitě spíš zapráší,“ žertoval
hejtman Okleštěk. „Já jsem vám přivezl slivovici
ze speciální prezidentské edice a k tomu houby
a med z lánské obory,“ kontroval Miloš Zeman.
Následovalo jednání prezidenta se zástupci příspěvkových organizací za sociální oblast a vedením Krajské rady seniorů. Odpoledne se prezident České republiky přesunul do olomoucké

Foto: www.kr-olomoucky.cz

městské části Chválkovice, kde navštívil významného tuzemského výrobce sportovní
výživy, společnost Nutrend. Pondělní program
pak vyvrcholil v Hněvotíně, který v loňském
roce získal titul Vesnice roku Olomouckého
kraje. Zde hlava státu pohovořila na setkání
s obyvateli.
Druhý den návštěvy zahájil prezident Miloš Zeman ve společnosti Excalibur Army ve
Šternberku.„Zbrojařství zde má letitou tradici.
Tento podnik je důležitým zaměstnavatelem
v regionu,“ řekl Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje. „Tato republika má dlouhou tradici zbrojní výroby. Je škoda, že zbrojní
průmysl utrpěl v devadesátých letech minulého

století a jsem rád, že v současné době získává postupně svou bývalou pozici zpět,“ uvedl Zeman.
Hlava státu se poté setkala se zástupci města
Šternberk a na Hlavním náměstí s obyvateli.
Odpoledne zamířil do Uničova, kde jej čekalo
jednání s vedením města a další sraz s občany.
Třetí den svého pobytu zahájila hlava státu návštěvou 601. skupiny speciálních sil generála
Moravce v Prostějově, u čehož byl Večerník,
stejně jako po poledni v Konici, naživo. „Návštěva prezidenta je pro nás velkou poctou. Jde už
o druhou hlavu státu, která do Konice zavítala.
Přesně před osmdesáti lety sem přijel tehdejší
prezident Edvard Beneš. Pro Miloše Zemana
jsme připravili dar v podobě keramiky se symboly našeho zámku, publikace o historii města
a regionální potraviny,“ prozradil starosta Konice František Novák. Po setkání s představiteli
města, místními podnikateli a zástupci spolků
se prezident přesunul do zámeckého parku,
kde pohovořil s občany Konice i obyvateli
okolních obcí. Tečku za návštěvou hlavy státu
v Olomouckém kraji udělala už tradiční společná tisková konference s hejtmanem v obřadní
síni konického zámku.

Prezident o ztracené bot Vojáci ukázali Zemanovi sílu
i turecké hrozb

VIDEO
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Závrená tisková konference probíhala v prostorách konického zámku.
Foto: Martin Zaoral

KONICE Na tiskovou konferenci
u příležitosti ukončení návštěvy Olomouckého kraje se Miloš Zeman dostavil v dobré náladě. Ta mu vydržela
pouze do momentu, než byl tázán
na svůj zdravotní stav, konkrétně na
problémy s chůzi. Těch si ale během
jeho návštěvy musel všimnout každý
bez ohledu na své případné politické
sympatie či averze...
Téma ztracené prezidentské boty celou
tiskovou konferenci zahájilo. „Máme
prioritu v tom, že jsme jediným krajem, kde si prezident před vstupem do
úřadu zouvá boty,“ zavtipkoval na úvod
hejtman Ladislav Okleštěk, který se následně vyjádřil i k průběhu celé návštěvy.
„Diskutovali jsme otázky sociální a dopravní infrastruktury. Prezident kladl
důraz na naši povinnost starat se o památky, a to bez ohledu na to, kdo je jejich
majitelem,“ dodal Okleštěk, jemuž Zeman poděkoval za perfektní organizaci
při jeho návštěvě. Vrátil se i k momentu
před krajským úřadem. „S manželkou
vtipkujeme, že jsme byli jako v pohád-

ce o Popelce. Jenže obráceně. Ona před
úřadem obouvala botu mně,“ zmínil
se dvaasedmdesátiletý Zeman, který již
ohlásil svůj zájem kandidovat opět na
post nejvyššího muže země.
„Turecko nepatøí do Evropy“

V následných dotazech se probíralo zejména téma čínských investic či hrozby
tureckého prezidenta vůči Evropské
Unii. Tayyip Erdogan totiž nedávno
prohlásil, že Evropané se nebudou moci
nikde ve světě bezpečně pohybovat po
ulicích, pokud Evropa nezmění svůj postoj. „Tento způsob komunikace je poněkud nešťastný a pouze dokazuje pravdivost mého dlouhodobého názoru,
že Turecko nepatří do Evropské unie,“
prohlásil Zeman, který novinářům očividně raději odpovídal na otázky týkající
se migrační krize či výhrůžek svého tureckého kolegy než vlastního zdravotního stavu a toho, nakolik může ovlivnit
jeho další fungování na Pražském hradě,
kde by rád působil i v dalším pětiletém
funkčním období.

Prezidenta eské republiky Miloše Zemana pivítal v Prostjov David Franta, velitel 601. skupiny speciálních sil generála
Moravce. A vojáci mli svému vrchnímu veliteli co ukázat!
3x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Během třetího
a zároveň posledního dne návštěvy Olomouckého kraje přijel
prezident České republiky Miloš
Zeman také do Prostějova. Nezdržel se dlouho. Při dvacetiminutové návštěvě kasáren si prohlédl
akční ukázku bojové akce vojáků
601. skupiny speciálních sil generála Moravce, pohovořil s veliteli
a spěšně odjel do Konice...
„601. skupina speciálních sil je elitním útvarem, který se 1. ledna 2015
stal součástí Armády České republiky. Tato jednotka svými jedinečnými
schopnostmi významně přispívá k zajištění bezpečnosti a obrany naší země.
Miloš Zeman je prvním prezidentem,
který náš útvar navštívil,“ poznamenal
David Franta, velitel 601. skupiny speciálních sil generála Moravce.
Novináři a televizní štáby neměli
v prostějovských kasárnách jedno-

si bundu,“
„Vzal jsem
vrchní
chlubil se
ných sil
je
ro
zb
velitel o
duchou úlohu, po důkladné osobní
prohlídce u vchodu pak museli vzít
zavděk místem za bílo-červenými
páskami na rozbahněném trávníku.
Tento prostor při příjezdu prezidentské kolony na dvůr kasáren nesměli
za žádnou cenu opustit, což bylo
přísně střeženo hradní ochrankou.
Samotnému Zemanovi musela jeho
osobní stráž zhruba dvě minuty hodně pomáhat, aby se dostal ven z auta.
Podařilo se.
„Vzal jsem si k této příležitosti speciální mundúr,“ pochlubil se Miloš
Zeman veliteli 601. skupiny speciálních sil plukovníku Davidu Frantovi
a ukázal na tmavou vojenskou bundu. Vrchní velitel ozbrojených sil si

vzápětí prohlédl techniku a výrazně
s sebou škubl, když specialisté začali
předvádět akční zásah při přepadení
vozidla s ozbrojenci. Střelba a výbuchy granátů jej ale vylekaly skutečně jen na chvíli, vzápětí už s úsměvem
naslouchal vyprávění plukovníka
Franty o činnosti prostějovské bojové jednotky. „Speciální jednotky
jsou důležitou součástí armády. A to
i vzhledem k současné bezpečnostní
situaci v některých státech. Je třeba
také dále hovořit o financování našich
ozbrojených sil,“ sdělil v tiskové zprávě prezident Miloš Zeman.
Večerník bohužel neměl možnost se
prvního muže České republiky na cokoliv zeptat. Zeman ihned po krátké
akční ukázce zamířil s vojáky dovnitř
správní budovy a pár minut poté už
kolona prezidentských limuzín mířila prč. Lidově řečeno, byla to prostě
rychlovka...

hlavy státu
„Novinái pochopí maximáln
ztracenou botu. Na nic víc nemají.
Doporuil bych jim pesun na Madagaskar, kde by mohli nahradit
vyhynulého blbouna nejapného.“
Miloš Zeman měl pocit, že média
o jeho návštěvě v Olomouckém kraji
neinformují objektivně.
„Divím se, že piznal klopýtnutí.
Vpravd bych ekala, že nám bude
osvtleno, že se pan prezident rozbhl tak rychle, až vyskoil z boty.
Je pece známý sportovec - bhá
na bžkách...“
Pavla Ctiborová ve webové diskusi
reagovala na ztrátu prezidentské boty
v Olomouci. Přitom narážela na nedávno zveřejněnou fotografii Miloše
Zemana na běžkách.
„Tak to aby ho te0 Ováek nechal
vyfotit na skateboardu.“
Leoš Dvořáček v další reakci na prezidentské klopýtnutí.
„Milošku, tak už poj0!“
Jeden z příznivců Miloše Zemana
před konickým zámkem prezidenta
netrpělivě vyhlížel.
„Netla m dopedu, já toho
Zemana nepotebuju vidt zas až
tak zblízka.“
Konická žena měla při čekání na prezidenta trochu odlišný názor.
„Ještže jsem si vzala kapuci. Ale
až pijde prezident, tak si ji sundám, abych na nj zap3sobila.“
Další obyvatelka Konice v deštivém
odpoledni byla ráda za dobré oblečení.
„To je papaláš3. Kdyby toho polovinu zrušili, tož nám ty d3chody
porostou, že se budeme divit.“
Jeden z čekajících důchodců nedůvěřivě prohlížel prezidentskou ochranku.
„To pero vám vracím!“
Miloš Zeman po zápisu do Pamětní
knihy města Konice dal vzpomenout na trampoty svého předchůdce
Václava Klause při návštěvě Chile.
„Moje manželka Ivanka.“
Miloš Zeman na otázku konických studentů, co je pro něj osmým divem světa.

V KONICI DOSTAL 52PROCENTNÍ „MINERÁLKU“
Na prezidenta byla zvědavá pětistovka místních
KONICE Tohle byl pro Konici
bezpochyby historický moment.
Dosud jediným prezidentem, který město se současnou tří tisícovkou obyvatel v jeho historii kdy
navštívil, byl v roce 1937 Edvard
Beneš. Tím druhým se uplynulou
středu přesně po osmdesáti letech
stal Miloš Zeman. Příležitost spatřit ho na vlastní oči si navzdory
chladnému počasí a dešti krátce
po poledni nenechalo ujít kolem
pětistovky místních.
Většina přítomných se rekrutovala z řad důchodců či studentů
základní a střední školy. „Zemana
mám rád. Věřím, že to s republikou
myslí dobře. Ale už by tu mohl být.
Možná má zdržení kvůli tomu, že
už špatně chodí,“ prohlásil během
čekání promoklý pán, který přijel
z Ospělova. Navzdory na první

pohled patrnému fyzickému handicapu se ale hlava státu dostavila na
setkání s občany v zámeckém parku
na minutu přesně. „Lidé z mého
týmu mě upozornili, že u vás musím říkat ta Konice. Za ty Konice
se tu prý upaluje na náměstí. Takže jsem rád, že jsem v té Konici,“
vtipkoval Miloš Zeman, kterému
se líbilo, že se na Konicku snížila
nezaměstnanost, město hospodaří
s přebytkem a podařilo se dokončit
kanalizaci. „Nic si nedělejte z toho,
že nemáte v okolí třeba golfové
hřiště, hlavně že je tu kanalizace.
Určitě je to důležitější,“ pronesl do
davu, aby posléze diskutoval s občany ohledně exekucí, migrantů, výši
důchodů, armády či přístupnosti
léčby onkologických onemocnění. „Ohledně uprchlíků má vláda
strategii, se kterou nesouhlasím.

BYLI JSME
U TOHO

Po celou dobu návštvy Miloše Zemana doprovázel hejtman Ladislav Okleštk.
Foto: Martin Zaoral

Chce přijmout 6 200 muslimských
imigrantů, na což už vyčlenila šeset
set milionů korun. Proti tomu jsem
protestoval, nechci diktát Evropské
unie,“ vyjádřil své stanovisko k celé
záležitosti, za což od přítomných
sklidil potlesk.
„Bojím se, aby lidé z Evropy nedopadli jako blboun nejapný,
který byl vyhuben kvůli tomu, že
se neuměl bránit,“ poznamenal
v této souvislosti jeden z přítomných, který žil nějaký čas v USA.

Navzdory nepíznivému poasí byl o historickou návštvu prezidenta republiky v Konici mezi lidmi pomrn velký zájem.
Foto: Martin Zaoral
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Na závr setkání s obany Miloš Zeman dekoroval prapor msta pamtní stuhou prezidenta republiky. Foto: Martin Zaoral

Této poznámky se prezident Miloš Zeman chopil
po svém a následně kritizoval novináře za to, že
údajně neobjektivně informují o jeho cestě po Olomouckém
kraji. Zopakoval přitom svoji oblíbenou myšlenku, že po vyhynutí
blbouna nejapného je právě český
novinář tím nejpitomějším tvorem
na zeměkouli. „Novináři rozumí
maximálně spadlým botám. Víc už
je nad jejich rámec,“ poznamenal
Miloš Zeman.
Prezident republiky následně dekoroval prapor města pamětní
stuhou prezidenta republiky a od
konického starosty převzal knihy o historii Konice, keramiku se
symbolem zámku a láhev pálenky. „Předpokládám, že se jedná
o minerální dvaapadesátiprocentní vodu,“ poděkoval Zeman,
kterým občanům na závěr popřál
„slunce v duši“.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz
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Miloš Z
Zeman exkluzivn pro Veerník:

➢ Z TITULNÍ STRANY

„Politik není bžec.
A na vás možná vezmu h3l!“

Při otázkách
ot
„na tělo“ z tiskové konference se český prezident ošíval...
KONICE V
Ve středu odpoledne proběhla v konickém zámku tisková konfe
konference u příležitosti zakončení oficiální návštěvy prezidenta Milo
Miloše Zemana v Olomouckém kraji. Při této příležitosti položil
PRO
PROSTĚJOVSKÝ Večerník hlavě státu trio dotazů. Otázka„na tělo“,
ted na jeho zdravotní stav, prezidenta ČR poněkud podráždila.
tedy

Martin ZAORAL
M
•• Co říkáte tomu, že navzdory důkazům shromážděným
Policií ČR a státním zastupitelstvím nebyl dosud nikdo z vrcholných manažerů odsouzen
za krach Oděvního podniku
Prostějov?
„Ano, zabýval jsem se OP Prostějov při včerejší diskusi s primáFoto: Martin Zaoral
torkou Prostějova. Primátorka

mi řekla, že krach nebyl primárně
způsoben tunelováním, ale neschopností tehdejšího managementu najít si
nové trhy případně neztrácet trhy dosavadní. Beru to na vědomí a byl jsem
ujištěn, že teď již na půdě někdejšího
gigantu fungují dva prosperující podniky. Jeden z nich se jmenuje Koutný
a na jméno toho druhého si nyní nemohu vzpomenout. Také jsem byl
v Konici a vím, že tu je oděvní družstvo.
Věřím, že i ono bude prosperovat.“

•• Při návštěvě Olomouckého kraje
byly jasně patrné vaše pohybové potíže. Obzvláště obtížně jste chodil do
schodů. Přitom z Vladislavského sálu
na Pražském hradě, kde tradičně probíhá inaugurace českých prezidentů,
vedou mimo jiné takzvané Jezdecké
schody. Myslíte, že byste byl schopný
je vyjít sám a bez pomoci? A nebudou
vám zdravotní problémy komplikovat další případné setrvání v úřadu?
„Když jsem říkal, že nejpitomější tvor na
zeměkouli je český novinář, tak jste svou
druhou, nikoliv první či třetí otázkou
doplnil moji argumentaci... Děkuji vám
za to. Zdá se totiž, že neznáte topografii
Pražského hradu. Do Vladislavského
sálu se dá dostat nejen po schodech, ale

i po rovině. Nicméně připouštím, že chůze po schodech mně činí jisté problémy a
k jejich zvládnutí používám hůlku. Kvůli
tomu, že vás pokládám za pitomce, vás
tou hůlkou možná při odchodu přetáhnu, ale ona by se možná zlomila. A to by
byla škoda, mám ji rád. Ale abych vám
odpověděl. Politika máme hodnotit nikoliv podle toho, jak se mu chodí, ale co
činí. Vy ztotožňujete politika s běžcem
a to politik není. Ani na dlouhé tratě.“
•• Jaký byl podle vás nejlepší prezident
samostatné České republiky? A proč?
„Za nejlepšího prezidenta našeho státu
považuji Tomáše Garyka Masaryka. Byl
totiž také prezidentem České republiky,
neboť byl prezidentem Československé
republiky.“ (úsměv)

CENU MĚSTA

obdrží pětice
osobností. Jména
jsou zatím TAJNÁ

PROSTĚJOV Prostějovští radní minulé úterý schvalovali jména kandidátů na udělení prestižní Ceny
města Prostějova za rok 2016. Stejně jako v minulých
letech však zůstala veřejnosti prozatím utajena.
K oficiálnímu sdělení dojde až na jednání zastupitelstva v pondělí 3. dubna.
„Z celkového počtu sedmnácti nominovaných jsme vybrali pět osobností z Prostějova, které si za dlouholetou
záslužnou a úspěšnou činnost v nejrůznějších oborech
Cenu města rozhodně zaslouží. Jména v tuto chvíli médiím
nesdělíme, nebylo by to příliš vhodné. Odtajníme je až
před zastupiteli, kteří o kandidátech budou rozhodovat,“
sdělil na čtvrteční tiskové konferenci rady města Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova.
Podle něj byl výběr nových adeptů na Cenu města
Prostějova velmi pečlivě zvažován. „Na seznamu bylo dokonce pár lidí, kteří se navrhli sami... Dále jsme vyřadili
některé navržené kandidáty, jež sice již dosáhli dílčích
úspěchů ve své činnosti, ale jsou příliš mladí. Byla to těžká
volba, ale vybraná pětice odpovídá všem zásadám této
prestižní ceny,“ uvedl Fišer.
A proč je letos v závěrečném výběru pouze pět osobností, a nikoliv šest, jak bylo zvykem v předešlých letech?
„Nikde není psáno, že jich musí být šest. Klidně jich může být
pět, sedm nebo osm. Letos dostane Cenu města Prostějova
pět osobností, pokud tedy zastupitelstvo nerozhodne jinak,“
zareagovala na otázku Večerníku Jana Gáborová, tisková
mluvčí Magistrátu statutárního města Prostějova.
(mik)

A/ se práší
za ko3árem!
PROSTĚJOVSKO Kouzlo
o dávných časů přiblíží cestovní
ní
kočár, který bude tuto sobotu 1. dubna projíždět
regionem u příležitosti zahájení sezóny Muzea kočárů
rů
v Čechách pod Kosířem. Na setkání s jeho posádkou se
můžete těšit v celkem čtrnácti obcích regionu.
Kočár bude projíždět v doprovodu jízdní gardy. Jeho jízda připomene 270. výročí příjezdu kardinála Troyera, který v roce
1747 ve zlatém kočáru navštívil Olomouc. „Každá z obcí, které
navštívíme, má kostelík nebo kapličku, které budou otevřené
pro veřejnost. Také s sebou povezeme zavazadla s dárky pro
děti,“ prozradil ředitel Muzea historických kočárů Václav Obr,
který letos bude rovněž pořádat jubilejní desátý ročník srazu
mistrů řemesla kolářského a kočárnického Josefkol.
(mls)

zahájí
Muzeum
sezónu

13.15 Dubany
13.45 Bystročice
14.15 Olšany u Prostějova
14.45 Třebčín
15.30 Slatinice - krmení koní
16:45 Slatinky
18.00 Čechy pod Kosířem
- vypřahání koní

17032110317

Plán cesty:

8.00 zahájení vČecháchp/K
8.30 Služín
9.00 Stařechovice
9.30 Čelechovice n.H.
10.00 Smržice
10.30 Držovice
11.00 Vrahovice
12.00 Vrbátky - krmení koní

Z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání je
podezřelý třicetiletý řidič vozidla
BMW, kterého minulý čtvrtek 23.
března dopoledne kontrolovali
policisté v ulici Olší ve Smržicích.
A zjistili, že má rozhodnutím Magistrátu města Prostějov vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel až
do června 2017. Provedli u něj také
dechovou zkoušku, která byla negativní, zato test na omamné a psychotropní látky byl pozitivní na marihuanu. V případě prokázání viny
a odsouzení mu za uvedený trestný
čin hrozí až dva roky za mřížemi

Se zákazem
a zfetovaný

Prostějovští policisté šetří případ
poškození osobního automobilu
typu Mercedes-Benz S 500. Dosud
nezjištěný pachatel měl v období
od 19. do 23. března poškodit vozidlo na přesně nezjištěném místě
ve městech Prostějov, Brno nebo
Olomouc. Poškozením zadního
víka zavazadlového prostoru, horní
hrany zadního nárazníku a chromovaného krytu hrany zavazadlového
prostoru pachatel jeho majiteli způsobil škodu předběžně vyčíslenou
na 100 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu poškození cizí
věci. V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku
hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Poškození vozidla

Ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy podezírají policisté
z Němčic nad Hanou jednačtyřicetiletého muže z Jindřichova Hradce.
Tohoto skutku se měl dopustit tím, že
v období od října roku 2014 do února roku 2017 řádně neplní svou povinnost a nepřispívá na výživu svých
dvou synů, kteří společně s matkou
žijí v obci na Prostějovsku. Přestože
muž za uvedené období nepravidelnými platbami na výživu svých synů
přispěl souhrnnou částkou 36 600
korun, k rukám jejich matky v současnosti dluží částku přesahující 113 000
korun. Dále policisté muže podezírají, že řádně neplní svou povinnost ani
k dceři a synovi, kteří se svou matkou
žijí v Českých Budějovicích. V období
od ledna 2015 do února 2017, vyjma
tří měsíců, záměrně ničím nepřispěl
na jejich výživu a k rukám jejich matky tak dluží bezmála pětašedesát tisíc
korun. Ve věci je v současnosti vedeno
zkrácené přípravné řízení. V případě
prokázání viny a odsouzení podezřelému za přečin zanedbání povinné
výživy hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Na čtyři děti
dluží 180 tisíc!

Z přečinu neoprávněného užívání
cizí věci podezírají plumlovští policisté dvaatřicetiletého muže z obce na
Prostějovsku. Ten se v období od 2.
do 13. února tohoto roku ve společné
domácnosti v nejméně čtyřech případech neoprávněně zmocnil klíče
od osobního automobilu svého otce.
Následně byl ve vozidle značky Ford
čtyřikrát policisty kontrolován. Při
každé z těchto kontrol byla u podezřelého provedena orientační zkouška
napřítomnostnávykovýchlátek. Tato
byla vždy pozitivní na pervitin. Pro
uvedené přestupkové jednání zákon
o provozu na pozemních komunikacích stanoví pokutu až do výše dvaceti
tisíc korun a zákaz řízení motorových
vozidel až na dobu jednoho roku. Za
přečin ohrožení pod vlivem návykové
látky pak trestní zákon stanoví trestní
sazbu odnětí svobody až na jeden rok,
za přečin neoprávněného užívání cizí
věci hrozí muži trest odnětí svobody
až na dvě léta nebo zákaz činnosti.

Nezbedný chlapík
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3x foto: Martin Zaoral

„Samotná věž je vlastně průmyslovou stavbou, takže se nelze divit, že
uvnitř je to dosti neútulné. Je tam
akorát neomítnutý beton, schodiště
a zařízení, která ovládají vypouštění
vody z nádrže. Překvapilo mě ovšem,
do jaké hloubky věž vede. Člověk se
díky tomu suchou nohou dostal hodně pod vodní hladinu,“ zprostředkoval
Večerníku své zážitky jeden z návštěvníků, který stejně jako řada dalších doporučuje, aby tuto akci Povodí Moravy v dohledné době opět zopakovalo.
„Pokud vyjde počasí, tak zájem určitě
bude zase velký,“ uzavřel.

Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

komunikace se chtěl zařadit za v pravém jízdním pruhu jedoucí nákladní
automobil s návěsem. Při tomto mannévru však došlo ke kontaktu pravé
přední části osobního automobilu s levou zadní částí návěsu, po němž strhl
řízení doleva a porazil i poškodil světelné dopravní značení uzavírající levý
jízdní pruh,“ popsal dálniční nehodu
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.

Ke zranění osob při této dopravní nehodě naštěstí nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 50 000
korun. „Alkohol byl u obou řidičů
vyloučen provedenými dechovými
zkouškami. Přestupek šoféra osobního automobilu policisté vyřešili
na místě uložením blokové pokuty
ve výši dvou tisíc korun,“ doplnil
Kořínek.
(mik)

DĚTKOVICE Předminulou sobotu
18. března před jedenáctou hodinou dopoledne došlo v Dětkovicích
k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů. Může za ni starší řidička „škodovky“, která na křižovatce
nedala přednost.
„Jednašedesátiletá řidička automobilu
značky Škoda vjela do tříramenné křižo-

vatky proti dopravní značce ´Dej přednost v jízdě´ v době, kdy tudy po hlavní
komunikaci projížděl osobní vůz značky
Volkswagen. Ten byl při střetu odhozen
vlevo mimo komunikaci, kde porazil
dopravní zařízení v podobě zrcadla,
poté narazil do rodinného domu. Ke
zranění osob nedošlo,“ popsal karambol
František Kořínek, tiskový mluvčí Poli-

cie ČR pro Územní odboru Prostějov.
Hmotná škoda na vozidlech, dopravním zařízení a rodinném domu byla
předběžně vyčíslena na 60 000 korun.
„Alkohol byl u obou řidičů vyloučen
provedenými dechovými zkouškami.
Přestupek řidičky vozidla Škoda policisté vyřešili na místě uložením blokové pokuty,“ dodal Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Minulé úterý
21. března dvě hodiny po poledni
došlo na dálnici D 46 ve směru z
Prostějova na Vyškov k dopravní
nehodě osobního a nákladního automobilu. Byl to nerovný souboj,
při kterém naštěstí nedošlo ke zranění osádek vozidel...
„Sedmadvacetiletý řidič s osobním
automobilem značky Hyundai jel
v levém jízdním pruhu, před zúžením
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kontaktu se službu konajícím policistou vzbudil podezření na další protiprávní jednání. Protože policista při komunikaci s mužem ucítil silný zápach
alkoholu, zeptal se ho, zda něco pil. Ten
požití alkoholu přiznal a podrobil se
dechové zkoušce, kterou policisté změřili hodnotu 1,16 promile alkoholu v
dechu. Jako vysvětlení svého jednání
uvedl emočně vypjaté okolnosti svého
partnerského života, které se pokusil
zmírnit vypitím půl litru rumu. Další
jízdu policisté muži zakázali a zadrželi mu řidičský průkaz,“ popsal celou
anabázi případu František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.
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PROSTĚJOVSKO To je průšvihář
jako hrom! Mladík z nejmenované
obce na Prostějovsku se přijel autem
sám udat na policejní služebnu, že
zmlátil přítele své dívky. Zaparkoval v
zákazu stání, jako opilému řidiči mu
policisté ihned sebrali řidičák a ještě k
tomu mu hrozí kriminál za ublížení na
zdraví. No, nemá ten mládenec pech?
„V úterý jedenadvacátého března krátce po poledni k budově jednoho obvodního oddělení v rámci územního
odboru Prostějov přijel automobilem k
podání oznámení dvaadvacetiletý muž.
První věcí, kterou na sebe upozornil,
bylo zaparkování na vyhrazeném parkovišti pro služební vozidlo policie. Při

Během tohoto vyřizování ovšem
mladík strážcům zákona ani nestačil říct, proč vůbec přijel! „Když se
pak policisté muže zeptali na oznámení, které chtěl původně učinit,
sdělil jim, že v místě bydliště fyzicky
napadl muže, se kterým má spor o
dívku. Věc se rozhodl dobrovolně
oznámit sám,“ překvapil Kořínek.
Po prověření oznámení policisté proti muži zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu porušování
domovní svobody. „Zda bude zranění napadeného muže kvalifikováno
jako trestný čin či přestupek, je předmětem dalšího šetření,“ dodal policejní tiskový mluvčí.
(mik)

Šofér osobního auta Zmlátil soka v lásce,
& 789:);9 pak se jel udat. Opilý...

neviděl. Navíc to postupuje opravdu
pomalu. Myslím, že na všechny se určitě
nedostane,“ prohlásil David z Prostějova.
Průvodce uvnitř seznamoval přítomné s historií přehrady, podal výklad
k jednotlivým zařízením a zodpověděl případné dotazy. Lidé se tak mohli
například dozvědět, že přehrada měla
být dle původních plánů postavena do
pěti let. Nakonec se její stavba vlekla
jedenadvacet roků. Dokončena byla
v letopočtu 1932, načež do plného
provozu přešla za další čtyři roky.
Její cena přitom dvanáctkrát převýšila původní odhady.

" *""'2& * (+)+ $    

?*  " # '  !    $' ' @" '#   '#"* 8 E"w  ' "1 
  " 
$ "
'" '   *@  

" I NII L ? JII L N´´ Û

Martin ZAORAL

tované prohlídky útrob její hráze se
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
uplynulou sobotu hrnuly davy lidí...
pro Večerník
Jednotlivé exkurze původně měly začínat vždy v celou hodinu, zájem byl však
natolik mimořádný, že se jejich frekvence musela zvýšit.
MOSTKOVICE „Měli by něco podobného dělat častěji!“ Tak „Každých dvacet až třicet minut vyjde
to byla myšlenka, na které se shodli snad všichni, kteří bě- zhruba dvacet lidí ven a stejný počet
hem příjemně prosluněné soboty dorazili na plumlovskou jich zamíří dovnitř. Přesto bych řekl, že
většina z těch, co sem přišla, to prostě
přehradu. U příležitosti Světového dne vody zde Povodí vzdala. Já už tu čekám skoro dvě hodiMoravy uspořádalo DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zájemci tak ny a nehnu se odtud ani za nic. Za chvíli
měli jedinečnou příležitost nakouknout do prostor ovláda- bych měl být konečně na řadě,“ prozrací věže, kam se normálně nedostanou. A v mnoha přípa- dil Večerníku kolem třinácté hodiny
jeden ze zájemců o prohlídku hráze.
dech se nedostali ani tentokrát. Večerník to štěstí měl a tak Ne každý však měl stejnou trpělivost
vám přinášíme bezprostřední reportáž.
i výdrž. „Vzdali jsme to. Jdeme se raději
Plumlovská přehrada je fenomén. až na zimní plavce zájem mnoho lidí se synem na chvíli projít, pak se vrátíme
Zatímco však o úklid jejích břehů neprojevovalo, na unikátní komen- domů. Takovou frontu jsem už dlouho
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A tak po ukončení samotného zastupitelstva pak ještě zhruba tři čtvrtě
hodiny jednotliví zastupitelé diskutovali s občany. Hlasování o jednotlivých
bodech programu bylo rychlé hlavně
z toho důvodu, že už podruhé chyběly
členky opozice, bývalá starostka Blanka
Kolečkářová a dřívější místostarostka
Jana Pavlíčková Hlebová. „Paní Kolečkářová nám pouze stručně napsala,
že se omlouvá. Nic víc, žádný důvod
neuvedla. Nemáme na ni bohužel ani
žádný telefonický kontakt a ani obec
nám ještě oficiálně nepředala,“ prozra-

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

DRŽOVICE Minulou středu večer
se uskutečnilo v pořadí již druhé jednání nově zvoleného zastupitelstva
Držovic. Do obecního domu přišlo
i šest desítek místních lidí, kteří měli
možnost sledovat doslova bleskový
průběh zasedání. Šestadvacet bodů
programu bylo projednáno a odhlasováno za pouhých šestadvacet minut! Včetně nejdůležitějšího dokumentu, kterým je rozpočet Držovic
na rok 2017.
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dil exkluzivně Večerníku nový starosta
Držovic Jaroslav Studený.
Co je hlavní, tak Držovicím už nehrozí krach kvůli chybějícími rozpočtu
a obec opětovně může platit veškeré
faktury. Pětice koaličních zastupitelů
totiž rychle schválila přebytkový rozpočet. Ten počítá s letošními příjmy ve
výši 19 859 500 korun, ovšem s výdaji
jen ve výši 14 213 038 korun.
Večerník pochopitelně zajímalo,
proč mají Držovičtí přebytkový

pět a půl milionu šetříme,“ vysvětlil
Studený.
Držovičtí zastupitelé stačili ve středu
schválit i dotace různým organizacím.
Finanční podpory obdrželi místní hasiči, včelaři, zahrádkáři, chovatelé, Rodinné centrum Sluníčko i Tělovýchovná jednota Držovice. Deset tisíc korun
posílají Držovičtí Domovu důchodců
v Nerudově ulici v Prostějově a dvě
tisícovky provozovateli Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem.

Kostelec na Hané (mls) - Místní
radnice, sokolové a Mateřské centrum
v Kostelci na Hané zvou na maškarní
bál, který se bude konat v neděli 2. dubna od 14:00 do 17:00 hodin v kostelecké sokolovně. Pro děti budou připraveny soutěže, tanec a bohatá tombola.

Maškarní v Kostelci

Němčice nad Hanou (mls) - Městská
knihovna Němčice nad Hanou vyhlašuje dvanáctý ročník literární soutěže
pro žáky základních škol „Andersenova hvězdička“. Téma literárních prací je
„Můj sen“, práce lze posílat už pouze do
31. března 2017. Vyhodnocení soutěže
proběhne v týdnu konání Hanáckého
divadelního máje 2017. Autoři nejlepších prací budou odměněni!

Andersenova
hvìzdièka v Nìmèicích

Koválovice-Osíčany (mls) - Minulé
úterý 21. března v ranních hodinách se
ztratil pes v obci Koválovice-Osíčany.
Tentýž den večer byl viděn v Tištíně. Je
to malý bílý pejsek, kříženec maltézského psa. Vypadá jako menší pudl. Má
modrý obojek se stříbrnými cvočky.
Trochu se bojí cizích lidí, takže je těžké
ho chytit. Pokud by ho někdo viděl,
nebo o něm dostal zprávu, ať se ozve na
telefonní číslo 728 899 394.

Hledá se psí tulák

Mostkovice (mls) - Legendární zelená budka stojící pod hrází plumlovské
přehrady uplynulou neděli do základů
vyhořela. Objekt, ve kterém se desítky
let prodávaly lístky na minigolf, vzplanul někdy kolem čtvrté hodiny ranní.
„Moje dětství a dospívání je pryč. Pevně věřím, že ten požár byl nešťastná
náhoda,“ komentovala tento fakt Kristýna Kopečná, která na celou událost
upozornila ve facebookové skupině
Prostějov bez cenzury.

Budka na minigolfu shoøela

RYCHLÝ
NÍK
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SKŘÍPOV Odkup hospody ve Skřípově se nekoná. Rozhodlo o tom
pondělní jednání zdejších zastupitelů. Ti byli v názoru na tento záměr
rozděleni stejně jako celá obec.
Tři hlasy pro, tři proti a jedna se zdržela. Tak dopadlo hlasování místního
zastupitelstva, které se uskutečnilo 20.
března, o záměru odkoupit Pohostinství U Macha ve Skřípově. Vzhledem
k tomuto výsledku nakonec návrh
nebyl schválen. „Názory se nezmění,
nemá cenu o tom dál jednat,“ potvrdil starosta Skřípova Miroslav Kadlec,
který záměr otevřeně podporoval
s tím, že sem chtěl přesunout pořádání kulturních a společenských akcí
z dosluhujících prostor stávajícího kul-

zjistili jsme

turního sálu. Ten se nachází v bezprostředním sousedství obecního úřadu.
Části zastupitelstva se však cena 3,5
milionu korun za pohostinství zdála přemrštěná a navrhovali raději
rekonstrukci stávajících prostor.

„Co bude dál, to v tuto chvíli nevím.
Je možné, že dojde k opravně současného kulturního sálu. Bude dost
náročná, náklady jsou odhadovány na
částku kolem dvou milionů korun,“
uzavřel Kadlec.
(mls)
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Foto: Martin Zaoral

 B   odkup hospody odpískali

rozpočet ve výši 5 646 000 korun. „Provedli jsme pro letošní rok
některá úsporná opatření. Vysvětlení je jednoduché. Na podzim totiž
můžeme dosáhnout na významnou
dotaci na vybudování nové kanalizace. Ta je totiž v současnosti největším problémem Držovic a deset
let se tento fakt přecházel. Vybudování nové kanalizační sítě musí být
samozřejmě za finanční účasti obce,
proto ve schváleném rozpočtu těch
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na komentovanou prohlídku mnozí ze zájemců vzdali

,POJDLPr,PTUFMFDLPr/ˉNˁJDLPr1MVNMPWTLPr1SPUJWBOPWTLP

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region

16032110315

12

rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...
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„JSEM ÚPLNĚ JINÁ, NEŽ JE ADRIANA PEŠKOVÁ“

Česká herecká hvězda budoucnosti Šárka Vaculíková
zavítala do Prostějova s vlastní hrou „Milena má problém“
PROSTĚJOV Šárku Vaculíkovou
můžete vidět prakticky každý všední den na televizních obrazovkách.
V nekonečném seriálu Ulice jako Adriana Pešková prožívá momentálně
trable zapříčiněné rozchodem s bývalým přítelem Eddiem. Konkrétně jde
o problém s drogami a alkoholem. To
se však nedá říct o jejím osobním životě. Neteř slavnějšího strýce Lukáše
Vaculíka si totiž na nízký zájem o svou
osobu rozhodně stěžovat nemůže.
Kromě zmíněné seriálové role je velice žádaným zbožím i na divadelní
scéně, navíc neustále objíždí celou
republiku s vlastní hrou „Milena má
problém“, u níž se její jméno v programu spojuje s rolí režisérky, scénáristky, autorky i samotné herečky! Minulé pondělí dorazila s tímto dílem i do
Prostějova a chvilku času si vyhradila
i na exkluzivní rozhovor pro nejčtenější regionální periodikum, které
letos oslaví dvacáté výročí.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
PYTELA
 Jaké byly vaše první herecké krůčky? A měla jste o svém povolání jasno
hned odmalička?
„Herečkou jsem chtěla být vždy, je to
takový můj sen, který se mi podařilo naplnit. (pousměje se) Možná to bylo způsobeno i podhoubím kolem mě, že mám

v rodině slavného herce. Abych pravdu
řekla, nikdy jsem ani nepřemýšlela nad
tím, že bych vykonávala jiné povolání.
Tato dráha, na niž jsem se vydala, mi přišla naprosto přirozená, možná i předem
daná.“ (úsměv)
 A pokud by vám to přece jen nevyšlo, opravdu nebyl další obor, ve
kterém byste se ráda uplatnila?
„Přímo něco konkrétního asi vážně ne.
Je pravdou, že v období puberty jsem
nad sebou často pochybovala, jestli na to
mám a podobně, což každý moc dobře
zná. (smích) S blížícím se koncem studia
na základní škole jsem se připravovala i na
přijímací zkoušky na gymnázium, kdyby
to na konzervatoři nevyšlo. Naštěstí jsem
se však do této situace nedostala. Nyní,
kdyby nedej bože divadlo přestalo existovat, doopravdy nevím, co by se dělo.
Určitě bych ale zůstala nešťastná...“
 Diváci znají vaši tvář především
díky seriálu Ulice. Nevadí vám, že jste
pro někoho zafixovaná jako Adriana
Pešková?
„Rozhodně ne, já šla do tohoto seriálu
s radostí a nadšením. Již na konkurzu
jsem byla touto rolí nadšená, možná
i z toho důvodu, že se jedná o postavu
s naprosto odlišnými názory na život, než
mám já. Je to prostě holka, která dělá úplně jiné věci než já. Říkala jsem si v duchu,
že si ji prostě chci zahrát, ať se děje cokoliv. Seriál mám ráda, na natáčení chodím
s úsměvem. Baví mě změny, kterými má
role prochází.“
 Říkáte tedy, že vy a Adriana představujete dokonalé protiklady...
„Ano, opravdu! Nejvíce podobná mi
tato role byla v době, kdy začala chodit
s Eddiem a trochu se i zklidnila. Žila si

rodinným životem, starala se o domácnost. Možná to zní vzhledem ke hře, kterou měli diváci v prostějovském divadle
možnost zhlédnout, trochu absurdní,
ale je to tak. Sama se považuji za jednoduchou bytost, prosté a obyčejné prvky
v životě potřebuji, dávku adrenalinu si
užívám při herecké činnosti. Baví mě si
uvařit, zajít si na procházku do přírody,
nejlépe sama. V soukromém životě jsem
vážně velice obyčejná žena. Některé
možná zajímavější sféry života je sice fajn
si vyzkoušet a prozkoumat, ale z hereckého úhlu pohledu mi to naprosto stačí
a vyhovuje.“ (úsměv)
 Můžete čtenářům Večerníku alespoň trochu nastínit, jak to s vámi
v rámci seriálu bude dál? Na co se mohou těšit?
„To moc nemohu. (úsměv) Čeká mě náročné období, vrátím se z dovolené a ...
Není to tedy tak, že Adriana odcestovala
a už se nevrátí. Že bych třeba již dále nechtěla v Ulici účinkovat, ba naopak. Tato
kontroverzní postava se opět dostane do velmi zamotané situace
a bude divočit...“
 Za sebou máte i další role,
na jakou z nich nejraději
vzpomínáte?
„Práce mě baví, chci si
toho zkusit co nejvíce.
Nabídky tak neodmítám.
Ve většině dalších případů jsem však spíše hrála
méně významné role. Ulice
je tedy pro mě nyní opravdu
číslo jedna, můj druhý domov.
(úsměv) Hraji zde již pátý rok,
za měsíc stihneme osm natáčecích dní.“

Nejsem výjimkou, i já jsem si prošla pubertou.
Všichni víme, co tím myslím. Tehdy byl alkohol
takovou sociální perličkou... Nyní nemám chuť
se něčeho tvrdého napít. Jsem slabší konstituce,
i po skleničce vína dokážu okamžitě usnout...
„Naprosto odlišně. Samozřejmě
nejsem výjimkou, a i já jsem
si prošla pubertou. Všichni víme, co tím myslím.
(směje se) Tehdy byl
alkohol
takovou
sociální perličkou.
Nyní pití nevyhledávám. Samozřejmě
občas si skleničku
vína k jídlu dám,
ne že bych byla
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Foto: repro TV Nova
 Pojďme k vaší hře „Milena má
problém“, se kterou jste vystoupila
i v Prostějově. Kde jste k nápadu na
vytvoření přišla?
„Chodila jsem na DAMU, a když jsem
dělala bakalářské zkoušky, měli jsme za
úkol vytvořit třicetiminutové představeníčko. Tato představa se mi však příliš
nezamlouvala a řekla jsem si, že když už
něco podobného dělám, tak to udělám
pořádně a trochu delší, tak abych hru
mohla i reprízovat. Opakovaná představení mě baví, díky nim dozrává, zlepšuje
se a to samé se dá říci také o mně samotné. Poté, co byla hotová bakalářská
podoba Mileny, mi trvalo přes rok, než
vznikl projekt, jehož mohou být návštěvníci divadel svědkem.“
 Také si nešlo nevšimnout vaší občasné improvizace, práce s publikem
a drobných úprav, aby hra pasovala
k místu, kde hrajete. Tyto věci si připravujete nebo vznikají až na jevišti?
„Do hry zařazuji prvky, na které narazím například na procházce městem,
v prostějovském případě jsem v rámci
oběda navštívila jednu místní restauraci,
kde se mi moc líbilo, tak proč ji vtipným
způsobem nezmínit. Co se práce s publikem týče, nikdy nevíte, jak budou diváci
reagovat, a ani netušíte, co vypadne z vás.
Tam ani snad nic dopředu vymýšlet nejde.“ (úsměv)
 Během představení jste se nechala
slyšet, že je vám bližší víno než zdravá
strava. Jak je tomu ve skutečnosti?

v tomhle směru nějak striktní. Teď ale
zrovna procházím přibližně půlročním
obdobím, kdy opravdu nemám ani chuť
se něčeho tvrdšího napít. Pocházím
z rodiny abstinentů, alkohol nám nechutná. A navíc jsem slabší konstituce,
i po skleničce vína dokážu okamžitě
usnout.“ (úsměv)
 Když se vrátíme k Mileně, proč
jste pro hru zvolila zrovna toto téma?
„Jednak jsem chtěla vybrat téma pro mě
blízké, velkou roli však hrálo i to, že jsem
toužila zjistit co nejvíce informací ohledně mé rodiny. Tímto způsobem se mi naskytla ideální příležitost. Dostávala jsem
se hlouběji do života mých blízkých,

mohla jsem se zeptat na plno věcí, jež
by během klasického rozhovoru určitě
nezazněly. Výpovědi příbuzných a kamarádek byly pro hru důležité. Sama
navíc již s životním údělem ženy v domácnosti zkušenosti mám, zažila jsem
vztah se starším mužem a tehdy se po
mně chtělo, abych vždy dokázala navařit, prát, vyžehlit... A já to pomalu ani
neuměla, bylo mi dvacet let. Vytvořit
domácí hnízdečko jsem nedokázala.
I tyto jizvy z minulosti tedy přispěly
k tomu, aby hra ´Milena má problém´
vznikla.“
 Kolik repríz již máte za sebou?
„Vzhledem k tomu, že již hrajeme dva
a půl roku, tak se počet představení bude
pohybovat okolo padesátky, přesně to ale
bohužel spočítané nemám. Jak jsem
již zmiňovala, stále je co zlepšovat, poznámky týkající se
toho, co změnit, jsem si
dělala i dnes. Hlavně že mě to stále
baví.“
 Během
více než hodiny, co představení trvá, je
k vidění také vaše
stepařské umění,
děj příjemně dokresluje hra na klavír. Vše bylo
vaším nápadem?
„Ano, hodiny stepu jsme měli již
na konzervatoři. Tak proč nevytvořit
choreografii využitelnou i během hry.
Myslím si, že se jedná o příjemné zpestření, se kterým mi pomáhala kamarádka. Navíc s Honzou Šiklem se znám již
od dětství a byl první osobou, kterou
jsem při nápadu na vytvoření tohoto
projektu oslovila. Nikdy nevíte, kolik
podobných příležitostí na vytvoření
vlastní hry v životě přijde, tak jsem si to
chtěla užít naplno.“
 Jaké jsou vaše další plány? Chystáte třeba něco konkrétního?
„Krásných rolí, co si herec či herečka
může vyzkoušet, je nekonečně mnoho.
Vzhledem k tomu, že mám možnost se
ať už v Ulici, či ve vlastní hře naplno realizovat, neopovrhuji ani menšími rolemi.
Alespoň si během nich mohu trochu
odpočinout, když děj nestojí zejména
na mé postavě a nemusím vše utáhnout
sama. Nyní navíc účinkuji také v Divadle
na Vinohradech jako Eliza Doolittleová
ve hře Pygmalion, válet se doma tedy
rozhodně nebudu.“ (úsměv)

vizitka
ŠÁRKA VACULÍKOVÁ
✓ narodila se 25. dubna 1987 v Praze
✓ česká herečka, jedna z největších nadějí
současnosti
✓ vystudovala pražskou konzervatoř
✓ již má za sebou například působení ve
Švandově divadle na Smíchově či v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích
✓ divákům je známá především díky televiznímu seriálu Ulice jako
Adriana Pešková
✓ filmový debut si odbyla v roli Marcely v Rafťácích, dále se objevila
například v pohádce Zakletá třináctka, seriálu První krok či snímku
Můj vysvlečený deník
✓ je autorkou, scénáristkou a režisérkou činohry Milena má problém,
ve které jako jediná herečka ztvárňuje hned devět rolí
zajímavost: je neteří slavného herce Lukáše Vaculíka

letos slavíme jubileum...

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

zpravodajství
BYLI JSME
U TOHO

Vrátí se propuštný tlocviká do Konice?
KONICE, PROSTĚJOV Už rok se vleče
soudní spor mezi vedením konické školy
a Romanem Tučkem. Tělocvikář, který měl
sřediteleminěkterýmikolegydlouhodobé
spory, dostal společně s dalšími třemi
pedagogy v létě 2015 výpověď. Aktuální
situace však nasvědčuje tomu, že by se
na gymnázium mohl opět vrátit! Večerník
sleduje celou kauzu od začátku a nechyběl
ani na čtvrtečním stání u prostějovského
soudu.
EXKLUZIVNÍ
reportáž pro Večerník

Martin
ZAORAL
Ve čtvrtek 23. března proběhlo v celé věci
u prostějovského soudu další jednání. Soudce
Věroslav Řezáč v předchozím průběhu naznačil,
že podpis ředitele školy Jaromíra Schöna pod
výpovědí Romana Tučka nemusí být platný.
Důvodem není dle něj skutečnost, že výpověď
nebyla projednána s odbory, jak stojí v obžalobě,
ale jiný fakt. Schön totiž neprošel výběrovým

řízením, které dle názoru soudce měl v roce
2012 vypsat zřizovatel školy!
„Tato situace se netýká pouze mě, ale pokud
vím, tak i dalších třiasedmdesáti ředitelů různých
škol. Ministerstvo školství v někdejším vyjádření
pro našeho zřizovatele, kterým je město Konice,
konstatovalo, že dlouholetí ředitelé mohou být
ve svých funkcích potvrzeni a konkurzem projít nemusí. Připouštím, že soud kvůli právní
nedůslednosti na straně ministerstva může mít
i jiný názor,“ komentoval situaci Jaromír Schön,
který soudu zároveň předložil potvrzení z ministerstva školství, že nikdy nepřestal být ředitelem
školy, na které působí již celou řadu let.
Skutečnost, že by v posledních letech nebyl
z hlediska zákona ředitelem konické školy,
by mohla vést k řadě absurdních situací.
Například by mohla být zpochybněna maturitní vysvědčení jednotlivých absolventů! Toho
se však zřejmě nikdo bát nemusí. „To by některé
z konkrétních vysvědčení přímo u soudu musela
zpochybnit buď škola, nebo samotný maturant.
A proč by to někdo dělal?“ zeptal se sám sebe Schön.
Roman Tuček, který v současnosti působí na
jiných školách, trvá i po téměř dvou letech na
svém zaměstnání v Konici. Pokud mu soud na-
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Šéf ODS

Fiala

bude v Prost5jov5
PROSTĚJOV Už zítra, tj. v úterý
28. března zavítá do Prostějova
předseda občanských demokratů
profesor Petr Fiala. Bývalý
ministr školství a aktuálně lídr
opoziční ODS vystoupí v Národním domě na veřejné debatě
s názvem „Tvoříme program.“
V rámci stejnojmenného turné
občanští demokraté připravují
svůj volební program pro letošní
říjnové sněmovní volby, jehož
Podle editele Základní školy a gymnázia v Konici
hlavními pilíři budou nízké daně,
Jaromíra Schöna se absolventi o svá maturitní
bezpečnost občanů, lepší systém
vysvdení bát nemusí.
Foto: archiv Veerníku
vzdělávání a omezení byrokracie.
konec vyhoví, už se tam s ředitelem Jaromírem „ODS nechce chystat něco od stoSchönem zřejmě nepotká. Ten totiž s koncem ak- lu, ale přímo s občany, kteří nejlépe
tuálního školního roku odejde do důchodu.
vědí, co je pálí a kde je nejvíce
Soud však v této věci stále nerozhodl, nynější obtěžuje zbytečná státní byrokrajednání bylo odročeno na čtvrtek 30. března.
cie. Nikdo jistě nepochybuje

o programové vyhraněnosti ODS,
ale navržená řešení se nejlépe
připraví s těmi, kterých se přímo
týkají,“ zve na setkání s profesorem
Fialou, které začne v 17:30 hodin,
předseda občanských demokratů
na Prostějovsku Petr Sokol.
„Přál bych si, aby přišli ti, které
zajímá pravicová politika, ale také
všichni podnikatelé a živnostníci,
protože je to dnes jedině ODS,
která bojuje proti buzeraci těch,
kteří dávají lidem práci,“ vzkazuje.
(red)

PEPA
Rozlévání polévek „POHÁDKÁŘ“
bude mít
sociální pohřeb
jde do finiše
„Bude nám strašně chybět,“
pláčou bezdomovci

➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Také během uplynulého
týdne pokračovala charitativní akce před
místním nádražím v Prostějově, jejímž
partnerem je také Večerník. Rozlévání
polévek bezdomovcům se ale pomalu
chýlí ke konci, v pátek 31. března je na
programu derniéra! Lidé bez domova
se ale už teď mohou těšit na velmi „chutný
konec“.

Michal KADLEC

Projekt Jana Šmídy, studenta Gymnázia Jiřího
Wolkera Prostějov, se naplno rozběhl na začátku února a stejně jako vloni se ho ujala prostějovská zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová. „Je mi to líto,
ale poslední březnový den tradičně končíme.
Při rozlévání polévek jsem se i letos seznámila
s mnohými zajímavými lidmi, spousta dalších
mi přirostla k srdci. Ale na pátek jedenatřicátého března připravuji překvapení, kdy místo
zavedené polévky bude segedínský gulášek,“ prozradila Večerníku Milada Sokolová.
„A také jsem všem bezdomovcům vzkázala, že
si na památku uděláme společnou fotografii!“
Také během předposledního týdne charitativ-

PROSTĚJOV Sedmapadesátiletý muž, kterému nikdo neřekl jinak než „Pepa pohádkář“, byl předminulou neděli nalezen mrtvý
ve stanu u dálničního nájezdu v lesíku vedle
supermarketu Tesco. Když na místo přijela
policie, našla u něj jeho přítelkyni, která měla
ruce celéodkrve.„Prvníreakce byla,že Pepu
zavraždila,“ sdělil exkluzivně Večerníku muž,
který s Pepou v prostějovském „Sherwoodu“ přežíval. Vše se ale nakonec vysvětlilo.
FOTOGALERIE
Bezdomovec byl postižen pokročilou cirhóklikni na
zou jater, navíc ho trápily žaludeční vředy.
www.vecernikpv.cz
A to se mu stalo osudným. Podle očitých
ní akce se každý den o půl dvanácté scházeli svědků zemřel na zadušení krví, kterou pobezdomovci u místního nádraží. „Mám pocit, slední rok prý zvracel velmi často...
že každý den je tu více a více lidí. Vloni bývalo
zvykem, že jsem ještě zbytek polévky vezla do
Azylového centra, letos mi to vyšlo jen pár- Komunita prostějovských bezdomovců tak
krát. Chtěla bych poděkovat všem, kteří bez- přišla o výraznou osobu. Večerníku se podařilo
domovcům opět zpestřili jídelníček, kromě hovořit se dvěma muži, kteří v neděli 19. března
polévky jsme tak podávali chlebíčky, koláčky, odpoledne byli u toho, když se Pepova přítelkybuchty nebo čerstvé ovoce,“ dodala předsed- ně marně snažila svému druhovi pomoci. Bezdomovec měl obličej i vrchní část těla celou od
kyně Okrašlovacího spolku.
Takže tento týden naposledy! krve. „Podle toho, co nám na místě po několika
desítkách minut řekl policejní vyšetřovatel, tak
JAK UDĚLÁTE
se Pepa zadusil krví. Když přijeli policajti, mysleli
BEZDOMOVCE ŠŤASTNÉHO?
s, že jde o vraždu. Dělali Aleně stěr z rukou, pak
ČTĚTE NA STRANĚ 26
ji ale pustili a my jeho přítelkyni nechali převézt
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M. Sokolov

Michal KADLEC

zpátky do Senice do domova, odkud před nějakou dobou utekla sem za Pepou do Prostějova.
Byla úplně v šoku, Pepíčka měla hrozně ráda,
stejně jako my všichni,“ svěřil se Večerníku muž
se slzami v očích. Své jméno si nepřál zveřejnit,
stejně jako jeho kamarád, který si minulý pátek
rovněž přišel pro teplou polévku rozdávanou
u místního nádraží. „Pepu našli v jeho stanu uprostřed našeho ´Sherwoodu´. Policajti museli stan
rozřezat, aby se k tělu vůbec dostali. Přijela i kriminálka, bylo nás tam asi dvacet, všechny nás
vyslýchali čtyři hodiny. Museli jsme tam celou
dobu stát, nikam nás nepustili. Byli ale velmi slušní,“ popsal chvíle po nálezu bezvládného těla Pepy
„pohádkáře“ další z bezdomovců.
Oba jsou rovněž přesvědčeni, že o žádný násilný
čin nešlo, jejich kamarád byl totiž dlouhodobě
velmi nemocný. „Trpěl cirhózou jater, měl oteklé
a úplně tvrdé nohy. Nedávno, když jsme v lesíku
u Teska spali, mě vzbudila Alena s tím, že Pepovi něco je, ať mu jdu pomoci. Ze stanu mu trčela
jen hlava, kterou měl celou od krve. Už tehdy
se dusil, ale zachránili jsme ho. O pár týdnů
později jsme mu zase volali sanitku, znovu začal
vykašlávat krev. Praskl mu další žaludeční vřed,
těmi rovněž trpěl poslední roky. V onu neděli
došlo zřejmě k něčemu podobnému,“ myslí si
muž, kterého se Večerník ještě zeptal, jak na známého Pepu bude vzpomínat. „Jenom v dobrém
a zvesela. Ani si neumíte představit, jaká s ním

byla sranda, když ho netrápilo zdraví. Říkali jsme
mu pohádkář, a to oprávněně. Dokázal vyprávět
humorné příběhy, dokonce i opravdové pohádky,“ smutní teď oba jeho přátelé z komunity prostějovských bezdomovců.
„Pana Josefa jsem znala dva roky, chodíval totiž
na polévku již vloni. Nebylo tomu tak každý den,
pokud ovšem přišel, byl plný humoru a různých
vtipů. Říkali jsme mu opravdu pohádkář. Poslední dobou se objevoval zřídka, bylo na něm
znát, že mu neslouží zdraví,“ sdělila Večerníku
Milada Sokolová, která nyní každým dnem rozlévá zdarma polévku bezdomovcům před místním nádražím. Ani ona si nemyslí, že by Pepovi
někdo ublížil. „Někdy začátkem roku ležel v nemocnici, myslím si, že byl dost nemocný. Bohužel život venku člověku nejspíš na letech nepřidá.
Je mi ho líto, byl to milý chlap,“ uvedla.
Případ vyšetřuje policie. „Zatím nemáme
žádné informace, že by na smrti sedmapadesátiletého muže měla podíl cizí osoba. Tělo
bylo převezeno na pitvu, po jejích výsledcích
budeme znát přesnou příčinu,“ sdělil Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Jak ještě Večerník zjistil, Pepa „pohádkář“ má
rodinu někde na Slovensku, s největší pravděpodobností bude mít ale sociální pohřeb, jehož
náklady ponese prostějovský magistrát. Ten tak
bude bez obřadu.

„Za pozemky u h bitova CHCEME PARK
ve Studentské ulici,“ vzpírají se Židé m stu
➢ ZE STRANY 3
PROSTĚJOV Magistrát nabízel
cenu zhruba tří set korun za metr
čtvereční, což by vytvořilo kupní
částku okolo tří milionů! „Pozemek, o který má židovská obec
zájem, je evidován pod jedním parcelním číslem. Jedná se o celý park
včetně dětských a sportovních hřišť Židé odmítli mstu prodat pozemek na hbitov v Brnnské ulici, místo toho chtjí celý park ve Studentské ulici!
v okolí školy s celkovou výměrou
2x foto: Michal Kadlec a archiv Veerníku
bezmála dvou hektarů,“ vysvětlil
náměstek Jiří Pospíšil. Prostějovští rehabilitace starého židovského hřbi- tvrdil Petr Papoušek. „Podle našeho židovských obcí nemá zájem o celý
radní na požadavek Federace židov- tova. Pokud bychom tento pozemek názoru, který jsme už sdělili městu, je pozemek okolo reálného gymnázia.
ských obcí správně nepřistoupili.
s nimi vyměnili za ten na hřbitově jednou z možností, jak k této věci při- Možná by právě toto řešení přispělo
v Brněnské ulici, je nám jasné, co by stoupit, nikoliv odkup předmětného ke zklidnění celé situace a vyřešilo
následovalo...,“ povzdechl si Zdeněk pozemku, ale jeho směna za pozemek problém ke spokojenosti obou stran,“
„Všechny odbory magistrátu, které se Fišer, první náměstek prostějovské starého židovského hřbitova v centru, míní Papoušek.
k této nabídce vyjadřovaly, vydaly ne- primátorky.
který je nyní ve vlastnictví města Pro- Ke směně nejspíš ale nedojde, Židé
gativní stanovisko. Jak všichni víme, Večerník kontaktoval i předsedu stějova. Směna by ale odpovídala jen by totiž okamžitě začali v parku ve
jsme se zástupci židovských organizací Federace židovských obcí České re- zhruba šesti a půl tisícům metrů čtve- Studentské ulici realizovat své pláaktuálně ve sporu, protože nechceme publiky. „Žádost o odkup pozemku rečních v rámci parcely ve Studentské ny, proti kterým se v petici vyjádřily
dopustit, aby uskutečnili svůj plán v našem vlastnictví jsme obdrželi,“ po- ulici. V žádném případě Federace přes tři tisíce občanů.

17031770312

Michal KADLEC
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Prostějova

Až příliš ochablé pracovní tempo zcela jistě nepovede k žádným úspěchům,
natož k finančnímu prospěchu. Na Prostějovany dolehne lenost nejvyššího kalibru. Ostatně jarní počasí nás všechny negativně ovlivní. Od dětí až po starce.
BERANI - 21.3. až 20.4. Bude vám
dlouho trvat, než rozchodíte nečekanou zradu partnera. Mrzí vás o to víc,
že tomu člověku jste věřili víc než sami
sobě. Nedá se nic dělat, opusťte lidi,
kteří vám hodili klacek pod nohy.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Naprosto nečekaně se dostanete k příležitosti výrazně
si polepšit ve svém životě. Okamžitě
chyťte šanci za pačesy, nevíme, na co
vůbec čekáte. Během středy pak nezapomeňte na důležitou schůzku.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Vaše
ležérní chování se vám tentokrát pořádně vymstí. Přestože se chystáte na
splnění důležitého úkolu, předběhne
vás naprostý amatér, který vám jinak
nesahá ani po kotníky. Měli byste se
stydět.
RACI - 22.6. až 22.7. Budete stát před
důležitým dilematem, ale rozhodnete
se bohužel nejhůř, jak jenom můžete.
Následky budou hodně bolavé, nicméně odrazit se ze dna by pro vás neměl
být žádný problém. Jen do toho.

LVI - 22.7. až 22.8. Je s podivem, že
vaši nadřízení vás stále drží a nedají na
vás dopustit. Jenomže další chyba spáchaná během druhé poloviny týdne
pro vás může mít fatální následky. To
by každopádně ocenili vaši kolegové...
PANNY - 23.8. až 22.9. Váš sourozenec se dostane do úzkých, bude potřebovat vaši okamžitou pomoc. Jelikož
máte více zkušeností než on, řešení
složité situace bude pro vás hračkou.
Jenom pozor, ať se nevydáte ze všech
peněz.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Budete se
celkem nudit, takže logicky se vaším
největším cílem stane hledání zábavy
nebo alespoň nějakého dílčího rozptýlení. Budete muset ale vydržet až do
víkendu, a bude to zábava ve dvou!
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Doma se
raději nepouštějte do žádných velkých
akcí. Hrozí vám úraz, zejména ve spojení s použitím elektrických přístrojů.
Věnujte se jiným činnostem, například
dvakrát denně venčete psa.

Hamé švestková
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Kakaová pomazánka 400g
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Používá se to do buchet, koláčů, na palačinky či vánočku, nebo třeba jen tak na chleba. Kdo z nás by neměl rád jakékoliv sladké pomazání? A tak vězte, že švestková
povidla značky Hamé seženete nejlevněji v Kauflandu, kde rovnou naložte do košíku i pomerančovou marmeládu, stejně tak jako Javorový sirup. Pro jahodový džem
a nutelku si skočte do Billy, kakaovou pomazánku pak nabízí nejvýhodněji Lidl.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden 22. března.

NEBEZPEČNÉ

Jaro 1945 zasvěceným pohledem

ZÁZRAKY
aneb

PROSTĚJOV Do posledního
místečka zaplněný výstavní sál
Státního okresního archivu
Prostějov očekával v úterním
podvečeru zajímavou přednášku člena Klubu vojenské
historie Dukla Zdeňka Bezrouka o posledních bojích druhé
světové války na Prostějovsku.
Plné auditorium je vždy snem
každého přednášejícího a Zdeněk Bezrouk se svými kolegy
očekávání posluchačů naplnil
měrou vrchovatou.

jak na rakovinu či AIDS
PROSTĚJOV V restauraci Koza zůstane celá na náměstí Husserla v Prostějově se ve čtvrtek 30. března v 17.30
hodin uskuteční beseda s Norbertem
Cibičkem, MD, PhD o léčivých produktech, které si podle tohoto odborníka dokáží poradit i s nejzávažnějšími chorobami lidstva.
„Jedná se o populárně-vědeckou přednášku klinického biochemika Norberta
Cibička, která se zabývá zajímavými a
u široké veřejnosti již dobře známými
produkty MMS a ASEA. Posluchači se
mohou seznámit s jejich možnou
chemickou podstatou a mechanismy
bioprotektivního účinku včetně případných rizik pro spotřebitele. Na základě
těchto úvah je možné zvážit potenciální zdravotní přínos vzhledem k tržní
ceně,“ sdělil Večerníku jeden z organizátorů Pavel Puda.
Název besedy je naprosto přiléhavý.
„Podle odborníka dokáží zmíněné
produkty údajně léčit rakovinu, AIDS
i další závažná onemocnění,“ doplnil
tajemně Puda.
(red)

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
V úvodu představil veterinář
a amatérský historik činnost KVH
Dukla od inscenací dobových
scén přes pořádání pietních akcí
až po badatelskou činnost. Výsledkem je kniha Pod pásy tanků, pod
křídly letadel, jejíž volné pokračování autoři právě připravují.
V těchto knihách i přednášce samotné Zdeněk Bezrouk uplatnil
bohatý materiál, který nasbíral
díky mnoha rozhovorům s přímými pamětníky druhé světové

Od pondělí 20. 3. 2017 mohou zaměstnavatelé opět žádat o příspěvek v rámci II. výzvy v projektu
„Podpora odborného vzdělávání
zaměstnanců II“ (POVEZ II).
Úřad práce ČR zahájil příjem žádostí v 10:00 hodin. Příspěvek ve
výši až šest milionů korun ročně
mohou získat zaměstnavatelé, kteří
se rozhodnou investovat do odborného rozvoje svých pracovníků.
Příjem žádostí o příspěvky bude
nově probíhat elektronicky a formou kolových výzev se stanovenou výší alokace.
Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu maximálně 6 milionů Kč za kalendářní rok.
V rámci projektu POVEZ II podpoří
Úřad práce ČR akreditované i neakreditované kurzy a odbornou jazy-

kovou výuku v minimálním rozsahu čtyřiceti hodin na jednoho
účastníka. Výjimku v tomto ohledu
tvoří odborné technické vzdělávání
a vzdělávání řidičů (kurzy zaměřené na získání řidičského oprávnění
skupiny C, E, T včetně profesního
průkazu, obsluhu vysokozdvižných
vozíků a CNC strojů nebo získání
svářečského průkazu). Na vzdělávání v takzvaných měkkých dovednostech už nebude ÚP ČR v rámci
projektu finančně přispívat.
Příspěvek na vzdělávací aktivitu
může dosáhnout až 85 % skuteč-

ně vynaložených nákladů. Mzdový příspěvek na jednoho zaměstnance pak činí nejvýše 198 Kč za
hodinu, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Žadatel
může v průměru čerpat až 500
tisíc Kč měsíčně.
Podrobnosti k projektu POVEZ II
jsou k dispozici na http://portal.
mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii. Potřebné informace se zájemci dozví i na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějov

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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INFORMUJE
POVEZ II otevřen - Zaměstnavatelé mohou opět žádat

o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Dokážete využít zaváhání svého konkurenta
v lásce a nakloníte si vysněný protějšek
na svoji stranu. Vyhráno mít ale nebudete, jenom se dostanete do opačné role.
Teď se bude čekat na vaši chybu.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Nezvyšujte zbytečně hlas tam, kde to
není zapotřebí. Budete tento týden ve
společnosti s hodně důležitými lidmi,
se kterými musíte jednat v rukavičkách. Půjde o vaši budoucnost, takže
opatrně!
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. V poslední době jste se ve všem drželi až příliš
zkrátka, to už nyní vůbec není třeba!
Na peníze hledět nemusíte, uprostřed
týdne jich budete mít tolik, že je do
konce života nemůžete ani utratit!
RYBY - 21.2. až 20.3. Nebude vám
příliš dobře po těle, zkazíte si žaludek
po jídle zakoupeném v supermarketu.
Dobře vám tak, nemáte pořád kupovat
prošlé zboží jenom proto, že je skoro
zadarmo. Snad už budete poučeni.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz
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války, ale samozřejmě také studiem archivních
pramenů a kronik. Svou profesi nezapřel v pasáži
o koňských lazaretech, které patřily k německým
týlovým jednotkám, a jejichž výskyt na Prostějovsku byl jedním z markantů blížící se fronty
a tím porážky nacistického Německa.
Pro pamětníky byly jistě nejzajímavější dobové
fotografie, které doplňovaly odborný výklad,
stejně jako vložený exkurz do výstroje a výzbroje tehdejších armád, který slovem doprovodil
předseda klubu Jaroslav Dvořák.

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Aktivita Slunce je nízká a ve fotosféře se nachází jen minimum slunečních skvrn. V chromosférickém dalekohledu je však za dobrých podmínek možné
pozorovat veliké množství podrobností, např. protuberance, filamenty apod. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ hvězdné oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. Pozorujeme
planetu Jupiter s jeho zajímavou atmosférou a rodinou měsíců a dále planetku Vesta. Příznivé podmínky umožňují
i sledování nádherných hvězdných klenotů zimního nebe (mlhovin, hvězdokup...). 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: Bousín
Družstevní č.1-9, ul. Krokova č.21, pinky, Sokolovská, K. Světlé, Čs.
Dne: 18. 4. 2017 od 7:30 do 9:30 23, č.12 - 28, Brněnská ul. č.4 - 10, arm. sboru od č. 1 a 2 po č. 104, Čehodin. Vypnutá oblast: celá obec Poděbradovo nám. č. 7 - 8a, 10, ul. chůvky č. 56 a 57, Majakovského a
Bousín vč. podnikatelských sub- Žeranovská celá mimo č. 21 - 25, budova ZŠ, U Cihelny, Čs. odboje,
jektů.
ul. Na Hrázi od č.3a po č.6, Ru- Pod Svahem, Hrázky, oboustranně
Obec: Buková
munská č.1 a č.3.
ul. Vrahovická od č. 170 a fa. KAJA
Dne: 18. 4. 2017 od 12:00 do 14:30 Obec: Kelčice
s.r.o. po ul. Čs. armádního sboru.
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Dne: 20. 4. 2017 od 7:30 do 11:00 Dne: 21. 4. 2017 od 10:00 do
Buková (mimo areálu ZD a č. 143). hodin. Vypnutá oblast: část obce 12:00 hodin. Vypnutá oblast:
Obec: Plumlov - Hamry
Kelčice od č.p. 65, 20 a 102 po ko- Levá strana ul. Vrahovická od č. 81
Dne: 19. 4. 2017 od 7:30 do 16:30 nec obce směr ZD.
po č. 149 vč. domu služeb, obouhodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 20. 4. 2017 od 10:00 do stranně ul. Kpt. Nálepky od č. 1 a
Hamry: od Žárovic po č. 36, 37, 38 12:00 hodin. Vypnutá oblast: část 4 po č. 63 a 68, dále celé ul. Smea 104 (za mostem), vč. oblasti smě- obce Kelčice od č.p. 66, 73 a 108 tanova (mimo č.27 a MŠ), Zátiší
rem ke střelnici a chatových lokalit. po konec obce směr dálnice.
(mimo č. 5 a 7) a J. Rokycany.
Obec: Laškov - Kandia
Dne: 20. 4. 2017 od 12:30 do Dne: 21. 4. 2017 od 13:00 do
Dne: 19. 4. 2017 od 7:30 do 9:30 14:00 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
hodin. Vypnutá oblast: celá obec areál Kittec, a.s. (bývalé ZD). Od- Část obce Vrahovice s ulicemi: B.
Kandia.
běratelská TS Kelčice 3. v ZD (č. Martinů, MŠ na ul. Smetanova,
Obec: Jednov
300209).
V. Talicha č. 8, 12, 14, 16, O. NeDne: 19. 4. 2017 od 10:00 do Obec: Pěnčín
dbala + nová lokalita, V. Nováka,
12:00 hodin. Vypnutá oblast: celá Dne: 20. 4. 2017 od 7:30 do 10:00 O.Ostrčila, J. Křičky, J. Suka, Zátiší
obec Jednov.
hodin. Vypnutá oblast: střední č. 5, ul. kpt. Nálepky od č. 65 a 70
Obec: Suchdol
část obce ohraničená čísly: 219, 11, po ul. J. Křičky, J. Rokycany č.12,
Dne: 19. 4. 2017 od 12:00 do 56, 58, 289, 84, 291, 296, 281, 138, J. Köhlera 23 (zahrada), areál fy.
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část 190, 295, 285.
Montáže Kučera s.r.o., Za Drahou,
obce Suchdol-Klárky: oblast ohra- Dne: 20. 4. 2017 od 10:00 do Prostějov
ničená čísly 1, 2, 39 a 107 po konec 12:00 hodin. Vypnutá oblast: část Dne: 21. 4. 2017 od 7:30 do 14:00
obce směr Jednov.
obce: oboustranně od č. 220 a 45 hodin. Vypnutá oblast:
praObec: Hamry
po konec obce směr ZD (ohraniče- vá strana ul. Čs. armádního sboru
Dne: 19. 4. 2017 od 7:30 do 16:30 no čísly: 26, 28, 1, 253, 244, 237). od č. 2 po č.32. Ul. Vrahovická č.
hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 20. 4. 2017 od 12:00 do 170, oboustranně M. Alše od. č. 2 a
od Žárovic po č. 36, 37, 38 a 104 14:30 hodin. Vypnutá oblast: část 3 po č. 813, 811, celá ul. Husitská.
(za mostem), vč. oblasti směrem obce: oboustranně od č. 189 a 139 Dne: 21. 4. 2017 od 8:00 do 14:30
ke střelnici a chatových lokalit.
po konec obce směr Kandia.
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Obec: Kralice na Hané
Obec: Prostějov - Vrahovice
Vrahovice s celými ulicemi: Z.
Dne: 19. 4. 2017 od 13:00 do Dne: 21. 4. 2017 od 7:30 do 10:00 Wintra, Kopečného, Podivínské15:00 hodin. Vypnutá oblast: celý hodin. Vypnutá oblast:
část ho, Střížova, Tylšarova, Krumlovareál Spedition Feico, spol. s r.o.
obce Vrahovice s ulicemi: M. Alše, ského, Poláčkova, M.Majerové
Obec: Prostějov
I. Olbrachta, Jano Köhlera (mimo mimo č.29 a Medicoms s.r.o., VraDne: 19. 4. 2017 od 7:30 do ZŠ), Husitská, Jilemnického, Za hovická jednostranně od č.62 po č.
11:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. Drahou 4275, Staškova, Košická, 168, J. Hory č.1 a 2.
E. ON Česká republika, s.r.o.
Mozartova od č. 2 po 10 a č. 5, 7, Prešovská, Jaselská, Kyjevská, Tr-

letos slavíme jubileum...

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz
REALITY

SLUŽBY

PRODÁM

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

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

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

Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
774 421 818
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430

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

KOUPÍM BYT nad 100 m2. 792 284 176
Hledám ke koupi zahrádku v Prostějově, tel.: 608 944 201

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

KOUPÍM byt 1+1, nebo 2+1.
732 715 302

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Hledáme ke koupi byt 3+1, i k rekonstrukci, 774 409 430

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování

Koupím dům v okolí Prostějova.
Tel. 731 083 931
Hledám do pronájmu zahrádku v Prostějově. Tel.: 608 944 201

řádková inzerce / vzpomínky
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AKCE! Prodej bukového palivového dříví. Cena 500 Kč/prms. Doprava zajištěna. Pila K+L Doloplazy
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
metrovky, odřezky od pily, uhlí a brikety
Cena od 490 Kč/m. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013

Dne 28. března 2017
to bude 30 let od úmrtím
pana Josefa MATOUŠKA.
Vzpomíná rodina
a přátelé.

Dnes, tj. 27. března 2017
uplyne 1. smutné výročí od úmrtí
paní Jaroslavy FRÝBORTOVÉ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Loučím se s Vámi, přátelé milí,
ruky stisk Vám už nemohu dát.
Dotlouklo srdce, došly mi síly,
vzpomeňte na mne, kdo měl mne rád.

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

Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
Koupím garáž v Prostějově. Telefon: 721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
776 561 214
Rekonstrukce koupelen.
Tel.: 605 459 652

Koupím garáž v areálu řadových garáží na
Krapkově ulici (bývalý OSPAP a pekárny).
Tel.: 602 537 370

Kanalizační přípojky, zemní práce,
Prodám RD v Dětkovicích, po rekon- demolice. Tel.: 606 422 018
strukci, velká zahrada, ihned volný.
Tel.: 736 180 204
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 e-mailu:
info@jh-zatepleni.cz

Prodám garážová vrata výklopná a láheve
kyslík + plyn, zn. levně. Tel.: 774 664 966

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

Prodám šestikotcovou novou králíkárnu a vozík za koně. Tel.: 723 408
151, volat po 19:00 hod.

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

Pronajmuprostorybývalévinotéky
v Pv, Plumlovská ul. Možnost
i jako obchod, kancelář apod. Tel.:
604 202 135
Pronajmu pěkný nový byt 1+kk blízko centra Pv. Nájemné 4 590 Kč +
inkaso. Volný od 1.4.2017. PENB E.
Jen vážní zájemci. RK nevolat. Tel.:
776 808 064

OZNÁMENÍ
BURZA ŠKOL v Otaslavicích - v období
pondělí od 27. 3. do pátku 31. 3. je možné knihy na burzu uložit obecní knihovně. Prostřednictvím burzy je možné nabídnout knihy dalším zájemcům nebo
je darovat Obecní knihovně v Otaslavicích. Zajímavou knihu je možné si
zakoupit za symbolickou cenu.
Valná hromada Honebního společenstva Kostelec na Hané se koná
dne 7. dubna 2017 v 16:00 hod
v jídelně mateřské školy na Sportovní ulici v Kostelci na Hané.
Klub aktivních seniorů při STP Prostějov se sídlem Kostelecká 17, Prostějov
vás srdečně zve na zájezd do Velkého
Mederu-Slovensko dne 22. dubna
2017. Odjezd autobusem z hl. nádraží
od lokomotivy v 5:00 hod. Zájemci se
mohou přihlásit na tel.: 588 008 095
nebo 724 706 773.

Zdravotní prodejna Ivka, Plumlovská
ul., nabízí nové jarní vzory kvalitní
kožené obuvi i na velmi problémový
nohy (kostky, nárty, ostruhy) + doplňkový prodej dárkové kosmetiky a molitanů různé výšky. Otevřeno i v sobotu.

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

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
Provádíme dokonalé stroj. čištění Skácel, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz
sed. souprav a koberců. M. Revay tel.: PO - PÁ 11:00 – 16:00 hod.
604 439 302, 582 382 325, www. revay.cz
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
Stavby betonových plotů drátěa stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraného i průmyslového oplocení,
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
materiál přímo od výrobce za
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
super ceny.Tel.: 606 422 018
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Stříhání a úprava psů v Prostějově
736 127 661, simonrene@seznam.cz
tel.: 774 942 100
Koupím motocykly československé
Kompletní pokládka zámkové
výroby. Tel.: 722 208 708
dlažby, žulových kostek, obruby
Vykupujeme starý nábytek do roku
palisád a další. Rychle a kvalitně.
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
Tel.: 606 422 018
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS – PRAT, staré
Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti motorky Javy a celé pozůstalosti. Tel.:
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně 702 809 319
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018

www.vecernikpv.cz

Vydal ses na cestu,
již chodí každý sám, jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
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Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
vPROSTĚJOVSKÉMVEČERNÍKU.

Dne 26. března 2017
by se dožila 75 let naše maminka
paní Marie ZAPLETALOVÁ.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují dcery Eva a Katka
a syn Zdeněk
s rodinami.
Dne 29. března 2017
uplyne 2. smutný rok, kdy nás opustil
pan Josef POŘÍZKA
z Otínovsi.
S láskou vzpomínají manželka
Drahoslava, synové Martin a Zdeněk
s rodinami.

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11,
tel.: 582 332 100

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi
Marie Kuciánová 1927
Prostějov
Jana Maráková 1944
Želeč
Marie Spisarová 1927
Pivín
Rudolf Piňos 1940
Nové Sady

SEZNÁMENÍ

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

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

Dnes, tj. 27. března 2017
uplyne 5. smutné
výročí od úmrtí
paní Aleny JANEČKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

16011421482

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

Dne 30. března 2017
vzpomeneme
2. smutné výročí od úmrtí
naší milované maminky a dcery
paní Renáty KRIVČÍKOVÉ.
Všichni, kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují děti Lukáš
a Barbora, rodiče, bratr Luboš
s rodinou, rodina Vychodilova
a kamarádka Renča.

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883, 582 340 004

Zednictví Vančura vám kvalitně
a levně zhotoví veškeré stavební
práce menšího i většího rozsahu, kontakt: zednictvivancura@seznam.cz,
tel.: 774 627 358

FINANCE

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

Dne 30. března 2017
by se dožil 74. narozenin
pan Vojtěch HÁJEK
z Přemyslovic
a zároveň dne 31. března 2017
uplyne 5. výročí od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami
a vnoučata.

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
dnes. Tel.: 603 218 330

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

Kytičku růží bychom Ti
k narozeninám chtěli dát,
ale už jenom můžem u hrobu
postát a s láskou a úctou tiše vzpomínat.

Dne 30. března 2017
vzpomeneme smutného výročí,
kdy před 30 lety zemřela naše
maminka, babička
paní Zdeňka ŠUPOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcera Alena
s rodinou.

Prodej konzumních a krmných brambor
a pšenice. Oldřich Mlčoch, Lešany 36,
tel.: 721 308 323

15012920079

Koupim byt 2+1 nebo 3+1 v Prostejově,
osobni vlastnictvi.Telefon: 732 347 642,
volat po 17. hodine. RK nevolat.

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

Děkuji všem, kteří doprovodili
na poslední cestě
pana Jaromíra VYSTAVĚLA
z Bedihoště.
Poděkování náleží také Pohřební
službě p. Makového za důstojné
rozloučení a paní, která měla
k pozůstalým procítěnou smuteční řeč.
Tímto také děkuji všem za účast,
projevy soustrasti a květinové dary.
Manželka Dagmar.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme Ti naposled dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

Hledá se obyčejná žena na vážný vztah.
Já 37/197 štíhlý – ty 30 až 40-ti letá i s jedním
dítětem. Okolí Prostějova. Písemné odpovědi zasílejte na adresu redakce.
Hledám skromnou ženu střední postavy pro společný život z okolí Pv.
Řidičák vítán, auto mám. Rozvedený
72/174. Tel.: 776 210 670
Hledám ženu k hezkému trvalému
vztahu. Já 54/180/80. Tel.: 775 682 084

Poslední rozlouèení
Úterý 28. března 2017
Božena Hloušková 1936 Prostějov 11.00 kostel C+M Prostějov
Milan Ilgner 1932 Dětkovice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Milada Marková 1923 Protivanov 14.00 kostel Protivanov
Pátek 31. března 2017
Josef Koleček 1929 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Jedlička 1947 Stínava 14.30 kostel Stínava
Sobota 1. dubna 2017
Miloslav Karásek 1940 Ohrozim 14.00 kostel Ohrozim

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi
Pavel Sarnecký 1972
Prostějov
Leopolda Karpátiová 1936 Prostějov
Milan Košťálek 1951
Prostějov
Ing. Oldřich Dostál 1951 Prostějov
Milan Straka 1942
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 27. března 2017
Marie Dofková 1948 Kostelec na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 29. března 2017
Vlastislav Žák 1955 Alojzov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 1. dubna 2017
Tomáš Voráč 1943 Plumlov 11.00 Obřadní síň Plumlov

Pohřební služba FCC Prostějov
Antonín Pírek 1934
Čelechovice na Hané

Poslední rozlouèení
Pondělí 27. března 2017
Marie Pitáková 1940 Niva 11.00 Obřadní síň Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ

nabídka pracovních míst

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

letos slavíme jubileum...

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.

Firma sídlící v Pv přijme řidiče sk.
C, E na vnitrostátní i mezinárodní
dopravu. tel.: 602 502 098

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?
.

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Hledám elektrikáře vhodné i pro absoSpolečnost Kinetic s.r.o přijme šičky
základní+praktická GALA Prostějov
loventy, nebo aktivní důchodce. Tel.: Brašnář/-ka, šič/-ka - šicí automaty 14 500 Kč dvousměnný
do dílny v Prostějově a v Protivanově
Číšníci/servírky
13 400 Kč turnusové služby základní+praktická Pension Mánes, Čechy p/K
774 989 007
na šití batohů, tašek a pouzder. Nástup
Číšníci/servírky
14 000 Kč turnusové služby střední odborné
U Tří králů Prostějov
možný: IHNED. Tel.: 582 365 770. Klub životního stylu nabízí přivýdělek
BOWLING PALACE
pro
3-5
lidí.
Zajímavá
flexibilní
práce
Elektrikáři
20 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Richard Černý Prostějov
Email: kinetic@kinetic.cz
přijmeme ČÍŠNÍKA/BOWLWRA
v příjemném kolektivu. Kompletní
Instalatéři
20 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
JAMASTAV MORAVIA Držovice
- hlavní pracovní poměr.
Přijmeme pracovnici na úklid pro- zaškolení. Tel.: 774 601 167
Kuchař/-ka
25 000 Kč
turnusové služby střední odborné
Penzion a restaurace U Chmelů Pv
Požadavky - bezúhonnost, příjemné
vozních prostor. Místo vyhrazené pro
Pizzař/-ka
25
000
Kč
turnusové
služby
střední
odborné
Alfa
street company Prostějov
vystupování,
technické
zaměření
Přijmeme brigádníky na letní
OZP. Kontakt: 778 744 894
Provozní motorestu
16 000 Kč turnusové služby střední odborné
Kelerest Vranovice-Kelčice
a zručnost, znalost AJ. Praxe nebo
sezonu na plumlovské přehradě.
vyučení
v
oboru
číšník
výhodou,
odSkladový
pracovník/-ce
18
000
Kč
třísměnný
základní+praktická
HOPI
Kralice na Hané
Telefon: 777 301 936,
Hledáme pracovníka na gril-letní
polední směna ÚT - SO. Pro obsluhu
Tým lídr
34 500 Kč třísměnný
ÚSO s maturitou HŽP Prostějov
kocourek.radek@seznam.cz
zahrádka. Tel.: 731 525 155
bowlingu zaučíme. Tel.: 728 634 274
Vedoucí oddělení řidičů-zkušební komisař/-ka
H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře
na odboru dopravy mmpv
25 740 Kč pružná prac. doba vyšší odborné
Statutární město Prostějov
Zavedená firma přijme spolehlivou pánských sak na krátkodobé brigády
Hledáme
pracovníky
na
pozici
zámečprodavačku na zkrácený pracovní úva- v průběhu roku. Životopisy zasílejte na:
zek do prodejny kusového textilu, blíz- H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01, Pros- ník, montér ocelových konstrukcí
ko centra. Vhodné zejména pro zdat- tějov, e-mail: personal@hdas.cz, telefon: včetně opláštění a potrubáře výhodou
nou důchodkyni, nejlépe vyučenou 582 305 600, 602 574 287 pí. Brablecová. svářečský průkaz CO2, TIG, elektroda.
Nutná znalost výkresové dokumentace,
v oboru. Nástup možný ihned. Tel.:
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
výhodou zkušenosti v oboru, možno
777 580 880
Bezpečnostní agentura přijme pracovníky i absoloventi, zaučíme. Dobrý zdrana dohodu na noční směny do heren,
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Beton Morava, zakázková výroba z betonu podmínkou čistý TR, tel.: 776 231 741 votní stav, fyzická zdatnost. Montáže Pozice
i mimo okr. Prostějov, ubytování, do- Montážní dělníci
přijme pracovníky na HPP, OSVČ po 13:00 hod.
200 Kč/hod.
jednosměnný
střední odborné
Petr Zajíček, Kostelec na Hané
prava
hrazená.
Nástup
možný
ihned.
i brigádně. Nabízíme 150 - 200 Kč/hod.,
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
požadujeme pracovní nasazení, spolehli- MÓDNÍ STUDIO Prostějov hledá Platové podmínky dle zkušeností. Tel.:
734 103 861, Zámečnictví Petr Zajíček. Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
vost, zručnost. Volejte na tel.: 608 424 595
krejčí, švadleny pro zakázkovou výrobu oděvů. Absoloventy zaučíme!
STAVEBNÍ FIRMA přijmeme na
Tel.: 724 208 474
HPP ZEDNÍKA - FASÁDNÍKA.
Nabízíme: výborné platové podmínky. Přijmu kuchaře, příp. pomocnou sílu.
ØÁDKOVÉN INZERCE
Tel.: 608 984 766
Nutný ŘP sk. B, tel.: 775 711 241
dalšího èísla je

HLEDÁTE BRIGÁDU?

UZÁVÌRKA

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

17032310321
17031520294

16101223189

17032410328

17032310326
16032110316

17021020151

v PÁTEK 31. BØEZNA
v 10.00 hodin

17032310323

Hledáme řidiče sk. B na dodávku do 3,5t Hledám pracovníky do lesa na sázení
- vnitrostátní i mezinárodní přepravu. stromků, dobré platové podmínky.
Tel.: 775 967 516
Volejte: 776 449 009

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz
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I třinácté 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 30. března 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Svatoplukova 22
Libor NAKLÁDAL, Ptení 256
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Ladislav OkleštěkMíla KOCHÁNKOVÁ, Přemyslovka 9, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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CANNABIS
Alena POLÁKOVÁ, Brodek u Prostějova 32
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.

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



  

SUDOKU

! "#

2,3,2,1
Miroslav HÁJEK, Lípy 312, Čechy pod Kosířem
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
KŘÍŽOVKA

17031060283

   

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
 
 

! "#

Dubnové Momenty tour Pavla Callty v Kascentru Prostějov
Emilie HRUBANOVÁ, Dobrovského 14, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč na představení.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17031060279

17031060282

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V ZÁMECKÉ ........

ZNAKY, ALONŽ, PIKLE, OPUKA, RANEC, LENKA, DŮRAZ, VDOVY, MOROŇ,
VKLAD, ONAMO, ODPAD, ODDYCH, VEPŘI, ALITY, SPLAV, PŮJČKA, DRBNA,
IRSKO, KOMPOT, ANORAKY, POLÍŘI, KOBOS, NIMRA, ŘÁDKY, ANDĚL, CVIKY

Výherce získává POUKAZ
 
 

Výherce získá POUKAZ 




BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1703036029

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
staronového kouče prostějovských agelek, který vystřídal Petera Gogu...

17031060284

Výherce získá POUKAZ
 
 

Výherce získá POUKAZ  
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Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz

TIP  ku

BASKETBAL:
sobota 1. dubna:
13:00 TJ OP Prostějov – SŠMH Handicap Brno (3. čtvrtfinále extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).
neděle 2. dubna:
10:00 TJ OP Prostějov – SŠMH Handicap Brno (případné 4. čtvrtfinále extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).

NEDĚLNÍ

FLORBAL:
sobota 1. dubna:
8:30 20. kolo Olomouckého přeboru
mužů (FbC Playmakers Prostějov „B“,
Kojetín, Uničov „B“, Postřelmov, Olomouc „B“, SH Kostelec na Hané).

TANEČNÍ ČAJE

HÁZENÁ:
neděle 2. dubna:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
Legata Hustopeče (18. kolo 2. ligy mužů,
sk. Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).

KDY: NEDÌLE 2. DUBNA 2017, 16:00 HODIN
KDE: NÁRODNÍ DÙM, VOJÁÈKOVO NÁM. 4,
PROSTÌJOV
Tradice tanečních nedělních odpolední byla v Prostějově po desetiletích obnovena v roce 2011 a od té doby
úspěšně pokračuje. Není tedy divu, že Zdravé město
Prostějov ve spolupráci s Národním domem a Okrašlovacím spolkem města Prostějova pořádá tuto oblíbenou akci i letos! Poprvé si mohou přijít všichni zatančit
do Národního domu už tuto neděli 2. dubna!
„O taneční odpoledne je v Prostějově velký zájem. Zaznamenala jsem požadavky na opětovné pořádání nedělních

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 31. března až neděle 2. dubna:
9:00 Sida Cup (1. den mezinárodního
turnaje ročníku 2004 a mladších, zimní
stadion Pv).

tanečních dýchánků jak od zástupců starší, tak i mladší generace,“ uvedla prostějovská primátorka Alena Rašková.
Letos se Nedělní taneční čaje uskuteční v Národním
domě kromě zmíněné neděle 2. dubna ještě i o nedělích
9., 23. a 30. dubna. „Hrát bude skupina Romantica Romana Pytlíka. Zveme všechny zájemce, aby si zatančili
a zasmáli se, tím si prodloužili svůj život,“ poznamenala Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova.

STOLNÍ TENIS:
Sobota 1. dubna:
10.00: Finálový turnaj krajského poháru mužů (týmy Ondratice "A", Město Albrechtice "A", Přerov "B", Olomouc Neředín "B", sokolovna v Brodeku u Pv).

 DIVADEL
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 27. března
17:30 Lví žena
norské drama
20:00 Amadeus
americké drama
úterý 28. března
17:30 Kráska a zvíře
americký rodinný muzikál
20:00 Život
americký sci-fi thriller
středa 29. března
17:30 Skryté zlo
americký horor
20:00 Psi Páně aneb Sněz ten film
český dokument
čtvrtek 30. března
17:30 Volání netvora: Příběh života
americké fantasy
20:00 Ghost in the Shell
akční sci-fi USA
pátek 31. března
17:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
animovaný film USA
20:00 Ghost in the Shell 3D
sobota 1. dubna
15:30Šmoulové:Zapomenutávesnice3D
17:30 Volání netvora: Příběh života
20:00 Ghost in the Shell 3D
neděle 2. dubna
10:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
15:30 Špalíček
animovaný film Československo (1947)
17:30 Kráska a zvíře 3D
20:00 Ghost in the Shell

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 27. března
18:00 MÍT A NEMÍT
LiStOVáNí.cz č.6
účinkují: P. Oubram a T. Drápela
úterý 28. března
19:00 STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Divadlo Hanácké obce Prostějov
režie: Hana Lužná
19:00 KLÍČ PRO DVA
Moje divadlo Prostějov
hrají: M. Drmolová, H. Švédová, J. Dohnal
středa 29. března
15:00 MATEŘINKA
festival mateřských škol
čtvrtek 30. března
19:00 S ÚSMĚVY IDIOTŮ
Divadlo v Dlouhé Praha
hrají a zpívají: M. Doležalová,
V. Lazorčáková, L. Veliká
do 31. března
ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH
výstava fotografií - dokument obohacující
divácký pohled na jeviště o pohled tichého pozorovatele za oponou

Knihovna

Vápenice 9, Prostějov
úterý 28. března
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje osmý ročník oblíbené výtvarné
dílny, tentokrát se budou vytvářet jarní
dekorace
středa 29. března
Kino klub
10:00 a 17:00 CARMEN ANEB JAK
POUŽÍVAT KATALOG KNIHOVNY
z pohodlí svého domova si přes internet můŠkolní 4, Prostějov
žete v knihovně vyhledávat knihy, zadávat si
sobota 1. dubna
rezervace i prodlužovat výpůjční dobu
15:00 MALÝ BLESK
do 31. března
pásmo pohádek ČR
KNIŽNÍ BAZAR
17:30 DOBA LEDOVÁ:
hledáte zajímavou knihu pro svou knihovMAMUTÍ DRCNUTÍ
ničku? Je vám líto vyhodit knihy, které již
animovaná americká komedie
nepotřebujete?
20:00 HACTSAW RIDGE:
JÁ A MOJE KNÍŽKA:
ZROZENÍ HRDINY
malá dětská fotosoutěž
válečné americké drama
zajímá nás, která knížka je právě teď tvoje nejoblíbenější. Na emailovou adresu
Kulturní klub
detske@knihovnapv.cz pošlete svoji „selfie“
s knížkou, která je NEJ. Buďte kreativní, nápadití. Připojte své křestní jméno,
Školní 4, Prostějov
a když se vám bude chtít, napište krátce,
pondělí 27. března
proč se vám zrovna tahle knížka tolik líbí.
17:00 POKRAČOVACÍ TANEČNÍ
Každý, kdo se zúčastní, bude zařazený do
KURZY
losování o knižní odměnu.
pátek 31. března
do 13. dubna
18:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN
SPISOVATELÉ JAK JE NEZNÁTE
PRO SENIORY
Ernest Hemingway a Victor Hugo psali
do 31. března
nazí. Hugo navíc ve dnech autorského
TOMÁŠ PETŘÍK VÝSTAVKA
„bloku“ kázal svým podřízeným odnést
výstava pedagoga na Střední škole desig- všechny jeho šaty, aby tak nemohl ven
nu a módy v Prostějově, který představuje a byl připoután ke své práci. Další dvě
svou intermediální tvorbu
stovky zajímavostí ze soukromí třicítky
autorů, klasických i současných, našich
ŠPALÍÈEK
i zahraničních se můžete dozvědět díky
této literární výstavě.
Uprkova 18, Prostějov
do 2. dubna
Muzeum a galerie
KOUZELNÝ SVĚT
CÍNOVÝCH VOJÁČKŮ
v
Prostìjovì
výstava cínových vojáčků z napoleonských
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
válek ze soukromé sbírky
do 24. dubna
do 24. dubna
KJÓSA SUGURI – KJÓSABORI
GEOLOGIE SVĚTA v amatérské
výstava představuje více jak sto kusů prací
fotografii profesionálního geologa
výstava geologické zajímavosti z pěti kon- tohoto mistra lakových dřevořezeb druhé
čtvrtiny až konce dvacátého století
tinentů v obrazech

DUHA

DUHA

akce
v regionu...
Aprílový koncert v Čelechovicích
Zastupitelstvo obce
Čelechovice na Hané
a TJ Sokol Čelechovice na Hané uvádějí XIII. Aprílový koncert a jarní výstavu. Akce se bude konat tuto sobotu
1. dubna v 15:00 hodin v sokolovně
v Čelechovicích na Hané. Zahraje na
ní dechový orchestr ZUŠ Prostějov
a vystoupí žáci ZŠ Čelechovice na
Hané. Vstupné dobrovolné.

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

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 28. dubna
„CESTY, CESTOVÁNÍ...“
výstava oceněných prací z okresní výtvarné soutěže
do 31. března
CESTA MEZI OKEM A SRDCEM
výstava - akční tvorba žáků výtvarného
oboru
(Galerie Linka)

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
CHARITY PROSTĚJOV
výstava k 25. výročí jejího založení
(Zámecká galerie)
do 31. května
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 31. března
20:00 DEPECHE MODE
REVIVAL BAND
přijďte zavzpomínat na legendární kapelu
sobota 1. dubna
20:00 TOUR 2017 - 20 YEARS
OF DAMAGE
koncert Metallica czech revival band Pv

#$ !
Komenského 6, Prostějov
sobota 1. dubna
17:00 ŠLEHAČKOVÁ BITVA
a SPANÍ V KOUTKU
S sebou oblečení a zásobu šlehačky, dále
pyžamo, hygienu, spacák nebo karimatku
(popř. je možnost zapůjčení), čepice nejlépe baret, vyzvednutí dětí okolo desáté
druhého dne.

Galerie N7
nám. Sv. Čecha 3, Prostějov
do 31. března
RADOSLAV KOČÁR
výstava obrazů olejomaleb
převážně z krajiny Vyškovska

%!
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pátek 31. března
12:00 TVOŘÍM, TEDY JSEM..
Zdravé město Prostějov a Český červený
kříž pořádá 5. ročník setkání tvořivých lidí
z regionu.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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aneb, co se
  STAVY kde děje…

„Čtenář roku 2016“ poprvé v Němčicích
Městská knihovna Němčice nad Hanou
zve na první ročník vyhlášení „Čtenáře
roku 2016“. Titul si odnese ten, kdo si
v uplynulém letopočtu vypůjčil a přečetl
nejvíce knižních titulů ze všech čtenářů
němčické knihovny. Součástí slavnostního programu bude i vystoupení dětí
ze ZUŠ Němčice nad Hanou. Akce
se koná ve středu 29. března od 17:00
hodin v knihovně.
Koncert ZUŠ
Tento pátek 31. března od 16:30 hodin
se v sále takzvaného „vysokého zámku“
bude konat Benefiční koncert žáků ZUŠ
Plumlov.
Smrtná neděle v Němčicích
Národopisný folklórní soubor Pantlék
a město Němčice nad Hanou vás zvou
na Smrtnó nedělo. Akce se bude konat
tuto neděli neděli 2. dubna v Němčicích
nad Hanou. Děvčata se s májičkama zúčastní mše svaté, od 15:00 hodin začíná
program v sále kina Oko. Vše zakončí
pálení smrtky a smrťáka na náměstí.

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
* ve čtvrtky od 17:00 do 19:00 přijďte si
posedět u kávy či čaje. K dispozici je také
dětská herna
* v úterý 28. března se koná seminář „Systém
sociálních dávek v ČR“. Cílem je seznámit
účastníky s „filozofií“ českého sociálního
systému a poskytnout přehled o konkrétních
dávkách včetně informace, kdy a za jakých
podmínek lze dávky čerpat.
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* Noc s Andersenem - jaká dobrodružství
mohou potkat Bobíka, Fifinku, Myšpulína
a Piňďu? A co teprve vás, jejich nové kamarády? ICM Prostějov zve všechny děti od
6 do 11 let na tradiční Noc s Andersenem,
která proběhne v pátek 31. března. Čeká nás
povídání o knížkách, hry, zábava, kreativní
dílničky i mnoho dalšího, a to vše spojené
s přespáním v budově Cyrilometodějského
gymnázia. Vyplněné přihlášky, které najdete na www.icmprostejov.cz, zasílejte do
28. března na e-mail info@icmprostejov.cz.
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 27. března od 16:00 do
18:00 hodin se uskuteční tvořivá dílna
„Keramika“
* vycházka pro veřejnost „Litovelské Pomoraví“ se koná tuto sobotu 1. dubna. Sraz
v 9:30 hodin v Litovli na vlakové zastávce
Litovel-město.

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
SONS PROSTÌJOV
do sluchadel a drobného příslušenství ke
* v pondělí 27. března od 14:30 do 15:30 sluchadlům. Zároveň vás upozorňujeme
hodin „Protahovací cvičení“
na změnu telefonního čísla poradenského
* v úterý 28. března se koná výlet do Brna zařízení: 775 549 777.
s návštěvou Technického muzea a prohlídV úterý 28. března od 14:00 hodin
kou výstavy Počátky Českého slepeckého
se koná přednáška v rámci
tisku, 100. výročí vzniku časopisu Zora.
Akademie Seniorů „trénink paměti III.“
Odjezd z Pv vlakem v 7:23 hodin, odjezd
s
Mgr.
Magdalenou Ondráčkovou
z Brna vlakem v 15:18 hodin.
* ve středu 29. března pořádáme výlet do v prostorách LIPKA, z.s. Tetín 1, Prostějov.
Olomouce s návštěvou firmy Nestlé, závod
Zora a možností nákupu cukrovinek za pod- Společnost Věda a technika na dosah, z.ú.
nikové ceny. Odjezd z Pv vlakem v 8:35 ho- se vrací do Prostějova s akcí, kterou před
rokem s nadšením navštívila tisícovka lidí.
din, odjezd z Ol vlakem v 11:07 hodin.
* ve čtvrtek 30. března od 8:00 do 11:00 Spolu s „geniátory“ chce zábavnou a poučhodin se pořádá „Tvoření z keramické nou formou přiblížit dětem i dospělým některé oblasti vědy. II. Velikonoční jarmark
hlíny v Lipce“
vědy a techniky se koná 31. března a 1.
CENTRUM PRO RODINU
dubna od 9:00 do 17:00 hodin v budobě
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
ART ECON SŠ, Husovo nám. 91. Vstup je
* v pondělí 27. března se konají
zdarma. Více také na www.geniator.cz.
biblické tance „Jsem žena“
Proč muži chtějí výsledky a ženy zážitky?
RÙZNÉ...
Zveme vás na přednášku pod názvem
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP, která se
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjče- koná ve čtvrtek 6. dubna 2017 v Městské
ní kompenzační pomůcky, například polo- Knihovně v Prostějově, Skálovo nám.6, od
hovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, 17:00 hod. Součástí programu bude manWC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz tra terapie a ochutnávka. Vstupné dobropomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 volné, rezervace na tel.: 731 445 474
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
mouc v Prostějově nadále poskytuje služby PV, Hacarova 2 je z důvodu dlouhodobé nenevidomým a slabozrakým občanům na moci dočasně uzavřena. Informace pouze na
e-mailVladimira.Zapletalova@seznam.cz.
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
MC Cipísek
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi,
každé sudé pondělí od 17:00 hodin.
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 Už jen pět dnů můžete hlasovat v kulturní anketě Cena
Olomouckého kraje. Máte vybráno?
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Foto: Josef Popelka
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šXastnou vítìzku
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stran
35

Michal KADLEC

strany 24 a 25

VRÁTÍ SE
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VAR

PROSTĚJOV Přestože všichni zainteresování okolo prostějovského hokeje drží ohledně dalšího vý-  Vedení Agelek loví zpátky kubánvoje až zatvrzelého bobříka mlčení, Večerníku se podařilo zjistit alespoň dílčí informaci o jednáních skýtalent.KoučČadajemomentálně
na téma prvoligové licence pro„A“-mužstvo LHK Jestřábi...
v Havaně...
strany 36 a 37

ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL
JEDNOU MISSOK: Kristýna Po hanácké palubovce
VTOU se ceny nedo3kala budou dusat Tuři a pak Lvi
 O titul mistra české republiky
usilovaly o víkendu v Kostelci na
Hané střelci z polní kuše. Ti se do
zdejší sportovní haly sjeli z celé
Moravy. Čtěte v příštím čísle!
 V noci z úterý 21. na středu
22. března odcizil dosud nezjištěný pachatel směrová světla přímo
z vozidla značky Audi zaparkovaného u rodinného domu v Krasicích.
Čtěte na www.vecernikpv.cz!
 Oddíl SK Prostějov uspořádal
v neděli 26. března závod Českého
poháru v Trail-o (přesné orientaci). Jedná se o jednu z disciplín
orientačních sportů.
 Druholigoví dorostenci házenkářského Centra Haná rozstříleli
v domácím prostředí silnou Ostravu a v čele tabulky si drží tříbodový
náskok před druhým Zlínem.
 Extraligoví junioři BCM
Prostějov nevkročili do play-off
pravou nohou. Na palubovce favorizovaného Nymburka dvakrát
těsně podlehli a jsou na pokraji
vyřazení. Třetí duel vyřazovací
série se hraje v sobotu 8. dubna
v Prostějově.
 Včera ovládly němčickou halu
Suprovka mažoretky, které v kvalifikaci bojovalo o účast na mistrovství České republiky.

PROSTĚJOV Hned dva zápasy na vlastní palubovce odehrají v průběhu nadcházejícího týdne basketbalisté Prostějova. Ve středu 29. března nastoupí proti Dekstone Tuři Svitavy a o dva dny později přijedou
do haly Sportcentra DDM Lvi z Jindřichova Hradce. Oba duely začínají
v 18:00 hodin.
„Doma jsme už toho prohráli hodně, další ztráty nechceme připustit.
V obou případech se pokusíme uspět. Tabulka je hodně vyrovnaná
a do konce programu ve skupině A2 se může stát cokoli. I z pohledu
postupu do vyřazovací části soutěže. Dokud bude naděje na postup,
chceme se o tuto šanci prát,“ říká před zápasy Zbyněk Choleva, trenér
prostějovských Orlů.
Výsledky budou nesmírně důležité, neboť poslední čtyři celky ještě čeká dvoukolová prolínací soutěž, v níž se dosažené body započítávají.
A Prostějovu se toto klání o záchranu bude týkat! „Ve hře je ještě hodně bodů. V průběhu sezóny se nám nepodařilo získat tolik bodů, kolik
bychom si přáli. Proto musíme brát na zřetel i variantu, že budeme
hrát prolínací soutěž o záchranu. Pokud se tak stane, chceme vstoupit
do této fáze v co nejlepší pozici, a proto musíme do konce nadstavby
uhrát co nejvíce výher,“ uvědomuje se předseda klubu Ivan Pospíšil.
Vedení basketbalistů nerozlišuje, který soupeř bude snadnější.
Na to se v současné situaci nedá ohlížet. „Je jedno, jestli půjdeme na první tým v tabulce, nebo poslední. Potřebujeme body
a ty chceme získat. I noví hráči si na prostředí naší haly už trochu
zvykli, chceme navíc využít i podporu fanoušků. Věřím, že se nám
to podaří,“ přeje si kouč Choleva.
(lv)

OLOMOUC, PROSTĚJOV
Páteční večer patřil v rámci čtvrtého ročníku soutěži
MissOK. V rámci tohoto unikátního souboje mělo své
želízko v ohni i Prostějovsko.
Bohužel studentka Reálného
gymnázia a základní školy
města Prostějova Kristýna
Dohnalová se mezi dvanáctkou nejúspěšnějších na medailové stupně neprosadila.
Přesto bude na klání v olomouckém BEA centru vzpomínat v dobrém. Vítězkou
MissOK pro rok 2017 se nakonec stala Lucie Henslová
z Gymnázia Čajkovského
v Olomouci.
(red)
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
S KRISTÝNOU
DOHNALOVOU
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

Foto: archív Veerníku

boje na zelených trávnících aneb
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KAM ZA F

➢

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 16. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO

SOKOL KONICE
FK BRODEK U PŘEROVA
NEDĚLE 2.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL ČECHOVICE
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
NEDĚLE 2.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

SK LIPOVÁ
FK SPARTAK LIPNÍK N.B.
NEDĚLE 2.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
FK TROUBKY
NEDĚLE 2.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

TJ SMRŽICE
CELTIC LIBIVÁ
NEDĚLE 2.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz
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Karel Foltin zavedl herce i diváky
do zoo, které ztratilo lvího krále
BYLI JSME
U TOHO

P INSPIROVALY
MUZIKÁLOVÉ KO*KY

VIDEO&FOTO
PTENÍ„Všichni na vás čekáme. Kde jste? To jste si byli zapálit?“ otázal se důrazně, a přesto s nadhledem režisér Karel
GALERIE
Foltin trojice vrabčáků, kteří se zpožděním docupitali na pódium v aule základní školy ve Ptení.„Prosím, mě se chtělo
klikni na
www.vecernikpv.cz
čůrat a ostatní šli se mnou,“ pípl nesměle jeden z nich. Po příletu zpožděného hejna vrabčáků se generální zkouška
představení Kdo bude král rozběhla naplno. Díky pečlivé přípravě proběhla v neděli 19. března premiéra stejně
nebo duchy.
jako čtyři následující představení konaná v průběhu uplynulého týdne bez větších problémů. Celkem je navštívilo Na pódiu se pedstavilo celkem sedmadvacet hercE v kostýmech, které z nich vtšinou udlaly bu zvíata,
Foto: Martin Zaoral
zhruba třináct stovek spokojených diváků ze všech koutů Prostějovska! Večerník byl mezi nimi...
čtu napsaných her na Williama Shake- U nás díky kouzlům sovy Athény obživ- Po premiéře byly naplánovány ještě mají tak tři týdny volna v kuse. To jim členka Městských divadel pražských
EXKLUZIVNÍ
NÍ
speara. „Zbývá mi jich ještě dvanáct,“ ne lev, za něhož se v říši zvířat nepodaři- další reprízy pro žáky škol, kteří projevili asi mohou žáci z jiných škol závidět, ale Nina Horáková, ve studiu herectví na
reportáž
dodal s úsměvem Foltin.
lo najít náhradu,“ prozradil Karel Foltin. zájem do Ptení přijet. „Pro mé svěřence bez těchto podmínek by něco takového JAMU pokračuje Lucka Hejlová a na
pro Večerník
brněnské konzervatoři nyní studuje
Ve srovnání s většinou her „barda z Avo- Jeho poslední hra opět obsahuje i dva- je zásadní, že se týden před premiérou, vzniknout nemohlo,“ zmínil se Foltýn.
nu“ jsou Foltinovy inscenace výrazně náct písní, které sám otextoval. „Dříve kdy intenzivně zkoušíme, ulijí ze školy... PĎĎ navazuje na tradici školního někdejší žákyně školy Eliška NavrátiMartin
náročnější co do použitých kostýmů. mi hudební podklady nahrávali rodiče, (úsměv) Tohle jejich volno pokračuje divadelního souboru, který s malými lová.
V jeho posledním představení sice hrá- nyní už je musím stahovat z internetu,“ i následující týden, kdy hru reprízujeme. přestávkami existuje již od roku 1949. A kdo získal letošního Ptenského
ZAORAL
lo hned sedmadvacet dětských herců, dodal Foltin.
Když se k tomu přidají jarní prázdniny, Ze souboru vyšla mimo jiné současná Ferdu? To se dočtete v příštím vydání!
Jestli něco dává lidskému životu smysl, pouze dva z nich však představovali
pak je to dětství, láska, humor a umění. lidské bytosti. Mimo uťápnutého řediVšechny tyto čtyři ingredience už čtyři- tele zoo a energické ošetřovatelky se to
saa
sa
aa
3x foto: Martin Zaoral
advacet let míchá Ptenské dětské diva- v inscenaci hemžilo vrabčáky, želvami,
dlo (PĎĎ) pod vedením Karla Foltina. surikatami, celou rodinou skunkových,
Někdejší ředitel zdejší školy, který je opičkami a duchy. Chybět nemohli ani
dnes již v důchodu, tráví každé prázdni- papoušek, sup a moudrá sova Athéna,
ny psaním divadelní hry pro žáky a záro- kterou si některá zvířátka pletla s anveň členy divadelního kroužku. Letos ténou. „Kostymérky mně nadávají, že
autor své herce a následně i diváky zave- mají plný sklad kostýmů a já si vždycky
dl do zoo. „Do začátku školního roku vymyslím zase něco nového, co musí
musí být hra vždycky napsaná. Loni vyrábět,“ poznamenal šéf PĎĎ, ktejsem měl tři náměty, dva z nich se při rý se letos při psaní nechal mimo jiné Trojice želv o svém nelehkém údlu zazpívala své Problém se skonem jejich krále pomohla zvíatEm Karel Foltin má všech svých tyiadvacet her natopsaní zadrhly, teprve ten třetí se podařilo inspirovat slavným muzikálem Cats. pomalé želví blues.
vyešit sova Athéna.
ených na videokameru.
dopracovat,“ prozradil osmašedesátiletý „V tomto muzikálu jedna z vyvolených
Foltin, jehož cílem je dotáhnout se v po- koček získá možnost dalšího života.

F o too r e poo r táá ž

MILENA měla problémy i v Prostějově
PROSTĚJOV Šárka Vaculíková známá především jako Adriana Pešková
z nekonečného televizního seriálu
Ulice přijela minulé pondělí do Městského divadla v Prostějově s vlastní
hrou Milena má problém. Neteř slavného herce Lukáše Vaculíka je autorkou, scénáristkou i režisérkou tohoto
hravého, dravého a vážně vtipného
představení. Během večera se navíc
převtělila hned do několika rolí, v nichž dokázala bez přestávky diváky
bavit.
V seriálu Ulice si nyní Adriana Pešková,
které svou tvář propůjčila herečka Šárka
Vaculíková (exkluzivní rozhovor si přečtěte
na straně 12 dnešního vydání - pozn.red.),
užívá odpočinku na dovolené. Ve skutečnosti je však jedna z největších českých
hereckých nadějí v jednom kole. Pokud
se nevěnuje natáčení dalších dílů, objíždí
mimo jiné celou republiku s vlastním dílem Milena má problém.
Tato inscenace trvající něco málo přes
hodinu vznikla během studia Šárky
Vaculíkové na DAMU jako součást

bakalářské zkoušky. Herečka si řekla, že
když už něco tvoří, tak se do toho pustí
po hlavě. A světe div se, povedlo se. Celé
představení se nese v duchu hesla Oscara
Wilda „Život je příliš důležitý na to, abychom ho brali vážně“. Hlavní postava Milena se ocitne v situaci, jakou minimálně
jednou za život okusí téměř každá žena.
Vdává se a najednou těsně předtím, než
má říct své nejdůležitější „ano“ v životě,
nic není takové, jak si mladá žena vysnila.
Jen tak pro nic za nic není představení
věnováno zástupkyním něžnějšího pohlaví před svatbou, po svatbě, s dětmi
i bez nich. Vítáni jsou však taktéž muži,
nejen uklízející. Těsně před učiněním
životně důležitého rozhodnutí dojde na
otázky týkající se toho, zdali se Milena
opravdu dokáže vypořádat s ženskou
úlohou v manželství, jestli je připravena
na všechny domácí práce, vaření, žehlení, praní nevyjímaje. Jestli právě tohle
chce v budoucnu podstoupit. Do duše jí
promlouvají čtyři ženské hlasy, jež zažily
své a o tyto zkušenosti se s nevěstou rády
podělí. Nakonec však vše dopadne tak,

BYLI JSME
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jjak
akk vee ptení
ptenní hledali
hleedalli kkrále...
ráále...

Do pekel s AC/DC a Red Hoty
PROSTĚJOV V Apollu se nezahálelo ani tento víkend. Zatímco v sobotu se na pódiu vystřídalo hned
šest kapel vyznávajících tóny metalu, o den dříve se
zpívalo a tancovalo na známé hity od Red Hot Chili
Peppers a AC/DC. Revival druhé jmenované hudební skupiny je přitom označován jako nejlepší v celé
České republice, kvalita tak byla již předem zaručena.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Martin PYTELA

Na závr pedstavení diváci Milenu
alias Šárku Vaculíkovou zasypali kvtinami.
Foto: Divadlo v Celetné

jak je v klasickém svatebním scénáři plánováno a ženich se souhlasu své budoucí
chotě dočká.
Šárka Vaculíková se svou hrou návštěvníky divadla v Prostějově, mezi něž patřil i Večerník, rozhodně nezklamala,
naopak je dokázala po celý večer několikrát rozesmát a roztleskat. Příjemným
oživením byly i chvilky, kdy do hry byli
(mp)
zapojeni i samotní diváci.

„AC/DC byla v mládí má nejoblíbenější kapela. A dá se
říct, že se na tom dodnes nic nezměnilo. Kdo by je neznal,
jedná se o skutečné legendy a já jsem velice rád, že mám
možnost jejich písně slyšet alespoň prostřednictvím revival bandu. Musím uznat, že originál byl napodoben velice
dobře, s manželkou jsme zde prožili příjemný večer s kvalitní muzikou,“ okomentoval páteční akci v prostějovském
Apollu 13 Vladimír, jeden z návštěvníků.
Nejlepší AC/DC revival v České republice, jak sami sebe
na základě odborné kritiky hudebníci nazývají, rozjel na
pódiu velikou show, především fanynky pak mohly být
potěšeny faktem, že došlo i na klasická gesta jako sundané
triko kytaristy. Kapela složená z Adama Anguse Malíka,
Pavla Briana Gawliczeka, Petra Malcolma Dolejše, Jakuba
Cliffa Říčana a Matěje Philla Lienerta koncertuje již sedmým rokem a během této doby již stihla vystoupení nejen
v českých městech, ale také v zahraničí. Za sebou mají již

lenové AC/CZ eské revivalové verze AC/DC dávali do
koncertu vše.
Foto: Martin Pytela

vystoupení v Německu, Slovensku a Polsku. Své idoly dokázali napodobit opravdu skvěle.
Kromě oficiálního playlistu večera se pak všichni ti, co si
nenechali ujít koncert uspořádaný v rámci turné Do pekel
tour 2017, dočkali také přídavku, bez kterého by to u hitů
australské hard rockové hudební kapely nebylo ono. Celý
program byl totiž završen zřejmě nejslavnější písní, jež
nese název Highway to hell. Přiznejte sami, kdo nezná
alespoň kousek jejího textu. Jedno lze říct naprosto
jistě. Nikdo takový včetně Večerníku se v pátek večer
v Apollu nenacházel. Fanoušci revival bandů se mohou na
další večer v tomto duchu těšit již příští pátek, kdy se dostane na dalšího hudebního velikána Depeche Mode.

zjistili jsme
PROSTĚJOVSKO Snad to vyhrajeme! Hned trojici želízek má
Prostějovsko v ohni prestižní
krajské kulturní ankety. Jedná
se o loňské otevření zámku v Čechách pod Kosířem, ředitele Muzea řemesel Konicka Pavla Šína
a konečně i Mezinárodní hudební
festival Keltská noc.
Anketu o Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin
v oblasti kultury za rok 2016 má šanci vyhrát jeden ze tří fenoménů Prostějovska. Velkým favoritem v této
oblasti by mohla být obnova zámku

v Čechách pod Kosířem. „Vedle interiérů, do kterých se podařilo shromáždit největší sbírku obrazů malíře
Josefa Mánesa u nás, bylo otevřeno
také Muzeum filmů Zdeňka a Jana
Svěrákových. Obě expozice se tak
staly velkými lákadly v rámci celé
České republiky, o čemž svědčí návštěvnost zámku již během své první
turistické sezóny přesahující čtyřicet
tisíc osob,“ uvedla tisková mluvčí
kraje Kamila Navrátilová.
Nominován byl i Mezinárodní hudební festival Keltská noc. „V červenci 2016 se uskutečnil jeho už
patnáctý ročník. Festival se koná
v Plumlově, který se pyšní nejen
unikátním zámkem, ale také keltskou historií svého okolí. Keltská

noc patří mezi tradiční kulturní akce,
které jsou hojně navštěvovány nejen
obyvateli regionu, ale lákají lidi z celé
České republiky i zahraničí,“ odůvodnila nominaci Navrátilová.
Třetím nominovaným je ředitel Muzea řemesel Konicka Pavel Šín. „Již
řadu let se zabývá činností, která má
ojedinělý charakter a přispívá jednak k propagaci kraje, města Konice
a především k popularizaci o oblast
řemesel,“ píše se v odůvodnění nominace konického nadšence.
Hlasovat v anketě o Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury za
rok 2016 můžete až do konce března, a to na webových stránkách
www.kr-olomoucky.cz.
(mls)

17031070288

Podpote zámek, krále
seker 3i Keltskou noc!

Josef
POPELKA

exkluzivní
snímky

PO...

PØED...
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brzy na www.vecernikpv.cz

Také tentokrát jsme vše
znovu pečlivě zmonitorovali, tudíž co nenajdete zde,
stačí navštívit internetové
stránky www.vecernikpv.cz!

stejně jako minule konala ve Vlassalonu, kde probíhala změna účesu
a posléze i líčení, které provedla
studentka třetího ročníku Střední
odborné školy Prostějov, nám. Edmunda Husserla. Poté jsme se vydaly na závěrečné focení. Anna Müllerová při odhalení své nové image
nemohla věřit vlastním očím, měla
dokonce obavy, aby ji večer pustili
v rámci předplatného do divadla,
kde se musí prokazovat občanským
průkazem. Celá PROMĚNA IMAGE tak dopadla výborně, velkou
radost měla nejen naše vítězka, ale
také celý náš tým. Ostatně posuďte
sami...

Naši březnovou vítězku přihlásila
její dcera Petra Žáčková, která chtěla
mamince nejen splnit sen, ale také
ji tímto způsobem předčasně obdarovat k narozeninám „Je to zlatý
a naprosto obětavý člověk! Takový
luxus, jaký přináší PROMĚNA IMAGE, si opravdu zaslouží. Navíc
v červenci oslaví krásné třiašedesáté
narozeniny a ráda bych tak mojí
milované mamince dopřála právě
tento skvělý zážitek,“ objasnila svůj
záměr dcera paní Müllerové.
A tak se skutečně stalo. Proměna
probíhala opět dva dny. Předminulý
pátek se celý tým dostavil do obchodu Módní originály Zdeňka
Šuranská, kde vybíral vhodné modely, následně se všichni přemístili do
Optiky Wagner, kde byly vybrány
brýle přímo na míru. A jakmile v sobotu ráno odbila osmá hodina ranní,
mohla odstartovat hlavní část. Ta se

PROMĚNA IMAGE s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem probíhá
tradičně nejen ve znamení změny vizáže, ale také relaxace,
pohody a především pak vřelé přátelské atmosféry, radosti
i nadšení. Naším cílem je totiž vás hýčkat, ale zároveň vám
dodat patřičné sebevědomí a hlavně vás ujistit v tom, že
každá žena je krásná bez ohledu na věk a další okolnosti.
A v tomto duchu se neslo i březnové klání, které pro sebe
získala Anna Müllerová z Čechovic.
Jsou tomu už skoro dva roky, co jsme jako jediné místní
periodikum, spustili exkluzivní projekt PROMĚNA IMAGE.
Jelikož se seriál dlouhodobě těší velké popularitě, prošly
jím už ženy všech věkových kategorií. Se svou novou image
se ve Večerníku předvedla jak pětadvacetiletá slečna, tak
mnoho dam ve věku kolem čtyřicítky, nechyběly ani aktivní
seniorky ve věku sedmdesáti či dokonce šestasedmdesáti
roků. V lednu se navíc podařilo uskutečnit první
manželskou Proměnu a vylepšit tak konečně i prvního
muže. Daří se nám tak plnit vše, co jsme si s tímto projektem předsevzali, z čehož máme velkou radost. Všechny
naše proměny doposud dopadly výborně a tak pojďme na
tu dvaadvacátou...

Aneta
KŘÍŽOVÁ

připravila
pro Večerník

1. krok... volba obleèení

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

Poslední krok bohužel doprovázel déšť, ale ani ten nás nezastavil při závěrečném focení. Fotilo se na náměstí i kolem něj, vše si paní Anna velice užívala. Zpočátku
sice byla lehce nervózní, ale posléze se do své role výborně vžila a poslední díl celé PROMĚNY IMAGE probíhal ve velice příjemné atmosféře. „Je to až k nevíře, co
s vámi udělá nové oblečení, účes a líčení. Člověk si připadne mnohem sebevědoměji a má ze sebe dobrý pocit. Ačkoliv jsem se toho obávala, focení bylo pohodové.
Přála bych tyto pocity zažít každé ženě,“ sdělila šťastná paní Anna.

5. krok... fotografování

Líčení tentokrát provedla studentka 3. ročníku Střední odborné školy Prostějov z oboru kosmetička Michaela Halouzková.
„Dáma má normální pleť, lehké vrásky a rozšířené žilky. Stav pleti je však pěkný a udržovaný. Jako první jsem tedy použila
hydratační krém, dále jsem nanesla lehce krycí make-up a také zakryla žilky. Aby make-up dlouho vydržel, použila jsem fixační
pudr a doplnila lehce růžová líčka, která nádherně zdůraznila tváře paní Müllerové,“ prozradila studentka.
„Co se týče stínů, použila jsem záměrně tmavší, daly krásně vyniknout jejím očím, což celkově rozjasnilo její milou tvář. Obočí
má paní Müllerová udržované, takže jsem ho jen lehce doladila. Na závěr jsem nanesla sytější růžovočervenou rtěnku, která byla
zvolena k barvám jejího nového oblečení. Řekla bych, že určitě omládla a vypadá skvěle. Nyní již jen stačí pokračovat v tom, co
při proměně zažila,“ doporučila Michaela Halouzková.

4. krok... líèení

Jakmile radnice v sobotu odbila osmá hodina ranní, mohl tým začít s realizací hlavní částí Proměny, která se konala ve Vlassalonu v rezidenci Florián v ulici Fanderlíkova 5, kde o paní Müllerovou pečovala přímo majitelka Andrea Furiaková. „Měla
jemné a poddajné vlasy střední kvality. Svůj přírodní základ byl jen lehce promelírovaný, takže jsem udělala změnu a vlasy
celé nabarvila. Použila jsem světlejší tón v základním přírodním odstínu, následně jsem barvu podpořila melírem a natónovala jsem dva odstíny fialové,“ prozradila své záměry odbornice na slovo vzatá.
Původní střih paní Anny byl zbytečně krátký, což ke kulatému obličeji není úplně vhodné. „V tomto případě je žádoucí trochu delší
střih, takže jsem jednu stranu ponechala kratší a druhou stranu asymetricky delší. Zezadu jsem vlasy prostříhala, aby krk mírně
zúžily. Konečný střih na úpravu není vůbec náročný, stačí vyfoukat přes kartáč a zvednout je do mírného objemu, aby obličej
nepůsobil příliš kulatě. Na závěr jsem pak již jen zvolila fixační lak,“ popsala na změně Anny Müllerové svůj díl práce Andrea Furiaková.

3. krok... barvení, støíhání a styling

Páteční den pokračoval v Optice Wagner, která se nachází na náměstí Edmunda Husserla v bývalém Café trio, kde jsme naši
vítězku tradičně svěřili profesionálnímu týmu. I tentokrát stačilo pouze pár chvilek, než byly vybrány ty pravé brýle, které
sedly jako ulité. „Paní Anně jsme k jejímu lehce hippies stylu vybrali brýle, které jí perfektně pasovaly. Razíme názor: když
expresivní, tak to prodat se vším všudy, bez ohledu na postoje okolí. Stejně tak tomu je přeci u oblečení,“ pousmál se Radek
Wagner. „V rámci dalších brýlí jsme volili trochu decentnější obruby. Zaměřili jsme se na tyrkysovou barvu, která bude
hitem letošního léta, takže jsme zvolili tento nadcházející trend. Tyto brýle naší protagonistce podle nás slušely nejvíce,“
mínil expert.
Jako poslední byly vybrány oblíbené stálice COCO SONG, které jsou šperkařským kouskem. „Sáhli jsme po brýlích vykládaných hedvábím a sušenými květy, kde se mísí elegance s extravagancí. Takto hravě a příjemně jsme společně přivítali jaro, přidejte se k nám,“ vyzval závěrem
naše čtenáře Radek Wagner.

  %%

V pátečním pozdním odpoledni 17. března jsme se vydali k našemu partnerovi do obchodu s oblečením Módní originály Zdeňka
Šuranská na Žižkovo náměstí 12, kde březnová PROMĚNA IMAGE začala. „Paní Anna by se rozhodně neměla upínat na tmavé
a nevýrazné barvy, vyřadit by ze svého šatníku tedy měla černou, šedou, hnědou a ponuré tóny barev. Naopak této dámě sluší jasné
a výrazné odstíny, které ji perfektně rozzáří a navíc umí odvést pozornost od problémových partií,“ sdělila úvodem prodavačka
Hana Měchurová. „Ženy s jejím typem postavy by se měly soustředit na výstřihy do véčka, které je opticky prodlouží. Stejně tak
jsou vhodné dlouhé sukně, které umí příjemně maskovat a také, když je použit vhodný vzor a barva, tak i zúžit. Ačkoliv na dlouhé
sukně není paní Anna vůbec zvyklá, nakonec jí ohromně slušela, dodala na ženskosti a také vytvořila hezkou siluetu postavy.
Odstíny jako pastelová růžová, modrá, zelená, žlutá v kombinaci například s bílou bundičkou jí velice sluší a měla by je vyměnit za
barvy, které běžně nosí,“ konstatovala Měchurová.

PROMÌNY
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Páté Královo Pole si totiž poradilo s devátým Fénixem Brno 3:0 (22, 19, 26)
a šestý Frýdek-Místek překonal osmý
Přerov 3:1 (15, -18, 20, 17).
Z grupy o 1. až 4. místo odešel bez jediného získaného bodíku Olymp Praha,
když ve středeční dohrávce ho udolala
domácí Ostrava 3:1 (-23, 23, 19, 13)
a o víkendu podlehl na vlastním hřišti
druhé Olomouci 0:3 (-22, -19, -15).
„Střídaly se dobré volejbalové okamžiky se sériemi nepodařených akcí. Byli
jsme celkově horší a neustále prohrávali,
v prvních dvou setech se nám ale povedlo aspoň upravit stav do těsnějších
závěrů,“ hodnotil kouč PVK Stanislav
Mitáč. „Zápas jsme měli pod kontrolou
a bez problémů získali tři body,“ stručně
glosoval bezpečné vítězství lodivod UP
Jiří Teplý.
(son)

seŠternberkvyhnul

do své předchozí formy, šlo by na účku
o skvělé posílení, opravdové terno. A dokonce i v případě o něco nižší výkonnosti by stále měla být schopná úřadujícím
mistryním republiky vydatně pomoct.
Nyní záleží, jakým směrem se bude vyvíjet její zdravotní stav a nakolik se vedení VK podaří domluvit s Kubou. Což je
záležitost nejbližších týdnů až měsíců.
Jak se Večerníku podařilo zjistit,
Miroslav Čada dokonce pobývá
momentálně v Havaně, kde o Melisse Vargas intenzivně jedná. Vrátí
se vycházející hvězda a zazáří znovu
na hanáckém nebi?
Více čtěte v příštím vydání!

je zřejmé, že vzájemná série bude především o našich výkonech. Jakmile zahrajeme my dobře, měli bychom mít navrch
a nepřipustit žádné vážnější potíže. K případné ztrátě setu samozřejmě může dojít,
ale nic víc. Domácí porážka nepřichází
v úvahu. Naopak je potřeba se kvalitními
výkony co nejlépe naladit na semifinále,
kam pochopitelně musíme postoupit,“
zdůraznil Čada.
Jak dokládá náš podrobný přehled,
ženy Prostějova ve čtvrtfinále extraligy ještě nikdy během desetileté klubové historie neprohrály žádný mač. A
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Přerov potkaly v play-off dvakrát, ale
už před dlouhými osmi a devíti roky.
Napoprvé jej tehdy na vlastní palubovce
dvakrát porazily jednoznačně 3:0, zatímco venku horko těžko urvaly nejtěsnější
vítězství 3:2. Napodruhé pak všechny tři
vzájemné duely skončily přesvědčivě 3:0.
Jak vše dopadne tentokrát?
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Prostějov vs. Přerov

www.vecernikpv.cz

Čtvrtfinále Českého poháru, první utkání
(1. prosince 2016): Přerov – Prostějov 0:3
(-18, -15, -22). Čtvrtfinále Českého poháru, odveta (20. prosince 2016): Prostějov
– Přerov 3:0 (19, 18, 15). 18. kolo extraligy
(11. února 2017): Prostějov – Přerov 3:0
(13, 20, 24).
Ročník 2015/16
5. kolo extraligy (31. října 2015): Přerov
– Prostějov 1:3 (-13, 21, -14, -18). 14.
kolo extraligy (22. prosince 2015): Prostějov – Přerov 3:0 (23, 17, 20). 19. kolo
extraligy (6. února 2016): Prostějov –
Přerov 3:0 (16, 13, 16). 22. kolo extraligy
(3. března 2016): Přerov – Prostějov 0:3
(-18, -15, -19).

' ++=*+
Prostějov – Přerov 3:0 na zápasy
PV – PŘ 3:0 (7, 17, 15), PŘ – PV 0:3
(-10, -14, -15), PV – PŘ 3:0 (11, 12,
18).
' ++*+
Prostějov – Šternberk 3:0 na zápasy
PV – ŠT 3:0 (9, 16, 17), PV – ŠT 3:0
(16, 19, 14), ŠT – PV 0:3 (-17, -16,
-21).

' ++-*+=
Prostějov – Přerov 3:0 na zápasy
PV – PŘ 3:0 (13, 21, 18), PŘ – PV
2:3 (22, -12, -18, 27, -11), PV – PŘ
3:0 (21, 21, 17).

' ++*
Prostějov – Ostrava 3:0 na zápasy
PV – OS 3:0 (14, 15, 8), PV – OS 3:0
(8, 20, 15), OS – PV 1:3 (-10, 20, -18,
-12).
' +*
Prostějov – Šternberk
3:0 na zápasy
PV – ŠT 3:0 (9, 12, 14), PV – ŠT 3:0
(23, 18, 14), ŠT – PV 0:3 (-11, -21,
-10).
' +*>
Prostějov – Ostrava 3:0 na zápasy
PV – OS 3:0 (10, 15, 15), PV – OS
3:0 (11, 13, 14), OS – PV 0:3 (-22,
-12, -8).

' +*
Prostějov – Šternberk 3:0 na zápasy
PV – ŠT 3:0 (9, 10, 12), PV – ŠT 3:0
(17, 9, 13), ŠT – PV 0:3 (-9, -15, -17).

' +>*Q
Prostějov – Slavia Praha
3:0 na zápasy
PV – SL 3:0 (21, 12, 20), PV – SL
3:0 (8, 12, 15), SL – PV 0:3 (-19, -15,
-13).
' +Q*
Prostějov – Šternberk
3:0 na zápasy
PV – ŠT 3:0 (5, 15, 11), PV – ŠT 3:0
(12, 11, 10), ŠT – PV 0:3 (-16, -13, -15).
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Hlavní trenér: Libor Gálík
Vedoucí družstva: Vladimír Tabara

(( "
1 Julie Dostalíková
blokařka
2 Barbora Šádková
univerzálka
3 Magdaléna Jehlářová blokařka
4 Eliška Ticháčková
nahrávačka
5 Kateřina Kohoutová blokařka
7 Adéla Stavinohová
libero, smečařka
8 Stephenee Yancy
blokařka
9 Lenka Kohoutová
smečařka
10 Eva Svobodová
univerzálka
11 Petra Zajícová
libero
12 Dita Gálíková
smečařka
16 Michaela Zatloukalová nahrávačka

Před více lety Hanačky opakovaně útočily na horní polovinu tabulky, jenže po  "   
výborném čtvrtém místě v roce 2013 přišlo hráčské oslabení, prudký pokles a Ročník 2016/17
pád až do spodních pater na devátý a sedmý post. V minulé sezóně přerovský 9. kolo extraligy (26. listopadu 2016):
Přerov – Prostějov 1:3 (22, -16, -18, -16).
tým poskočil na pátou příčku, teď zase klesl dolů.
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Každopádně Přerov nelze brát na lehkou váhu, neboť ve svém středu má například výbornou blokařku Kateřinu
Kohoutovou (čerstvě povolanou do
národní reprezentace), nebezpečnou
smečařku Evu Svobodovou či další zajímavou střeďačku Stephenee Yancy.
A nastupují za něj i dvě odchovankyně VK: Michaela Zatloukalová na nahrávce + Adéla Stavinohová na liberu
nebo smeči.
„Přerov rozhodně dokáže předvádět solidní volejbal, a pokud mu to jde, může
být herně nepříjemný. Na druhou stranu

3:0

Domácí hráčky na nic nečekaly a od začátku soupeřky dostávaly pod velký tlak.
Kvalitním podáním, důrazným útokem
z pestrých nahrávek, dobrou obranou
(4:0). Poté sice následovalo několik
nevynucených chyb, ale od stavu 6:4
už Agelky naprosto dominovaly (9:4,

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Herní i výsledkový
progres prostějovských volejbalistek
pokračuje. Ve 24. kole UNIQA extraligy žen nedaly jisté premiantky
dlouhodobé fáze kromě rovnocenné
druhé sady žádnou šanci třetí Ostravě a nadstavbu uzavřely dalším
vítězstvím tři nula. Platí tak, že od návratu Miroslava Čady na lavičku stále
neztratily ani set. A do play-off míří
v rostoucí týmové pohodě.

VK PV
TJ OS

15:6). Hostující děvčata měla potíže
s přihrávkou, od čehož se odvíjel jejich
celkově horší výkon i neustále rostoucí
manko. Favorit výborným volejbalem
drtil veškeré ostravské ambice a smečovaný servis Casalis včetně tří es dal na
suverénní zahajovací sadu jednociferné
razítko - 25:9 a 1:0!
Do druhého setu už poslal kouč TJ
papírově nejsilnější sestavu a střetnutí
se hned vyrovnalo. Agelky sice mírně
odskočily z 3:3 na 5:3, jenže vzápětí
severomoravský tým skvěle ubránil
několik těžkých míčů v krásných výměnách, což vedlo k obratu na 6:7,
posléze dokonce 7:10 a 8:13! S horším
příjmem přestala být ofenziva Prostějova tak přesvědčivá, naopak navrch začal mít rozjetý protivník. Leč ve svém
výrazném náporu úplně nevydržel
a Čadovy svěřenkyně se z útlumu záhy
zvedly - 14:15. Zanedlouho bylo znovu otočeno 18:17, ovšem Pommerova
družina reagovala vydřením náročných
balónů na 18:20. Dramatická koncovka však těsně patřila zlepšenému vékáčku - 25:23 a 2:0.
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„Podali jsme výborný výkon, pouze druhý set byl trochu slabší. Měli jsme tam
několik nedorozumění v poli, Ostrava snažící se o zvrat po jasné první sadě zatlačila servisem a tím klesla naše úspěšnost. Nicméně jsme útlum dokázali včas
zastavit, důležité bylo uhrání vyrovnané koncovky. A v součtu snesl náš volejbal
za celý zápas opravdu přísné parametry.“
^ <__~ W&
„Prostějov hrál doma dobře, což ale neomlouvá náš špatný výkon. Drželi jsme
krok jen ve druhém setu, kdy pomohlo zamíchání se sestavou. Prohrát na devět
a třináct bodů je trochu moc, snad to pro nás bude zvednutý prst před play-off.
Abychom v něm uspěli, musíme hrát mnohem lépe a všichni si víc hrábnout,
přistoupit k tomu úplně jinak.“



Rovnocenný a divácky pohledný boj
$( )$ 
pokračoval také zkraje třetího dějství,
kde se ale výběru AGEL brzy podařilo Bodový vývoj - první set: 4:0, 4:2,
dostat soka pod opětovně zvýšený tlak 6:4, 9:4, 11:5, 15:6, 17:7, 24:8,
při účinném podání Herelové (z 2:3 na 25:9. Druhý set: 3:3, 5:3, 6:4, 6:7,
7:10, 8:13, 10:13, 12:14, 14:15,
10:4). Tahle jednoznačná pasáž rozhodla,
15:17, 18:17, 18:20, 20:20, 22:21,
neboť Nachmilnerová a spol. tentokrát už 24:22, 25:23.   2:1, 2:3,
nezvládly kontrovat. Vysokojakostní hra 5:3, 10:4, 11:6, 13:6, 15:7, 16:10,
úřadujících mistryň republiky určovala ráz 22:10, 24:11, 25:13.
jak této části, tak celého mače, který dospěl
k naprosto jasnému závěru – 25:13 a 3:0. Statistiky z utkání najdete na straně 22

Skvělé ženy VK smetly Ostravu,
problémy měly jen ve druhé sadě

Cokoliv jiného než dva hladké triumfy
domácího kolektivu na startu vyřazovacích bojů by bylo velkým překvapením.
„Určitě nic nepodceníme a na soupeře
se nachystáme tak, abychom vzájemná
utkání zvládli pokud možno bez nějakých větších problémů. Současně budeme přípravu dál směřovat k následujícím
bitvám play-off, které teprve rozhodnou
a potřebujeme na ně vystupňovat svou
formu,“ vyložil hlavní kouč Agelek Miroslav Čada.
V aktuální sezóně mají oba hanácké
výběry za sebou už čtyři mače proti
sobě. V extraligové základní fázi ztratilo vékáčko jeden set na přerovském hřišti, zatímco doma uspělo 3:0. Ve čtvrtfinále Českého poháru se pak zrodila dvě
jasná vítězství, a pokud nedojde k ničemu nepředpokládanému, měla by se
papírová převaha obhájkyň titulu projevit znovu. Zvlášť když se svěřenkám
trenéra Libora Gálíka v tomto ročníku
moc nedaří. Sice nezačaly špatně, ale
od smetení Fénixu Brno zkraje prosince čekaly na další výhru hrozivě
dlouho - více než tři měsíce! A právě
tahle výsledková krize je srazila ze středu průběžného pořadí na osmou pozici, kterou již nevylepšilo ani probuzení
ve druhé polovině spodní nadstavbové
skupiny. Herní progres z poslední doby,
jaký soubor okolo zkušené kapitánky
Elišky Ticháčkové předvedl, je však pro
prostějovský mančaft jistým varováním. Byť i úřadující mistryně republiky
šly v uplynulých týdnech výkonnostně
nahoru.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dlouhodobá část
UNIQA extraligy žen ČR 2016/2017
je minulostí, na řadu přicházejí boje
o medaile. Vyřazovací play-off nejlepších osmi celků soutěže otevře jako obvykle úvodní kolo a volejbalistky VK
AGEL Prostějov coby vítězky po nadstavbě v něm narazí na osmé družstvo
tabulky Volejbal Přerov. Čtvrtfinálová
série na tři vyhrané duely odstartuje
prvními dvěma zápasy o nejbližším víkendu v prostějovské hale Sportcentra
DDM. Hrát se bude v sobotu 1. a v neděli 2. dubna shodně od 17:00 hodin.

překonávat překážku z Přerova

pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz

PANÍ ANNA Z ČECHOVIC OMLÁDLA NEJMÉNĚ O DESET LET

navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...

Ve čtvrtfinále budou Agelky

servis pro ženy

Jarní a zasloužená Proměna image
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Prostějov (son) - Až postupně během
této sezóny vyšlo najevo, jak silného
soupeře vyřadily prostějovské volejbalistky ve druhém předkole Champions
League. Linamar Békéscsaba loni v listopadu překonaly s vypětím všech sil,
načež maďarské mistryně postoupily
až do čtvrtfinále CEV Cupu a čerstvě
dokázaly ovládnout Středoevropskou
ligu žen 2016/17. Závěrečný turnaj
Final Four této nadnárodní soutěže se
hrál v chorvatském Záhřebu za účasti
domácího celku Mladost a tří nejlepších družstev základní části, zatímco
čtvrtá Olomouc nakonec ostrouhala.
Byť si nějakou dobu myslela, že mezi
elitní kvarteto prošla. Posléze vyšel najevo opak. Rozhodující klání každopádně
patřilo Békéscsabě, která v semifinále
smetla slovinský Maribor a ve finále si
poradila také s dalším zástupcem Slovinska z Lublaně. Bronz získal výše zmíněný
Maribor, čtvrté místo zbylo na pořádající
Záhřeb. Připomeňme, že MEVZA League jednou vyhrály i Agelky, a to roku
2011 při své historicky jediné účasti.
Středoevropská liga žen 2016/17
- pořadí po základní části: 1. Calcit
Lublaň 21, 2. Branik Maribor 20, 3. Linamar Békéscsaba 16, 4. UP Olomouc
14, 5. Vasas Budapešť 13, 6. BVK Bratislava 9, 7. Slávia Bratislava 9, 8. Mladost
Záhřeb 3, 9. Post Nö 3. Výsledky Final
Four – semifinále: Calcit Lublaň –
Mladost Záhřeb 3:1 (-24, 11, 11, 19),
Linamar Békéscsaba – Branik Maribor
3:0 (15, 12, 17). O 3. místo: Branik
Maribor – Mladost Záhřeb 3:2 (24, -19,
15, -25, 5). Finále: Linamar Békéscsaba
– Calcit Lublaň 3:1 (-24, 10, 18, 24)

MEVZA pro Békéscsabu

Prostějov (son) - Trenér volejbalistek České republiky Zdeněk Pommer
oznámil širší nominaci devětadvaceti
oslovených hráček do ženské národní reprezentace pro rok 2017. Figurují v ní dvě
současné členky VK AGEL Prostějov:
blokařka Veronika Trnková a libero Julie
Kovářová. Prvně jmenovaná má však
momentálně jiné starosti, neboť ji trápí
cysta na patě a po operaci bude delší
dobu mimo hru. Je tudíž otázkou, nakolik rychle se ze zranění stihne uzdravit
a jestli by byla schopná zasáhnout alespoň do některých reprezentačních akcí
letoška.
Kovářové naopak nic nebrání v tom, aby
po delší odmlce znovu oblékla dres ČR.
Nároďák naší země má přitom v nejbližším půlroce dost nabitý i pestrý program:
koncem května kvalifikaci na Mistrovství
světa ve volejbale žen 2018, v červnu
a červenci World Grand Prix včetně
závěrečného Final Four skupiny 2 v Ostravě, na sklonku září pak Mistrovství
Evropy ve volejbale žen 2017.
Zajímavostí je, že do širšího kádru českých žen patří hned pětice někdejších
Agelek (Vincourová, Kubínová, Kossányiová, Košická, Měrková).
Nominace volejbalistek ČR 2017
Nahrávačky: Pavla Vincourová (Budowlani Lodž), Lucie Smutná (SC
Drážďany), Lucie Mühlsteinová (LKS
Lodž), Šárka Kubínová (UP Olomouc), Kateřina Valková (TJ Ostrava).
Blokařky: Barbora Purchartová (SC
Drážďany), Veronika Trnková (VK
AGEL Prostějov), Veronika Strušková
(UP Olomouc), Iva Nachmilnerová
(TJ Ostrava), Klára Vyklická (Olymp
Praha), Kateřina Kohoutová (Volejbal
Přerov). Smečařky: Helena Havelková (DE Šanghaj), Andrea Kossányiová
(Impel Wroclaw), Karolína Bednářová
(VC Wiesbaden), Michaela Mlejnková
(Allianz Stuttgart), Eva Hodanová (SC
Drážďany), Martina Michalíková, Darina Košická (obě UP Olomouc), Petra
Kojdová, Helena Kojdová (obě TJ Ostrava). Univerzálky: Aneta Havlíčková
(Pallavolo Scandicci), Soňa Mikysková
(BKS Bielsko-Biala), Marie Toufarová
(TJ Ostrava), Vendula Měrková, Gabriela Kopáčová (obě KP Brno), Gabriela
Orvošová (Sokol Šternberk). Libera:
Julie Kovářová (VK AGEL Prostějov),
Veronika Dostálová (Olymp Praha),
Nikola Vaňková (KP Brno)

Kováøová do repre?

RYCHLÝ
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řádila doslova fantastickým způsobem.
Téměř v každém utkání, jež absolvovala, byla suverénně nejvíc bodující hráčkou. Soupeřky deptala
především tvrdým útokem (často
vysoko nad bloky) a smečovaným
podáním, kterým byla schopna
nasázet třeba i víc než deset es během jednoho duelu. Navíc ve svém
nízkém věku disponovala nebývalým
herním nadhledem se schopností ve
správnou chvíli přesně ulít, prostě megatalent.
V Champions League ani její umění
nepomohlo překonat klubové gigan-

ty v nabité základní skupině, naopak
v českých soutěžích lví měrou přispěla
k hladké obhajobě trofejí. „Škoda že
tak vynikající mladou volejbalistku
v podstatě nemůžeme udržet, neboť
s velkou pravděpodobností zamíří do
některého z renomovaných zahraničních oddílů, kam svými kvalitami už
teď patří,“ říkal po zlatém vyvrcholení loňské UNIQA extraligy ČR kouč
Agelek Miroslav Čada.
Jenže osud rozhodl zatím jinak. Hned
v květnu 2016 při zápase kubánské
reprezentace si Melissa obnovila zranění ramene a vše nakonec vedlo až k
operaci problematického kloubu. Po
zákroku následovala dlouhá rekonvalescence, jež dosud pokračuje. Podle
optimističtějších prognóz měla být
v současnosti schopná lehkého zapojení do herní přípravy, leč uzdravování
postupuje o něco pomaleji.
Přesto vékáčko živí naději, že by se
s Kubánskou volejbalovou federací dohodlo na pokračování Vargas v prostějovských službách od příštího ročníku
2017/18. Pokud by se dokázala vrátit
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souboje zvládnou olomoucké vysokoškolačky hravě,
ovšem venku by se minimálně v jedné sadě mohly
dostat do trablů. A pro Sokolky se i závěrečná porážka 1:3 stane dílčím úspěchem.

Podceňovaný Sokol málem dokázal papírově
silnější TJ vyřadit z letošního Českého poháru
a zlobit bude také nyní. Je možné, že v jednom z
q{\<  $ q $% prestižních derby se frýdecko-místecká děvčata
vybičují k heroickému výkonu a prodlouží sérii
<` >;+ ()
o čtyřiadvacet hodin. Víc ale kvalitní Ostravanky
Úřadující mistryně republiky postupně nabírají lepší nepřipustí.
formu a krajskému sokovi nedají výsledkově čuchnout. V letošní sezóně utrápené Přerovanky budou
<q{) <{(  
kousat jen chvílemi, ani na jediný získaný set by to
<  ;> ()
stačit nemělo. Vékáčko se dobře naladí na semifinále.
Mančaft z české metropole se dlouhá léta drží miniq{<  W&'  
málně v elitní čtyřce UNIQA extraligy, leč tentokrát
to už nezvládne. Projeví se větší kvalitativní šířka
 %>;+ ()
hráčského kádru Jihomoravanek, které urvou jeden
Rovněž zde favorit nebude mít žádné vážnější pro- duel venku a následně doma nezaváhají, čímž sérii
blémy a rozhodně neztratí žádné utkání. Domácí zlomí ve svůj prospěch.

PROSTĚJOV Pořadí po nadstavbové části tohoto
ročníku volejbalové extraligy žen svádí proti sobě v
nadcházejícím čtvrtfinále atraktivní dvojice soupeřů.
Mezi Agelkami a Přerovem půjde o hanácké derby,
Ostrava s Frýdkem-Místkem svedou bitvy dvou severomoravských rivalů, v případě Olomouce a Šternberka se dokonce střetnou dva úzce propojené kluby.
A souboje Olymp Praha versus KP Brno? Týmy ze
dvou největších měst ČR proti sobě. Večerník tradičně zkusil první kolo play-off natipovat.
(son)

PROSTĚJOV Bez převratných událostí proběhl závěr nadstavbové části UNIQA extraligy
žen ČR. Volejbalistky VK AGEL Prostějov měly
v posledním týdnu před play-off na programu
jediné střetnutí, které v sobotu zvládly proti
Ostravě většinu času na podtrženou jedničku.
„V prvním a třetím setu snesl náš výkon ta nejpřísnější měřítka,“ pochvalně konstatoval hlavní
kouč Miroslav Čada.
Protivníka pro úvodní kolo play-off znalo vékáčko už
od čtvrtka, kdy Šternberk zdolal Frýdek-Místek 3:1
(21, -17, 17, 15) a tím dosáhl tříbodového triumfu,
jenž potřeboval k obsazení sedmé příčky po nadstavbě. „Potvrdili jsme, že naše výkony během sezóny
mají vzestupnou tendenci. Umístění je rozhodně
zasloužené a teď už zbývá jen si užít čtvrtfinálovou
sérii s Olomoucí,“ zářil kormidelník Sokola Martin
Hroch, kterému celé družstvo před překvapeným
hledištěm zazpívalo k narozeninám.
Osmá pozice znamenající náraz ve čtvrtfinále na
mistrovský Prostějov zbyla Přerovu, byť dokázal
porazit KP Brno 3:1 (21, -19, 23, 17). „Do utkání
jsme šli nahecovaní, protože nás nadzvedl komentář
po porážce v Brně. A jsme rádi, že se nám povedlo
už podruhé v sezóně zdolat tým s xkrát větším rozpočtem,“ okomentoval mač emotivněji než obvykle
přerovský trenér Libor Gálík.
Sobotní bitvy ve spodní nadstavbové skupině
pak posvětily spravedlnost konečných postů po
dlouhodobé extraligové fázi.

Tip Večerníku: na úvod play-off Favoritovi z Prostějova
uspějí tři favorité a Královo Pole

Momentálně sedmnáctiletá Vargas
přicházela koncem podzimu 2015 na
Hanou v pozici jednoho z největších
talentů světového volejbalu. A své
dispozice bezezbytku potvrdila. Byť
se zpočátku potýkala s bolavým ramenem, podařilo se ji dát zdravotně do
pořádku a v celé sezóně 2015/2016

pro Večerník
Marek
SONNEVEND

Exkluzivní zpravodajství

STUTTGART, PROSTĚJOV DPROSTĚJOV Zatím je to veřejné tajemství, o kterém se však ve volejbalovém zákulisí už všeobecně
ví. Oddíl VK AGEL Prostějov touží po návratu Melissy Vargas coby nejlepší univerzálky, jaká kdy v jeho dresu nastupovala! Pro
zbytek letošní sezóny už je opětovný příchod mladé Kubánky
pasé, ale na příští soutěžní ročník se může reálně uskutečnit!
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 Můžete povedený duel okomentovat?
„První a třetí set byl z naší strany podle
mě kvalitní. Jen ve druhém jsme se nějakou dobu přizpůsobovaly jiné sestavě soupeře, která hrála v tu dobu lépe,

pro Večerník
Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor

a my jsme dlouho ztrácely. Koncovku
se ale povedlo otočit, celkově jsme v
utkání myslím podaly dobrý výkon.“
 Oproti předchozím týdnům z
týmu čiší pozitivní atmosféra, rázem hrajete na mnohem vyšší úrovni. Opravdu stačila jedna, byť důležitá změna?
„Někdy se to takhle vyvine. Já myslím,
že nejvíc nám pomohly výhry po sérii
porážek. Nejdřív doma nad Olympem a pak hlavně v Olomouci, kde
jsme sice byly trochu nervózní, ale

přesto si dokázaly, že i tohoto soupeře
můžeme přehrát 3:0. Což nám zvedlo
sebevědomí. Nejdůležitější přitom je
kvalitně trénovat a tím pracovat na neustálém zlepšování formy.“
 Jak jste vy osobně snášela období čtyř proher 2:3 za sebou?
„Samozřejmě to nebylo příjemné. Nechci říct přímo demotivující, to by asi
bylo silné slovo. Ale rozhodně jsme se
tím trápily a pořád se samy sebe ptaly,
kde je chyba, v čem je problém. Nedařilo se nám z toho společně dostat jako

PROSTĚJOV Na rozdíl od většiny spoluhráček se slovenské legionářce během aktuální sezóny
vyhýbají větší výkonnostní výkyvy. Přesto ani blokařka VK AGEL Nina Herelová nenesla herní
i výsledkovou krizi z přelomu února a března vůbec dobře. Teď se naopak může společně s parťačkami radovat z výkonnostního růstu, díky kterému prostějovské družstvo předčilo v sobotu
Ostravu 3:0. Třiadvacetiletá středová plejerka k tomu přispěla devíti body vesměs útokem, kde
kralovala úspěšností pětasedmdesáti procent.

kolektivu. Pak jsme se snažily všechno
rozebírat, do toho přišla změna trenéra coby určitý impuls a momentálně
to vypadá, že už situaci zvládáme.“
 Hraje rozhodující úlohu psychika?
„Jsme v ženském volejbalu, takže určitě. (smích) Psychika je u nás holek dost
silný faktor, i když pochopitelně záleží
taky na jiných věcech. Třeba na tom, jak
zahraje soupeř, který se při našem horším výkonu dokáže vyrovnat. Zatímco
v případě, kdy my předvedeme svůj vysoký standard či přímo výborný výkon,
můžeme klidně dál vítězit tak jasně jako
dneska.“
 Co klíčového se změnilo návratem Miroslava Čady na lavičku?
„Ujednotila se taktika, na trénincích je
to takové přísnější, asi je cítit větší respekt. My, které jsme v Prostějově déle
a pana Čadu už jsme jako trenéra zažily,
jsme věděly co očekávat. Celkově je asi
vidět, že jeho nástup byl určitým zlomem.“
 Jak jste se herně cítila během
porážkové šňůry v porovnání se
současností?
„Není snadné sama sebe hodnotit.
(úsměv) Ale myslím si, že jsem snad
celou dobu odváděla nějaký standard
s tím, že problém občas byl v koncovkách. Jakmile jsme tam začaly víc chybovat, přidala jsem se i já a právě ta zmíněná psychika šla dolů. Teď je znát rozdíl
v tom, že když jedna zachybuje, ostatní
takové zaváhání hned napraví a tím se
navzájem dokážeme podržet.“
 Čeká vás extraligové čtvrtfinále
proti Přerovu. Co od něj očekáváte?
„Vzhledem k tomu, že jsme vyhrály
dlouhodobou část a oni skončili až

osmí, měly bychom tenhle rozdíl potvrdit a všechny tři zápasy vzájemné série jasně ovládnout. Na druhou stranu
žádného soupeře nemůžeme podcenit,
zvlášť když ze začátku sezóny nás Přerov dokázal potrápit a jednou nám vzal
i set. Proto musíme jít do každého utkání s čistou hlavou a především každou
sadu naplno.“
 Co bude nejdůležitější, abyste
obhájily mistrovský titul?
„Máme dvě zraněné hráčky, přičemž
Verča Trnková se už do konce sezóny
nevrátí a Suli Matienzo jen možná až
na finále. Tím pádem hlavně potřebujeme, aby se žádná další z nás již nezranila, a aspoň v současném složení jsme
mohly pracovat v přípravě i nastupovat
do zápasů play-off. V takovém případě
je při našich dobrých výkonech zisk titulu naprosto reálný.“

otázky pro ženu,
co se změnila...

„Naše jarní PROMĚNA IMAGE se
nesla v pohodovém duchu. Paní Anna
Müllerová je velice příjemný, pokorný
a skromný člověk, který je vděčný za
každou maličkost. Její dcera udělala
dobře, když ji přihlásila, ihned po změně
se ve tváři této dámy zračila obrovská
spokojenost, radost a najednou se přestala
tolik ostýchat. Zkrátka se proměnila ve
šmrncovní dámu, která zářila na celé
okolí. Tento pocit potřebuje zažít každá
žena a my jsme rádi, že jej můžeme
prostřednictvím tohoto projektu vytvářet.
PROMĚNY IMAGE děláme hlavně pro

radost a z paní Anny i její rodiny, která
se na celý akt přijela podívat, byla cítit
vřelost po všech stránkách. Je příjemné
vědět, že jste užiteční a splnili jste někomu
přání i životní sen. Sama představitelka
nám řekla, že si připadá jako na svatbě,
protože tolik péče měla v životě snad jen
tam. (úsměv) Závěrem již zbývá jen konstatovat, že jsme naplnili náš cíl a celý náš
tým je nadmíru spokojený, že mohl udělat
šťastnou další ženu.“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

.+ . 

+  .+

ƔƔ Anno, jak se po
PROMĚNĚ IMAGE cítíte?
„Úžasně! Je to pro mě velká
změna, která mi dodala
sebevědomí. Připadám si
atraktivnější nejen sama
sobě, ale i pro své okolí. Těší
mě, že i žena v mém věku,
plnoštíhlé postavy, dokáže
být proměněna moc milým
týmem v pohlednou osobnost.“
ƔƔ Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Velkým
překvapením
bylo, když jsem se poprvé
uviděla v zrcadle. Vůbec
jsem se nemohla poznat.
(smích) Vždyť to byl nejen
nový účes, ale především
barva vlasů, líčení, krásný
výběr oblečení, šperků
a moderních doplňků
včetně brýlí, které celkovou
změnu doladily. Doposud jsem na takový styl nebyla vůbec zvyklá.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Velmi pozitivně, doslova všichni oněměli úžasem. (úsměv) Manžel mi
dokonce vysekl poklonu a vnučky prohlásily, že mají tu nejkrásnější babičku.
I díky jejich reakcím jsem se cítila opravdu výborně a především šťastně.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Aby se nebály samy přihlásit nebo zkusily vyslovit své přání o změně image
před rodinou, tak jako jsem to učinila já... Třeba se právě na ně usměje štěstí
a dostanou se do rukou tak skvělého týmu, který mi dokázal připravit ten
nejkrásnější životní zážitek, na který budu ještě dlouho vzpomínat. Všude na
vás budu pět samou chválu. (úsměv) Ještě jednou děkuji za krásnou proměnu
a přeji celému týmu mnoho spokojených adeptek!“

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

„Módní originály Zdeňka
Šuranská“ je prodejna originální české módy pro ženy
všech věkových i váhových kategorií. V Prostějově se nachází
sna Žižkově náměstí 12 (vedle
Besedy), další již roky zavedené
prodejny můžete navštívit
v Luhačovicích a Uherském
Hradišti. Najdete zde halenky,
tuniky, šaty, kalhoty, ponča
a kabátky. Chybět nemohou ani
šperky, kabelky, šátky, čepice
pásky, opět všechno z kvalitních českých materiálů. Na
prodejnách je možné zakoupit
i dárkové poukazy na Vánoce
a jiné příležitosti. Tváří naší
značky je Naďa Konvalinková
a Květa Fialová. Neváhejte
a udělejte si radost českým
kvalitním výrobkem, díky
kterému budete jedinečná
anepřehlédnutelná.Tentopátek
31. března v přednáškovém
sále Národního domu se
bude obchod Módní originály
Zdeňka Šuranská účastnit setkání, které pořádá Červený
kříž. Akce s názvem „Tvořím,
tedy jsem“ je cyklus módních
přehlídek, mluveného slova,
hudby a tance.

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

 
  



Anna
Müllerová
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VRÁTÍ SE MELISSA VARGAS? dopadla výborně!

letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz

Nina Herelová: „Je vidět, že JDEME NAHORU!

„Sobotní zápas proti Ostravě se nám vydařil. Kromě druhého setu, kdy se
soupeřky zvedly a dělaly nám problémy, jsme utkání zvládly výborně. Všechny
holky na hřišti odvedly kvalitní výkon, dvě sady dominovaly a jednu vyrovnanou vybojovaly v závěru. Takže celkově vše dopadlo pozitivně, pokračujeme
správným směrem. Pomáhají nám jak dobré tréninky v přípravě, tak rostoucí
pohoda v kolektivu díky posledním vítězstvím. Ukazujeme, že máme na to
předvádět volejbal vyšší úrovně bez ohledu na to, jaká zrovna nastoupí sestava. Zranění dvou holek je samozřejmě nepříjemné, zvlášť když Verča Trnková
se už do konce sezóny nestihne uzdravit. Ale my máme velkou touhu se s tím
poprat a jít společně za titulem. Prvním krokem bude čtvrtfinálová série s Přerovem, kterou je potřeba zvládnout co nejvíc přesvědčivě.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

aneb pohled
Mareike Hindriksen

Jak už jsme informovali v minulém
čísle, mimo hru je pro zbytek této
sezóny česká blokařka VK Veronika
Trnková, která absolvuje 4. dubna
operaci cysty na patě pravé nohy. A za
takové situace je krajně nepříjemné,
že se zranila další prostějovská volejbalistka. Smůla tentokrát potkala kubánskou smečařku Sulian Matienzo,
která si v týdnu před utkáním s Ostravou na tréninku zlomila záprstní
kůstku na prsteníčku levé ruky. „Paradoxně se jí to nestalo při blokování, jak by asi každý očekával, ale při
obraně v poli. Vybírala bagrem míč,
srazila se rukou s Bárou Gambovou
a neštěstí bylo na světě,“ povzdechl
si kouč Agelek Miroslav Čada. Suli
hned putovala na lékařské vyšetření,
kde obratem dostala sádrovou dlahu.
„Pro čtvrtfinále ani semifinále extraligy s ní určitě nemůžeme počítat, ale
existuje malá šance, že by mohla naskočit do finále. Uděláme pro to maximum, i když zdraví je pochopitelně
přednější,“ připojil Čada jasný názor
na nemilou situaci.

Čím víc se ženám VK Prostějov
v probíhajícím ročníku nedařilo,
tím častěji se ozývaly sílící hlasy, že
současný tým Agelek na to prostě
nemá. A že v konkurenci posílené
Olomouce ani neobhájí národní
trofeje. Těsně prohrané finále Českého poháru na taková tvrzení
dalo razítko. Jenže od návratu Miroslava Čady na lavičku volejbalistky vékáčka znovu kralují a Olymp
Praha, rivalský výběr UP i čerstvě
Ostravu porazily 3:0. Severomoravský celek si přitom odvezl z haly
Sportcentra DDM dva dílčí debakly, které mu favorit uštědřil skvělým výkonem v prvním setu (25:9)
a ve třetí sadě (25:13). Nadšení fandové v hledišti tou dobou doslova
bouřili. „Samozřejmě mám radost,
že si diváci naši kvalitní hru užívali.
A myslím, že si utkání hodně užily
taky samotné hráčky,“ usmíval se
Čada. Ve stínu prostějovské dominance tak zůstal mimo jiné i návrat
dlouholeté reprezentantky ČR Ivany Plchotové do služeb TJ, jehož je
odchovankyní.

Jak to vidí
KAPITÁNKA
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VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

SMEČ

VOLEJBALOVÁ

Na poslední chvíli před uzavřením přestupového
okna získaná univerzálka z Kuby se v Prostějově
zatím neprojevovala jako kdovíjak výrazná posila. Nový kouč Miroslav Čada jí však dal víc času
na zapracování do kolektivu a poprvé za své opětovné vlády nasadil Masso do zápasu až v sobotu
proti Ostravě. Trpělivost se vyplatila, neboť šestadvacetiletá plejerka se na účku prezentovala velice
kvalitním výkonem. Nasázela dohromady sedmnáct bodů, když soupeři zatápěla jak razantním
útokem (11 vítězných zakončení), tak obranou
na síti (3 bodové bloky) a především smečovaným
podáním (3 esa). „Potěšilo mě, že po Heidy Rodriguez se na důležitém postu
univerzálky chytila i Casalis. Zahrála opravdu výborně a ukázala svůj potenciál,“ pochválil Čada temperamentní Středoameričanku.

DAYESI CASALIS

VEČERNÍKU

AGELKA PODLE
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„Každý má takový život,

Na kardinála
vzpomínají
i v Uricích

JAKÝ SI HO UD*LÁ,“
EX

EXKLUZIVNĚ

říká aspirantka
na titul Žena regionu
Veronika Bašná

Pro Veroniku Bašnou je tanec celý život. Úspšná žena má ale spoustu dalších
aktivit, pro které si jí lidé váží.
Foto: internet

PROSTĚJOV Jak Večerník avizoval v předminulým vydání, vedle
Milady Sokolové aspiruje na titul
v prestižní soutěži ŽENA REGIONU také Veronika Bašná. Prostějovanka, bydlící v současnosti v Kralicích na Hané, byla do celostátní
soutěže nominována již podruhé
za sebou, přičemž vloni v rámci
Olomouckého kraje skončila třetí! Bude tedy letošní ročník celostátní soutěže pro lektorku zumby
a vedoucí tanečního kroužku ještě
úspěšnější?

Michal KADLEC
„To nezaleží na mně, ale na lidech, kteří
posílají své hlasy. Loni to pro mě byl ale
veliký úspěch, a myslím si, že letos by si
ho zasloužil někdo jiný,“ říká skromně
a s úsměvem Veronika Bašná. O nominaci neměla ani ponětí. „Loni mě
přihlásily maminky z mého tanečního
kroužku, což pro mě moc znamenalo.
Kdo to byl letos, to fakt nevím.“
Sedmadvacetiletá Veronika Bašná absolvovala po vysoké škole v Brně ještě
v Bratislavě kurzy Zumba Basic a rov-

něž kurz Aerobic Instruktor akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Vlastní také certifikát
Bosu Core, Hudební a pohybová výchova dětí, Tanec pro děti, kurz sportovních a rekondičních masáží, má za
sebou kurz zdravotníka zotavovacích
akcí. Když zrovna netancuje a nevymýšlí nové choreografie, ráda tráví čas
se svou rodinou a milovanou fenkou
Bettinkou. „Tanec a sport všeobecně
je podle mě nejlepším koníčkem, jaký
člověk může mít. Já si u něj pročistím
hlavu, odreaguji se od všedních starostí. V první řadě musím vyzdvihnout svou rodinu, která mě absolutně
v mých aktivitách podporuje a také
děti, rodiče i kolegyně z mé taneční
skupiny ´Zumba s Veronikou´. Všichni jsme jedna parta a na pořádání všech
akcí se podílíme,“ svěřila se exkluzivně
Večerníku Veronika Bašná.

A co je pro tuto vitální ženu největší
životní sen? „Já ho zrovna žiju! Mám
skvělou rodinu, zdravou dceru, úžasnou
práci, úspěšně jsem dostudovala a manžel mi postavil krásný dům. Nechci, aby
to znělo špatně, ale podle mě každý má
takový život, jaký si udělá. A všechno,
co mám, mě stálo nemalé úsilí. Jediný
sen, který jsem si ještě nesplnila, je začít
se aktivně účastnit politického života,
zvláště na komunální úrovni. Ale doposud jsem si sama v sobě neujasnila, ve
které straně bych se chtěla angažovat,“
tak trochu šokovala Bašná.
„Veronika je úžasný člověk plný energie, lásky, dobrosrdečnosti, entusiasmu.
Mimo svoje občanské povolání vede
lekce zumby ve svém volném čase, kde
má spoustu dětí a všechny si je pamatuje
jménem, což je neskutečné. Pořádá pro
ně soustředění, účastní se s nimi soutěží,
vše si organizačně zvládá sama, je nesku-

tečně aktivní a práce s dětmi ji naplňuje.
Navíc podporuje útulek pro psy, pořádá
charitativní akce na podporu dětí v nemocnici, je Dobrým andělem, pečlivě
se stará o svoji rodinu, ctí základní hodnoty v životě, účastní se charitativních
akcí společně s dětmi, předává jim tak
motivaci k tomu pomáhat druhým, což
je v dnešní době nutné. Je pro ně velkým
vzorem, dokáže skvěle motivovat, předávat štěstí, radost, sdružovat lidi. Má srdce
na pravém místě a jejímu úsměvu nikdo
neodolá. Za svou píli, vytrvalost a úsilí,
které věnuje dětem, si zajisté zaslouží ocenění,“ píše k nominaci Veroniky Bašné na
stránkách www.zenaregionu.cz ten, kdo
ji do soutěže nominoval.
Jak pro Veroniku Bašnou, tak pro
Miladu Sokolovou můžete v soutěži
ŽENA REGIONU hlasovat až do
31. března. Budou prostějovská želízka v ohni úspěšná?

Kardinál Miloslav Vlk blahopeje
Štpánce KošSálové.

Kardinál Miloslav Vlk pi svcení
nové urické kapliky.
2x foto: archiv rodiny Volfovy

URČICE Nedávná smutná zpráva
o úmrtí kardinála Miloslava Vlka
se dotkla i prostějovského regionu. Kardinál Vlk jej navštívil na
podzim minulého roku, konkrétně tomu bylo 4. září 2016 u příležitosti určické pouti. Požehnal
tenkrát nové kapličce a setkal se
s přítomnými farníky. Našel si čas
i poblahopřát nejstarší občance
Určic Štěpánce Košťálové. Datum
18. března 2017, kdy kardinál
Miloslav Vlk definitivně podlehl
rakovině, se tak zapsalo smutným
písmem i do duší určických farníků. Pohřeb se konal uplynulou
sobotu v chrámu svatého Víta na
Pražském hradě.
(red)

Bezdomovec má nové kolo: Oldich obdaroval Radka!
PROSTĚJOV Každý den ho vidíme před místním nádražím, kam si
přijíždí na starém rozbitém kole pro
teplou polévku. Radek z Prostějova
ale nespoléhá jen na cizí pomoc, na
živobytí si přivydělává rozvážením
novin a letáků.
Nedávno se i Večerník zapojil k výzvě
předsedkyně Okrašlovacího spolku
Milady Sokolové, která pro Radka žá-

dala lidi s dobrým srdcem o dar v podobě novějšího kola.
„Radek ke své obživě potřebuje kolo.
Vzhledem k váze tiskovin, počtu denně ujetých kilometrů a Radkově tělesné konstrukci podléhá jeho současný
stroj pomalu zkáze a on nutně potřebuje nový,“ lobbovala Milada Sokolová. „Byl bych lidem strašně moc vděčný. To svoje kolo furt jenom spravuju,

ale má už popraskaný celý rám,“ postěžoval si Večerníku muž rozvážející
tiskoviny po celém Prostějově.
A podařilo se! Minulý týden si Radek převzal nové kolo od muže, který
rychle zareagoval na prosebné výzvy.
O publicitu nestál, představil se prostě
jen jako Oldřich... „Manželka viděla
výzvu a hned mi to poslala. Neváhal
jsem ani chvilku, jsem moc rád, že kolo

poslouží někomu, kdo ho opravdu
potřebuje,“ vysvětlil pohnutky svého
činu. Radkovi předal bicykl ve skvělé
kondici včetně nových světel a udělil
pár rad týkajících se dotažení řídítek.
„Moc děkuju, bez kola bych byl i bez
práce,“ usmíval se dojatý bezdomovec.
„Také já panu Oldřichovi moc a moc
děkuji. Velice si jeho činu vážím,“ přidala se Sokolová.
(mik)

Milada Sokolová, šSastný bezdomovec Radek a pan Oldich se srdcem na pravém
míst.
Foto: www.pvnovinky.cz

DEN U)ITEL,: do sín slávy vstoupily Jana )ervenková a Hana Palacká
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Trošku s předstihem, navíc se s cenami oproti
zvyklostem šetřilo. To byly aspekty letošního slavnostního večera
k ocenění práce prostějovských pedagogů, které se uskutečnilo
uplynulý pátek v divadelním sále Národního domu u příležitosti
zítřejšího Dne učitelů. Jen z poloviny zaplněné hlediště tleskalo
oceněným třinácti ženám a dvěma mužům. „Sice není vyprodáno, ale je podstatné, že jsou tady ti nejlepší,“ charakterizoval
s úsměvem atmosféru exprimátor Prostějova Miroslav Pišťák.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reportáž
ík
pro Večerník
Michal
KADLEC
O tom, že učitelé obecně mají velmi nelehkou a zodpovědnou práci,
o tom není třeba debatovat. Zmínil to
hned na začátku tradiční moderátor
této slavnostní akce Aleš Procházka,
ředitel prostějovské knihovny. „Je to
profese, které si nepochybně všichni
musíme vážit,“ podotkl.
V pátek 24. března večer byli
vybraní pedagogové z prostějovských mateřských, základních a středních škol a dalších
školských institucí za svoji práci

oceněni. Oproti minulým letům
se řady vyznamenaných zeštíhlily. „Nazrál čas zpřísnit kritéria výběru, jelikož ohodnocena by měla
být především nadstandardní práce. A tak se komise vlastně držela
hesla, že méně někdy znamená
více, kvalita převážila nad kvantitou,“ vysvětlil razantně snížený
počet oceněných Jan Krchňavý,
předseda školské komise prostějovského magistrátu.
Nižší počet oceněných ovšem nic
neubral na úrovni celého večera,
samotný akt byl vhodně doplněn
kulturními vystoupeními dívčí
taneční skupiny a pěvkyněmi sboru Nota Bene. Ocenění společně
s upomínkovými dary předávali
primátorka Statutárního města
Prostějova Alena Rašková, její

VIDEO&FOTOGALERIE

Ocenìní uèitelé za rok 2017

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Kytiky, úsmvy a dáreky. To všechno bylo k vidní v divadelním sále pi
pedávání ocenní tm nejlepším uitelEm.
Foto: Michal Kadlec

náměstci Zdeněk Fišer s Pavlem
Smetanou, senátorka Božena Sekaninová, radní Jana Halvadžievová, exprimátor Miroslav Pišťák,
vedoucí odboru školství, kultury
a sportu Petr Ivánek i již zmíněný předseda školské komise Jan
Krchňavý.
Slavnostní večer v prostějovském
divadle provázela všeobecně pohodová nálada. Ve svých projevech se
představitelé radnice vzácně shodli
na tom, že práce kantora je v dnešní době velmi nelehká a v podstatě
každý, kdo v současném školském

systému vydrží, je vlastně hrdina.
„Být dobrým kantorem neznamená,
že jste vystudovali vysokou školu se
samými jedničkami. To vůbec ne,
naopak. Dokonce vysokou školu ani
nemusíte mít. Být dobrým kantorem znamená mít tuto práci natolik
rád, že jste schopni se o své schopnosti a vědomosti s někým podělit,
předat mu je. Kdybyste nebyli dobrými pedagogy, tak tady dnes nesedíte. Velice vás všechny obdivuji a za
vaši práci vám za celé město děkuji,“
pronesla před oceněnými učiteli
Alena Rašková.

Viera Malíková
Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ulice
Romana Orálková
ZŠ a MŠ Prostějov, ulice Kollárova
Ivana Andrésová
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov
Mgr. Kamila Sedláčková
ZŠ Prostějov, ulice Dr. Horáka
PaedDr. Milada Daňková
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ulice
Mgr. Marie Paulová
Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA Tetín
Mgr. Renata Laurenčíková
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého ulice
Mgr. Zuzana Prýglová
Základní škola Prostějov, ulice E. Valenty
Jana Pellová
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
Mgr. Helena Lešenarová
SOŠp a SOUs Prostějov, Lidická ulice
MgA. Dominika Majerová
ART ECON - Střední škola
Bc. Zuzana Vymětalová
Střední škola automobilní Prostějov
Bc. Ada Zikmundová
Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ Prostějov
Mgr. Stanislav Slezák
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova
Bc. Jiří Novák
Sportcentrum DDM Prostějov

Ocenìní za celoživotní pedagogickou èinnost
Hana Palacká Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov
Mgr. Jana Červenková
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
Akce letos poprvé přinesla také jednu zvláštnost. Za celoživotní pedagogickou činnost byly oceněny hned
dvě ženy, které tak vstoupily do po-

myslné síně slávy učitelských sborů
v Prostějově. Hlediště divadelního
sálu v pátek večer aplaudovalo Janě
Červenkové a Haně Palacké.

letos slavíme jubileum...
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Zdeněk VYSLOUŽIL

URČICE, PROSTĚJOV Blesková akce. Ostuda v podání fotbalistů Určic v krajském přeboru, které si z Holice
odvezly od tamního „béčka“ potupnou „devítku“, definitivně podtrhla kývající se židli pod Radkem Tomšicem.
Klubové vedení reagovalo minulé úterý jeho odvoláním, načež okamžitě angažovalo někdejšího prvoligového
hráče Pavla Zbožínka. „Nebylo to plánované. Zkrátka jsme se tak rozhodli ze dne na den,“ prozradil Večerníku
určický sekretář Petr Kouřil. „Neházíme vinu jen na trenéra. K výměně došlo po vzájemné dohodě. Pavel Zbožínek povede tým
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 34
do konce sezóny,“ prozradil.

➢

+*+^;^@5
< Q"!!<Q\
PROSTĚJOV Neobvykle volný
týden má za sebou osmnáctka
hráčů druholigového výběru
1.SK Prostějov. Tedy volný stran
zápasového rytmu, tým určitě
není v pozici, aby si mohl dovolit
nějaké lelkování. Obvyklé tréninky byly uprostřed týdne doplněny
modelovým utkáním se starším
dorostem.
Jestliže si položíte otázku, proč je
zmíněno ono pověstné číslo „bez
dvou za dvacet“, pak je potřeba připomenout reprezentační povinnosti
Davida Píchala, který reprezentoval
českou „sedmnáctku“ v kvalifikační
skupině (více na straně 34 - pozn.
red.), a rovněž Luboše Machynka,
který léčí poraněný kotník.
„Přestože nejsou někteří hráči
v optimálním zdravotním rozpoložení, měli by být na zápas ve Znojmě
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Tomigová slaví hokejové
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všichni v pořádku,“ vysvětlil Roman
Popelka, vedoucí páteční trénink,
jehož se zúčastnil pouze tucet hráčů.
„V úterý byl na programu dvoufázový trénink, ve středu modelový
zápas, v němž byli sparingpartnery
starší dorostenci. Příští týden bude
tréninkový program upraven vzhledem k pátečnímu ligovému utkání,“
doplnil Popelka.
„Z našeho pohledu jsme v modelovém utkání zkoušeli různé varianty
složení defenzivy, o výsledek v žádném
případě nešlo,“ nechtěl příliš odkrývat
 na
dveře do týmové kuchyně stoper Mi 
chal Malý. Snad pauza přijde hráčům k
35
duhu a ve Znojmě nastoupí nejen v aktuálně optimálním složení, ale hlavně
koncentrovaní od úvodního hvizdu.
Utkání 20. kola FNL se hraje už PROSTĚJOV Až těsně pod vrcholem nejvyšší ženské soutěže skončily hokejistky Karviné a v jejich řadách i prostěv pátek 31. března od 19.00 hodin. jovská rodačka Nikola Tomigová. Pětadvacetiletá hráčka tak rozšířila svou medailovou sbírku o další cenný kov, když
(tok) ke dvěma mistrovským titulům z let 2013 a 2014 přidala potřetí v řadě trofej určenou pro vicemistra.
(spo)

Kvitová je bez obvazů, ODMĚNA na útočníka SE ZVÝŠILA
PROSTĚJOV Ani po třech měsících od útoku na tenistku Petru
Kvitovou nejde určit, kdy se hráčka TK Agrofert vrátí na kurty. Dle
aktuálních zpráv se řezné rány
na ruce na první pohled zahojily,
hráčka se udržuje v kondici a už
nenosí sádru ani dlahu. Osobně
věří, že se na kurty jednou vrátí.
„Dělám vše, abych si zasloužila
druhou šanci,“ prohlásila dvojnásobná wimbledonská šampionka.
„Uvědomila jsem si, jak mám ráda
výzvy. Pořád nepovím, kdy se vrá-

tím, ale můžu říct, že mám obrovskou motivaci,“ přidala.
Z pohledu běžného života je dvojnásobná wimbledonská vítězka
téměř v pořádku. Může se najíst,
upravit si vlasy, uchopit předmět.
To ovšem k návratu na kurty nestačí. Podle optimistických scénářů
by mohla vzít raketu do ruky v létě.
A v naprosto ideálním případě
může odehrát ostrý zápas ke konci
roku. „Petra se pomalu připravuje na budoucí comeback,“ uvedl
mluvčí Kvitové Karel Tejkal.



MARKA


Stejně pomalý průběh má zatím vyšetřování prosincového přepadení
tenistky v jejím prostějovském bytě.
Odměna za informace vedoucí
k dopadení muže se zvýšila na
půl milionu korun. K původním
100 000 korun, jež začátkem ledna
nabídl prostějovský klub, přidal
muž, který nechtěl zveřejnit svou
totožnost, ještě 400 000 korun.
„Advokátní kanceláři KŠD LEGAL,
která zastupuje Petru Kvitovou ve
věci přepadení, se přihlásil muž,
který si nepřeje zveřejnit své jméno,

+.+

V současném světě plném různých nebezpečí
a nástrah všemožných závislostí nezdravého charakteru se snažíme naše děti před těmito vlivy
maximálně chránit. Třeba tím, aby sportovaly.
A pak dostanou i v rámci téhle terapie kudlou do
zad. Po dospělácku.
Na mysli mám případ z krajského přeboru starších žákyň ve volejbalu, kde tým VK AGEL Prostějov směřoval ke konečnému druhému místu
a tím k postupu na mistrovství republiky, už jej
v podstatě slavil. V tom však přišel podraz od
soupeře, který nic takového ani neměl zapotřebí.
Leč trenér jistě zlatého družstva UP Olomouc
nemá prostějovský klub rád, proto se rozhodl,
že stříbro radši daruje Přerovu. A tak do vzájemného střetnutí proti němu, který uzavíral celou
soutěž, schválně nasadil náhradnice, jež vůbec
nekoučoval, a ještě se tomu na plné kolo smál.
Přerovanky dosáhly potřebně vysokého vítězství
k posunu na druhou příčku, Agelkám zbyly jen
oči pro pláč. Jsou samozřejmě i mnohem horší věci, ale takovým způsobem se lámou dětské
charaktery. To je pak veškerá snaha o výchovu
dobrých mladých lidí k ničemu...

a s cílem dát vyšetřování nový impulz
nabídl navýšení odměny. To bylo po
konzultaci s námi, agenturou Petry
a hlavně Policií České republiky shledáno jako přínosný podnět,“ píše
v tiskové zprávě Tejkal.
Případ vyšetřují krajští kriminalisté,
kteří společně s policisty a kriminalisty z Prostějova i nadále vyhodnocují
veškeré podněty a poznatky. „Na základě výzvy zveřejněné v médiích se
nám ozvalo již několik desítek osob,“
zopakovala mluvčí krajské policie Jitka Dolejšová s tím, že policie nadále

+



Opakuje se to s železnou pravidelností každý
rok. Co? V rámci březnového slavnostního vyhlášení jsou oceněni ti nejlepší v anketě Sportovec města Prostějova – a vzápětí se ozve několik
nespokojených hlasů těch, kteří dosáhli významných úspěchů a přitom se mezi vyvolené vůbec
nedostali.
Sám jsem v anketních službách nějakou dobu
působil, a proto vím, jak složité je při stanovení
okruhu nominovaných, z nichž se hlasováním
vybírají ti úplně top, na nikoho nezapomenout.
Když navíc při porovnávání jednotlivých odvětví a úspěšnosti výsledků neexistuje zcela objektivní způsob jejich měřitelnosti, aby to bylo naprosto spravedlivé.
Něco jiného však je, pokud se na někoho „zapomene“ vědomě. A opakovaně. S argumentem,
že má své členy posbírané z jiných míst mimo
Prostějov, tím pádem snad do městské ankety
ani nepatří. To by v ní ovšem mezi dospělými
nemohl figurovat skoro nikdo, neboť skutečných prostějovských rodáků bychom i v případě
dekorovaných našli minimum. Snad už příště
žádní naštvaní nebudou.

přivítá v souvislosti s případem jakékoliv poznatky. „Občané se nemusí
soustředit pouze na popis pachatele,
ale i na informace, které se v souvislosti s napadením sportovkyně dozví,
byť by se mohlo jednat z jejich pohledu o drobnost,“ vzkazuje veřejnosti
Dolejšová.
Jak jsme informovali, do redakce
Večerníku nedávno došel anonym,
dle něhož je pachatel jistý člověk
z prostějovského podsvětí... Článek si můžete přečíst v archívu na
(pk, lv)
www.vecernikpv.cz!
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Poslední dobou se trochu roztrhl pytel s případy, kdy v mnoha různých sportech favorizované
týmy či jednotlivci přestanou naplňovat svou
roli. A prohrávají nebo dokonce přímo vybouchnou, často bez možnosti následné nápravy v dalších zápasech.
Synonymem podobného selhávání se aktuálně
stala oddílová značka s nejpočetnějším fanouškovským zázemím v České republice. Ano, Sparta Praha, která má i na Moravě a přímo v srdci
Hané spoustu zarytých příznivců. Jak fotbalových, tak hokejových.
Ti teď musejí skřípat zuby zvlášť nad způsobem,
jakým se hokejisté s rudým S ve znaku drsně pakovali z extraligového play-off. Přičemž ve fatálnosti klopýtání jim zdatně sekundují i fotbalisté,
kteří se ukázkově rozložili zevnitř a o mistrovském titulu si též mohou nechat jen zdát.
Ukazuje se, jak málo stačí, aby papírově silný
kolektiv přestal úplně fungovat a místo očekávaných triumfů sbíral porážky. Ostatně prostějovské volejbalistky by o tom letos mohly vyprávět
své. V jejich případě to však vypadá, že jeden
správný krok v nejvyšší čas ještě sezónu zachrání.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Florbalisté FbC Playmakers Prostějov prožili skvělou sobotu. Ve dvou
derby zápasech slavili vítězství, když
po výhře nad Kostelcem (7:3) vrátili předchozí porážku i rivalům z SK
K2 (3:1) a potvrdili tak pozici vládce regionu.
DEBAKL:
Fotbalové Klenovice na Hané nezahájily jarní část sezony šťastně. V nejprestižnějším derby s předposledním
Pivínem tahaly v rácmi I.A třídy O KFS
za kratší konec a po porážce se vážně zamotaly do sestupových bojů.
* }
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Více než půldruhé stovky startujících
evidovala sobotní Velká cena Prostějova v krasobruslení. Na tuzemské poměry velmi solidní číslo svědčí o vysokém
kreditu těchto tradičních závodů, které
pořádá prostějovský oddíl.
.+}
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Kormidelník fotbalových
Mostkovic Jiří KAMENOV
před domácí premiérou
druhé poloviny sezony
+ }

VIKTORIE
SUCHÁNKOVÁ

Fotbalistka z Čelechovic na Hané oslavila první reprezentační gól! V přípravném utkání s Finskem se „Viki“ podílela
jedním zásahem na výhře 5:0. Ve finální části přípravy na květnové EURO
„U17“ si tak prakticky pojistila nominaci na tento prestižní podnik.
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Fotbal Extra - 18. díl
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FOTBALOVÁ MLÁDEŽ REGIONU V KOSTCE

Původní servis pro Večerník připravil Petr Kozák, texty a foto: Zdeněk Vysloužil
Předlouhá zimní
z
fotbalová pauza je u konce
a s ní také ser
seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
„FOTBAL EXTRA“, ve kterém jsme se ohlíželi za působením regionálních zástupců v první polovině soutěžního ročníku 2016-2017.
V každém čísle jsme se věnovali týmům působícím od druhé ligy
až po nejnižší okresní soutěže, podrobně se pak podívali i na trio
ženských družstev a populární seriál uzavíráme nahlédnutím do
mládežnických soutěží, které bude mít oproti původním plánům
nakonec hned tři části tak, abychom se „vyškrábali“ na bájnou
dvacítku. Právě tolik roků totiž v tomto roce slaví nejčtenější regionální periodikum. Připomeňme, že v jednom z prvotních dílů
seriálu byly rozebrány mládežnické týmy největšího regionálního klubu 1.SK Prostějov. Tentokrát vám tak představíme zbývající regionální kluby, které se věnují výchově talentů a mají celky
přihlášené v různých mládežnických soutěžích.
Dnešní osmnácté pokračování tudíž zevrubně zhodnotí počínání
celků v dorostenecké divizi, krajských soutěžích od kategorie dorostu až po žáky a okomentuje i dění na Prostějovsku. K dispozici
máte první várku podzimních tabulek soutěží, ve kterých figurují zástupci regionu, doplněné o pořadí střelců a jarní program.
Příště na vás čeká sonda do zbývajících celků a vše zakončí tak
trochu překvapivý sumář na konec.
A Večerník vás bude pochopitelně provázet i celou jarní částí
sezóny 2016-2017. Máte se tak i nadále na co těšit!

MSDD, SK. E
– starší dorost
Mužstvo
1. Hranice
2. Nový Jiín
3. Jeseník
4. Vsetín
5. Krnov
6. Frenštát
7. Šumperk
8. Uniov
9. Val. MeziIíí
10. PIerov
11. HavíIov

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
13
8
8
8
8
8
7
7
5
4
3

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

P
1
3
3
4
5
6
5
6
5
9
8

S
46:7
45:21
26:16
37:22
47:24
35:30
28:27
24:16
32:30
19:38
19:28

B
39
27
27
26
25
24
23
22
19
13
12

12. ZábIeh
13. Sechovice
14. Opava

14
14
14

3
2
0

1
3
4

10
9
10

12:45
20:54
15:47

10
9
4

P
1
2
3
2
4
3
6
8
7
9
7
8
10
12

S
58:14
51:19
66:22
53:23
53:24
35:23
28:38
24:36
32:43
21:31
23:36
18:45
17:53
18:90

B
35
32
31
30
28
25
16
16
15
13
13
10
10
4

MSDD, SK. E
– mladší dorost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
Nový Jiín
Val. MeziIíí
Šumperk
Hranice
Uniov
PIerov
Vsetín
Opava
ZábIeh
HavíIov
Sechovice

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Krnov
Jeseník
Frenštát

V
11
10
10
9
9
7
4
5
4
4
3
2
3
1

R
2
2
1
3
1
4
4
1
3
1
4

4
1
1

Relax centrum Gól
krajský pøebor dorost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mužstvo
Velké Losiny
Chomoutov
Nové Sady
Mohelnice
Urice
Lipník n./B.
ernovír
KMK PIerov
Konice
Opatovice
Velký Týnec

Chválkovice
Šternberk

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13

V
11
10
10
10
9
9
7
4
5
3
4
2
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

P
2
3
3
3
4
4
6
9
8
9
9
11
13

S
96:24
63:18
64:23
55:22
48:27
36:37
42:21
26:42
26:51
34:46
25:74
19:50
12:111

B
33
31
30
30
26
25
19
14
13
12
12
7
0

pk+
0
0
1
0
1
2
3
0
2
0
0

pk0
1
1
0
0
0
1
2
0
3
0

0
0

1
0

Nejlepší støelci soutìže:
1. Hugo Hegner, 27. 2. Martin Kobza (oba Velké Losiny), 23. 3. Tomáš Vybíral
(Chomoutov), 17… 16.-17. Matěj Šnajdr (Určice), 8. 18.-21. Tomáš Kvapil
(Určice), 7. 22.-23. Vojtěch Slezák (Určice) a David Lakomý (Konice), oba 6.

Lion Sport krajská
soutìž dorost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mužstvo
Želatovice
Kozlovice
Brodek u Pv
Loštice
Dub n./Mor.
Brodek u PI.
Tovaov
Protivanov
Bohu_ovice
Ústí
Litovel

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
8
8
8
6
5
4
3
3
2
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
2
2
2
2
4
5
6
7
7
8
10

S
49:11
42:14
67:22
43:18
38:25
47:26
30:26
21:51
14:39
39:42
7:123

Pozice dvojky náleží nadále )echovicím
Dlouhodobě známý fakt, že nejlepší prací s fotbalovou mládeží v regionu se mohou honosit v Čechovicích, potvrzuje i zběžný pohled do
tabulek mládežnických soutěží.
Čechovický Sokol registruje po
prostějovském eskáčku nejvyšší
počet družstev a také působí v nejvíce soutěžích. Tradičně širokou
základnou disponuje i bašta severu
regionu Konice. Třetím do party
jsou Němčice nad Hanou, které
zvláště v posledních letech zaznamenaly výrazný posun.

Èechovice
drží tradici
Přestože se z výsledkového pohledu
mládežníci Čechovic vytratili oproti
minulosti z popředí tabulek svých
soutěží, stále jsou v pozici druhého
největšího regionálního hráče na poli
výchovy mladých fotbalistů. Dorostenci působí ve třetí nejvyšší soutěži
Moravskoslezské divizi, skupině „E“.
Přestože se pohybují ve spodní části
tabulek, konfrontace s mnohem většími a historicky slavnějšími kluby
je určitě velmi přínosná. Výraznými
postavami staršího dorostu jsou Filip Halouzka a Jan Skalník. Prvně
jmenovaný už dokonce pokukuje po
základní sestavě „A“-týmu.
Mladší dorost je na tom ještě o fous
lépe. Někdejší veleúspěšný ročník
z kategorie žáků si počíná v konkurenci s výběry takových líhní jako Hranice, Zábřeh, Šumperk nebo Uničov
vcelku solidně. Oporami jsou bratři
Barošové a kanonýr Marek Růžička.
Trochu za očekáváním jsou starší
žáci, kteří oproti minulosti okupují
v krajském přeboru až druhou polovinu tabulky. O poznání lépe si vedou jejich mladší spoluhráči, kteří se
drží v lepším středu tabulky.

Stabilní
Konice
Celkově sice zaznamenává konický
fotbal slabší roky, ale mládežníci se
pořád drží na solidní úrovni. Dorostenci se v elitní krajské soutěži - přeboru - drží ve středu tabulky. Za nejlepšími sice výkonnostně zaostávají,
ale s většinou soupeřů jsou vyrovnaní
a zkušenosti získané v krajské konkurenci jsou stoprocentně přínosnější
než souboje na okresní úrovni. Konické výběry figurují i v žákovském
krajském přeboru. Obě kategorie
jsou sice blíže spodku tabulky, ale
pozitivní je, že v Konici dokážou dát
dohromady dva žákovské týmy.

Nìmèice jdou
nahoru
Obrozený němčický fotbal nejsou
jen muži. Nedávný úspěch dorostu
se pozitivně promítl do celkového
fungování fotbalové bašty jihu regionu. Klubové vedení se rozhodlo
pro letošní ročník dorosteneckou

kategorii neobsadit, mladíci dorosteneckého věku nastupují za mužský „B“ – tým, ale žáci jsou na tom
dobře. Silná generace odchovanců
působí ve starších žácích a pere se
v krajské konkurenci více než statečně. Průběžná třetí příčka po podzimní části je výtečným vysvědčením.
S uspokojením mohou v Němčicích
hodnotit i počínání mladších žáků,
kteří se díky vyrovnaným výkonům
pohybují ve středu tabulky.

Brodek
v euforii
Na slibnou budoucnost mají zaděláno i v Brodku u Prostějova. Silný ročník se zformoval zejména v dorostu,
kdy po loňském vítězství v okresním
přeboru bojují Brodečtí o nejvyšší
příčky i v krajské soutěži. Navíc musí
hřát místní funkcionáře u srdce fakt,
že hned několik borců dorosteneckého věku už pravidelně nastupuje za
„A“ -tým. Brodek u Prostějova vede
i průběžnou tabulku okresního přeboru starších žáků a může tak pomýšlet na obhájení loňského double okresních přeborníků dorostu a žáků.

Protivanov
oslabil
Své postavení mezi regionální elitou
v kategorii mládeže v letošní sezóně trochu ztrácí Protivanov. Místní
činovníky na druhé straně musí
ovšem těšit fakt, že se většinu dorostenců podařilo úspěšně zabudovat do mužské kategorie. Působení
v krajské soutěži tak týmu ze severu
přináší kýžený efekt. Druhý mládežnický výběr Protivanova působí
v okresním přeboru starších žáků
a přezimuje na šesté příčce z osmi
účastníků.

Kostelec
z mapy nezmizel
Při pohledu do tabulek mládežnických soutěží napadne laického
fanouška, že někdejší regionální
fotbalová bašta strádá. V soutěžích
Olomouckého krajského fotbalového svazu a OFS Prostějov nemá kostelecký FC jediný tým! Skutečnost je
ovšem jiná. Například v dorostenecké kategorii působí borci Kostelce
v nedalekých Smržicích, se kterými
vytvořili sdružený tým. V mladších
žácích zase obdobným způsobem
spolupracuje FC s Olšany u Prostějova. Starší žáci zase hrají v okresním
přeboru OFS Olomouc, kde si vedou nadmíru úspěšně a po podzimu
jsou na prvním místě.

Celkově by se ale mládežnický fotbal
na Prostějovsku dal hodnotit známkou dobrý. V porovnání s ostatními
pěti regiony spadajícími pod Olo-

pk+
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0

pk1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

Nejlepší støelci soutìže:
1. Jan TYPNER (Brodek u Prostějova) 15 branek, 2.-3. Lukáš Černík (Brodek
u Přerova) a Tomáš Maduda (Kozlovice), oba 14. 4.-5. Radek Soldán (Brodek u Prostějova), 13. 11. Patrik Rakáš, 9. 12. Roman Ličman (oba Brodek u Prostějova), 8.

Daniel Baroš (0, 88), Filip Baroš (0, 40), Petr Bašný (0, 1060), David Frohn (0, 2), Jiří Hájek (0, 20), Filip Halouzka (7, 1082), František Hanák
(1, 181), Dominik Hruban (3, 1083), Jaroslav Kumstát (1, 857), Pavel Mucha
(0, 1038), Jakub Nadýmáček (0, 248), Radek Pařil (0, 54), Marek Růžička
(1, 118), Jan Skalník (7, 947), Jan Sklenář (1, 251), Marek Skoumal (2, 572),
Dominik Spurný (0, 734), Dominik Šteigl (0, 751), Martin Valach (0, 495),
Daniel Valdez (0, 5), Tomáš Vybíral (0, 541), Pavel Zápeca (0, 543), Jiří Zatloukal (0, 660).

TÝMOVÉ STATISTIKY
TJ SOKOL ÈECHOVICE ML. DOROST
Daniel Baroš (3, 1022), Filip Baroš (5, 1022), Daniel Černý (1, 434), David
Frohn (2, 862), Jiří Hájek (0, 656), Filip Handl (1, 451), Lukáš Krčal (1, 30),
Dan Navrátil (0, 846), Jakub Novák (0, 76), Jakub Páleník (2, 492), Tomáš
Pátek (2, 548), Marek Růžička (6, 622), Filip Schuster (0, 861), Jan Sklenář
(0, 646), Tomáš Smolka (0, 490), Daniel Valdez (1, 1017), Matyáš Vybíral
(0, 74).

linkatý Jeseník, ostatní svazy místní
fotbal kvantitativně válcují...
Pozitivní je ale fakt, že má Prostějovsko velice slušně obsazenou,
co se týká početnosti, soutěž starších a mladších přípravek. Možná
se tak blýská na lepší časy!

LOS DOROSTU ÈECHOVIC – JARO 2017
16. kolo, NE 26.3., 10:15 a 12:30: Valašské Meziříčí – Čechovice.
17. kolo, NE 2.4., 10:00 a 12:15: Čechovice - Krnov (UMT Prostějov).
18. kolo, SO 8.4., 10:15 a 12:30: Vsetín – Čechovice.
19. kolo, NE 16.4., 10:00 a 12:15: Čechovice – Havířov (UMT Prostějov).
20. kolo, SO 22.4., 10:00 a 12:15: Zábřeh – Čechovice.
21. kolo, SO 29.4., 10:00 a 12:15: Čechovice – Šumperk.
22. kolo, SO 6.5., 10:15 a 12:30: Jeseník – Čechovice.
23. kolo, SO 13.5., 10:00 a 12:15: Hranice – Čechovice.
24. kolo, NE 21.5., 10:00 a 12:15: Čechovice - Nový Jičín.
25. kolo, NE 28.5., 10:00 a 12:15: Opava – Čechovice.
26. kolo, SO 3.6., 10:00 a 12:15: Čechovice – Přerov.
15. kolo, NE 11.6., 10:00 a 12:15: Čechovice – Frenštát.

ÈSOB pojišXovna
krajský pøebor starší žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mužstvo
Mohelnice
ernovír
N9mice n./H.
Kozlovice
Viktorie PIerov „B“
Slavonín
Jeseník
ZábIeh
Nové Sady
Šternberk
Sechovice

Želatovice
Konice
Dub n./Mor.
Loštice

Z
15
14
15
14
15
15
15
14
14
15
15
15
15
14
15

V
14
12
11
11
9
8
9
7
7
6
5
4
3
2
2

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

P
1
2
4
3
6
7
6
7
7
9
10
11
12
12
13

S
72:12
72:20
44:16
49:19
47:34
39:31
42:39
35:30
36:35
36:42
19:41
18:58
25:47
20:43
15:102

B
41
35
34
33
26
26
26
22
20
18
16
12
9
7
5

pk+
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1

pk0
0
2
0
0
2
0
2
0
1
2

2
0
0
1

2
0
1
0

Nejlepší støelci soutìže:
1. Patrik Hanus (Černovír), 34. 2. Vladimír Vybíral (Kozlovice), 24. 3. Karel Tulis (Jeseník), 17…. 12.-14. Adam Ošlejšek (Konice), 9. 15.-18. Vlastimil Palíšek a Tomáš Šmíd
(oba Němčice nad Hanou), oba 8. 24.-28. Martin Kouřil (Němčice nad Hanou), 6.

ÈSOB pojišXovna
krajský pøebor mladší žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mužstvo
Jeseník
Kozlovice
Želatovice
Nové Sady
ernovír
Sechovice
Mohelnice
Slavonín
N9mice n./H.
Viktorie PIerov „B“
Dub n./Mor.

Loštice
ZábIeh
Konice
Šternberk

Z
15
14
15
14
14
15
15
15
15
15
14
15
14
15
15

V
15
11
11
10
8
8
8
8
6
7
5
5
4
2
2

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

P
0
3
4
4
6
7
7
7
9
8
9
10
10
13
13

S
114:33
51:11
65:35
59:24
47:41
33:33
37:25
57:48
34:36
49:52
23:50
25:55
33:61
20:58
21:106

B
43
35
33
31
25
25
24
24
21
20
14
14
10
6
5

pk+
2
0
2
0
1
1
1
2
1
1
3

pk0
2
2
1
2
2
1
2
4
0
2

1
4
0
1

0
2
0
0

Nejlepší støelci soutìže:
1. Artur Sroka, 28. 2. Miloš Pudil, 24. 3. Adam Pudil (všichni Jeseník), 23. … 6. Radovan Novotný (Němčice nad Hanou), 15. 24.-28. Bronislav Kopečný (Konice), 7.
30.-37. Patrik Macháň a Samuel Valenta (oba Čechovice), oba 6.

Blýská se
na èasy?

TÝMOVÉ STATISTIKY
TJ SOKOL ÈECHOVICE ST. DOROST
B
25
24
23
23
18
16
12
9
8
7
0

moucký kraj máme ale co dohánět.
Ve vyšších soutěžích kategorie dorostu hájí barvy Prostějovska pouze pět
klubů, což je opravdu málo. Stejně
tak pouze trio zástupců v krajském
přeboru žáků není na vyskakování.
V tomto srovnání je horší jenom ma-

Pøebor OFS dorost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mužstvo
Plumlov
Hvozd
Smržice
Nezamyslice
Kralice na Hané
Otaslavice
Horní MoštYnice
BYlotín
Troubky
Sokol v Pivín9
BochoI-Vlkoš

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
8
8
7
6
5
4
2
2
1
0

R
1
0
0
0
0
1
0
2
2
2
0

P
1
2
2
3
4
4
6
6
6
7
10

S
47:19
50:17
47:20
39:23
28:21
23:30
27:32
32:34
21:50
17:31
9:63

B
25
24
24
21
18
16
12
8
8
5
0

pk+
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0

pk1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

POØADÍ
KANONÝRÙ
1. Michal SPURNÝ (Hvozd)
2. Jaromír KRÁSA (Hvozd)
3. Zdeněk ŠPIČKA (Nezamyslice)
3. Alexandr HANGURBADŽO (Otaslavice)
3. Lukáš Hýža (Bělotín)

14 branek
13 branek
10 branek
10 branek
10 branek

6.-9. Petr Stejkora (Nezamyslice), Michal Vysloužil (Plumlov), Erik Hluší (Troubky), Jiří
Kalandřík (Smržice), všichni 9. 10.-13. Luboš Růžička (Kralice na Hané), Ondřej Navrátil, Semir
Kovačevič, Miroslav Parák (všichni Smržice), všichni 8. 14.-15. Josef Makoš (Pivín) a Tomáš
Hladký (Plumlov), oba 7 branek.

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

F TBALOVÁ R ZHLEDNA
MOSTKOVICE DŘELY, SMÁL SE ALE KOSTELEC „Nesnáším porážky,“
Vyrovnané regionální derby rozhodla větší zkušenost favorita

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
MOSTKOVICE Boj o každý
metr trávníku. Ženské fotbalové derby mezi Mostkovicemi
a Kostelcem na Hané má vždy
velký náboj. Tentokrát se však
jednalo o historicky nejvyrovnanější bitvu. Domácí soubor
doslova žral trávu a favoritovi
cestu za očekávanými třemi
body značně ztrpčil. Nakonec
však slavila větší herní vyzrálost
Kostelce, jenž vstřelil dvě branky a udržel vlastní štít čistý.
Stav pøed výkopem
Fotbalistky Mostkovic vzhlížely
k derby s velkým očekáváním. Po
letech prakticky jasných porážek si
děvčata zpod přehradní hráze na
svého slavnějšího rivala věřila. Nahrávala jim skutečnost, že kostelecké
„Štiky“ neabsolvovaly žádný přípravný zápas a ani tréninková morálka nebyla v zimní přípravě bůhvíjaká. Přesto v utkání patnáctého kola
skupiny „B“ Moravskoslezské divize
žen uspěly.

Vývoj zápasu

nervozity zhruba po pětadvaceti minutách a přihlásily se ke slovu. Dvě
slibné akce ale nedokázaly dovést
do koncovky. Brankářku Kostelce
Drápalovou vystrašil až dalekonosný
pokus Báry Karafiátové.
V době narůstající převahy domácích však přišla osudová chyba obrany. Tu dokázal soupeř využít, když
vběhla mezi stoperky Monika Vlková a přesnou ranou k tyči otevřela
skóre - 0:1.
Šok z konce prvního poločasu se
promítl i do začátku druhého dějství. Kostelečanky přidaly druhou
branku, když se zpoza šestnáctky
trefila nádhernou ranou přímo do
šibenice Pitáková - 0:2.
Mostkovičanky však druhý inkasovaný gól probudil, přidaly na důrazu
a začaly se tlačit do pokutového území. Po obrovském závaru pálila přesně k tyči Koudelková, ale Drápalová
vysekla parádní zákrok. Následně
byla ve výborné pozici Vaverková,
naneštěstí míč poslala mimo bránu!
Kostelec sice opticky přepustil
střed pole, ale vznikal tím prostor
k rychlým brejkům. Blízko gólu byla
Strouhalová, její pokus však minul
o centimetry levou tyč. Po úniku
Knápkové se na zadní tyči ocitla ve
stoprocentní šanci Lucie Šimková,
místo do sítě však poslala míč do
zámezí! Domácí děvčata se nevzdávala, fyzicky náročným napadáním
rušila kombinace Kostelce, bohužel
to k šancím nevedlo. Několik zajímavých závarů hostující obrana odvrátila. Ke zlosti domácích fanoušků
pak nenařídil rozhodčí po jednom
z defenzivních zákroků ani penaltu. Nadějně vypadající přímý volný
kop Báry Karafiátové navíc vytěsnila
Drápalová na roh a z vítězství se opět
radoval kostelecký soubor.

FOTO & VIDEO
GALERIE

zlobí se Solange Soares
MOSTKOVICE Byla nepřehlédnutelnou postavou
ženského derby. Ve středu
zálohy dřela do úmoru, schytala spoustu ran, přesto stále
hnala své spoluhráčky vpřed.
Solange Soares (na snímku)
však musela po utkání trávit
pocit porážky, který z duše
nenávidí...

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Zdeněk VYSLOUŽIL
 Co říct k právě skončenému
zápasu?
„Chybí nám víc střelby. Nehráli jsme špatně, ale nedokážeme
zklidnit finální fázi. V naší hře je
ale vidět pokrok. Máme stále rezervy.“
 Na vašem týmu byla vidět
obrovská bojovnost...
(úsměv) „Samozřejmě. Holky chtěly moc vyhrát, je tam mezi nimi
i osobní rivalita. Měly obrovskou
chuť hrát, což je padesát procent
úspěchu. Doufám, že tomu tak
bude v každém zápase, ne pouze
teď v derby!“
 V úvodu jste působily trochu
zakřiknutě. Proč?
„Určitý respekt tam pořád je. Pak
jsme dostali hloupý a laciný gól,

Krásným gólem se blýskla kostelecká kapitánka Martina Pitáková (ve výskoku).
Foto: Zdenk Vysloužil

kou trestuhodně zaváhala. Neshoda
mezi stoperkami nasměrovala Kostelec k vítězství. Druhým atributem,
jenž hrál ve prospěch Kostelce, byla
přímočarost. Zatímco Mostkovičankám dělalo největší problém dostat
se do koncovky, hostující hráčky se
opakovaně dostaly k zakončení po
křídelních průnicích.

Atmosféra støetnutí

Dopolední mostkovické ženské
fotbaly jsou tradičně hojně navštěvovány. Výjimkou nebylo ani
derby, kdy se v hledišti sešlo okolo
stovky diváků. Většina jich samozřejmě držela palce domácím, ale
žádné vulgarity na adresu soupeře
Osobnost utkání
slyšet nebyly. Přestože mostkovické fotbalistky odcházely ze hřiště
Jednoznačně nepřehlédnutelnou po- poraženy, hlouček nejvěrnějších
stavou derby byla nejstarší hráčka na fans jim za jejich srdnatý odpor
place Soli Soares. Domácí záložnice zatleskal.
hnala své spoluhráčky na zteč, vyvážela míče, byla okopávána jako řepa, ale
otrávit se nenechala. Pro tým odevzdala úplně všechno, k úspěchu to
její barvy bohužel nepřivedlo.

Foto: Zdenk Vysloužil
který nás dostal dolů. Potom jsme
se rozehrály a předvedly nakonec
dobrý výkon.“
 Trenér vás přes porážku
chválil. Chyběl vašemu výkonu
jen vstřelený gól?
„Myslím, že ano. Hráli jsme docela vyrovnaně, na to že je soupeř
tak kvalitní, nebyla to jednoznačná partie. Ta pochvala mě však
moc netěší, já nesnáším porážky!
Myslím, že máme pořád na čem
pracovat.“

Pozápasové hodnocení trenérù

Zajímavost duelu

Kostelec totiž vstoupil do derby
sebevědoměji a v úvodu střetnutí
si vytvořil několik velkých šancí.
Poprvé míč mezi tři tyče nezamířil
a po krásné přihrávce Knápkové pak
vychytala Látalovou v jasné pozici
mostkovická gólmanka Mikešová.
Zásadní okamžiky
Strážkyně domácí svatyně si následně poradila i s ošemetnou střelou
hostující kanonýrky Strouhalové. Kvalitně pracující defenziva MostMostkovičanky se zbavily úvodní kovic před první a rozhodující bran-

Vyrovnanost. Zatímco v předchozích vzájemných duelech vždy naprosto dominantním způsobem
kraloval v poli Kostelec, tentokrát se
misky vah hodně srovnaly. Na kostelecké straně sice bylo více střeleckých pokusů i ložených příležitostí,
avšak domácí tým ve hře uprostřed
hřiště byl možná i opticky lepší.

TJ Sokol Mostkovice

Jaroslav KARAFIÁT – TJ Sokol Mostkovice:
„Výsledek je pro mě obrovským zklamáním. Před výkonem
holek ale smekám. Makaly fantasticky, jedna vedle druhé,
všech osmnáct, co bylo v nominaci. Hrály nadstandardně,
bohužel to nevyšlo výsledkově, nicméně jsem na ně hrdý!
Rozhodlo, že oni dali góly a my ne. Lepší podle mě dnes
nevyhrál. Ze všech dosavadních vzájemných zápasů jsme
si věřili nejvíce a na hřišti to bylo vidět. Měli jsme na ně, bohužel fotbal je někdy krutý. Holky předvedly kvalitní fotbal,
za tenhle zápas jim ještě jednou poděkuji. Od úspěchu jsme
neměli daleko.“

0 :2

Marek JELÍNEK – FC Kostelec na Hané:
„Čekal jsem, že z naší strany to bude katastrofický fotbal.
Neměli jsme žádný ´přípravák´ a absolvovali pouze dva
tréninky. Žádnou exhibici jsem tudíž ani očekávat nemohl.
Mostkovice na nás byly připraveny, nechtěly ani moc hrát
fotbal, jen nás osobně bránily. Navíc Jarin (Karafiát - pozn.
red.) chtěl na nás použít osobky a další tahy. Rozhodly však
naše zkušenosti. Je to spíše vyzrálostí mužstva než nějakým
výkonem. Šancí jsme si vytvořili více a klidně mohli vyhrát
vyšším rozdílem. Jsme pochopitelně rádi i za dvoubrankové vítězství.“

FC Kostelec na Hané

MSDŽ, skupina „B“, 15. kolo
K. Šimková
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Branky: Střely na branku:
Rohové kopy:

MOSTKOVICE

6
3

Střely mimo branku:

0 :2

KOSTELEC

( 0 :1)

4

Rozhodčí: Kondler – Foral, Zemánek

Adamová

Branky: 35. Vlková, 48. Pitáková
Střely na branku:

Diváků: 80

Žluté karty: -

Žluté karty: -

Střídání: Ošťádalová, Všetičková, Ptačníková, Štefková, Holubová, Hejcmanová, L. Karafiátová

Střídání: Kaňáková, Vlková

Rohové kopy:

7
3

Střely mimo branku:

11

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
16. kolo: Opatovice – Konice (sobota 1.4., 15.30), Určice – KMK
Zubr Přerov (neděle 2.4., 9.30).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
17. kolo: Čechovice – Krnov (neděle 2.4., 12.15, Ol KFS – Malčánek,
Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
17. kolo: Čechovice – Krnov (neděle 2.4., 10.00, Malčánek – Ol KFS,
Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16
– JARNÍ ÈÁST:
4. kolo: Zlín – 1.SK Prostějov (neděle 2.4., 12.30, Zl KFS – Bernatík,
Zl KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17
– JARNÍ ÈÁST:
4. kolo: Zlín – 1.SK Prostějov (neděle 2.4., 10.30, Bernatík – Zl KFS,
Zl KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
17. kolo: Přerov – 1.SK Prostějov
(pátek 31.3., 15.30, Podhajský – Ol
KFS, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
16. kolo, neděle 2. dubna: Vlkoš –
Mostkovice (10.00, Gasnárek – Jm
KFS, Jm KFS), Holešovské holky
– Prostějov (14.30, Páral – Zl KFS,
Zl KFS), Kostelec na Hané – Šardice (13.00, Svoboda – Ol KFS, Ol
KFS).

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
16. kolo, sobota 1. dubna, 15.30
hodin: Otaslavice – Olšany u Prostějova, Přemyslovice – Haná Prostějov Vrahovice – Výšovice, Čechovice „B“ – Brodek u Prostějova, Skalka
– Horní Štěpánov (hřiště Klenovice
na Hané), Ptení – Vícov (neděle
2.4., 15.30), Určice „B“ – Zdětín
(neděle 2.4., 15.30).

CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
16. kolo, neděle 2. dubna, 15.30:
Nové Sady „B“ – Kostelec na Hané
(12.00, hřiště Nedvězí), Smržice
– Libivá, Troubelice – Protivanov,
Velká Bystřice – Hvozd, Doloplazy
– Jesenec.

KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
16. kolo, sobota 1. dubna, 15.30:
Horní Moštěnice – Vrchoslavice,
Nezamyslice – Dub nad Moravou,
Újezdec – Němčice nad Hanou, Pivín – Troubky (neděle 2.4., 15.30),
Želatovice „B“ – Klenovice na Hané
(neděle 2.4., 15.30).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
16. kolo, neděle 2. dubna, 15.30:
Všechovice – Mostkovice (sobota
1.4., 15.30), Opatovice – Plumlov
(10.00), Konice – Brodek u Přerova, Čechovice – Náměšť na Hané,
Lipová – Lipník nad Bečvou.

SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
20. kolo, sobota 1. dubna, 15.30:
Rapotín – Kralice na Hané, Kojetín
– Určice.

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA:
20. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov
(pátek 31.3., 19.00).

´
menicko

´
´
zapasove

Fotbal

2:4

2:3PK

Dolanům až k penaltovému rozstřelu. V něm sice neuspěl, i tak však zářil
nový kouč domácích Pavel Zbožínek
radostí, jeho svěřenci dokázali poprvé
na jaře bodovat a stáhli třinácté Chválkovice na tři body.
„Měli jsme dva tréninky na to, abychom
se poznali, s někým jsem se na zápase
dokonce viděl poprvé. Kluci podali velice
dobrý výkon a překvapili mě svým přístu-

Vladimír Horák – Klenovice
„Špatná čtvrthodinka, kdy jsme udělali
dvě chyby v obraně a hosté se tak dostali
do jednoduchého vedení. Nedokázali
jsme hrát kombinační hru, míče jsme
převážně nakopávali. Byli jsme pozdě
a nedůrazní v osobních soubojích,
což nás vyřadilo ze hry. Stihli jsme do
poločasu vyrovnat, ale po nešťastném
závaru v úvodu druhé půle jsme opět
inkasovali. Vše bylo zbrklé, v podstatě
jsme si nevypracovali žádnou šanci,
namísto toho, abychom soupeře
zatlačili. Věděl jsem, že utkání bude
těžké, musíme získávat body i venku,
před námi je ještě spousta utkání. Pivín
byl dnes tím šťastnějším mužstvem, ale
štve mě ztráta bodů.“

Jaroslav SVOZIL st. – Pivín
„Nám se sezóna odvíjí od toho, jak
zahrajeme první utkání, takže tyto
body mají pro nás cenu zlata. I když
hráči v první půli neplnili to, na co
jsme se připravovali, paradoxně jsme
vedli rychle o dvě branky. Soupeř ale
vyrovnal, a tak jsme si v kabině řekli,
že pokud se nebudeme soustředit na
svůj výkon, nemůžeme tady uspět
a bylo vidět, že si to hráči vzali k srdci.
Udělal jsem několik změn, pohlídali
jsme si nebezpečné hráče domácích
a vyplatilo se. Teď to budeme chtít
potvrdit v zápase s Troubkami.
Bouřlivá atmosféra k derby patří, ale
vše proběhlo tak, jak se na takový
fotbal patří.“

Pozápasové hodnocení trenérù

Pivínský Radek Švéda oslavuje svou úvodní branku, stelecky se prosadil i kapitán Jaroslav
Svozil (. 8). Mezi pivínskými fans pak propukla vítzná eufórie.
2x foto: Josef Popelka

ale trefil ho a dorážkou překopl bránu, poté
se Blahoušek ocitl sám před brankářem,
Dostál nedorazil standardku,“ popisoval.
I proto se domnívá, že není důvod panikařit, kvalita se brzy odrazí i v bodové zisky.
„Neviděl bych to tragicky, kluci šli na maximum a odevzdali, co v nich je. Nepropadli
jsme a máme na čem stavět, teď se porveme se soupeři na naší úrovni. Máme takové vlny, takže nyní klidně můžeme třikrát
vyhrát a v tabulce se posuneme tam, kam
patříme,“ sdělil s tím, že k pročištění vzduchu a urovnání drobných neshod se navíc
uskuteční hráčská schůze.
Nejbližším soupeřem pro Kralické
bude v sobotu odpoledne Rapotín,
týden po cestě na Šumpersko pak
hanácký oddíl vyzve doma holické
„béčko“. Cílem je získat z těchto dvou
duelů alespoň čtyři body. Mimo hru však
zřejmě bude Martin Neoral, jeden z lídrů
týmu totiž musel již v deváté minutě střídat. „Píchlo ho ve svalu a bude poctivě
regenerovat, aby mohl být za čtrnáct dní
v pořádku, mám však obavy, že to nebude dřív než za tři týdny. Bude nám hodně
chybět, protože v kádru máme jen dva
hráče zvedající prapor, když se nedaří, ho
a Nečase. Jsou to válečníci, co nechtějí dát
nikomu nic zadarmo, takové potřebujete a ideálně uprostřed hřiště,“ podotkl
Gottwald.
(spo)

pem a nasazením, mohu je jen pochválit,“
nešetřil pozitivním hodnocením čerstvě
inaugurovaný lodivod.
První hodinu hry však nic nenasvědčovalo tomu, že se Určickým podaří překročit
svůj stín, po brankách Filipa Jíši a Jaroslava Grézla totiž prohrávali 0:2. Jenže pak se
jim během pouhé čtvrthodiny podařilo
vyrovnat a dosáhnout tak na první letošní
bod.

Sportovnì-technická
S
t
ì
komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 22. bøezna 2017 rozhodla:

Zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci mají možnost veškeré úřední zprávy
a další aktuality najít na internetových stránkách

souhlasil předseda STK Roman Minx.

1. II. třída – Změny termínů: Utkání 17. kola: TJ Sokol Olšany – TJ Sokol Přemyslovice. Původní termín SO 8. 4. 2017 od 15:30 hodin.
Požadovaný termín NE 9. 4. 2017 od 15:30 hodin. Dohoda oddílů.
Utkání 19. kola: TJ Sokol Brodek u Prostějova - TJ Horní Štěpánov. Původní termín NE 23. 4. 2017 od 16:00 hodin. Změna hřiště. Hraje
se v Horním Štěpánově – na podzim se hrálo v Brodku u Prostějova. Dohoda oddílů.
2. Přebor OFS mladší žáci - Změny termínů: Utkání 16. kola: TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol Olšany. Původní termín NE 28. 5. 2017
od 10:00 hodin. Požadovaný termín SO 27. 5. 2017 od 10:00 hodin. Dohoda oddílů.
3. Změna názvu - Původní název FC Výšovice. Nový název - Fotbalový klub Výšovice, z.s.
4. Přihlášky do soutěže - Oddíl FC Hvozd žádá o zařazení družstva mladší přípravky do jarní části soutěží OFS Prostějov – kategorie
mladší přípravky. Oddíl TJ Sokol Vrahovice žádá o zařazení družstva starší přípravky do jarní části soutěží OFS Prostějov – kategorie starší
přípravky. Zástupci obou klubů budou přizváni na Losovací aktiv jarní části soutěží přípravek.
5. Listina hráčů - Upozorňujeme oddíly na povinnost mít k mistrovským utkáním k dispozici Listinu hráčů v tištěné verzi (v případě
výpadku elektronického systému IS). STK bere na vědomí.
6. Soupisky - Dosud nedodány soupisky „A“ mužstev: TJ Sokol Přemyslovice, TJ Sokol Otaslavice. Povinností klubu je předání soupisky
nejpozději tři dny před zahájením soutěže!
STK bere na vědomí a schvaluje.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil,

„Jsem rád, že to tak pojali a po smolných
gólech se nevzdali. Podařilo se nám odbourat sklopené hlavy a tento bod má
pro nás cenu tří. Sahali jsme dokonce
po třetím gólu a pro kluky je to velké
povzbuzení. Bez ohledu na tabulku vím,
že to půjde, když se vydáme úspěchu naproti,“ těší se na další střetnutí.
Zapomenuty tak jsou neúspěchy 2:3 z
Rapotína a zejména pak 1:9 z Holice.
„Máme před sebou čistý stůl a začínáme od znova. Chtěli jsme nastavit organizaci hry a nezajímat se, kdo stojí proti
nám. Důležité je, co chceme my hrát.
Může se stát chyba, jde ale o to, aby celé
mužstvo hrálo dobře dopředu i dozadu, a je fajn, že se nám už některé věci

TJ Sokol
Mostkovice
TJ Sokol
Blotín

FK
Slavonín
Sokol
Konice

„První půlhodinu jsme Slavonín nepustili za půlku a měli tři stoprocentní šance,
které jsme neproměnili. Po nešťastném
přišlápnutí Zdeny Kaprála jsme dostali gól
z penalty, pak ještě, aby toho nebylo málo,
jsme dostali do šatny druhý gól. V poločase jsme udělali nějaké přesuny v sestavě,
dali kontaktní gól, začali se nadechovat, ale
inkasovali jsme z třímetrového ofsajdu…
Nahoru jsme hráli dobře, ale nevyvarovali
se chyb v obraně. Jsem zklamaný, protože

Hodnocení trenéra Konice
Petra Ullmanna:

Branky: 38. z pen. Alka, 45. Korol, 58.
vlastní Rus, 76. Semjon - 56. Antl, 73. a
85. Žondra. Rozhodčí: Šteier – I. Antoníček, Pitner. Sestava Konice: Laštůvka
– L. Bílý, Kaprál, Rus, Drešr – Kamenný,
Kořenovský, Antl, F. Bílý (65. Žondra) –
P. Tichý, Bross (46. Blaha). Trenér: Petr
Ullmann.

4:3
(2:0)
0:1
(0:0)

TJ Sokol
Plumlov
SK
Slatinice

„Byla to trošku divočina, za kterou si
ale můžeme sami. Rychle jsme vedli,
ale vlastní lehkomyslností si necháme
dát gól. Soupeř pak dvakrát vyrovnal a
nakonec jsme byli rádi, že jsme strhli výhru na svou stranu. V obraně jsme měli
problémy. Polevili jsme v koncentraci a
nevyplatilo se. Tři body ale máme a jsou
strašně důležité. Nechali jsme Slatinice
dole a my máme před těžkou sérií relativní klid.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky:

Branky: 7. Kocourek, 18. a 69. Hladký, 50.
J. Kiška, 79. L. Kiška – 35. z pen. Pluháček,
48. Látal, 58. Valsa. Rozhodčí: Dokoupil
- Halenka, Majer. Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil, Kocourek, Fabiánek, J.
Kiška (65. L. Kiška) – Křupka (59. Ostratický), Ševcůj, Zabloudil, Klváček – Hladký, Hrstka. Trenér: Petr Kiška.

5:3
(2:1)

PK

FK Brodek
u Perova
SK
Lipová

„První poločas jsme se trochu hledali
a soupeř byl lepší. Za druhou půlku
ale musím celý tým pochválit. Přidali
jsme bojovnost, otočili skóre a měli
blízko k výhře. Náš výkon měl vzestupnou tendenci a remíza byla asi
zasloužená. Před zápasem bych ji bral,
ale vzhledem k tomu, že jsme inkasovali pět minut před koncem, mě ztráta
mrzí.“
(zv)

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

Branky: 18. Omelka, 86. Odstrčil 56. a 64. oba z pen. Petržela. Rozhodčí: Křepský - Sedláček, Ehrenberger.
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka,
Macourek, Novák, Abrahám (46. Hejduk) – Dvořák (54. Dostál), M. Vybíhal (75. Růžička), Takáč, Lehký – Petržela, Liška. Hrající trenér: Pavel
Růžička.

3:2
(1:0)

PROSTĚJOVSKO První letošní krok na cestě z posledního místa„A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS se
hráčům Nezamyslic podařil a díky výhře se už i oni dostali na dvouciferný bodový zisk. Naplno bodovaly
rovněž další dva regionální celky v úlohách hostí, a sice Pivín při derby v Klenovicích a Vrchoslavice na půdě
přerovského„béčka“, naopak nejvýše postavený celek prostějovského okresu nezačal nejlépe. Němčice si na
domácí půdě neporadily s rezervou Ústí a uhrály jen remízu, po níž jim vedoucí Dub odskočil na dva body.

„Mám smíšené pocity, protože soupeř
byl slabý. Hru jsme měli od začátku až do
konce pod kontrolou, ale zahazovali jsme
jednu šanci za druhou. Soupeř měl jedinou
šanci, ale za to tutovou. Se třemi body jsem
spokojený, výkon těší, ale proměňování
šancí musíme zlepšit. Mínusem je ztráta
zraněného Jahla, který nám bude chybět
delší dobu.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery:

Branka: 51. Kolečkář. Rozhodčí: Oulehla - Vrána, Kundrát. Sestava Čechovic:
Polák – Ján, Walter, Jano, Frys (86. Jansa)
– Novák, Kolečkář, Matula, Chmelík (46.
Hatle) – Jahl (22. A. Pospíšil), Haluza. Trenér: Evžen Kučera.

Spartak
Lipník n. B.
TJ Sokol
echovice

jsme herně soupeře přehrávali, ale nedávali
jsme šance a lacino inkasovali. Stejně jako
na podzim…“

FK Nmice
nad Hanou
TJ Sokol
Ústí „B“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

´
menicko

´
´
zapasove

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Jaroslava Klimeše:

„Do zápasu jsme vstoupili šťastně a po
střele z dálky jsme se ujali vedení. Vypadalo to, že notičky budou jako vždy, jenže
brzy nastal problém a po chybě soupeř
vyrovnal. Sice jsme byli stále na baloně,
ale svazovala nás nervozita a do vyložené
šance jsme se nemohli dostat. Zápas se
nám nevydařil, soupeř vycítil šanci a hrál
důrazněji. Chtěli jsme vyhrát, jenže nám
scházel klid a dopadlo to takto. Někdy to
tak je, že čím víc se chce, tím míň to jde.

„Nevyhrál lepší, ale šťastnější. Nové
Sady nás už nebudou mít rády, v

Hodnocení asistenta Protivanova
Josefa Pospíšila:

Branky: 43. Milar, 70. Grmela, 88. T.
Pospíšil. Rozhodčí: Lasovský – Vachutka, Kopecký. Sestava Protivanova: M. Piták – Ženata, Dvořák, D. Nejedlý, Z. Pospíšil – D. Sedlák (87. R.
Sedlák), Milar, F. Pospíšil (76. Sekanina), Kropáč (82. Musil) – Grmela, T.
Pospíšil. Hrající trenér: Milan Piták.

3:0
(1:0)

SK
Protivanov
FK
Nové Sady „B“

Sestava Jesence: Kýr – Laštůvka
TJ Sokol
(73. Žouželka), Ullmann, Burian,
Kožušany
Horák – Drešr, Čížek, Gottwald, Za7:2
TJ
(4:1)
jíček – J. Tichý, Navrátil. Trenér: Petr
Smržice
Tichý.
. Hodnocení trenéra Jesence
Branka: 6. Pučálka, 10., 19. a 86.
Soušek, 36., 50. a 54. Řehák – 10.
Petra Tichého:
Dostál, 51. Vařeka. Rozhodčí:
„Potvrdily se moje obavy, že se bude Lizna – Boháč, Doležal.
hrát na těžkém podmáčeném teré- Sestava Smržic: Volf – Doseděl
nu, který našim vysokým hráčům (68. Tomiga), V. Studený (82. T.
nesvědčí. Kluci se však s těmito pod- Studený), Gottvald, Sedláček (46.
mínkami výborně vyrovnali, vyplati- Klus), Kalandřík, T. Gottwald, Valo se nám, že jsme celou zimní přípra- řeka, Dostál, Kotlár, A. Studený (46.
vu odehráli na trávě. K zápasu jsme M. Studený).
přistoupili dobře, pohlídali jsme si Trenér: Petr Gottwald.
Ivoše Lošťáka a jsem rád za tři body.
Bystřice mě ale příjemně překvapila, Trenér Smržic Petr Gottwald nemají hromadu mladých kluků a před- byl po utkání k zastižení. Jeho tým
SK
Jesenec-Dzbel váděli agresivní fotbal, celkově se ten- utrpěl nejtěžší direkt sezóny, o nějž
to zápas musel divákům líbit. Hrálo se svými hattricky postarali bývalý
3:2
FK
(1:1)
se nahoru dolů, mohli jsme přidat hráč 1.SK Prostějov Martin Soušek i
Velká Bystice
čtvrtou branku a oni zase vyrovnat. někdejší člen konické sestavy Tomáš
Branky: 5. Drešr, 53. Navrátil, 69. J. Byla to atraktivní útočná podívaná Řehák. Hosté tak spadli na dvanácTichý – 6. Kaczmarczyk, 63. Koupil. a jsem rád za tři body. Kluci zápas tou pozici, tři body před poslední
duo Hvozd, Libivá.
Rozhodčí: Majer – Pitner, Petrásek. zvládli a líbilo se mi to.“

první půli diktovaly hru, zatímco my
jsme byli nervózní, jako bychom hráli poprvé na trávě. Pětatřicet minut
nás do ničeho nepustily, byly u všeho
první, získávaly odražené míče, jenže
také zahazovaly šance. Naopak my
jsme hned z prvního ohrožení branky
dali gól, když Ondra Milar z přímáku
nachytal nepřipraveného gólmana.
Ve druhé půli jsme již byli nebezpečnější a rozhodli jsme. Nejprve Marek
Grmela z dorážky nekompromisně
zavěsil, poté jsme vykombinovali
obranu hostů a Tomáš Pospíšil přidal třetí gól. Soupeř byl hodně silný
a jsem rád, že máme vstup vítězně za
sebou. Navíc Kostelec klopýtl, to je
velké překvapení.“

PROSTĚJOVSKO Je za námi teprve jedno kolo jarní části „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS a náskok vedoucího Kostelce na
Hané se ztenčil na polovinu. Lídr soutěže překvapivě ztratil všechny body doma s Doloplazy a jeho konkurenti naopak zvítězili.
Druhý Protivanov si poradil s Novými Sady a uspěl i čtvrtý Jesenec proti Velké Bystřici. Naopak naspodu tabulky se regionálním
zástupcům nevedlo. Smržice vysoko prohrály v Kožušanech a Hvozd nestačil doma na Zvoli.
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KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
10. kolo: Olšany – Sigma Olomouc
(sobota 1.4., 9.00), Šumperk – 1.SK
Prostějov (sobota 1.4., 14.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

ÈSOB POJIŠOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
20. kolo: Slavonín – Čechovice
(sobota 1.4., 11.30), Konice – 1.FC
Viktorie Přerov „B“ (neděle 2.4.,
10.45), Němčice nad Hanou – Jeseník (sobota 1.4., 10.00).

ÈSOB POJIŠOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
20. kolo: Slavonín – Čechovice
(sobota 1.4., 13.15), Konice – 1.FC
Viktorie Přerov „B“ (neděle 2.4.,
9.00), Němčice nad Hanou – Jeseník (sobota 1.4., 11.45).

SpSM – U12 JIH:
19. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov
(sobota 1.4., 10.00).

SpSM – U13 JIH:
19. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov
(sobota 1.4., 10.00).

SpSM – TOP U14:
20. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK
Prostějov (neděle 2.4., 11.45, MS
KFS – Mikeska, MS KFS).

SpSM – TOP U15:
20. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK
Prostějov (neděle 2.4., 10.00, Mikeska – MS KFS, MS KFS).

OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU:
12. kolo, neděle 2. dubna, 13.00
hodin: Nezamyslice – Horní Moštěnice (sobota 1.4., 13.00), Troubky – Kralice na Hané (sobota 1.4.,
15.30), Plumlov – Bochoř-Vlkoš
(10.00), Hvozd volno, Pivín – Smržice, Bělotín – Otaslavice (15.30)

FC
Hvozd
TJ SK
Zvole

„V první půli nám ještě stačily síly a utkání
bylo vyrovnané, po přestávce už byl soupeř
lepší, přehrál nás a dal celkem tři branky.
Zpočátku tam z naší strany bylo patřičné
nasazení, pak se ale projevila nesehranost
a bylo to zlé. Bezesporu rozhodla fyzička,
nepodařilo se nám potrénovat. Přestože
jsme začali už 6. ledna, naše zimní příprava
byla špatná. Kolikrát jsme na tréninku byli
jen tři lidi - já, asistent a jeden hráč...“ (spo)

Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:

Branky: 15. P. Muzikant – 60. nejedlý,
64. Jílek, 79. Plhák. Rozhodčí: Kaňok
– Kopečný, Valouch. Sestava Hvozdu:
Koutný – Hrdlovič (72. Dostál), Fiala
(83. K. Procházka), Vánský, P. Muzikant,
Bílý, Z. Poles, Kubica (60. Spurný), J. Muzikant, O. Procházka, J. Krása ml. (82. Tichý). Trenér: Rudolf Švehla.

1:3
(1:0)

Kostelec klopýtl, Protivanov se dotáhl
Vytvořili jsme si jen náznaky a pološance, ani standardky nám nešly. Nastoupili
jsme v plné sestavě a bylo to jen v nás,
doufám, že tato facka přišla včas a začneme pracovat od píky. Všichni pod námi
vyhráli a nyní nás čeká těžký zápas v Nových Sadech, kde se nevyhrává.“

TJ Sokol Klenovice
na Hané

už soupeře k ničemu nepustili a přidali ještě po hrubé chybě domácích
druhý gól. Jedinou slabinou bylo, že
jsme první poločas nehráli dobře v
obraně, nebyli jsme schopni trefit balon a jednou jsme soupeře pustili do
brejku, jenže netrefil. Vstoupili jsme
dobře do jarní části, jenže tabulku
stále raději nevidět. Nyní nás čeká
silný tandem Dub, Němčice, a pokud
neuděláme aspoň tři body, tak to pro
nás bude hodně těžké. Prvořadým
úkolem pro jarní část je ale dohrát sezónu důstojně a udržet mužstvo pohromadě, ať už to dopadne jakkoliv.“
(spo)

2:3
„Šedesát minut jsme byli kombinačTJ Sokol
(2:2)
ně lepší a podařilo se nám to vyjádřit
v Pivín
i brankově. Pak nám odešel Dadák
a ztratili jsme mezihru, jenže jsme Přímá reportáž na vedlejší straně 30

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:

Branky: 44. Přidal, 64. Mariánek.
Rozhodčí: Rosskohl – Šafařík, K.
Pospíšil. Sestava Nezamyslic: Fürst
– Hájek, Ryška, Mariánek, Mich. Lakomý – M. Přikryl, Přidal, Dadák (63.
Vévoda), Oulehla (46. Špička) – Moravec (83. M. Machálek), Špička. Trenér: Drahomír Crhan.

Nezamyslice

89. T. Hradil. Rozhodčí: Doležal – chybovali při centru, ale to se děje rovVaculík, Bartl. Sestava Vrchoslavic: něž v lize a reprezentaci.“
Loučka – Trávníček, Gajdošík, Holub,
TJ Sokol Horní
Spiller – R. Jurčík, T. Hradil, Fialka,
Moštnice
Bleša – Konupka (60. Přecechtěl),
0:2
TJ Haná
(0:1)
Horák. Trenér: Miroslav Panáček.

„Se zápasem jsem spokojen a platí to
jak pro náš, tak soupeřův výkon. Hrál se
velice pohledný fotbal na vysoké úrovni, my jsme měli pět až deset procent
navrch i trošku víc štěstí. Vedli jsme
1:0, 2:1 i 3:2 a v závěru jsme definitivně
rozhodli, dočkali jsme se díky větší vůli
1.FC Viktorie
a bojovnosti. Shodli jsme se s trenérem
Perov „B“
Přerova, že se hrál technický fotbal, hra
2:4
TJ Sokol
(1:1)
se přelévala od šestnáctky k šestnáctce a
Vrchoslavice 1946
šance jsme měli my i soupeř. Mrzí mě
Branky: 37. Grečmal, 61. Chuda – 30. jen chyby, které předcházely našim obHorák, 52. Trávníček, 65. Přecechtěl, drženým brankám, dvakrát jsme hrubě

0:2, pak jsme konečně začali hrát, ale
ani jednu ze tří tutovek jsme do přestávky nedali. V šatně jsme si řekli, že
musíme zlepšit důraz, nasazení, bojovnost a ze dvou rohů se nám podařilo srovnat, další tři čtyři tutovky jsme
ale nevyužili, Horákovi ani Kolečkářovi nebylo přáno. A nejhorší tečkou
byly penalty, nedali jsme ani jednu a
ztratili dva body. Nejsem spokojen,
protože jsme do jara chtěli vběhnout
vítězně, jsou však před námi ještě další kola. Kluci si ale musí uvědomit, že
chceme-li hrát o postup, takhle to nejde a musí se jinak pracovat.“

I.B třída skupina B

„Je to odraz naší zimní přípravy, která byla velice špatná. Nevyšla nám již
generálka, při níž nám scházelo osm
hráčů základní sestavy, a promítlo se
to i do tohoto zápasu. Zaspali jsme
prvních pětadvacet minut a prohrávali

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

Branky: 65. M. Navrátil, 72. Kolečkář – 7. a 34. Vladík. Rozhodčí: Vachutka – Weiser, Vrážel. Sestava
Němčic: M. Tomek – Řezáč, M. Navrátil, J. Navrátil, Vejvoda – Vévoda
(90. O. Tomek), Hamala, Jiříček,
Svozil (46. Porupka) – Horák, Kolečkář. Trenér: Radovan Novotný.

2:3
(0:2)

PK

Nezátka se radují, Němčice ztratily

I.B třída skupina A

„Nervy, nervy a nervy. Po nevydařené přípravě a soupisce Bělotína jsem měl obavy.
Soupeř byl v první půli opticky lepší, ale vyplatil se trénink standardek. První gól jsme
dali po rohu, druhý po pěkné akci. Velmi
mile mě překvapil přístup hráčů. Po první
půli jsem jim neměl co vytknout a oni to ve
druhé posunuli ještě výše. Mohli jsme klidně vyhrát mnohem vyšším rozdílem. S tak
silným soupeřem, jakým je Bělotínem,
mám obrovskou radost z toho, jak to kluci
zvládli a mohu jim jen poděkovat.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:

Branky: 13. Šlambor, 45. M. Vojtíšek. Rozhodčí: Žvátora - Janáček, Zemánek. Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička, Bureš,
Milar, V. Vojtíšek - Dadák (74. Ordelt), M.
Vojtíšek (89. Šlézar), Doseděl (84. Chmelař),Šlambor-Kamenovml.,P.Zapletal(87.
Křišťan). Trenér: Jiří Kamenov st.

2:0
(2:0)

LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ DOROSTU:
12. kolo: Brodek u Prostějova
– Brodek u Přerova (neděle 2.4.,
15.30), Tovačov – Protivanov (sobota 1.4., 15.30).
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PROSTĚJOVSKO Solidní vstup do jarní části skupiny„B“ I.A třídy Olomouckého KFS zaznamenali regionální zástupci Prostějovska. Důležité záchranářské body uhrála dvojice Plumlov a Mostkovice.V postupové hře si pomohly Čechovice výhrou v Lipníku. Lipová sahala po třech bodech na hřišti Brodku u Přerova,
ale podlehla v rozstřelu. Divoká přestřelka ve Slavoníně pak skončila těsnou porážkou Konice.

pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz

Mostkovice, Plumlov i )echovice naplno, nebodovala pouze Konice

podařilo zapracovat,“ ocenil někdejší
prvoligový hráč.
Zdá se, že právě on vnesl do týmu vítanou dávku pozitivního přístupu a nestresuje se ani tím, že právě o nadcházejícím víkendu stojí před Určicemi
jedno z nejdůležitějších utkání jara
– souboj na půdě zatím posledního
Kojetína. „Takhle neuvažujeme, zápasy
dělíme jen na domácí a venkovní. Když
FC Kostelec
k tomuto duelu přistoupíme stejně jako
na Hané
teď, budeme odměněni. A je jedno, kdo
1:2
TJ Sokol
(1:1)
proti nám bude stát. Máme před sebou
Doloplazy
ještě spoustu zápasů a zatím jsme spolu
neprohráli. Kluci se nemají za co stydět Branky: 6. Grepl – 7. Drábek, 75. Götzel.
a zaslouží pochvalu,“ navrací jim sebedů- Rozhodčí: Kundrát – Frais, Odstrčil.
věru Pavel Zbožínek.
(spo) Sestava Kostelce na Hané: Vítek – Synek, Baláš, Šmíd, Zatloukal (46. Móri)
– Žídek (55. Muzikant), Langr, Grepl,
Chytil – Preisler, Lužný (55. M. Klimeš).
Trenér: Jaroslav Klimeš.

Úspěšná premiéra, Zbožínek
dovedl Určice k bodu

Ondřejem Petrželou, avšak hostům stačilo
jen šestnáct minut, aby v rozmezí devětačtyřicáté a pětašedesáté minuty otočili
výsledek Tomáš Hlaváček, David Kuba a
Jiří Jurečka, poslední jmenovaný pak ještě v
samotném závěru přidal pojistku.
„Dopustili jsme se individuálních chyb,
které takto těžký soupeř, jakým po postupu lačnící a stále posilující Šternberk je,
dokázal potrestat. Víc šancí ani neměli a
čtvrtý gól nám dali, až když jsme byli všichni nahoře. Vše pramení z mladické nerozvážnosti,“ je přesvědčen kralický stratég. A
jmenoval také situace, při jejichž lepším
provedení, mohl být výsledek zcela jiný.
„Za stavu 2:1 šel Petrásek sám na brankáře,

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
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Kralice darovaly Šternberku
všechny body

Branky: 14. Borovský, 44. Smékal 2. a 53. Švéda, 11. Svozil. Rozhodčí:
Kopečný – Horák, Milar. ŽK: 52.
Liška, 83. Pytela, 85. Rozehnal – 29.
Švéda, 38. Šišma, 43. Vrba. Diváků: 95.
Sestava Klenovic: Klimeš – Prášil,
Cetkovský, Liška, César (58.
Pospíšil) – Frys (86. Pokorný),
Rozehnal, Smékal, Dreksler – Borovský (61. Varga), Pytela. Trenér:
Vladimír Horák.
Sestava Pivína: Krč – Bartoník M.
(52. Pospíšil), Svozil M., Sedlák,
Šišma (91. Hýžďal) – Hýbl, Vrba,
Valtr, Tydlačka (89. Bartoník J.) –
Svozil J., Švéda. Trenér: Jaroslav
Svozil st.

TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol v Pivínì
2:3 (2:2)

sledy, v Klenovicích pak vypuklo pivínské
šílenství v podobě světlic a dýmovnic.
Hosté tak oplatili domácím podzimní
porážku, v součtu skóre na gól přesně,
můžeme tedy s nadsázkou říci, že toto
měření sil vítěze nemělo. Příznivci obou
táborů si tak budou muset, dle situace po
konci sezóny, počkat na další vzájemné
boje těchto dvou rivalů. Zda potvrdí
Pivínští zisk cenných bojů zjistíme nadcházející víkend, kdy mužstvo Jaroslava
Svozila staršího hostí Troubky. To na
svěřence Vladimíra Horáka čeká tvrdší
oříšek, Klenovice se představí na půdě „B“
mužstva Želátovic.
(jp)

zprávy od zeleného stolu...

URČICE, PROSTĚJOV Ani nepříznivý stav 0:2, navíc při týden starém
debaklu 1:9 v zádech, nezlomil fotbalisty Určic a předposlední tým krajského přeboru dokázal dovést duel proti

URČČ
DOL

zápasech se tak propadli až na dvanáctou pozici.
„Sehráli jsme výborný poločas. Soupeře
jsme zaskočili důrazem, aktivitou, kondicí
a zaslouženě jsme se ujali vedení. Máme
však velice mladé mužstvo, jen Holice
má snad nižší věkový průměr a projevilo
se, že kluci jsou sice pracovití a v ‚eskáčku'
vychovaní, jenže se stále nacházejí ve věku,
kdy neudrží devadesát minut level, o čemž
přesvědčila i druhá půle v Zábřehu,“ připomněl kralický kouč Ivo Gottwald týden
starou porážku 1:2.
O dlouho příjemné rozpoložení se v
závěru první půlhodiny postaral svým
úspěšným zakončením Josef Cibulka s

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Velice slibně rozehráli svůj
zápas v sobotu odpoledne fotbalisté Kralic. Na domácí půdě vedli po
první půli díky dvěma slepeným
brankám 2:0 a směřovali vstříc první jarní výhře, avšak prvních dvacet minut druhého poločasu jim
výsledkově nevyšlo, o svůj náskok
brzy přišli a nakonec si nepřipsali
ani bod. Po osmnácti odehraných

KRA
ŠTE

hostující Tydlačka, jeho střelu dokázala
domácí obrana zblokovat na roh. Po jeho
rozehře se do protiútoku vrhl Pytela, míč
mu však poskakoval natolik, že si s ním
nakonec Bartoník poradil. Několikrát to
ještě zkoušel agilní Svozil, jeho pokusy ale
branku Klimeše neohrozily. Už se zdálo,
že si hosté vezmou do kabin jednogólový
náskok, když pronikl po pravém křídle
domácí Rozehnal, jenž si připsal svou
druhou asistenci. Přízemním centrem do
vápna našel osamoceného Smékala, ten už
měl situaci snadnou – 2:2.
Druhá půle tak začínala za nerozhodnutého stavu. Branka v samém závěru
prvního dějství hosty nijak nepoznamenala, naopak to byli oni, kteří se ve
dvaapadesáté minutě prosadili potřetí.
Po rohovém kopu se po velké skrumáži
v malém vápně míč odkutálel ke zcela volnému Švédovi, pro kterého bylo lahůdkou
uklidit míč do prázdné brány – 2:3.
Ve zbývajícím průběhu toho již moc
fotbalového k vidění nebylo, několik
vyostřených soubojů skončilo žlutým napomenutím hlavním sudím. Hostům ještě
zatrnulo v pětašedesáté minutě. Brankář
Krč vykopával míč pouze do zad Pytely,
jehož odraz minul levou tyč. O šest minut
později na druhé straně zaváněla situace
pokutovým kopem po faulu na kapitána Svozila, píšťalka sudího Kopečného
zůstala v tomto případě potichu. Naopak
ve dvaadevadesáté minutě zazněla napo-

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

KLENOVICE NA HANÉ Derby jako
řemen. Tak by se dalo nazvat úvodní utkání jarní části I.B třídy skupiny A, které
svedlo proti sobě mužstva Klenovic na
Hané a tři kilometry vzdáleného Pivína. Situace po polovině soutěže nebyla
ani pro jedno mužstvo příliš lichotivá,
lépe na tom byli přeci jen domácí borci,
kteří si v podzimním měření odvezli
z horké pivínské půdy plný počet bodů
za výhru 3:2. Příznivci obou týmů tak
byli v očekávání, co jim hráči po zimní
přestávce předvedou.
Kdyby se zápas hrál na některém
věhlasném stadionu, mnozí z diváků by
zcela jistě byli ochuzeni o první branku,
která padla již ve druhé minutě. Domácí
obrana nezachytila pivínského Radka
Švédu, který se sám řítil na Klimeše a tváří
v tvář se hostující snajpr nemýlil – 0:1. O
necelou desetiminutovku se skóre měnilo
podruhé. A opět v neprospěch domácích
se prosadila největší ikona, kapitán „Turků“,
Jaroslav Svozil. V malém vápně skluzem
dopravil centrovaný míč za bezbranného
gólmana Klenovic – 0:2. Domácí byli v tu
chvíli zralí na ručník. V těžké chvíli se však
po přímáku Rozehnala hlavičkou prosadil
Borovský a završil tak první patnáctiminutovku nebývalou přestřelkou – 1:2.
Od té chvíle se hra spíše kouskovala, obě
mužstva si byla vědoma důležitosti utkání a nechtěla tak dát svou kůži zadarmo.
Až ve třicáté minutě byl v nadějné pozici

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Klenovice podlehly nájezd3m „Turk3“
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„HRÁT 5+1? MNĚ SE TAHLE ZÁLEŽITOST NELÍBÍ...“

Milan Elfmark je muž mnoha funkcí, času na všechny povinnosti
má při fungujících týmech spolupracovníků prý pořád dostatek

Zdeněk
VYSLOUŽIL
 Před časem jste byl opětovně zvolen do funkce předsedy OFS Prostějov, aniž byste měl protikandidáta.
„Já o tom mluvil prakticky hned po zvolení. Nevím, zda je to tím, že pracujeme
dobře nebo že o to nikdo nemá zájem.
Můj pocit je tedy takový smíšený. Lidi
se zkrátka nechtějí angažovat. Nemají
zájem o řídicí posty, které nejsou navíc
placené.“
 S čím jdete do dalšího volebního
období?
„Dostal jsem důvěru, čímž mi vzniká závazek. Opět budu ochotný pracovat ve
prospěch fotbalu, jak nejlíp budu umět.
Jestli se mi bude dařit nebo ne, záleží
nejen na mně, ale na všech. Tedy na klubech a mých spolupracovnících.“
 Pár dnů poté jste úspěšně kandidoval i do Výkonného výboru Olomouckého Krajského fotbalového
svazu...
„To souvisí s funkcí předsedy OFS.
Standa Kaláb, jenž obhájil post předsedy Olomouckého KFS, nastavil model
fungování krajského fotbalu tak, aby byl
více provázaný s regiony. Tím pádem je
zájem, aby předsedové okresních svazů
byli zároveň členy výkonného výboru
krajského svazu. Myslím, že je to tak
správně. Proto jsem kandidoval a jsem
rád, že mi kluby vyslovily důvěru.“
 Pojďme zpátky. Funkce předsedy
Okresního fotbalového svazu zní zajímavě. Co vlastně takový boss dělá?
(úsměv) „Dá se na to pohlížet ze dvou
stran. Buď budeme mluvit o tom, že osoba předsedy má reprezentovat. To zna-

"  +, 

v dorostu a přechodu z něj do mužské
kategorie.“
 Co za uplynulé čtyři roky, kdy jste
byl ve funkci předsedy OFS, považujete za vůbec nejpovedenější počin?
„Že se nám podařilo na okrese udržet
fotbal! Za dobrou věc vážně považuji,
jakým stylem se udržuje mládež, a že
pomáháme klubům, které s budoucí generací pracují. Děje se tak ať už z našich
prostředků, nebo prostřednictvím kraje.
Příkladem je akce ´Bezpečná branka´,
kdy všechny kluby s mládežnickými
výběry byly za velice výhodných podmínek vybaveny bezpečnými hliníkovými
brankami.“
 Máte do dalšího období stěžejní
cíl, který vás nejvíce trápí?
„Jako nejvíce důležitou věc považuji
udržení fotbalu v regionu, zajištění průběhu jednotlivých soutěží. Fotbal byl

být zodpovědný a všechny dané problémy řešit, jak nejlépe umím. Čas se najít
dá, je to hodně i o spolupracovnících.
Ajávěřím,žejsemsivšechnyzvolildobře.“
 Která z těch zodpovědných funkcí
vám dělá nejvíce starostí?
„Takhle se to nedá definovat. Každá záležitost má svoje problémy a ty se musí
řešit. Nedá se říci, že by někde byly ty
problémy větší a někde menší. Když
se vyskytnou, tak prostě musí zmizet.
A důležité je, aby s jejich řešením bylo
spokojeno co nejvíce lidí.“
 Fotbalovým éterem jdou i názory,
že Olšany přece nemohou sestoupit
z okresu, když mají předsedu OFS...
„Sestupové místo Olšan mě samozřejmě
trápí. Není to ale otázka předsedy svazu.
Máme nějaký kádr a ten pravděpodobně
na konkurenci nestačí. Já s tím přece jako
předseda OFS nic nenadělám. Rozhod-

 Máte na svém kontě nějaké zajímavé výstupy?
„Ono toho je víc, protože mě hory
opravdu dostaly. Byl jsem například na
Mont Blancu, vystoupil jsem na Monte Rosu, Elbrus a řadu dalších kopců
v oblasti Elbrusu, pohoří Norska či
Švédska, švýcarských Alp, také jsem
byl na Pumori, což je sedmitisícovka
v Himalájích, nádherná hora. Největší
zážitek ale ve mně zanechal přechod
Severočujského hřbetu v pohoří Altaj,
přechod pohoří Kodar na Sibiři nebo
pohoří v okolí Bajkalu.“
 Víme také, že jste vyrostl na hospodě, celá rodina se této činnosti věnuje, jen vy ne. Proč?
„V tehdejší době, kdy jsme vyrůstali, se
povolání nedědilo. Rodiče byli tehdy
jen zaměstnáni v prostějovské Jednotě,
nebylo co dědit. Každý z nás dětí se tak

Současné sídlo OFS považuji
za přechodné, potřeby jsou vyšší.
Hledáme odpovídající prostor y
a bereme to jako palčivý problém!
odjakživa pro všechny vrstvy lidí největší
zábavou. On je sám o sobě tak krásný, že
nemůžeme mít ani jiný cíl, než aby byl
v regionu nadále sportem číslo jedna.“
 Po dobu vašeho předsedování jste
museli vystěhovat sídlo Okresního
fotbalového svazu z areálu SCM Za
místním nádražím. Proč?
„Bohužel... Důvody bych příliš rozebírat nechtěl, v každém případě se jednalo o velký zásah do fungování celého
subjektu. Není to přitom poprvé, co
Okresní fotbalový svaz změnil adresu.
Já sám jsem už za svoji činnost zažil
svazovou kancelář na pěti místech!“
 Momentálně jste v sídle ČUS
v České ulici. Je to odpovídající
zázemí?
„Rozhodně ne, vnímám to jen jako
přechodné umístění. Potřeby OFS
jsou vyšší. Stále hledáme odpovídající prostory a bereme to jako jeden z nejpalčivějších problémů.“
 Vedle fotbalových funkcí jste
starostou Olšan, máte úvazek na
Fakultě tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci a figurujete i v dalších organizacích. Kde na
všechno berete čas?
„Tak já mám času dost... (smích) Nejsem
ženatý, nemám děti, takže se snažím
všechno stíhat. Otázku času bych tedy
nijak neřešil. Snažím se v každé oblasti

ně nejsem člověk, který by objížděl jednotlivé kluby nebo rozhodčí a něco pro
to dělal. Já rozhodně ne!“
 Fotbal je vaším velkým koníčkem,
máte i nějaké další?
„Fotbal je samozřejmě tím největším
a řekl bych, že celoživotním. Hrával jsem
ho od deseti let, hřiště mám naproti
domu, na něm jsem vyrůstal. Druhým
koníčkem jsou pro mě hory. Nejvíce mě
baví toulat se po kopcích. Je jedno, jestli
jsou to menší nebo velehory.“ (úsměv)

vydal vlastní cestou. Ale je pravdou, že
jsme všichni na hospodě vyrostli, byli
jsme na toto prostředí tedy zvyklí. Na
nedělní oběd tam jezdilo z Prostějova
hodně lidí, řada z nich mi potom ještě
dlouho říkávala: ´K vám jsme do hospody jezdili a bylo to fajn.´ To vždy
potěšilo. Celkem rád bych se s nimi
ještě potkal. A vlastně kdo ví, jak by to
dopadlo, kdyby náš otec tak brzy nezemřel. Nakonec jsme se na hospodu
vrátili.“ (úsměv)

vizitka
MILAN ELFMARK
✓ narodil se 26. prosince 1958 v Prostějově
✓ od roku 2010 je starostou obce Olšany
u Prostějova
✓ vzdělání: Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, Matematická analýza Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, získal titul RNDr.
✓ momentálně dělá vědeckou práci-statistiku pro vědecké práce, ověřování výzkumných otázek a vědeckých hypotéz
✓ fotbalová kariéra: Sokol Olšany u Prostějova, TJ Železárny Prostějov (žáci a dorost), Sokol Olšany
✓ v roce 2013 se stal předsedou Okresního fotbalového svazu Prostějov, funkci letos obhájil
✓ v roce 2017 se stal členem výkonného výboru Olomouckého
Krajského fotbalového svazu
zajímavost: byl členem realizačního týmu reprezentačního družstva
sdruženářů České republiky

15012210020

se ptal

 Nemrzí vás, že po dobu vašeho
mandátu přerušilo svoji činnost už
několik klubů?
„Samozřejmě že mě to mrzí... Když jsem
nastupoval do funkce, měli jsme druhou,
třetí a čtvrtou třídu. Všechny soutěže
měly okolo čtrnácti klubů. Vnímám to
jako velký problém, v mužských soutěžích ubylo asi deset mužstev. Ale ten
problém je ale napříč celou republikou.
Není zapříčiněn až tolik celkovou činností okresních svazů, ale spíš nezájmem
o fotbal a sport jako takový.“
 Jak vnímáte snahu FAČR o založení soutěže 5+1?
„Mně se tahle záležitost nelíbí! Hrajme
v tomhle modelu soutěž starých pánů
alias veteránů nebo žáků. Nepleťme to
ale do mužských kategorií!“
 Ono už se s tím ale asi nedá nic
dělat, že?
„Pravdou je, že tyhle malé formy fotbalu
nám odebraly spousty hráčů. Nejmarkantnější to je u těch mladých fotbalistů
zhruba do čtyřiadvaceti let.
Oni si jdou zahrát někde na
plácek, ale velký fotbal už
hrát nechtějí. Tam máme
největší úbytek, právě

16070712275

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

mená, že objíždí různé akce, prezentuje
se a ukazuje. Já to ale vnímám tak, že první muž svazu zejména vytváří podmínky
pro fungování organizace. Musí k tomu
ale mít lidi, kteří jsou ochotní pracovat
v té dané části, za kterou mají zodpovědnost. Takový tým musí fungovat.“
 Znamená to, že vaši tvář těžko uvidíme každý týden v novinách?
(smích) „Já nejsem rozhodně typ člověka, který bude vyhledávat mediální
popularitu. Považuji se za člověka, který
má řešit problematiku Okresního fotbalového svazu. To znamená zajišťovat
klubům určitý servis a řídit soutěže, které pod orgán spadají. Hlavním úkolem
a závazkem je práce pro kluby.“
 Alfou a omegou současnosti je
ekonomika, která se fotbalových klubů pochopitelně také týká. Je v moci
OFS pomáhat klubům finančně?
„Já si myslím, že naše zdroje jsou poměrně omezené. My se nemůžeme
srovnávat s krajským fotbalovým svazem, který dostává úplně jiné peníze.
Jednak na provoz mládeže, druhak na
fungování vlastní činnosti jako takové..“
 Jak se díváte na možnosti ohledně sponzorů?
„Můj názor je takový, že je špatně, aby
svaz sháněl peníze od partnerů,
oslovoval obce a podobně. Tím,
že by OFS získal partnera, tak by
ho vlastně sebral někomu jinému.
Myslím si tedy, že nemá smysl,
abychom oslovovali například
obce, města a firmy. Odčerpali bychom tak případné peníze klubům
a právě v nich se odvíjí
ta hlavní sportovní činnost.“

17031070288

OLŠANY U PROSTĚJOVA Z pohledu široké sportovní veřejnosti se jedná spíše o méně známou postavu. Ti,
kteří však měli možnost poznat Milana Elfmarka blíže, dobře vědí, že jeho
akční rádius je takřka nekonečný. Nedávno ve funkci potvrzený předseda
Okresního fotbalového svazu Prostějov a před pár dny také zvolený člen
výkonného výboru Olomouckého
KFS je současně i starostou obce Olšany u Prostějova, přičemž se nadále
věnuje vědecké práci matematika.
Jeho láska ke kopané se zrodila už
v dětských letech a přetrvává dodnes.
Ve své kariéře hrával v mládežnických
kategoriích za Železárny Prostějov,
jinak byl věrný mateřským Olšanům.
Větší „díru do světa“ dělá nyní jako
bafuňář. Nejen o tom si povídal v obsáhlém rozhovoru.

letos slavíme jubileum...
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
servis připravil Zdeněk Vysloužil

KOLA

Brodek promrhal dvougólový náskok...

ŠAMPI N

... a Určice urvaly druhý bod v penaltách

TJ SOKOL ZD%TÍN
Všemi odepisovaný soubor z větrné hůrky zahájil jaro impozantním způsobem.
V domácím souboji s Přemyslovicemi si zdětínští veteráni vzpomněli na svá
mladší léta a rozjeli nevídaný brankostroj. Nasázeli svým blízkým rivalům šest
branek, když jich za celý podzim vstřelili dohromady deset!

KOLA

SM LÍK
TJ SOKOL ECHOVICE „B“
Tak tomu se říká pech. Čechovičtí mladíci měli utkání na hřišti Horního
Štěpánova rozjeté na tři body, když po půli vedli náskokem dvou branek.
Domácí soubor však po změně stran zvládl obrat, postupně vyrovnal a nakonec
vsítil i vítězný gól. Ke vzteku hostů se tak stalo dvě minuty před koncem…

PROGNÓZA NA 16. KOLO
VS. TJ Haná Prost

jov

Tabulkové postavení i rozdílná kvalita kádrů hovoří jednoTip
značně – nic jiného než dvojka by bylo obrovské překvapení. Veerníku:
Hosté ale nezaváhají a dojdou si pro tři body v poklidném
1:3
tempu.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Otaslavice

VS. TJ Sokol Olšany

Záchranářský souboj na ostří nože. Olšanům nezbývá
Tip
než pokoušet se hrát na tři body v každém utkání a Veerníku:
výjimkou nebude tento duel. Domácí pozici favorita
2:3
neustojí a zabřednou do problémů.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Otaslavice

VS.

VS.

TJ Horní Št pánov

„Skaloni“ si na soupeře vyšlápnou a využijí velkého kuTip
novického placu, na kterém dojdou starším borcům Veerníku:
Štěpánova ve druhém poločase síly. Domácí budou slavit
2:1
důležité tři body.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol echovice „B“

VS. TJ Sokol Brodek u Pv

Souboj dvou celků z popředí tabulky nabídne bezstaTip
rostný, útočný fotbal. Slavit budou domácí, kteří se před Veerníku:
vlastními fanoušky vypnou k nadstandardnímu výkonu a
4:2
soupeře uběhají.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Urice „B“

VS.

TJ Sokol Zd tín

Největší tutovka kola. Dobře trénovaný domácí souTip
bor přejede partu odborářů ze Zdětína rozdílem třídy Veerníku:
a s chutí si zastřílí. Hostující soubor si největší prožitek
6:1
odnese až po zápase, kdy si pochutná na klobáse.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Ptení

VS. TJ Sokol Vícov

Derby, které nemá v letošním okrese konkurenci. Ptenští na
podzim vydřeli těsnou výhru na půdě konkurenta a dávali
to soupeři řádně sežrat. Tentokrát jim to však věčný rival
vrátí i s úroky…

Tip
Veerníku:

1:3

PO*ADÍ
KANONÝR+
1. Kristián KOUKAL (Výšovice)
2. Josef KLVÁČEK (Čechovice B)
3. Patrik GÁBOR (Haná Prostějov)
4. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
5. Karel GRYC (Horní Štěpánov)

Zdeněk

VYSLOUŽIL
Brodečtí nastoupili s velkým elánem
a dokonale favorizovanějšího soupeře
zaskočili. Hned z prvního útoku

17 branek
16 branek
13 branek
12 branek
10 branek

6. Radovan SVĚTLÍK (Haná Prostějov) 9 branek, 6. Jan TYPNER (Brodek u Pv) 9 branek, 8. Martin
VOGL (Otaslavice) 8 branek, Radovan CITA (Přemyslovice) 8 branek 8. Radomír ŠTĚPÁNEK (Vícov) 8 branek, 11. Radek MAŇÁK (Skalka) 7 branek, 11. Roman ŠIMEČEK (Brodek u Pv) 7 branek,
11. Petr HODULÁK (Haná Prostějov) 6 branek, 14. Pavel FORET (Čechovice B) 6 branek, 14. Roman BERČÁK (Určice B) 6 branek, 14. Kamil ŽÁČEK (Určice B) 6 branek, 14. Martin KOŘENEK
(Přemyslovice) 6 branek, 18. Roman RIEGER (Otaslavice) 5 branek, 18. Jaroslav TRNEČKA (Vícov)
5 branek, 18. Marek ZATLOUKAL (Haná Prostějov) 5 branek, 18. Jan SEKANINA (Ptení) 5 branek,
18. Martin KUČERA (Vrahovice) 5 branek, 18. Vladimír KRAJÍČEK (Určice B) 5 branek, 18. Bernard BOŠEK (Vícov) 5 branek, 18. Jiří KARÁSEK (Skalka) 5 branek, 18. Lukáš HOLINKA (Ptení) 5
branek, 27. Libor KLIMEŠ (Horní Štěpánov) 4 branky, 27. Petr SOLDÁN (Brodek u Pv) 4 branky, 27.
Lukáš RYŠÁNEK (Výšovice) 4 branky, 27. Radim ŽONDRA (Horní Štěpánov) 4 branky, 27. Patrik
ZAPLETAL (Čechovice) 4 branky, 27. Jiří FOJT (Horní Štěpánov) 4 branky, 27. David STROUHAL
(Haná Prostějov) 4 branky, 27. Martin HON (Ptení) 4 branky, 27. Jakub KVAPIL (Výšovice) 4 branky,
27. Jiří POSPÍŠIL (Olšany) 4 branky, 27. Lukáš JURNÍK (Přemyslovice) 4 branky, 27. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv) 4 branky, 27. Libor NĚMEC (H. Štěpánov) 4 branky, 27. Oldřich DOSPIVA (Ptení) 4 branky, 41. Petr VODÁK (Učice B) 3 branky, 41. Petr FIALKA (Brodek u Pv) 3 branky,
41. Petr HANSL (Olšany) 3 branky, 41. Martin TYL (Přemyslovice) 3 branky, 41. Martin ŘEHULKA
(Zdětín) 3 branky, 41. Adam POSPÍŠIL (Čechovice) 3 branky, 41. Jakub WOLKER (Čechovice) 3
branky, 41. Přemysl MLČOCH (Určice B) 3 branky, 41. David HRAZDÍRA (Otaslavice) 3 branky,
41. Filip HEMERKA (Olšany) 3 branky, 41. Tomáš POŘÍZKA (Vrahovice) 3 branky, 41. Lukáš TYL
(Přemyslovice) 3 branky, 41. Dominik ZATLOUKAL (Otaslavice) 3 branky, 41. Dominik DRMOLA
(Otaslavice) 3 branky, 41. Michal OBRUČNÍK (Výšovice) 3 branky, 1. Jan KŘIVINKA (Výšovice) 3
branky, 41. Jaroslav HLADÍK (Otaslavice) 3 branky.

klikni na

www.vecernikpv.cz

Radost urických fotbalistE po vyrovnávací brance byla velká. Foto: Zdenk Vysloužil

důrazný útočník vypíchl a dobíhající Žáček srovnal na 2:2. V dalším
průběhu měli hosté nadále převahu,
ale většina pokusů skončila mimo tři
tyče. Domácí mohl rozveselit Zatloukal, ale v jasné pozici selhal. Přišly tak
na řadu pokutové kopy.

Všech pět určených střelců na každé
straně suverénně proměnilo. Napodobili
je i Matoušek na domácí a Hanzelka na
určické straně. Rozhodnutí zařídil brodecký Zatloukal, když poslal míč vysoko
nad a Němčík přihrál svému celku bonusový bod po vítězství v rozstřelu 7:6.

Pozápasové hodnocení trenér$
Ivo VYKOPAL – Brodek u Prost jova:
„Měli jsme velmi dobře rozehraný zápas. Vycházel nám
rychlý přechod do útoku, pohyb a doplňování, za což
jsem kluky o přestávce pochválil. Vedení o dva góly nás
však asi ukolébalo. Chtěli jsme v tom pokračovat, ale hráči
byli bohužel jiného názoru. Začali vymýšlet vymyšlené,
mysleli si, že jsou asi Real Madrid. Dostali tak Určice do
tlaku a z toho pramenilo vyrovnání. S výjimkou prvního
poločasu jsem velmi nespokojen.“

David MÚDRÝ – Urice „B“:
„Dostali jsme rychlý gól, přežili další šance, ale přišel
druhý. Pak už jsme se zlepšili, myslím, že jsme byli tři
čtvrtiny zápasu herně lepší. Bohužel jsme nedokázali
některé akce dotáhnout. Jsem rád, že jsme morálně
zvládli vyrovnat, ale myslím, že jsme měli vyhrát za tři
body. Druhou půlku jsme byli lepší, chtěli dát třetí gól,
ale nepodařilo se. Rozhodly penalty, máme dva body.
Jsou z venku, beru je.“

15. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE

TJ Sokol Olšany

Tip
Jasným favoritem zápasu je domácí výběr. Výšovičtí bojovníci však rozhodně neprodají kůži lacino. V otevřeném Veerníku:
zápase rozhodne výhoda domácího prostředí a větší indi4:1
viduální kvalita.
------------------------------------------------------------------------------------------------FK Skalka 2011

BRODEK U PROSTĚJOVA
Souboj dvou týmů z horní poloviny tabulky Okresního přeboru-II. třídy PROSTĚJOVSKÉHO
Večerník nabídl v nedělním odpoledni zajímavou podívanou,
v níž nechyběly branky ani neproměněné šance. Domácím
vyšel skvěle úvod, když po
čtvrthodině vedli o dva góly.
Následná ztráta koncentrace
se jim však vymstila, když hosté
srovnali a sahali po vítězství. To
si nakonec odvezli až po nekonečném penaltovém rozstřelu.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

aneb Veerník pedpovídá

TJ Sokol P'emyslovice

2:2

So Bro
So Urc „B“ (PK: 6:7)

otevřel skóre Zatloukal - 1:0. Fotbal
plný pohybu a přesných přihrávek na
soupeře platil a druhá trefa v provedení
kanonýra Šimečka na sebe nenechala
dlouho čekat – 2:0. Brodečtí tak měli
nakročeno k úspěšné jarní premiéře,
ale mladý tým Určic „B“ se vzdát tak
lacino nehodlal. Zvýšená aktivita
přinesla kontaktní branku Davida Trajera - 2:1. Ještě předtím mohli domácí
navýšit na tři zásahy. Určické rezervě
totiž patřil konec poločasu, kdy se
Brodek ubránil jen s notnou dávkou
štěstí...
K obratu zaveleli hosté hned po změně
stran a brodecký gólman Král se
měl co ohánět, načež vytáhl několik
skvělých zákroků. Po Trajerově
průniku však neudržel míč, který mu

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Otaslavice

3:2PK
(1:0)

Branky: 14. Vyskočil, 75. Mašík – 63.
z pen. Hladík, 80. Frehar. Rozhodčí:
Mlčoch - Bašný, Procházka. Žluté karty:
77. Gábor – 25. Ruszó. Diváků: 55.
Haná: Lošťák – M. Kolář, Ohlídal, Čermák, M. Trnavský - Hodulák, Krupička,
Mašík, Vyskočil (46. Jančiar) – Gábor
(78. Jak. Novák), Zatloukal (68. Světlík).
Trenér: Daniel Kolář.
Otaslavice: Orálek – Šubrt (74. Janura),
Kaláb, Vogl, Ruszó – Zatloukal, Drmola,
Koudela, Gerneš – Hladík, Hrazdíra (74.
Frehar). Trenér: Jiří Hon.
Pohledem trenérů:
Daniel Kolář: „Na rozdíl od generálky
s Tovačovem se nám moc nedařilo. Soupeř na nás byl dobře nachystaný a bojovností a zápalem si bod zasloužil. S výkonem být spokojeni nemůžeme. Výsledek
odpovídá průběhu.“
Jiří Hon: „Spokojenost! Odvezli jsme
bod, i když mohly být i tři. V závěru jsme
měli velkou šanci. Haná byla nebezpečná ze standardek. Kluci bojovali, remízu
jsme uhráli nasazením. Pokud takhle budeme pokračovat, neměli bychom mít
problémy.“
TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Vrahovice

1:3
(1:3)

Branky: 25. J. Pospíšil – 22. M. Kratochvíl, 24. Alexy, 40. Farný. Rozhodčí:
Novák - Sommer, Spurný. Žluté karty:
35. J. Pospíšil – 36. Klíč, 39. M. Kratochvíl, 53. Prucek. Diváků: 70.
Olšany: Kos – Beneš (56. Samek), Míška, A. Pospíšil, Posker – J. Pospíšil (76.
Mazal), Hemerka, Elner (56. M. Rokyta), Antoníček (56. Svoboda) – L. Rokyta, Lukeš. Trenér: Roman Sedláček.
Vrahovice: Pokorný – Michalec, Doležel, Šmíd, Klíč – Prucek, Jodl, M. Kratochvíl, Alexy (68. Hájek) – Studený,
Farný. Trenér: Jan Řezníček.
Pohledem trenérů:
Roman Sedláček: „Kluci se snažili, bojovali, ale řešení situací v útočné i obranné
fázi bylo tragické. Nevyřešili jsme nic. Na
začátku jsme měli šance, nic jsme neproměnili. V průběhu zápasu jsme mohli dát
pět gólů, ale soupeř byl na druhé straně

kvalitní, hrál dobře. Snahu mužstvu upřít
nemohu.“
Jan Řezníček: „První zápas na velkém
hřišti. Herně se nám příliš nedařilo. Řekl
bych, že jsme měli více štěstí než Olšany.
Domácí měli dvě tři velmi dobré šance.
Kdyby je proměnili, zápas by byl jiný.
Nevím, jestli výsledek odpovídá našemu
výkonu, ale byl to první zápas, tak se to dá
pochopit.“
TJ Sokol Vícov
FK Skalka 2011

2:0
(2:0)

Branky: 21. z pen. a 39. Štěpánek. Rozhodčí: Horák - Protivánek, Procházka.
Žluté karty: 41. Ovčáček, 83. Ježek – 40.
Pinkava, 78. Karásek. ČK: 44. Rozsíval –
44. Chytil. Diváků: 65.
Vícov: Brabec – Chytil, Humpolíček,
Baránek (85. Zapletal), Ježek – Pliska
(73. Štuler), Bartlík, Ovčáček, Rozsíval –
Trnečka, Štěpánek. Trenér: Karel Vlach.
Skalka: A. Glouzar – Přidálek, Pinkava,
Slamenec, Spisar – Maňák (46. Molčík),
M. Glouzar, Václavík, Mlčoch – Karásek,
Chytil. Hrající trenér: Roman Pinkava.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „První poločas byl vyrovnaný, na obou stranách penalta, my ji
proměnili, soupeř ne. Druhý gól jsme
dali po brejku. Ve druhé půlce byla Skalka fotbalově lepší, ale nedala druhou penaltu. Dvě neproměněné penalty, s tím
se nevyhrává. My musíme naši hru zlepšit. Bylo to takové ubojované. Těšíme se
do Ptení.“
Roman Pinkava: „Domácí vyhráli zaslouženě. Využili šance, které měli. Kopali jsme dvě penalty a neproměnili je. My
jsme hráli pouze po šestnáctku, byli jsme
ve druhé půli jasně lepší, ale šance jsme si
nevytvořili.“
TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Čechovice „B“

3:2
(0:2)

Branky: 68. Gryc, 76. Němec, 88. Kamený – 40. a 66. Klváček. Rozhodčí:
Dömisch - Nezhyba, Pospíšil. Žluté karty: 84. Klváček (Č). Diváků: 30.
Horní Štěpánov: Havlíček – Rychnovský, Janíček, Ščudla, Sígl – Svoboda (84.
Kamenný), Deutsch, Němec, Pokorný
– Klimeš, Gryc (82. Červinka). Trenér:
neobsazen.

Čechovice B: Zápeca – Kupka, Prášil,
Antoníček, F. Hanák – Foret, Jančík, Bilík, Němeček – Klváček, Bontempo (80.
Meixner). Trenér: Rudolf Valný.
Pohledem trenérů:
HorníŠtěpánov:Zdůvoduneobsazené
funkce trenéra není výborem nikdo pověřen k podávání informací o zápasech.
Rudolf Valný: „Máme hodně zraněných. Dva kluci jeli na hory, bylo složité
dát sestavu dohromady. Nehnali jsme
se nijak dopředu a čekali na chybu soupeře. Domácí byli lepší na míči, ale my
jsme využili hrubku obranu. Po změně
stran jsme měli více ze hry my, vytvářeli
si šance a dali pěkný druhý gól. Klukům
ale vlezla do hlavy myšlenka, že už mají
vyhráno. Přišla ztráta koncentrace, soupeř dal kontaktní gól a byl zpátky. Hrát by
se mělo do devadesáté minuty. Byli jsme
potrestáni za chyby v obraně. Kluci si to
prohráli sami. Jinak hráli dobrý fotbal,
líbili se mi.“
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Přemyslovice

6:2
(3:1)

Branky: 25. Adam, 26. Jar. Navrátil, 34.
Langer, 63. z pen. Zdráhal, 82. Kučera,
83. Hlavinka – 13. L. Jurník, 84. Kořenek. Rozhodčí: Peřina – Němec, Sommer. Žluté karty: nikdo. Diváků: 20.
Zdětín: Menšík – Jiř. Navrátil (46. A.
Keluc), Zdráhal, Sokol, Lenďák (77.
Nakládal) – Jar. Navrátil, L. Keluc, Adam
(66. Hlavinka) – Knápek (46. Kučera),
Langer (46. Vyskočil), Apalovič. Trenér: Tomáš Kučera.
Přemyslovice: Spurný – J. Špaček (73.
D. Liška), Sláma, T. Jurník, Možný (46.
Horníček) – Barna (73. Jančík), L. Tyl,
Konšel, Burget – Kořenek, L. Jurník (69.
Koutný). Trenér: Jaroslav Liška.
Pohledem trenérů:
Tomáš Kučera: „Do našeho prvního
gólu nic nenapovídalo tomu, že bychom
mohli něco uhrát. Přemyslovice byly
připravené, já ale musím smeknout před
klukama za to, co dnes zahráli. Osm lidí
ze základu má více než čtyřicet a dvěma
se už blíží padesátka. To už asi okres dlouho nezažije. Klukům děkuji za přístup a
mám k nim respekt. Výsledek ale z nás
rozhodně nedělá lepší lidi a budeme měnit naše plány. To, že jsme smíření s tím, že

bychom mohli sestoupit, neznamená, že
bychom chtěli prohrávat. Chceme se fotbalem bavit, a když to půjde tak vyhrávat.“
Jaroslav Liška: „Pětadvacet minut jsme
je nepustili za půlku, měli hromadu šancí. Pak ale dostaneme gól přímo z autu,
když si míč hodil do brány náš brankář.
Pak hned minutu na to další… Všechno
se pak rozsypalo jako domeček z karet a
už jsme se vůbec do zápasu nedostali. Ve
druhé půli nastřelil Lukáš Tyl dvě břevna, další gólovky jsme nedali a nakonec
schytali debakl. Pokud budeme pokračovat tak jako dnes, moc dobře naši budoucnost nevidím.“
FC Ptení
FK Výšovice

1:2PK
(1:0)

Branky: 23. Dospiva – 61. Kozdas.
Rozhodčí: Januš - Weiser, Vrážel. Žluté karty: 35. Holinka, 59. Peterka – 57.
Krčmář, 72. Fildán. Diváků: 85.
Ptení: Hon – Kohout, Hrabal, Peterka, Látal – Šmída, Nevrla, Holinka, S.
Doležel (29. T. Sekanina, 67. Lang) – J.
Sekanina (85. Musil), Dospiva. Trenér:
Roman Minx.
Výšovice: Hýbl – Krčmář, J. Škop,
Křivinka, M. Škop – Ryšánek (46. Kozdas), Fildán, Baterdene, Obručník (84.
F. Okleštěk) - Koukal, Olbert (46. M.
Okleštěk). Trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Roman Minx: „V prvním poločase jsme
soupeře předčili ve všech směrech, bohužel z toho byl jen jeden gól. Ve druhé půli
byla hra vyrovnaná. Výšovice měly dvě
šance a jednu proměnily. V penaltovém
rozstřelu jsme doplatili na lehkovážnost
dvou hráčů. Tonda Hradil bude chybět
až do konce sezóny. Musím říci, že takový výkon jako v prvním poločase jsme
neodehráli za celou sezónu. Teď nás čeká
oblíbený soupeř, který nám přináší body
a radost…“
Michal Dudík: „Hrálo se na hrozném
terénu. Stejné to ale bylo pro oba týmy.
My jsme byli v první půli zbytečně natažení, ale gólman nás hodně podržel. Ve
druhém poločase jsme už byli lepší. Vyrovnali jsme, a kdyby se hrálo ještě deset
minut, tak jsme vyhráli. Se ziskem dvou
bodů jsme ale spokojení. Na úvod jara,
navíc venku je to super!“
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fotbal

CELORO*NÍ TIPOVACÍ SOUT Ž O EXKLUZIVNÍ CENY,

VÍT Z ZÍSKÁ 20 000 KORUN!!!

Fotbalové jaro odstartovalo o uplynulém víkendu i v nižších soutěžích a tím pádem se rozjela i populární FOTBALOVÁ DEVÍTKA.
Celoroční tipovací soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je určená především sportovním fajnšmekrům nejčtenějšího regionálního
periodika a co se týká pravidel, nedoznala prakticky žádných změn. Nejvýraznější novinkou a z pohledu soutěžících velice lukrativní
je nárůst celkové odměny pro nejúspěšnější soutěžící. Vedle spousty zajímavých cen se celkový vítěz může těšit i na finanční hotovost
ve výši DVACET TISÍC KORUN! Speciální odměny čekají i na triumfátory jednotlivých kol, ve vybraných dějstvích budeme dokonce
odměňovat hned první trojici! Další prémie pak čeká na experta či expertku, kterým se podaří trefit všech devět utkání z nabídky
daného klání. Jako bonus pak připravujeme prémie, které budou souviset s počtem soutěžících. Jestliže se vás při dvacátém výročí
Večerníku sejde minimálně 200, dostane se v tu chvíli s odměnou na každého z vás. Řekněte tedy sousedům, kamarádům i spoluhráčům, odstartovali!

Premiéru rozhodl LOS:
Št5st5na se smála na KLÁRU!
Premiérové soutěžní kolo naší
fotbalové tipovačky – DEVÍTKA
VEČERNÍKU – nepostrádalo
nádech dramatičnosti. Z více než
stovky tipujících se však může
smát jen jeden, lépe řečeno jedna,
a to Klára Knápková. Nasbírala
sice stejně jako další čtyři tipující jedenáct bodů, ale právě lístek
s jejím jménem byl vytažen losujícím grafikem Josefem Popelkou.
Na vítězném tiketu Kláry Knápkové
byla základem úspěchu trefená nula
v utkání Němčic s Ústím. Dále odhadla
venkovní výhry Šternberka, Čechovic
a Vrchoslavic, k tomu pak domácí triumfy Plumlova a Slavonína. Celkově
to udělalo jedenáct bodů z šestnácti
možných. Smolařem prvního dějství
byl Metoděj Hloušek, jenž uhodl pouze výhru Slavonína s Konicí.
Jak jste tipovali? Na úvod se nevyskytla žádná stoprocentní tutovka.

Nejvíce jste věřili Plumlovu, Čechovicím a Vrahovicím. Naopak vás
nejvíce zaskočila plichta Němčic
a venkovní výhra Vrchoslavic.
Výsledky: 1. Kralice – Šternberk
2:4 (47 správných tipů), 2. Lipník
– Čechovice 0:1 (78), 3. Plumlov
– Slatinice 5:3 (82), 4. Mostkovice – Bělotín 2:0 (42), 5. Slavonín
– Konice 4:3, 6. Klenovice – Pivín
2:3 (18), 7. Němčice – Ústí B 2:2
(11), 8. Vikt. Přerov – Vrchoslavice
2:4 (13), 9. Olšany – Vrahovice 1:3
(70).
Pořadí 1. kola: 1.-5. Klára Knápková, Evžen Holub, Tomáš Lakomý,
Ladislav Šťastný a Pavel Kucharčuk
všichni 11 bodů. 6.-9. Petr Müller, Miloslav Ondrouch, Michal
Lužný a Tomáš Gottwald všichni
10. 10.-18. Eva Mičková, Antonín
Daněček, Květoslav Lužný, Pavla
Maliňáková, Martin Hlavinka, Jiří

Horák, Zdeněk Pazdera1, Petr Zajíček, Ladislav Pírek všichni 9. 19.34. Adam Vičar, Renáta Benešová,
Miroslav Pluháček, Miroslav Růžička, Jan Buigl, Zdeněk Pazdera2,
Lukáš Král, Jaroslav Kouřil, Oldřich
Trávníček, Stanislav Konupka, Martin Lužný, Roman Cibulka, Lukáš
Antl, František Sedlák, Drahomír
Duchek, Vladimír Krč všichni 8.
35.-46. Jitka Vlachová, Josef Trubka, Miloslav Brázda, Aleš Rus, Karel
Štěpánek, Jaroslav Drábek, Roman
Ryba, David Gryglák, Miloslav
Coufalík, Radovan Vičar, František
Patz, Lukáš Frys všichni 7. 47.-63.
Zbyněk Lošťák, Ladislav Frňka,
Lenka Karásková, Magdaléna Vránová, Oldřich Horák, Oldřich Lošťák, Michal Polehla, Jakub Jamrich,
Bob Hála, Zdeněk Halenka, Tereza
Kučerová, Květoslav Nejezchleba,
Rudolf Trefený, Richard Vaverka,

Jiří Spáčil, Pavel Novák, David Karhan všichni 6. 64.-79. David Blahák,
František Grulich, Zdeněk Majer,
Vladimír Kaštyl, Vladimír Staněk,
Michal Petržela, Jaroslav Procházka,
Anna Svobodníková, Radek Motal,
Vladimír Kouřil, Jiří Hájek, Petr
Musil, Libor Doležel, František Vysloužil, Jiří Kočař, Kristián Spartakus všichni 5. 80.-92. Dušan Vrána,
Josef Václavík, Jan Vymazal, Kamil
Kohoutek, Petra Halousková, Eva
Halousková, Jaroslav Jordán, Zdeněk Langr, Karel Brachtl, Jiří Svoboda, Edvard Drtil, Libor Nakládal, Jaromír Seidler všichni 4. 93.-103. Jana
Klusová, Ivo Zmeškal, Jan Vysloužil,
Petr Přibyl, Miluše Musilová, Martin
Kučera, Jiří Paul, Jaromír Přecechtěl,
Roxana Müllerová, Miroslav Slezák,
Tomáš Frňka všichni 3. 104.-105.
Josef Soldán a Rostislav Spáčil, oba 2.
106. Metoděj Hloušek 1 bod. (zv)

TIPOVAT SE BUDE CELÝ ROK

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEERNÍKU je naprosto originální dlouhodobou soutží svého druhu. Jelikož se jedná pedevším o projekt vnovaný našim nejvrnjším tenáEm, rozhodli jsme
se pro celoroní zápolení. Tipovat se tedy bude jarní ást soutží, piemž výsledky budou peneseny do podzimní ásti a budou se sítat, naež absolutní vítz bude vyhlášen po posledním
kole podzimní ásti sezóny 2017/2018! Po skonení jarní ásti bude vyhodnocen a ocenn
takzvaný „pElmistr“, který svoji pozici bude muset obhájit i v následné druhé polovin roku.
Jistotou mu však bude PADESÁTILITROVÝ SUD ;ernohorské dvanáctky.

VÍKENDOVÝ ROZJEZD
Pestože se fotbalové jaro rozbhlo v nkterých kláních již v prEbhu bezna, jako oficiální start premiérového kola byl uren až poslední beznový víkend. V nm se totiž rozjely
všechny nižší fotbalové soutže s výjimkou tetích tíd, ímž už existuje vtší možnost výbru
zajímavých utkání. Jelikož se na podzim 2016 na fotbalových kolbištích šturmovalo a poasí
kopané pálo, vychází nám nynjší tipování jarní ásti DEVÍTKY na dvanáct hracích víkendE.
Každé íslo tak budete moci ve Veerníku nacházet tiket s aktuální zápasovou nabídkou,
vetn kompletního poadí i výsledkE jednotlivých kol.

JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ
Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEERNÍKU je velice jednoduchý. V pondlním vydání najdete
ve sportovní ásti Veerníku (z vtší ásti v rámci výsledkového servisu na prvních stranách druhé knihy) pedtištný tiket s nabídkou devíti vybraných zápasE. Jediným úkolem ho bude vyplnit
a doruit na adresu redakce Olomoucká 10, Prostjov. Další možností je zaslat vyplnný originální
tiket i elektronicky e-mailem. Nutné je ale ofotit vyplnný originální tiket z tištného vydání. Jiná
možnost tipování než formou vyplnní originálního pedtištného tiketu neexistuje!
KONTAKTNÍ E-MAIL: zd.vyslouzil@seznam.cz

JAK SE BODUJE?
Vybraných devt utkání se tipuje jednoduchým zpEsobem - 1 (výhra domácích), 0 (remíza), 2 (výhra hostE). Bodové ohodnocení pesných tipE pak bude následující: správn
odhadnutá výhra domácích - 1 = 1 bod, správn odhadnutá remíza - 0 = 3 body, správn
odhadnutá výhra hostE - 2 = 2 body. V pípad bodové rovnosti více tipujících bude o vítzi
týdenního kola rozhodovat vyšší poet trefených remíz, pípadn dvojek - výher hostE.

JAK SE HODNOTÍ?
Dle výše popsaného bodovacího systému pak bude v každém kole vyhodnocen nejúspšnjší tipující s nejvtším potem bodE v daném kole. Získané body se pak budou zapoítávat
do celkového poadí, které bude vyhodnoceno po skonení jarní, resp. podzimní ásti regionálních fotbalových soutží. DEVT NEJÚSPŠNJŠÍCH EXPERT se mEže tšit na
hodnotné odmny od partnerE naší soutže.

O CO SE HRAJE?
Nejúspšnjší trojice druhého djství se mEže stejn jako trio z premiérového klání tšit napíklad na multipack výbrových piv od partnera naší soutže PIVOVARU ERNÁ HORA,
permanentní vstupenku na domácí mistrovská utkání 1.SK PROSTJOV, dárkové poukazy
od partnerE DEVÍTKY a rEzné drobné pedmty!

TIPOVACÍ KUPÓN

partneøi fotbalové devítky
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Na ur3ické lavi3ce nahrazuje

Tomšice Pavel ZBOŽÍNEK
ZE STRANY 27

➢

URČICE, PROSTĚJOV Odvolaný trenér fotbalistů Určic Radek
Tomšic žádnou zlobu nebo zášť
k Určicím necítí. Sám přiznává,
že mužstvo potřebovalo změnu.
Naopak jeho nástupce Pavel
Zbožínek je plný elánu a nadšení
hodlá přenést na mužstvo.
„Výsledky tomuto kroku napovídaly.
V Určicích jsme se tedy dohodli na
mém odchodu. Doufám, že ta změna
pomůže tomu, aby se mužstvo posunulo,“ svěřil se exkluzivně Večerníku
Radek Tomšic. „Tým herně stagnoval

a neviděl jsem cestu, jakým způsobem
to zlepšit. Žádné náznaky jsem neměl,
ale už delší dobu naše výsledky nebyly
dobré. Můj konec vzešel z oboustranné dohody,“ pokračoval.
Zlomovým
duelem
byl
devítigólový nářez v Holici. „Takový kolaps se každý den nestává...
Byla to má nejkrutější porážka
v trenérské kariéře,“ ohlédl se smutně
Tomšic a na adresu dnes už svého
bývalého týmu řekl: „V Určicích
jsem získal novou zkušenost a jsem
za ni rád. Doufám, že ta změna kluky
nastartuje k lepším výsledkům.
Nedokážu posoudit, jestli se Určice
zachrání, ale byl bych za to rád.

Záležet bude na dvou nejbližších
zápasech. Potřebují bodovat, aby se
kluci zvedli psychicky.“
Proč v Určicích padla volba právě
na Zbožínka? „Bylo nám jasné,
že k mužstvu, které je na chvostu
a navíc trpí nedostatkem kvalitních
hráčů, se žádný trenér nepohrne. Pavel
byl zrovna bez angažmá, tak jsme ho
oslovili. A on to vzal,“ prozradil Kouřil.
Bývalý ligový fotbalista, který působil
v olomoucké Sigmě, Viktorce Žižkov
nebo Drnovicích, má k regionu vztah. Narodil se v Klenovicích na Hané
a hrál například za OP Prostějov.
„Angažmá v Určicích se seběhlo velmi
rychle. V úterý jsme si sedli a ve středu

už jsem vedl trénink. O určickém fotbalu jsem nějaké povědomí měl. Vím,
že tam dělá fotbal parta zapálených
lidí. V jarní sezóně jsem ale mužstvo
hrát neviděl,“ komentoval svůj nástup k mužstvu pro Večerník Pavel
Zbožínek. „Atmosféra není ideální. Já
jsem ale přišel s tím, že mě nezajímá
tabulka, ale mým cílem je postupně se
zlepšovat a jít nahoru. Stále máme ještě
otevřené přestupové okno, ale pro mě
je v této fázi nejdůležitější seznámit se
se stávajícím kádrem. Chci dát klukům
prostor, aby se ukázali a pokud možno
se jim vrátila chuť do fotbalu. Od toho
se bude všechno odvíjet,“ plánuje nový
určický lodivod.
(zv)

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 2. KOLO:
TIP

1

0

2

1.Rapotín-Kralice
2. Kojetín - Určice
3. Všechovice - Mostkovice
4. Újezdec - Němčice n. H.
5. Otaslavice - Olšany
6. Čechovice „B“ - Brodek u Pv
7. Skalka - H. Štěpánov
8.Přemyslovice-HanáProstějov
9. Vrahovice - Výšovice

David Píchal na kvalifikačním turnaji „U17“
PROSTĚJOV Současná absence
Davida Píchala v týmu 1.SK Prostějov souvisí s jeho nominací na
turnaj kvalifikace „U17“, který
se v těchto dnech koná v bosenské Republice srbské. Překážkami v cestě na evropský šampionát v Chorvatsku jsou Anglie,
domácí reprezentace a Slovinsko. Regule byly jasné: postupuje vítěz a kromě jednoho také

týmy z druhých míst kvalifikačních skupin.
Zkušený trenér Václav Kotal se
snažil neponechat nic náhodě
a svoje svěřence podrobil týdennímu soustředění v Nymburce. Tam
se snažil především svým mladým
poněkud horkokrevným svěřencům vštípit důležitost týmového
přístupu. Ten měl být důležitý
hned v prvním zápase po příjez-

du do Bijeljiny, v němž narazili na
favorita z hrdého Albionu. Přes
slušný počet tří vstřelených branek
úspěšného výsledku nedosáhli,
Angličané totiž vsítili hned pět. Podobně jako naši ve druhé lize, také
oni nezachytili úvod zápasu, který
celý odehrál na levém kraji zálohy
odchovanec prostějovského klubu
David Píchal. Stejně tak tomu bylo
i v sobotním duelu proti pořádající

Bosně a Hercegovině. Jediným jeho
zápisem do statistik se ale stala obdržená žlutá karta a se svými spoluhráči musel skousnout druhou porážku tentokrát v poměru 1:2. Tím
bylo dané, že Češi ztratili veškeré
šance na postup... Zítřejší duel proti
Slovinsku tak bude loučením této
party s kvalifikací a pro řadu z nich
i touto věkovou kategorií. Nastoupí
Píchal i do třetice?
(tok, pk)

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

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz
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Ve Znojmě v pátek večer, Jestábi uplatnili opce,
s Baníkem NA STREAMU ZSTÁVÁ I HOZÁK

PROSTĚJOV Po týdenní pauze
stojí před fotbalisty 1.SK Prostějov ve Fortuna národní lize náročný dvojboj. Poslední březnový
den, tedy v pátek od 19 hodin,
hrají ve Znojmě a osm dnů na to
přivítají v ostře sledovaném zápase ostravský Baník. Ten bude pod
drobnohledem nejen fotbalových
fanoušků, ale celé široké veřejnosti. Navíc se titulární partner Fortuna rozhodl změnit plán vysílání
na svém webu a místo utkání Vlašim - Opava odvysílá stream právě
z prostějovského utkání!
Nadcházejícím soupeřem eskáčka je
Znojmo, které před sezónou patřilo
k týmům, jež teoreticky měly promluvit do postupových bojů. Ostat-

ně první ligu si už jihomoravský
tým vyzkoušel. Současné postavení
na šestém místě tabulky s devítibodovou ztrátou na druhé postupové
místo tak sice tým 1.SC příliš neuspokojuje, avšak pravdou je, že trenér Radim Kučera avizoval před
podzimním utkáním v Prostějově,
že míra obměny týmu nedovoluje
pomýšlet na vyšší příčky než na střed
tabulky, což se mu daří plnit.
Jestliže v podzimní části končil jeho
tým divokou domácí remízou 4:4
s Vlašimí, vstup do jara se nesl na
stejné vlně, remíza 2:2 v Opavě byla
ovšem velmi cenná. Následující domácí plichta 1:1 s Českými Budějovicemi musí být vnímána jako promarnění šance na dostižení bodové

ztráty na jihočeský tým. Hubené
povinné vítězství 1:0 v Pardubicích
brzkou brankou extřineckého Jakuba Teplého bylo dílem sestavy Štěpanovský - Helísek, Svozil, Odehnal,
Cihlář - Holub, Urbančok (86. Motal), Nepožitek, Javůrek (89. Njire)
- Teplý (80. Klíma), Šamánek.
I Znojmo se ve volném týdnu podobně jako Prostějov (čtěte na
straně 27 - pozn.red.) zaměřilo na
posílení kondice během několika
dvoufázových tréninků, prostor
k doléčení měli Mezlík i brankář Doleček. Podle zpráv z klubu prolétli
hráči náročnými pěti dny s elánem
a v tomto týdnu navazují přípravou
na domácí zápas s prostějovskými
fotbalisty.
(tok)

Ostré jednání na radnici

Jak na fanoušky Ostravy?
zjistili jsme
PROSTĚJOV Jde z nich strach!
Řeč je o fotbalových fanoušcích
Baníku Ostrava, kteří už příští sobotu 8. dubna přijedou do
Prostějova povzbudit svůj tým ve
druholigovém utkání s eskáčkem.
Někteří z nich ale mohou mít i jiné
zájmy než fotbal...
Obavy z ostravských příznivců jsou
oprávněné. Vždyť to, co nedávno
předvedli v Opavě, hovoří za všechno. I z tohoto důvodu se na začátku
uplynulého týdne sešla prostějovská
primátorka Alena Rašková s představiteli městské i státní policie, aby
s nimi projednala veškerá bezpečnostní opatření. „Na jednání dorazil i velitel
zásahové policejní jednotky z Ostravy,
který velmi dobře zná ty největší baní-

kovské výtržníky. Všichni se dohodli
na vzájemné kooperaci a podrobných
bezpečnostních opatřeních nejenom
na fotbalovém stadionu v Prostějově
a jeho nejbližším okolí, ale rovněž po
celém městě,“ uvedl na čtvrteční tiskové konferenci rady města za nepřítomnou primátorku její první náměstek
Zdeněk Fišer. „Narychlo ještě chceme
na stadionu vybudovat plot, který by
celý sektor pro hostující fanoušky oddělil od domácích příznivců. Schválili
jsme tak narychlo mimořádné rozpočtové opatření,“ přidal Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova.
Ani jeden z mužů ale nechtěl být
konkrétní v tom, o jaká bezpečnostní opatření půjde a co všechno primátorka Rašková s policisty
dohodla. Na otázky Večerníku do
uzávěrky tohoto vydání neodpověděli ani zástupci Policie ČR.

Určité novinky jsme se dozvěděli
od předsedy 1.SK Prostějov Františka Jury. „Čtrnáct dní nedělám
pomalu nic jiného, než jednám
o bezpečnostních opatřeních při
utkání s Baníkem Ostrava! Připravujeme strašně moc změn, které by
měly vést ke klidnému průběhu zápasu. Bezpečnostní agentura bude posílena až na osmdesát členů a o přesných podrobnostech hovořím také
s bezpečnostním manažerem Baníku Ostrava i Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouc. Právě na návrh policistů domlouvám s Českými
drahami, aby vypravily zvláštní vlak
pro fanoušky Baníku z Ostravy, který by je přivezl až na místní nádraží
v Prostějově,“ prozradil některé aspekty chystaných manévrů František Jura.
O dalších podrobnostech vás bude večerník informovat i v příštím vydání.
(mik)

Hvozd bez trenéra,

Švehla odstoupil!

EX

EXKLUZIVNĚ
HVOZD Nečekanou nepříjemnost
musejí hned na startu jarní části
řešit funkcionáři hvozdecké kopané. Do bojů o záchranu „B“ skupiny
I.B třídy Olomouckého KFS už totiž tamější muže nepovede Rudolf
Švehla, kouč spjatý dlouhé roky
právě s tímto mužstvem se rozhodl
po víkendové porážce 1:3 se Zvolí
skončit.
„Chci si odpočinout a věnovat se jiným aktivitám. Příprava byla bohužel
špatná, na tréninky nikdo nechodil
a nemíním tedy fotbalem zabíjet čas,“
vysvětlil Večerníku svůj krok šestapadesátiletý trenér.

S oddílem se neloučí vee zlém, v tuto
nalo o nejlepší
chvíli se však pro něj jednalo
řešení. „Ve Hvozdu jsem byl vždy rád,
jsou tam výborní lidé. Prostě nám to
rénuje, nemůale nejde, a když se netrénuje,
žou ani přijít výsledky. Třeba to teď
dolf Švehla.
bude lepší,“ přemítal Rudolf
Identita jeho nástupce na lavičce aktuálně třináctého celku tabulky je zatím nejasná. Šéfa klubu Jiřího Polese
práva překvai další funkcionáře tato zpráva
pila a rozhodnou tedy teprve
u.
jednání v tomto týdnu.
Spekuluje se však
o dalším zkušeném
lodivodu
Milanu
Nekudovi, který již
vedl řadu mužstev
v krajských soutěžích
a v zimě přišel právě
do Hvozdu na pozici
asistenta.
(spo)

který ví, co s balonem, našim hráčům
díky němu narostlo sebevědomí,“
pochvaloval si Crhan po úspěšné
jarní premiéře proti Horní Moštěnici
a venkovní výhře 2:0.
Velkou naději vkládá zkušený
trenér i do druhé nové tváře v týmu
Ondřeje Dostála, jednatřicetiletý
prostějovský odchovanec odešel
před lety k našim jižním sousedům
a nyní se vrátil do republiky coby
volný hráč. „Předvedl se nám na tréninku a je šikovný. Oba dva k nám
přišli díky našemu obránci Jaroslavu

schopný tým, abychom se mohli pohybovat v horní polovině tabulky,“ sdělil
Večerníku sportovní manažer zdejšího
prvoligového oddílu Jiří Vykoukal.
V případě třicetiletého Rudovského
i o šest let mladšího Koláře se jedná
o potvrzení a administrativní doladění
již dříve známé skutečnosti. „Honzu
zpočátku trápilo zranění a druhý rok
snad u něj bude lepší. Jakž takž jsme
s ním byli spokojeni, ale může jít ještě
nahoru. To Dan si vedl nad očekávání
a v soubojích jeden na jednoho patřil
k nejlepším v soutěži. Předvedl spoustu výborných zákroků a dohraných
soubojů, nečekáme od něj kreativitu,“

Tomiga: „Domluvil jsem

generálního partnera!“
ZE STRANY 21 ➢
PROSTĚJOV Michal Tomiga na posledním jednání zastupitelstva města
překvapivě ohlásil rezignaci na post
předsedy LHK Jestřábi spolek s tím,
že funkci předává Vladislavu Odstrčilovi. Jak jsme se v uplynulém týdnu
dozvěděli, měla proběhnout už i jistá
schůzka nového šéfa s rodiči mládežníků. Žádný oficiální výstup či komuniké vedení k situaci, jako je to
běžné ve standardně fungujících klubech, však neexistuje.
„Osobně se pohybuji už mimo stadion.
Co vím, tak pan doktor Odstrčil pokračuje v jednáních s Jaroslavem Luňákem
o možnosti dalšího pronájmu licence
na druhou nejvyšší soutěž mužů. Měli
jsme rozpracovanou verzi o dvouletém
zapůjčení, což bych považoval za vhod-

né, aby jak mládež, tak i ´A-mužstvo
měly svůj klid na práci a možnost pracovat koncepčně po delší dobu,“ sdělil
exkluzivně Večerníku Michal Tomiga.
V pátek 24. března pak zároveň potvrdil,
že se mu podařilo dotáhnout jednání
s novým movitým sponzorem. „Má
eminentní zájem finančně podporovat
jak mládež, tak i prvoligové mužstvo.
Rovněž chce ještě více prohloubit
spolupráci mezi oběma jestřábími
subjekty,“ prozradil Tomiga s tím, že
jméno generálního sponzora chce ještě
nějakou dobu tajit. „Nebojím se toho,
že pan Luňák ho představí sám a udělá
z toho velkou show,“ dodal s úsměvem
na závěr krátkého telefonického rozhovoru Michal Tomiga.
Veškeré tyto informace ovšem prozatím zůstávají bez potvrzení dvou nyní
asi důležitějších person, pánů doktorů
Odstrčila a Luňáka...
(mik)

ZJISTILI JSME ...
Bývalý Jestřáb Robin Malý skončil se svým celkem Le Roche sur
Yon ve čtvrtfinále druhé francouzské ligy, obdobně dopadl rovněž
Marek Drtina a jeho Nové Zámky ve stejné fázi slovenské extraligy. Naopak třetí nejvyšší domácí soutěží dál suverénně procházejí
hráči Vsetína, jehož barvy hájí Čuřík, Luka, Kajaba či Mojžíš. Valaši si s Porubou poradili 5:1 a 4:2, k postupu do baráže o WSM
Ligu jim tak schází již jen jeden úspěch. Na západě zvládla Kobra
Praha i díky gólu Šimona Antončíka rozhodující pátý mač s Vrchlabím a postoupila do závěrečného kola play-off. V něm svádí velké
přestřelky s Jabloncem. Výhru 8:2 podpořil bilancí 1+1 Antončík,
následnou prohru 5:6 v prodloužení neodvrátil ani gól Filipa Švaříčka. Patrik Kuchta nebodoval.

vyjádřil se Vykoukal k odchovancům
Kladna a Chomutova.
Naopak odchovanec Sparty Praha Jiří
Hozák musí po své premiérové sezóně
mezi dospělými na některých věcech
ještě zapracovat, i on však přesvědčil
natolik, že si vysloužil smlouvu na další
rok ve WSM Lize. „Čekali jsme od něj
trošku jinou hru, a že bude důraznější. Má však v sobě potenciál a může se
zlepšovat,“ těší se splacení důvěry dvojnásobný mistr světa ve službách LHK
Jestřábi Prostějov.
O dalších úpravách hráčského kádru vedení Jestřábů nadále intenzivně
(spo)
jedná.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Bosse zadržela policie
Praha (spo) – Majitel společnosti
WSM, která je titulárním sponzorem
druhé nejvyšší domácí soutěže, Jiří
Kubíček, byl podle informací online
serveru Aktuálně.cz zadržen policií.
Stalo se tak ve středu 23. března po zásahu na zámku v Bezdružicích a sídle
firmy v Praze. Jak uvedly Lidovky.cz,
celá akce souvisí s konáním České
národní banky, která již dříve před aktivitami WSM varovala a mimo jiné jí
v minulosti uložila pokutu dva miliony korun. Podle mluvčího hokejového svazu Zdeňka Zikmunda tento
moment nijak neohrozí chod soutěže
a nezpůsobí existenční potíže některému z účastníků první ligy.

Plášek bude pokraèovat
Přerov (spo) - I ve třiačtyřiceti letech
podepsal Karel Plášek novou prvoligovou smlouvu a na ledě druhé nejvyšší
domácí hokejové soutěže by se měl
objevovat i v nadcházejícím ročníku. Vicemistr extraligy s Vítkovicemi
a držitel českého bronzu v dresu Znojma se tak může začít připravovat již na
osmadvacátou sezónu mezi muži, v té
poslední si během základní části připsal
devětačtyřicet startů, jedenáct branek
a dvanáct asistencí, k nimž přidal i sedm
plusových bodů a dvacet trestných minut. „Jaromír Jágr WSM Ligy“ pak prokázal svou důležitost ve vyřazovací části, během níž měl díky třem brankám
a čtyřem nahrávkám průměr celého
bodu na zápas.

O víkendu se koná žákovský SIDA CUP

Foto: archív Veerníku

„Nezátka“ posílil exligista Dadák
NEZAMYSLICE Dvě vítané
posily získali těsně před startem jarní části fotbalisté TJ Haná
Nezamyslice. Na jih regionu se
po dlouhých letech strávených
v Rakousku vydal Ondřej Dostál
a společně s ním mohl kouč Drahomír Crhan přivítat na tréninku
i odchovance olomoucké Sigmy
a bývalého druholigistu v barvách
1.HFK Olomouc Tomáše Dadáka.
„Přišla k nám přirozená autorita
a líbí se mi, mohl by naše kluky něco
naučit. Je vidět, že jde o fotbalistu,

PROSTĚJOV Po dvojici Jan Rudovský a Daniel Kolář může rovněž Jiří
Hozák klidně spát, neboť už nyní ví,
za které mužstvo bude v nadcházejícím ročníku 2017/2018 nastupovat. Na celé jmenované trio uplatnili svou opci prostějovští Jestřábi
a duo útočníků společně s důrazným
obráncem tak má před sebou další
měsíce strávené na Hané.
„Zasloužili si ji svými výkony. Všichni
vědí, na čem tu byli, a doufám, že jejich
výkonnost půjde ještě nahoru. Byly
to jediné opce, které jsme se rozhodli uplatnit, a věřím, že se nám znovu
podaří poskládat natolik konkurence-

Ryškovi, s nímž hrají nohejbal,“ pochlubil se Crhan.
Dvaatřicetiletý Tomáš Dadák prošel
mládeží olomoucké Sigmy a dále
nastupoval za již zmíněnou Holici,
tehdy ještě třetiligovou Lipovou,
Hranice, Šternberk a naposledy
Slatinice, odkud se teprve v pátek
podařilo administrativně dořešit
jeho přestup do Nezamyslic. O rok
mladšího Dostála si fanoušci mohou
vedle LeRKu a 1.SK Prostějov pamatovat i z Čechovic, kde hostoval
v ročníku 2001/2002.
(spo)

PROSTĚJOV Od pátku 31. března
do neděle 2. dubna se na ledě
Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově uskuteční již
devátý ročník tradičního hokejového turnaje mládeže SIDA CUP.
Turnaj je určen mladým borcům
v kategorii starší žáci. Hlavním partnerem turnaje je opět prostějovská
firma SIDA s.r.o., za podpory statutárního města Prostějov a dalších
prostějovských firem. Pořadatelem
je LHK Jestřábi Prostějov a záštitu
nad celou akcí tradičně převzal
bývalý prostějovský hokejista
a sportovní nadšenec Lolek Mačák.
O tradici a kvalitě turnaje svědčí i to,
že během předchozích ročníků se na
prostějovském ledě již představilo více
jak sedmdesát družstev z jedenácti

zemí. Mezi nimi byli i vítězové
klubových soutěží svých zemí a elitní
výběry sestavené k reprezentaci svých
regionů. To vše se projevilo na velmi
vysoké úrovni odehraných zápasů
a zájmu sportovních klubů zúčastnit se
právě tohoto turnaje.
Technického a sportovního zajištění
turnaje se opět ujal klub LHK Jestřábi
Prostějov spolu s rodiči tohoto týmu.
Do letošního klání je přihlášeno
deset týmů, které byly rozlosovány
do dvou skupin s následnými boji v

semifinálových a finálových utkáních
o vítězství v turnaji.
„Velice nás těší, že ani mezi takovou
konkurencí se naše prostějovské
naděje neztratily a z osmi předchozích
ročníků se jako vítězové turnaje zapsali na podstavec putovního poháru
dvakrát,“ poznamenal Jiří Netušil, majitel tituálního partnera turnaje. „Touto
cestou bychom chtěli pozvat všechny
příznivce mládežnického hokeje
o tomto víkendu na zimní stadion, určitě
se bude na co dívat,“ vzkázal.
(zv)

ROZLOSOVÁNÍ SIDA CUP 2017
Skupina A: MHC Martin, HC Uherské Hradiště, HCM Warrior Brno,
HC Letci Letňany, HC Dukla Jihlava.
Skupina B: HK Nitra, LHK Jestřábi Prostějov, HC Rožnov pod
Radhoštěm, HC RT Torax Poruba, HC Kometa Brno.
Časový harmonogram najdete na www.vecernikpv.cz

Hokejistky mají dohráno
>>>dokončení ze strany 27
PROSTĚJOV Závěrečný turnaj
pro čtyři nejlepší celky po základní části hostil v polovině března
Varnsdorf a do severních Čech se
vydaly výběry Slavie Praha, Karviné, Litvínova a Cherokees Blansko. Třídenní klání pojaté stylem
každý s každým zvládly nejlépe
favorizované Pražanky, které vy-

hrály všechny tři duely a dosáhly
tak na zlatý hattrick, hned za nimi
se umístily zástupkyně Slezska,
jejichž barvy hájila i někdejší česká reprezentantka, která se před
několika lety podílela na postupu
do nejvyšší světové divize.
Tomigová sice tentokrát nebodovala,
i bez jejího příspěvku však družstvo
Karviné zvládlo úvodní dvě vyrov-

nané bitvy, když jim proti Cherokees
stačil jediný gól a Litvínov zdolaly
stříbrné medailistky po snovém obratu 6:5, přičemž do poslední třetiny
šly za stavu 1:4 a ještě necelých třináct
minut před koncem prohrávaly 2:5.
V závěrečném střetnutí už neměly Tomigová a spol. dostatek sil a podlehly
slávistkám 0:3. Bronz patří Litvínovu,
který si poradil s Cherokees 6:1. (spo)
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VEČERNÍKU

MAREK SOUÈEK

V nepovedeném zápase byl na palubovce v první
desetiminutovce nejvíce vidět právě tento pivot. Dostával se do zakončení a byl úspěšný, když proměnil
pět z osmi pokusů. K tomu přidal i stejný počet doskoků a získal čtyři fauly. S přibývajícími minutami
se ovšem vytrácel, stejně jako jeho spoluhráči. Přesto
byl jeho koeficient užitečnosti čtrnáct nejlepší z prostějovské sestavy.

PROSTĚJOV Ještě nikdy basketbalisté Prostějova nechyběli ve vyřazovací fázi soutěže! Pravidelný medailista z předchozích sezón však
prožívá přetěžký rok, což se na výsledku celé sezony musí zákonitě
podepsat. Po změnách v kádru a sérii neúspěchů vypadl z elitní ligové šestky a žádné výrazné zlepšení nepřišlo ani ve skupině hrající o 7.
až 12. místo. Ještě z něj vedla cesta do play-off. Tři kola před koncem
skupiny A2 už je ale jasné, že Orli na první dvě příčky nedosáhnou...
Exkluzivní zpravodajství

7

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ

Mladíci nestaèili
na Spartu
Prostějov (lv) - Čtyři kola před
koncem sezóny promarnili hráči
BCM Orli Prostějov možnost dostat se poměru počtu výher a porážek do plusu. V domácím prostředí nastoupili proti pražskému
GBA a promarnili především první poločas. Po dvaceti minutách
ztráceli na soupeře třináct bodů a
nakonec prohráli 58:70. Střelecky
se dařilo pivotům, Váňa a Vašát
zaznamenali shodně po čtrnácti
bodech. Jinak ovšem týmu chyběly body Sehnala, který ve stejné době hrál utkání Kooperativa
NBL v Ústí nad Labem. Do konce
sezóny se mladí Orli představí na
Vysočině, zahrají si na palubovce
rezervy USK a prvoligovou sezónu zakončí v Písku.
VÝSLEDKOVÝSERVIS- KRAJSKÉ
KOLO SPORTOVNÍ LIGA
ZŠ V BASKETBALE

1. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka
(sestava: Hájek, Kratochvíl, Němčík, Schneider, Tabery, Sekanina,
Konečný a Procházka) 6 bodů/
skóre 110:38 (- Olomouc 31:19,GJW 27:13,- Libina 52:6). 2.
Gymnázium Olomouc 5/90:64
(- GJW 35:27,- Libina 36:6). 3.
GJW Prostějov (sestava: Šridler,
Čmel, Koleňák, Bálint, Salaj,
Müller, Klur, Filip a Sonnevend)
4/70:58 (- Libina 30:4). 4. ZŠ
Libina 3/18:118.38

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz

ORLI BUDOU POPRVÉ V HISTORII
Basketbalisté Prostějova se musí
soustředit především na záchranu BEZ PLAY-OFF

OREL

Michael
Thompson

letos slavíme jubileum...

„Někdy se to tak sejde. Měli jsme dost
zraněných hráčů, řešili odchody zkušených a kvalitních plejerů... Od Nového
roku budujeme prakticky nový tým.
To všechno se odrazilo v našem umístnění. Pokud tým není sehraný, nedají

se čekat zázraky,“ komentuje aktuální
situaci předseda klubu Ivan Pospíšil.
Šance na účast ve vyřazovací části
určila definitivně jubilejní dvacátá
porážka v sezóně. Tým zatím dokázal nasbírat pouze devět výher, což
je žalostně málo! K postupu by měli
mít Orli v tuhle chvíli minimálně
o tři výhry více...
Do čtvrtfinále míří Tuři ze Svitav, přestože po základní části na sedmé místo
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Foto: www.bkusti.cz

ztráceli dva body. V sedmi odehraných
zápasech skupiny A2 ale prohráli jediný
duel a s největší pravděpodobností ve
čtvrtfinále vyzvou Pardubice. „Dokázali
jsme se před klíčovou fází sezóny posílit.
Tým získal kvalitní a současně zkušené hráče. Všechno do sebe zapadlo,“
pochvaluje si kouč Turů Lubomír Růžička. Bývalý mládežnický trenér Orlů
přetáhl mimo jiné z Prostějova Romana
Marka a Pavla Slezáka.

O poslední postupovou pozici
ještě bude bojovat ústecká Sluneta a Nová huť Ostrava. Teoretickou naději má také Brno. „Dokud
bude šance, chceme se jí držet,“
shodují se kormidelníci všech tří
celků. Prostějov do pořadí může
v posledních třech kolech výrazně
promluvit. Mezi osmičku se ale už
neprotlačí, i kdyby všechny zápasy
vyhrál.

Rayshawn
Simmons
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ÚSTÍ NAD LABEM O naději na
postup do vyřazovací části Kooperativa NBL cestovali basketbalisté Prostějova na palubovku
Ústí nad Labem. Zpočátku se
zdálo, že svého soupeře zaskočí,
od 18. minuty se už ale ani v jednom případě nedostali do vedení
a jejich výkon měl sestupnou tendenci. Ústí vyhrálo s přehledem
88:67 a Prostějov tak společně
s Jindřichovým Hradcem uzavírá
tabulku.

Hosté začali pěkně od podlahy. V situaci,
kdy potřebovali zabrat, jim v úvodu výrazně pomohl pivot součet. Dal osm z deseti
bodůadostalProstějovdovedení.Orliněkolikrát získali náskok pěti bodů a v závěru
čtvrtiny ještě přidali. Po koši Simmonse
měli v 9. minutě k dobru osm bodů a na
konci desetiminutovky vedli 25:16.
V dalších pěti minutách se však Sluneta výrazně zlepšila v obraně a snažila
se Orlům maximálně zkomplikovat
jejich střelecké pokusy. Hosté trefili
jediný koš za dva body a ústecká sestava otočila skóre. Domácí se dostali do
herní pohody, naopak hráči Prostějova
přestali hrát kolektivně a v poločase
ztráceli jedenáct bodů 33:44.
Druhý poločas zahájil trojkou Thomp-

son a dal najevo, že Severočeši žádný
obrat nepřipustí. Stejný hráč navíc okamžitě odpověděl dalším projektilem na
dalekonosný pokus Sehnala. Svěřenci
Zbyňka Cholevy se snažili, ani jednou
se však nedostali na dostřel. Ústí si drželo dvouciferný náskok a deset minut
před koncem vedlo 64:47.
Podprůměrné zakončení ze strany hostujícího celku se podepsalo i pod průběh
poslední čtvrtiny. Sluneta kontrolovala
výsledek a svůj náskok ještě dokázala
navýšit. Ani v závěrečné periodě se totiž
její soupeř nedostal přes dvacet bodů a k
tomu nedokázal být patřičně důsledný
na obranné polovině.
(lv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

 

NA TISKOVCE...
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„Už před zápasem bylo zřejmé, že jakákoli prohra, zejména pak na domácí palubovce, by nám mohla zavřít dveře do play-off a to jsme rozhodně nechtěli
dopustit. Začátek nám ale absolutně nevyšel. Soupeř se trefoval, trestal naše
chyby. Naštěstí se to od druhé čtvrtiny zlepšilo. Podařilo se nám mírně zlepšit
procento střelby z dálky a to nám nakonec docela pomohlo.“
Q@ W7X?[-# 5 \
„Chtěli jsme navázat na výsledek s Brnem, což se ovšem podařilo pouze na
začátku střetnutí. Vázla nám souhra, spoustu akcí jsme řešili individuálně a to
nemělo šanci na úspěch. Hodně střel bylo těžkých, prohráli jsme na doskoku.
Když šlo Ústí přes nás, byli jsme najednou bezradní. Je vidět, že sebevědomí
nemáme. Musíme dál pracovat, jedině tak přijde zlepšení.“
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PROSTĚJOV Devatenácti body přispěl kapitán Prostějova Petr Dokoupil
k ukončení čekání na vítězství v mistrovských zápasech, které trvalo téměř sto
dní. Chvílemi to vypadalo, že Orli zapomněli vyhrávat a ztráceli i vyrovnané
koncovky. „Hodně zápasů jsme měli rozehraných dobře, ale v koncovce na nás
vždycky spadla nějaká deka,“ všiml si Dokoupil.
bím. Snad už si to teď trochu sedne a bude to
vidět i v zápasech.“
pro Večerník rr Neměli jste už v kabině černé myšlenky?
Že vítězství už nepřijde?
„Tak jsme se na to nedívali. To bychom mohli
Ladislav VALNÝ
všechno rovnou zabalit. I takové věci ke sportu
rr Jak jste neúspěšné období prožíval?
patří. Člověk nesmí ztratit víru, že se to zlomí.“
„Nebylo to nic příjemného. V Prostějově se rr Zažil jste někdy něco podobného?
skládal nový tým, do toho přišlo několik zraně- „Před lety v Opavě jsme měli hodně obměnění. Vlastně jsme procházeli přípravným obdo- ný tým a hned na začátku sezóny se podařilo

EXKLUZIVNÍ zpravodajství

prohrát deset zápasů v řadě. Tentokrát to i s pohárem bylo ještě horší.
Navíc jsem nemohl týmu pomoci,
sedm zápasů jsem nehrál kvůli
sádře.“
rrV minulých zápasech kouč Choleva hodně měnil sestavu. Co jste
tomu říkal?
„Trenér zkoušel celou českou pětku,
jindy složenou z Američanů. Hledal
optimální sestavu. Teď už to snad bude
lepší. Uzdravil se Michal Norwa, jsme
kompletní, předpokládám, že ideální
bude mix domácích a zahraničních hráčů. Snad už to trochu trenérovi ulehčíme.
Nemá to s námi letos jednoduché...“

    

KRAJSKÉ FINÁLE ŠKOL kořistí plejerů ze ZŠ Dr. Horáka
PROSTĚJOV Prosadí se na republiku? Ve středu 22. března
proběhlo v hale Sportcentra-DDM krajské finále Sportovní
ligy ZŠ v basketbale chlapců.
Jedná se o celorepublikový seriál
turnajů O pohár ministryně školství. Právo v krajském finále mělo
pět nejlepších výběrů jednotlivých okresů. „Bohužel nedorazili
zástupci Přerovska a Jesenicka.
Jeseník se omluvil předem, že
nemá konkurenceschopný tým.
Velká Dlážka z Přerova nám to

oznámila až dnes ráno,“ informoval Milan Soukup, ředitel soutěže
z Asociace školních sportovních
klubů.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Finálový turnaj nakonec proběhl se
čtyřmi účastníky. Vítěze okresních
kol ZŠ Libina, Gymnázium Olomouc a ZŠ Dr. Horáka Prostějov do- H " $'2"E" #
plnil ještě druhý prostějovský výběr,
v jednom ze tří vystoupení neměli
a sice Gymnázium Jiřího Wolkera.
Turnajem projeli doslova jako jediný problém a konkurenty ponůž máslem borci „z Horáka“. Ani ráželi vysokým rozdílem. Největší

o osm bodů. Čtvrtou příčku obsadili kluci z Libiny. „Hráli chlapci z
osmých a devátých tříd. Zvítězili
kluci, kteří hrávají basket závodně za Prostějov. Postoupili tak do
kvalifikační skupiny vítězů moravských krajů. Ta se hraje v Kroměříži
a nejúspěšnější týmy postupují do republikového finále. Myslím, že kluci
„z Horáka“ mají šanci postoupit,“
" 
"  +, 
prozradil Soukup.
bitva se odehrála v souboji o dru- Vítězná sestava žáků „ZŠ Horáka“
hou příčku, kdy předčili gymnazisté tedy ovládla celý kraj. „Krajského
z Olomouce své vrstevníky z GJW kola se zúčastnilo okolo pětatřiceti

škol. Myslím, že kluci mají slušnou
šanci dostat se do republikového
finále. V minulých letech se jim
to už několikrát podařilo,“ poznamenal k výkonnosti vítězů Tomáš
Gross ze spolupořádajícího Sportcentra-DDM.
Asociace školních sportovních
klubů organizuje v hale Sportcentra-DDM další finálový turnaj
hned tuto středu. „Tentokrát jsou
na řadě dívky. Opět ve věkové kategorii ročníků 2000-2003,“ zve
Gross.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 27. března 2017
www.vecernikpv.cz
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Stadion patřil krasobruslařům Korfbalisté
si v extralize zahrají

PROSTĚJOV Třináctka nemusí být nešťastné číslo. Přesvědčila
o tom Velká cena města Prostějova
v krasobruslení, která o uplynulém víkendu napsala své třinácté
pokračování. Po celou sobotu tak
patřil led jen a pouze zástupcům
tohoto olympijského sportu, který přinesl České republice a dříve
i Československu řadu mezinárodních vavřínů včetně zlata z klání pod
pěti kruhy.
„Mám jen kladné ohlasy. Vše proběhlo
bez problémů, soutěž měla hladký průběh. Je pravda, že poslední dva roky se
mohou naši členové představit divákům
o první přestávce domácích zápasů prostějovských hokejistů, toto je pro nás ale
opravdový svátek a vždy jsme strašně
rádi, že máme na chvíli stadion jen pro
sebe,“ libovala si trenérka pořádajícího
oddílu KRASO-bruslení Prostějov Monika Tanečková.
Soutěžní program zahájily nejmladší žačky „A“, přičemž do akce postupně šlo hned šestnáct děvčat,
následovali nováčci, přípravky, další
žákovské kategorie, až se přes juniorky
dostalo i na dospělé. Celkově startovní
listina čítala plných sto padesát pět jmen.
„V tuto chvíli nedosahujeme kvůli počtu
hodin na top kvalitu a nepořádáme ISU

závody, děti by totiž musely trénovat i
mimo náš oddíl, jako to dělají Eliška Hubáčková a Elisabeta Kořínková. Máme
tedy skupinu A, což je taková střední
třída, a skupinu B. Opět se nám ale podařilo rozhýbat krasobruslení v Prostějově a máme bohatou základnu,“ sdělila
Tanečková.
S bruslařkami a bruslaři z dalších
oddílů se tak popasovaly více než
dvě desítky prostějovských dětí
a mládežníků, nejlépe dopadly druhá
Lenka Hrdličková v adultkách „B“ a
třetí Klára Velská mezi žačkami „B“,
několika dalším se podařilo umístit v
nejlepší pětce. „Spousta dětí mě překvapila. Při trénincích jich na ledě bývá čtyřicet a nemají moc možností se projevit,
takže nervozita trošičku byla, všechny se
ale předvedly v nejlepším slova smyslu,
daly do toho všechno,“ těšilo jejich trenérku.
Sezóna 2016/2017 se příchodem jara
pomalu blíží ke svému závěru, přesto
se však přímo v Prostějově uskuteční
ještě jedna velká akce. „Od desátého do
šestnáctého dubna budeme pořádat týdenní soustředění, které strávíme bruslením na zimáku. Přijede mimo jiné
Petr Barna, který má na Prostějov velice
dobré vzpomínky. V roce 1987 získal
právě tady ve velké zimě jeden ze svých

znovu „jen“ o bronz

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Šance korfbalistů SK
RG Prostějov na premiérový postup
do finále extraligy dospělých ČR
v klubové historii se rozplynula.
VIDEO&FOTOGALERIE
Hanáci s Hanačkami prohráli jak
klikni na
hladce doma s vysoce favorizovawww.vecernikpv.cz
ným Brnem, tak nejtěsnějším
poměrem na půdě konkurenčního
Znojma a v pouze čtyřčlenné elitní
soutěži se budou muset spokojit se závěrečným duelem o třetí
3""    G!  %    ! ' ! ? # místo. Poslední duel základní části
 
"  +, 
v Českých Budějovicích na tom už
titulů mistra republiky a jsem moc ráda, a při závodech jen o tři stupně tepleji. nemůže nic změnit.
že k nám zavítá,“ pochlubila se Monika
(spo)
SK RG Prostìjov
Tanečková velkým jménem českoVýsledky najdete na straně 22
Brno
slovenské krasobruslařské historie
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
15:22 (8:13)
a připomněla třicet let starý šampioS ELIŠKOU HUBÁČKOVOU
Nejvíc košů: Vyroubal 4, Havlová a
nát, kdy bylo na zimním stadionu při
NAJDETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE!
Marek 3.
tréninku jedenáct stupňů pod nulou
Střetnutí 10. kola aktuálního ročníku
2016/2017 mohlo ergéčku hodně
W% % ")   |+*-  
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účast. Jenže to by muselo na vlastní
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palubovce bodovat proti letošnímu
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nou porážku. K tomu bylo daleko,
neboť silní Jihomoravané vstoupili do
zápasu dominantně a po úvodních
deseti minutách utekli na 3:9. Načež
získaný náskok bez větších problémů
udržovali až do konce.
„Rozhodla jednoznačně úspěšnost
střelby. Brno ji mělo snad
čtyřicetiprocentní a to je suprové číslo.
lépe Strýcové. Jak to dopadne dnes, bojoval proti Američanovi Sockovi.
můžete sledovat v přímém přenosu Desátý nasazený Berdych po
na O2 Sport.
volném losu v prvním kole splnil ve
V Miami se v hlavní soutěži druhém dějství proti talentovanému
představili také tři muži, kteří hráči z druhé stovky žebříčku
v domácích soutěžích reprezentují Rubljovovi roli favorita za necelou
Prostějov. Hned zkraje se rozloučil hodinu a čtvrt. Jednatřicetiletý Čech
Adam Palásek, který nestačil na o dvanáct let mladšímu soupeři
domácího Fritze a nadále tak čeká odvrátil všechny tři brejkboly
na první letošní vítězství na okruhu. a nastřílel osm es. V druhém utkání,
Naopak Jiří Veselý a Tomáš Berdych které na předchozích dvou turnajích BRODEK U PROSTĚJOVA
vybojovali postup do třetího kola. nezvládl, se Berdych střetne Týmy TJ Sokol Ondratice „A“,
Veselý přitom musel po úvodním podruhé v kariéře s Lucemburčanem KST Město Albrechtice „A“, TJ.
triumfu nad Němcem Haasem ve Gillesem Müllerem. Loni v Tokiu Sokol Olomouc Neředín „B“ a
druhém kole vyřadit ve velké bitvě mu přitom podlehl ve dvou setech. SK Přerov „B“ se tuto sobotu 1.
devatenáctého nasazeného Španěla I tento duel můžete sledovat dnes, dubna střetnou o titul v Krajském
Ramose. V tříhodinovém duelu tj. v pondělí 27. března, v odpolední poháru družstev ve stolním tenise
oba hráči přišli šestkrát o podání. rundě od 17:00 hodin v přímém 2017. Finálový turnaj hostí sokolovna v Brodku u Prostějova,
Třiadvacetiletý hráč TK Agrofert přenosu na satelitní Digi Sport.
nastřílel deset es a oplatil o šest let Želízka v ohni má prostějovský klání startuje v 10:00 hodin.
staršímu soupeři porážku z jediného tenis i v deblu, a to především Do závěrečného dílu se probojovzájemného duelu v roce 2014. v ženském, kde si ambice na triumf valy čtyři doposud neporažené celky
„Bylo to hodně náročné, ve třetím dělají jak třetí nasazený pár Barbora soutěže. Každý z nich sehraje na
setu jsem ale měl více sil než soupeř, Strýcová s Indkou Mirzaovou, tak Apríla celkem tři duely, o konečném
což bylo rozhodující,“ pochvaloval i jedničky Lucie Šafářovou s Mattek- umístění totiž rozhodne systém
si Veselý, který dva zápasy po sobě Sandsovou z USA.
(lv, pk) každý s každým. Ve hře jsou nejen
vyhrál poprvé od lednového turnaje
Výsledky z Miami tři medailové sady a titul vítěze krav Aucklandu. V noci na dnešek
najdete na straně 22 jského poháru, ale i právo postupu

Šafářová v Miami překonala svoje maximum,
dnes na sebe jdou v derby Plíšková se Strýcovou
MIAMI, PROSTĚJOV Ve velkém
návratu mezi světovou elitu
pokračuje prostějovská tenistka
Lucie Šafářová i na turnaji
v Miami, kde již postoupila do
osmifinále a klepe na bránu
světové
třicítky.
Poslední
výhrou překonala své dosavadní
maximum na tradičním podniku
a přitom ještě neztratila ani set.
Velmi dobře si vedou i další hráčky
TK Agrofert Karolína Plíšková
s Bárou Strýcovou, které dokonce
teď narazí na sebe. Mezi muži je
v areálu Key Biscayne nadále ve
hře duo Berdych - Veselý, vypadl
pouze Pavlásek.
Lucie Šafářová je na americké
Miami při dvanácté účasti
v osmifinále vůbec poprvé. „Zatím
se mi docela daří. Cítím se dobře,
údery létají, kam mají. Nemůžu
si na nic stěžovat, můžu se docela
spolehnout i na servis. Vypadá to,
že jdu správnou cestou,“ vyjádřila
se po sobotním triumfu nad
Chorvatkou
Tomljanovičovou
prostějovská tenistka. V prvním

kole si poradila s nebezpečnou
Belgičankou Wickmayerovou a ve
druhém s nasazenou Australankou
Gavrilovovou. Dnes odpoledne
středoevropského času čeká „Šafinu“
federální derby proti Cibulkové.
V osmifinále je také Barbora Strýcová
a Karolína Plíšková. Obě hráčky
potvrdily na turnaji své nasazení.
„Někdy se mi po předchozím
kvalitním turnaji nedaří, ale tohle
zatím není ten případ. Forma není
sice ideální, ale nějak to pokaždé
urvu,“ poznamenala Plíšková,
která byla na předchozím podniku
v Indian Wells v semifinále. V Miami
hladce potvrdila roli favoritky
proti Brengleové i Putincevové. To
Strýcová se nadřela v třísetovém
dramatu proti Švédce Larssonové,
který rozhodl až závěrečný tie-break.
Souboj s Čepelovou už proběhl
hladčeji, byť proměnila až devátý
mečbol. Nyní tedy narazí obě členky
TK Agrofert na sebe. Doposud se
v kariéře na okruhu WTA utkaly
dvakrát, napoprvé zvítězila v Dubaji
Plíšková, v Birmighamu odveta vyšla

Je vidět, že jeho hráči trénují aspoň
třikrát nebo čtyřikrát týdně, mají to
prostě v ruce. Rozhodne se ale teprve
v dalších dvou utkáních a o finále se
může porvat každý ze tří zbývajících
týmů. Klíčová bude momentální forma,“ říkal po domácí prohře s lídrem
tabulky prostějovský plejer Jan Tichý.
Další výsledek 10. kola: České
Budějovice – Znojmo 24:18.
Znojmo
SK RG Prostìjov
17:16 (11:5)

Nejvíc košů: Ambrosová 4, Havlová,
Lorencová a Vyroubal 3.
Mač 11. extraligového dějství byl
naprosto stěžejní a hosté jej ve městě
okurek nutně museli ovládnout, aby
udrželi naději na vysněné finále. Do
bitvy však opět odstartovali špatně,
rychle nabrali ztrátu. A po prvním
poločase se dostali do mínusu šesti
košů, tudíž to s jejich ambicemi vypadalo bledě.
Leč ve druhé půli hanácká parta
zabrala, aby ze zdánlivě rozhodujícího
manka trpělivým tempem postupně
ukrajovala. Krátce před vypršením
normální hrací doby dokonce snížila
na minimální rozdíl, ale víc už bohužel
nestihla. Smolná porážka Prostějovany
s definitivní platností posílá do zápasu
o bronz, který loni slavně zvládli.
Další výsledek 11. kola: Brno - České
Budějovice 26:17.
(son)
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do celostátního kola. To si vybojují
dva nejlepší oddíly.
Pořádajícím oddílem a také zástupcem
celého prostějovského okresu je ondratické „áčko“, v tuto chvíli účastník
mužské divize. Ve stejné soutěži nastupovaly v právě skončeném ročníku
2016/2017 rovněž stolní tenisté
neředínského „béčka“ a Přerova
„B“. Právě posledně jmenovaný je
papírovým favoritem, neboť společně s
neředínským „áčkem“ a Čechovicemi
tvořil vedoucí trio, zatímco Ondratice
se umístily uprostřed dvanáctičlenné
tabulky a Neředínu „B“ patřila až
předposlední pozice. Čtvrtý do party
Město Albrechtice hraje o soutěž níž,
na špici Krajského přeboru 1. (spo)

"Q9\"!<+ „Bod je dobrý, ale chtěli jsme dva,“
9\#9"!\Y;$#$^$%]#% poznamenal kostelecký Honza Smékal
PROSTĚJOV Řídil domácí ofenzivu, zásoboval spoluhráče finálními přihrávkami. Přemýšlivá
spojka Filip Mikulka (na
snímku) na sebe při absencích
tradičních opor musí vzít
největší zodpovědnost. V derby
byl hnacím motorem domácích
útočných akcí a dokázal přitvrdit
i v obraně. S nerozhodným výsledkem se stejně jako jeho spoluhráči
ztotožnil.

rr

rr

Zdeněk VYSLOUŽIL

rr

Jste s průběhem a výsledkem
skutečně spokojení?
„Zápas to byl od začátku dobrý. Řekli
jsme si, že musíme hrát s lepším nasazením a zaujetím. Projevilo se to
na našem výkonu blahodárně. Myslím, že jsme hráli dobře a remíza je
zasloužená z obou stran. Byl to podle
mého názoru i hezký duel.“
Co se s vámi stalo, že jste hráli
jako vyměnění?

rr

proti kvalitnímu soupeři a remíza je
pro nás jako vítězství.“
Vnímali jste i diváky, kteří vám
poděkovali potleskem?
„Jistě. Kdo to sledoval, si musel myslet, že jsme na odpis. My jsme ale
předvedli, že nejsme žádné bábovky.
Chtěli jsme fanouškům dokázat, že
na to pořád máme.“
V utkání jste působili
jako tým, nehádali jste se,
táhli za jeden provaz...
„Všechno jsme si
vyříkali, v šatně se nahecovali a slíbili si, že
budeme hrát v klidu
a bez emocí. Rozhodčí byli zkušení,
pískali na obě strany stejně a zápas
kočírovali.“
Kostelec už vás neporazil
třikrát v řadě. Jste tedy lepší?
(smích) „Možná máme lepší vzájemnou bilanci, ale jestli jsme lepší, to
opravdu nedokážu říct. Avšak pocit,
že jsme s nimi zase neprohráli, hřeje!“

"  +, 

„Nabudil nás soupeř, derby je
vždycky motivující. I tentokrát šlo
o restižní záležitost, navíc jsme se
chtěli zvednout a dokázat, že umíme
hrát i bez zraněných tahounů.“
Remízu jste slavili jako výhru...
„To je logické. Vždyť jsme předtím
nehráli moc dobře. Nyní jsme se ale
ukázali v lepším světle. Hráli jsme

rr

rr

PROSTĚJOV V předchozích dvou
zápasech chyběl a zdálo se, že už za
Kostelec letos nenastoupí. Na derby
se však nečekaně objevil v sestavě
a byl jako obvykle výraznou oporou
svého týmu. Honza Smékal zatížil
prostějovské konto šesti góly, ale na
víc než remízu to nestačilo.

Zdeněk VYSLOUŽIL

rr

Jak byste zhodnotil zápas?
„Derby bylo vcelku vyrovnané.
Myslím, že i když jsme hráli bez
´Zubřáků´ a Prostějov bez Kosiny a
Kozlovského, že šlo o kvalitní zápas.
Skóre se pořád tahalo, nikdo nevedl
o víc než dva góly. Neproměnil jsem
sedmičku, pak se nedala ještě další,
škoda. Chybělo nám to.“
Do zápasu jste šli jako favorit.
Nezaskočil vás trochu Prostějov
tím, že dokázal tak vzdorovat?
„My jsme čekali, že budou bojovnější než
v jiných zápasech. Chtěli jsme si odvézt
dva body, alespoň jeden jsme ale urvali.“

rr
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Poslední dva zápasy jste nehrál. Říkalo se, že vás Litovel nechce
pouštět…
„Není to pravda, měl jsem zdravotní
potíže. Už jsem v pořádku a tak jsem
nastoupil. Budu hrát za Kostelec hrát
dál rád.“
Jste s tím bodem nakonec spokojení?

rr

„Jak už jsem řekl, bod z venku je dobrý. Mohly být však dva, chtěli jsme
vyhrát.“
Celkově se ale derby odehrálo
v klidu, bez obvyklých excesů…
„To rozhodně. Hrálo se tvrdě, ale
fér. Rozhodčí pískali dobře, zvládli
to. Chtěl bych za tým poděkovat
fanouškům, kteří nás podpořili.“

rr
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Obě mužstva nevstupovala do prestižního souboje v optimálních sestavách.
Domácím již tradičně chyběly opory
Kosina s Kozlovským a nově také Bokůvka. V hostujícím základu zase absentovala obě extraligová křídla Dořičák
a Přikryl, ve středu pole pak bijec Diviš.
V bouřlivé atmosféře velmi solidně zaplněného hlediště se hrálo od prvních
minut opatrně. Dlouhé čekání na gól
ukončil po čtyřech minutách prostějovský Mikulka, kterého následoval Gazdík
- 2:0. Za hosty kontroval až v 6. minutě
Milan Varhalík. Nad útočnými snahami
čněly obrany a oba gólmani. Jak brankář
Sokola II. Hrubý, tak i jeho protějšek
Mayer byli nepřehlédnutelnými postavami bojovného utkání. Kosteleckým se
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sice podařilo otočit třemi trefami v řadě
z 3:1 na 3:4, ale k očekávanému trháku to
nevedlo. Odhodlaný Prostějov dokázal
lepším pohybem eliminovat výškovou
převahu soupeře a oba týmy se tak tahaly
o každý gól. Výsledkem tak byl poločasový stav nízké gólové úrovně 9:9.
Obdobně vyrovnanou partii nabídla
i druhá půlhodina. Kostelečtí sice místy
tahali za delší konec, ale na víc než dva
zásahy se odpoutat nedokázali. Domácí
naopak promrhali šanci na trhák, když
odskočili na 14:12, když Hrubý vychytal sedmičku Smékala, Lukáš Varhalík
napálil z nájezdu tyč a Martin Švec trefil
břevno. Zlomovým momentem se stal
úsek mezi 50. až 55. minutou. Hosté
se dostali do dvoubrankového vedení
(17:19) a měli další šance. Prostějovští

však dokázali dvěma trefami během půl
minuty srovnat a šlo se do finále. Kostelec měl stále jeden gól navrch, ale v závěru přesto měli blíže k výhře domácí.
Minutu před koncem za nerozhodného stavu 21:21 získali míč, ale soustředili se spíše na neinkasování a očividně
byli s remízou spokojenější než soupeř.
Kostelečtí si tak musí na skalp svého regionálního soka minimálně další půlrok
počkat. Na Prostějovany nevyzráli již
třetí mistrovský zápas v řadě!

Svatopluk ORDELT – Prostìjov:
„Diváci viděli bojovný výkon obou mužstev, přesně tak to má v derby být.
Výsledek je pro oba týmy zasloužený a odpovídá průběhu hry. Samozřejmě že
bychom chtěli vyhrát, ale bod bereme. Podali jsme dobrý výkon, protože Kostelec
byl tentokrát favoritem. Jsem rád, že jsme prolomili smolnou sérii. Na soupeře jsme
se připravili, v pátek jsme si sedli a kluci si to asi vzali k srdci. Náš výkon a celkový
přístup byl o sto procent lepší než v předcházejících zápasech. V závěru jsme měli
míč a mohli dát gól. Soustředili jsme se ale hlavně na to, abychom o něj nepřišli.“
Jiøí GREPL – Kostelec na Hané:
„Bylo to klasické derby s velkou nervozitou na obou stranách, z čehož pramenily
chyby, zejména neproměňování šancí až vyložených. Byli jsme favoritem a z toho
důvodu jsme se měli trhnout více než rozdílem jen jedné nebo dvou branek.
Osobně se domnívám, že kdyby se tak stalo, dotáhli bychom utkání do vítězného
konce. Nestalo se tak, ale máme bod z venku, zaplaťpánbůh za něj. Zlomovou situací byla ztráta vedení 19:17 a pak zbytečné kroky Martina Švece v závěru, kdy jsme
byli v útoku. Vůči rozhodčím nemám vůbec nic, pískali férově a dobře.“
Házenkáři Prostějova zajíždějí v příštím kole do Ivančic, na hřišti druhého Každé derby zvyšuje zájem mezi
fanouškovskými tábory. Nejinak
celku druholigové tabulky se předsta- je tomu i mezi házenkáři. Proto není
ví tuto sobotu 1. dubna od 17:00 ho- divu, že v sobotním odpoledni doradin. Kostelec čeká také těžká šichta, zila do hlediště prostějovské haly ve
když v domácím prostředí hostí lídra Studentské ulici nejvyšší návštěva
z Hustopečí. Utkání se hraje tradičně sezony.
v neděli od 10:30 hodin.
Statistiky z utkání najdete na straně 22!
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21:21

2:0, 3:1, 3:4, 6:5, 7:8, 9:9, 9:11, 11:11, 14:12,
14:14, 17:17, 17:19, 19:19, 21:21.

branky Prostějova
branky Kostelce na Hané
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Téměř dvě stovky diváků vytvořiliy
souboji rivalů velmi solidní atmosféru. Od první minuty až do závěrečného hvizdu prožívali každý moment
na palubovce. Zápasu to jenom prospělo.

17031510296

PROSTĚJOV Derby je derby. Přestože šly oba celky do souboje o házenkářského vládce regionu v diametrálně jiném
rozpoložení, papírové předpoklady se nenaplnily. Prostějovští
se v roli jasného outsidera vypjali k nejlepšímu výkonu jarní
části a díky většímu nasazení i bojovnosti nakonec urvali cennou remízu. Patový výsledek braly oba celky, a byl spravedlivý.
V sobotním odpoledni se totiž v hale RG a ZŠ města Prostějov hrál
naprosto vyrovnaný mač, v jehož průběhu ani jedno z mužstev
nevedlo o více než dvě branky. Dělba bodů byla v utkání 17. kola
jihomoravské skupiny druhé lihy naprosto zasloužená.

rozhovory
s hráči str. 39

