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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Modré majáky policejního auta před hospodou, to nikdy nemůže věštit nic
dobrého. Strážníci městské policie řešili uplynulou středu případ mladé matky zpité pod
obraz, která ve večerních hodinách vysedávala i s šestiměsíčním kojencem v hospodě
na Újezdě! Přímo na ulici pak podle očitého svědectví padaly i facky! Do hry nyní vstupu           - je „sociálka“, která bude řešit, zda je matka schopná své dítě vůbec vychovat...
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Prùzkum je hotov!
Prostějov (mik) - Specializovaná
dopravní agentura přes půl roku
prováděla v Prostějově průzkum
průjezdnosti vozidel v jednotlivých lokalitách města. Výsledky
už má podle slov náměstka primátorky Pavla Smetany k dispozici
odbor dopravy prostějovského
magistrátu. „Vedoucí odboru Miroslav Nakládal výsledky nyní zpracovává a během týdne je předloží
radě města. Na jejich základě se
pak budeme rozhodovat o některých investicích v dopravě. Řešit
budeme i to, zda na jižní kvadrant
pustíme nákladní dopravu nebo
nikoliv,“ prozradil Večerníku Pavel
Smetana (ČSSD).

Kleiner rezignoval
Žešov (mik) - Velmi dobře fungující Osadní výbor v Žešově přišel
o svého předsedu. „Jan Kleiner
nám oznámil svoji rezignaci, kterou v pondělí 3. dubna projednáme
na zastupitelstvu. Pokud následná
volba dopadne podle očekávání,
měl by ho nahradit Martin Vyplel,“ informovala Alena Rašková,
primátorka Statutárního města
Prostějov. Proč Kleiner rezignoval,
se bude Večerník snažit zjistit a informovat v příštím vydání.

Vìra už nepøijede
Ostrava, Prostějov (mik) - Uplynulou sobotu se tisíce lidí naposledy rozloučily s legendou české muziky Věrou Špinarovou. Ta zemřela
na následky kolapsu, který utrpěla
při koncertu v Čáslavi. „Špinarka“
měla v budoucnu znovu namířeno
do Prostějova, bohužel tuto skvělou zpěvačku už naživo nikdy neuslyšíme a neuvidíme.

letos slavíme jubileum...
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CO NÁS POTŠILO...

Michal KADLEC

Snímků na toto téma jsme už veřejnosti
předložili několik. Například když starší
dáma vystrčila zadnici u radnice a velkou
potřebu „spáchala“ přímo pod kamerami,
podobně si zase loni ulevila mladá žena
v Olomoucké ulici. V tomto aktuálním případě je ale pachatel neznámý...
Večerník spatřil nepříjemně zapáchající lejna přímo na náměstí T. G. Masaryka. Těžko
poznat, zda tyto bobky zanechal pes, nebo
člověk, každopádně by to ale měli zjistit
strážníci, kteří určitě vše viděli prostřednictvím kamery umístěné přímo na radnici.
A jestli za znečištění nové dlažby může nějaký čokl, jeho páníček zaslouží co nejpřísnější potrestání!

E
S
A
Z
O
T
KDO HL...?
NESTI

Tento nevábn páchnoucí „poklad“ hodn dlouho ležel na dlažb námstí T. G. Masaryka.
Foto: Martin Mokroš

Agentura Na Baník bude povolána armáda!
Vážení sportovní příznivci, Agentura
Hóser vás zve už tuto sobotu na nebývalý mač prostějovských čutálistů
s chachary z Baníku Ostrava. Jenomže
pozor! Jak naše slovutná a všude první
agentura zjistila, dostavit se na prostějovský fotbalový stadionek nebude jenom tak. Po celém městě budou probíhat policejní manévry a k tomu všemu
ještě byla povolána armáda!
„Je to tak, máme z tohoto utkání fédry kvůli fanouškům Baníku. Z jejich
strany je nám vyhrožováno upálením,

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

•• Pondělí ••
Nečekaný návrat. „Když jsem byla dítě, celé noci jsem se modlila, aby mi Bůh
seslal nové kolo. Pak jsem pochopila, že takhle Bůh nepracuje. Tak jsem kolo
ukradla a požádala ho o odpuštění.“ Zřejmě takto uvažovala žena, která vzala
bicykl u restaurace ve Vrahovické ulici. Jenže Bůh ji doběhl. Majitel totiž své
kolo u zlodějky našel a zavolal na ni strážníky.
•• Úterý ••
Nejhorší výchova. „Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou
matku,“ konstatoval německý básník Christian Morgenstern. To se očividně
nepodařilo v případě třicetileté ženy, která vyrazila se svým malým dítětem
do hospody, kde se s kamarádkou opila natolik, že se o dítě nebyly schopny
postarat.
•• Středa ••
Kdo si zjednodušuje život, nezlobí. „Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak
zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli,“ poznamenal Albert Einstein. Okouzlující spojení hry a tance u svých dětí
mohli obdivovat rodiče v prostějovském divadle při festivalu Mateřinka.
•• Čtvrtek ••
Recept na drink pro „náročného“ muže. Objednejte si skleničku smetanového
likéru Baileys a skleničku citronové šťávy. Nejprve vypijte Baileys, nepolykejte jej
a v ústech vychutnávejte jeho příjemnou chuť. Následně do sebe naklopte citronovou šťávu. Baileys se vám ústech srazí a vy budete váhat, zda nakyslou směs vyzvracet nebo spolknout. A jak se tento recept jmenuje? Pomsta za orál... Méně morbidní
koktejly s lákavějšími názvy mohli lidé ochutnat při akci Amundsen cup.
•• Pátek ••
Chtěli byste kousnout? Chlápek do sebe cpe tlačenku. Přijde k němu bezdomovec a slintá. Chlap se na něj koukne a zeptá se: Chceš kousnout? Bezdomovec nadšeně souhlasí: Ano! Ano! Jedlík hvízdne a zvolá: Azore, trhej!
Přívětivěji se k lidem bez domova chová Milada Sokolová. Její akce „Polévky
bezdomovcům“ po dvou měsících skončila. S nabitou energií by se obdarovaní
mohli vrhnout do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, v níž se taktéž angažuje.
•• Sobota ••
Úsměv nic nestojí. Přijde bezzubý k zubaři, otevře doširoka pusu a zařve:
„Apríl!“ První dubnový den tradičně sváděl k nejrůznějším legráckám...
•• Neděle ••
Pytlíkové čaje. Když jsou průduškové čaje na průdušky, ledvinové čaje na
ledviny a taneční čaje svádí k tancování, k čemu jsou potom pytlíkové čaje…?
V restauraci Národního domu připravili taneční čaje město Prostějov ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem. Jejich „šéfkuchařem“ byl hudebník Roman
„Pytlík“ Doležel.

znásilněním a dalším zneuctěním. Na
svoji obranu a ochranu i ostatních občanů Prostějova jsme požádali naše
vojáky ze speciální jednotky o zabezpečení pořádku během blížící se soboty. Já osobně se zamykám doma ve
sklepě a nevylezu dřív než na Velikonoce,“ svěřila se Agentuře Hóser Alena
Rašáková, primátorka Prostějova.
Z příjezdu ostravských a k tomu ke
všemu ještě i polských fans jde opravdu strach. Vojáci se ale prý postarají
o absolutní bezpečnost. „Do akce proti
fanouškům Baníku bude nasazena
jednotka, která se den před tímto zápasem vrací z Afghánistánu. Nasazena bude i veškerá bojová technika,
půjčíme si i tanky a děla. Nechceme

KRIMI
íslo

Černá můra majitelů nemovitostí v Prostějově skončila! Kriminalisté po bezmála
roce a půl nezměrného řádění dopadli dvojici sprejerů,
kteří svými výtvory poničili
fasády domů s vyčíslenou
škodou přes sto padesát tisíc
korun.

150 000
Dva darebáky ve věku 25
a 26 let nyní čeká soud. Kromě úhrady škody jim však
hrozí poměrně směšný trest
jednoletého vězení. Je to dostačující hrozba? Samozřejmě, že není. Nemůžeme se tak
proto divit, že sprejeři se často
smějí zákonům a pokračují ve
své činnosti i nadále...

www.
vecernikpv.cz

nic ponechat náhodě, tudíž jsme požádali i ruského prezidenta Čučina
o zapůjčení baterie Kaťuší,“ prozradil
Antonín Stalin, velitel speciální vojenské jednotky z Prostějova.
Baníkovci tak budou pod bedlivým
dohledem, za každý pokus o násilí
vůči jiným osobám nebo ničení majetku bude každý jednotlivec okamžitě
zastřelen! „Nedá se nic dělat, armáda
dostala jasné pokyny a rovněž výjimečné kompetence. Naši občané tak
mohou zůstat v klidu,“ míní primátorka Rašáková.
Což o to. Všichni věříme, že i díky vojákům bude v prostějovských ulicích
i okolo stadionu klid. Baníkovci si
tady určitě nedovolí žádná alotria. Ale

co uvnitř našeho fotbalového stánku?
Tam totiž armáda ani policie nesmí!
„Naše pořadatelská služba, kterou
zajišťuje specializovaná bezpečnostní
agentura, bude vyzbrojena samopaly,
slzným plynem a elektrickými obušky,“ nechal se slyšet šéf prostějovských
čutálistů Franta Jirka. „Na stadion
sice nesmíme, ale od toho právě budeme mít Kaťuše, které zvenku do
sektoru hostujících fanoušků dostřelí,“ přidává na klidu velitel vojenské
jednotky Stalin.
Za Agenturu Hóser Majkl

Zámek otevírá. Zrekonstruovaný
zámek v Čechách pod Kosířem zahájil
novou sezónu pro návštěvy veřejnosti.
Památka, která získala prestižní cenu
Stavba Olomouckého kraje, připravila
pro hosty spoustu novinek. Návštěvníkům bude letos poprvé zpřístupněno
i zámecké nádvoří a na Velikonoce se
tady bude hledat poklad!
CO NÁS UDIVILO…
Mlčení policie. Už tuto sobotu se
na stadionu SCM Za místním nádražím odehraje dlouho očekávané
fotbalové utkání mezi 1.SK Prostějov
a Baníkem Ostrava. Zaráží nás „bobřík
mlčení“ policistů, kteří nechtějí prozradit, jaká bezpečnostní opatření učinili
vůči fanouškům hostujícího celku.
Snad budou pomáhat a chránit...
ZACHYTILI JSME…

43

Rekordní počet třiačtyřiceti účastníků se sjel k pátému ročníku
Amundsen Cup. Mladí barmani
z celé republiky zápolili v Národním domě v Prostějově o nejchutnější alkoholový cocktail. Přestože
pohár za první místo putoval do
Prahy, v prestižní soutěži se neztratili ani domácí adepti barmanského řemesla. Čtěte na straně 28!
ZAUJAL NÁS…

VÁCLAV OBR

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

PÁTRÁNÍ

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

LUBOMÍR POLHOŠ
se narodil 24. října 2001 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 30. března
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 16 let, měří mezi 163 až 166
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlnité vlasy.

Foto: Martin Zaoral

Spanilou jízdou po obcích regionu zahájilo Muzeum kočárů
z Čech pod Kosířem svoji letošní
sezónu. Majitele Václava Obra
čekal ve Vrbátkách dokonce červený koberec, a právem. Takovou
atraktivní návštěvu vítá každá
obec!
ZASLECHLI JSME…

„A TO TEĎ NA
POLÍVKY
BUDEME
CHODIT
K VÁM?!“
Rozlévání polévek u místního
nádraží skončilo, a tak se jeden
z bezdomovců chtěl
„nakvartýrovat“ k předsedkyni
Okrašlovacího spolku
Miladě Sokolové
POÈASÍ v regionu

ROMAN POHLODKO
se narodil 7. dubna 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. prosince
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 44 do 45 let, měří 170 centimetrů,
má hnědé oči, černé vlasy a nosí vousy
takzvané strniště.
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Bude letos Modré ptáky POVEDE

 do voleb SOKOL


zjistili jsme
PROSTĚJOV Nejkrásnější na
světě jsou prý ženy, koně a plachetnice. Ale co s tvrdším pohlavím?
Někteří z nich poměřují svůj
vzhled i osobnost v soutěži
o Muže roku. Díky Petru Czvalingovi bude v ní mít své zastoupení
i Prostějov.
Soutěž Muž roku je určena pro
všechny, kteří chtějí prorazit ve světě
showbusinessu, modelingu a mají
aktivní zájem o dění kolem sebe.
Pokračování na straně 28 >>>
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zjistili jsme

PROSTĚJOV Jasno o kandidátce
pro podzimní volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky již mají místní občanští demokraté. Jak Večerník zjistil, jejich
klíčovým kandidátem na funkci
poslance bude vysokoškolský
učitel z Prostějova Petr Sokol.
Tomu se navíc podařilo velmi
výrazně uspět při sestavování krajské kandidátky ODS, takže mu
bude patřit hned druhá pozice!

 

  
Šance současného šéfa prostějovské
buňky Občanské demokratické

strany na zvolení navíc zvyšuje
i fakt, že krajský lídr nebyl tentokrát
nominován z lidnaté Olomouce,
ale ze srovnatelně velkého Přerova.
O tom, kdo bude zastupovat ODS
ve Sněmovně proto definitivně rozhodnou až „kroužky“ voličů.
„Hlavním cílem bude obhájit pozici
nejsilnější pravicové strany a získat ve Sněmovně takovou sílu, aby
se nám po volbách podařilo zrušit
zákony zbytečně buzerující nejen
živnostníky a malé podnikatele,
ale hlavně všechny občany. Nechceme totiž, aby nám stát diktoval, co
máme jíst, pít či kdy máme chodit
nakupovat. Odmítáme také snahu
státu neustále o nás sbírat informace,
které vůbec nepotřebuje. I proto
Prostějovsko potřebuje pravicového
poslance,“ okomentoval vize „mo-

drých“ ve volbách sám
m Petr Sokol
a tajuplně dodal: „Osobně
Osobně chci
v předvolební kampani
ni představit
jeden tahák, jenž může
ůže pomoci
všem, kteří chtějí pracovat...
vat...“
Dalšími kandidáty prostějovské
ODS v letošních volbách
bách budou
prostějovský zastupitel Tomáš Blumenstein, místostarosta
ta Otaslavic
Mojmír Sokol a jih regionu
onu bude na

!"    

kandidátce zastupovat také učitelka z
Doloplaz Dagmar Halašová.
Těsně před uzávěrkou se také
Večerník dozvěděl, že jasno už mají
mít i ve druhé pravicové straně.
A ze sídla TOP 09 nepřicházejí
pro Prostějovsko dobré zprávy. Se
stávající poslankyní Jitkou Chalánkovou už se prý do nových voleb

nepočítá! „Ano, je tomu tak. Na
kandidátce nebude, určitě ne na
předních místech,“ řekl nám zdroj,
který si nepřál být jmenován.
Oficiálně se tuto informaci nepodařilo
ověřit, Večerník však bude stávající
dění ve všech stranách a hnutích sledovat a s předvolebními zprávami
(pk)
vás pravidelně informovat.

h.5$%$&¨ #+1,*+&ß¡21+0¡!)&`1&

PROSTĚJOV Velikonoce sice ještě nejsou, ale tady si už někdo
pořádně koleduje. Minimálně o výprask! Řeč je o jistém pobudovi, který v Prostějově opakovaně ničí auta. Činí se minimálně na jednom z parkovišť na Sídlišti E. Beneše. Na relativně
malé ploše totiž v posledních dnech prokazatelně poničil minimálně deset vozidel. Místní obyvatelé si nyní lámou hlavu,
jak jeho řádění učinit přítrž...

Martin ZAORAL

Většina lidí nad poškrabaným lakem
jen mávne rukou. Obzvláště pokud se
nejedná o jejich vozy. Jinak si sice od
plic zanadávají, tím to obvykle končí.
Někteří z nich přes značnou skepsi alespoň nahlásí celou věc na policii, že by
se podařilo dopadnout pachatele, tomu
však sami příliš nevěří. Najdou se ale
i tací, kteří se s danou situací nehodlají
smířit. „Podařilo se mi dát dohromady
seznam devíti lidí, kteří našli svá auta
poškozená. Předpokládám, že jich
celkově bude tak dvojnásobek. Ničení
aut drobnými škrábanci trvá přibližně
rok a nese rukopis stejného vandala.
Většinou k němu dochází v noci, proto
si nemyslím, že by za tím stáli fotbaloví
fanoušci či děti. Nezáleží ani na tom,
kde auta stojí, nemá to vůbec žádnou
logiku,“ upozornil Večerník Milan Černý, který ničení dalších aut již nehodlal
dále nečinně přihlížet.

EXKLUZIVNĚ

„ZASTAVTE HO,“
PROSÍ OBYVATELÉ

Škoda i za
  
Finanční újmy na jednotlivých autech
se pohybují od tří do pětatřiceti tisíc
korun. „Soused našel své auto kompletně zničené. Nejenže ho měl poškrábané, navíc ho někdo natřel i bílou
barvou,“ poznamenal Černý. Zatím
k poslednímu případu prokazatelně
došlo před necelými dvěma týdny.
„Poškrábána byla hned dvě auta. Určitě nešlo o náhodou. Lidé to většinou
neřeší, začal jsem tedy roznášet výzvy,
ať se mi ozvou, já pak s tímto seznamem zamířím na policii. Snad se to
alespoň podaří zastavit,“ doufá.
Na Policii ČR se přitom z poškozených obrátil jen málokdo. „V loňském
roce jsme evidovali pouze tři případy
poškození vozidel v ulici E. Valenty.
Ve dvou se jednalo o podezření na
přestupkové jednání, avšak pachatele
těchto skutků se dosud nepodařilo

! "# $     % &  &  '    ( ) '    % * %  

vypátrat. Ve třetím skutku se jednalo
o neúmyslné poškození, tudíž nešlo
o protiprávní jednání a poškozený se
s viníkem domlouval na náhradě škody,“ zkonstatoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.


  
O případy poškrábaných aut se zajímala i městská policie. Bohužel
taktéž bez výsledku. „Poškozenými
vozidly na Sídlišti E. Beneše se na

konci roku 2016 zabýval okrskový
strážník dané lokality. Jednalo se
o drobné oděrky u třech vozidel.
Kdo poškození způsobil, to se okrskáři zjistit nepodařilo,“ prozradila
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
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PROSTĚJOV Život přináší
radosti i dočasný „smutek“.
Kolektiv Večerníku se na nějakou chvilku musel rozloučit
s úspěšnou vedoucí obchodního oddělení Hedvikou
Drmolovou. Důvod? Nádherný! Naše milá kolegyně si
totiž jde plnit mateřské povinnosti.
Novou vedoucí úseku se
s platností od 1. dubna
stala Věra Černá...

17033110375

volejte
608 723 849
A ještě něco: Hedvičko, přejeme zdravé a krásné miminko.
Brzy se vrať!
(red)

!( 

    

Podaří se tedy dopadnout fantoma,
jehož jediným zájmem je škodit? „Šance na dopadení se zvyšuje, pokud se
najdou svědci. Jestliže nikdo nikoho
neviděl, je pro policii velmi obtížné pachatele vypátrat,“ zareagovala Greplová na dotaz Večerníku.



"#"$%&&$%
O HOTEL!
PROSTĚJOV A je to! Jak Večerník naznačil již v minulém vydání, prostějovští policisté skutečně
plánují, že by část svých složek
přestěhovali do bývalého hotelu
na hlavním nádraží.
„Nájem uvedeného objektu byl Krajskému ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje nabídnut vedením
Správy železniční dopravní cesty.
O objekt zájem máme, ale jednání je
v současnosti na počátku a konečné
rozhodnutí prozatím nepadlo. V případě kladného rozhodnutí by měly
být do zmíněného objektu přestěhovány některé organizační články Policie ČR, územního odboru Prostějov,“
potvrdil František Kořínek, mluvčí
prostějovských strážců zákona.
Které složky konkrétně by ale měly
na hlavním nádraží najít nové útočiště, neupřesnil. „Veřejnost o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem informována,“ zareagoval na
dotaz Večerníku Kořínek.
Situaci budeme nadále sledovat.(mik)
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
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STÍNY MINULOSTI

„Do posledního okamžiku jsme věřili, že se to Farnost chce na varhany
Maminka zesnulé Miriam Marčišinové
o boji s rakovinou své dcery

PROSTĚJOV Přibližně před rokem vyšel ve
Večerníku článek s titulkem „Mám nádor na
mozku“. Jednalo se o zpověď tehdy čtyřiadvacetileté Miriam Marčišinové. U pohledné dívky pocházející z Pěnčína lékaři objevili rychle
rostoucí a velice zhoubný nádor na mozku.
Vážné nemoci po statečném boji podlehla loni
v srpnu. Jak posledního půl roku života své dcery prožívala její maminka?
Miriam Marčišinová se rozhodla obrátit na média
loni v březnu. Bylo to půldruhého roku poté, co u
této slečny lékaři diagnostikovali rakovinu mozku. V té době již trpěla nesnesitelnými bolestmi
hlavy, ochrnula jí polovina tváře a bez pomoci
svých nejbližších nebyla schopna chodit. Navzdory opakovaným operacím se její zdravotní
stav začal prudce zhoršovat a čím dál více pak
omezoval ve fotografování, v němž viděla vlastní
budoucnost.
Zveřejnění jejího příběhu nenechalo snad nikoho lhostejným. V regionu se zvedla nebývalá
vlna soucitu. Na podporu Miriam se pořádaly
nejrůznější charitativní akce a na transparentním účtu se začaly scházet peníze na léčbu. „Do
poslední vteřiny jsem věřila, že se to zlepší. Společně s dcerou jsme si vůbec nepřipouštěly, že by to
mělo být jinak. Zhoršení jsme braly jen jako něco
dočasného, jako signál, že se organismus začal brá-

MUSÍ ZLEPŠIT“ dalších 200 000 korun!
zjistili jsme
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nit a že se vše brzy opět zlepší,“ svěřila se Večerníku
se svými pocity Miriam Marčišinová starší. Velkou
roli v této víře hrál i fakt, že díky sbírce si mohly obě
ženy dovolit pořídit pro mladší z nich i preparáty,
které u nás zdravotní pojišťovny nehradí. „Miriam
o nich neustále dohledávala informace na internetu. Vypadalo to nadějně, doufali jsme, že dceři mohou pomoci,“ dodala žena.
Přestože zdravotní stav Miriam se neustále
zhoršoval, její smrt přišla relativně nečekaně...
„Nakonec to vzalo rychlý spád, snad to tak bylo

dobře. Sama Miriam nechtěla skončit napojena na
přístrojích někde v nemocnici. Jednou se mi dokonce svěřila s tím, že v takovém případě by byla
raději, kdybych ji zabila...,“ konstatovala maminka,
která o svoji dceru pečovala až do posledního okamžiku doma. „Když jsem ji jednou krmila, tak jsme
se smály, že je to stejné, jako když byla malá,“ zmínila se Miriam starší, kterou předčasný odchod její
dcery pochopitelně hluboce poznamenal. „Život
musí jít dál, nicméně něco takového ve vás zůstane až do smrti...“
(mls)

PROSTĚJOV Nemají dost! Římskokatolická farnost Povýšení svatého
Kříže v Prostějově požádala magistrát o udělení další dotace z rozpočtu
města na třetí etapu restaurování
varhan ve farním kostele Povýšení
svatého Kříže v Prostějově. Přitom na
jaře loňského roku už farnost jednu
dotaci dostala!
V květnu 2016 prostějovští zastupitelé
Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže schválili příspěvek na opravu
varhan. Přestože rada města tehdy navrhovala jeho výši padesát tisíc korun, na
základě intervence zastupitelů KDU-ČSL Petra Kousala a Zuzany Bartošové
ostatní komunální politici zvedli ruky
pro větší částku. A do kasy se sáhlo pro
sto padesát tisíc! Nyní „pánbíčkáři“ požadují na varhany další peníze.
„To mohu potvrdit, na pondělním (tj.
dnes 3. dubna - pozn.red.) zastupitelstvu
budeme hlasovat o návrhu poskytnout
zmíněné farnosti částku dvou set tisíc
korun na rekonstrukci varhan, což by
byla v krátké době druhá výrazná pomoc města,“ uvedl pro Večerník koncem
uplynulého týdne Jiří Pospíšil, náměstek
prostějovské primátorky.

Jak pochodí? „To nechci předjímat.
Napříč politickým spektrem v zastupitelstvu panují na tuto situaci
dva názory. Já sám přemýšlím, proč
církev není schopna opravu varhan
zafinancovat sama, když nedávno obdržela miliardové restituce,“ pronesl
Pospíšil. „Na druhé straně do kostela
Povýšení svatého Kříže chodí ročně tisíce Prostějovanů, kteří sledují
i různé varhanní koncerty. V této souvislosti se mi zdá finanční pomoc důvodná,“ pravil už smířlivěji náměstek
primátorky.
Varhany jsou nedílnou součástí kostela,
který je zapsán v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky.
Jejich restaurování probíhá už třetím
rokem podle schválených restaurátorských záměrů. Jedná se o koncertně
disponovaný nástroj z roku 1893, který
byl přestavěn krnovskou firmou Gebrüder Rieger v roce 1934. Odborníci
nedávno konstatovali jeho neutěšený
stav, kdy dlouhodobá neúdržba nástroje
způsobila jeho havarijní stav po technické stránce. Dokonce byl potvrzen i nález
aktivního červotoče, který se masivně
rozšířil.
(mik)

Napsáno MILIARDOVÝ ŠOK! V centru vyroste obří obchodní zóna
$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
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Večerník odhalil zatím tajné jednání
mezi prostějovskou radnicí a investiční společností z Izraele. A výsledek
společného jednání by mohl být pro
všechny Prostějovany opravdovým
šokem! Jestli vyjde všechno podle
předpokladů, mohla by do rekordní
doby dvou let vyrůst přímo ve středu
města obrovská kulturní a obchodní
zóna. V plánu je demolice tržnice i bývalého KaS Centra. Od kostela Povýšení svatého Kříže až po Wolkerovu
ulici by tak vznikl obrovský prostor
pro stavbu obchodního centra nebývalých rozměrů.
Podle našich informací nabízejí Izraelci
městu jedinečné podmínky za prodej

lukrativních pozemků. Z bezmála miliardové investice by město jasně profitovalo. Společnost by totiž zadarmo postavila
plánovaný parkovací dům ve Wolkerově
ulici, navíc by na svoje náklady pomohla vyřešit problém s budovou bývalého
Kulturního a Společenského centra, kterou nedávno odkoupila radnice do svého vlastnictví. Jednání s Izraelci jsou těsně před koncem a vše směřuje k tomu,
že si město s novými investory plácne.
„Je pravda, že nás oslovila významná zahraniční investiční společnost. Konkrétně se jedná o meziprostor mezi finančním úřadem přes sídlo Společenského
domu až po Wolkerovu ulici. Zájem
této společnosti je jasný, a to postavit zde

obrovské obchodní i kulturní centrum,“
prozradil Večerníku místostarosta Prostějova Pavel Drmola.
První z vyprojektovaných plánů je už
hotov a radní ho mají k dispozici. V obrovském areálu plném architektonicky
originálních budov se počítá s obchody,
dětskými centry, kinem, společenským
sálem a veřejnými službami. „Už delší
dobu se potýkáme s problémem odlivu
lidí z centra Prostějova. Naši občané totiž po vzniku různých supermarketů na
okrajích města nakupují právě tam a centrum zůstává prázdné,“ uvedl Drmola jeden z důvodů, proč vedení města zřejmě
kývne na nabídku Izraelců. „Zatím jsme
nevydali žádné závazné stanovisko. In-

Ani v roce 2009, ani teď v roce 2017! Nicméně právě nyní je to přesně deset
let, co se poprvé začalo nahlas mluvit o moderní zástavbě v prostoru okolo
Špalíčku. I když tato podstata i dnes zůstává aktuální, několik věcí se změnilo. Na výstavbu obchodního centra ztratili chuť Izraelci, podobný plán
ovšem chtějí v centru Prostějova zrealizovat developeři společnosti Manthellan. O problémech spojených s touto kauzou se už popsaly stohy papíru.
A jestli se výstavba Galerie Prostějov potáhne tímto tempem i dál, budeme
o stejně nepodařené záležitosti psát ještě za dalších deset let...
(mik)
vestor pouze předložil soupis pozemků, centra. Je to ještě běh na dlouhou trať.
o které by měl zájem. Všechno je zapo- Nicméně pokud by vše proběhlo dobře,
třebí navíc probrat s památkáři a izraelská investice za takřka miliardu korun by
společnost musí v případě realizace pro- mohla být realizována do roku 2009,“
jektu do puntíku vyřešit novou dopravní míní prostějovský místostarosta Pavel
situaci v okolí obchodního a zábavního Drmola.
OMLUVA

17032210318

V minulém vydání došlo
v rámci rubriky "Jak šel čas"
k politováníhodnému omylu,
kdy při grafické sazbě strany
nebyly vyměněny fotografie obou časových snímků.
Za chybu se všem čtenářům
omlouváme a dnes v rámci
dalšího dílu oblíbeného seriálu, který se vrací do historie,
zveřejňujeme vše tak, jak má
být.
redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

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

letos slavíme jubileum...
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168 KRIMINALISTÉ
DOPADLI
DVA
ŠKODLIVÉ
SPREJERY
V Prostějově způsobili škody za 150 000 korun!

s mstskou policií

Kradené kolo si poznal

Ilustraní foto: internet

Vpodvečer minulého pondělí 27.
března bylo přijato sdělení od muže, že
se v ulici Říční nachází jeho ukradené
jízdní kolo. Oznamovatel na hlídku
čekal nedaleko místa nálezu. Uvedl, že
k odcizení mělo dojít před třemi dny
u restaurace ve Vrahovické ulici. Tam
ponechal svůj bicykl nezabezpečený
a po návratu z nákupu ho již nenašel.
Strážníci za garáží, kde se kolo nacházelo, kontaktovali ženu a muže v podnapilém stavu. Jednalo se o cizince. Kolo
údajně měla žena zakoupit od cizího
muže přibližného stáří čtyřiceti let. Ten
jí dlužil peníze a neměl na splátku, za
kolo požadoval ještě doplatek ve výši
200 korun. Částku mu žena poskytla,
a tím považovala dopravní prostředek
za vlastní. Cizinka je podezřelá z přestupku proti majetku. Jízdní kolo jí bylo
hlídkou odebráno a celá záležitost byla
postoupena příslušnému správnímu
orgánu k dořešení.

Vybral a zapomněl...

V odpoledních hodinách předminulé soboty 25. března vyjížděli strážníci do obchodního domu Albert
v ulici Plumlovská, neboť u bankomatu nalezla žena finanční hotovost
ve výši osmi set korun. O nálezu
dotyčná informovala prodavačku
u kasy a peníze jí odevzdala. Pokladní
celou událost nahlásila prostřednictvím linky 156 strážníkům. Hlídka
od ní částku převzala a bankovky
skončily zpět v peněžním ústavu.

Pomohli jí do postele

Minulé úterý 28. března po druhé
hodině v noci byla přijata od operátora linky 112 žádost o vyslání hlídky k seniorce, která upadla v bytě
a nemůže sama vstát. Strážníkům se
dotyčnou však zvednout nepodařilo. Při jakékoli manipulaci si žena
stěžovala na bolest v místě uchopení.
Na pomoc tak byli přivoláni hasiči,
teprve za jejich asistence byla jedenasedmdesátiletá žena umístěna do
postele. Zdravotní újmu neutrpěla.

PROSTĚJOV Od ledna minulého roku řádili v Prostějově dva
sprejeři, kteří mají na svědomí obrovské škody. Svými „uměleckými“ výtvory pořádně naštvali majitele domů, dlouho
však k pachatelům nevedly žádné stopy. Klec spadla už minulý týden, kdy se do vyšetřování obula prostějovská kriminálka.
Mladí sprejeři nyní půjdou k soudu, neboť poškodili více než
patnáct nemovitostí. Přesto jim kromě úhrady škody hrozí
pouhý rok kriminálu...

Michal KADLEC
„Z přečinu poškození cizí věci obvinili prostějovští kriminalisté dva
muže z Prostějova ve věku pětadvacet a šestadvacet let. Tohoto skutku
se měli dopustit tím, že od ledna
minulého roku do současnosti na
území města Prostějova poškozovali
fasády, garáže, ploty a v jednom případě i výlohy domů,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
O tom, že se v případě dvou mladých sprejerů nejednalo o žádné
troškaře, nemůže být pochyb.
„Mladšího muže policisté podezírají
z nejméně třinácti skutků, kdy spre-

➢ztitulnístrany

PROSTĚJOV Událost z prostějovské ulice Újezd, o níž se uprostřed
minulého týdne prakticky okamžitě začali bavit Prostějované nejen na
sociálních sítích, Večerníku potvrdili prostějovští strážníci.
„Ve večerních hodinách středy devětadvacátého března bylo přijato sdělení
o dvou ženách s kojencem v restauraci.
Podle oznamovatelky byly obě ve stavu, kdy se o dítě nedokázaly postarat.
Nebyly schopné ho ani přebalit. To
učinila ještě před příjezdem hlídky
strážníků oznamovatelka,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Jakmile strážníci dorazili do restaurace na ulici Újezd, našli zde třicetiletou
ženu, matku dítěte, jak popíjí s kamarádkou. „Obě jevily známky požití alkoholu. Matka byla vyzvána k provedení
orientační dechové zkoušky, což odmítla. Na dotaz, zda má nějakého rodinného příslušníka, kterého by bylo možné

Zloděj až v ložnici

Kriminálkou zadržení spreje i nadlali vrásky mnoha majitel#m nemovitostí v
Prostjov. Hrozí jim ale smšný trest.
Ilustraní foto

pak oba muži měli poškodit fasády
dvou domů ve Šmeralově ulici
v Prostějově. Třemi nápisy způsobili škodu předběžně vyčíslenou na
bezmála čtyřicet tisíc korun. Zde
také rozpínavost jejich ´tvorby´ dosáhla vrcholu, když jeden z nápisů je
více než pět metrů dlouhý,“ podotkl
Kořínek.
Není třeba zdůrazňovat, že oba
sprejeři pořádně namíchli spoustu majitelů nemovitostí v Prostě-

jově, kteří museli na své náklady
pracně veškeré nápisy a obrazce
odstranit. „V případě prokázání
viny a odsouzení oběma mužům za
přečin poškození cizí věci hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok. Náklady na odstranění svých výtvorů
pak zřejmě budou muset uhradit,“
míní tiskový mluvčí prostějovských
policistů.
Půjde o dostatečný trest pro dva darebáky?

kontaktovat, a mohl by se o její dítě postarat, odpověděla, že nikoliv. Strážníci
na místo okamžitě přivolali pracovnici
oddělení sociálně-právní ochrany dětí,“
popsala dění Greplová.
Hlídka městské policie následně
obě ženy i s šestiměsíčním miminem vyvedla před hospodu na ulici.
Tady byli spatřeni několika svědky.
„Jedna z žen držela malé dítě v náručí, ale byla totálně opilá. Ta druhá ji začala fackovat, roztrhnout od
sebe je museli policajti. Dítě si pak
přebrala jiná dáma,“ poskytla Večerníku informace svědkyně, která
si nepřeje zveřejnit své jméno.
„Při pohovoru s pracovnicí oddělení sociálně-právní ochrany dětí žena
uvedla telefonní kontakt na babičku
dítěte. Ta byla přes operační středisko
městské policie telefonicky vyrozuměna a informována o situaci. Zanedlouho se na místo dostavila a dcery
s vnoučetem se ujala. Celý případ si
převzala sociálka k dalšímu řešení,“ nastínila zdánlivý konec celé anabáze tisková mluvčí prostějovských strážníků.

PODVEDL i zamstnavatele

MOSTKOVICE, PROSTĚJOV
Dalo by se říct, že policisté „zabili“ dvě mouchy jednou ranou. Zadrženému zloději v mostkovické
sokolovně totiž prokázali i další
trestný čin zpronevěry. U soudu
se tak bude zpovídat ze dvou prohřešků, za což mu hrozí několikaletý kriminál.
„V úterý osmadvacátého března po
čtvrté hodině dopadli plumlovští policisté v sokolovně u fotbalového hřiště v Mostkovicích jednačtyřicetiletého muže. Ten do vnitřních prostor
sokolovny vnikl za použití násilí, ale
nic zde neodcizil. Na základě důkladně provedeného prověřování a výslechu zadrženého se policistům podařilo muže ustanovit jako podezřelého
z vloupání do stejného objektu ze dne
patnáctého února letošního roku. Při
tomto skutku odcizil kovové dózy
s mincemi v celkové hodnotě 3 600

korun. Muž se k tomuto skutku přiznal. Pro své jednání je nyní podezřelý z přečinu krádeže. Ve věci je konáno
zkrácené přípravné řízení a v případě
odsouzení podezřelému za uvedené
jednání hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky,“ objasnil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor v Prostějově.
Při provádění dalších úkonů vyšlo
najevo, že po muži je na základě příkazu k zadržení vydaného Okresním soudem v Prostějově vyhlášeno celostátní pátrání pro podezření
ze spáchání přečinu zpronevěry.
„Toho se měl dopustit tím, že vloni
v červnu svému zaměstnavateli zpronevěřil křovinořez značky Stihl a finanční hotovost ve výši tří tisíc korun.
Stroj poté prodal a utržené peníze společně s ostatními užil pro svoji potřebu.
Za toto mu hrozí další dva roky vězení,“ doplnil Kořínek.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

FEŤÁCKÁ „MÚZA“ UDALA DEALERY
Veronika M. otěhotněla a chtěla s drogami skoncovat

PROSTĚJOV Řadu let patří k nejznámějším osobnostem prostějovské drogové scény. Pervitin ve velkém brala několik let. Za
jeho prodej dokonce dostala podmínku. Koncem předminulého roku však Veronika Muchová otěhotněla a rozhodla se svoji
feťáckou kariéru ukončit. To byl zřejmě jeden z důvodů, proč
otevřeně promluvila o řadě svých kamarádů, kteří nebezpečnou drogu prodávali. Patřili mezi ně i její bývalí milenci Martin
„Lišák“ Zikmund a Milan Jančík. Minulé úterý se u prostějovského soudu konalo další stání jejich případu. A Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

17031520299

KRONIKA

Ve'erní fackovaná na Újezd Okradl sokoly v Mostkovicích,

Víno bezdomovcům
zabavili

Při kontrolní činnosti v oblasti drozdovického rybníka si v úterý 28.
března strážníci povšimli několika
osob sedících na lavičce. Jednalo se
o bezdomovce konzumující alkohol v místě, kde je vyhláškou města
zakázáno požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství.
Všichni přiznali, že vyhlášku porušují vědomě. Hlídkou jim byla
dvoulitrová láhev vína odebrána.
Bezdomovci byli poučeni o předání
a dořešení přestupkového jednání
u správního orgánu.

jem na objekty psal různé nápisy
a kreslil obrazce. Ve svém repertoáru
měl ´díla´ různých velikostí od přibližně třicet krát třicet centimetrů
až po 450 krát 88 centimetrů. Převažují však několikametrové nápisy,
kterých v několika případech na jednom místě udělal i pět až šest. Celková výše takto vzniklé škody byla
dosud vyčíslena na bezmála sto tisíc
korun. Ve dvou případech škoda dosud nebyla vyčíslena,“ popsal hříchy
prvního obviněného mluvčí prostějovské policie.
Staršího muže policisté podezírají
z pomalování fasády v ulici U Spořitelny v Prostějově s dosud nevyčíslenou škodou. „Společným jednáním

ERNÁ

Veronika Muchová v současnosti žije
v Brodku u Prostějova, kde se snaží vychovávat svého nedávno narozeného
syna. Minulé úterý 28. března však musela předstoupit před prostějovský soud
v kauze šestice obviněných dealerů
pervitinu. Na mladou slečnu byl hodně
smutný pohled, dlouhodobé užívání
pervitinu se očividně výrazně podepsalo nejen na její duši...
„Pervitin jsem kupovala od Milana
Jančíka, Ondřeje Spáčila, Ondřeje

Ptáčka a Martina Zikmunda,“
přiznala před senátem Veronika
Muchová, která si ovšem na řadu věcí
nemohla vzpomenout. Například
na svůj poměr s Milanem Jančíkem.
„Necelé tři roky zpátky jsem prodělala
mozkovou příhodu,“ snažila se objasnit výpadky své paměti Muchová.
Další podstatné věci slečně přesto
v hlavě zůstaly. „Od obžalovaných
jsem začala pervitin nakupovat poté,
co jsem ztratila kontakt na svého
předchozího dodavatele Martina
Chytila,“ uvedla Muchová, která se
o dealerech policistům podrobně
rozpovídala už loni v lednu. Tehdy
byla dle svých slov těhotná a rozhodla
se s drogami skoncovat. „Nyní jsem
čistá,“ dušovala se.

Minulý čtvrtek 30. března v přesně
nezjištěné době od rána do odpoledne využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti obyvatel bytu
v bytovém domě v ulici Vojtěcha
Outraty. Pachatel do bytu vnikl za
použití klíče, který byl ve vstupních
dveřích zasunut z venkovní strany.
Z bytu poté odcizil notebook značky HP a poté v ložnici prohledal
šperkovnici, ze které však nic neodcizil. Výše způsobené hmotné škody nebyla dosud vyčíslena. Pachatel
tohoto skutku je pro své jednání podezřelý ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a přečinu
krádeže, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.

Ilustraní foto: internet

Oloupil ji příbuzný!
V pondělí 27. března po dvaadvacáté hodině přijali policisté oznámení provozovatelky restaurace
v Prostějově o odcizení šesti sudů
od piva. Ke krádeži mělo dojít z neuzamčeného průjezdu během předchozích přibližně dvaadvaceti hodin. Celková výše způsobené škody
byla vyčíslena na bezmála osm tisíc
korun. Provedeným prověřováním
se jako pachatele krádeže podařilo
ustanovit příbuzného oznamovatelky. Trestní zákoník pro toto jednání
stanoví trest odnětí svobody až na
dva roky.

Okradený číšník

Předminulou sobotu 25. března po
devatenácté hodině odcizil dosud
nezjištěný pachatel v provozovně
baru ve Svatoplukově ulici z prostoru za barem takzvaný číšnický flek
s finanční hotovostí osmnáct tisíc
korun. V případě dopadení a odsouzení pachateli tohoto skutku za
přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Neschopný stále řídil
Z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání podezírají
policisté třiadvacetiletého muže
z Prostějova. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit tím, že v nejméně sedmi případech v době od 13.
do 20. března tohoto roku na silničních komunikacích v rámci celého
okresu řídil osobní automobil značky BMW. Podezřelý vozidlo řídil,
přestože mu bylo rozhodnutím
Magistrátu města Prostějova z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti
v červenci minulého roku odňato
řidičské oprávnění. Muž se k činu
doznal. Ve věci je konáno zkrácené
přípravné řízení.

Dvaadvacet hříšníků

Veronika Muchová a Martin Zikmund v minulosti tvo ili zamilovaný pár. U soudu
se však vzájemn obviHovali z prodeje drog. 2x foto: Martin Zaoral a Facebook

„Lišákova“ pomsta
Jeden z bývalých milenců Veroniky
Muchová si svědectví dívky rozhodně
nechtěl nechat líbit. „Prodávala mi pervitin
i poté, co za to již byla jednou odsouzena,“
mstil se přímo před soudem Martin Zikmund, který se už vězení zřejmě nevyhne.
Ze záznamu probační služby totiž vyplývá, že ačkoliv je v podmínce a drogy má
zakázané, tak fetuje dál.
Jak vyplynulo z výpovědí dalších svědků,
drogy se prodávaly mimo jiné také
v garáži v Krasické ulici poblíž nově vybudovaného kruhového objezdu. „Ondřej
Ptáček tam montoval různá kola, myslím, že byla většinou kradená,“ vypověděl
další ze svědků Lukáš Kazda. Svojí

výpovědí měl přispět i Tomáš V., ten však
k soudu vůbec nedorazil a v současnosti
po něm pátrá policie.

Pùjdou sedìt?
Bohužel ani jeden z obžalovaných se
nedokázal poučit ze svých předchozích
chyb. Všichni totiž už v trestním rejstříku
mají minimálně jeden záznam. Nejhůře
je na tom v tomto ohledu Ondřej Spáčil,
který byl v minulosti za prodej pervitinu
odsouzen na tři roky, trest mu však byl
podmíněně odložen.
Hlavní líčení bylo odročeno na úterý
4. dubna, tj. zítra, kdy by si všech šest
dealerů mělo vyslechnout rozsudek.
Večerník bude opět u toho!

V pondělí 27. března v době od 5.00
do 9.00 hodin proběhla v Prostějově dopravně bezpečnostní akce
zaměřené zejména na kontrolu
dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů před jízdou. Akce
se zúčastnily dvě desítky policistů
z dopravního inspektorátu i všech
obvodních oddělení v rámci okresu Prostějov. Během akce policisté
zkontrolovali 275 vozidel a jejich řidičů. Zjistili celkem 22 dopravních
přestupků, které vyřešili na místě
uložením blokových pokut v souhrnné výši 8 400 korun. Tři z kontrolovaných řidičů byli pod vlivem
alkoholu.
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letos slavíme jubileum...

děti, pejsci a školství

Pondělí 3. d
dubna 2017
www.vec
www.vecernikpv.cz

Vítejte na svìtì

netové stránky www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV
V Už na podzim loňského roku Večerník jako první informoval o projektech prostějovské
radnice, která v nejbližší době hodlá
ve městě postavit dva velké objekty
s byty pro seniory či sociálně potřebné lidi. Jako první se měly stavět
komunitní domy v Holandské ulici,
následně má vzniknout podobné zařízení poblíž centra v Sušilově ulici.
Večerník se ale dozvěděl, že všechno
je nakonec jinak!

Ema KOPEČNÁ
27. 3. 2017 46 cm 2,50 kg
Stražisko

Ela POLEDŇÁKOVÁ
27. 3. 2017 52 cm 3,25 kg
Prostějov

Michal KRUPÍK
23. 3. 2017 50 cm 3,50 kg
Prostějov

Michal Kadlec

Theodor HORÁK
29. 3. 2017 53 cm 3,75 kg
Kostelec na Hané

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!

MATEŘINKA zaplnila divadlo až po střechu
PROSTĚJOV „Přijde se moje
maminka podívat, nebo ne?“
Tak to byla hlavní starost
jedné z vystupujících před
začátkem festivalu mateřských
škol s příznačným názvem
Mateřinka. Pro některé z rodičů
přitom nebyl problém ani tak
se do Městského divadla dostavit, jako se tam vůbec vejít.
Jelikož byla místa k sezení plně
obsazena, řada z přítomných
postávala i u dveří a při vstupu
do sálu. Večerník byl mezi nimi!
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FOTOGALERIE
klikni na

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.

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Mateřinka se letos v Prostějově kona- kteří se letos přišli podívat na své ra- celé akce Michal Mucha, který na
la již poosmnácté. „Existuje tedy teo- tolesti, na ní kdysi sami vystupovali,“ úvod provedl letmý průzkum, zda-li
retická možnost, že někteří z rodičů, poznamenal s úsměvem moderátor se někdo takový v sále nachází. Nikdo
se však nepřihlásil. Třeba už za rok...
Že je o festival mezi mateřskými
školami i po letech stále velký
zájem svědčil už jen fakt, na jehož
základě se na všechny zájemce
tentokrát ani nedostalo. „Letos
celkem vystoupilo 199 dětí z deseti
mateřských škol. Pět prostějovských
doplnily ještě mateřinky z Duban,
Kralic na Hané, Žešova, Čechovic
a z Kunčic pod Ondřejníkem,
což je obec nedaleko FrýdkuMístku. Bohužel školky ze Smržic,
Prostějoviček a Klimkovic u Ostravy
jsme museli z kapacitních důvodů
,3( +  +5  ! (   Foto: Martin Zaoral
odmítnout. Navíc podaly své





přihlášky hodně po termínu, kterým
byl konec roku,“ prozradil Večerníku
organizátor Tomáš Jachník, který
hudební, taneční a dramatická čísla
zaznamenal na kameru.
Záznam na DVD poputuje do
Nymburku. Zde si porota vybere
představení, které jí přijde jako
nejzdařilejší. Vítězové celkem
dvanácti oblastních kol následně
dostanou pozvánku do celostátního finále. „To se v Nymburku
uskuteční pátého a šestého května,“
předeslal Jachnik, který za povedené odpoledne poděkoval všem
kantorům, jež se podíleli na přípravě
jednotlivých představení a také
Statutárnímu městu Prostějov za
finanční podporu.

STARTUJEME
JIŽ DNES!

  

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.

FOX

( '( &    
      & (# *  $    $   '& 
 #  &+    ,  &  $
 $ ' # &

ARONEK

  &    '& # (     &&    & #$   $ &&   
       )  $ $ '  #
  &   

LORINKA

„Dlouhodobě jsme plánovali, že jako
první postavíme komunitní domy
v Holandské ulici. Podařilo se nám
úspěšně vyměnit potřebný pozemek
se společností Lidl, aby zde mohli
vzniknout příjezdové komunikace i
velké parkoviště. Také ostatní výkupy
parcel probíhaly podle plánu. Až na
jeden případ...,“ pustil se do objasnění
problému Zdeněk Fišer (ČSSD), prvv
ní náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova.
Jeden z majitelů sousedního pozemku má totiž proti výstavbě velké výhrady. „Při stavebním řízení, po
kterém jsme úspěšně získali potřebné
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PROSTĚJOV
V Prostějovští konšelé
už na začátku loňského roku představili smělý plán vytvoření souvislého
zeleného prstence okolo jižní části
města. Během uplynulého týdne
zveřejnili první návrh na vybudování
parku v Okružní ulici.
„Samotný park bude mít rozlohu zhruba 1,4 hektaru. Spolu s ním však bude
založena i navazující část takzvaného
Jižního parku, který by v budoucnu měl
tvořit zelený prstenec podél jižní hranice
města. Aleje stromů a louka budou založeny i v části podél ulice Okružní, kde
bude postupně vznikat bytová zástavba,“
prozradil na webových stránkách města
Václav Lužný, vedoucí oddělení rozvoje
a investičních záměrů Odboru rozvoje
a investic prostějovského magistrátu. Podle jeho slov tak celkově půjde o plochu

PROSTĚJOV
V V tomto volebním
období již podvaadvacáté se dnes
hodinu po poledni sejde Zastupitelstvo statutárního města Prostějova.
Podle stanoveného programu by se
nemuselo jednat o nijak zdlouhavou
schůzi. Ovšem jak sama primátorka
podotkla Večerníku, v tomto ohledu
se nedá nikdy nic předjímat...
Hned na začátku schůze nejvyššího
orgánu města budou zastupitelé schvalovat rozpočtová opatření, která
nesnesou odkladu. „Jedná se o peníze,
které potřebujeme rychle schválit, neboť
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povolení, však tento člověk nic konkrétního neuvedl, přesto se nyní proti
rozhodnutí stavebního úřadu odvolal.
Musíme tak čekat na další řízení, které
ale může trvat hodně dlouho, tudíž
jsme se rozhodli pro zásadní změnu v
našich plánech. Jako první postavíme
komunitní dům v Sušilově ulici, který jsme chtěli zrealizovat až v příštím
roce,“ prozradil Večerníku náměstek.
Aktuálně vedení magistrátu podalo
žádosti o státní dotace na obě investiční akce, a v případě Sušilovy ulice
už bylo zahájeno výběrové řízení na

jde o akce, jež jsou už v běhu nebo těsně
před začátkem. Ať už jde o revitalizaci
náměstí Spojenců, výstavbu dešťové
kanalizace v ulicích Jano Köhlera a Hrázky ve Vrahovicích či revitalizaci sídliště
Šárka,“ uvedl Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek prostějovské primátorky. Hned vzápětí se mají projednávat majetkoprávní záležitosti a poté by
se veřejnost měla dozvědět jména pěti
osobností, které obdrží prestižní Cenu
města Prostějova za rok 2016.
Určitě delší diskusi se nevyhne bod programu, který se bude zabývat zrušením

     
  



 



zhotovení této zakázky. „Výstavba
komunitního domu s pětadvaceti byy
tovými jednotkami a podzemními garážemi bude zahájena ještě v letošním
roce. Aktuálně dolaďujeme projekt s
památkáři, protože Sušilova ulice patří
do památkově chráněné zóny města,“
uvedl Fišer k investici města za 63
milionů korun. A jakmile budou vyy
řešeny spory s majitelem sousedního
pozemku, přikročí se hned k výstavbě
komunitního domu v Holandské ulici? „Ano. Já pevně věřím, že se tak stane nejpozději v příštím roce.“ (mik)

PROSTĚJOV
V Tyto spory nemají
konce! Vztahy mezi vedením města a
zástupci židovských organizací jsou
prostě na bodu mrazu. Už na dnešním
zastupitelstvu budou zřejmě opět
sršet hromy a blesky z obou stran.
Předseda Federace židovských obcí
ČR Petr Papoušek si totiž chce z očí
do očí vyříkat s radními nařčení, že
výměnou za pozemky na hřbitově
chtějí Židé celé okolí reálného gymnázia ve Studentské ulici!
Večerník v minulém vydání inforr
moval veřejnost, že prostějovští radní
požádali o prodej zhruba jednoho
hektaru nevyužívaného pozemku na
Městském hřbitově v Prostějově. Židé
však obchodní transakci za tři miliony
korun odmítli s tím, že peníze nechtějí.
Místo toho zažádali o pozemek bývalého
židovského hřbitova ve Studentské ulici.
„Radní novináře informovali špatně,
dovolím si tvrdit, že dokonce lhali. My

nechceme celý pozemek obepínající
školu ve Studentské ulici. Chtěli bychom
jen dostat do majetku část parku, kde se
dříve nacházel židovský hřbitov. Nic víc,
nic míň. Radní svým prohlášením opět
zbytečně rozbouřili hladinu nenávisti
u těch, kteří nepřejí našim snahám o re“
minulý týden
habilitaci hřbitova,“bouřil
Petr Papoušek.
Náměstek primátorky Statutárního města
Jiří Pospíšil (PéVéčko) ale brání původní
informaci. „Federace židovských obcí
požádala o výměnu pozemků a v žádosti
uvedla parcelní číslo, o které má zájem.
Pod tímto číslem se nachází kompletní
prostor okolo celého reálného gymnázia,
tedy parku, velkého parkoviště a dvou
sportovních hřišť. V žádosti nebylo nikdy
upřesněno, že by měli zájem pouze o část
parku,“ řekl Večerníku Jiří Pospíšil.
Vyznáte se v tom? To snad ani nejde...
Každopádně na zastupitelstvu sedají na toto
téma očekávat diskuse plné emocí... (mik)

zhruba 2,8 hektaru. Vysázeno zde bude
152 stromů a součástí parku bude i vodní plocha.
Samotné založení parku je rozděleno do dvou fází. „V rámci první proběhnou terénní modulace, vybudování
základních krajinotvorných prvků, to
znamená vodní prvek, opěrné stěny
a zpevněné terasy. Dále půjde o výsadbu stromové zeleně a výsadbu lučních
a travních ploch. V této základní etapě
bude celé území oploceno jako ochrana
výsadby před zničením zvěří. Vstup do
území bude zajištěn ze severní strany
uzavíratelnou brankou,“ přidal podstatné informace k záměru Lužný. (red)
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vyhlášky města k omezení hazardních
her v Prostějově, stejně tak dlouhé
řečnění se dá očekávat při projednávání
tradičního bodu spojeného s „kauzou“
Manthellan. Naopak zvýšeným tempem by mohlo proběhnout hlasování
o udělení dotací do kulturní oblasti v
Prostějově.
„Když se podíváme do programu
pondělního zastupitelstva, mohlo by se
zdát, že půjde o nenáročné a poměrně
krátké jednání ve srovnání s předešlými
schůzemi. Já už jsem ale zvyklá na to, že
podobné předpoklady moc nevycházejí.

Záleží na tom, jak dlouze budou vystupovat jednotliví zastupitelé,“ nastínila
Večerníku Alena Rašková, primátorka
Statutárního města Prostějova.
Zajímavý je bezpochyby bod programu,
který je zařazen až na samotný konec
jednání zastupitelstva. Jde o žádost šéfa
prvoligového hokejového mužstva Jaroslava Luňáka o změnu vyplacení již
poskytnuté dotace z rozpočtu města.
„Jedná se o dotaci na zaplacení nákladů
za ledovou plochu a nebytové prostory. Dosud bylo vždy zvykem, že
hokejové mládeži i mužstvu jsme tyto

dotace deponovali u domovní správy,
která si částky za pronájem ledové
plochy odečítala měsíčně na základě
předloženého vyúčtování. Pan Luňák
nyní požádal zastupitele, zda by celá
dotace mohla být poslána přímo na účet
klubu LHK Jestřábi A-team,“ prozradila
primátorka Rašková.
Co všechno jednání zastupitelstva přinese, uvidíme od 13:00
hodin, veřejnosti je jako vždy
přístupné a sledovat ho můžete také
prostřednictvím přímého přenosu
na webových stránkách města. (mik)
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Martin
ZAORAL

než aby se poohlédla po zahraničních
dělnících. Co víme, tak v současnosti
si firmy v celém Olomouckém kraji
přetahují zaměstnance jako za minulého
režimu,“ konstatovala pro Večerník.
Průmyslová zóna v Kralickém háji
tedy naplnila svůj záměr. Co nyní?
„Připravujeme další možnosti v Kojetínské a Brněnské ulici. Výkupy jednotlivých pozemků od soukromých
majitelů postupně pokračují, odhadem
bych řekl, že máme už asi jednu třetinu.
Ovšem kdy přesně se zde dočkáme
prvního investora, který bude stavět
továrnu, to nedokáži říci,“ pousmál se
Pospíšil. „Snažíme se plochy vykupovat bez přestání, ale je to vždy běh na
dlouhou trať,“ dodal.

NOVÝ SERIÁL
představující firmy
v průmyslové zóně
budete nacházet
v každém sudém čísle
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku NA STRANĚ 8.

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

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

Již prvním březnovým vydáním Večerník zahájil nový seriál rozhovorů s významnými
osobnostmi veřejného života
v Prostějově, který jsme nazvali
„NA ROVINU“. A pokračujeme
i v dubnu, stejně jako tomu bude
v dalších měsících. Otázky k akk
tuálním tématům hodláme pravidelně pokládat jednak členům
Rady města, ve druhém kole
místním podnikatelům, ve třetí
rundě se dostává na osobnosti
ze společenské oblasti a na závěr
každého měsíce pak dojde řada
na vybraného pracovníka státní
správy z řad policie či justičních
orgánů. Každému z nich položíí
me tři až čtyři otázky pěkně na
tělo a hodláme ze všech respondentů doslova 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!

        
         
PROSTĚJOV Tak tohle jen tak hlava nebere! Napoprvé správní úřad přerovského magistrátu uznal u trojice
členů Rady statutárního města Prostějova Pavla Smetany, Zdeňka Fišera a Milady Galářové, že loni na podzim
u projednávání
j
dotace DTJ nepochybili. Měli tak přitom učinit díky neohlášení, že jsou
j
členy této jjednoty.
Náměstek primátorky Pavel Smetana (ČSSD) záhy podal žalobu na rodiče Jakuba Čecha a požadoval náhradu
škody za právní služby. Aktivista se však proti rozhodnutí přerovského magistrátu odvolal, a tentokrát uspěl!
Trojice zmíněných radních tak nyní dostala pokutu pět tisíc korun! U hlasování se prý přece jen dopustili střetu
zájmů. Není divu, že Smetana je více než rozhořčen...
vzájemná argumentace rozhodující úředd
EXKLUZIVNÍ
nice odporuje. Nemohu se zbavit dojmu,
rozhovor
že šlo o příliš formalistický výklad práva,
pro Večerník
a není vyloučeno, že na výsledek rozhodd
nutí měl vliv i mediální tlak, který se mlaa
Michal





  





distvá osoba podávající oznámení snaží
KADLEC
dlouhodobě vytvořit.“
Jakuba Čecha, takže tyto kroky by měly
u být uplatňovány i nadále vůči nim. Ke
ƔƔ Ale co když s vaším odvoláním neuƔƔ Co verdiktu říkáte?
spějete?
zplnoletnění mladistvého došlo až poz„ Rozhodnutí prvostupňového orgánu není „Tak využiji dalších právních prostředků ději. Nyní ale chci počkat, jak se bude
doposud pravomocné a v první fázi bude a obrátím se na správní, případně Ústavv kauza vyvíjet, je to otázka měsíců, takže
náš právní zástupce podávat řádný opravný ní soud. Důvodem je skutečnost, že se se nepochybně dočkáte. Ale jinak se doprostředek. To znamená odvolání. Zdůrazz skutek nestal, informace o našem členství mnívám, že celá problematika kroků toňuji tedy, že řízení není ukončeno!“
v předmětné tělocvičné jednotě byla znáá hoto mladistvého má politický rozměr s
ƔƔ To znamená, že nesouhlasíte ma. Navíc byla skutečnost oznámena! To prioritním cílem dehonestovat konkrétt
s verdiktem přerovského magistrátu. jednoznačně vyplývá z veřejně dostup- ní osoby a politické subjekty. Mladistvý
V čem?
ného zdroje, tedy záznamu zastupitelstva. stěžovatel systematicky kritizuje, krimi„Jak ve výrokové části, tak v části důvodo- Každý občan se o tom může přesvědčit. nalizuje a uráží vedení města Prostějova,
vé. Shledávám zde nedostatky formálního Nebavíme se tedy o tom, že bychom něco radu a politiky z řad koalice. Snaží se znecharakteru, ale také především hmotně- zapřeli, notabene bychom z toho měli mít užívat dočasné mediální podpory souprávního charakteru. Představoval bych prospěch.“
visející nikoli s jeho reálnými znalostmi
si, že se v první části lépe vypořádá s hodd ƔƔ První správní řízení v této věci ovv a schopnostmi, ale s jeho nízkým věkem.
nocením předložených důkazů, a to jak šem dopadlo ve váš prospěch a vy jste Vzniká tak určitý přechodný fenomén,
jednotlivě, tak v jejich vzájemných souvis- zahájil právní kroky proti mladému akk kdy jsou jednotlivé úřady pod mediállostech a také se skutečnostmi, které jsem tivistovi Čechovi. Co teď?
ním tlakem, jenž může mít za určitých
vypověděl. V tomto nepochybně spatřuji „Právní kroky ve věci předžalobní výzvy okolností vliv na jejich nezávislost a objistou odbytost odůvodnění a situaci, kdy si byly činěny vůči rodičům nezletilého jektivní rozhodování.“
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA V KRALICKÉM HÁJI: TAKŘKA

Michal KADLEC
LEC
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MARTIN ZAORAL

Bylo by divné, kdyby i důchodci nekradli
Nedávno zveřejněný případ obviněné
čtyřiaosmdesátileté babičky z Kauflandu má hned dvě roviny. Jednak
jde o osobní příběh člověka, který byl
na stará kolena poprvé v životě obviněn z krádeže a s tímto ponížením se
i vzhledem ke svým zdravotním obtížím těžce smiřuje. Na druhou stranu
lidé z bezpečnostní agentury i zástupci
městské policie bez ohledu na tento
konkrétní případ upozorňují na jasný
fakt: aktérů krádeží z řad seniorů stále
přibývá.
Je to prostě tak. Do Kauflandu jezdí
krást nejen někteří cikáni, ale i někteří
důchodci. Jisté je, že mezi důchodci je
procentuální zastoupení zlodějů výrazně nižší než u romské menšiny. Nicméně stejně jako existují cikáni, kteří
v životě nic neukradli, stejně tak chodí
po světě senioři, kteří pravidelně vyráží
na „spanilé jízdy“ do obchodů, při nichž

se chovají podobně jako svého času husitská vojska na cizím území.
To samozřejmě neplatí pouze pro Prostějov. Podle šéfa vsetínských strážníků
se na drobných krádežích ve městě
podílejí právě senioři dokonce z jedné
třetiny! Řadu lidí by v této souvislosti
napadl špatný český sociální systém,
který je k tomu donutil. Ale tak tomu
ve většině případů rozhodně nebude.
Vždyť tento trend je zcela nadnárodní.
Například z japonských statistik vyplývá, že lidé starší pětašedesáti let se v současnosti dopouštějí více trestných činů
než lidé mladší devatenácti roků.
Rozhodně si nemyslím, že by čeští důchodci byli zbytečně bohatí. Hlavní příčinou zvyšujícího se počtu krádeží z jejich
strany nebude ani tak výše důchodů, nýbrž spíše realita, že populace (nejen u nás,
ale i v Japonsku) stárne. A co se v mladí
naučíš, ve stáří jako když najdeš...

tění Večerníku panují zmatky. „Je zde
zákazová značka, ale někteří tudy stále projíždějí nebo parkují před svými
domy. Silnice se zatím nerozkopaly,
tak to asi policajti ještě přecházejí,“
upozornil na některé spoluobčany, kteří uzavírku nerespektují, muž
středního věku. Jak jsme si v pátek
odpoledne všimli, nad projíždějícími
řidiči mávají stavbaři rukou, přestože
zde už první zemní práce začaly. „Zatím to fakt neřešíme, bagrujeme hlavv
ní jámu pro kanalizaci, která je mimo
silniční komunikaci. Příští týden už
tomu bude jinak, to zde už žádná překážející auta nestrpíme,“ prozradil Večerníku jeden ze stavbařů firmy, která
zakázku za zhruba pětadvacet milionů
korun vyhrála. „Chápu, že pro zdejší
obyvatele je uzavírka značnou kom-

plikací, která omezuje jejich pohodlí.
Budou to ale muset vydržet, z hlediska
bezpečnosti není možné, aby ulicemi
Jano Köhlera a Hrázky projížděli svýý
mi vozidly, natož aby je zde nechávali zaparkované,“ míní Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
„V uvedených ulicích se provádí rekonstrukce komunikací včetně odvodnění celé lokality a také výstavby
dešťové kanalizace i inženýrských sítí.
Vše bylo podle projektové dokumentace rozděleno na dobu dvou let. Firma, která vyhrála soutěž na tuto městskou zakázku, nám poslala stanovisko,
že všechny práce je schopna dokončit
do listopadu tohoto roku,“ zopakoval
Fišer již dříve zveřejněnou informaci.
(mik)

 $  "
Docela nedávno skončil na obrazovkách
České televize nový seriál z prvorepublikového četnického prostředí. Projekt,
který měl těžit z osvědčené dlouhodobé
obliby téměř čtyřicetidílné série
Četnických humoresek, se sice podle
názvu odehrával v Luhačovicích, ale
filmaře jsme mohli zahlédnout třeba také
u nás v Prostějově.
U tématu a dobového zasazení ovšem
jakékoli srovnání Četníků z Luhačovic
s „opravdovými“ humoreskami končí.
Pro lepší pochopení rozdílů je potřeba si
uvědomit datum vzniku. Zatímco první
dvě řady Četnických humoresek se točily
před přelomem tisíciletí, ti „Luhačovičtí“
jsou dílem minulého roku.
Prvořadým úkolem jakékoli propagandy je neustále vychovávat diváka,
a to nejlépe tak, aby se při tom pokud
možno bavil. Z tohoto pohledu lze říci,

že Četníci z Luhačovic prakticky o ničem
jiném nejsou. Základní linií seriálu je
zcela nedobový boj proti vlastenectví,
propagace homosexualismu a očernění
katolické církve.
Kde se v moravských lázních bez významné německé menšiny vzal četník
německé, resp. rakouské národnosti,
nechme na licenci autorů. Od prvních
chvil ale začne být pozornému divákovi jasné, že právě tato postava bude
tou nejcharakternější a nejschopnější
v celém ansámblu, přičemž jejímu
zaslouženému postavení brání zpočátku
nemístný český šovinismus zavile
bazírující na jazykových zkouškách.
Větší kontrast vzhledem ke střídajícím
se českým velitelům, vrcholící bizarní postavou velitele-hypochondra
ztvárněnou Jiřím Langmajerem, si už
asi nelze představit.

Hned poté, co jsme byli konfrontováni
s vcelku vstřícnou cikánskou tlupou,
dobrosrdečně pečující o ztracené dítě,
bylo nabíledni, že dalším ventilovaným
tématem bude homosexualita. Trápení
gaye - četnického čekatele - v podání
syna známého Miroslava Donutila vyvrcholilo v posledních dílech věrolomným
udáním věřícím kolegou. Naštěstí byl
v čele stanice otcovsky chápavý
„Rakušák“ Zedníček, který nešťastníka
uchránil před tvrdým dopadem
tehdejších zákonů. A lstivého katolíka
stihlo mohutné morální opovržení.
Problémem každé vnucované propagandy je fakt, že její autoři ve své horlivosti nepoznají akceptovatelnou míru.
Netřeba se tedy divit hlasům i jinak
mimořádně tolerantních diváků, že
čeho je moc, toho je už někdy opravdu
příliš...
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PROSTĚJOV
V Očekávali to, přesto jsou teď překvapeni... Řeč je
o obyvatelích vrahovických ulic
Jano Köhlera a Hrázky, které jsou
už dva týdny uzavřeny. Důvodem je
rozsáhlá rekonstrukce této lokality,
v níž se občané těší na nové silnice a
chodníky. Ale hlavně na kanalizaci,
kterou tady různá vedení prostějovského magistrátu slibovala už
dvacet let!
„Od pondělí dvacátého března jsou ulice Jano Köhlera a Hrázky uzavřeny pro
běžný dopravní provoz. Uzavírka potrvá
až do desátého září,“ potvrdil Večerníku
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
Obyvatelé zmíněných ulic byli na termíny rekonstrukce dlouho předem
upozorňováni, přesto zde podle zjiš-
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tury MP AGENCY, která ndávno
uspořádala v Národním domě Veletrh
práce. „Pokud ve městě bude chtít působit
další nová firma, nezbude nic jiného,

Lidé z ulic J. Köhlera a Hrázky parkují jinde
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Dle zasvěcených důchodci nejčastěji kradou buď právě při vážení ovoce
a zeleniny, nebo si přivlastňují úplné
zbytečnosti, a sice náplně do odpuzovače hmyzu, deodoranty a drobnosti, za
které nejsou ochotni dát peníze. Dávat
jim následně pokuty bývá lidsky složité.
Jaké však bývá překvapení, když šediví
zloději při jejich placení na místě vytahují z peněženek pětistovky a tisícovky.
Hlavním důvodem tak není jejich špatná finanční situace, za vším stojí spíše
lakota. To jen dokazuje skutečnost, že
nejen krádež, ovšem i každý jiný podraz
nebývají problémem materiálním, ale
charakterovým. Jinak řečeno: myslet
si, že každý zloděj je chudý, je naprostý
nesmysl.
Ostatně jak už si všiml náš slovenský
ministr financí: „kradnú všetci“. Bylo
by tedy divné, kdyby důchodci tvořili
výjimku.

publicistika
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Magistrát bez elektøiny!
Prostějov (red) – Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy bude dnes, tj. v pondělí 3.
dubna v době od 11.00 do 14.30
hodin v budově Magistrátu
g
města
Prostějova ve Školní ulici vypnutá
elektrická energie, čímž dojde k zásadnímu omezení provozu. „Provoz
na Odboru obecní živnostenský
úřad bude omezen, kdy po dobu
odstávky elektrické energie bude
vyloučena či podstatně omezena
možnost zpracovávat přijatá podání
elektronickou cestou. Příjem podání, která bude možno činit na klasických papírových formulářích, zůstane i po dobu odstávky zachován,
nebude možno však provádět zápisy
do živnostenského rejstříku a vydávat výpisy, vyrozumění a rozhodnutí,“ vysvětlila vedoucí odboru Antonie Orálková. K omezení provozu
dojde také na oddělení registru obyy
vatel, občanských průkazů a cestovv
ních dokladů odboru občanských
záležitostí. „Na pracovišti registru
obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů nebudou funkční
agendy související s podáním žádosti o občanský průkaz a cestovní
doklad. Oddělení v této době bude
provádět pouze výdej občanských
průkazů, cestovních dokladů, přijímat hlášení ztráty, odcizení, provádět vidimaci, legalizaci a přihlášení
k trvalému pobytu v rámci města
Prostějov,“ upřesnila vedoucí tohoto
odboru Marie Javůrková.

velký problém, na trhu práce chyy
bí především dělnické profese či
profese technického zaměření,“
souhlasí Pavlína Palečková z agen-

31207

„Jsme si pochopitelně vědomi, že
investoři přicházející do Prostějova
se mohou dostat do problémů se
sháněním zaměstnanců. Každá firma
si ale dělá vlastní průzkum na trhu
práce, takže lidově řečeno ví, do čeho
jde. Určitě se budou muset zaměřit
i na okolní města a regiony. Aktuální
nezaměstnanost, která je na úrovni
3,8 procenta, vypovídá o tom, že volných pracovníků moc není,“ zamýšlí
se nad problémem Jiří Pospíšil.
„V Prostějově už je to skutečně
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OP
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torovi,“ objasnil situaci Pospíšil. Jak již
bylo zmíněno, v současnosti je o dva
připravené pozemky velký zájem. Vedení
magistrátu sice konkrétní jména firem
tají, ale radní se už dříve nechali slyšet,
že se budou rekrutovat z výrobní sféry.
„Ano, to je naše podmínka! Zájmem
města je, aby u nás bylo co nejvíce
výrobních areálů, nechtěli bychom, aby
se zde třeba nadměrným způsobem rozvíjela logistika. To by znamenalo pro
Prostějov další dopravní zatížení a tím i
zhoršení životního prostředí,“ potvrzuje
náměstek primátorky.
Otázkoualepakbude,kdenovímajitelé
pozemkůbudouchtítvzítpracovnísíly?

19180

Převzetím pozemků od společnosti
Železárny-Annahütte a jejich následným nabídnutím k novému odkupu definitivně skončily machinace
s pozemky v průmyslové zóně na
území Kralického háje. „Vše je teď
v pořádku, žádné problémy u pozemků,
na něž jsme vyhlásili záměr odprodeje,
v tuto chvíli nejsou. Jakmile proběhne
výběrové řízení, zmíněnou zónu již
téměř stoprocentně zaplníme investory,“ potvrzuje Večerníku Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek prostějovské
primátorky, který má na starosti majetkoprávní záležitosti města.
Přesněji řečeno, úplně plná tedy
průmyslová zóna nebude ani po
prodeji zbývajících dvou pozemků,
k tomu totiž chybí ještě malý krůček.
„Magistrát vlastní i další plochy, ovšem
potřebovali bychom je zcelit. Jsou
totiž rozděleny parcelami tří soukk
romých vlastníků, s nimiž jsme se ještě
nedokázali dohodnout na výkupu.
Jejich finanční požadavky byly doposud neúměrné a město je v v tuto chvíli
nemůže akceptovat. Pokud v budoucnu
přece jen najdeme shodu, pak bychom
zcelený pozemek mohli nabídnout
ještě skutečně úplně poslednímu inves-
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Pøibyly stojany u radnice
Prostějov (red) - Jak Večerník na
konci února informoval, magistrát
chystá pro náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově nový mobiliář. A právě
minulý týden jej zde technici začali instalovat. Konkrétně se jedná
o další stojany na kola. Před radnicí
tak bude zase o něco více míst, kam
mohou lidé „zaparkovat“ své bicykly.
„Před radnici, konkrétně před budovu B, doplňujeme pět kusů stojanů
na kola. Budou stejného typu jako
již sloužící stojany v severním prostoru od radnice,“ uvedl náměstek
primátorky Statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím,
že nový mobiliář si vyžádá částku
přes 154 000 korun. Jeho součástí
bude i trojice květinových pyramid,
které náměstí barevně rozsvítí. „Jde
o polyetylénovou konstrukci se zavlažovacím systémem. Vysoká bude
225 centimetrů a vážit bude 135
kilogramů. Tuto květinovou výzdobu plánujeme umístit před budovu
Nové radnice na náměstí T. G. Masaryka hned, jakmile to počasí dovolí,“ doplnil Pospíšil.

VYPRO

Původní zpravodajství
pro Večerník

246 827

Další zeleò do mìsta
Prostějov (red) - Hned několik lokalit města čeká nová výsadba stromů a keřů. Jen v jarních měsících
bude vysazeno 140 stromů a 3 550
keřů. „Stále se snažíme výsadbou
izolační zeleně snižovat prašnost,
aby se zde lidem trochu lépe dýchalo. Postupně vzniká zelený prstenec
kolem celého Prostějova. Zelení budou osazena jak sídliště a ulice, tak
i parky a náměstí,“ uvedl náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko). Podle jeho slov dochází
postupně i ke kultivaci některých
míst, která byla dříve využívána
například jako skládky. Posledním
upraveným místem byla lokalita
mezi ulicemi Průmyslovou a Kralickou u nájezdu na dálnici D46. „Ano,
toto je klasický příklad naší snahy
o ozelenění každé vhodné plochy.
V tomto místě byla dříve skládka
sypkých stavebních materiálů, což
na vjezdu města není zrovna líbivá
lokalita. Dnes je vše pryč, betonové
podloží odstraněno, půda zorána
a máme tady nově vysázené stromy,“
prozradil Pospíšil.

připouští náměstek J. Pospíšil

73259

RYCHLÝ


„Příprava nových ploch je běh na dlouhou trať,“

PROSTĚJOV
V Lidově řečeno, je prostě plno. V žádném případě
nejde o zprávu ze sportovního utkání o počtu diváků, nýbrž
o stav pozemků v prostějovské průmyslové zóně, která leží v
Kralickém háji. Jak Večerník nedávno informoval, rada města už
vyhlásila záměr prodeje na poslední dvě jednolité plochy o výměře necelých osmi hektarů. A jelikož zájem významných investorů je obrovský, dá se reálně předpokládat jejich brzký úspěšný
prodej. Ten podle propočtů přinese do městské pokladny dalších jednačtyřicet milionů korun. Ale co dál? Zájem o podnikání
a výrobu na území Prostějova neslábne. Noví adepti na pozemky
si však budou muset nějakou chvíli počkat, než se vybuduje nová
průmyslová zóna za Brněnskou ulicí.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV
V Zatímco jiní občané
bydlící v Kostelecké ulici se už těší
z nedávno rekonstruovaných vnitrobloků, obyvatelé panelových
domů čísel 33 až 37 si zatím mohou o něčem podobném nechat
jenom zdát! Přitom už devět let
o rekonstrukci marně žádají magistrát. Zdá se ale, že se jim konečně blýská na lepší časy. Radní se
totiž rozhodli investovat do projektové dokumentace.
„Samozřejmě registrujeme četné
žádosti těchto občanů, které se datují už někdy k roku 2008. Osobně
se nedivím, že svůj vnitroblok chtějí mít tak pěkný, jako mají obyvatelé
Kostelecké ulice blíže k centru města,“ konstatoval Zdeněk Fišer, první
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova. Zároveň však přiznal, že o rekonstrukci vnitrobloku
poblíž rondelu u Víceúčelové haly-zimního stadionu uvažovalo měs-

to už mnohem dříve. „Jelikož se na
dotčeném území vyskytuje velké
množství inženýrských sítí a také
zeleně, bylo nutné projektovou dokumentaci několikrát předělávat,
aby bylo docíleno souhlasu všech
dotčených orgánů a správců sítí.
V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní
řízení a dokončuje se k ní inženýrská činnost,“ osvětlil současný stav
příprav náměstek.
„Na popud občanů jsme nyní rozhodli o vyčlenění částky ve výši sto
tisíc korun na zpracování projektu
vyššího stupně. Podle něj by celá
investiční akce mohla projít soutěžním procesem, následně pak být
realizována. Když to všechno dobře
půjde, stavební práce by se mohly
zahájit už v letošním roce. Celková
investice se odhaduje na sedm a půl
milionu korun,“ nastínil nejbližší
postup Zdeněk Fišer.
(mik)

Hokej? Poøád nìco...

Chodím v Prostějově na hokej už čtyřicet let, fandil jsem našim mužstvům za
jakéhokoliv vedení klubu. Nepamatuji si ovšem, že by za éry kohokoliv byl v prostějovském hokeji klid. Ať už klub vedli pánové Janeček, Miškovský, Procházka,
Kolář, Zlámal, Bartošek, Tomiga, Zabloudil, nebo teď Luňák. Vždycky, každý rok,
se fanoušci strachovali kvůli tomu, že klub se prodá, přestěhuje se někam jinam,
že ho vedou podvodníci, kteří si chtějí jenom namastit kapsu a podobně. Nezažil
jsem snad jedinou klidnou sezónu, ze které bych měl pocit, že náš hokej někam
směřuje, že je dobře postaráno o mládež a že mužstvo má ambice na nejvyšší soutěž. Velkohubá prohlášení pana Luňáka z nedávné doby, že chce za každou cenu
extraligu, se sice fanouškům dobře poslouchala, ale byla znovu jen ukázkou toho,
že zůstane jako vždycky jen u slov. A dnes se fanoušek hokeje znovu třese, jak to
bude s budoucností jeho oblíbeného sportu. Už zase. Pořád se prostě něco děje...
Jiří Linhart, Prostějov
Pamatuje Marii Terezii!

Kdy pøijede Špidla?

Jestli chce město opravovat chodníky, mělo by se okamžitě zabývat tím
v Rejskově ulici. Ten podél státního
zastupitelství až po místní nádraží
totiž zcela jistě pamatuje ještě Marii
Terezii! Je s podivem, že si zde ještě
nikdo nezlomil kotník! Hlavně že
hned vedle je nová cyklostezka, po
které však chodci mají zakázáno
chodit...
Petr Mareš, Prostějov

Stále čtu, že buď primátorka jednala
u expremiéra Špidly o úpravách bývalého židovského hřbitova ve Studentské
ulici, nebo že u něho byli zástupci židovských obcí. Ale nikde jsem se zatím
nedočetl, že by se Vladimír Špidla jako
mediátor přijel do Prostějova podívat na
park i sousední školu, aby vůbec věděl,
ocojde.Takočemchcetentopánrozhodovat? Libor Nesvadba, Prostějov

Nebezpeèná volba

Při výběru objízdných tras kvůli uzavírce Plumlovské ulice se zřejmě moc nemyslelo na bezpečnost provozu. Jinak by totiž město nemohlo pro veškeré autobusové linky zvolit objížďku přes Fanderlíkovu ulici. Autobusy se teď motají
přes ulice s hustou zástavbou, než se znovu napojí na Plumlovskou ulici. V ulici
J. B. Pecky a v Melantrichově ulici tak vznikají často nepřehledné situace, obzvláště když tuto trasu používají i řidiči osobních vozidel. Podle mého názoru
se měla veškerá doprava vést přes severní obslužnou komunikaci a nikoliv přes
malé uličky okolo Starorežné.
Vladimír Lang, Prostějov

NĚCO MÁLO O PARAGRAFECH
Zuří nám jaro na plné pecky,
tedy chvílemi jen podle kalendáře, ale v každém případě
se nám zvedá automobilová
průtočnost na silnicích a mě
osobně to začíná děsit. A proč?
Protože v poslední době zjišťuji, že například prostějovští
řidiči přestali používat „blinkr“,
tedy znamení o změně směru
jízdy. Díval jsem se do zákonů,
zda nenastala nějaká změna
a zjistil jsem, že ne...

A

tak si tady dovolím odcitovat
zákon o silničním provozu
č. 361/2000 Sb., konkrétně to bude
paragraf 30. Znamení o změně
směru jízdy musí řidič dávat kromě
případů uvedených v jednotlivých
ustanoveních také vždy při změně
směru jízdy, vybočování z něho,
nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích. Znamení o změně směru musí
řidič dávat při přejíždění z jednoho
jízdního pruhu do druhého, přejíždění vozidla z vyhrazeného jízdního
pruhu do přilehlého jízdního pruhu,
předjíždění cyklisty, zařazování se
před předjeté vozidlo, odbočování, zajíždění k okraji silnice nebo

k chodníku, zastavení nebo stání
a při opětovném vyjíždění, vyjíždění
z kruhového objezdu. Vybočuje-li
řidič ze směru své jízdy, musí dávat
znamení při objíždění, předjíždění, vyhýbání a otáčení. Znamení
o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního
úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích,
zejména na řidiče jedoucí za ním
a na povahu jízdního úkonu. Bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích muže
být ohrožena nejen pozdě daným
znamením o změně směru jízdy, ale
i předčasně dané znamení. Jedná se
hlavně o jízdu v obci, kde na sebe
navazuje řada křižovatek a předčasně dané znamení může vést ostatní účastníky provozu k mylnému
dojmu, že řidič bude odbočovat již
na nejbližší křižovatce. Znamení
o změně směru jízdy se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidlo
vybaveno nebo při jejich poruše,
dává se znamení upažením... Vypadá to, že jsem se stal právníkem.
Ne, nestal, ale rád bych upozornil
ty magory, co nevědí, že mají pod
volantem pádlo na blinkr, aby ho
laskavě začali používat, jelikož nepoužívá ho pouze idiot!!!

D

alší zákon, který mne zaujal,
je ten o svobodném přístupu
k informacím tedy 106/1999 Sb. Že
o něm často slýcháte? Ale no jistě, je
to ten zákon, který tak často jako zaklínadlo používají někteří jedinci na zasedáních prostějovského zastupitelstva.
Domáhají se na jeho základě informací
někdy snad až drbů o kdečem a o kdekom. Často mám pocit, že ze strany
tazatelů jde o prachsprostou lenost,
jelikož například paragraf 4 tohoto zákona hovoří o tom, že již zveřejněním
informací někde na veřejně dostupném místě či prostoru je podstata zákona naplněna. Již děti na základních
školách soutěží v tom, jak správně
hledat informace na internetu a jak
s nimi správně nakládat, Věřme, že
tyto děti se jednou stanou zastupiteli a budou si umět informaci najít,
čímž nebudou otravovat v přímém
přenosu na internetu, že něco chtějí
vědět na základě nějakého zákona.
Těm současným říkám: „Lenost je jeden ze sedmi smrtelných hříchů, tak
nebuďte leniví.“
když jsme tak u těch paragrafů.
Začínám mít pocit, že si mnoho
jedinců poslední dobou tak nějak (lidově řečeno) „nevidí do huby“, takže jsem
projížděl další zákony a rád bych tyto
jedince upozornil, že tu máme zákon

A

 
 

č. 40/2009 Sb. tedy trestní zákoník
a v něm paragraf 184 o pomluvě,
paragraf 345 o křivém obvinění, dále tu
máme zákon o přestupcích č.200/1990
Sb., novelizovaný v únoru 2016 a v něm
paragraf 49 o urážce na cti.
Mám pocit, že nastala doba, kdy by
měli slušní občané více začít využívat všech zákonů jim dostupných.
Že mnoho zákonů chrání lumpy,
to víme, ale pojďme začít tyto zákony také využívat pro slušné lidi.
Koneckonců jeden internetový portál se tak i jmenuje – Zákony pro lidi.

8
nový seriál
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NA ZÁMKU V BECHÁCH POD KOSÍ7EM
BUDOU VYSTAVENA I HISTORICKÁ KOLA

Areál zámku přímo vybízí k pořádání kulturních a dalších akcí. Těch by
mělo být letos ještě více, jak minulý
rok. Už tuto sobotu 8. dubna proběhne v zámecké oranžérii divadelní
představení Nerušit, prosím. Na zámku se také chtějí zaměřit na děti. O velikonočním víkendu tak bude v parku
připraveno hledání zajíčka a skrytého
pokladu, v samotném zámku pak velikonočně laděné interiéry a dílnička
pro malé i velké. „Jarní část sezóny
vyvrcholí Empírovým dnem naplánovaným na dvacátého května. Jeho
součástí bude taneční workshop, pik-

Chcete vědět, jak na zámku
v Čechách pod Kosířem
odhalí ztracený poklad?
Nalistujte dvoustranu 26-27!

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ!

Do zrekonstruovaných přízemních
prostor by se také měla přesunout
zámecká kavárna. Její dosavadní
prostory v oranžérii tak budou sloužit výhradně ke kulturním akcím
a svatbám, o které je v případě Čech
pod Kosířem mimořádný zájem.
„Připravují se projekty na revitalizaci vodních ploch v parku a rekonstrukci střechy. V letošním roce by
měl vzniknout také nový vstup do
areálu. Návštěvníkům se tím zkrátí
cesta z obecního parkoviště,“ zvěs-

PROSTĚJOV „Výpověď je neplatná, ale žaloba se zamítá.“ Takto
šalamounsky rozhodl po více než roce prostějovský soud ve věci
propuštěného tělocvikáře Romana Tučka. Ten se tak proti kroku
vedení konické školy bránil před senátem marně. Večerník celý případ sleduje de facto od samého začátku.
seda senátu Věroslav Řezáč, který
EXKLUZIVNÍ
v následném odůvodnění rozhodzpravodajství
nutí poněkud paradoxně upozornil
pro Večerník
na údajnou neplatnost výpovědi,
kterou Roman Tuček obdržel.
Martin
Ředitel školy Jaromír Schön totiž
ZAORAL
v roce 2012 neprošel výběrovým
řízením na tuto funkci, jak mu ukládala novela zákona. „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,“ vyjádřil se v této souvisRoman Tuček se na konickou školu zatím nevrátí. Rozsudek v celé
kauza padl ve čtvrtek u Okresního soudu v Prostějově. „Žaloba se
zamítá, protože nebyl dostatečně
prokázán naléhavý právní zájem.
Žalobce je povinen zaplatit náklady
na soudní řízení,“ konstatoval před-

losti Jaromír Schön, který rozhodnutí soudu uvítal, nicméně ho nechtěl dále komentovat.
„Stále platí, že bych se do konické školy rád vrátil. Budeme proto
pokračovat. Po poradě se svým
právníkem se proti rozsudku
pravděpodobně odvolám,“ reagoval bezprostředně po rozhodnutí soudu Roman Tuček, který
v současnosti působí na škole
v Brodku u Konice. Samotný učitel
jednání ze strany ředitele dlouhodobě vnímal jako systematickou
šikanu, která vyvrcholila právě
jeho propuštěním. Naopak Schön
argumentoval tím, že důvody k výpovědi byly nezávislé na jeho vůli
a kromě Tučka postihly i další tři
jeho kolegy.

Plumlov (mls) - Plumlov se snaží
zvelebit zchátralý kemp Žralok,
který provozuje. Po nových záchodech by měly přijít na řadu
i sprchy. Město si v této souvislosti
podalo žádost o dotaci z rozpočtu
Olomouckého kraje.

Opraví sprchy

Kostelec na Hané (mls) - K bohulibé akci „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“ se letos připojí i v Kostelci
na Hané. Sraz dobrovolníků, kteří
společně uklidí nepořádek a černé skládky ve svém okolí, bude
tuto sobotu 8. dubna v 8:45 hodin
u skautské klubovny. Ta se nachází za „starou školou“ směrem ke
hřbitovu. Úklid bude probíhat
okolo silnic ve směru na Čelechovice, Smržice, Lutotín a dle počtu
dobrovolníků i na jiných místech
například na březích Romže.

V Kostelci si uklidí

Němčice nad Hanou (mls) V krajském kole soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické
služby měst a obcí Zlatý erb uspěly
Němčice nad Hanou. Díky svému
mobilnímu rozhlasu získaly první
místo v kategorii Smart city a elektronická služba.

Nìmèice získaly
Zlatý erb

Konice (mls) - Doktor Vladislav
Košťálek z Kostelce na Hané již ve
své ordinaci, kterou měl v budově
polikliniky v Konici, ordinovat
nebude. Lékař, jenž zde působil
na chirurgické ambulanci, ve věku
64 let zemřel. Poslední rozloučení
s ním proběhne v pátek 7. dubna
v Prostějově.

RYCHLÝ
VEERNÍK

Zajímavou novinkou má být i rozdělaná výšivka paní hraběnky v jejím salónu, která byla vyrobena dle
dobových vzorů. Zámeckou expozici pak doslova oživí párek kanárků
umístěný rovněž v dámském salónu.
„Zatím máme na zámku jednoho
pavího samce a tři pávice. Postupně Zrekonstruovaný zámek v ;echách pod Kosí(em získal ocenní Stavba roku Olomouckého kraje.
Foto: Martin Zaoral
chceme počet zvířat rozšiřovat a vytvořit tak zámecké minizoo, které by toval nepochybně dobrý nápad nik a večerní ples za účasti hostů v domělo vzniknout u takzvaného Vel- Břetislav Holásek.
bové módě. Proběhnout by zde měl i
kého rybníka,“ přidal další novinku
koncert Ondřeje Havelky, skupiny JaAkcí pøibude,
kastelán zámku Martin Váňa.
vory a řada dalších. Z pozdějších akcí
pøijede i Havelka
vedle desátého ročníku Josefkolu, jež
Chystá se nový
se koná v polovině července, bychom
vstup do zámku
rádi
pozvali
na
večerní
hrané
prohlídDoktor z Kostelce
ky, které se budou konat na podzim,“
zemøel
uzavřel skutečně rozsáhlý seznam novinek kastelán Martin Váňa s tím, že
díky spolupráci s transfúzním oddělením Fakultní nemocnice Olomouc
bude umožněn vstup zdarma do zámecké expozice všem dárcům krve.

Na zámek
pøiletí kanárci

Před rokem otevřená památka chystá na letošní sezónu záplavu novinek

Zásadní novinkou blížící se sezony
bude vznik nové expozice historických kol, která se objeví v rekonstruovaných výstavních prostorách
v přízemí zámku. Představí čtrnáct
převážně takzvaných vysokých kol
z osmdesátých let devatenáctého
století. „Pro tuto expozici jsme se
rozhodli i s ohledem na skutečnost,
jak velké množství návštěvníků se
k nám vypraví právě na kole. Její
slavnostní otevření plánujeme na
prvního května,“ zdůraznil Holásek. To však není vše. Díky pokračující rekonstrukci zámku bude
v prvním patře zpřístupněna galerie
historických fotografií zámku. „Poprvé se návštěvníci podívají také
na zámecké nádvoří,“ prozradil šéf
Vlastivědného muzea Olomouc.

Ráj cyklistù

ČECHY POD KOSÍŘEM V loňském roce se zámek Čechy
pod Kosířem poprvé otevřel veřejnosti. A hned premiérová
sezóna byla velkým úspěchem. Památku si totiž prohlédlo
přes třiatřicet tisíc návštěvníků. Na tento úspěch chtějí
v Čechách pod Kosířem navázat i ve druhém roce účinkování na turistické scéně. Pro novou sezónu si tak připravili
řadu novinek, které vedení instituce představilo minulou
středu na tiskové konferenci. Mezi médii nechyběl ani
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Zámek v současnosti nabízí tři
prohlídkové okruhy: expozici
vyzdobenou díly Josefa Mánesa,
komentovanou prohlídku anglického parku a Muzeum filmů
Zdeňka a Jana Svěrákových. „To
bude po dohodě s Janem Svěrákem doplněno o jejich nejnovější
společné dílo, kterým je film ´Po
strništi bos´, který má premiéru
letos v srpnu,“ prozradil Břetislav
Holásek, ředitel Vlastivědného
muzea v Olomouci, které je správcem zámku.

Opilého zlodje HONILI
takovou hloupost. Provedenou dechovou zkouškou policisté u muže změřili
hodnotu 1,42 promile alkoholu v dechu,
načež přiznal, že v době od půl deváté do
čtyř odpoledne vypil nejméně čtrnáct
piv a po příjezdu domů pak další jedno
nebo dvě,“ shrnul události František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Podle něj se pachatel dále přiznal,
že během cesty na neznámém místě
v lesním prostoru havaroval, přičemž
si způsobil zranění a došlo k poškození motocyklu. Lékařské ošetření však
odmítl. „Dalším provedeným šetřením
policisté zjistili, že podezřelému muži
bylo v roce 2013 z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti odňato řidičské oprávnění. Pro své jednání je tak v současnosti
podezřelý z přečinu krádeže, přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V odsouzení mu za
toto jednání hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky,“ sdělil Kořínek. (mik)

hned ve dvou regionech
Propuštný tlocviká
se do Konice zatím nevrátí
BOSKOVICE, PLUMLOV Předminulý pátek 24. března kolem šestnácté
hodiny byl v Boskovicích odcizen
motocykl značky Blata. Ve večerních
hodinách téhož dne byli o spolupráci
při pátrání po ukradené motorce požádáni policisté z obvodního oddělení
v Plumlově, protože se měl nacházet
právě na území Prostějovska. Na první
pohled se jednalo o běžnou lapálii na
trestním úseku, případ se ovšem vyvinul poměrně zajímavě dál...
„Policisty kontaktoval majitel motorky,
který jim sdělil informaci z prostředí
sociálních sítí, že by měl být zaparkován
právě v obci na Protivanovsku. Hlídka
v označeném místě provedla šetření, při
kterém odcizený stroj opravdu zajistila.
Motocyklu se v Boskovicích neoprávněně zmocnil devětadvacetiletý muž, který
s ním poté přejel do místa bydliště. Tam
byl zadržen, a při následném podání vysvětlení se k odcizení motocyklu přiznal
a uvedl, že se skutku dopustil, protože
byl v silně podnapilém stavu a udělal

Mostkovické kaléšek nabídne letos rekordn bohatý výbr

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Paradoxem Mostkovického kaléšku
je skladba soutěžních vzorků. V regionu Hané se švestky a další odrůdy
modrého ovoce vyskytují v mnohem
menším měřítku než tradiční hrušky
a jablka. Přesto právě pálenky z modrého ovoce převažují. „Nejvíce vzorků
je ze švestek, přesněji řečeno pálenek
z modrého ovoce. Následují jablka

a pak hrušky, meruňky, třešně, višně,
FOTOGALERIE
slivoně a další,“ potvrdil Karafiát.
klikni na
Že se takový počet a rozmanitost
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO
nedají objektivně zhodnotit v jeden den, je při rozsahu akce jasné.
Proto není Mostkovické kaléšek jen
samotným koštem, ale předchází
mu s čtrnáctidenním předstihem
i degustace. „Máme třiadvacet stolů,
u každého sedí tři degustátoři. Což je
zhruba sedm desítek lidí. Sehnat takový počet zodpovědných koštérů dá
také nějakou práci,“ culí se Karafiát. „U
Foto: Zdenk Vysloužil
nás navíc lidé nejsou na takové košty Práce degustátora je velmi zodpovdná innost...
zvyklí. Musíme tak zvát naše kamará- přijeli degustátoři z Vysočiny od Vel- Šumperka nebo Šumvaldu,“ prozradil.
dy z jižní Moravy nebo páleničáře, kte- kého Meziříčí, z jižní Moravy ze Svato- O tom kdo nakonec zvítězil, se tedy
ří nám posílají vzorky. Například letos bořic, Strážnice nebo Mikulčic, dále z veřejnost dozví tuto sobotu 8. dubna,

kdy je oficiální vyhlášení v mostkovické sokolovně. „My už to samozřejmě
víme. Ví to i vítěz, kterého musíme předem oslovit. Všechny oficiální výsledky
budou ale zveřejněny až přímo na samotném koštu,“ informoval Lubomír
Karafiát. „Bude probíhat stejně jako každý rok. Lidé si budou moci zakoupit katalog, ve kterém bude kompletní bodové
hodnocení. Podle něj si také budou moci
vybrat, co budou chtít ochutnat.“
Mostkovické kaléšek se koná
v místní sokolovně od 15:00 hodin
a záštitu nad akcí převzala jako tradičně senátorka Božena Sekaninová, mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

VODÁCI HODNOTILI K DEVÍTI STOVKÁM VZORKŮ!

MOSTKOVICE Zájem je stálý.
Jubilejní desátý ročník Mostkovického kaléšku - degustační soutěže ovocných pálenek
a domácích likérů, kterou pořádají vodáci z oddílu Samí
qualitní (SQ) - se těší značné
popularitě. Přestože ostatní
košty hlásí negativní účastnická čísla, vodáci SQ si nemohou
na nedostatek vzorků stěžovat.
„Máme 874 vzorků, což jsme
vůbec nečekali. Počítali jsme
tak maximálně se sedmi stovkami,“ usmíval se Lubomír
Karafiát, hlavní organizátor
koštu.
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U Budětska hořel les

Uplynulou sobotu 1. dubna
v odpoledních hodinách došlo
k požáru v lesním prostoru
v katastru obce Budětsko. Požár lesní hrabanky, zasazených
stromků a lesního porostu převážně smrkového lesa na ploše
více než jednoho hektaru zasáhl
parcely čtyř vlastníků. Ke
zranění osob nedošlo. Celková
výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na
145 000 korun.

Zaútočil na seniora!
Minulý pátek 31. března po dvacáté hodině fyzicky napadl a zranil
třiadvacetiletý útočník v rodinném domě v obci na Němčicku
šestasedmdesátiletého muže. Přivolaní policisté u útočníka změřili
hodnotu 2,48 alkoholu v dechu.
Protože byl muž agresivní i během šetření věci, byla důvodná
obava, že bude ve svém protiprávním jednání pokračovat.
Proto byl k vystřízlivění umístěn
do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Pro své jednání
je agresor podezřelý z přestupku
proti občanskému soužití. Za ten
mu hrozí pokuta až do výše dvaceti tisíc korun.

zprávy z regionu

17032910365
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Spanilá jízda kočárem velkolepě zahájila letošní sezónu

sířem, kde také o deset hodin později
bylo vypřahání koní. Celý průvod měli
pro Večerník
možnost vidět občané ve Služíně, Stařechovicích, Čelechovicích na Hané,
Smržicích, Držovicích, Vrahovicích až
dojel do Vrbátek...
PROSTĚJOVSKO Tak to byla jízda! Letos již popáté vyrazil „Tohle nemá vůbec žádné kapsy,“ lapo obcích regionu cestovní kočár Landauer tažený čtyř- mentoval místní starosta Pavel Novotspřežím koní Kinských a doprovázený hulánskou jízdou. ný oblečený do historického kostýmu,
ve kterém se rozhodl stylově přivítat
Vůz, který tradičně zahajuje turistickou sezónu v regionu, Václava Obra. Ten měl k místní kapujel souhrnně rovných padesát kilometrů přes celkem čtr- ličce svatého Floriána, před kterou
náct obcí prostějovského regionu. V centrech jednotlivých byl rozvinut červený koberec, dorazit
vesnic na něj uplynulou sobotu čekaly ve slunečném poča- přesně v poledne. Kromě něj se tu ve
slunečném poledni sešla více jak stovka
sí zástupy lidí. Večerník byl mezi nimi...
místních, mezi nimiž byly i dvě HanačSpanilou jízdou po obcích regionu expozici cestovních kočárů nazvanou ky v krojích. Hrála tu dechovka a pro
zahájilo Muzeum kočárů svoji letošní elegance - pohodlí - bezpečí. Odjezd všechny bylo připraveno občerstvení.
sezónu, ve které představuje novou proběhl v osm ráno z Čech pod Ko- „Přijeli jsme sem nakrmit koně i sebe,“

VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Martin ZAORAL
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pobavil přítomné Václav Obr, kterého
během jízdy doprovázeli huláni, jeho
syn Jan a také Michal Brožík. Potomek
slavného českého stavitele kočárů Václava Brožíka se představil v roli vyslance
3x foto: Martin Zaoral
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kardinála Troyera Johana H. Schmidta.
„Pečujte o památky a naši krásnou
zem, chraňte ji před těmi, kteří by ji
chtěli zničit, a opěvujte anděly, neboť
ti pomáhají všem, kteří na ně věří,“
zvěstoval historický Schmidt poselství
kardinála, který před 270 lety ve zlatém
kočáru slavně vjel do Olomouce.
Vzácnou návštěvu přivítal starosta
Vrbátek, který jí v naditém měšci
předal takzvané kolomazné. „Je to
váha. Z toho je poznat, že obec vzkvétá,“ ohodnotil dar Obr, který na oplátku obci dovezl posvěcený velikonoční
věnec. Kvarteto hulánů na koních pak
za všeobecného zájmu všech přítomných následně předvedlo boj na šavle. Poté vzácná návštěva zavítala do
historické památky stojící ve středu
obce. „Tato kaplička vznikla tři roky

po slavné jízdě pana kardinála,“ poznamenal starosta Vrbátek Novotný.
„Pole, lesy, louky, háje, rybníky a proudy řek, země krásná, země česká po
celý dlouhý věk,“ zarecitoval na závěr
Václav Obr, za což se mu dostalo všeobecného potlesku. „Mě z toho úplně
mrazí,“ okomentovala jeho výstup
jedna z přítomných dam.
Pak už se celá kolona vydala na další cestu do Duban, Bystročic, Olšan
u Prostějova, Třebčína a Slatinic, kde
nastalo krmení koní, aby se přes Slatinky všichni vrátili spokojení do Čech
pod Kosířem.
Vrcholem zahájené sezóny pak
bude jubilejní desátý ročník setkání řemeslníků Josefkol, který se
bude v místním zámeckém parku
konat 22. a 23. července.

zjistili jsme
PTENÍ Diváci mají na divadle rádi
energické dívky, pestrobarevné
kostýmy a vtipné „hlášky“. I to vyplývá z výsledků letošního ročníku
prestižní divadelní ceny „Ptenský Ferda“ pro herce Ptenského
dětského divadla (PĎĎ), kteří se
letos představili ve hře „Kdo bude
král“.
Regionální obdoba filmových Oscarů
si co do prestiže nezadá se svým   AA5 >  (B '>+C+&    & 7
 1
americkým pravzorem. Vždyť o jejím   'DE3 F 'G (H
udělení letos rozhodovalo zhruba
třináct stovek diváků, kteří hru viděli.
Jakmile předminulý pátek spadla
poslední opona, byla soutěž vyhodnocena.
„Nejvíce hlasů, a to 381, dostala
loňská laureátka Agáta Minxová
za roli ošetřovatelky v zoo, druhá
skončila Tereza Plevová s 264 hlasy
za roli papouška a třetí místo získala
díky 227 hlasům Nikol Jurníčková za
roli supa.
Podle regulí soutěže v případě, že
znovu zvítězí někdo, kdo už v minulosti „Ferdu“ získal, dostává jej DE3 F +" '&    + $      
i další herec, který ještě „Ferdu“ nemá.  +&
  # 
Takže letos byli uděleni „Ferdové“
dva! Na všechny aktéry představení, padlo šedesát vajec. „Tradičně jej up- marcipánovou figurku znázorňující
herce i technický personál, pak čekal ekla vedoucí školní jídelny. Letos na jeho roli,“ prozradil Večerníku prinšestnáctikilogramový dort, na nějž něm měl každý z herců na památku cipál divadla Karel Foltin.
(mls)
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Po osmi pivech jel...
V pondělí 27. března změřili policisté hodnotu 1,02 promile alkoholu v dechu čtyřiačtyřicetiletému řidiči osobního automobilu
značky Citroën, kterého kontrolovali před šestou hodinou v Držovicích na sjezdu z dálnice D46.
Řidič, který vykazoval zjevné
známky opilosti, s naměřenými
hodnotami souhlasil a přiznal vypití osmi půllitrů jedenáctistupňového piva během předchozího
dne. Další jízdu policisté muži zakázali a na místě mu zadrželi řidičské oprávnění k řízení deseti skupin motorových vozidel. Pro své
jednání je nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ten mu hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.
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Srna nepřežila
Minulou středu 29. března krátce
po půl osmé jel řidič s osobním
vozidlem Škoda Octavia po silnici mezi obcemi Ohrozim a Vícov.
Při jízdě mu náhle vběhla do cesty srna a střetu s ní, vzhledem ke
krátké vzdálenosti, již nedokázal
zabránit. Zvíře zůstalo po kolizi
ležet mrtvé na silnici, odkud si ho
převzal myslivecký hospodář. Dechová zkouška, která byla u řidiče
provedena, měla negativní výsledek. Na vozidle vznikla škoda za
82 000 korun.

pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

zjistili jsme
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HORNÍ ŠTĚPÁNOV Bezmála
půlmilionovou škodu má na
svědomí šofér nákladního auta,
který u Horního Štěpánova nezvládl zatáčku a s naloženým dřevem
se převrátil na louku vedle silnice.
Řidič se při nehodě zranil a sanitka
jej musela převézt do nemocnice.
„V úterý sedmadvacátého března
očtvrtnatřiodpolednedošlonasilniční

komunikaci mezi obcemi Pohora
a Horní Štěpánov k havárii nákladního automobilu převážejícího
dřevěnou kulatinu. Podle prvotního
šetření nepřizpůsobil devětatřicetiletý
řidič rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu
a dopravně technickému stavu
pozemní komunikace. Při průjezdu
táhlou pravotočivou zatáčkou vyjel

s vozidlem vlevo mimo komunikaci.
Zde se vozidlo otřelo o vzrostlý listnatý strom a poté se celá nákladní
souprava převrátila a převážený náklad
se vysypal na louku. Při havárii utrpěl
řidič kamionu zranění, se kterým byl
převezen do prostějovské nemocnice,“ sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.

Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 451 000 korun. „Alkohol byl u řidiče vyloučen
provedenou dechovou zkouškou.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie jsou předmětem dalšího policejního
šetření. Po provedené prohlídce vozidla
policisté na místě zadrželi osvědčení
o jeho registraci,“ přidal další informace
František Kořínek.
(mik)

PTENSKÝ DVOREK Jen on sám
ví, zda šlo o nepozornost, nebo momentální selhání. Řidič náklaďáku
speciálně upraveného na převoz dřeva prorazil při jízdě předminulý pátek na železničním přejezdu u pily v
Ptenském Dvorku závory! Ke srážce
s vlakem naštěstí nedošlo, policisté
ani neomezili provoz na kolejích.
„V pátek čtyřiadvacátého března před
jedenáctou hodinou došlo k dopravní
nehodě na železničním přejezdu na
komunikaci k firemnímu areálu u obce

Ptenský Dvorek. Sedmačtyřicetiletý řidič nákladního automobilu značky Mercedes-Benz s návěsem na převoz dřevěné kulatiny měl dle dosavadního šetření
na železniční přejezd vjet v době, kdy již
červeně blikala světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Během
průjezdu vozidla přes přejezd se sklopily
závory. Došlo ke kontaktu s návěsem a
poškození obou pravých závor ve směru
jízdy vozidla,“ popsal havárii František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.

Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. „Provoz na trati bezprostředně ohrožen nebyl a k omezení
provozu nebylo zapotřebí sáhnout.
Výše způsobené hmotné škody na závorách byla předběžně vyčíslena na padesát tisíc korun, na vozidle nevznikla,“
dodal Kořínek s tím, že alkohol u řidiče
byl vyloučen provedenou dechovou
zkouškou.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou i nadále předmětem dalšího policejního šetření. (mik)

PROSTĚJOVSKO Chtěli jste svého
starostu nominovat na cenu Starosta roku za uplynulý rok? Pak musíte počkat. Nejbližší příležitost se
naskytne až v příštím letopočtu, kdy
by měla znovu proběhnout soutěž
„Nejlepší starosta za celé uplynulé
čtyřleté funkční období“. Zatím
posledními nominovanými v této
prestižní přehlídce byli Josef Mikulka z Rakůvky a Jaroslav Střelák
z Krumsína.
Několik let mohli obyvatelé malých
obcí nominovat svou starostku či
starostu, kteří se dle jejich názoru
výrazně zasadili o rozvoj spravované
obce. Vítěz soutěže Starosta roku
získává 250 000 korun do obecního
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BRODEK U PROSTĚJOVA Předminulý pátek 24. března přibližně dvě hodiny po půlnoci došlo
v Brodku u Prostějova k dopravní
nehodě osobního automobilu značky Ford. Zajímavé je, že policisté
dodnes netuší, kdo auto řídil a ponechal jej na střeše svému osudu...
„Dosud nezjištěný řidič po projetí
levotočivou zatáčkou ze zatím nezjištěných příčin s vozidlem dostal smyk
a narazil do kovového zábradlí mostku přes místní potok. Po nárazu do
zábradlí se automobil otočil a v poloze
na střeše se zastavil na komunikaci. Po

příjezdu na místo policisté zjistili, že
vůz je zamčený a řidič se zde nenachází! Zjištění totožnosti řidiče i přesné
příčiny, okolnosti a míra zavinění havárie jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
Po prohlídce technického stavu vozidla policisté na místě zadrželi osvědčení o jeho registraci. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na osmnáct tisíc korun. Po
řidiči policisté usilovně pátrají,“ dodal
mluvčí policie.
(mik)

$ & J % G$  /  (
rozpočtu a navíc tradiční Rychtářské
právo, symbol dobrého vedení obce.
Letos tato možnost ovšem nebude.
„V současné době to nemáme
v plánu,“ potvrdila Večerníku Monika
Buřičová, tisková mluvčí Poštovní
spořitelny, která soutěž vyhlašovala ve
spolupráci s nadací VIA.
Obdobná soutěž nazvaná „Nejlepší
starosta“ tak proběhla naposledy
v roce 2014 a uspořádal ji Svaz měst
a obcí. Tehdy do ní byli nominováni
dva činitelé z Prostějovska. „Tato nominace pro mě osobně byla zážitkem, na
který se nezapomíná. Setkání starostů
a zástupců vlády i krajů proběhlo
v nádherných prostorách Španělského
sálu na Pražském hradě. Zařazení
mezi finalisty soutěže jsem bral zejména jako poctu pro celou naši obec.
S lidmi, kteří u nás žijí, si coby starosta
troufnu na vše, protože je na ně spoleh-
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nutí,“ zavzpomínal Josef Mikulka, který
v samosprávě obce Rakůvka působí
již neuvěřitelných čtyřicet let. Nejprve
coby člen rady MNV, od roku 1990
pak jako starosta. Za Prostějovsko byl
dosud poslednímu vyhlašování soutěže

Nejlepší starosta přítomen ještě jeden
zástupce. „Nominován jsem byl hned
dvakrát, poprvé v roce 2002. Bral jsem
to jako ocenění své práce,“ reagoval na
dotaz Večerníku starosta Krumsína Jaroslav Střelák.
(mls)

17032910364
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Prostějov & cyklo
Kolo je potřeba nachystat...

Jaro je tady a s ním i cyklistická sezóna. Náš kraj - rovinatá
Haná - je pravým rájem pro
vyznavače cykloturismu.
Celý region je protkán hustou sítí cyklostezek a zajímavé přírodní lokality jsou, coby
kamenem dohodil nebo do
pedálů šlápl. O tom, že každý Prostějovan je i cyklistou,
svědčí hustá síť specializovaných prodejen a servisů se
zaměřením právě na vybavení jízdních kol. Prostějov má
také jako jedno z mála měst
republiky závodní velodrom
a jeden z nejlepších týmů
Česka.
Na dnešní tematické straně
se můžete trochu zorientovat
v nabídce firem, najdete zde
i podnětné tipy na zajímavé
výlety na kolech v regionu.
Večerník pro vás připravil několik prospěšných a inspirujících informací.
Texty připravil:
Zdeněk Vysloužil

chom měli vyčistit i převodníky a kazetu, například s pomocí staršího zubního
Nafoukat gumy
kartáčku. Důležité je i následné promazání. Doporučuje se takové mazadlo,
které nezachytává nečistoty. Ideální je Samozřejmostí je i kontrola stavu plášťů
a tlak pneumatik. Viditelně sjetý vzolahvička mazadla s kapátkem.
rek nebo trhlinky, zejména u horských
a trekkingových kol, jsou důvodem
Funkènost brzd
k výměně pláště. Správnou hodnotu
tlaku pneumatik najdeme na boku plášVeledůležitou součástí jízdního kola tě. Silniční kola vybavená galuskami se
jsou brzdy. Brzda by měla zabírat hned hustí na deset až dvanáct barů, silniční
v úvodní polovině své dráhy. V případě, pláště na šest až devět barů. Krosová
že tomu tak není, je u mechanických a trekkingová kola se nafukují na čtyři až
brzd potřeba dotáhnout lanko. Hyd- pět barů. Nejmenší tlak vyžadují horská
raulické brzdy se musí odvzdušnit a zde kola. Na zpevněné cesty stačí tři až tři
je doporučení nechat to raději na od- a půl baru, v náročném terénu ještě
borném servisu. Zkontrolovat se musí o jeden bar méně.
i opotřebení brzdových špalíků, orientace je možná podle vyznačené linky
Kdo maže, jede
na špalíku. Pokud není linka nebo ryska
dobře patrná, špalíky se musí vyměnit.
Špalíky by měly dosedat k ráfku celou Důležitou prevencí je mazání veškerých
svojí plochou. U kotoučových brzd se lanek a bovdenů. Suchá lanka nepracují
kontroluje síla brzdné směsi. Slabá vrst- na sto procent. Maže se olejem nebo
va na kovových destičkách může zapří- řídkou vazelínou, u bovdenů samozřejčinit špatnou funkčnost především ve mě lanka před mazáním vytáhneme.
vlhkém počasí. Stejně jako u řetězu je Pozornost věnujme i pedálům a veškenesporná čistota brzd. Doporučuje se rým šroubům. Po zimě je potřeba zkondůkladné vyčištění.
trolovat jejich dotažení.

Po dlouhém zimním spánku je důležité před první delší vyjížďkou jízdní
kolo zkontrolovat. Ruku na srdce,
většina z hobby jezdců strčí bicykl na
podzim do sklepa, kolárny nebo kůlny a vzpomene si na něj, až se zazelená
první tráva. Proto je však obzvlášť důležité, zaměřit se na předstartovní servis. Důkladnou prohlídku a přípravu
zajistí za pár stokorun každá prodejna
cyklistických potřeb, ale šikovnější
a manuálně zručnější jedinci si mohou základní servis udělat sami.

Pozornost øetìzu
Řetěz je vlastně takovým motorem
celého kola, načež postupně dochází
k jeho vytahovaní. Jestli je v pořádku,
zkontroluje speciální měrka, kterou je
možné zakoupit v každém obchodě
s cyklistickým vybavením. Jednodušší
ještě je, nechat si řetěz přeměřit odborníky přímo v obchodech. Pokud
jsou jeho napnutí a délka v pořádku, je
potřeba jej důkladně vyčistit. Dá se to
zvládnout s pomocí obyčejného hadru, náročnější cyklisté mohou použít
i speciální pračku na řetěz. Současně by-

CELODENNÍ VÝLET I S DĚTMI

na neznačenou lesní cestu, která vede po
pravém břehu Bystřice. Zhruba po třech
kilometrech narazíme na křižovatce opět
na modrou značku. Odbočíme doleva
a po několika stovkách metrů se ocitneme
pod skálou Malý Rabštýn. Z jejího vrcholu se naskýtá krásná vyhlídka do údolí. Po
tomto zajímavém rozptýlení se vrátíme
zpět na modrou značku a doputujeme po
ní k vlakové zastávce v Jívové. Tam se už
napojíme na cyklotrasu 6108. Následně
projíždíme kolem Magdalenského Mlýna
a Panského Mlýna do Smilova, kde nás
čeká kratší prudké stoupání. Postupně se
dostaneme až na asfaltovou cestu na okraji
Hrubé Vody, po které se dostaneme až
k vlakové stanici a také blízkému Park
sportu Hrubá Voda, kde se mohou děti
vyřádit na bobové dráze a dospělým jistě
přijde k chuti nějaké občerstvení.
Celýčláneknajdetenawww.vecernikpv,cz

nížinami v centrální Hané. Údolím vede
železniční trať i cyklotrasa a v úseku mezi
Domašovem nad Bystřicí a Hrubou Vodou také pěší naučná stezka. Pro dopravu
k výchozímu bodu výletu využijeme vlak
vyjíždějící z Olomouce. V případě, že
chceme projet celou trasu, vystoupíme
v Domašově nad Bystřicí. S menšími
a měně zkušenými dětmi doporučujeme
vystoupit v některé z dřívějších stanic, protože dále jsou již určité úseky náročnější.

Adrenalin z Domašova
Třináctikilometrová trasa z Domašova
nad Bystřicí do Hrubé Vody nebo pro náročnější se dá protáhnout až do Olomouce,nenívhodnápronejmenšíděti.Nejlépe
se dá zvládnout na horských kolech. První
tříkilometrový úsek je pro kola nesjízdný,
proto je nutné zhruba po půl kilometru se
z modré značky odpojit směrem doprava

17033120371

17033110366

15012920079
17033010372

17033110372

Úchvatný kus pírody
Řeka Bystřice pramení v Nízkém Jeseníku
a ze severovýchodní strany přitéká do krajského města Olomouc, kde se vlévá do
Moravy. Její dolní tok se vine pozoruhodným kaňonem a kontrastuje s rozlehlými

16031111748

Vyjmenovávat a popisovat hustou síť
cyklostezek protínající křížem krážem
Prostějovsko by bylo pro mnohé z čtenářů nošením dříví do lesa. Křižovat
jih regionu v okolí Němčic nad Hanou,
projet se vojenským prostorem na
Drahansko nebo zamířit na nejvyšší
hanáckou horu Kosíř, to asi napadne
každého. Večerník vám však představí
trochu vzdálenější destinaci, která je
tipem na poutavý celodenní výlet pro
rodinu i s malými dětmi. Na své si ale
přijdou i náročnější túraři, pro které se
nabízí další trasa v okolí řeky Bystřice.
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Prostějovanům se v tomto období bude celkem obstojně dařit, ať se rozhodnou pro jakoukoliv životní změnu. Zejména v otázce vystřídání zaměstnání
budou mít všichni šťastnou ruku. Ostatně u mnohých je k tomuto kroku nejvyšší čas.
BERANI - 21.3. až 20.4. Obrátí se na
vás nejlepší přítel se žádostí o pomoc.
Příliš se vám jeho plán líbit nebude,
půjde totiž o půjčku značné sumy peněz. Rozmyslete si to dobře, pokud mu
vyhovíte, vystavíte se sami riziku.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Při rozhodování
o důležitém životním kroku se velmi
zmýlíte, což vás bude hodně bolet. To,
co se stane v průběhu tohoto týdne, vás
citově zasáhne natolik, že v tu ránu nebudete chtít nikoho vidět.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Dobrá
nabídka se neodmítá. Jenomže zrovna vy patříte k hodně konzervativním
lidem, takže ani vidina větších peněz
vás nezláká ke změně zaměstnání. Je to
ale škoda, finance potřebujete...
RACI - 22.6. až 22.7. Ve spěchu
a stresu učiníte několik chybných
rozhodnutí. To by vás ale nijak položit nemělo, obzvláště když se hned
záhy pustíte do nápravy veškerých
škod. Příště ale dvakrát měřte, ušetříte spoustu času.

LVI - 22.7. až 22.8. Před vámi je několik obchodních transakcí, které na první
pohled vypadají velmi lákavě a hlavně
bezpečně. Uvědomte si ale, že jde-li
o peníze, bezpečné není vůbec nic! Proto každý krok volte s rozmyslem.
PANNY - 23.8. až 22.9. Potkáte člověka, který vás zaujme na první pohled. Mohlo by se říct, že půjde o lásku
na první pohled. Ten dotyčný to ale s
vámi upřímně myslet nebude, buďte
na to připraveni. Ať nejste zklamaní!
VÁHY - 23.9. až 23.10. Na vašem pracovišti to bude vřít, poněvadž se brzy
bude rozhodovat o novém vedoucím
vašeho týmu. Pokud se do toho chcete
zapojit, a máte na to, nehleďte napravo
ani nalevo a budujte si kariéru.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Zbytečně
přepínáte své síly, na některé věci prostě
nemáte, smiřte se s tím. Zaměřte se
pouze na úkoly, které zvládnete. Ještě
před víkendem si dejte do pořádku
soukromé účty, může přijít nemilá
kontrola.

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Čeká vás
víkendový romantický výlet ve dvou.
Budete z toho předem hodně nervózní, ale celkem zbytečně. Váš nový partner vymyslí nadmíru dobrý program,
u kterého nebude na nervozitu ani
pomyšlení.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Nebudete-li se bát mírně riskovat, můžete se dostat k zajímavým penězům.
Do milionových investic se samozřejmě pouštět nebudete, na to nemáte.
Ale stačí přece, když jen trochu kape!
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Na společenské schůzky mít náladu nebudete, proto většinu týdne strávíte doma.
A to je dobře, na váš zakaboněný obličej není nikdo zvědavý. Raději přemýšlejte, čím si vrátit vlastní pohodu.
RYBY - 21.2. až 20.3. V práci budete
mít nutkání obejít jistá pravidla, abyste
rychleji zvládli svůj úkol. Může se vám
to však vymstít, jste totiž pod bedlivým
drobnohledem svých kolegů. A pozor,
jeden z nich donáší nadřízeným!

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: NEJEN    

39,90

34,90

32,90

32,90

39,90

34,90

Zlatá Haná 250g

21,90

20,90

22,90

22,90

22,90

21,90

Hera 250g

18,90

18,90

14,90

18,90

9,90

18,90

Rama 500g

44,90 24,90 (550g) 24,90

43,90

43,90

26,90

Flora 400g

45,90

-

45,90

23,90

45,90

45,90

Perla máslová 500g

37,90

37,90

37,90

37,90

37,90

37,90



Blíží se velikonoční svátky, které v řadě domácností rozvoní nejen čerstvý beránek.
Základem každého pečení je dobře promazat, současně mít i kvalitní ingredience.
Nejlevnější Zlatou Hanou a také větší balení Ramy nabízí Lidl, pro Heru byste se
rozhodně měli stavit v Tesku. Cenově nejvýhodnější Floru zakoupíte v Kauflandu, kde rovnou můžete vzít i klasické máslo, jež seženete za stejných podmínek
i v Bille. Perla máslová má pak stejnou cenovku ve všech šesti marketech.
Ať se dílo zdaří!
Průzkum proveden 29. března

    

 



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

  

cích bylo absolvování testu, který
prověřil jejich teoretické znalosti.
Žáci pracovali na jednotlivém zadání
samostatně a byli hodnoceni individuálně. Podle hodnocení jednotlivců
bylo na závěr sestaveno pořadí školních družstev. Aby byla zajištěna maximální objektivita, byli žáci hodnoceni
nezávislou porotou odborníků. V jednotlivcích obsadili první a druhé
místožáciŠvehlovystředníškolypolytechnickéProstějovJakubKroupa
a Lukáš Vrba a z prvenství se
radovali i v kategorii družstev.
Tímto umístěním navázali žáci Švehlovky na vynikající výsledky z minu-

lých ročníků. Velký obdiv a pochvalu
si zaslouží vedoucí učitel odborného
výcviku Vojtěch Jahoda a učitel odborného výcviku Vojtěch Rozsíval, kteří je
na soutěž pečlivě připravili.
Prvenství v Olomouckém kraji zajistilo žákům „Švehlovky“ účast v celostátním finále soutěže, které se koná
ve dnech 25. až 28. 4. 2017 v rámci
Mezinárodního stavebního veletrhu
IBF v Brně. Žákům i učitelům k jejich
mimořádným úspěchům gratulujeme
a do dalších bojů přejeme hodně štěstí.
Radomil Poles, ředitel školy
Helena Chalánková, ředitelka
OHK v Prostějově

Co s nepovedeným nákupem?

Máslo 250g

Naše


INFORMUJE



ký

en?
šd

Prostějova
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KOSTELEC NA HANÉ Právě na
tuto nepříjemnou otázku se snažila zhruba třem desítkám seniorů
shromážděným předminulý týden
v Městské knihovně Kostelce na
Hané odpovědět beseda organizovaná europoslankyní Olgou
Sehnalovou. Zasvěcený výklad poskytl dlouholetý pracovník České
obchodní inspekce Zdeněk Krul.

Tomáš KALÁB
Sociálnědemokratická europoslankyně pořádá besedy na podobné
téma ochrany spotřebitelů již sedmým rokem. Kostelecká beseda je
premiérou nového cyklu, který se
zaměřuje na tři okruhy nákupních
aktivit - v kamenných obchodech,
       !"
distančním prodeji a nechvalně zná- 

  
mými předváděcími akcemi.
Jako aktuální fenomén byl rozebrán k tomuto tématu závěrem odpověděl si odnesli brožurky plné užitečných
především nákup po telefonu. Nejen přednášející na otázky přítomných. Ti rad s drobnými dárky také domů.

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: Konice
Dne: 24. 4. 2017 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: ulice Smetanova od č. 61 po č. 107 (vč. 90 a
307) dále č. 101, 202 (areál MŠ).
Na ul. Kostelní č. 156 až 160. Celé
ulice: Chmelnice (od č. 303 až po
č. 712, 266 a 147), Pod Cihelnou
(mimo č. 180), Staré Město (mimo
č. 122 a 110), Bídov.
Obec: Drahany
Dne: 24. 4. 2017 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Drahany vč. podnikatelských subjektů.
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 24. 4. 2017 od 10:30 do
12:30 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Olšany - zástavba podél ulice
od č. 22 k areálu pily včetně č. 441,
6, 7, 442, 16, 435, 344, 11, část ul.
směr mlékárna po č. 642.
Dne: 24. 4. 2017 od 10:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Olšany od křižovatky směr Třebčín
a Studenec po konce obce vč. č 449,

ul. za nákupním střediskem - celá
pravá strana a levá po č. 107 včetně,
areál mateřské školy a část nové lokality RD za MŠ po č. 616, 624, p.č.
528/34, 562/9, 562/8.
Dne: 24. 4. 2017 od 10:30 do
12:30 hodin. Vypnutá oblast: od
křižovatky u č. 42 (Hasičské muzeum) po konec obce směr Olomouc
a Lutín, pravá strana ulice směr k
dálnici, levá s č. 231, 232 a od 289
po konec vč. ČOV, dále boční ulice
s 436, 208, 172, 174, oboustranně
od č. 431, 432 po č. 399, 200, dále
celá ul. Za Vodou, celá ul. s novostavbami RD č. 457, 454, 458,
456, 459.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 25. 4. 2017 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Za
Humny - od trafostanice po č. 925.
Obec: Žárovice
Dne: 25. 4. 2017 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Žárovice vč. chatové lokality sm.
Hamry.

Obec: Hrubčice
Dne: 25. 4. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Hrubčice: oboustranně od č. 148
a 51 po konec obce s č. 267 a 98.
Levé strana ulice ve směru od Bedihoště od č. 165 po č. 201 (vč. uličky
s čísly 170, 85, 140, 186) a dále čísla: 82,83,84, 179, 26, 203, a 27.
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 26. 4. 2017 od 7:30 do 10:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Horní Štěpánov.
Obec: Repechy
Dne: 26. 4. 2017 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Repechy včetně penzionu Lada.
Obec: Runářov
Dne: 26. 4. 2017 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Runářov (bez areálu ROLS).
Obec: Ptenský Dvorek
Dne: 26. 4. 2017 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Ptenský Dvorek (včetně chat)
podél silnice směr Suchdol od č. 97

po konec obce. Část chatové oblasti ohraničená čísly 145, 209, 254.
Chatová oblast podél Brodeckého
potoka od č. 52, 50, 365 po konec s
čísly 54, 55, 101, 207, 321 ...)
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 26. 4. 2017 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast: Čechy pod Kosířem č.p. 133 AJSHA
a.s., areál ČOV č.44
Obec: Okluky
Dne: 26. 4. 2017 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Okluky vč. chatové lokality a tábora.
Obec: Smržice
Dne: 26. 4. 2017 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Smržice s ulicemi Prostějovská od Pv po Zákantí č. 18 a ul.
Olší, levá strana ul. Olší od Zákantí
po č.17, Kobližnice celá levá strana
od ul. Prostějovské, pravá s č. 2-6, 8
a 544, celá ul. J. Krezy, Za Kobližnicí, celé Zákostelí, levá strana ul.
Příční od ul. Prostějovské po č.454
(mimo 452, 453).

Obec: Hrubčice
Dne: 27. 4. 2017 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně ulice od č. 24 po č. 7 (vč. 4, 5).
Ulice od č. 71 a 53 po č. 161 a 56.
Obec: Bedihošť
Dne: 27. 4. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast:
ulice
U parku: č. 181, 155, 530, 195, 205.
Obec: Čelechovice na Hané Kaple
Dne: 27. 4. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
ve směru od č. 16, kapličky, č. 30 49 po konec obce směr Čelechovice (s čísly 59, 56, 54)
Obec: Brodek u Konice
Dne: 28. 4. 2017 od 7:30 do 10:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
ve směru od Labutic ohraničená
čísly 11, 14, 5, 3, 8, 156, 154, 144
(mimo areálu Preciosa).
Dne: 28. 4. 2017 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast: část
obce ve směru od H. Štěpánova
ohraničená čísly 309, 268, 2, 7,

157, 324, 328, 314 a kulturní dům
(mimo areálu Preciosa).
Obec: Prostějov
Dne: 28. 4. 2017 od 7:30 do 10:00
hodin. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice PRÁDELNA (č. 300641)
Dne: 28. 4. 2017 od 10:00 do
12:30 hodin. Vypnutá oblast: celý
areál fa. Pharmos, a.s. a Gama Investment a.s.
Dne: 28. 4. 2017 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: Průmyslová ulice s fy. Fedor auto s.r.o,
Ing. Miloš Sedláček, Spro stavby
s.r.o., M.B.S. Mini Brewery System
s.r.o., ul. Za Drahou s fa. Hopr Trade CZ s.r.o.
Obec: Malé Hradisko
Dne: 28. 4. 2017 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Malé Hradisko (včetně
areálu ZD TAURUS). Odběratelská TS Malé Hradisko 4. v ZD (č.
300387).
E. ON Česká republika, s.r.o.
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„DO FINÁLE JSEM SE DOSTALA KOUZLEM...“

Jediná Prostějovanka na galavečeru MissO
MissOK
OK K
Kristýna
ristýna Dohnalová na sstupně vítězů nedosáhla

 Kdy jste se rozhodla, že se
zúčastníte MissOK? A co vás
zlákalo?
„Na tuto klasickou otázku mám
neobvyklou odpověď, protože já
jsem se do této soutěže nikdy nepřihlásila! Chtěla jsem se jen zúčastnit jako doprovodná tanečnice
a během tohoto castingu mi bylo
nabídnuto, jestli bych neměla zájem stát se jednou ze soutěžících.
Vše nakonec dopadlo tak, že jsem
místo vedlejšího programu měla
na starost ten hlavní. Do finále
jsem se tedy dostala kouzlem, dalo
by se říct.“ (úsměv)
 Co na to říkali doma, že vám
nakonec připadne během soutěže jiná úloha, než o jakou jste
původně usilovala?
„V naší rodině již jednu topmodelku máme, je jí Pavlína Pořízková! Babička mi vždy říkala, že
jsem krásná a že třeba někdy nastane chvíle, kdy budu tak slavná,
jako je ona. (směje se) Poté, co jsem
se vrátila z castingu, se mě hned
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Pokud by mi dal někdo na výběr,
zda
zd se chci stát modelkou
či lékařkou,
volba by byla jasná.
lékařk
Bílý plášť
pl by přeci jen vyhrál.
věnujeme se latinskoamerickým
Boh
tancům. Bohužel
spolu nemůžeme objíždět soutěže. On již dříve
dob tancoval, a protože
dlouhou dobu
na tom z hled
hlediska zkušeností nejsn
me stejně, nemůžeme
společně
ani soutěžně tancovat. Co se týče
samotného ffinále, proběhla ještě
promenáda v plavkách i ve spolešate což byla závěreččenských šatech,
večera
ná část večera.“
 Co říká
říkáte na konečné výsledky, nem
nemrzí vás, že jste
nezvítězila?
„Toho, že jsem nevyhrála, rozhodně nelituji a myslím si, že to tak
i mělo být. Ho
Holky, které se nakonec
na nejvyšších příčkách umístily,
zaslou
uspěly zaslouženě.
Hlavně jsem
šťastná za to, že se naše tvrdá dřina
več se podařil. Bylo to
zúročila a večer
úžasné.“
 Byla pro V
Vás MissOK dobrou
zkuš
životní zkušeností?
Oč vše vás
obohatila?
„Zkušenost tto byla jistě velice zadoo
jímavá a doopravdy
jsem vděčná
za to, že jsem mohla být její sous
částí. Díky soutěži
jsem poznala
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rádek, rodiny i u nás na škole jistě
byl, nejednalo se však o nic přehnaného. A pokud by mi někdo
tuto příležitost záviděl, má šanci
v dalších letech...“ (smích)
 Jaké jsou vaše studijní a profesní plány do budoucna?
„Chtěla bych se věnovat něčemu
prospěšnému pro své okolí, ráda
pomáhám ostatním. Původně
jsem plánovala, že ze mě bude
psycholožka, ale poslední dobou
se přeorientovávám na dráhu budoucí dětské lékařky. Starat se
o malé děti mě baví a myslím si,
že v našem městě je dětských doktorek nedostatek.“
 U modelingu byste zůstat
nechtěla? Neměl by před bílým
pláštěm přednost?
„Kdyby se mi naskytla nějaká dobrá nabídka, asi těžko bych odmítala. (úsměv) Každopádně bych vše
nejdříve velice dobře promyslela
a zvážila. Pokud by mi nyní dal
někdo na výběr, zda se chci stát
modelkou či lékařkou, volba by
byla jasná. Bílý plášť by přeci jen
vyhrál!“

vizitka
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prostěějoovskká sttudeenttkaa v akkcii...
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plno nových lidí a dostala se
k věcem, které si jen tak někdo
nezkusí.“
 Jak reagujete na jistě zvýšený zájem a pozornost ostatních
o svou osobu?
„Přiznejme si, kdo nemá rád pozornost. (úsměv) Pořád se mě někdo ptal, jak soutěž probíhá, co
je nového, jestli už někdo vyhrál
a podobně. Zájem ze strany kama-

KRISTÝNA DOHNALOVÁ
✓ narodila se 11. října 1999 v Prostějově
✓ studentka Reálného gymnázia a základní
školy města Prostějova
✓ má dvě mladší sestry
✓ mezi její zájmy patří především divadlo,
tanec a zpěv
dirigent
✓ je dirigentkou
školního sboru
budoucn by se chtěla stát dětskou lékařkou, o přírodní vědy jeví
✓ v budoucnu
nyn a pravidelně navštěvuje chemický kroužek
zájem i nyní
✓ spatřit ji m
můžete také v prostějovské „štrúdlárně“, kde vypomáhá
zajímavost: je do rodiny s českou topmodelkou Pavlínou Pořízkovou, která
taktéž pochází z Prostějova

17033170383

Martin
PYTELA

ně legrace, i když je třeba zmínit,
patrné známky nervozity.
že byly patrn
se dala až krájet.
Jak se říká, místy
m
(úsměv) Naše oblečení celou slavnostní atmosféru
atmosf příjemně dokreslovalo, připadala
připad jsem si jak nějaká
princezna na zámku.“
 Co jste předvedla
př
během volné disciplíny
disciplíny?
„Zvolila jsem tanec. Vystoupila
jsem s mým tanečním partnerem,

17033110379

v rámci exkluzivního
interview
ík
pro Večerník
se ptal

všichni začali ptát, jestlili jsem se
teda na galavečer dostalaa či nikoliv. Mou odpovědí, že ano,
no, ale že
místo tance budu nakonec
ec bojovat
o korunku pro miss, bylii poměrně
překvapení. Prý, jestli si tím jsem
doopravdy jistá a jen jsem
em špatně
nepochopila to, co mi naa castingu
říkali...“
 Z předchozí odpovědi
ovědi lze
odvodit, že mezi vaše zájmy pamu se ve
tří tanec. Čemu dalšímu
volném čase věnujete?
„No, je toho spousta.. (úsměv)
kolní sbor
Kromě tance diriguji školní
aví mě přína reálném gymnáziu, baví
ně navštěrodní vědy a tak pravidelně
vuji kroužek určený proo zájemce
mii. Nejnejen o biologii a chemii.
více mě to však táhne do divajovském
dla. Nyní hraji v prostějovském
avujeme
Pointu, zrovna připravujeme
nový muzikál. Bude mít premiéru dvanáctého května
a tímto bych všechny chtěla
pozvat. Občas si ještě zahraji
m gró
na ukulele. Mým hlavním
vadlo,
je však jednoznačně divadlo,
k němuž jsem vedena i svou
ta je
rodinou, jelikož můj táta
lním
mimo jiné též divadelním
hercem.“
 Nyní k samotné sououru.
těži a finálovému večeru.
Co mu předcházelo?
en„Absolvovali jsme třídence,
ní soustředění ve Vésce,
ce
které bylo opravdu velice
me
náročné. Rozhodně jsme
se neflákali, jak by si
dmožná někdo mohl předme
stavovat. Trénovali jsme
as profesionálními bačletkami
na
tanečdu
ní čísla a promenádu
ční
v plavkách. Kondiční
ejně
příprava proběhla stejně
tak.“
 Jak jste si celý program
ogram
užila a co říkáte na atmosféru, jež po celou dobu
panovala?
em
„Bylo to skvělé, bavila jsem
lisí
se neustále. V zákulisí
atjsem si společně s ostatdními děvčaty užila hod-

17031770312

PROSTĚJOV V posledních
dnech zakusila, co to obnáší být
nejen modelkou, ale i vlastním
aktérem soutěže krásy. A ačkoliv se do MissOK vlastně vůbec
nepřihlásila, prošla prostějovská studentka reálného gymnázia až do finálové dvanáctky
a měla tak možnost zažít atmosféru slavnostního galavečera.
V něm sice na vrchol nedosáhla, ovšem i samotná účast jistě
znamenala obrovskou životní
zkušenost. S Kristýnou Dohnalovou se Večerník sešel jak
před závěrečným kláním, tak
i po něm. Zaznamenali jsme
její dojmy, pocity a plány do
budoucna...

letos slavíme jubileum...

Na rozlučku s bezdomovci

zpravodajství/nabídka realit a nemovitostí
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

KKvval
alitní
ali
služ
užby
od roku
1992

voněl segedín, Večerník
přivezl tlačenku

se sekanou
PROSTĚJOV Druhým rokem letos
pokračoval charitativní projekt Jana
Šmídy, studenta Gymnázia Jiřího Wolkera, který realizovala předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova a zastupitelka Milada Sokolová. Od
začátku února až do pátku 31. března se
před místním nádražím zdarma rozlévaly bezdomovcům polévky, dobří lidé
jim sem často přinášeli i další pochutiny.
A mezi ně patřil také Večerník. Jeho čtenáři ale i členové redakce navíc zajistili
pro lidi bez domova spoustu oblečení.

Michal KADLEC

Minulý pátek oblíbená charitativní akce
napsala svůj poslední díl. Tedy alespoň
pro letošní rok. „Stejně jako vloni se
v rámci slavnostnější derniéry podával
segedínský guláš. Jeden rozdíl tu ovšem
byl, loni byla příšerná zima, dnes krásné počasí,“ zhodnotila stručně rozlučku
s bezdomovci Milada Sokolová, bezpochyby srdce celého projektu. „S každým
z bezdomovců jsem se osobně rozloučila,
popřála jim, aby se opatrovali ve zdraví

BYLI JSME
U TOHO

796 01796
Prostějov
01 Prostějov
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341
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a pokusili se se mnou v příštím roce již nepotkat... Ale vlastně se potkáme, a já doufám, že tomu tak bude, v sobotu osmého dubna při projektu ´Ukliďme Česko´, kdy mi
mnozí přislíbili účast,“ podotkla předsedkyně Okrašlovacího spolku.
„Přiznávám, že dva měsíce velmi rychle utekly. Budu si muset zvyknout na to, že v jedenáct nevyrazím z domu směr Národní dům, kde mi po většinu dní připravovali chutné
polévky, pak pekárna a místní nádraží. Zvykla jsem si na tento denní rytmus. Seznámila
jsem se s množstvím lidí, z nichž jsem některé trochu poznala již minulý rok. U některých tak už umím rozlišit jejich osudy, dřívější povolání či to, co vykonávají či kde
přebývají. Věřím, že jim teplá polévka, chléb, rada či jen hovor a smích usnadnily dva
měsíce jejich pobytu na ulici,“ uvedla pro Večerník Milada Sokolová.
V pátek 31. března těsně před polednem dorazil k místnímu nádraží i Večerník.
Ještě předtím se však zastavil u řezníka, kde pro bezdomovce nabral dva druhy tlačenky a domácí sekanou. „Tak to si nechám líbit, to je lahůdka na závěr,“
pochvaloval si jeden z bezdomovců. „Akci jsme podpořili velice rádi. Chtěl
bych zvlášť poděkovat těm členkám redakce a naší čtenářské obci, která darovala lidem bez domova hned několik pytlů s oblečením. Určitě akci podpoříme
i v budoucnu,“ neskrýval příjemné pocity Petr Kozák, šéfredaktor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Otázkou zůstává, zda student Jan Šmída a hlavně Milada Sokolová, která celou
charitativní akci zaštiťovala po finanční stránce, budou ochotni pokračovat s rozléváním polévek bezdomovcům i v příštím roce. „Dnes říkám, že ano! A věřím,
že slovo dodržím,“ pronesla odhodlaně prostějovská patriotka.

FOTOGALERIE

„NATO není organizace, která by byla
schopná a ochotná nás ubránit. A v případě migrační krize tento fakt dokázala,“
tvrdí Marek Obrtel, který „pod pokličku“

alianční politiky nahlížel do roku 2006, než
odešel z vysokých armádních funkcí. Právě
proto s několika spolupracovníky založil
tzv. Národní domobranu, kterou přirovnal
k vlaku stojícímu v nádraží. „Je potřeba mít
v okamžiku, kdy se do vlaku začnou hrnout lidé, připravený personál, který bude
cestující organizovat,“ vysvětlil s tím, že
zhruba devadesát procent stávajících členů
domobrany se školí v logistických a organizačních dovednostech, pouze desetina
podléhá vojenskému výcviku.
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REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
774 421 818
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430
KOUPÍM BYT nad 100 m2. 792 284 176

<B B#CPD HMB     !
1CC !                  !"#
OBC BC 9"#V8
   $    % &'( 
) *&+ /6 (&7&&

www.realitypolzer.cz

REALITY
Pronajmuprostorybývalévinotéky
v Pv, Plumlovská ul. Možnost
i jako obchod, kancelář apod. Tel.:
604 202 135

Hledám ke koupi zahrádku
v Prostějově, tel.: 608 944 201
Prodám stavební parcelu ve Vrahovicích
600m2 cena 800/m2, při rychlém
KOUPÍM byt 1+1, nebo 2+1. jednání sleva. Tel.: 776 18 34 71
732 715 302
Pronajmu byt 1+1 v Pv, nájem 5 500 Kč
Hledáme ke koupi byt 3+1, i k rekon- + inkaso,volný ihned. Tel.: 607 816 893
strukci, 774 409 430
Koupím dům v okolí Prostějova.
Tel. 731 083 931
Hledám do pronájmu zahrádku v Prostějově. Tel.: 608 944 201
Koupím garáž v areálu řadových garáží na
Krapkově ulici (bývalý OSPAP a pekárny).
Tel.: 602 537 370
Prodám RD v Dětkovicích, po rekonstrukci, velká zahrada, ihned volný.
Tel.: 736 180 204
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Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
vPROSTĚJOVSKÉMVEČERNÍKU.
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také náměstek primátorky Pavel Smetana,
který připomněl vlastní zkušenosti z iniciativy Ne základnám, zaměřené svého času
proti výstavbě amerického radaru.
Večerník využil této besedy k pořízení
exkluzivního rozhovoru s oběma hosty,
který přinese v některém z dubnových
vydání.

/ 9:

Kompletní

FOTOGALERIE

Na nebezpečí, které v současném světě hrozí
nejen občanům České republiky, upozornil
v diskusním příspěvku jeden z členů prostějovské posádky. Zatím „pivo teče a Kaufland
má otevřeno“, vystihl náladu ve společnosti,
která potenciální rizika nechce vnímat.
Jak nesnadné je aktivizovat občanskou společnost napříč politickými názory, ví dobře
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původní
reportáž
pro Večerník
Tomáš
KALÁB

exkluzivní
reportáž
pro Večerník
Tomáš
KALÁB

E–mail: jhreality@jhreality.cz
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chází programové konferenci, která se
uskuteční 22. dubna. Předseda ODS
Petr Fiala spolu s lídrem regionální kandidátky Michalem Záchou v úvodním
slově představil základní pilíře tvořícího
se programu, kterými jsou ekonomika,
antibyrokratická revoluce, vzdělávání
a bezpečnost. „Sbíráme podněty přímo
/ 9/$:  $  '      &
od občanů. Naším cílem je, aby náš pro0   "
  
Série výjezdů po republice, v nichž gram maximálním způsobem odrážel
tentokrát zavítal na Moravu, jak vtipně skutečné potřeby lidí. Chceme, aby nám očekávají. Nechceme vytvářet program Auditoriu bylo šité na míru optimisticupozornil jeden z diskutujících, před- řekli, jakou politiku od nás po volbách jako ostatní strany pouze od stolu ve ké vyznění celého mítinku. „Průzkumy
spolupráci s marketingovými specialis- ukazují čísla pro ANO a ČSSD, ale nic
ty, chceme jej tvořit s vámi, a proto jsem není rozhodnuto. Chceme dosáhnout
tady,“ řekl Fiala. „Chceme zastavit levico- co nejlepšího výsledku, a to takového,
BYLI JSME
vě-populistickou vládu. Chceme, aby se aby nám umožnil rozhodovat o vládě
U TOHO
tu lidem žilo lépe a jednodušeji. Nabíd- a prosazovat náš program,“ zpochybnil
neme veřejnosti silný program pro silné Fiala dlouhodobé ukazatele průzkumů
Česko,“ přidal.
volebních preferencí. Konečně vymezeVe druhé části následovaly diskusní pří- ní se vůči současnému ministru financí
spěvky obalené do dotazů, kterými své- Andreji Babišovi stálo v podtextu předeho předsedu zásobovali zjevně připrave- vším ekonomických debat.
ní tazatelé z řad regionálních, především V závěru téměř dvouhodinového seolomouckých straníků. Z místních tkání Fiala ubezpečil, že za současné
osobností bylo v sále možno zahlédnout konstelace je jeho strana proti přijetí
/ 9/$:   $ *  /$  $„sokolské“ duo Petra Sokola a jeho jme- eura a dal najevo, že stávající prezident
&*  $   $ &$  &  $ "
novce Mojmíra nebo předsedu sdružení Miloš Zeman nemůže očekávat podpoFoto: www.ods.cz
Pomáháme tancem Tomáše Láznu.
ru „odéesky“.

PROSTĚJOV V prostorách restaurace Národního domu bylo rušno i ve středu, kdy
na besedu s občany přijely na pozvání Vlasteneckého sdružení antifašistů dvě mainstreamově kontroverzní osobnosti. Na téma „Pryč z NATO a jak na to“ vystoupil
bývalý vojenský lékař a účastník misí v Bosně, Afghánistánu a Kosovu Marek Obrtel,
který na protest proti vměšování Západu na Ukrajině vrátil v roce 2014 vojenská vyznamenání, a ostravská podnikatelka Nela Lisková, která loni 1. září otevřela Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, první na území EU.


    
info@realitypolzer.cz

Rostislavova
Rostislavova
8
8

Šéf ODS Petr Fiala přijel tvořit program
PROSTĚJOV Zaplněná restaurace Národního domu tvořila
v úterním podvečeru kulisu další ze zastávek cest po regionech,
v nichž předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala spolu s místními lídry představuje program strany pro nadcházející
parlamentní volby. A nejen to.„Přijíždíme naslouchat vašim názorům a zapracovávat je do našeho programu,“ vysvětlil Fiala motto
´Tvoříme program´. Besedě naslouchal i Večerník.
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Pronajmu v centru města Prostějov
zavedený obchod s občerstvením.
Zmrzlinový stroj k pronájmu k tomu,
nájem 6000 Kč tel.:777 135 540
Hledám pronájem garáže na osobní
auto. Lokalita: Sídl.svobody. Plumlovská, Šmeralova. Tel.: 724 194 187
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově, Krasická
ul. Tel.: 602 775 607
Koupim byt 2+1 nebo 3+1 v Prostejově,
osobni vlastnictvi.Telefon: 732 347 642,
volat po 17. hodine. RK nevolat.

17033120374

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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řádková inzerce / vzpomínky
PRODÁM

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

SLUŽBY
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování

To, že se rána zahojí, je jen zdání,
v srdci bolest zůstává a vzpomínání.

letos slavíme jubileum...
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
metrovky, odřezky od pily, uhlí a brikety
Cena od 490 Kč/m. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013
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.
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V tmavý hrob šel jsi spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Ty v klidném hrobě tiše spíš,
k nám se už drahý nikdy nevrátíš.

Dne 5. dubna 2017
by se dožil 95 let
pan Zdeněk LIPOLD
z Myslejovic.
Všichni, kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují dcera Zdeňka, syn
Vlastimil a dcera Anna
s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

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

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

Dne 2. dubna 2017
uplynul druhý smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek a bratr
pan Václav VAŠEK
z Pěnčína.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka s rodinou
a sestry s rodinou.

Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay tel.:
604 439 302, 582 382 325, www. revay.cz

Dne 4. dubna 2017
vzpomínáme třetí rok,
kdy nás navždy opustila
paní Marcela VESELÁ
z Kraliček
a 16. července 2017
vzpomeneme jejich
nedožitých 62. narozenin.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují manžel,
dcera a syn.
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.

Stavby betonových plotů drátěného i průmyslového oplocení,
materiál přímo od výrobce za
super ceny.Tel.: 606 422 018

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

Dne 2. dubna 2017
by se dožil 70-ti let
pan Josef PŘIDAL
z Duban.
S láskou vzpomínají manželka
a synové s rodinami.
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

15021020132

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Koupím motocykly československé
výroby. Tel.: 722 208 708

Kompletní pokládka zámkové
dlažby, žulových kostek, obruby
palisád a další. Rychle a kvalitně.
Tel.: 606 422 018

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS – PRAT, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti. Tel.:
Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti 702 809 319
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018

Dne 5. dubna 2017
uplyne 7 roků od úmrtí
pana Milana BLAHY
z Čechovic

Dne 8. dubna 2017
vzpomeneme na 9. smutné výročí úmrtí
paní Petry VYCHODILOVÉ,
roz. Prášilové z Tištína.
Vzpomíná hluboce zarmoucená
rodina.
Co osud vezme,
nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 4. dubna 2017
vzpomeneme 8. výročí,
kdy nás opustil
pan Ladislav ZAPLETAL
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
manželka Helena a dcera
Renata s rodinou.

Živote měl jsem Tě rád…

Dne 5. dubna 2017
uplyne 10 let, kdy nás opustil
pan Jaroslav KVASNICA
z Určic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 9. dubna 2017
by se dožil 46 let
náš milovaný syn a vnuk
Jaroslav ŠMÍD
z Kostelce na Hané.
S bolestí v srdci, kterou čas
nezahojí, stále vzpomínáme.
Všem, kteří měli našeho syna rádi,
za tichou vzpomínku
děkují rodiče.
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 4. dubna 2017
vzpomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
pana Leopolda ŽUPKU.
Všichni, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje syn Leopold
s rodinou.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání, v srdci je stále
bolest a vzpomínání.

Dne 6. dubna 2017
vzpomeneme
14. výročí úmrtí mého manžela
pana Josefa VYSTAVĚLA
z Prostějova
a dne 23. dubna 2017
by se dožil 65 let.
Stále vzpomínají manželka
Blanka, syn Josef a syn Petr
s rodinami.

Dne 7. dubna 2017
by se dožil 80 let
pan Jaroslav TYLŠAR
z Čunína.
S láskou v srdci
vzpomínají dcera
a syn s rodinami.
Když hvězdy poslypou nebe
a v korunách stromů utichnou ptáci,
vzpomínka jedna za druhou
s noční tmou se vrací.
Co všechno jsme spolu prožili,
než osud zhas tvou svíci, my nemohli dělat
víc, než smutné sbohem Ti říci.

Dnes, tj. 3. dubna 2017
vzpomeneme 12. výročí úmrtí mého
milovaného manžela, švagra a strýce
pana Antonína MAZURA
z Prostějova,
který tragicky zemřel 3. dubna 2005.
Žije stále v srdcích těch, kteří ho milovali.
Vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka Marie s rodinou.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
a zároveň 8. května 2017
uplyne smutných 9 let od úmrtí
paní Květoslavy BLAHOVÉ.
Všichni, kdo jste je znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Jitka
s rodinou.

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

16011421482

Stříhání pejsků, Prostějov, tel.:
606 166 853

SEZNÁMENÍ

Dne 30. března 2017
uplynulo 12 let od úmrtí naší dcery
Jiřinky HRABALOVÉ.
S láskou v srdci vzpomínají rodiče,
sestra Jitka s rodinou, Dana
s rodinou, bratr Jiří s rodinou.

Dne 6. dubna 2017
uplyne 8 let, co nás navždy opustil
pan Drahomír PETRÁSEK
z Kraliček.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera
a syn s rodinami.

To, že se rána zahojí,
je jen zdání, v srdci zůstává
bolest a vzpomínání.

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

Kanalizační přípojky, zemní práce,
demolice. Tel.: 606 422 018

Nabízíme zednické a elektro práce. Tel.:
602 941 681

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.

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

Stěhování, vyklízení Hájek, tel.: Zdravotní prodejna Ivka, Plumlovská
721 344 771. Práce strojem UNC, ul., nabízí nové jarní vzory kvalitní
výkopové, terénní práce.
koženéobuvi inavelmi problémovýnohy
(kostky, nárty, ostruhy) + doplňkový
Rekonstrukce koupelen.
prodej dárkové kosmetiky a molitanů
Tel.: 605 459 652
různé výšky. Otevřeno i v sobotu.

Stříhání a úprava psů v Prostějově
tel.: 774 942 100

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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Hledá se obyčejná žena na vážný vztah. Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
Já 37/197 štíhlý – ty 30 až 40-ti letá i s jedním dnes. Tel.: 603 218 330
dítětem. Okolí Prostějova. Písemné
odpovědi zasílejte na adresu redakce.
Potřebujete peníze? Půjčka spolehlivě,
rychle, bez ručitele. Volejte: 728 511 591
Hledám skromnou ženu střední
postavy pro společný život z okolí Pv. Osobní bankrot – oddlužení. KonzulOZNÁMENÍ
Řidičák vítán, auto mám. Rozvedený tace zdarma. Volejte 777 551 492
72/174. Tel.: 776 210 670
Hledá se ztracená rezevě-bílá kočka ze
Úvěry pro podnikatele - živnostníky od sidl. E. Beneše. Informce 724 527 062.
Hledám ženu k hezkému trvalému 10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy Děkujeme
vztahu. Já 54/180/80. Tel.: 775 682 084 nemovitostí. Volejte 777 551 492
Hledám doučování účetnictví – stu69-letá vdova, plnoštíhlá hledá přítele. Nabízím půjčku 5 - 70 000 Kč do dentka 2. ročník obchodní akademie.
48 hodin. Tel.: 728 321 390
Tel.: 777 099 406
Tel.: 606 425 313
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Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
Poslední rozlouèení
Pohřební služba Pavel Makový
Pondělí 3. dubna 2017
    
Ivanka Refková 1940 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Milan Ilgner 1932
Dětkovice Úterý 4. dubna 2017
Božena Hloušková 1936
Prostějov Růžena Hanáková 1933 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Milada Marková 1923
Protivanov Středa 5. dubna 2017
Josef Koleček 1929
Prostějov Vladimír Chromec 1950 Kostelec na Hané 15.00 kostel Kostelec na Hané
Milada Lužná 1932
Vranovice Jiří Grmela 1975 Protivanov 15.00 kostel Protivanov
Jiřina Máderová 1924
Prostějov Pátek 7. dubna 2017
Jaroslav Jedlička 1947
Stínava MUDr. Vladislav Košťálek 1952 Kostelec na Hané 14.00 Obřadní síň Prostějov
Miloslav Karásek 1940
Ohrozim Marie Malečková 1933
Vincencov Jarmila Vitásková 1926
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
    
Marie Dofková 1948 Kostelec na Hané
Vlastislav Žák 1955
Alojzov
Marie Pospíšilová 1953 Obědkovice
Miloslava Vrubelová 1927 Prostějov
Tomáš Voráč 1943
Plumlov

Poslední rozlouèení
Středa 5. dubna 2017
Mgr. Zdeněk Berg 1950 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 6. dubna 2017
Jarmila Mazouchová 1931 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 8. dubna 2017
Anna Simonová 1935 Kralice na Hané 11.00 kostel Kralice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
Marie Pitáková 1940
Bohuslav Knill 1939

Niva
Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 5. dubna 2017
Jindřiška Grygarová 1934 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pondělí 3. dubna 2017
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nabídka pracovních míst
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PØIJMEME !"# $%&
'(%()*+, %( #-./ 0 1 2 

  3 4  +1,

17031510296

    
        

17030310253

632  78

20

nabídka pracovních míst

Přijmu kuchaře, příp. pomocnou sílu.
Nutný ŘP sk. B, tel.: 775 711 241

Beton Morava, zakázková výroba z betonu
přijme pracovníky na HPP, OSVČ
PRÁCI NABÍZÍ
i brigádně. Nabízíme 150 - 200 Kč/hod.,
požadujeme pracovní nasazení, spolehliHledáme pracovníka na gril-letní vost, zručnost. Volejte na tel.: 608 424 595
zahrádka. Tel.: 731 525 155
MÓDNÍ STUDIO Prostějov hledá
Zavedená firma přijme spolehlivou krejčí, švadleny pro zakázkovou výprodavačku na zkrácený pracovní úva- robu oděvů. Absoloventy zaučíme!
zek do prodejny kusového textilu, blíz- Tel.: 724 208 474
ko centra. Vhodné zejména pro zdatnou důchodkyni, nejlépe vyučenou H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře
v oboru. Nástup možný ihned. Tel.: pánských sak na krátkodobé brigády
v průběhu roku. Životopisy zasílejte
777 580 880
na: H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01,
Prostějov, e-mail: personal@hdas.cz,
STAVEBNÍ FIRMA přijmeme na
telefon: 582 305 600, 602 574 287 pí.
HPP ZEDNÍKA - FASÁDNÍKA.
Nabízíme: výborné platové podmínky. Brablecová.
Tel.: 608 984 766
Přijmeme pracovníka na úklid proHledáme řidiče sk. B na dodávku do 3,5t vozních prostor. Místo vhodné pro
- vnitrostátní i mezinárodní přepravu. OZP. Tel: 603 221 538

BAGRTECHNIK s.r.o.
Přijmeme zaměstnance na pozici strojník stavebních strojů. Nabízíme: práci
v regionu, progresivní odměňování a příjemný kolektiv. Tel.: 606 221 551
Hledáme pracovité a podnikavé lidi
pro práci v kanceláři. Tel.: 725 883 418
Hledám pracovníky do lesa na sázení
stromků, dobré platové podmínky.
Tel.: 775 967 516

Restaurace v Prostějově přijme pomocnou
sílu do kuchyně, dobré platové podmínky,
praxe v oboru výhodou. Informace na tel.:
777 011 191

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Plat (Kè)

Brašnář/-ka, šič/-ka - šicí automaty 14 500 Kč
Automechanici
18 000 Kč
Dělníci prádelny
a čistírny švadlena, žehlíř/-ka
13 000 Kč
Doručovatel/-ka listovní s řízením 17 000 Kč
Ekonom/-ka
22 650 Kč
Elektrotechnici montážní
18 000 Kč
Kuchaři
25 000 Kč
Obráběči kovů
19 000 Kč
Obsluha lisu
montážní dělnice/dělník
71 Kč/hod
Ošetřovatel/-ka dojnic
16 000 Kč
Personalista/-tka
20 000 Kč
Pracovníci v živočišné výrobě
18 000 Kč
Skladoví manipulanti
18 000 Kč
Techničtí pracovníci
v oblasti péče o vozy
15 000 Kč
Technologové vstřikování plastů 25 000 Kč
Vedoucí školní jídelny
17 500 Kč

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru invalidní důchodkyni na úklid kancelářských prostor v Prostějově. Zkrácený
pracovní úvazek. Info na tel. čísle:
602 786 692.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
dalšího èísla
je v PÁTEK
7. DUBNA
v 10.00 hodin

Hledáme pracovníky na pozici zámečník
-montér ocelových konstrukcí včetně
opláštění a potrubáře výhodou svářečský průkaz CO2, TIG, elektroda. Nutná znalost výkresové dokumentace,
výhodou zkušenosti v oboru, možno
i absoloventi, zaučíme. Dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost. Montáže
i mimo okr. Prostějov, ubytování, doprava hrazená. Nástup možný ihned.
Platové podmínky dle zkušeností.
Tel.: 734 103 861, Zámečnictví Petr
Zajíček.

    

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

Přijmeme brigádníky na obsluhu
v letní zahrádce, možno i na smlovu.
Nástup možný ihned. Tel.: 775 780 046

BOWLING PALACE
přijmeme ČÍŠNÍKA/BOWLERA
- hlavní pracovní poměr.
Požadavky - bezúhonnost, příjemné
vystupování, technické zaměření
a zručnost, znalost AJ. Praxe nebo
vyučení v oboru číšník výhodou, odpolední směna ÚT - SO. Pro obsluhu
bowlingu zaučíme. Tel.: 728 634 274

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



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

Hledám elektrikáře vhodné i pro absoloventy, nebo aktivní důchodce. Tel.:
774 989 007

Volná pracovní doba, know haw a zaškolení zdarma, podnikání bez investice,
vysoký příjem na úrovni top manažerů,
kariéra. Tel.: 725 883 418

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

Firma Nature s.r.o. přijme brigádníky
( i studenty) na sobotní směny do třídírny sběrového papíru v Držovicích.
Tel.: 603 463 417

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

Volejte: 776 449 009
Rudolfovo pekařství přijme:
Ɣ obchodního zástupce
Ɣ prodavačku pečiva, ranní
a odpolední směna
Ɣ uklízečka ranní směna + sobota
Ɣ 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...

Provoz

Kvalifikace

Firma

dvousměnný
jednosměnný

základní+praktická GALA Prostějov
střední odborné
AUTOSKLA STAVARIČ Pv

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
turnusové služby
dvousměnný

střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné
střední odborné

VÍT SPÁČIL Prostějov
Česká pošta-Depo Prostějov 70
Švehlova SŠ polytechnická Pv
GASL CZ Prostějov
GASTRO Brno Prostějov
ALPER Prostějov

třísměnný
dvousměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný

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

KP-KOPRO Prostějov
ZOD Ludmírov
MUBEA-HZP Prostějov
ZD Myslejovice
PRO-DOMA Držovice

pružná prac. doba střední odborné
jednosměnný
ÚSO s maturitou
jednosměnný
ÚSO s maturitou

AUTOBAZAR-AUTOKLAPKAPv

LINAPLAST Kralice na Hané
Švehlova střední škola Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Pozice
Montážní dělníci

Plat (Kè)
200 Kč/hodin

Provoz
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné

Firma
Petr Zajíček, Kostelec na Hané

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

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

16101223189

17032310321

17033110373

17033110376

170331020380

17022420222

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST
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nabídka pracovních míst

Přijmu kuchaře, příp. pomocnou sílu.
Nutný ŘP sk. B, tel.: 775 711 241

Beton Morava, zakázková výroba z betonu
přijme pracovníky na HPP, OSVČ
PRÁCI NABÍZÍ
i brigádně. Nabízíme 150 - 200 Kč/hod.,
požadujeme pracovní nasazení, spolehliHledáme pracovníka na gril-letní vost, zručnost. Volejte na tel.: 608 424 595
zahrádka. Tel.: 731 525 155
MÓDNÍ STUDIO Prostějov hledá
Zavedená firma přijme spolehlivou krejčí, švadleny pro zakázkovou výprodavačku na zkrácený pracovní úva- robu oděvů. Absoloventy zaučíme!
zek do prodejny kusového textilu, blíz- Tel.: 724 208 474
ko centra. Vhodné zejména pro zdatnou důchodkyni, nejlépe vyučenou H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře
v oboru. Nástup možný ihned. Tel.: pánských sak na krátkodobé brigády
v průběhu roku. Životopisy zasílejte
777 580 880
na: H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01,
Prostějov, e-mail: personal@hdas.cz,
STAVEBNÍ FIRMA přijmeme na
telefon: 582 305 600, 602 574 287 pí.
HPP ZEDNÍKA - FASÁDNÍKA.
Nabízíme: výborné platové podmínky. Brablecová.
Tel.: 608 984 766
Přijmeme pracovníka na úklid proHledáme řidiče sk. B na dodávku do 3,5t vozních prostor. Místo vhodné pro
- vnitrostátní i mezinárodní přepravu. OZP. Tel: 603 221 538

BAGRTECHNIK s.r.o.
Přijmeme zaměstnance na pozici strojník stavebních strojů. Nabízíme: práci
v regionu, progresivní odměňování a příjemný kolektiv. Tel.: 606 221 551
Hledáme pracovité a podnikavé lidi
pro práci v kanceláři. Tel.: 725 883 418
Hledám pracovníky do lesa na sázení
stromků, dobré platové podmínky.
Tel.: 775 967 516

Restaurace v Prostějově přijme pomocnou
sílu do kuchyně, dobré platové podmínky,
praxe v oboru výhodou. Informace na tel.:
777 011 191

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Plat (Kè)

Brašnář/-ka, šič/-ka - šicí automaty 14 500 Kč
Automechanici
18 000 Kč
Dělníci prádelny
a čistírny švadlena, žehlíř/-ka
13 000 Kč
Doručovatel/-ka listovní s řízením 17 000 Kč
Ekonom/-ka
22 650 Kč
Elektrotechnici montážní
18 000 Kč
Kuchaři
25 000 Kč
Obráběči kovů
19 000 Kč
Obsluha lisu
montážní dělnice/dělník
71 Kč/hod
Ošetřovatel/-ka dojnic
16 000 Kč
Personalista/-tka
20 000 Kč
Pracovníci v živočišné výrobě
18 000 Kč
Skladoví manipulanti
18 000 Kč
Techničtí pracovníci
v oblasti péče o vozy
15 000 Kč
Technologové vstřikování plastů 25 000 Kč
Vedoucí školní jídelny
17 500 Kč

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru invalidní důchodkyni na úklid kancelářských prostor v Prostějově. Zkrácený
pracovní úvazek. Info na tel. čísle:
602 786 692.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
dalšího èísla
je v PÁTEK
7. DUBNA
v 10.00 hodin

Hledáme pracovníky na pozici zámečník
-montér ocelových konstrukcí včetně
opláštění a potrubáře výhodou svářečský průkaz CO2, TIG, elektroda. Nutná znalost výkresové dokumentace,
výhodou zkušenosti v oboru, možno
i absoloventi, zaučíme. Dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost. Montáže
i mimo okr. Prostějov, ubytování, doprava hrazená. Nástup možný ihned.
Platové podmínky dle zkušeností.
Tel.: 734 103 861, Zámečnictví Petr
Zajíček.

    

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

Přijmeme brigádníky na obsluhu
v letní zahrádce, možno i na smlovu.
Nástup možný ihned. Tel.: 775 780 046

BOWLING PALACE
přijmeme ČÍŠNÍKA/BOWLERA
- hlavní pracovní poměr.
Požadavky - bezúhonnost, příjemné
vystupování, technické zaměření
a zručnost, znalost AJ. Praxe nebo
vyučení v oboru číšník výhodou, odpolední směna ÚT - SO. Pro obsluhu
bowlingu zaučíme. Tel.: 728 634 274

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



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

Hledám elektrikáře vhodné i pro absoloventy, nebo aktivní důchodce. Tel.:
774 989 007

Volná pracovní doba, know haw a zaškolení zdarma, podnikání bez investice,
vysoký příjem na úrovni top manažerů,
kariéra. Tel.: 725 883 418

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

Firma Nature s.r.o. přijme brigádníky
( i studenty) na sobotní směny do třídírny sběrového papíru v Držovicích.
Tel.: 603 463 417

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

Volejte: 776 449 009
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.
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jednosměnný
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LINAPLAST Kralice na Hané
Švehlova střední škola Prostějov
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

Pozice
Montážní dělníci

Plat (Kè)
200 Kč/hodin

Provoz
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné

Firma
Petr Zajíček, Kostelec na Hané

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

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Rovněž čtrnácté 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 6. dubna 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


 

  

Melantrichova 45
Oldřich LOŠŤÁK, Kotěrova 1, Prostějov
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na tábor.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...


 

  

Miroslav Čada
Martin KOVÁŘ, Vodní 4a, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč pro vstup na akci..
OSMISMĚRKA

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE



 

  

ORANŽÉRII
Ludmila ČERNOCHOVÁ, Šárka 11, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na rodinný vstup.

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



 

SUDOKU

  

3,3,5,2
Vladislava BALÁKOVÁ, Žeranovská 21, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
KŘÍŽOVKA

17031760308

  

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
   

  

Rozvoz pizzy hamburgerů hotových i minutkových jídel
Jan BUIGL, Klužínek 21, Hvozd
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment bistra.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17031760306

17031760171

VYSOUPENÍ NEJEN .......

Výherce získává POUKAZ
 
 
      

GESTO, DOUPĚ, FREON, ŽIDLE, FLORA, OKOLÍ, AMATÉR, TIKAT, OMAMY,
DEKOR, PĚKNĚ, MASÉR, OMEGA, OHARKY, ŠABLA, DONOR, DOMOV, OBOJÍ,
LOĎSTVO, VYBÍT, OBORY, SVODY, KRÉDA, OPONENT

Výherce získá POUKAZ 




BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16092063087

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
jednoho z organizátorů oblíbených koncertů, jejich konání u přehrady se letos už notně přiblížilo...

17031760308

Výherce získá POUKAZ  
 

Výherce získá 2 VSTUPENKY
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

TIPku
BACHA NA ŠPORCLA
KDY: PONDÌLÍ 3. DUBNA, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, DIVADELNÍ SÁL
VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV

Koncertní sezóna Městského divadla v Prostějově zažije
svůj pomyslný vrchol právě dnes, kdy se v divadelním sále
uskuteční jedinečný koncert virtuózního houslisty Pavla
Šporcla. Tento světově proslulý hudebník si pro své posluchače a obdivovatele připravil koncert připomínající
330. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob Johanna Sebastiana Bacha.
Ke spolupráci si Pavel Šporcl vybral komorní orchestr Czech
Ensemble Baroque Orchestra, s nímž detailně studoval všechny
Bachovy barokní koncerty určené houslím, smyčcům či bassu
continuu. Premiéra koncertu Bacha na Šporcla proběhla před
dvěma roky v Praze a hned po prvním beznadějně vyprodaném
vystoupení bylo jednoznačné, že se jedná o naprosto výjimečný
počin, což potvrdila i slova nejednoho odborného hudebního
kritika. Kvalitu dovedlo ocenit i obecenstvo, na všechny následující houslistovy koncerty byly vstupenky po uvedení do prodeje
během několika dní beznadějně vyprodány.
V Prostějově budou mít návštěvníci Městského divadla
možnost slyšet nejen samotného Pavla Šporcla. Doprovázet jej bude i houslistka Elen Machová a další virtuózní
hudebník hrající na hoboj Vilém Veverka, jehož technika
a přednes jsou nenapodobitelé. Naposledy měli lidé v Prostějově možnost oba dva spatřit na vlastní oči dva roky, nyní se
tedy tato dvojice představí v rámci společného koncertu. Během
něho se můžete kromě pěti Bachových koncertů těšit také na

BASKETBAL:
sobota 8. dubna:
15:00 Orli Prostějov – Nymburk (3. čtvrtfinále extraligy juniorů, hala SC DDM Pv).

HÁZENÁ:
sobota 8. dubna:
16:00 Prostějov – Bohunice (19. kolo
2. ligy mužů, hala ve Studentské ulici).

KULIÈKY:
 

sobota 8. dubna:
10:00 Turnaj Masters (akce juniorů
i dospělých pro řádné členy Českého
kuličkového svazu, areál Křenůvky).



Šporclovu unikátní vlastní virtuózní variaci Kde domov můj, což
je podle jeho slov doposud nejobtížnější skladba, která se kdy
v jeho širokém repertoáru objevila. Nejen na tuto intimní skladbu s hlubokým podtextem se můžete těšit v rámci pondělního
prostějovského koncertu. Kombinace dvou hudebních mistrů
slibuje nezapomenutelný zážitek.
První dotek smyčce se strunami je v Městském divadle naplánován s úderem devatenácté hodiny v pondělí 3. dubna. Tak
Bacha na Šporcla!

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 7. dubna až neděle 9. dubna:
14:00/9:00 Turnaj mladších žáků
(Víceúčelová hala a ZS v Prostějově).

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

 DIVADEL
Kino METRO 70

Školní 1, Prostějov
pondělí 3. dubna
17:30 Mžitky
polské životopisné drama
20:00 Popírání holocaustu
americké životopisné drama
úterý 4. dubna
17:30 Kráska a zvíře
rodinné fantasy USA
20:00 Masaryk
životopisné drama ČR/SR
středa 5. dubna
18:00 Večer francouzského divadla
4. ročník francouzského divadla se studenty
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
a Lycée Maupertuis ze Saint-Mala ve Francii
čtvrtek 6. dubna
17:30 Power Rangers:
Strážci vesmíru
americké akční sci-fi
20:00 Raw
francouzský psychologický horor
pátek 7. dubna
15:30 Putování tučňáků: Volání oceánu
francouzský dokument
17:30 Ghost in the shell 3D
americké akční drama
20:00 Raw
sobota 8. dubna
15:30 Šmoulové:
zapomenutá vesnice 3D
americký animovaný film
17:30 Power Rangers: Strážci vesmíru
20:00 Kráska a zvíře
neděle 9. dubna
10:30 Šmoulové: zapomenutá vesnice
15:30 Pátá loď
rodinný film ČR/SR
17:30 Power Rangers: Strážci vesmíru
20:00 Úkryt v zoo
životopisné drama USA

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 3. dubna
17:00 POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ KURZY
čtvrtek 6. dubna
9:00 KRAJINA HANÁ
výstava Leony Hlavinkové
pátek 7. dubna
18:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN
PRO SENIORY

Úterý

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

Zámek Prostìjov

Pernštýnské nám. 8, Prostějov
pátek 7. dubna
16:00 MIROSLAV FRANTIŠEK
KOUPIL - VELIKONOCE
Olomoucká 25, Prostějov
vernisáž výstavy souboru obrazů prováčtvrtek 6. dubna
zející nás velikonoční tematikou
19:00 MARYŠA LP 2016
Maryša, léta Páně 2016. Po pěti letech od Poslední večeře po Tomášovo vyznání
od premiéry se na repertoár vrací nejúspěšnější inscenace olomouckého ZUŠ V. Ambrose
uměleckého souboru Slovanský tyátr.
Kravařova 14, Prostějov
Vrcholné drama bratří Mrštíků pohledem nejmladší generace se stalo překva- do 28. dubna
„CESTY,
CESTOVÁNÍ…“
pením Jiráskova Hronova 2011 a soubor
s inscenací následně procestoval celou výstava oceněných prací z okresní
výtvarné
soutěže.
republiku.
do 31. května
VÝSTAVA
Knihovna
Výtvarný obor ZUŠ Plumlov
se představuje…
(Galerie Linka)
Vápenice 9, Prostějov
pondělí 3. dubna
13:30 SLÁMOVÝ DEN
Zámek Konice
jako každý rok před Velikonocemi si pod
vedením zkušené „pletařky“ může kdokoli, pátek 7. dubna
děti i dospělí, přijít vyzkoušet tradiční pletení 17:00 OLOMOUČTÍ
slámových ozdob a malování kraslic voskem vernisáž výstavy za účasti autorů
(Zámecká galerie)
středa 5. dubna
do 31. května
16:00 DESKOHRANÍ
EXPOZICE
ZVYKŮ
A ŘEMESEL
Máte rádi deskové hry? Každou první
středu v měsíci se můžete připojit ke skupině herních nadšenců v knihovně.
Apollo 13
čtvrtek 6. dubna
Barákova 12, Prostějov
15:00 PORADNA SOS
pátek 7. dubna
Kino klub
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam 20:00 LAST CHANCE TO DANCE
se obrátit? Odborní právní poradci s vámi Koncert skupin Strike Out, Outsider,
budou řešit váš konkrétní problém.
Jiří Drtil Acoustic
Školní 4, Prostějov
17:00 MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP sobota 8. dubna
středa 5. dubna
Proč muži chtějí výsledky a ženy zážitky? 20:00 KRUCIPÜSK
14:00 UČITELKA (BioSenior)
O tom všem bude přednáška, kterou zahájí koncert známé české kapely
československé drama
krátká mantra terapie.
sobota 8. dubna
do 13. dubna


15:00 MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU SPISOVATELÉ JAK JE NEZNÁTE
pásmo pohádek ČR
Komenského 6, Prostějov
Ernest Hemingway a Victor Hugo psali nazí.
17:30 TROLLOVÉ
Hugo navíc ve dnech autorského „bloku“ pátek 7. dubna
americký animovaný film
kázal svým podřízeným odnést všechny 19:00 PAVEL CALLTA
20:00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
jeho šaty, aby tak nemohl ven a byl připoután koncert českého zpěváka
česká romantická komedie
ke své práci. Další dvě stovky zajímavostí ze
soukromí třicítky autorů, klasických i současnašich i zahraničních se můžete dozvěMÌSTSKÉ DIVADLO ných,
dět díky této literární výstavě.
nám. Sv. Čecha 3, Prostějov
PROSTÌJOV
do 11. dubna
RADOSLAV KOČÁR
ŠPALÍÈEK
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
výstava obrazů olejomaleb převážně
pondělí 3. dubna
Uprkova 18, Prostějov
z krajiny Vyškovska
19:00 BACHA NA ŠPORCLA
čtvrtek 6. dubna
abonentní koncert nejen známého umělce 17:00 POHŘBÍVÁNÍ V DOBĚ
  
středa 5. dubna
KAMENNÉ
18:00 EXPEDIČNÍ KAMERA
vernisáž výstavy, na níž vystoupí písničkáři Prostìjov
filmový festival outdoorových filmů. Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek
Odvaha, dobrodružství a divoká příroda do 24. dubna
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
v nejlepších snímcích uplynulé sezóny.
neděle 9. dubna
GEOLOGIE SVĚTA v amatérské
pátek 7. dubna
16:00 TANEČNÍ ČAJE
fotografii profesionálního geologa
19:00 PYGMALION
k poslechu hraje Romantica band
výstava geologické zajímavosti z pěti
hrají: C. Mayerová, R. Teprt, M. Hrubý
Romana „Pytlíka“ Doležela
kontinentů v obrazech

DIVADLO POINT

DUHA

Galerie N7

4.4.

9.00 - 10.00
Pro školy i veřejnost

akce
v regionu...

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Koncert „Muži mlsají vždy rádi“
Tuto středu 5. dubna
od 19:00 hodin se
v konickém zámku představí mužský vokálně-experimentální soubor
Affetto s vystoupením „Muži mlsají
vždy rádi“. Repertoár Affetta zahrnuje vše od české a evropské renesance přes soudobou klasiku až po
úpravy spirituálů, písní Beatles a například Slávka Janouška. Soubor využívá barevných možností mužského
čtyřhlasu, kterému vévodí vysoký
kontratenor, spojení pěveckého mistrovství s tradičními i méně obvyklými nástroji - klavír, varhany, cimbál,
tabla, didgeridoo.
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aneb, co se
  STAVY kde děje…

Vítání jara v Kostelci
Místní radnice, mateřské centrum
a hasiči v Kostelci na Hané zvou na
slavnostní Vítání jara, které se uskuteční
v neděli 9. dubna od 15:00 do 17:00 hodin. V programu vystoupí Kosíř, Malý
Kosíř, Mateřská školka, Mateřské centrum, taneční kroužek country, taneční
kroužek zumby a dramatický kroužek.
Po celou dobu programu budou probíhat dílničky a velikonoční tvoření.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika každé sudé pondělí od 17:00 hodin.
RÙZNÉ...
Raisova 1159, Prostějov
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se koná Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Provzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
Ekocentrum Iris
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
Husovo nám.67, Prostějov
* v sobotu 8. dubna od 9:00 hodin se koná rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližakce pro širokou veřejnost „Ukliďme svět, ší informace v kanceláři č. 106 nebo
ukliďme Česko!“. Sraz je u občerstvení U na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Abrahámka.
* Patchwork Prostějov se chystá na SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝVelikonoce! Chcete si vyrobit opravdu CHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské
originální velikonoční dekoraci? Láká vás centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15,
něco nového? Právě vám je určeno naše Prostějov 796 01. I v roce 2017 nabízíme
velikonoční tvoření, které se uskuteční možnost využít služeb našeho zařízení.
tuto sobotu 8. dubna od 9:00 hodin. Kromě odborného sociálního poradenství
Bližší informace u paní Evy Schwarzové na také zajištění baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
tel. 602 733 568.
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na
SONS PROSTÌJOV
* ve středu 5. dubna od 13:45 do 16:15 změnu telefonního čísla poradenského
hodin se v sále restaurace U Tří bříz koná zařízení: 775 549 777.
„Jarní shromáždění“ členů Oblastní odPoradenská služba České obchodní inspekbočky
* ve čtvrtek 6. dubna od 9:00 do 12:00 ce proběhne vždy první pracovní pondělí
každého měsíce roku 2017 (leden až čerhodin je na programu Pletení z pedigu
* v pátek 7. dubna se uskuteční výlet do ven) v zasedací místnosti Odboru rozvoje
Otinovsi s návštěvou mlékárny a mož- a investic, kancelář č. 435 ve třetím poschoností nákupu mléčných výrobků za zvý- dí Magistrátu města Prostějova, Školní
hodněné ceny. Odjezd z Pv autobusem 4. Konzultace probíhají v časovém rozmezí
od Alberta v 9:00 hodin ze stan.č.10. od 13:00 do 16:00 hodin. Bližší informace
je možno získat na Odboru obecní živnostenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí
MC Cipísek
budovy (kanceláře č. 143 až 147).
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do
Křesťanské maňáskové divadlo „Za jeden
17:00 hodin
provaz“ zve malé i velké na představení
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Hopíkovo dobrodružství, které se koná
Polokruh“ je otevřena nastávajícím mav neděli 9. dubna v 16:00 hodin, Církev
minkám, maminkám po porodu i s dětmi,

bratrská, Šárka 10a, Prostějov.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
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.
Proč muži chtějí výsledky a ženy zážitky?
Zveme vás na přednášku pod názvem
MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP, která se
koná ve čtvrtek 6. dubna 2017 v Městské
Knihovně v Prostějově, Skálovo nám.6, od
17:00 hod. Součástí programu bude mantra terapie a ochutnávka. Vstupné dobrovolné, rezervace na tel.: 731 445 474
Tuto neděli 9. dubna od 17.00 hodin se
v modlitebně ČCE, Kollárova 6 Zpívání
na Květnou neděli. Uslyšíte skladby
k postnímu období, včetně Stabat Mater
od A.Caldary. Zpívá smíšený pěvecký sbor
EXAUDI a jeho solisté.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2 je z důvodu
dlouhodobé nemoci dočasně uzavřena.
Informace pouze na e-mail:
Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 3. dubna 2017
Číslo 14•Ročník 21
Naleznete
uvnitř

„DEPEŠÁCI“
V APOLLU

 Páteční večer ozdobilo prostějovský rockový klub vystoupení revivalu legendární kapely strana 27

KALVODA
V KRALICÍCH?!

 Účastník krajského přeboru
odvolal Ivo Gottwalda a zatoužil
po velké rybě z první ligy!
strana 29

tte na
stran
37

Foto: Michal Kadlec

O triumf v míchání
alkoholických nápojù
zápolil rekordní
poèet barmanù

Miroslav Krotil prakticky poh&bil držovický fotbal...

Foto: Zdenk Vysloužil

Zdeněk VYSLOUŽIL

strana 28

AGELKY

PROSTĚJOV Těžké K. O. Bombastické vize, se kterými vstupoval na fotbalovou scénu podnikatel Miroslav Krotil, se v prach obrací. Majitel klubu AFK Prostějov City 2016, který do probíhají- VÍTĚZNĚ
cího soutěžního ročníku přihlásil tým mužů, starších žáků a žen, se v polovině sezóny rozhodl  Prostějovské volejbalistky vstouodhlásit hned dvě kategorie! „Nebyla jiná možnost. Neměli jsme na jaře kde hrát,“ vysvětlil pily do extraligového play-off dle
očekávaní
strany 40 a 41
stručně důvody svého kroku Miroslav Krotil, jednatel AFK Prostějov City 2016.

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL
JEDNOU Uklízíme si Hlouelu,
V sobotu na šlágr jara
VTOU PIJDETE TAKÉ?
 Uplynulou sobotu hořel les
v Laškově na Prostějovsku. U požáru druhého stupně zasahovalo
deset jednotek hasičů a použit byl
i vrtulník.
 Šipkaři extraligového týmu
Tygři Prostějov neprožívají dobré období. Uplynulý pátek padli
v Šumperku, když ztratili od stavu
6:6 všechna dílčí utkání a vraceli se
s debaklem 6:14!
 Olomoucký kraj zjišťuje zájem
o kotlíkové dotace. Na webových
stránkách spustil anketu, očekává
se opět velký zájem.
 Ve středečním krajském finále
školních basketbalových výběrů
dívek zvítězila děvčata Gymnázia
Jiřího Wolkera Prostějov a předčila
tak své chlapecké kolegy, kteří byli
předminulý týden třetí.
 V pořadí už sedmý ročník
soutěže Stavba roku 2016 Olomouckého kraje zná vítěze.
Hejtman Ladislav Okleštěk předal
ocenění v pěti kategoriích.
Čtěte na www.vecernikpv.cz
 Opory kosteleckého házenkářského klubu Pavel Přikryl
a Filip Dořičák jsou v extraligovém
semifinále. Se svým kmenovým
klubem Zubřím postoupili přes
Frýdek-Místek.

PROSTĚJOV Okrašlovací spolek města Prostějova se v sobotu 8. dubna znovu připojí k celonárodní akci
Ukliďme Česko. Desítky dobrovolníků tak vyjdou s igelitovými pytli, aby společně vyčistili od odpadků prostějovský biokoridor Hloučela. Přidáte se také? Šéfka Okrašlovacího spolku láká zájemce na buřty!
„Již dvakrát jsme uklízeli břehy řeky Hloučely od Olomoucké ulice směrem na Močidýlka. Český svaz ochránců přírody Iris dvakrát do roka čistí zase Hloučelu od Tiché po Kosteleckou, a jsou velmi rádi za podanou ruku v podobě úklidu dalšího kusu biokoridoru,“ řekla Večerníku Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího spolku. Vzápětí také vysvětlila, proč
se spolek chopil úklidu zrovna uvedené oblasti. „Bydlím v nedaleké lokalitě, a tudíž vždy poté, co skončí zima, vidím, že břehy
jsou velmi zanesené odpadky. Obzvláště za garážemi se nachází až
neuvěřitelné množství všelijakého nepořádku. Své jistě dělá i existence nedalekých obchodních domů, vítr zanáší odpadky z parkoviště přímo k Hloučele. Ale stále si říkám, jak může někdo jen tak
vyhodit odpadky do přírody? To je pro mě zcela nepochopitelné,“
říká Milada Sokolová. Šéfka Okrašlovacího spolku a prostějovská
zastupitelka nyní shání dobrovolníky, kteří jí s úklidem pomohou.
„Oslovila jsem všechny lidi bez domova, se kterými se téměř dva
měsíce stýkám při výdeji polévky. Myslím, že mě nezklamou a přijdou ti, kterým to zdraví dovolí, nemám na mysli vyloženě staré
pány. Slíbila jsem na závěr opékání buřtů a čas na „pokec“. Věřím,
že přijdou,“ těší se organizátorka úklidu Hloučely. Ten se ovšem
uskuteční v době, kdy se hned o kousek dál hraje fotbalové utkání
s Baníkem Ostrava. Nedá se tak vyloučit, že fanoušci hostujícího
týmu se o „úklid“ v negativním slova smyslu postarají také... „Doufám, že baníkovce Hloučela zrovna lákat nebude,“ směje se Milada
Foto: archív Veerníku
kolová.
Sokolová.
(mik)

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV „Prohráli jsme, ale nemůžeme čekat, že
ve Znojmě vyhrajeme po jednom podařeném výkonu. Pokud chceme něco dokázat, musíme takto pracovat pořád,“ řekl bezprostředně po skončení utkání
ve Znojmě trenér 1.SK Prostějov Petar Aleksijević.
Uhodil tak pověstný hřebík na hlavičku.
Jak připomněl, zápas si jeho svěřenci opět prohráli vlastními chybami. „Chybou je nedisciplinovanost a vlastní chyba je také podklouznutí
v rozhodujícím okamžiku. Nejde to svést na štěstí
či smůlu, my si ale takovým výkonem štěstí můžeme příště zasloužit. Kluci si ověřili, že mohou hrát se špičkovým
mužstvem, většinu prvního poločasu jsme nehráli jen na defenzivu,“
naznačil taktiku pro zápas s Baníkem.
Kormidelníkovi i fanouškům nezbývá než doufat, že budou hráči nabuzeni do dalších zápasů, pak možná přibudou i nějaké body. „Lidé
by měli na Baník přijít už jen proto, že se v Prostějově jedná o velký
svátek. Těžko spekulovat, jestli se někdy naskytne podobná příležitost,
aby v ligovém utkání přivítal Prostějov Baník Ostrava. Díky správnému
rozhodnutí pánů Langra a Jury přihlásit Prostějov do druhé ligy tato
generace hráčů i diváků takovou šanci má. Sigmu jsme už přivítali, teď
přijede Baník, následovat bude Opava, České Budějovice, Žižkov, to
jsou všechno zvučná jména představující lákadlo pro diváky. Já mohu
za sebe slíbit, že mužstvo bude připraveno tak, aby mohlo do zápasu
nastoupit stejně, jako ve Znojmě,“ zve fanoušky do ochozů v sobotu
8. dubna od 16:30 hodin Petar Aleksijević.
(tok)

FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANĚ 31,
O ZÁPASE S BANÍKEM PAK ČTĚTE NA STRANÁCH 29 A 37

KAM ZA F

TBALEM

➢

KRAJSKÝ PØEBOR – 21. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
1.HFK OLOMOUC „B“
SOBOTA 8.4. 10:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 9.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
SOBOTA 8.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

SK JESENEC-DZBEL
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 8.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbelu

SK PROTIVANOV
TJ SMRŽICE
NEDĚLE 9.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

24

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

FORTUNA FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA - 20. KOLO
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O DVACET TISÍC KORUN

BOJUJE PŘES STO TIPÉRŮ!

Celoroční tipovací soutěž FOTBALOVÁ DEVÍTKA 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
nejúspěšnějšího tipéra či tipérku. Vedle spousty zajímavých cen se může vítěz 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. Proto neváhejte a zapojte sebe i vaše přátele, hned na úvod vás byla více jak stovka!

Klára ani hrát nechtěla!
Premiérové kolo populární FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU se vyznačovalo mimořádnou vyrovnaností. K
prvenství stačilo jedenáct bodů z šestnácti možných a na tuto metu se dostalo hned tipujících. Štěstěna při losování
pak přála jediné ženě v osudí, a sice Kláře Knápkové z Kostelce na Hané.
Jedenadvacetiletá fotbalistka místního FC je pravidelnou účastnicí soutěže, ale úspěchu v podobě vítězství v týdenním kole se dočkala poprvé. „Já už jsem ani letos tipovat nechtěla. V minulosti se mi moc nedařilo. Přesvědčil mě
přítel Michal a udělal dobře. Teď to rozjedeme na těch dvacet tisíc korun, co je cena pro celkového vítěze,“ se smíchem
poznamenala Klára a dodala: „Ve fotbalu fandím samozřejmě Kostelci!“
(zv)
Trio vítìzù rozsoudil opìt LOS
Pivní odmìna pro Jirku Horáka!
Také druhé soutěžní kolo naší fotbalové
tipovačky – DEVÍTKA VEČERNÍKU –
nepostrádalo na dramatičnosti. Do boje
o dvacetitisícovou prémii a další hmotné
odměny se zapojilo již sto osmnáct soutěžících. Vítězem druhého kola se stal se
ziskem jedenácti bodů Jiří Horák. Stejný
bodový součet nasbírala i Pavla Maliňáková a Vladimír Kaštyl, jelikož ale může
vyhrát pouze jeden, muselo se losovat. Šéfredaktor Petr Kozák vytáhl lísteček se jménem Jiří Horák. Na Pavlu Maliňákovou
a Vladimíra Kaštyla čekají v redakci také
ceny a k vyzvednutí budou od středy 5.
dubna.
Na vítězném tiketu Jirky Horáka položily základ vítězství dvě remízy, a to Kralic
a Výšovic. Dále předpokládal úspěch Určic v Kojetíně a trefil i výhry Všechovic,
Otaslavic a Skalky. Naprosto stejný tip
měl i Vladimír Kaštyl. Trochu jinak na to
šla Pavla Maliňáková. Místo Určic chytila
dvojku Brodku a místo Skalky domácí
záběr Újezdce. Horák a Maliňáková se vyšvihli také do čela celkového pořadí, které
s nimi okupuje ještě Ladislav Šťastný.
Jak jste tipovali? Tentokrát vás většina výsledků pořádně zaskočila, což se promítlo i
na velkých bodových rozestupech. Jedinou
tutovkou se ukázala domácí výhra Otaslavic. Absolutně vás naopak zaskočila remíza
Hané v Přemyslovicích, kterou trefil pouze
Otto Vymazal. Moc jste také nepočítali
s výhrami Brodku u Prostějova a Skalky.
Výsledky: 1. Rapotín – Kralice 3:3 (37
správných tipů), 2. Kojetín – Určice 0:1
(32), 3. Všechovice – Mostkovice 2:0 (72),
4. Újezdec – Němčice n. H. 3:0 (21), 5.
Otaslavice – Olšany 4:1 (94), 6. Čechovice
B – Brodek u Pv 1:2 (12), 7. Skalka – H.
Štěpánov 4:1 (13), 8. Přemyslovice – Haná
Pv 1:1 (1), 9. Vrahovice – Výšovice 1:1 (27).
Pořadí 2. kola: 1.-3. Jiří Horák, Pavla Maliňáková a Vladimír Kaštyl všichni 11. 4.
Rostislav Spáčil, 10. 5.-6. Zdeněk Pazdera(1) a Ladislav Šťastný oba 9. 7.-12. Jan
Buigl, Lukáš Frys, Richard Vaverka, Jiří
Spáčil, František Vysloužil, Roxana Müllerová všichni 8. 13.-18. Jan Vysloužil, Karel
Brachtl, Josef Václavík, Michal Polehla, Miloslav Brázda, Vladimír Krč všichni 7. 19.-34.
Tomáš Lakomý, Renáta Benešová, David
Gryglák, Aleš Rus, Ladislav Frňka, Zdeněk
Halenka, Bob Hála, František Grulich, David Blahák, Vladimír Staněk, Dušan Vrána,
Ivo Zmeškal, Tomáš Frňka, Josef Soldán,
Karel Sklenář, Miroslav Slezák všichni 6.
35.-46. Petr Látal, Otto Vymazal, Jakub Zatloukal, Tereza Kučerová, Pavel Novák, Květoslav Nejezchleba, Jakub Jamrich, Roman
Ryba, Květoslav Lužný, Klára Knápková,
Pavel Kucharčuk, Michal Lužný všichni 5.
47.-70. Tomáš Gottwald, Eva Mičková, Antonín Daněček, Miroslav Růžička, Roman
Cibulka, Zdeněk Pazdera(2), Jaroslav Kouřil, Martin Lužný, Jitka Vlachová, Oldřich
Horák, Rudolf Trefený, Zdeněk Majer, Anna
Svobodníková, Kristián Spartakus, Michal
Petržela, Radek Motal, Libor Doležel, Petr
Musil, Jiří Kočař, Libor Nakládal, Jiří Paul,
Hana Prášilová, Markéta Kaštilová, Roman
Prokeš všichni 4. 71.-79. Vendula Musilová, Jaromír Přecechtěl, Miluše Musilová,
Petr Přibyl, Jana Klusová, Zdeněk Langr,
Magdaléna Vránová, Jaroslav Drábek, Lukáš
Antl všichni 3. 80.-97. Petr Müller, Benedikt Pražák, Martin Hlavinka, Petr Zajíček,
Adam Vičar, Miroslav Pluháček, Lukáš Král,
František Sedlák, Drahomír Dufek, Stanislav Konupka, František Patz, Josef Trubka,
Karel Štěpánek, Zbyněk Lošťák, Oldřich
Lošťák, Vladimír Kouřil, Martin Kučera, Jiří
Doležel všichni 2. 98.-114. Vladimír Franc,
František Svobodník, Zdeněk Jurenka, Jiří
Svoboda, Jaromír Seidler, Jaroslav Jordán,
Petra Halousková, Kamil Kohoutek, Eva
Halousková, Jiří Hájek, David Karhan, Lenka Karásková, Edvard Drtil, Radovan Vičar,
Oldřich Trávníček, Ladislav Pírek, Miloslav
Ondrouch všichni 1 bod.
Celkové pořadí po 2. kole
najdete na www.vecernikpv.cz
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TIPOVACÍ KUPÓN
%#"Q
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 3. KOLO:
TIP

1

0

2

1. 1.SK Prostějov - Baník Ostrava
2. Kralice n.H. - 1.HFK Olomouc

3. Náměšť - Lipová
4. Němčice n. H. - Nezamyslice
5. Klenovice - Ústí „B“
6. Dub n. M. - Vrchoslavice
7. Jesenec - Kostelec n. H.
8. Vrahovice - Ptení
9. Hvozd - Pivín (dorost)

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

kultura

žovala divákům. V programu zazněly
písně známé z muzikálu Fantom opery,
filmové Twilight ságy, zfilmovaného
románu Victora Huga Chrám Matky
Boží v Paříži, či filmů Duch, Schindlerův seznam či Fantomas.

jímž tématem se staly cestování a cesty.
Celkem se v soutěži objevily více než
dvě stovky výtvarných prací ze základních uměleckých škol z celého prostějovského okresu. Odborná porota jich
z celkového počtu nakonec vybrala
dvaačtyřicet a těm udělila jednadvacet
ocenění i stejný počet čestných uznání. Těch se tedy sešla opravdu spousta,
pozitivem bylo také to, že většina z nich
se vernisáže osobně účastnila, a to ať
Martin PYTELA
už samostatně, či v doprovodu rodičů.
Mladí výtvarníci měli možnost své Bylo tedy vidět, že jim na ohodnocení
umění předvést tentokráte v soutěži, je- vlastních prací opravdu záleží.

PROTĚJOV
V Mladí a talentovaní
výtvarníci ze Základní umělecké
školy Vladimíra Ambrose nezahálí.
Kromě toho, že se zúčastnili výtvarné soutěže, stihli také společně se
svými učitelkami uspořádat výstavu a k ní vernisáž vlastních děl. Tu
mohou zájemci o žákovské umění
spatřit i nyní v prostorách ZUŠ na
Vápenici.

Foto:
to: Ma
Mart
M
Mar
ar
aartrttin
in P
Pyytela

Jednu z úspěšných představovala také
Tereza Antoníčková, kterou nejen na
vernisáži, ale i při rozhovoru doprovázel
její jistě pyšný táta: „Maluji už téměř čtyři
roky, chodím do výtvarného kroužku na
Základní umělecké škole. Téma soutěže
mi bylo velice blízké, protože cestování
mám opravdu ráda, moc mě baví poznávat nová místa,“ svěřila se Večerníku
talentovaná žačka výtvarného oboru prostějovské „zušky“. Na otázku, jaký obraz
do soutěže namalovala, odpověděla náá
sledovně: „Kreslila jsem holku s klukem
a během tvoření jsem si představovala
mého tatínka, jak vždycky chytne mamku a něco jí ukazuje a vysvětluje,“ usmí-í
vala se při pohledu na své dílo. Vyhlašovaa
la se nejen kategorie jednotlivců, ocenění
se dočkaly také práce kolektivní. Vernisáž
k výstavě všem přítomným ukázala, že
o budoucnost se obdivovatelé umění a
toho výtvarného především obávat nemusí. Nejen na Prostějovsku se rodí stále
velké množství talentů a je pouze dobře,
že se i přes velké množství dalších volnočasových aktivit děti věnují také výtvarné
činnosti. Přesvědčit se o tom můžete
sami, jelikož obrazy jsou vystaveny i
nadále na Vápenici v budově ZUŠ.

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV
V Jak Večerník informoval své čtenáře v předminulém vydání, kulturní komise rady města doznala
jedné změny. Z osobních důvodů odstoupil ředitel prostějovského muzea Daniel Zádrapa. Jeho místo ale dlouho
prázdné nezůstalo, po třech letech se totiž do komise vrací
její bývalá předsedkyně Milada Sokolová!
„Na jednání rady byla zvolena za staronovou členku kulturní
komise. O jejím přínosu nemusíme vůbec diskutovat, Milada toho nejenom pro kulturu v Prostějově dělá strašně moc,“
potvrdila Večerníku Alena Rašková, primátorka Statutárního
města Prostějova.
Samotná předsedkyně Okrašlovacího spolku a prostějovská
zastupitelka za ODS má ze svého návratu do komise pochopitelně radost. „Jsem ráda, že jsem byla zvolena. Myslím, že mohu
zúročit zkušenosti z členství v komisi v předešlém funkčním
období, kdy jsem ji vedla. Nyní také mohu využít i informace
z krajské kulturní komise, ve které působím od krajských voleb.
Koordinace mezi krajskou a městskou úrovní může podle mne
být užitečná pro dění v Prostějově,“ konstatovala pro Večerník
Milada Sokolová.
„Nyní se hlavně těším na nápady od dvou nových tváří v čele
dvou kulturních institucí v Prostějově, a to vedoucí Duhy
a ředitelky kina. Věřím, že obě dámy mají co nabídnout.
S napětím čekám spoustu jejich nových podnětů. Při této
příležitosti bych chtěla poděkovat dlouholeté vedoucí Duhy
paní Alici Gregušové za všechnu její skvělou práci pro prostějovskou kulturu. Věřím, že její nezapomenutelný hlas budeme
nadále slýchat na mnoha kulturních akcích v našem městě,“
dodala Sokolová.
(mik)

Zádrapu nahradí Sokolová

Foto:
Fo
oto:
to: Mart
Marttiin P
Pytela

nelituji. S náročnou skladbou, s níž bilancovala svůj život plný vzletů a pádů
slavná francouzská šansoniérka Edith
Piaf, se vyrovnala velmi obstojně.
„Letošní koncert se mi opět líbil. Ostatně na tyto akce chodím každý rok. Orr
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BYLI JSME
U TOHO

Za mikrofonem se vedle Petry Vidmuchové představila její sestra Zuzana Kožňárková. Osvědčené sourozenecké duo pak doplnila Lenka
Nesvadbíková, která zazpívala píseň
Non, je ne regrette rien čili Ničeho
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BYLI JSME
U TOHO

Z VERNISÁŽÍ

mají rock and roll v krvi a zatančili na
melodie známé z muzikálu Pomáda.
Ve filmovém duchu se neslo i následné
hlavní vystoupení Dechového orchestru ZUŠ Vl. Ambrose, který letos nacvičil program FILMusic. „Uslyšíte známé
filmové a muzikálové melodie, které
vám zahraje orchestr pod vedením dirigentů Rudolfa Proseckého a Zdeňka
Pelly,“ vysvětlila Petra Vidmuchová,
která celým koncertem vkusně provedla a jednotlivé skladby poutavě přibli-

navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...

PROSTĚJOV
V Od neděle 26. do pátku 31. března byl hlavní kouč prostějovských
j
volejbalistek
j
Miroslav
Čada na cestách, většinu z tohoto
necelého týdne strávil na Kubě.
Důvod? Řešení hráčských posil ze
středoamerického ostrova pro VK
AGEL na příští sezónu 2017/18.
Po návratu domů toho zkušený trenér
oficiálně moc neprozradil. „Jednání s

kubánským vedením jsou z naší strany
dlouhodobá a v něčem z tamní logiky
věci složitější. Každopádně se mi povedlo dosáhnout určitých výraznějších
posunů, první podrobnosti budu moci
zveřejnit
j ppravděpodobně
p
za několik týdnů,“ řekl Čada v sobotu Večerníku.
Jedním z hlavních bodů jeho další
daleké cesty na druhou stranu zeměkoule bylo započít snahu o návrat

mladičkého mega talentu, univerzálky Melissy Vargas. Ta však po loňské
operaci ramene stále ještě netrénuje
a dostat ji zpět na Hanou se zatím
nejeví příliš pravděpodobně. „Bude
to hodně těžké, ale jestli půjde znovu do ciziny, tak podle mého názoru
určitě k nám,“ věří Čada.
Svou šestou pracovní misi do exotických
končin každopádně považoval za úspěš-

pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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Diťase (Ditu Gálíkovou), Elišku Ticháčkovou nebo Kaču Kohoutovou.
Jinak se přerovské družstvo obměnilo,
v podstatě jej beru jako každého jiného soupeře.“
 Co bude nejdůležitější k zisku
dalšího mistrovského titulu?
„Hlavně by se už neměl nikdo zranit.
Zmíněná Suli Matienzo se možná
stihne vrátit do hry na finále, jenže
Trnec (blokařka Veronika Trnková)
je mimo až do konce sezóny a Frigi
(jinou blokařku Laura Frigo) delší
dobu trápí bolavá achilovka, proto za
ni dnes musela zaskočit mladá Sarah
Cruz. Zvládla to dobře, ale je jasné,
že každé nové zranění by nám mohlo
nadělat dost nepříjemné problémy.
Jednak pro zápasy play-off – zvláště ty
těžší v závěrečných kolech – a taky do
přípravy. Zase trénujeme v nižším počtu, únava logicky roste a musíme se
s tím co nejlépe poprat. Pokud zůstaneme zdravé, věřím v pokračování našeho výkonnostního růstu z poslední
doby. A v takovém případě na obhajobu vítězství v extralize určitě máme!“

NA


Miroslav ÈADA
A - trenér VK AGEL Prostìjov
„Náš výkon byl slabý. Od začátku jsme špatně bránili, k tomu se postupně
přidaly zbytečné chyby při řešení jednoduchých věcí v mezihře a vítězství tři
nula prakticky zachránila Bára Gambová. Bylo tam hodně hrubek, měli jsme
špatnou přihrávku i defenzivu zejména proti Evě Svobodové. A celkově šlo o
varování, že takhle hrát určitě nemůžeme.“
Libor GÁLÍK
K - hlavní trenér Volejbal Pøerov
„Tentokrát to Prostějov asi malinko podcenil po včerejším jasném zápase. My
jjsme ddobře
bř ddodržovali
d ž li ttaktiku
ktik a jjednu,
d možná
ž á i ddvěě sady
d mohli
hli získat.
íktK
Koncovvky jsme si však pokazili vlastními chybami. Přesto se mi náš výkon celkově líbil,
jen škoda toho výsledku nula tři.“



Hostům se vyplácelo výrazné překopáá
ní sestavy, oproti předchozímu dni hráli
mnohem lépe. Naopak prostějovský
mančaft se v pozměněném složení trápil
(nejvíc na příjmu) a jeho špatná produkk
ce vyvrcholila zkraje druhé části, kdy
rozjeté Přerovanky nasadily čtyřmi body
za sebou k trháku 2:5. Z téhle šlamastyky










měly k optimálnímu výkonu daleko.
A dobře podávající i celkově vzdorující soupeř s nimi držel ve zbytku
vstupní sady krok, před koncovkou
dokonce potrestal sérii minel překvapivým vyrovnáním z 21:16 na 22:22!
Hrozící šok vékáčko zažehnalo teprve
zvládnutým závěrem – 25:23 a 1:0.

obhájkyně národního titulu zvedl kvalitní
servis Rodriguez vedoucí k sedmibodové
šňůře na 9:5, ovšem ppřesto bylo
y ppatrné, že
Čadovy svěřenky nejsou vůbec v pohodě.
Což makající Gálíkova parta registrovala
a novým náporem získala vedení zpět na
svou stranu - 14:15! Kolektivu AGEL se
při mizerné přihrávce nedařilo skoro nic,
reálně se tak zhmotňoval nerozhodný
setový stav. Tuhle hrozbu papírově silnější
ansámbl nepřipustil až otočením z 16:18
na 19:18 a následným doražením dalšího
dramatického finiše – 25:22 a 2:0.
Osmé družstvo po nadstavbě tedy ztratilo v koncovkách obě vyrovnaná dějství, byť si aspoň zisk jednoho nejspíš
zasloužilo. Vstříc tomuto dílčímu cíli
znovu vyrazilo hned od začátku třetího
dějství, a neboť domácí plejerky měly s
jeho solidní hrou nadále potíže, rovnocenná bitva pokračovala (5:6). Definitivní zlom přinesla teprve zlepšená pasáž
Prostějova z 6:7 na 13:8, kdy se útočně
chytily Gambová s Rodriguez i Herelo-

3:0

vou a celý soubor VK zkvalitnil obranu.
Protivník pod zvýšeným tlakem neudrr
žel svůj standard, tudíž zbytek duelu již
proběhl jednoznačně – 25:16 a 3:0.
Statistiky z utkání najdete na straně 24!

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

jak se utkání vyvíjelo...

Stav série: 2:0

VK PV
VO PŘ

vedli celý zápas,“ hodnotil sobotní mač
olomoucký trenér Jiří Teplý. „Já si myslím,
že jediný problém dnešního utkání byl, že
jsme vůbec nehráli. Proti Olomouci prostě nehrajeme. Tečka,“ zajímavě glosoval
šternberský kouč Martin Hroch.
Ani ostravský soubor svého regionálního
soka z Frýdku v úvodním měření sil vůů
bec nešetřil a nandal mu to 3:0 (11, 18,
19). „Celý zápas jsme hráli koncentrovaně
a byli lepší v útoku i na servisu,“ konstatoval
spokojený lodivod TJ Zdeněk Pommer.
„Domácí měli všechny činnosti lepší. Douu
fám, že v dalším průběhu série budeme důů

stojnějším soupeřem,“ přál si jeho protějšek
z lavičky Sokola Leopold Tůma.
Mnohemvyrovnanějitovsobotuprobíhaa
lo mezi pražským a brněnským výběrem,
aby Olymp nakonec vydřel vstupní vítězství 3:1 (29, 16, -20, 20). „Mám radost, že
jsme zvládli toto velice těžké střetnutí, které
rozhodla koncovka prvního setu ze stavu
19:24. Stejně jako větší počet nevynucených chyb na straně protivníka. My jsme
podali dobrý kolektivní výkon,“ radoval se
kormidelník PVK Stanislav Mitáč. „Opravv
du jsme hodně chybovali a ztratili ten závěr
úvodní sady, které v play-off často rozhoduu

jí. Zítra budeme chtít navázat na to dobré z
dnešního utkání,“ nepropadal skepsi vůdce
Králova Pole Marek Rojko.
j
Co nedělní pokračování? Šternberk
na druhý pokus potrápil Olomouc
mnohem vydatněji, obhájkyně stříbra udolaly svou „farmu“ až po boji 3:0
(25, 18, 21). „Byl to vyrovnaný zápas a
můžeme být rády za výhru bez ztraceného setu,“ oddechla si kapitánka úpéčka Katarína Dudová. „Odvedly jsme
mnohem lepší výkon než včera, zlepšily
morálku a začaly bojovat. Díky tomu
byl zisk sady o hodně blíž,“ okomen-

tovala kapitánka TJ Eva Hudylivová.
Trablům se nevyhnula ani Ostrava, když
Frýdek-Místek v odvetě přemohla 3:0
(18, 27, 21). „Druhé utkání každé série je důležité, a proto je dobře, že jsme
uspěli ve třech setech. Byť pořád máme
rezervy,“ ohlížel se trenér favorizovaného TJ Pommer. „Tentokrát jsme byli
důstojným soupeřem, koncovku klíčové druhé sady rozhodovalo i štěstí,“
povzdechl si nikoliv nespokojený kouč
Sokolek Tůma.
Vyrovnáno 1:1 na duely je tak pouze
mezi Olympem Praha a KP Brno, ne-

boť domácí v nedělním dramatu ztratili
dvousetový náskok poměrem 2:3 (18,
20, -22, -18, -6). „Zpočátku byla na soupeři znát včerejší porážka, ale od třetího
setu se rozehrál. Navzdory prohře si z
utkání musíme vzít i něco pozitivního,“
neztrácel hlavu stratég z lavičky zástupce české metropole Mitáč. „Dnes se
individuality sklonily před týmovým
duchem. Společnými silami a velkou
trpělivostí jsme otočily zápas a to je
moc cenné,“ krásně obrat popsala kapitánka jihomoravské družiny Michaela
Doležalová.
(son)

a Brnem plane vyrovnaný boj, Olomouc i Ostrava jdou bezpečně za postupem

Na rozdíl od soboty si domácí tým
pohlídal úvod střetnutí a bleskově utekl na 8:2. O chvilku později
ale přišla na servis L. Kohoutová,
rozhodila favorita na přihrávce a
rázem bylo téměř srovnáno (9:7).
Vzápětí vzrostl rozdíl ve skóre zpět
(12:7), nicméně chybující Agelky

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV
V Z hrušky dolů, musí
zavelet v táboře volejbalistek VK
Prostějov. Nedokázaly totiž zopakovat pohodový vstup do play-off
UNIQA extraligy žen ČR 2016/17
a ve druhém utkání čtvrtfinálové
série byl Přerov dost blízko urvání
minimálně jednoho setu. Na špatný
nedělní výkon sice AGEL ve vlastní hale výsledkově nedoplatil, ale
těsné skóre je pro něj varováním
před pokračováním vzájemných
bojů vyřazovací fáze ve městě nad
Bečvou.

Čtvrtfinále číslo dva: prostějovské trápení, přesto výhra

dostane do základu kvůůli zdraa
votním problémům někoho
n
jiného a ne díky svým doobrým
výkonům. Zvlášť pokud se
s Suli
zranila tak smolně. Jenže stalo
se a my se s tím musíme jako
tým vyrovnat. Hrát co nejlé
ejlépe v daném složení, bojovat.“
 Matienzo si zlomila záprstní
kůstku v přípravě po srážce s vámi
při obraně v poli. Nedělaly si z vás
spoluhráčky legraci, že jste takto
rafinovaně proklouzla do základu?
„Tenhle vtípek samozřejmě padl, že
když jsem se tam nemohla dostat
normálně, tak přišlo hrubší řešení.
(smích) Pochopitelně to byla od holek jen sranda, zatímco vážně jsme se
snažily marně přijít na to, jak se Suli
vůbec mohla tak blbě zranit. Vrazila
totiž do mé levé ruky a přitom si zlomila svou levačku, což nedává logiku.
Prostě šlo vyloženě o smůlu.“
Vnímáte ještě po čtyřech letech
strávených v Prostějově větší osobní prestiž soubojů s Přerovem, odkud pocházíte?
„Teď už ani ne. Ze začátku po přestupu
sem to bylo jiné, hlavně během prvního roku jsem v utkáních proti Přerovu
bývala hodně nervózní. Postupně to
však opadlo a momentálně už vzájemné zápasy beru normálně. Víc tam
znám jen pár starších holek, se kterými jsem ještě hrávala, to znamená

8å1(&«7«0

„Doma chceme získat nějakou sadu, a pokud se extrémně zadaří, tak třeba i zápas.
K tomu potřebujeme co nejlépe bránit,
V Pro kterou z Agelek má probíhající čtvrtfinále exsoučasně se prosazovat útokem. Podstatt PROSTĚJOV
né je mít ze svého výkonu příznivý pocit traligové soutěže největší náboj? Určitě pro Barboru Gambovou.
a sezónu zakončit v rámci možností pozi-i Pětadvacetiletá smečařka se narodila i volejbalově vyrostla v Přerově,
tivním způsobem,“ přál si Gálík. Zbraně který je úvodním soupeřem prostějovských žen v letošním play-off.
neskládala ani kapitánka dvakrát poraže- Po sobotním hladce zvládnutém duelu série číslo jedna služebně
né ekipy. „Ve dvou setech jsme hrály fakt nejstarší členka vékáčka odpověděla Večerníku na několik otázek.
dobře a mohly je urvat, škoda. Na svém
podcenit, byť jde teprve o první kolo
hřišti to zkusíme znovu, základem bude
play-off. První čtyři útoky jsme však
bojovnost. Rozhodně předem nic nenamazaly do bloků, proto ta počátečexkluzivní
rozho
ovor
vzdáme, naopak toužíme favoritky maxi-i
ní ztráta. Naštěstí jsme se pak rychle
málně potrápit,“ slíbila Eliška Ticháčková. pro Večerník
rozehrály, vývoj otočily a celý zápas
Nad oběma tábory se vznáší jeden ab- Marek
zvládly relativně v pohodě.“
sentérský otazník, neboť Laura Frigo jde
Proběhne celá série takhle jedSONNEVEND
V
D
noznačně?
dnes, tj. v pondělí 3. dubna, na vyšetření
„Pokud my budeme hrát svůj stans bolavou achilovkou a Dita Gálíková si
během druhého měření sil poranila nohu. Vám osobně se zpočátku dařilo dard a vyvarujeme se zbytečných
výborně, pak už méně. Jaké bylo chyb i nedůsledností v dodržování
taktiky, mělo by to být podobně jasprvní střetnutí série?
„V útoku jsem se cítila docela v po- né.“
hodě, hlavně v úvodu to bylo dobré.  Po útočné stránce je na vás
Hrozný jsem ale měla příjem. Ze za- osobně znát s každým dalším mačátku po mně soupeřky tolik nešly, čem větší jistota. Souhlasíte?
tím jsem se do přihrávky moc nedo- „Pomáhají mi právě ty odehrané záy což je
j víc než pouze
p
trénovat.
stala, pak mi párkrát uletěla a od té ppasy,
chvíle se na mě protihráčky dost za- Čím větší počet soutěžních utkání
více informací
měřily. No a já jsem přijímala všude absolvuju, tím líp se na hřišti cítím a
možně okolo, jen ne tam, kam bych asi je to pak v tom útoku trochu vidět.

S formou ale rozhodně můžu jít ještě
měla.“ (úsměv)
 Do utkání jste vstoupily špat- nahoru, snad se budu dál zlepšovat.“
  ně, prohrávaly 0:3 a 3:6. Mohla za  Jak berete po zranění Sulian
Matienzo svou novou roli členky
to nedostatečná koncentrace?
trošku jo, i když jsme si před základní sestavy?
 „Možná
zápasem jasně řekly, že nesmíme nic „Není úplně příjemné, když se člověk
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nou. „Díky několikaletým osobním
kontaktům, dobrým vztahům i vzájemné
důvěře platí, že můžeme mít kteroukoliv
oporu reprezentace Kuby, o niž projeví-í
me vážný zájem.“ Díky tomu se pro následující soutěžní ročník slibně jeví příchod
jedné nadmíru zajímavé posily. „Ovšem
ppodrobnosti skutečně mohu pprozradit až
později,“ požádal Miroslav Čada o inforrmační trpělivost.
(son)

Prostějov (son) - Evropské volejbalové poháry žen 2016/17 se už blíží k
absolutnímu vrcholu. A s nadcházejícím koncem sezóny je stále víc patrná
výkonnostní převaha ultra silných tureckých klubů nad oddílovými zástupci ostatních států starého kontinentu.
V Lize mistryň nebude mít země půlměsíce trojí zastoupení ve Final Four
jen z toho důvodu, že istanbulští giganti Fenerbahce a Eczacibasi hrají ve
čtvrtfinále proti sobě. Do elitní čtyřky
má lépe nakročeno prvně jmenovaný tým, dále tam směřuje jiný celek
z Istanbulu Vakifbank a také Dynamo
Moskva, zatímco pořádající Conegliano z Itálie už má účast mezi nejlepším
kvartetem jistou.
V CEV Cupu se rýsuje turecko - italské
finále Galatasaray Istanbul (v úvodním
semifinále přehrál ruskou Kazaň) verr
sus Busto Arsizio (v národním derby
jasně vyloupilo Casalmaggiore). No
a v Challenge Cupu to mají do bitev
o trofej slibně rozjeté další vyslanec
někdejší Osmanské říše BBSK Bursa
společně s řeckým Pireem. Veškeré
odvety jsou na programu během tohoto týdne.
Champions League žen 2016/17
– výsledky čtvrtfinále (úvodní zápasy): Eczacibasi Istanbul (Turecko)
– Fenerbahce Istanbul (Turecko) 2:3
(16, -22, -19, 21, -12), Volero Curyy
ch (Švýcarsko) – Vakifbank Istanbul
(Turecko) 1:3 (15, -20, -17, -21),
Nordmeccanica Modena (Itálie) –
Dynamo Moskva (Rusko) 0:3 (-22,
-13, -13)
CEV Cup žen 2016/17 – výsledky
semifinále (úvodní zápasy): Pomi
Casalmaggiore (Itálie) – Busto Arsizio
(Itálie) 0:3 (-22, -20, -27), Galatasaray
Istanbul (Turecko) – Dynamo Kazaň
(Rusko) 3:0 (23, 25, 16)
Challenge Cup žen 2016/17 – výý
sledky semifinále (úvodní zápasy):
SSC Schwerin (Německo) – BBSK
Bursa (Turecko) 1:3 (-22, -28, 21,
-20), Olympiakos Pireus (Řecko) –
Jenisej Krasnojarsk (Rusko) 3:1 (15,
-18, 17, 25)

Turecko drtí
zbytek Evropy

Prostějov (son) - Nezvykle brzy
skončila sezóna mladým volejbalistkám VK AGEL Prostějov ve
věkových kategoriích U19 a U17.
Zatímco v předchozích letech pravidelně bojovaly až do přelomu dubna a května, tentokrát odehrály své
poslední soutěžní zápasy už v první
polovině března.
„Jak juniorky, tak kadetky dostaly po
svých závěrečných utkáních nějakou
dobu volno, aby si trochu odpočinuly a daly se zdravotně dohromady z
menších problémů. Potom zase téměř všechny naskočily do společné
přípravy, která potrvá skoro až do
letních prázdnin, tedy do druhé půlky června,“ prozradil šéftrenér mládeže ve vékáčku Jaroslav Matěj.
Tréninková náplň je však v současné
době lehčí a společná práce juniorských + kadetských plejerek prostějovského klubu zdaleka neprobíhá v
kompletním složení. „Některé holky
naskakují s ženským áčkem, které
má dvě zraněné hráčky, jiné se už
začaly věnovat beachvolejbalu, další
mají větší zdravotní potíže. Nic nehrotíme, ale jedeme dál,“ upřesnil
Matěj.
Důležitých podle něho bude hlavně
šest nebo sedm týdnů od začátku
května do období před zmíněnýý
mi letními prázdninami. „Po mistrovství republiky mladších žákyň
posuneme děvčata všech věkových
kategorií do těch týmů, za které budou podle svého stáří nastupovat v
příštím ročníku 2017/18. A takhle
jednotlivá družstva měsíc a půl
společně potrénují, aby si holky v
novém složení na sebe s předstihem
zvykaly,“ potvrdil Matěj krok praktikovaný na sklonku každého jara.

Juniorky a kadetky
VK nadále trénují

RYCHLÝ
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Černí pasažéři neměli šanci...

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

na 1. dubna. „Přemýšlela jsem, že bych
vám vyvedla aprílový žertík a zazpívala
vám. Pak jsem si ale řekla, že bude leppro Večerník
ší, pokud se ještě před zahájením koncertu nerozutečete a zůstanete tady,“
žertovala před téměř zaplněným sálem
Martin
starostka Čelechovic na Hané Jarmila
ZAORAL
Stawaritschová, která zároveň pozvala
přítomné na jarní výstavu umístěnou v
- přísálí sokolovny.
jovského hudebního tělesa v Čelecho- Jako první na pódium přiskotačili prvv
vicích na Hané letos připadlo přesně ňáci z místní základky, kteří ukázali, že

ČELECHOVICE NA HANÉ Triskaidekafobie. Takto krkolomně se nazývá chorobný strach z„nešťastné“ třináctky. Škoda že všichni postižení touto nemocí nedorazili uplynulou sobotu na Aprílový
koncert do sokolovny v Čelechovicích na Hané. Jednak by si užili parádní muziku, jednak se mohli
přesvědčit, že jejich obavy jsou naprosto liché. Třináctý ročník akce se obešel bez jakýchkoliv katastrof, čehož svědkem byl i Večerník.

PŘI APRÍLOVÉM KONCERTĚ
CHYBĚLO JEN STŘÍBRNÉ PLÁTNO
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HEIDY RODRIGUEZ

ŽHAVÁ NOVINKA

Solidní debut Cruz

aneb pohled
Mareike Hindriksen

Necelé dva měsíce po Tereze Slavíkové nastoupila ke své soutěžní zápasové premiéře za „A“-tým žen VK AGEL
Prostějov další juniorská odchovankyně hanáckého oddílu - Sarah Cruz.
A rovněž ona si svůj debut odbyla
proti Přerovu, byť poněkud neplánovaně. Měla být totiž jen připravena
ke střídání na lavičce, jenže italská
blokařka Laura Frigo laborující delší dobu s bolavou achilovkou ucítila krátce před začátkem sobotního
čtvrtfinále číslo jedna zhoršení stavu
své nohy. „Nechtěli jsme nic riskovat, proto ji hned po zahájení zápasu
nahradila Sarah,“ vysvětlil asistent
trenéra Agelek Lubomír Petráš brzké
nasazení Cruz. Ta si vedla vzhledem
k náročnosti své situace velice slušně
a posbírala pět bodů za čtyři úspěšné
útoky + jeden vítězný blok. „Zvládla
to dobře, což bylo pro výkon celého
týmu důležité,“ pochválil Petráš nadějnou volejbalistku zvyklou v juniorkách nastupovat spíš na univerzálu.
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obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

to bylo prostě špatné,“ nemaloval nic na
růžovo Miroslav Čada.
Za nepříliš vydařený mač číslo dva vyzdvi-i
hl pouze nejčastěji bodující duo Barbora
Gambová a Heidy Rodriguez. „Hodně
nás podržely,“ ocenil trenér Prostějova. Negativ však viděl víc. „Moc se nedařilo Verče
Tinklové, když holky útokem nepoložily
řadu jejích nahrávek na jednoblok a ona
potom znejistěla. Pod větší tlak při vyrovv
naném průběhu se pak dostaly všechny
hráčky, například mladá Sarah Cruz to
logicky nezvládla natolik dobře jako včera,
zvlášť pokud blokařku poslední dobou ani
nehrávala,“ rozebíral Čada. Nepovedený
souboj bral coby varování. „Věřím, že se z
toho všichni poučíme a v Přerově to z naší

strany bude mnohem lepší. Mančaft musí
víc potáhnout zkušené opory, rozhodně
je v našich silách navázat na jednoznačnou
partii ze soboty. V přerovské hale to může
být těžší než doma, ale stále jsem přesvědd
čen, že tahle série je především o našich
výkonech. Při kvalitní hře reálně máme i
venku na hladké vítězství a rychlý postup
do semifinále,“ zdůraznil Miroslav Čada.
Třetí čtvrtfinálový souboj dvou hanáckých kolektivů je na programu ve středu 5. dubna od 18.00 hodin ve městě
nad Bečvou. Jakmile by se senzačně
nerozhodlo, následovala by bitva číslo
čtyři o den později tamtéž, případně
páté utkání v sobotu 7. 4. od 17.00 na
palubovce haly Sportcentra DDM.
Papírový outsider si přitom samozřejmě
přeje co nejdramatičtější další vývoj série.
„Naším dílčím cílem bylo a pořád je sebrat velkému favoritovi alespoň jeden set.
Dneska jsme se k tomu dostali blízko, uhrát
třiadvacet a dvaadvacet bodů v Prostějově
je určitě fajn. Po dobrém nedělním výkonu

3:0

PROSTĚJOV
V Aprílový žertík negativního ražení? Ničím takovým prostějovské volejbalistky své fanoušky
na úvod čtvrtfinálové série UNIQA
extraligy ČR 2016/17 nepotrápily. Přerovské ženy sice do prvního
vzájemného duelu odstartovaly

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

jak se utkání vyvíjelo...

VK PV
VO PŘ

Favoritky vstoupily do střetnutí nekoncentrovaně, naopak soupeřky hned
vytasily tři bodové bloky a bleskově
získaly náskok 0:3. Domácí tým se z
překvapení chvíli vzpamatovával, ovv
šem netrvalo mu to až tak dlouho. Za
stavu 3:6 pomohla dobrým servisem
Herelová (7:6), nahoru postupně šly
i všechny ostatní činnosti, výborně se
dařilo v útoku Gambové. A větší chyy
bovost se plynule přesunula na hostující stranu. Rostoucí převaha vékáčka
vedla k trháku z 12:11 na 19:12, zahajovací dějství pak zanedlouho dospělo
k jednoznačnému konci - 25:17 a 1:0.

Marek SONNEVEND

nečekaně lépe, nicméně trvalo to
jen chvíli a zbytek souboje už jasně
opanovaly dobře hrající obhájkyně
mistrovského titulu.
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hřebíček na hlavičku kouč VK AGEL
Miroslav Čada. Sám zažil nadstavbová
klopýtnutí na prostějovské lavičce tři.
„To určitě není žádné hrozivě vysoké
číslo,“ pousmál se Čada, že statisticky
nevychází zase tolik zle. „Pamatuji si,
že pouze jedinkrát se nám stalo, abyy
chom během jedné nadstavby podlehli dvakrát,“ správně si vybavil slabší
sezónu 2012/13 a poněkud překvapivé výpadky 1:3 v Přerově i krátce poté
na Olympu Praha.
Tentokrát obhájkyně mistrovského
titulu padly dvakrát nejtěsnějším
poměrem, ovšem ještě pod vedením Petera Gogy. „Myslím, že už
nemá smysl se k tomu moc vracet.
Podstatné je, že poslední dobou nastalo zlepšení a mančaft jde výkonnostně
nahoru. A úplně nejdůležitější ze všeho vždycky je maximálně se nachystat
na play-off, právě tam hrát svůj top
volejbal. V minulých letech se nám
to pravidelně dařilo a pevně věřím, že
stejně povedený závěr zvládneme i letos. Byť musíme očekávat vysokou náročnost,“ uzavřel téma Čada. (son)

jsme s tím spokojení, na druhou stranu
zamrzí, když se dostaneme tak blízko a naa
konec to těsně nevyjde. Každopádně bylo
vidět, že i proti natolik silnému soupeři
dokážeme hrát vyrovnaně, na čemž se dá
stavět,“ plánoval kormidelník přerovských
volejbalistek Libor Gálík.
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vítězství
prohry

hluchém období, kdy je potřeba se začít fyzicky i celkově chystat na vrchol
v podobě play-off, tím pádem může
jít momentální koncentrace hráček
v některých případech trochu dolů.
A z toho logicky pramení občasná
zaváhání,“ uhodil svým vysvětlením
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víc narušována zrovna při únorovém a
březnovém střetávání elitní republikové pětky, v současnosti čtyřky. Čím to?
„Hlavní důvod je jednoznačně ten, že
jde o šňůru zápasů proti nejsilnějším
tuzemským soupeřům poměrně rychle za sebou. A navíc v takovém trochu

2009/10

8

0

Zápasová bilance VK AGEL Prostìjov v nadstavbì UNIQA
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Agelky se sice musely vyrovnávat s
absencí zdravotně indisponované blokařky Frigo, která střídala okamžitě po
startu zápasu a na marodce doplnila
Trnkovou s Matienzo. Juniorka Cruz
se ale zapojila solidně, tudíž ani ve druhé části nemělo prostějovské družstvo
žádné větší problémy. Přerov se sice
chvíli vyrovnaně držel (3:3) a poté ještě dokázal využít slabších momentů
na druhé straně sítě (ze 7:4 na 8:7), leč
vyšší volejbalová kvalita viditelně hnala
vpřed vítězky dlouhodobé fáze soutěže
v čele s rozparáděnou Casalis. Na snížení
okamžitě reagovaly šňůrou čtyř bodů na
12:7, čímž odpálily svou totální dominanci ve zbytku sady - 25:11 a 2:0.
Zkraje třetího setu to vypadalo na pokračující drcení hanáckého protivníka,
než se Gálíkovy svěřenky zpod enormního tlaku vymanily (z 3:0 na 4:3). Jen-





že vzápětí propukla suverenita pohodou sálajícího Čadova souboru nanovo
a šestibodová série na 10:3 poslala mač
vstříc jasnému závěru. Ten se však úplně nekonal tím, že zkroušená přerovská
parta v sobě našla energii odvrátit hro-

zící debakl pěti body za sebou (z 20:10
na 20:15). Celkový triumf VK se ale
navzdory tomuto dílčímu zaváhání neocitl v žádném ohrožení – 25:17 a 3:0.
Statistiky z utkání
najdete na straně 24

Lubomír PETRÁŠ - asistent trenéra VK AGEL Prostìjov
„Kromě úplného začátku, kdy musela Frigo hned střídat kvůli bolavé patě a tím se asi
trochu narušila týmová koncentrace, jsme utkání celkově zvládli dobře. Potíže nastávaly
pouze tehdy, jakmile nás Přerov víc zatlačil podáním, například ve druhé polovině třetí
sady. Důležité bylo, že se s nelehkou situací slušně popasovala mladá Cruz a střetnutí
jsme poměrně hladce drželi ve své moci.“
Libor GÁLÍK
K - trenér Volejbal
j
Pøerov
„Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, což se potvrdilo. Přesto jsme do utkání
vstoupili výborně a vypadalo to, že bychom si mohli zahrát vyrovnanou partii. Bohužel
soupeř nám v prvním a hlavně ve druhém setu hodně utekl, byl jednoznačně lepší. Až
v poslední sadě jsme zvedli hlavy a ukázali, že tyhle vzájemné zápasy by nemusely být
úplně jasné...“
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PROSTĚJOV
V Přesně tak, jak se
očekávalo, zatím probíhají série
úvodního kola play-off v UNIQA
extralize volejbalistek ČR 2016/17.
Stejně jako Prostějov s Přerovem
neztratili dosud jedinou sadu ani
Olomouc se Šternberkem a Ostrava s Frýdkem-Místkem, zatímco
Olymp Praha a Královo Pole svádějí nesmlouvavé řežby.
Výběr UP napoprvé smetl Sokolky 3:0
(15, 15, 13). „Na začátku dobře servírovala Hudylivová, dostali jsme čtyři body
a až tím se probudili. Pak už jsme jasně

MeziOlympem

V extraligové nadstavbě klopýtají ženy VK nejčastěji

PROSTĚJOV
V Jakmile přichází polovina února, měly by volejbalistky
VK AGEL Prostějov každoročně
zbystřit. Touhle dobou totiž pravidelně začíná nadstavbová část
UNIQA extraligy žen ČR a vězte,
že právě během téhle fáze historicky utrpěly nejvíc porážek v českých
soutěžích. Letošek to jedině potvrdil.
Nadstavba ve skupinách o 1. až 5. (1.
až 4.) místo a 6. až 9. (5. až 9.) příčku
je pevnou součástí extraligových bojů
něžného pohlaví od sezóny 2009/10.
Za těchto necelých osm let Agelky
prohrály v základní části nejvyšší
národní soutěže pouze dvakrát, v
play-off dokonce vůbec a v Českém
poháru jedinkrát až vinou nedávného olomouckého finále.
Naproti tomu zmíněná nadstavbová fáze přinesla vékáčku dohromady
pět porážek včetně dvou poměrně
čerstvých z aktuálního ročníku (2:3 s
Olomoucí i v Ostravě). Z toho jasně
vyplývá, že dlouhodobá suverenita
hanáckých mistryň je opakovaně nej-

Hlavního kouče VK výkonnostní pokles mezi úvodním a druhým střetnutím pranic netěšil. „Sobotní zápas jsme
zvládli kromě úplného začátku a jedné
pasáže ve třetím setu dobře, výkon byl
vcelku podle představ. Bohužel naši nedělní hru nelze označit jinak, než jako
slabou. Zbytečně moc jsme chybovali v
jednoduchých věcech mezihry, celkově

Marek
SONNEV
EVEND

původní zpravodajsství
pro Večerník

PROSTĚJOV
V V sobotu večer se čtvrtfinále UNIQA extraligy žen ČR
2016/2017 mezi prostějovskými a přerovskými volejbalistkami jevilo jako selanka, o čtyřiadvacet hodin později už vůbec ne. Navzdory
herní rozdílnosti však oba dosavadní duely vzájemné série dopadly
výsledkově stejně 3:0, tudíž favorizované družstvo Agelek má po
uplynulém víkendu dle předpokladů postupový mečbol.

Čtvrtfinále číslo jedna: kromě začátku jasně v režii domácích

„Do čtvrtfinálové série proti Přerovu jsme šly s tím, že nechceme ani nesmíme nic
podcenit. Úvod sobotního prvního utkání nám moc nevyšel, ale naštěstí jsme rychle
zabraly a většinu zápasu odehrály dobře. Byla tam potom jediná slabší pasáž ve
třetím setu, jinak jsme to měly i bez tří zraněných hráček bezpečně pod kontrolou.
Oslabení se asi víc projevilo v neděli, neboť druhý vzájemný zápas nám přinesl mnohem víc problémů. Oproti předchozímu dni jsme my hrály hůř a soupeř naopak
lépe. Hodně nám nešla přihrávka, od toho se odvíjely další časté chyby. Zlepšení
nastalo až během třetí sady. Podstatné je, že jsme oba domácí souboje zvládly tři
nula a do Přerova ve středu pojedeme s jasným cílem rychle sérii ukončit povinným
postupem. Horší nedělní výkon nás však musí varovat, že nic nepůjde samo a pro
třetí vítězství je potřeba si pevně dojít.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Fanoušků sice dorazilo na čtvrtfinálové duely extraligy mezi prostějovv
skými a přerovskými volejbalistkami
jen několik stovek, ale přesto vládla
v hledišti haly Sportcentra DDM zajímavá atmosféra. Za domácí stranu
se o ni tradičně starali nejvěrnější
příznivci staršího věku doplněni
tentokrát hlasitými rodiči debutují-í
cí juniorky VK Sarah Cruz, přičemž
zejména její argentinský tatínek
dával naplno průchod svému jihoamerickému temperamentu.
Hostující prapor zase držel vysoko
všeobecně známý fanoušek, který
za týmem Přerova obětavě jezdí
na každé utkání po celé republice a
nechyběl ani v Prostějově. Navzdory hladké porážce svého družstva
bouřlivě povzbuzoval celý sobotní
mač včetně mohutného skandování, prozpěvování i rámusu z řehtačky. Po skončení zápasu pak hřiště
zasypal konfetami, za což schytal
pokárání od přítomné ochranky.
„On si to po sobě uklidí,“ uklidňovala situaci zkušená opora hostů Dita
Gálíková. A sama v tom nadšenému fandovi následně pomáhala...

Divácky bylo veselo
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Miroslav
M
Čada má na své svěřenky z Kuby evidentně bllahodárr
ný vliv. Proti Přerovu ve čtvrtfinále extraligy zahrála
výborně už Dayesi Casalis během sobotního utkáu
ní číslo jedna a svou krajanku o den později ješjš
tě předčila jiná univerzálka Heidy Rodriguezz.
Ve druhém duelu série se stala nejvíce bodujíccí
hráčkou (18), když útočila se skvělou úspěšnosstí
60 procent a blýskla se také třemi esy. Již předch
hozí zápasy na sklonku nadstavbové části ukazzovaly její rostoucí formu a start play-off příznivvý
trend výkonnosti dosud nevyrovnané plejerky
ky
potvrdil. Třiadvacetiletému účku s jedničkou naa
dresu k tomu stačilo za uplynulý víkend jediné
střetnutí, do kterého byla nasazena.
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EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Mají za sebou již desítky nebo spíše
stovky úspěšných vystoupení nejen
v hudebních klubech, ale i na mnoha
festivalech, městských slavnostech,
srazech či dalších firemních a soukromých akcích u nás, u sousedů na
Slovensku, v Maďarsku či Německu. Řeč je o Depeche Mode Revival
Band, nejúspěšnější revival kapele se
zaměřením na Depeche Mode v České republice pocházejí z Mikulova a
okolních vesnic. Pro koncerty těchto příznivců britských hudebníků
známých mimo jiné tím, že ke svým
rockovým či popovým hitům využívají také „umělé zvuky“, je typické to,
že kromě originálních verzí vytváří
vlastní aranže songů podpořené videoprojekcí.
Nejinak tomu bylo během jejich prostějovského koncertu, jenž se odehrál
jak jinak než v Apollu. Kapela, která

vznikla v roce 2011 a jejímž frontmaVIDE
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nem je Aleš Nechvátal, jehož na pódiu
klikni na
doprovázejí Robert Charvát, Aleš Nowww.vecernikpv.cz
BYLI JSME
votný, Tomáš Magdon a Tomáš LukaU TOHO
čovič, přilákala poměrně velké množství posluchačů a tanečníků. Jedním
z nich byl i Jiří z Prostějova. „Osobně
jsem si myslel, že tu bude daleko menší počet příznivců hudby podle mého
názoru nejlepší britské kapely všech
dob. Moc dobře si pamatuji na své
mládí, na písničkách, které tady zazněly, jsem vyrůstal. Na jednu stranu
mě těší, že dorazili i mladší hudební
nadšenci, je však poznat, že této hudbě možná příliš nerozumí, nebo jim
zatím až tolik neříká. Přeci jen jsem se
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těšil i na klasické dupání doprovázející ** X
Foto: Ma
Martin Py
P tela
te
každý koncert ´depešáků´, místo toho
je k vidění dokonce i ploužák,“ výstiž- Navzdory tomu, že dupání se nejen tak i kapela užili. U hitů „Enjoy the
ně shrnul dění v prostějovském rocko- Jiří nedočkal, byli fanoušci v klubu silence“ či „Policy of truth“ tomu snad
vém klubu.
dobře naladěni a koncert si jak oni, ani jinak být nemůže.

Martin
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pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

ba mluvit. Ty navíc napodobovaly všemožné tance a jiné pohybové kreace,
které mohly spatřit u svého hlavního
hrdiny dne. Jednoduše řečeno, pro
všechny přítomné musela písničková
šou znamenat jeden velký zážitek.
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Dokonce došlo k tomu, že nejvášnivější fanoušci se odpoutali od svých
rodičů, vnikli i na pódium, ovšem především z důvodu, aby se nikomu nic
nestalo a bylo tak možno si představení užít naplno, byli sesláni zpátky o kus
dál. Nikomu to však nevadilo, jednalo
se pouze o bezpečnostní opatření,
které nebylo zbytečné, jak se během
následující hodiny ukázalo.
Tancujících a křepčících dětí v doprovodu rodičů pod pódiem přibývalo,
společně s Fíhou se všichni přítomní
takto postupně protancovali všemi
čtyřmi ročními obdobími od jara až

jaaký byl rok v „kasku“....

Davy dětí i dospělých se do připraveného sálu Společenského domu v
Komenského ulici hrnuly již několik
desítek minut před plánovaným zahájením. Každý, kdo měl na nedělní
akci zakoupen lístek, chtěl pro sebe a
své potomky zajistit ta nejlepší místa.
Boj o místo co nejblíže pódiu se však
po několika minutách od propuknutí
šou ukázal jako zbytečný...
Mladí návštěvníci Společenského
domu totiž okamžitě s prvními písněmi začali zaplňovat prostory u hlavv
ních aktérů večera, kouzelného skřítka
Fíhy a jeho pohádkových kamarádů.
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PROSTĚJOV
V Mezi dětmi oblíbený
pohádkový skřítek Fíha, jenž pochází
ze sousedního Slovenska, zavítal společně se svými dalšími pohádkovými
kamarády do Společenského domu v
Prostějově. Během podvečera z neděle 26. března tak mělo hned několik
rodičů se svými ratolestmi o program
postaráno. Skřítek si pro své fanoušky
připravil jedinečnou zábavnou šou,
během níž došlo na několik písní, které přítomným rozhodně nebyly cizí.
Bylo možné na vlastní oči sledovat,
jak si texty skladeb broukají i samotní
tatínkové a maminky, o dětech netře-

www.vecernikpv.cz
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po mrazivou zimu. Pomohlo k tomu
několik písní. Bylo až k neuvěření, jak
všichni v sále znali texty Fíhových hitů
a svým prozpěvováním a pohybovými
kreacemi dopomáhali utvořit především pro děti nezapomenutelnou atmosféru.
Na slovenského skřítka, kterého ztvárňuje Martina Jelenová, dorazily mimo
jiné i Kateřina Vyhlídalová s dcerkou
Valentýnkou. „Malá sleduje Fíhu v televizi, minulý týden se nám na poslední chvíli podařilo sehnat lístky a od té

doby jsem doma neslyšela nic jiného.
Jsme rády, že se to povedlo a máme tak
možnost vidět naše oblíbence naživo,“
uvedla pro Večerník. Paní Stodolová,
její kamarádka, doprovázela dceru
Elinku a s úsměvem dodala: „Zrovna
hrají naši nejoblíbenější písničku Bum
bác, rády máme i Kolovrátek.“ Bylo
tak vidět, že Fíhu znají velice dobře i
samotní rodiče. Písničková šou pro
nejmenší se vydařila, zaplněný Společenský dům se bavil a tím pádem byl
hlavní úkol dne splněn.
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FÍHA A JEHO
KAMARÁDI BAVILI
A NEJMENŠÍÍ DIVÁKY
Nová písničková šou Rok slavila úspěch u dětí i jejich rodičů

www.vecernikpv.cz
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MIKULOVŠTÍ „DEPEŠÁCI“ koncertovali v Apollu

OLOMOUC Pojedenácté se uskuteční předávání Cen
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za uplyy
nulý rok. Slavnostní večer proběhne už tuto středu
5. dubna 2017 v Moravském divadle v Olomouci. Prestižní akci pořádá už tradičně vedení hejtmanství společně s prostějovskou společností TK PLUS.
L
Také letos budou ceny uděleny v devíti kategoriích, další
bude Cena veřejnosti, další regionální osobnost bude uvedena do Dvorany slávy a samostatnou kapitolou večera
bude předání Ceny hejtmana Olomouckého kraje. „Letos
to ale bude zvláštní, Ceny hejtmana budou uděleny rovv
nou tři. Předchozí rok byl vážně výjimečný a nebylo možné mezi tolika kvalitními navrženými rozhodnout pouze
o jediném vítězi,“ poznamenal Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
Slavnostním večerem bude provázet Marek Eben.
Vystoupí například Aneta Langerová, Michal Hrůza
nebo Viktor Preiss. „Cena Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury za uplynulý rok se za dobu své existence
stala prestižní společenskou událostí. Stále přibývá nominací, což jen potvrzuje, že region nemá nouzi o kvalitní
kulturní akce ani osobnosti,“ pochvaluje si také náměstek
hejtmana Olomouckého kraje František Jura.
Od prvního ročníku je spolupořadatelem společnost TK
PLUS, která si váží možnosti podílet se na tomto projektu.
„Z pohledu regionů v celé České republice je to ojedinělý
projekt. Jsme rádi, že můžeme být u toho již jedenáct let
a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat. O budoucnost nemáme obavy, v kraji je stále hodně šikovných lidí,
umělců i kulturních nadšenců a každý rok přibývají další,“
míní generální manažer TK PLUS Petr Chytil.
(lv)

chestr k nám vždy dorazí s jinými skladbami a často i v dosti odlišném složení.
Divím se, že to v takovém množství
Nejen ti, pro které
lidí vůbec zvládnou nazkoušet,“ zhod- PROSTĚJOV N
notila akci jedna z jejích pravidelných představovala britská elektronická
skupina převážně v osmdesátých
účastnic.
a devadesátých letech bezmezný
vzor, měli minulý pátek možnost
písně slavné kapely Depeche Mode
slyšet v hudebním klubu Apollo 13.
Své umění do těchto podzemních
prostor přijeli představit hudebně
aktivní příznivci z Mikulova a okolí. Seskupení je i mimo území České republiky známo jako Depeche
rychleji
Mode Revival Band.
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Pondělí 3. dubna 2017
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Kulturní ceny budou !"#$

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

společnost

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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Pohár za nejlepší cocktail putuje do Prahy

BYLI JSME
U TOHO

Dne.1. dubna 2017
oslavili manželé
Mária a František KROUPOVI
z Prostějova 50 roků
společné cesty životem.
Do dalšáích let hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti přeje syn
s rodinou.
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PROSTĚJOV Akce, která každoročně přitahuje do Prostějova
stále větší a větší zájem přívrženců všeho druhu. Letošního pátého ročníku tradiční soutěže v míchání alkoholických nápojů
Amundsen Cup se tak zúčastnil rekordní počet studentů hotelových škol či středních odborných učilišť. A mladí adepti
barmanského řemesla dokázali ze soutěže vytvořit velmi
atraktivní show plnou napětí. Večerník byl po celý čtvrteční
den veškerému dění na blízku.

 V#$Y#  \  "#&B
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Foto: archiv P. Czvalinga

>>> Dokončení ze strany 3
Do klání se přihlásil i čtyřiadvacetiletý Petr Czvalinga žijící
v Prostějově. Absolvent Švehlovy
střední školy polytechnické pracuje jako kuchař pro Restauraci a pivnici U Hudečků a ve volném čase
působí jako model.
Hlasovat pro něj můžete na facebookovém profilu rádia Kiss
Delta. Fotka s největším počtem
takzvaných lajků posílá jejího majitele přímo do finále bez nutnosti
projít dalším castingem. Uzávěrka
je v pátek 7. dubna. Letošní finále
soutěže Muž roku se uskuteční 25.
srpna 2017 v Náchodě.
(mls)

původní
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pro Večerník
Michal
KADLEC
Čtvrtek 30. března patřil Národní
dům mladým adeptům barmanského
řemesla. Od devíti do patnácti hodin
zde soutěžili o nejlépe namíchaný
koktejl, přičemž museli použít předem dané ingredience. „Vloni přijelo
do Prostějova sedmatřicet soutěžících, letos to bylo už třiačtyřicet. Je to
rekord a my jsme pyšní, že naše soutěž získává čím dál tím větší prestiž
po celé republice. Vždyť o Amundsen
Cup zápolili budoucí barmani z Ostravy, Opavy, Uherského Hradiště,
Pardubic, Chrudimi, Českých Budějovic, Prahy a dalších míst naší země.

Já osobně jsem velmi ráda, že se nám
tak velkou akci podařilo zvládnout.
Přípravy byly velmi náročné, teď už
mi ale spadl kámen ze srdce,“ svěřila se Večerníku Mária Zámostná,
zástupkyně ředitelky pro odborný
výcvik Středního odborného učiliště
obchodního v Prostějově.
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Během šestihodinového maratónu
museli mladí barmani v Prostějově
předvést všechno, co se zatím naučili. Ale pozor, na namíchání koktejlu,
který by mohl aspirovat na celkové vítězství, měli chlapci a dívky pouhých
pět minut! „Úkolem soutěžících bylo
namíchat tři porce drinku s použitím minimálně dvou centilitrů vodky Amundsen a dále předepsaného likéru i sirupu.
Jako nealkoholický nápoj mohli použít
výhradně výrobky společnosti Coca-Cola. Na míchání měli skutečně jen pět
minut a bylo vidět, že tento časový limit
byl pro některé soutěžící hodně náročný,“
usmála se hlavní pořadatelka letošního
Amundsen Cupu. Odborná porota však

2x foto: Michal Kadlec

soutěžící nehodnotila jen podle chuti
namíchaného koktejlu. „Komisaři posuzovali i čistotu sklenic, techniku míchání,
dodržování předem stanovených receptů, závěrečné ozdoby a samozřejmě také
celkový vizuální vzhled koktejlů. Nebylo
to jednoduché, soutěžící se museli vyrovnat se vším,“ objasnila Mária Zámostná.
Amundsen Cup nakonec putuje do hlavního města, prvenství
získal Petr Špák z Prahy se svým
koktejlem Smoked Spiced. Druhý
skončil Václav Ruček z Olomouce
s drinkem Sabina a jako třetí nejúspěšnější byla vyhodnocena Tereza
Jezdinská z Pardubic s namíchanou
pochoutkou Dragon Cocktail.

Kromě zástupců pořadatelského učiliště předávali ceny i senátorka Božena Sekaninová či náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Ladislav Hynek.
Neztratili se ovšem ani zástupci prostějovského učiliště, kteří obsadili
13., 14., 23. a 25. místo. „A to není
špatný výsledek, jsme spokojeni,“
sdělila zástupkyně ředitelky SOU obchodního v Prostějově.
Jaká je budoucnost tohoto klání?
„Nyní si na dva týdny vydechneme
a už začneme připravovat nový ročník. Soutěž ale bude probíhat už pod
jiným názvem a s novými sponzory.
Princip však zůstane naprosto stejný,“
předeslala Zámostná.

jakk se míchhallo při amunndseen cuppu...

3x foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Už jen necelé dva týdny nás dělí od druhého ročníku Vetí
likonočního jarmarku na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově.
Vedení magistrátu, který za
zpříjemnění jarního svátku
a bohatý kulturní i společenský program zaplatilo
bezmála půl milionu korun,
si slibuje vysokou návštěvnost.
Mají k tomu být vytvořeny všechny
předpoklady, vždyť se předpovídá
nádherné počasí! Velikonoční jarmark 2017 v Prostějově se uskuteční již od této soboty 8. dubna do
čtvrtka 13. dubna.
„Vloni jsme uspořádali premiérový
ročník, měli jsme ovšem smůlu na
počasí, takže návštěvnost nebyla velká. To nás ale neodradilo a věříme, že
letos to bude o něčem úplně jiném,“
věří Ivana Hemerková, náměstkyně
primátorky Statutárního města Prostějova. Podle duše celého projektu
připravili organizátoři letos mnohem
pestřejší program, než tomu bylo
loni. „Byl koncipován pro všechny
věkové kategorie. Začínáme vystoupením harmonikáře, pak přijde na
řadu národopisný soubor Mánes

z nich totiž nabízel prodej zboží, které
vůbec s Velikonocemi nesouvisí. U dřevěných stánků se tak
budou prodávat pomlázky,
vajíčka, různé druhy potravin a chybět samozřejmě nebude ani populární trdelník.
A co by to bylo za jarmark, kdyby chybělo také něco ostřejšího pro
případné zahřátí. I když očekáváme
teploty okolo dvaceti stupňů, tak snad
se meteorologové nespletli,“ usmála se
náměstkyně primátorky. „Výše nájemného za každý prodejní stánek a den je
stanovena na jedno sto korun, prostor
pro umístění stolů pro občerstvení je
zdarma. Součástí nájemného je i dodávka elektrické energie.“
Večerník tedy zajímalo, kolik letošní Velikonoční jarmark bude městskou pokladnu stát? „Účast všech
účinkujících přijde na 273 tisíc korun.
Nejdražší je samozřejmě vystoupení
skupiny ATMO Music a zpěvačky
Ilony Csákové. Dalších 220 tisíc korun zaplatíme za technické zajištění
jarmarku a za energie. Vše tedy přijde
bez sedmi tisícovek na rovného půl
milionu korun,“ prozradila Ivana Hemerková.
(mik)

($
 
tu
tuto sobo
a další folklorní soubory. Pamatovali
jsme ale i na mládež, proto jsme zajistili koncerty rapové hudební skupiny
ATMO Music, což má být pro omladinu opravdová pecka, Vrcholem
pak bude vystoupení zpěvačky Ilony
Csákové, ale také skupiny Smokie
revival,“ vyjmenovala největší taháky
Hemerková.
Organizátoři vsadili také na vystoupení dětí z prostějovských mateřských škol, která se vloni náramně
osvědčila. Prostějované budou mít
k dispozici i možnost zakoupit si
něco z širokého výběru velikonočního zboží na nefalšovaném trhu.
„Přišlo nám celkem devět žádostí
o možnost stánkového prodeje, my
jsme však schválili pouze osm. Jeden

PROSTĚJOV Předposlední lednový den 2017
odešel do cyklistického ráje poslední zástupce staré
vodičské party Jiří „Jacek“ Nakládal. Byl nadšencem
kolečkářského sportu tělem i duší.
V roce 1940 vstoupil na pódium cyklistiky ve svém
rodném Prostějově, kde na místní ploché dráze na sokolském stadionu za Kosteleckou ulicí dokázal zatopit
i těm největším hvězdám tehdejší československé elity.
Na kole aktivně závodil za Prostějov až do svých 38 let.
Legendárním se stal v roce 1950 závod za motorovými vodiči v Brně na Bauerově hliněné dráze, kde
Jacek až v posledním kole podlehl tehdejšímu vítězi
Závodu míru Janu Veselému. V roce 1963 už jako člen
Favoritu Brno pokračoval v této disciplíně jako vodič.
Zakrátko vytvořil kvalitní duo společně s pardubickým rekordmanem Stanislavem Venclovským. Stali
se nesmiřitelnými soupeři dvojice vynikajících bratří
Jiřího a Karla Páralových. Jejich souboje byly vždy dech
beroucími zážitky.
Koncem sedmdesátých let se společně s partou
brněnských vodičů J. Kočím, Ottou Šmerdou a Karlem
Rozmarýnem pustil do vlastní konstrukce motocyklů
o obsahu 2500 ccm. Jacek tento stroj uvedl do provozu
v roce 1967. Se svým prostějovským souputníkem
Stanislavem Steiglem na něm vytvořil československý
rekord výkonem 73,800 kilometrů za hodinu, jenž už
nebyl nikdy překonán.
Se svým dvaapůllitrem pak závodil o rok později v Itálii,
kde byl cyklistickou federací CONI angažován jako lektor italských vodičů na motocyklech s obsahem válců
1250 ccm, za nimiž se mělo v roce 1969 startovat na
Mistrovství světa v Brně. Byl jediným československým
vodičem, který závodil na profesionálním poli.

 %')( )*

Po ukončení své profesionální dráhy a spuštění železné
opony závodil už jen na drahách socialistických zemí se
závodníky zvučných jmen, jako byli J. Mikšík a Rudolf
Labus. Později se věnoval stavbě silničních i dráhových
kol, na nichž také na veteránském poli sám závodil.
Byl několikanásobným účastníkem světového poháru
v rakouském Sankt Johanu.
V dubnu by Jiří Nakládal oslavil 92 let. Byl to srdcař,
který celý svůj život zasvětil cyklistice. Čest jeho
památce!
(jaz,son)

letos slavíme jubileum...
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KRALICE LOVILY
Zdeněk VYSLOUŽIL

sport

NĚ

EXKLUZIV

KALVODU!

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
ĚJOV Bídný
Bídn bodový zisk přinutil kralické fotbalové vedení jednat. Po domácí blamáži se
Šternberkem došlo k odvolání dlouholetého trenéra Ivo Gottwalda. Večerník zjistil, že jeho náhradou se měl stát Leoš
Kalvoda! „Je pravda, že jsme tohoto zkušeného lodivoda oslovili a jednali s ním. Mělo jít o dočasnou výpomoc, než
získá angažmá ve vyšší soutěži,“ potvrdil Jan Novotný, předseda
kralického klubu. Nakonec dohoda padla a novým koučem FC je Tomáš VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 37
Vincourek, mládežnický trenér 1.SK Prostějov.

➢

GJW nejlepšími
Za šest dnů Studentky
volejbalistkami republiky!

JE TU BANÍK

PROSTĚJOV Fotbalový fenomén, kterým je bezesporu mužstvo Baníku Ostrava, je na pomyslné cestě do Prostějova. Oba
týmy se ode dneška připravují na
vzájemný duel, jenž se uskuteční už tuto sobotu. Do Prostějova
s týmem ze Slezska zavítá také
trenér Vlastimil Petržela, rodák
z Kralic na Hané. Lodivod Baníku
prošel moravskými kluby a teprve
závěr hráčské kariéry prožil ve
Slavii Praha. Mnohem bohatší je
právě jeho kariéra trenérská, v níž
má za sebou i úspěšné angažmá
v ruském Petrohradu.
Přestože během zimní přestávky
Baník posílil varnsdorfský útočník
Jakubov, nejlepšími střelci přípravy
byl Brazilec De Azevedo a slovenský
forvard Urgela. I když všichni trenéři
prohlašují, že výsledky přípravných
zápasů nehodnotí, Baník prohrál
pouze dva z deseti „přáteláků“ a tre-

Boxery Prostějova čeká přímá
BITVA O STŘÍBRO v extralize

PROSTĚJOV Rozlučka jako
hrom! Poslední domácí extraligový zápas letošní sezóny absolvují
borci BC DTJ tuto neděli 9. dubna.
Soupeřem jim bude atraktivní slovenský výběr z bratislavského Ružinova. „Mají nabitou sestavu samými slovenskými reprezentanty.
Vždycky říkám, že se doma má vy-

SONDA
EVŽENA
HOLUBA

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:

zjistili jsme

nér Petržela byl s přípravou vcelku
spokojen. Zdá se, že se Baníku podařilo tým dostatečně stabilizovat
a je připraven poprat se o návrat do
první ligy.
Vstup do jarní sezóny měli sice Baníkovci více než zdařilý, že je vavřín
pouze bobkový list a neradno na
něm usínat, jim ovšem vzápětí připomněli Valcíři z Frýdku-Místku.
Ostře sledované slezské derby však
v Opavě rozhodl jedenáct minut
před koncem Mičola. Úspěch Slezané slavili i včera v televizním utkání
proti Vlašimi. Kouč Petržela dále
spoléhá především na brankáře
Vaška, kapitána Zápotočného, zkušeného Suse, legionáře Mešaninova, Hlinku či posilu z pražské Slavie
Hrubého. Chybět má De Azevedo,
který je dlouhodobě zraněný, když si Úsp šná výprava volejbalistek GJW s vít
na tréninku pošramotil nárt.
Utkání se hraje v sobotu 8. dubna KARLOVY VARY, PROSTĚJOV
(tok) Pozice obhájeny! Školní volejod 16:30 hodin.
balový výběr Gymnázia Jiřího
Wolkera Prostějov získal opět
republikový primát. Stalo se tak
počátkem předminulého týdne
v Karlových Varech, kde se konalo
republikové finále středních škol.
hrávat, ale tentokrát
Tým vedený Zuzanou Bálintovou
bych bral i remízu.
nechal na štítu všechny soupeřky
Tím ale neříkám,
a zaslouženě se radoval ze zlaté
že nechceme vyobhajoby.
hrát,“ konstatoMladé volejbalistky z Hané byly velval k utkání Petr
Novotný, trenér prostějovského kými favoritkami a svou pozici také
potvrdily. Ve skupině nejprve porasouboru.
>>> pokračování na straně 43 zily soupeřky ze Žďáru nad Sázavou

Foto: internet

Volejbalistky VK AGEL Prostějov
vstoupily do play-off dvěma suverénními výhrami beze ztráty setu.
Soupeřkám z Přerova se ani v jednom utkání nepodařilo v setu uhrát
přes dvacet míčů.
DEBAKL:
Basketbalisté Prostějova přepisují
historii. Nejprve ztratili šanci na postup do play-off, ve kterém dosud
nikdy nechyběli, dalšími dvěma porážkami se utvrdili, že budou hrát
skupinu o záchranu...
aÍSLO:

znou trofejí.

2x foto: archiv GJW Prostjov

a Prahy. V semifinále si poradily
s děvčaty z Českých Budějovic a ve finále se stejně jako před rokem utkaly
s Libercem. Výběr GJW zvládl titulový zápas poměrem 2:0, stejně jako
všechny předchozí duely a beze ztráty
setu se stal nejlepším středoškolským
týmem České republiky.
Tým odehrál závěrečný turnaj ve
složení: Klára Dvořáčková, Aneta
Hůsková, Barbora Brodzianská,
Jana Muzikantová, Tereza Baláková, Veronika Boudová, Tereza
Strnadlová, Tereza Slavíková,
Aneta Weidenthalerová a Adéla
Stavinohová.

KDO OVLÁDNE HLEDIŠT ?

KDEPAK TY PTÁaKU HNÍZDO MÁŠ?

ŠKATULATA UŽ JSOU TU

Již za několik dní tu máme nejatraktivnější fotbalový zápas jara. Tedy alespoň z toho pohledu, jak zvučný soupeř do Prostějova přijede.
Na Hané se totiž v sobotu odpoledne představí tým Ostravy. Pro někoho Baníček, pro
jiného chachaři či banda chuligánů někde od
Polska, každopádně však celkově čtyřnásobný
mistr Československa či později samostatné
české ligy, který touží po okamžitém návratu
zpět mezi elitu. Favorit utkání je při pohledu
na tabulku jasný a jakýkoliv bodový zisk by
byl úspěchem, větším otazníkem než samotný výsledek tak zůstává, kolik lidí takto slavné
jméno osloví a kdo vlastně bude mít převahu
v hledišti. Na poslední domácí zápasy eskáčka
totiž chodilo jen pět šest stovek diváků, což
není mnoho, a o fanoušcích soupeře je známo, jak hluční a početní dokážou být, vždyť na
domácí zápasy ve Vítkovicích jich chodí nějakých sedm tisíc, tedy zhruba dvanáctkrát víc.
Naštěstí od sebe dělí obě města více kilometrů
a nejde o tradiční soupeře, bitek a demolování
bychom tak mohli být ušetření.

Na webových stránkách litoměřického oddílu se objevila zvěst, že od nadcházející sezóny
bude zrušena hokejová Liga juniorů. Z jejích
účastníků se mají stát oficiální „béčka“ dospělých družstev a místa nově najdou v krajském
přeboru, aby došlo ke zkvalitnění této soutěže. A úpravy se mají dotknout i dorostenců,
jejichž věková hranice se o rok posune. Podle
data uveřejnění by se nemělo jednat o aprílový žertík, nicméně oficiální svazové stránky
i portál hokej.cz mlčí a žádným článkem na
toto téma nedisponuje, čímž se spustil kolotoč
ještě bizarnějších situací. O radu jsme požádali
toho nejpovolanějšího, generálního manažera
mládeže LHK Radomíra Kužílka. Ve sluchátku
zněla hudba z filmové Popelky, a úvodní slova
refrénu byla vystihující, neboť známý kouč se
sice představil, avšak po našem dotazu začal
tvrdit, že to není on, že nemá s hokejem nic
společného, prý máme špatné číslo a kvapem
zavěsil. Možná měl důvod se bát, možná ho jen
přepadl záchvat plachosti, možná měl pravdu
a v hokeji se skutečně neorientuje.

Fotbalové jaro sice sotva začalo, avšak změn
na trenérských postech u regionálních týmů
ve vyšších než okresních soutěžích už nabídlo více než za celý podzim a zimu dohromady.
Je logické, že se funkcionáři snaží reagovat na
ospalý vstup svých celků do druhé fáze ročníku a kádry jsou již stabilizované, přesto jde
o poměrně nečekaný krok, když vezmeme
v potaz, že noví lodivodové nebudou mít moc
času na rozkoukání. Na rozbouřeném moři se
budou muset bleskurychle zorientovat, aby
po chopení se kormidla nabrali kurz, který
celou kocábku zavede do klidnějších vod.
Kdyby se totiž tento krok udál hned po skončení podzimní části, mohli mít všichni včetně
hráčů dostatek týdnů i měsíců na poznání se
a důkladné naladění pro jaro. Platí to zejména
v případě Určic, které se v kritické situaci nacházejí de facto od počátku sezóny, přesto se
dlouho ledy nehnuly. To Kralice trochu doplatily na obtížný los v úvodu jara, který je srazil
dolů, stále si však držely odstup od úplného
dna a zápasy pravdy mají teprve před sebou.
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V průměru tolik diváků bylo zvědavých na víkendové kolo fotbalového Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku mužů.
První teplý víkend jara bohužel
místo do hlediště lákal spíše na výlety do přírody.
VÝROK:

„TADY TEN ROZHODaÍ
JE HROZNÁ P..A.“
Fotbalista Výšovic Michal Okleštěk
na adresu hlavního arbitra
Jaroslava Krátkého
KOMETA:

PAVEL PEŘINA

Fotbalový rozhodčí z Prostějova si na
sklonku aktivní kariéry užil atmosféru
největšího tuzemského zápasu. Dostal
totiž delegaci na včerejší derby Slavia – Sparta jako druhý asistent a tím
i krásný dárek ke svému nedávnému
životnímu jubileu.

Foto: Zdenk Vysloužil
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Fotbal Extra – 19. díl

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

FOTBALOVÁ MLÁDEŽ REGIONU V KOSTCE
O titul okresního šampiona dorostenců se rozhoří
boj, vítězný pohár zůstane určitě na Prostějovsku

Původní servis pro Večerník připravil Petr Kozák, texty a foto: Zdeněk Vysloužil
Předlouhá zimní fotbalová pauza je u konce a s ní také seriál
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku „FOTBAL EXTRA“, ve kterém jsme
se ohlíželi za působením regionálních zástupců v první polovině
soutěžního ročníku 2016–2017. Postupně jsme se týden co
týden věnovali regionálním 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
zástupce v oficiálních soutěžích.
Dnešní devatenácté pokračování bude více zaměřeno na soutěže
OFS, ve kterých působí největší množství oddílů. Nejhojnější zastoupení mají soutěže přípravek, což je samozřejmě vzhledem
k budoucnosti fotbalu potěšující. Sonda do soutěží Okresního fotbalového svazu nabídne pohled na kategorii dorostu, žáků a také
přípravek.
Na následující straně máte pro inspiraci aktualizované tabulky
soutěží starších a mladších žáků plus kompletní jarní program
soutěže dorostu a v minulém týdnu rozlosované skupiny starších
i mladších přípravek společně s termíny jarních turnajů.
V příštím vydání se můžete těšit na poněkud překvapivý sumář,
který celý seriál FOTBAL EXTRA završí.
A Večerník vás bude pochopitelně provázet i celou jarní částí sezóny 2016–2017. Máte se tak i nadále na co těšit!

Pøebor OFS starší žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mužstvo
Sokol Brodek u Pv
Sokol Klenovice na Hané
Sokol v PivínU
Jiskra Brodek u Konice
Sokol Plumlov
SK Protivanov
FC Kralice na Hané

Z
6
6
6
6
6
6
6

V
5
5
4
3
2
1
1

R
0
0
0
0
0
0
0

P
1
1
2
3
4
5
5

S
53:9
29:14
24:5
40:20
14:37
9:23
7:68

B
15
14
13
9
6
3
3

pk+
0
1
0
0
0
0
0

pk0
0
1
0
0
0
0

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Lukáš ZAPLETAL (Klenovice na Hané)
2. Miroslav RAKAŠ (Brodek u Prostějova)
2. Tomáš SVOBODA (Brodek u Prostějova)

19 branek
15 branek
15 branek

4. Milan Holub (Klenovice na Hané), 13. 5.-6. Stanislav Vrba (Pivín) a Jan Zatloukal (Brodek
u Konice), oba 10. 7. Jan Vítek (Plumlov), 9. 8.-9. Daniel David (Brodek u Konice) a Tomáš Buchlák (Pivín), oba 8. 10. Martin Rakaš (Brodek u Pv), 7. 11.-12. Kryštof Robin Grepl (Brodek
u Konice) a Zdenek Dvořák
(Brodek u Prostějova), oba 6 branek.

Pøebor OFS mladší žáci
Mužstvo
1. Mostkovice
2. Olšany
3. Hvozd
4. Nezamyslice
5. Ur-ice
6. Sokol v PivínU
7. Výšovice
8. Lipová
9. Plumlov
10. Ptení

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

S
92:7
118:10
62:20
53:33
43:21
30:58
29:41
28:83
19:96
8:113

B
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

pk+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

pk0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan CETKOVSKÝ (Hvozd)
2. Matyáš KARÁSEK (Mostkovice)
3. Lukáš NAVRÁTIL (Nezamyslice)

32 branek
21 branek
19 branek

4.-5. Ivan Gábor a Adam Špangr (oba Olšany), 18. 6. Roman Zemánek (Lipová), 17. 7. Adam
Komišák (Olšany), 15. 8. Vincent Drápal (Olšany), 13. 9.-10. Adam Švéda (Pivín) a Štěpán Svačina
(Určice), oba 11. 11.-14. Adam Tesárek (Výšovice), Ondřej Lobodáš a Jakub Zapletal (oba Olšany),
Natálie Maříková (Nezamyslice), všichni 10. 15.-19. Vojtěch Povýšil, Ondřej Vánský a Jan Karafiát
(všichni Mostkovice), Martin Příkopa (Hvozd) a Ondřej Dudík (Výšovice), všichni 8 branek.

Starší žáci: Klenovice, nebo Brodek?
V soutěži starších žáků kralovaly na podzim výběry Klenovic na Hané a Brodku
u Prostějova, zdatně jim sekundoval i Pivín. Klenovičtí v první polovině soutěže sice
na zeleném pažitu nepodlehli, ale na druhou příčku je srazila kontumační porážka
za prokázaný černý start. Do čela tak poskočili fotbalisté Brodku u Prostějova, kteří
dlouhodobě potvrzují příslušnost k absolutní regionální elitě. V těsném závěsu se
drží i průběžně třetí Pivín a boj o vítěznou trofej bude na jaře hodně zajímavý. Průběh však výrazně ovlivní odstoupení týmu AFK Prostějov-City 2016. V pelotonu
totiž zůstalo pouze sedm celků a tak na jaře na starší žáky čeká pouze šest utkání.

Mladší žáci: Bezkonkurenèní Mostkovice
Pelotonu mladších žáků kralují jednoznačným způsobem borci Mostkovic.
Zdejší oddíl vytěžil ze spojení s prostějovskou Hanou. Sdružený tým zatím
nepoznal hořkost porážky a neztratil jediný bod. O krůček zpět další sdružený
výběr, kdy Olšany kooperují v kategorii mladších žáků s Kostelcem na Hané
a dle výsledků je to ku prospěchu věci. Na třetí pozici se drží tradiční mládežnická bašta z Pivína a do horní poloviny tabulky patří ještě Nezamyslice s Určicemi.
Celkově má ale soutěž mladších žáků mnohem vyšší úroveň než u jejich starších
kolegů.

Solidní pøípravky
Velmi solidními účastnickými čísly se mohou pyšnit kategorie přípravek.
Ty hrají svou soutěž turnajovým způsobem a ve startovním poli figuruje celkově osmatřicet družstev - sedmnáct ve starší přípravce a jedenadvacet v mladší. Oproti podzimu se jedná o nárůst plus dva výběry, což je povzbuzujícím faktem do dalších sezón.

PROSTĚJOVSKO Zajímavou
novinku zavedli v letošním
ročníku svazoví funkcionáři
v dorostenecké kategorii.
Akutní nedostatek hráčů
v tomto věkově obtížném mezistupni vedl k dlouhodobému
snižování účastníků okresních soutěží dorostu. Sousedé
z Přerovska se ocitli v tak kritické situaci, že měli přihlášené
pouze čtyři týmy, z nichž se jeden musel navíc spojit. Světlo
světa tak spatřila dohoda, že se
obě soutěže spojí dohromady.
„Myslím, že se jednalo o smysluplný krok,“ poznamenal před
startem sezóny Milan Elfmark,
předseda prostějovského OFS.

Velký náboj mají zápasy v kategoii p&ípravek.

projekt má budoucnost. Hlasy
Spokojení úèastníci z obou táborů - prostějovského
i přerovského - jsou veskrze poziJakákoliv novinka a zvláště v tra- tivní. Kluby si pochvalují větší pesdicionalismem prodchnutém fot- trost a také konfrontaci s jinými než
balovém prostředí budí nedůvěru. místními soky.
S počátečními porodními bolestmi
Prostìjovsko
se potýkala i myšlenka na spojené
hraje prim
soutěže dvou regionálních svazů.
Nejvíce se účastníci z jedné i druhé V průběžné tabulce hrají první
strany obávali navýšení finanční zá- housle zástupci OFS Prostějov.
těže, vzhledem k vyšším vzdálenos- V jedenáctičlenném pelotonu zaujítem. „Rozhodli jsme se, že klubům mají prvních šest míst a v přímých
uhradíme cestovní náklady z hranic střetech s přerovskými soupeři vyokresu do místa utkání,“ prozradil hrávají. Již před startem jara je tak
Milan Elfmark. V průběhu pod- jasné, že prvenství zůstane v prostězimní části se pak ukázalo, že nový jovském regionu. Chválit se ale, že

Ilustraní foto: Zdenk Vysloužil

je na dorostenecké úrovni o parník
lepší než týmy z Přerovska, by bylo
velmi krátkozraké. Tamní oddíly
jsou totiž mnohem hojněji zastoupení v krajských soutěžích, kde se
hraje přece jenom na trochu vyšší
úrovni.

Uhájí Plumlov
postavení?
V čele podzimní tabulky jsou tak
možná trochu překvapivě mladíci
Plumlova. Před sezónou byl největším papírovým favoritem sdružený
celek Smržic a Kostelce na Hané,
hrající pod hlavičkou Smržic. Oba
celky působily v předcházejících

letech v krajských soutěžích, ale
nedostatek hráčů je přinutil k přesunu do okresu. Plumlov nasbíral
pětadvacet bodů a o bod vede před
dvojicí Hvozd - Smržice. Právě
mezi tímto triem by se mělo na jaře
rozhodovat o přeborníkovi OFS.
Předem odepsat ale nelze ani čtvrté Nezamyslice, které ztrácejí na
vedoucí příčku pouze čtyři body.
O tom, kdo nakonec uzme premiérovou trofej, mnoho nenapoví ani
výsledky vzájemných zápasů, kdy
se vedoucí trio poráželo navzájem.
Smržice však mají výhodu v tom,
že jak Plumlov, tak i Hvozd hostí
v domácím prostředí.

ROZLOSOVÁNÍ PŘEBORU OFS DOROST - jarní část 2016/2017
12. kolo
(odehráno):
Nezamyslice - Horní Moštěnice, Troubky - Kralice na
Hané, Plumlov - Bochoř-Vlkoš, Bělotín - Otaslavice, Sokol v Pivíně - Smržice, Hvozd
volnýý termín.

13. kolo,
nedle 9. dubna:
Hvozd - Sokol v Pivíně (sobota 8.4.,
10:00), Bochoř-Vlkoš - Smržice
(15:00, hřiště Bochoř), Otaslavice Plumlov(10:00),KralicenaHanéNezamyslice (13:00), Horní Moštěnice - Bělotín (15:30), Troubky
volnýý termín.

14. kolo,
nedle 16. dubna:
Smržice - Otaslavice (sobota
15.4., 10:00), Plumlov - Hor-

ní Moštěnice (sobota 15.4.,
11:00), Troubky - Hvozd (sobota 15.4., 16:00), Bělotín
- Kralice na Hané (13:00),
Sokol v Pivíně - Bochoř-Vlkoš
(13:30), Nezamyslice volný
termín.

15. kolo,
nedle 23. dubna:
Hvozd - Nezamyslice (sobota
22.4., 11:00), Otaslavice - Bochoř-Vlkoš (10:00), Kralice
na Hané - Plumlov (13:30),
Horní Moštěnice - Smržice
(16:00), Troubky - Sokol
v Pivíně (16:00), Bělotín volnýý termín.

16. kolo,
nedle 30. dubna:
Nezamyslice - Troubky (sobota
29.4., 14:00), Bochoř-Vlkoš Horní Moštěnice (sobota 29.4.,
15:00, hřiště Bochoř), Smrži-

ce - Kralice na Hané (10:00),
Sokol v Pivíně - Otaslavice
(13:30), Bělotín - Hvozd
(14:00),
(
), Plumlov volný termín.

17. kolo,
nedle 7. kvtna:
Nezamyslice - Sokol v Pivíně
(sobota 6.5., 14:00), Troubky
- Bělotín (sobota 6.5., 16:30),
Hvozd - Plumlov (11:00),
Kralice na Hané - Bochoř-Vlkoš (14:00), Horní Moštěnice
- Otaslavice (16:30), Smržice
volnýý termín.

18. kolo,
nedle 14. kvtna:
Smržice - Hvozd (sobota
10:00), Plumlov - Troubky
(10:00), Otaslavice - Kralice
na Hané (10:00), Sokol v Pivíně - Horní Moštěnice (14:00),
Bělotín - Nezamyslice (14:00),
Bochoř-Vlkoš volný termín.

19. kolo,
nedle 21. kvtna:
Nezamyslice - Plumlov (sobota 20.5., 14:00), Troubky - Smržice (sobota 20.5.,
17:00), Hvozd - Bochoř-Vlkoš (10:00), Kralice na Hané
- Horní Moštěnice (14:00),
Bělotín - Sokol v Pivíně
(14:00), Otaslavice volný
termín.

20. kolo,
nedle 28. kvtna:
Smržice - Nezamyslice (sobota 27.5., 10:00), Otaslavice Hvozd (sobota 27.5., 13:30),
Bochoř - Vlkoš - Troubky
(sobota 27.5., 15:00, hřiště
Bochoř), Plumlov - Bělotín
(10:00), Sokol v Pivíně - FC
Kralice na Hané (14:30),
Horní Moštěnice volný
termín.

21. kolo,
nedle 4. ervna:
Hvozd - Horní Moštěnice
(sobota 3.6, 10:00), Nezamyslice - Bochoř-Vlkoš (14:00),
Plumlov - Sokol v Pivíně
(10:00), Bělotín - Smržice
(14:00), Troubky - Otaslavice
(17:00), Kralice na Hané volnýý termín.

22. kolo,
nedle 11. ervna:
Bochoř-Vlkoš - Bělotín (sobota
10.6., hřiště Bochoř), Smržice
- Plumlov (10:00), Otaslavice
- Nezamyslice (10:00), Kralice na Hané - Hvozd (14:00),
Horní Moštěnice - Troubky
(16:30), Sokol v Pivíně volný
termín.

www.vecernikpv.cz

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ PŘÍPRAVEK OFS PROSTĚJOV – JARO 2017

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
SKUPINA 1

SKUPINA 3

Sokol Konice, TJ Horní Štěpánov,
SK Lipová, SK Protivanov, TJ Sokol
Přemyslovice.
Termíny turnajů: sobota 15.4. – hřiště Brodek u Konice (9:00), sobota
22.4. – Přemyslovice (9:00), neděle
30.4. – Konice (9:00), neděle 21.5. –
Horní Štěpánov (9:00), sobota 3.6. –
Konice (9:00).
(

SKUPINA 4

SKUPINA 2
FC Kostelec na Hané, TJ Smržice, 1.SK
Prostějov, TJ Sokol Mostkovice.
Termíny turnajů: neděle 16.4. – Smržice
(9:00), sobota 6.5. – Kostelec na Hané
(9:00), sobota 20.5. – Prostějov, Olympijská ul. (15:00), neděle 4.6. – Mostkovice
(9:00).

FINÁLOVÝ TURNAJ

TJ Haná Nezamyslice na Hané,
FK Němčice nad Hanou, TJ Sokol
Otaslavice, TJ Sokol Brodek u Prostějova.
Termíny turnajů: neděle 23.4. –
Němčice n./H. (9:00), sobota 6.5. –
Otaslavice (9:00), neděle 21.5. – Nezamyslice (9:00), neděle 4.6. – Brodek u
Pv (9:00).

FC Kralice na Hané, TJ Sokol Určice,
TJ Haná Prostějov, TJ Sokol Vrahovice.
Termíny turnajů: sobota 29.4. – Kralice na Hané (9:00), sobota 6.5. – Vrahovice (9:00), sobota 20.5. – Určice
(9:00), sobota 3.6. – Prostějov SCM
UT (9:00)

Neděle 18.6. 2017 – hřiště bude určeno.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
SKUPINA 1

SKUPINA 3

Sokol Konice, TJ Sokol Přemyslovice, SK Jesenec, TJ Sokol Vícov,
Protivanov, FC Hvozd.
Termíny turnajů: sobota 29.4. – hřiště
Protivanov (9:00), neděle 7.5. – Přemyslovice (9:00), neděle 14.5. – Jesenec (9:00),
sobota 20.5. – Konice (9:00), sobota 27.5. –
Vícov (9:00),
( ), sobota 10.6. – Hvozd (9:00).

SKUPINA 4

SKUPINA 2
TJ Haná Prostějov, TJ Smržice „A“, TJ
Sokol Čechovice, TJ Sokol Určice, 1.SK
Prostějov „A“.
Termíny turnajů: sobota 22.4. – Čechovice
(9:00), neděle 7.5. – Smržice (9:00), neděle
14.5. – Určice (9:00), neděle 21.5. – Smržice,
sobota 27. 5. – Prostějov SCM UT, sobota
10.6. – Prostějov, Olympijská ul. (9:00).

FINÁLOVÝ TURNAJ

FC Kralice na Hané, 1.SK Prostějov
„B“, TJ Sokol Olšany, TJ Sokol Vrahovice, TJ Smržice „B“.
Termíny turnajů: sobota 8.4. – Smržice
(9:00), sobota 29.4. – Prostějov, Olympijská
ul. (15:00), sobota 13.5. – Kralice na Hané
(9:00), neděle 21.5. – Vrahovice, sobota 27.5.
– Olšanyy (9:0
(9:00), neděle 11.6. – Olšany.

TJ Haná Nezamyslice na Hané, FK Němčice nad Hanou, FC Kostelec na Hané, TJ
Sokol Otaslavice, 1.SK Prostějov „C“.
Termíny turnajů: sobota 22.4. – Prostějov,
Olymp. ul. (9:00), sobota 29.4. – Otaslavice
(9:00), sobota 13.5. – Němčice (9:00), neděle
28.5. – Nezamyslice (9:00), sobota 3.6. – Kostelec(9:00),sobota10.6.–Otaslavice(9:00).

Neděle 25.6. 2017 – hřiště bude určeno.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

HRÁČ

JAN HLADÍK
Rychlý záložník se do průběhu zápasu
zapsal výraznou stopou, v pozitivním
negativní smyslu. Příkladný byl určitě
i negativním
u
přístup k utkání,
snaha předvést se ve svém
domácím prostředí, a samozřejmě gólová
nahrávka. Už podruhé dokázal, že je
o
platným ofenzivním
hráčem, musí ovšem
dotáhnout do konce předfinální fázi.
r
Poměrně rychlé
vykartování poznamenalo
zápa zásadním způsobem, přestože
zápas
des spoluhráčů tak dlouho ododeset
láva
lávalo.
Nejhorší byl fakt, že obě
kart byly naprosto zbytečné. Ale to ví
karty
nejlépe on sám...

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Porážka samozřejmě mrzí, ale aspoň se můžeme jeden druhému podívat do
očí, zápas jsme odbojovali. Škoda jen Hladíkova zkratu, jinak hrál podle mě
výborný zápas. Přičítám to osobně jeho velké motivaci, pochází odsud, dá se
to pochopit. Zazlívat se dá ta první žlutá, která byla za zbytečné řeči, v druhém případě si stoupl před balón, pak ale odcházel, soupeř jej samozřejmě
chytře nastřelil, ale v okamžiku, kdy odcházel od balónu. Tahle karta podle
mého názoru být udělena neměla. V prvním poločase jsme přečkali nějaké
závary, potom jsme si řekli další pokyny v kabině. Nadále jsme hráli ze zabezpečeného bloku, mělo to stále tvář taktiky, kterou jsme chtěli uplatňovat
i v jedenácti. Škoda vyrovnávací branky, jinak bychom výsledek udrželi. Střídání bylo vynucené okolnostmi. Už nějakou dobu mám problémy s kolenem,
šel jsem se stoperem do skluzu, od té chvíle jsem koleno cítil každý krok, takže
jsem raději pustil na hřiště Čtvrtníčka, který je kvalitní náhradou. S čistou
hlavou se teď můžeme připravovat na Baník, určitě jsme ve Znojmě nezklamali. Body samozřejmě nemáme, ale do očí, jak jsem říkal, se navzájem poKarel Kroupa
dívat můžeme.“
útočník 1.SK Prostějov

ZÁPASU

13
pro někoho nešťastná třináctka
vyjadřuje minuty, které dělily
eskáčko od vítězství ve Znojmě

RYCHLÝ
VEERNÍK
Píchal se na
ME U17 nedostal
Prostějov (tok) - Odehrál dvě
a čtvrt utkání, což jej řadí k nejvíce
vytíženým hráčům. „Šance jsem
měl, bohužel to tam nespadlo, snad
budu úspěšnější v klubu,“ doufal po
návratu z kvalifikace na mistrovství
Evropy „sedmnáctiletých“ David
Píchal. „Angličané byli úplně jiná
úroveň, servis měli jako mužská reprezentace, s domácí Bosnou byla
úroveň hry nižší, šli ale o něco více
za vítězstvím,“ komentoval „Pichy“
utkání se lvíčkem na prsou.

Starší dorostenci
peválcovali Perov
Prostějov (tok) - I bez Píchala
převálcovali starší dorostenci vrstevníky z Přerova. Základ vysokému vítězství dal v prvním poločase
dvěma góly Zapletal, po přestávce
výsledek vylepšili Luža a Holub.
Tímto výsledkem se Prostějov
dostal na druhé místo za vedoucí
Frýdek-Místek.

www.

vecernikpv.cz
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Čtvrthodina k vítězství

PODLE

VEČERNÍKU

íslo

fotbal

ZNOJMO Nevídaný výkon prostějovského eskáčka ve Znojmě
k bodovému zisku nevedl. A to bylo senzační vítězství na půdě
exprvoligového klubu opravdu blizoučko. Sestava, která šlapala půl hodiny jako dobře namazaný stroj, dostala vážnou trhlinu
v podobě vyloučení, přesto statečně vzdorovala až do 77. minuty.
Po srovnání skóre však prodalo domácí Znojmo svou zkušenost
a strhlo vítězství na svou stranu. Eskáčko tak ve druhé nejvyšší
soutěži nadále prochází očistcem a platí další nováčkovou daň.

Tomáš KALÁB
„Odjíždíme ze Znojma se vztyčenými
hlavami, po tomto výkonu se můžeme
vzájemně podívat do očí,“ řekl
bezprostředně po pátečním zápase
jeden z prostějovských trenérů Petar
Aleksijević. A ve vyjádření emotivního
trenéra nebylo ani stopy po nadsázce.
Jedenáctka borců, která tentokrát dostala důvěru, byla jako tradičně skvěle
připravená po taktické stránce. „Znojmo není soubojové mužstvo. Je šikovné
technicky a rychlostně, kromě stoperů
nemá výškově disponované hráče,“
opakoval Aleksijević v kabině před zápasem a kreslil požadovanou taktiku.
„Musíme je donutit hrát, co nechtějí,
tedy nakopávané míče,“ zdůraznil kouč
s individuálními pokyny pro většinu
hráčů.
Na becích tentokrát operovali
Hirsch s Rusem, zatímco před nimi
se pohybovali Hladík a Hýbl. Defen-

zivní štít tvořil Skwarczek, kreativní
hru očekával prostějovský lodivod
od Pančocháře a Alaverdašviliho.
A právě tito dva hráči patřili v poli
k těm nejlepším, svou roli beze zbytku naplnili.
To se kupodivu dařilo od prvních
minut celému týmu, který byl
domácím vyrovnaným soupeřem. Po
ukázkové kombinační akci, bohužel
jediné takto povedené v celém zápase,
se dokonce dostali do vedení. Domácí
na hřišti a v hledišti viditelně znejistěli.
A ze všech nejvíc domácí trenér Radim
Kučera, jinak oplývající sebevědomím,
který ovšem z dostatečně kvalitního
kádru není schopen v posledních zápasech dostat potenciál, kterým disponuje. Návody hráčům, jak eliminovat
soupeře, byly na hraně sportovního
chování.
Skvěle nastartovanou prostějovskou
mašinu zabrzdila situace těsně po
půlhodině hry. Po první žluté, kter-

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Prost jovský záložník Josef Pan'ochá& (vpravo s íslem 9) pat&il k nejlepším
hrá'<m Prost jova.
Foto: Tomáš Kaláb

ou Jan Hladík obdržel za „řeči“, totiž
přišla i druhá, která opět rozšířila
rejstřík sporných rozhodnutí
druholigových arbitrů. Záložník
pocházející ze Znojma se před
rozehrávkou soupeřovy standardní
situace vzdaloval od míče, soupeř
jej nastřelil a rozhodčí vše vyhodnotil jako zdržování hry. Minimálně
hodně úzkostlivý výrok...
Ve zbývajících minutách do přestávky
narůstal tlak domácích, jejichž pokusy
daly vyniknout kouzelníkovi mezi
třemi tyčemi jménem Pavel Halouska. Ten měrou vrchovatou předvedl
domácím, kam se výkonnostně

posunul od podzimního angažmá
v tomto klubu.
Po změně stran se hosté soustředili na
pozorné bránění v hlubokém bloku,
další ranou bylo vynucené střídání
Kroupy, kterého pětadvacet minut před
koncem nahradil Čtvrtníček. A aby
šťouchanců osudu nebylo málo, při rozhodující, vyrovnávací akci podjely při
obrátce Rusovi kopačky...
Přes konečnou porážku prokázali
Aleksijevićovi svěřenci, že umějí hrát
takticky zodpovědně a opravdu „na
doraz“. To je cenná deviza pro nadcházející duel s Baníkem Ostrava. Chce
to málo. Jen zopakovat stejný výkon.

OBCHODNÍ PARTNEØÍ 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017

Trochu jiná porážka

ZNOJMO Na body opět nedosáhli. Ale tentokrát prohráli po
vydařeném výkonu, byť je otázkou, jestli porážka nepůsobí v takovém případě depresivněji než
při odevzdaném výkonu a sedmigólovém přídělu. Eskáčko šlo v pátečním duelu do vedení brankou
Kroupy už po úvodní desetiminutovce, pak víc než hodinu drželi hosté naději na nečekaný výsledek, která ovšem v závěru utkání padla...
obrana Hanáků zblokovala. Chvíli
exkluzivní
po uplynutí úvodní desetiminuzpravodajství
ství
tovky našel pohotovým prostoropro Večerník
vým balónem Skwarczek Hladíka,
ten využil své rychlosti a přízemní
centr dotlačil za Koukalova záda
Kroupa - 0:1. O pět minut později
málem využil zaváhání domácího
Domácím se zranili oba brankáři, gólmana Hladík, který svou chybu
proto museli pro utkání 20. kola ale napravil. V zajímavých situacích
Fortuna národní ligy sáhnout po se objevili Alaverdašvili na jedné
dvojici dorostenců. Ještě neplnole- a Helísek na druhé straně, vzrušení
tý Koukal registroval už v prvních v ochozech však vyvolalo až vylouminutách střelecký pokus Hirsche, čení Hladíka za dost přísně posoukterý šel mimo bránu, to Alaverda- zené zdržování hry.
šviliho vizitku už musel zlikvidovat. Brzy na to začalo svižné ostřelováPrvní střely znojemského výbě- ní prostějovské svatyně. Nejprve
ru směřovaly také mimo, nebo je Šamánek orazítkoval pravou tyč,

1.SC ZN
1.SK PV
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1

Tomáš
KALÁB

následnou Klímovu střelu vytěsnila
obrana na břevno. Další umístěnou
POHLEDEM TRENÉR
Klímovu střelu bravurně vyrazil
Halouska na roh. Dvě minuty před
Radim KUÈERA – trenér 1.SC Znojmo:
přestávkou nedosáhl Teplý sklu- „Vyhráli jsme, máme tři body, ale výkon nebyl zdaleka optimální jako
zem na míč před odkrytou brankou v předchozích zápasech. Ty jsme hráli daleko klidněji, na míči. Vstup do
a v poslední minutě vytáhl hned zápasu totálně nevyšel, na Prostějov jsme chtěli vlétnout, ale opak byl
trojici parádních zákroků Halouska pravdou. Bylo to vlažné, bez pohybu, a soupeř nás potrestal po jediné
vydařené akci za celý zápas. I po červené kartě pokračovala pomalá
proti Šamánkovi s Helískem.
Domácí trenér Kučera, jemuž za- práce s míčem a to, co nás zdobilo v minulých zápasech, jednoduchost,
čalo téci do bot, reagoval dvojitým lehkost, se vytratilo. Výkon některých hráčů se mi nelíbil, proto jsem
střídáním, na efektivitu to ovšem sáhl k dvojitému střídání o přestávce. Až ve druhém poločase jsme to po
velkém tlaku zlomili, vstřelení branky bylo jen otázkou času.“
vliv nemělo. Brejk Šamánka s TepPetar ALEKSIJEVIÈ – trenér 1.SK Prostìjov:
lým skončil po skluzu druhého
jmenovaného opět v zámezí. Tlak „Dobře rozehrané utkání přerušilo vyloučení, po němž jsme museli
domácích byl v podstatě nepřetrži- přeskupit sestavu. Hra, kterou jsme chtěli produkovat už s Frýdkem-Místtý a třináct minut před koncem při- kem, se nám plně dařila. Do vyloučení to byl z hlediska herního i bojovnosti
nesl ovoce. Při obranném zákroku jeden z našich nejlepších zápasů na cizím hřišti. Významně nás podržel
podklouzl Rus, domácí se dostali Halouska, kdybychom neudrželi stav do přestávky, bylo by to o mnoho
obtížnější. Jeho zákroky nás držely dlouho ve hře o dobrý výsledek. Dalším
do přečíslení, Holub naservíroval významným momentem bylo zranění Kroupy, které v takovém rozestavení,
míč před branku Klímovi a ten ne- v jakém jsme hráli, bylo naprosto klíčovým. Čtvrtníček zaslouží pochvalu za
zaváhal.
snahu, hodně toho odběhal, ale Karel je silným hráčem i v defenzivě, a právě
Pět minut živili svěřenci trenérů Ta- to bylo velmi znát v závěru zápasu. Z mého pohledu to byl pěkný fotbal.“
káče a Aleksijeviče naději aspoň na
bod. Po rychlé kombinaci však hla- čil za jeho zády. Vzápětí po rohu pe- Prostějova. Cesta eskáčka z jihu
vičkoval do protipohybu Halousky četil hlavičkou opět Klíma poněkud Moravy o pátečním večeru tak byla
Šamánek a míč s pomocí tyče skon- krutý výsledek 1:3 v neprospěch opět smutná...

„Schopnosti musíme prodávat každý zápas,“

burcuje Josef Pan)ochá

ZNOJMO Pokud si hráče na hřišti všimnete několikrát za zápas,
je to nejlepší důkaz jeho nasazení a přístupu k utkání. Josefa
Pančocháře jste ve Znojmě přehlédnout nemohli. Hrál dobře
 Přestože jste dlouho drželi náskok, „Je vidět, že nasazení a kvalita v nás jsou, hrát nebudepozičně, směrem dopředu i dozadu, zápas mu prostě vyšel. Po
vyloučení asi bylo klíčovým okamži- jen je potřeba obojí takto prodávat kaž- me, budeme
porážce 1:3 ani jemu do řeči příliš nebylo...
dý zápas, nejen tehdy, když vedeme na nadále bez
kem zápasu?

Tomáš KALÁB

kané a možná nás to samotné docela „Vždy, když jde tým do deseti hráčů, je
překvapilo.“
situace obtížná. Přesto si myslím, že jsme
se s vývojem utkání vypořádali nadstan„Čekali jsme, že na nás domácí vyrukují dardně dobře. Pak přišel smolný gól na
s ofenzivní hrou, přitom jsme měli vzadu 1:1, což byla přesně situace, kterou fotbal
poměrně dost prostoru pro rozehrávku. přináší. Je to strašná škoda. Všichni se po
Karel Kroupa vyhrál na hrotu snad každý zápase cítíme zbití, jak jsme to oddřeli na
balón a rozbíhali jsme útoky po stranách maximum, a přitom nevezeme ani bod.“
tak, jak se po nás chce, takže se nebojím  Zakousnutí celého týmu do zápaříci, že jsme měli z počátku utkání navrch. su bylo jasně viditelné...

 Utkání s favoritem jste podchytili  Co vás konkrétně zaskočilo?

od samého začátku, čím to?
„Konečně jsme plnili pokyny trenéra tak, jak jsme měli už dávno. Celý
týden jsme se systematicky připravovali, změnili jsme speciálně na tento
zápas rozestavení a na hřišti nám to
opravdu vycházelo. Bylo to až neče-

hřišti favorita a hrajeme jen v deseti.“

bodů...“

 Je výkon, který jste předvedli ve

Znojmě, nejlepším aperitivem na
Baník?
„Jenže my takto musíme hrát každý
zápas, nejen proti Znojmu nebo Baníku! Když budeme hrát s nasazením, co jsme předvedli ve Znojmě,
s tím, že hrajeme jeden za druhého,
tak budou přicházet i body. Pokud tak

Foto: Josef Popelka

LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ DOROSTU:
13. kolo: Brodek u Přerova – Protivanov (neděle 9.4., 12.30), Brodek
u Prostějova volno.

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
17. kolo: Konice - Šternberk (neděle 9.4., 10.00), Určice volno.

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
18. kolo: Vsetín – Čechovice (sobota 8.4., 12.30, Zl KFS – Kneisl, Zl
KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
18. kolo: Vsetín – Čechovice (sobota 8.4., 10.15, Kneisl – Zl KFS, Zl
KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16
– JARO:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec
(neděle 9.4., 12.00, Ol KFS – P. Dorušák, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17
– JARO:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec
(neděle 9.4., 10.00, P. Dorušák – Ol
KFS, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
18. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo
(pátek 7.4., 14.30, Cieslar – Ol KFS,
Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
17. kolo, neděle 9. dubna: Mostkovice – Kotvrdovice (10.00, P.
Pospíšil – Ol KFS, Ol KFS), Mutěnice – Kostelec na Hané (13.00,
Lenfeld – Jm KFS, Jm KFS),
Prostějov volno.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- II. TØÍDA:
17. kolo, neděle 9. dubna, 15.30
hodin: Vrahovice – Ptení (sobota
8.4., 15.30), Olšany u Prostějova –
Přemyslovice, Výšovice – Otaslavice, Horní Štěpánov – Vícov, Zdětín
– Čechovice „B“, Brodek u Prostějova – Skalka, Haná Prostějov – Určice „B“ (16.00).

CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
17. kolo, neděle 9. dubna, 15.30:
Jesenec – Kostelec na Hané (sobota
8.4., 15.30), Protivanov – Smržice,
Hvozd – Doloplazy.

KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
17. kolo, sobota 8. dubna, 15.30:
Klenovice na Hané – Ústí „B“, Němčice nad Hanou – Nezamyslice,
Dub nad Moravou – Vrchoslavice,
Želatovice „B“ – Pivín (neděle 9.4.,
15.30).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
17. kolo, neděle 9. dubna, 15.30:
Náměšť na Hané – Lipová (sobota 8.4., 15.30), Slatinice – Konice,
Plumlov – Bělotín, Mostkovice –
Čechovice.

SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
21. kolo, sobota 8. dubna, 10.00:
Kralice na Hané – 1.HFK Olomouc
„B“, Určice volno.

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA:
21. kolo: 1.SK Prostějov – Baník
Ostrava (sobota 8.4., 16.30).
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V hostující sestavě scházel pouze nemocný Milan Račanský, místo nějž
dostal příležitost Ondřej Halouzka,
jinak se na trávníku představila stejná
jedenáctka, která o týden dříve dokázala bodovat proti Dolanům. První
půle nic převratného nepřinesla a do
kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu 0:0, šance tak zůstávaly
zcela otevřené.
„První poločas nám nevyšel podle
představ, řekli jsme si ale, že zápas pokračuje dál, musíme být aktivnější a

Sportovnì-technická
S
t
ì
komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 28. bøezna 2017 rozhodla:

Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil,
souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

1. Rozsíval Jakub ID 91101112 TJ Sokol Vícov. Utkání TJ Sokol Vícov – FK Skalka 2011 26.03. 2017. Pestupek:
ervená karta b!hem zápasu. Hrubé nesportovní chování. Rozhodnutí DK: Vinen disciplinárním pe"inem.
Trestá se zastavením závodní "innosti nepodmín!n! na 2 SU od 27. 03. 2017. Dle §48.1 D#
2. Chytil Petr ID 84061474 FK Skalka 2011. Utkání TJ Sokol Vícov – FK Skalka 2011 26.03. 2017
Pestupek: ervená karta b!hem zápasu. Hrubé nesportovní chování. Rozhodnutí DK: Vinen disciplinárním
pe"inem. Trestá se zastavením závodní "innosti nepodmín!n! na 2 SU od 27. 03. 2017. Dle §48.1 D#
3. Oddíl AFK Prost!jov City 2016 odstupuje ze sout!že muž – III. tídy, skupina B. DK ukládá oddílu AFK
Prost!jov City 2016 dle RS OFS Prost!jov "l. 26.2: - uhradit soupe m prokazatelné náhrady cestovného za
odehraná utkání v podzimní "ásti, pokud se nehrálo utkání odvetné. Dot"ený klub uplatní své náklady pímo
u oddílu AFK Prost!jov City 2016. Kopie požadavk musí dot"ené kluby doru"it STK OFS Prost!jov. Neuhrazením náklad se AFK Prost!jov City 2016 vystavuje disciplinárnímu ízení. DK ukládá oddílu AFK Prost!jov
City 2016 dle RS OFS Prost!jov "l. 28.1: Finan"ní pokutu ve výši 10 000 K". DK dle §7"l.2 disciplinární ízení.
4. Oddíl AFK Prost!jov City 2016 odstupuje ze sout!že starších žák – Pebor OFS starších žák . DK ukládá
oddílu AFK Prost!jov City 2016 dle RS OFS Prost!jov "l. 26.2: - uhradit soupe m prokazatelné náhrady
cestovného za odehraná utkání v podzimní "ásti, pokud se nehrálo utkání odvetné. Dot"ený klub uplatní své
náklady pímo u oddílu AFK Prost!jov City 2016. Kopie požadavk musí dot"ené kluby doru"it STK OFS Prost!jov. Neuhrazením náklad se AFK Prost!jov City 2016 vystavuje disciplinárnímu ízení. DK ukládá oddílu
AFK Prost!jov City 2016 dle RS OFS Prost!jov
"l. 28.1: Finan"ní pokutu ve výši 6 000 K". DK dle
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
§7"l.2 disciplinární ízení. Proti rozhodnutí DK
OFS je možno podat odvolání k VV OFS do sed- mohou zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci nacházet
mi dn ode dne doru"ení (zveejn!ní na Úední
na internetových stránkách
desce) tohoto rozhodnutí.

Disciplinární OFS Prostìjov na svém zasedání dne 30. bøezna 2017 rozhodla:

Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx..

1. II. třída – 15. kolo bez závad. Změny termínů: Utkání 17. kola: TJ Haná Prostějov – TJ Sokol Určice B. Původní termín
SO 8. 4. 2017 od 15:30 hodin. Požadovaný termín NE 9. 4. 2017 od 16:00 hodin. Dohoda oddílů. Změna hřiště. Utkání 16.
kola: TJ Sokol Vrahovice – FK Výšovice bude odehráno na hřišti v Držovicích v původním termínu SO 1. 4. 2017 od 15:30
hodin. Plocha hřiště ve Vrahovicích není způsobilá z důvodu kácení stromů v těsné blízkosti hrací plochy.
2. Přebor OFS dorost. Změny termínů: Utkání 14. kola: TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Horní Moštěnice. Původní termín
NE 16. 4. 2017 od 10:00 hodin. Požadovaný termín SO 15. 4. 2017 od 11:00 hodin. Dohoda oddílů.
3. Přebor OFS mladší žáci. Změny termínů: Utkání 12. kola: TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol Určice. Původní termín NE
30. 4. 2017 od 10:00 hodin. Požadovaný termín SO 29. 4. 2017 od 10:00 hodin. Dohoda oddílů. Utkání 12. kola: FC Ptení
– FC Hvozd. Původní termín NE 30. 4. 2017 od 10:00 hodin. Požadovaný termín NE 30. 4. 2017 od 14:00 hodin. Dohoda
oddílů. Utkání 14. kola: TJ Haná Nezamyslice – FK Výšovice. Původní termín NE 14. 5. 2017 od 10:00 hodin. Požadovaný
termín SO 13. 5. 2017 od 10:00 hodin. Dohoda oddílů.
4. Losovací aktiv přípravek. Komise mládeže ve spolupráci s STK OFS Prostějov určila termín Losovacího aktivu soutěží
starší a mladší a přípravky na čtvrtek 30. 3. 2017. Místem konání je KD Smržice, zahájení Losovacího aktivu v 16:00 hodin.
5. Listina hráčů. Upozorňujeme oddíly na povinnost mít k mistrovským utkáním k dispozici Listinu hráčů v tištěné verzi (v
případě výpadku elektronického systému IS).
6. Odstoupení ze soutěže. Klub AFK Prostějov City 2016 odstupuje ze soutěže mužů – III. třídy, skupina B. STK vyřazuje
mužstvo AFK Prostějov City 2016 ze soutěže a anuluje výsledky dosažené v podzimní části soutěže – SR 2016/2017. STK
navrhuje DK dle §7čl.2 disciplinární řízení. STK navrhuje DK dle RS OFS Prostějov čl. 26.2: - uhradit soupeřům prokazatelné náhrady cestovného za odehraná utkání v podzimní části, pokud se nehrálo utkání odvetné. Dotčený klub uplatní své
náklady přímo u oddílu AFK Prostějov City 2016. Kopie požadavků musí dotčené kluby doručit STK OFS Prostějov. Neuhrazením nákladů se AFK Prostějov City 2016 vystavuje disciplinárnímu řízení. STK navrhuje DK dle RS OFS Prostějov
čl. 28.1: Finanční pokutu oddílu AFK Prostějov City 2016 ve výši 10 000 Kč. STK bere na vědomí a předává k dořešení DK
OFS Prostějov.
7. Odstoupení ze soutěže. Klub AFK Prostějov City 2016 odstupuje ze soutěže starších žáků – Přebor OFS starších žáků.
STK vyřazuje mužstvo AFK Prostějov City 2016 ze soutěže a anuluje výsledky dosažené v podzimní části soutěže – SR
2016/2017. STK navrhuje DK dle §7čl.2 disciplinární řízení. STK navrhuje DK dle RS OFS Prostějov čl. 26.2: - uhradit
soupeřům prokazatelné náhrady cestovného za odehraná utkání v podzimní části, pokud se nehrálo utkání odvetné. Dotčený
klub uplatní své náklady přímo u oddílu AFK Prostějov City 2016. Kopie požadavků musí dotčené kluby doručit STK OFS
Prostějov. Neuhrazením nákladů se AFK Prostějov City 2016 vystavuje disciplinárnímu řízení. STK navrhuje DK dle RS
OFS Prostějov čl. 28.1: Finanční pokutu oddílu AFK Prostějov City 2016 ve výši 6 000 Kč. STK bere na vědomí a předává k
dořešení DK OFS Prostějov. 8. Změna kontaktu
Oddíl AFK Prostějov City 2016 oznamuje změnu kontaktních údajů. Telefonický kontakt na sekretariát klubu: 702 015 365.
Sídlo klubu: AFK PROSTĚJOV CITY 2016 s.r.o, Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov. Kontaktní údaje opraveny na
webu OFS Prostějov.
9. Soupisky. Soupisky zadány v systému IS: TJ Sokol Přemyslovice, TJ Sokol Otaslavice. STK bere na vědomí a schvaluje.

4:3

VLKOŠ, PROSTĚJOV Střelecky
nejpovedenější zápas celého
ročníku, přesto bez bodového
zisku. Fotbalistky Mostkovic se dokázaly revanšovat za
podzimní domácí debakl 0:12 a
na půdě Vlkoše odehrály mnohem povedenější utkání. Hned
dvakrát vedly a ještě pět minut
před koncem držely nerozhodný stav, přesto jim však ani tři
branky nestačily k tomu, aby na
jižní Moravě ubojovaly alespoň
remízu.
„Navázali jsme na výkon proti
Kostelci a škoda jen, že jsme nezískali aspoň bod. Holky dřely a
nechaly na hřišti všechno. Dali jsme
tři góly venku a remíza by zápasu
slušela,“ posteskl si hostující kouč
Jaroslav Karafiát.
V jeho hlase bylo cítit zklamání,
přeci jen minimálně bod byl blízko,
o domácí výhře rozhodla až v osmaosmdesáté minutě Edita Novosadová. „Není to nic příjemného,
musíme si ale z tohoto utkání vzít to
dobré. Výsledek mě mrzí, holky ale

VLK
MOS

Branky: 48. Koplíková, 61. a 88.
Novosadová, 66. Dohnálková –
12. Koudelková, 56. Soares, 67.
Domesová. Rozhodčí: Gasnárek
– Knotek, Rotter. Sestava Mostkovic: Cetkovská – Jančíková,
Kozlovská, Vaverková, Štefková
– Kraváková, B. Karafiátová –
Sekaninová, Soares, Koudelková
– Domesová. Střídaly: Lošťáková,
Ošťádalová, Všetičková, Ptačníková,
Holubová, Hejcmanová, L. Karafiátová. Trenér: Jaroslav Karafiát.

TJ Sokol Vlkoš
TJ Sokol Mostkovice
4:3 (0:1)

MSDŽ, SK. „B“ – 16. KOLO

bojovaly na maximum a můžeme
z toho vycházet. Po půli jsme vedli
1:0, když neproměnily penaltu. Pak
se jim podařilo vyrovnat, ale Soli
po krásné akci opět strhla vedení na
naši stranu. Vlkoš otočil a po rohu
jsme vyrovnali na 3:3, rozhodla až
druhá penalta,“ přibližoval mostkovický trenér.
V příštím kole se jeho svěřenkyně
představí doma, v tradičním
nedělním čase od 10 hodin
dopoledne naskočí proti Kotvrdovicím. Na půdu osmého týmu tabulky tak dorazí aktuálně čtvrtý celek
divizního pořadí.
(spo)

Mostkovice sahaly
ve Vlkoši po senzaci

udávat tempo. To se nám podařilo, zaskočili jsme domácí a dvacet minut se
hrálo na jejich polovině. Kluci neměli
žádné obavy a podařilo se nám vstřelit
branku,“ popisoval Zbožínek.
O přesný zásah se v jednašedesáté
minutě postaral Jakub Šlajs a nadějný
stav 1:0 se již jeho spoluhráčům podařilo udržet až do konce. Určice tak teprve počtvrté za celý ročník bodovaly
naplno. „Gól pro nás byl odměnou a
povzbuzením, zbytek druhé půle jsme
odehráli s nasazením. Kluci věděli, že
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PROSTĚJOVSKO Na vítězné vlně se drží fotbalisté Čechovic, kteří udolali doma Náměšť. Veledůležité
vítězství si připsala o záchranu bojující Konice. Lipová honila tříbodový zisk až v úplném závěru. Předchozí
domácí výhry nepotvrdilo duo mužstev od Plumlovské přehrady. Mostkovice padly ve Všechovicích,
Plumlov odjížděl s prázdnou z Opatovic.

pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

Tatran
Všechovice
TJ Sokol
Mostkovice

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:

Branky: 36. Rolinc, 69. Novotný.
Rozhodčí: Kučera - Sedláček, Molík.
Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička, Bureš, Milar, V. Vojtíšek (71.
Chmelař) - Dadák (63. Křišťan), M.
Vojtíšek, Doseděl, Šlambor - Kamenov ml., P. Zapletal. Trenér: Jiří Kamenov st.

2:0
(1:0)

FKM
Opatovice
TJ Sokol
Plumlov

Sokol
Konice
FK Brodek
u Perova

„V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší. Vyhráli jsme ji o dva, ale
mohli dát více gólů. Druhý poločas byl
úplně o něčem jiném. Nastoupili jsme
ledabyle, řekl bych až namachrovaně.
Naštěstí soupeř své šance nevyužil.
Báli jsme se až do konce o výsledek,
protože náš výkon byl katastrofální.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery:

Branky: 10. Kolečkář, 20. Hatle, 37.
Novák – 31. a 84. Šoupal. Rozhodčí:
Šteier - Halenka, Piták. Sestava Čechovic: Polák – Ján, Walter, Lakomý,
Jano – Novák, Kolečkář, Matula (87.
Frys), Hatle (83. Klváček) – A. Pospíšil (73. Jansa), Haluza. Trenér: Evžen
Kučera.

3:2
(3:1)

TJ Sokol
echovice
SK Námš
na Hané

sazení. Ve hře jsme byli v některých
pasážích i lepší než kvalitní soupeř.“

SK
Lipová
Spartak
Lipník n./B.

„Přesně tak jak jsem si to nepředstavoval,
tak jsme nastoupilis prvního poločasu.
Nedali jsme penaltu. Vrchol byl druhý poločas, kdy soupeř, který přijel ve slabé sestavě vedl o dvě branky. Nevypadalo to vůbec
dobře. Po přímáku Takáče jsme kontrovali
a naštěstí ještě dokázali otočit. Byl to soupeř, kterého jsme měli jasně přejet. Třetí
gól jsme naštěstí dotlačili. “
(zv)

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

Branky: 76. Takáč, 85. Novák, 90.+1.
Liška – 69. vlastní Žilka, 73. Zelenay.
Rozhodčí: Konečný - Perutka, Přikryl.
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka
(77. Répal), Macourek, Novák, Abrahám – Dostál, Spáčil (9. M. Vybíhal),
Takáč, Lehký (80. Růžička) – Petržela
(46. Štěrba), M. Liška (90.+2. D. Liška). Hrající trenér: Pavel Růžička.

3:2
(0:0)

PROSTĚJOVSKO Již pět bodů ztrácejí hráči Němčic v„A“ skupině I.B třídy na vedoucí Dub nad Moravou. Jeden ze
zástupců jižní části okresu prohrál potřetí v řadě a jeho sen o postupu se začíná rozplývat, stejně tak se výsledkově
nevedlo ani posledním Nezamyslicím. Haná hostila právě lídra tabulky a po půli držela nadějný stav, nakonec však
padla o čtyři branky. Naopak Vrchoslavice zvládly i druhý venkovní mač na jedničku, Pivín zdolal v dramatickém
závěruTroubky a Klenovice braly nejen tři body, navíc však nasázely domácím Želatovicím hned osm branek.

„Dnes musím kluky pochválit. Oproti
Slavonínu to bylo sto a jedna. Byli jsme
na ně dobře nachystaní, hráli jsme na
pět záložníků a jednoho hrota. Vzadu
jsme udrželi nulu, navíc jsme za stavu
jedna nula neproměnili penaltu. Kuba
Kořenovský ji kopl vedle. Ve druhém
poločase jsme mohli dotáhnout některé šance, abychom zápas zlomili.
Celý tým ale zápas odmakal, body
jsou zlaté. Nechyběla bojovnost a na-

Hodnocení trenéra Konice
Petra Ullmanna:

Branky: 13. Kamený. Rozhodčí:
Langhammer - Šebesta, Opravil. Sestava Konice: Laštůvka – L. Bílý,
Rus, F. Bílý, Drešr – Kamený, Kaprál,
Kořenovský, Blaha (61. Žondra) – P.
Tichý – Antl (90. Paš). Trenér: Petr
Ullmann.

1:0
(1:0)

I.B třída skupina B

šťastné chybě a odskočení míče dostali
branku. Hned nato měl Přikryl tutovku
a o chvíli později Moravec hlavičkoval
nad. Ve druhé půli jsme chtěli zápas
otočit, protože výsledek nebyl vůbec
špatný, takže jsme hru otevřeli a oni
potrestali naše chyby. Herně to nebylo
špatné a Němčice porazíme, tento styl
by na ně mohl platit. S ostatními celky
pak už můžeme bez problémů hrát.“
(spo)

!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
11. kolo: 1.SK Prostějov – Olšany
(neděle 9.4., 14.00).

ÈSOB POJIŠOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
21. kolo: Čechovice – Mohelnice
(neděle 9.4., 10.45), Nové Sady –
Němčice nad Hanou (neděle 9.4.,
12.00), Zábřeh – Konice (sobota
8.4., 11.45).

PROSTĚJOVSKO Před týdnem se museli fotbalisté Kostelce smířit s nečekanou domácí prohrou proti Doloplazům, o víkendu si však spravili chuť,
když v jubilejním dvacátém kole„B“ skupiny I.B třídy vyhráli na půdě Nových Sadů. A protože druhý Protivanov veze zTroubelic jen dva body, zvýšil
svůj náskok na čtyři body. Ztratil i čtvrtý Jesenec, který tvrdě narazil v Doloplazech, naopak Smržicím se podařilo vysoko zdolat poslední Libivou a
blíží se elitní desítce. Hvozdečtí pod novým koučem Petrem Fialou inkasovali jen jednou, přesto nevezou z Velké Bystřice ani bod.

dali branku, vzápětí jsme však udělali slední, za Tovačovem už zaostávají jen
dvě hrubky a prohrávali 1:2. Po změ- o dva a za Troubkami o tři body.
ně stran jsme ale na Želatovice vlétli a
TJ Haná
dávali gól za gólem. Už v Pivíně jsme
Nezamyslice
0:4
nebyli horším mužstvem, jenže jsme
TJ Sokol Dub
(0:1)
dojeli na góly. Měli jsme dobrý pohyb a
nad Moravou
byli jsme fotbalovější, kluky může tato
Branky: 28. Hradil, 60. Šálek, 66.
výhra velice povzbudit.“
Přecechtěl, 87. Hronek. Rozhodčí:
TJ Sokol
Kundrát – Lasovský, Bašný. Sestava
v Pivín
1:0
Nezamyslic: Fürst – Hájek, Ryška,
FK
(0:0)
Mariánek, Mich. Lakomý – M. PřiTroubky
kryl, Přidal, Dadák, Musil – Vévoda
Branka: 89. Tydlačka. Rozhodčí: (55. Špička), Moravec (80. StejEhrenberger – Kučera, Dömisch. Se- kora), Špička. Trenér: Drahomír
stava Pivína: T. Krč – M. Svozil, R. Crhan.
Švéda, T. Vrba, Valtr, Šišma (68. Hýžďal), M. Sedlák (70. Frýbort), J. Svozil Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
ml., Hýbl, Tydlačka, Pospíšil. Trenér:
„Výsledek vypadá hrůzostrašně, nevyJaroslav Svozil st.
povídá však o dění na hřišti. V první
Až předposlední minuta určila vítěze půli jsme vletěli na soupeře a měli jsme
duelu, po jehož skončení nezvedal více ze hry, věděli jsme, že mají velice
telefon domácí kouč Jaroslav Svozil. nebezpečné brejkové hráče a dokázali
Jeho svěřenci navázali na týden sta- jsme je eliminovat. To se nám dařilo térou výhru v derby proti Klenovicím, a měř třicet minut, pak se poprvé dostali
přestože jsou „Turci“ i nadále předpo- na naši polovinu a hned jsme po ne-

ÈSOB POJIŠOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
21. kolo: Čechovice – Mohelnice
(neděle 9.4., 9.00), Nové Sady –
Němčice nad Hanou (neděle 9.4.,
10.00), Zábřeh – Konice (sobota
8.4., 10.00).

SpSM – U12 JIH:
20. kolo: Havlíčkův Brod – 1.SK
Prostějov (neděle 9.4., 10.00, hřiště
Chotěboř).

SpSM – U13 JIH:
20. kolo: Havlíčkův Brod – 1.SK
Prostějov (neděle 9.4., 10.00, hřiště
Chotěboř).

SpSM – TOP U14:
21. kolo: 1.SK Prostějov – Opava
(sobota 8.4., 11.45, Ol KFS – Grečmal, Ol KFS).

SpSM – TOP U15:
21. kolo: 1.SK Prostějov – Opava
(sobota 8.4., 10.00, Grečmal – Ol
KFS, Ol KFS).

OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU:
13. kolo, neděle 9. dubna, 13.00
hodin: Hvozd – Pivín (sobota 8.4.,
10.00), Bochoř-Vlkoš – Smržice
(sobota 8.4., 15.00), Otaslavice –
Plumlov (10.00), Kralice na Hané
– Nezamyslice, Horní Moštěnice –
Bělotín (15.30), Troubky volno.

´
menicko

´
´
zapasove

TJ Sokol
Doloplazy
SK
Jesenec-Dzbel

Branky: 13., 26. a 55. Drábek, 27. Götzel,
79. Dohnal – 58. Navrátil. Rozhodčí:
Rosskohl – Petr, Kopečný. Sestava Jesence: Kýr – Horák, Burian, Klicpera, Žouželka – Zajíček, Čížek, Gottwald, Motl (46.
Svoboda) – Drešr, Navrátil. Trenér: Petr
Tichý st.
. Hodnocení trenéra Jesence

5:1
(3:0)

bych dostal nějakou pokutu. Jsem ale velice rád, že kluci zachovali disciplínu na hřišti
a nerozhodilo je něco jiného, blbě se mi to
komentuje. Na pokutové kopy jsme vybojovali velice zasloužené dva body.“

„Jeli jsme na horkou půdu, navíc se hrálo
na malém hřišti v Nedvězí a v pravé poledne, což nesvědčilo nám ani jim. Oba potřebujeme více prostoru, takže to byl spíše boj
Petra Tichého:
a my měli více štěstí. Zápas byl o spoustě Hodnocení asistenta Protivanova
„Je to velký nářez. Šetřili jsme ale ‚Uliho'
Josefa Pospíšila:
soubojů, kontaktů a jsem rád, že jsme to
i Jirku Tichého na derby s Kostelcem,
zvládli. Soupeře jsme k ničemu nepustili a „Nemá cenu vyjadřovat se k zápasu, ještě doma totiž body neztrácíme. Prostor do-

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Jaroslava Klimeše:

Branky: 24. Viktorin – 15. T. Pospíšil.
Rozhodčí: Vojtek – Krpec, J. Dorušák.
Sestava Protivanova: M. Piták – Ženata
(53. Ženata), Dvořák, D. Nejedlý, Z. Pospíšil – D. Sedlák, Milar, F. Pospíšil, Kropáč
– Grmela (74. Sekanina), T. Pospíšil (47.
R. Sedlák). Hrající trenér: Milan Piták.

ještě jsme trefili dvě tyčky, takže jsme zvítězili zaslouženě, i když pro oko to nic moc
nebylo. Mužstvo si zaslouží pochvalu, šlo si
za vítězstvím a urvali jsme velice důležité tři
Branky: 18. a 82. Preisler. Rozhodčí: body. Při porážce bychom to v Jesenci měli
Oulehla – Dokoupil, Řezníček. Sestava mnohem složitější.“
Kostelce na Hané: Vítek – Synek (46.
TJ Sokol
PK
Muzikant), Baláš, Šmíd, Chytil – Móri,
Troubelice
Grepl, M. Klimeš, Žídek – Preisler, Lužný.
1:2
SK
(1:1)
Trenér: Jaroslav Klimeš.
Protivanov

0:2
(0:1)

FK
Nové Sady „B“
FC Kostelec
na Hané

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

„Maximální spokojenost panuje se třemi
body. Výsledkově to ale mohlo dopadnout
ještě daleko lépe a stav 4:1 je vůči hostujícímu mužstvu velice milosrdný. Podle počtu
tutovek jsme mohli dát deset dvanáct gólů,
ale prosadili jsme se jen dvakrát v prvním
a dvakrát ve druhém poločase, jinak jsme
TJ
buď míjeli bránu, nebo trefovali brankáře.
Smržice
Gól jsme dostali až v poslední minutě a při4:1
Celtic
(2:0)
čítám ji na vrub laxnosti, kluci si ale celkově
Libivá
zaslouží pochvalu za přístup k zápasu a naBranky: 12. Martinák, 43. a 53. Vařeka, sazení. S ničím jiným než třemi domácími
64. V. Studený – 90. Košátko. Rozhodčí: body jsem nepočítal a už jsme jen o skóre
Zemánek – Valouch, Lasovský. Sestava za Libinou.“
Smržic: Volf – A. Studený (46. T. StudeSK Velká
ný), Zbožínek, Gottvald (79. Kovačevič),
Bystice
1:0
Sedláček – Vařeka (67. Tomiga), Kotlár, T.
FC
(0:0)
Gottwald (58. M. Studený), Klus, Dostál
Hvozd
– Martinák (46. Kalandřík). Trenér: Petr
Gottwald.
Branka: 65. Kaczmarczyk. Rozhodčí:

stali kluci z lavky a nastoupili jsme v kombinované sestavě, utkání jsme si vlastní
nedůsledností prohráli hned v prvním
poločase. Ve druhé půli jsme okamžitě
snížili, ale z nesmyslné penalty jsme počtvrté inkasovali, nemíním se k ní vyjadřovat. Jednatřicet bodů, které máme, je
velice dobrý počet, nečekal jsem ale, že
prohrajeme takto vysoko.“

„Na soupeře jsme se připravovali, hráli
jsme z bloku a kluci se perfektně doplňovali, makali od první do devadesáté minuty. Mile mě překvapili, že vydrželi celý
zápas, škoda pouze toho gólu. Padl strašně
náhodně, když jsme ztratili míč na půlce a
inkasovali z brejku. Tu nejtutovější šanci
jsme měli my a už v první půli, zápas by se
vyvíjel jinak, kdybychom ji proměnili. Hráči však plnili taktické pokyny a nemám jim
co vytknout. Mužstva před námi vyhrávají
a odskakují nám, zajíci se ale počítají až po
honu a do konce soutěže je ještě daleko.“
(spo)

Hodnocení trenéra Hvozdu
Petra Fialy:

Frais – Kundrát, Odstrčil. Sestava Hvozdu: Koutný – J. Muzikant, O. Procházka,
Vánský, K. Procházka – Bílý, Krása ml., Z.
Poles (60. T. Dostál), P. Muzikant, Kubica
(77. Fiala) – Tichý (88. Spíchal). Hrající
trenér: Petr Fiala.

Kostelec se rozjel, vyhrály i Smržice

3:0
(3:0)

mo do vinklu. Ve druhé půli nám soupeř
FC
postavil blok deseti hráčů a měli jsme to
Želatovice „B“
těžké, už jsme se dostali jen do pološan2:8
TJ Sokol
(2:1)
cí. I diváci však říkali, že jsme byli lepší.
Klenovice na Hané
Branky: 3. a 42. Dicuia, 27. Tomeček. Pro nás promarněný zápas, musíme se
Rozhodčí: Majer – Kašpar, Vedral. z něj ale oklepat a jít dál. Musíme dřít a Branky: 15. a 18. Fabián – 3. a 54. Frys, 56.
Cetkovský, 59. a 71. Popelka, 79. PokorSestava Němčic: M. Tomek – Řezáč dřít a dřít.“
ný, 86. Dreksler, 87. Rozehnal. Rozhod(53. Porupka), M. Navrátil, J. Navrátil,
TJ Sokol Horní
čí: Svozil – Zavřel, M. Pospíšil. Sestava
Držálek (46. Coufalík) – Vévoda (87.
Moštnice
Klenovic: Klimeš – Spálovský, Liška,
Chlud), Hamala, Jiříček, Svozil (77.
0:3
TJ Sokol
(0:0)
T. Cetkovský, Cibulka – Frys, Rozehnal,
Vejvoda) – Horák, Kolečkář. Trenér:
Vrchoslavice 1946
Smékal, Grepl (59. Varga) – Popelka (75.
Radovan Novotný.
Branky: 62. a 69. Konupka, 87. T. Hra- Dreksler), Pokorný (81. Pospíšil). Trenér:
Hodnocení trenéra Němčic
dil. Rozhodčí: Petr – Borůvka, Bartl. Vladimír Horák.
Radovana Novotného:
Sestava Vrchoslavic: M. Jurčík – SpiHodnocení trenéra Klenovic
„Jak se nás dříve drželo štěstí, tak teď se ller, Přecechtěl, P. Horák ml., Holub, T.
Vladimíra Horáka:
od nás odvrátilo. Hned ve třetí minutě Hradil, M. Hradil, Trávníček, Konupka
tu byl nákop do výšky, který nám spadl (77. P. Horák st.), Zatloukal (84. Olšan- „Soupeř byl dobrý v útoku a měl kvalitní nákopy, z nich hrozil a v první půli
do branky. Z poloviny hřiště, to jsem ješ- ský). Trenér: Miroslav Panáček.
jsme dvakrát inkasovali. Stejně tak měli
tě neviděl. Mohli jsme vyrovnat a měli
jsme hned tři tutovky, ale nedali jsme, Trenér hostí Miroslav Panáček nebyl ale domácí i slabou obranu a dokázali
poté soupeř zahrál rukou a inkasovali po utkání k zastižení, výsledek sobotní- jsme toho využít, takže jsme dali sedm
jsme podruhé, zatímco na druhé straně ho střetnutí mu ale mohl udělat radost, gólů za poločas. Musím kluky pochváprotihráč zahrál míč rukou ke svému Vrchoslavicím se totiž i podruhé na jaře lit za vůli po vítězství, soupeř navíc
brankáři a penalta se nepískala. A třetí podařilo bodovat naplno a s jednadvaceti odešel fyzicky. Něco takového jsem
gól jsme dostali z další velké kuriozity, do body jsou už jen bod od šestého místa. O ale ještě nezažil. Oni neměli žádnou
malého vápna kopnutý roh se stočil pří- výsledku rozhodla závěrečná půlhodina. posilu z ‚áčka' a hned v úvodu jsme jim

TJ Sokol
Újezdec
FK Nmice
nad Hanou

Klenovice nadělovaly, Němčice se trápí

I.B třída skupina A

„Pět minut rozhodlo o celém zápase. Během čtyř minut ke konci poločasu jsme
dostali tři branky a byli jsme úplně namalovaní. Přitom do té doby to bylo vcelku
vyrovnané. Ve druhé jsme při troše štěstí
mohli dát kontaktní branku, ale upřímně
přiznám, že jsme si body nezasloužili. Stále u nás přetrvávají problémy v defenzívní
činnosti. Hodně inkasujeme.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky:

Branky: 14. Bartošík, 38. Gerhard,
39. Krutil, 42. z pen. Janásek – 51.
Ostratický, 79. vlastní Klvaňa. Rozhodčí: Vrba - Boháč, Kouřílek. Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil,
Ševcůj (46. Ostratický), Fabiánek (46.
L. Kiška), J. Kiška – Křupka, Spáčil,
Zabloudil, Hrstka, Klváček – Hladký.
Trenér: Petr Kiška.

4:2
(2:1)

Konice zabrala, Čechovice útočí na čelo, kolaps Plumlova

„Měli jsme trochu obavy z píšťalky, ale
to bylo v pohodě. Kluci vůbec nezopakovali výkon s Bělotínem. Domácí
byli lepší a výhru si zasloužili. Soupeř
potvrdil, že je kvalitní a má dobré hráče. Všechovice dokázaly na rozdíl od
nás proměnit své šance. Je škoda, že
jsme nevstřelili gól, protože jsme šance měli. Chybělo nám i více bojovnosti. Věřím ale že jsme si ji schovali na
když budou hrát na maximum, přijde příští týden proti Čechovicím.“
ovoce. Zápas to byl ale hektický se
spoustou standardek a také Kojetín
hrál s enormním zaujetím a jeho hráči
odehráli dobrý zápas, mí kluci to ale
zvládli,“ liboval si určický kouč.
O nadcházejícím víkendu mají fotbalisté „A“-týmu Sokola Určice soutěžní volno a zpět do kolotoče krajského
přeboru se zapojí až na Boží hod velikonoční, kdy se v 10 hodin dopoledne představí na půdě vedoucího Ústí.
(spo)

v řadách Rapotína, která mu dodávala naději na body. „Soupeř nehrál
nic, hádali se a působili nekolektivně.
My jsme chtěli hrát po zemi, kombinačně a podařilo se nám míč dotlačit
do brány. Bylo to o štěstí, ale i o hráčských kvalitách,“ je přesvědčen.
On sám do utkání zasáhnout nemohl a
zranění ho zřejmě připraví nejen o nejbližší domácí mač s holickým „béčkem“,
ale i další souboj proti Dolanům. „Rehabilituju. Mám ale natržený sval a minimálně tři týdny to zabere. Mám radost,
že jsme nenechali Rapotín odskočit na
pět bodů a věřím, že nám tento zápas
pomůže minimálně psychicky. Každý
víkend nám ale půjde o něco,“ uvědomuje si Martin Neoral.
(spo)

Určice udržely nulu
a zdolaly Kojetín

na ně na pátečním tréninku. Poznatky
se nám ale nepodařilo zakomponovat
a napřed jsme inkasovali po rohu, pak z
další standardky. Byli jsme sice na míči
a Nečas to zkoušel z dálky, ale bylo to
takové nijaké a soupeř nám tak přidal
ještě třetí gól, i když jsme tlačili,“ kroutil
hlavou Neoral.
Další nepříjemností se navíc stalo
brzké zranění Novotného, jehož musel již po dvaceti minutách nahradit
Alois Lexa. „Potýkáme se s marodkou a hraje ten, kdo má ruce a nohy.
Lojza se s tím ale dokázal porvat, dal
branku a hodně nám pomohl. Ukázal, že bojovností a týmovým přístupem se dá spousta věcí nahradit,“
sdělil Neoral a poukázal na nesouhru

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Kralicím se zdařil
málo vídaný obrat

prohráli a vrátili se do míst, v nichž se
nacházeli před úspěšnou sérií ze závěru podzimu.
A také tento duel se dlouho nesl ve stejném tónu. Rapotínu vyšly dvě standardky a brzy se ujal vedení 2:0, to ještě v
úvodu závěrečné půlhodiny pojistil třetí
přesný zásah. Nic tedy nenasvědčovalo
tomu, že by se body měly dělit, jenže
přesně takové nakonec bylo rozuzlení.
V šestasedmdesáté minutě totiž Cibulka zlomil kouzlo defenzivy soupeře, pět
minut nato Lexa snížil na rozdíl jediné
branky a v nastaveném čase znovu Cibulka vyrovnal. Následná dlouhá penaltová
bitva pak skončila výhrou 7:6 pro Kralice.
„Věděli jsme, že soupeř bude dělat problémy ze standardek, a chystali jsme se

zprávy od zeleného stolu...

KOJETÍN, PROSTĚJOV Veledůležité tři body se podařilo ukořistit
fotbalistům Určic v sobotním pokračování krajského přeboru. Na
pořadu totiž byla bitva dvou zatím
nejméně úspěšných celků tohoto
ročníku a vítězně z něj vyšla právě
družina Pavla Zbožínka. Nedávno

KOJ
URČ

jmenovaný kouč si tak stále drží neporazitelnost a jeho tým se bodově
dotáhl na třinácté Chválkovice.
Právě tato pozice by při lepší konstelaci v divizi znamenala záchranu.
„Brali jsme to jako jeden z dalších zápasů a chtěli jsme navázat na výkon z
našeho prvního společného zápasu.
Jsem rád, že jsme si tento duel užili
s plným počtem bodů, je to pro nás
obrovské povzbuzení do dalšího pokračování jarní části,“ usmíval se někdejší ligový hráč.

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

jejich tým uniká sestupovým starostem.
„Kluci makali naplno, hráli na hranici svých možností a během čtvrt hodiny jsme se dokázali vrátit zpět do
hry. Bylo to o jedné brance, a když
jsme ji dali, tak se nám podařilo otočit celý zápas. Za druhou půli jsme si
to ale zasloužili,“ radoval se člen nového trenérského štábu Kralických
Martin Neoral.
V sobotu odpoledne se hrál na půdě
nováčka krajského přeboru zápas takříkajíc o šest bodů. Oba celky se totiž
nacházejí mezi nejhorší šesticí soutěže, a zatímco domácí se díky třem
výhrám v řadě dostávali z nejhoršího,
hosté v obou úvodních jarních kolech

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

Fotbal

RAPOTÍN, PROSTĚJOV Ještě
čtvrt hodiny před koncem řádné
hrací doby prohrávali fotbalisté Kralic na půdě Rapotína o tři
branky, přesto se však nakonec
právě oni mohli radovat. Během
závěrečných patnácti minut se jim
totiž podařilo změnit stav z 0:3 na
3:3 a velkolepý zvrat dokonali v
penaltovém rozstřelu. Nová trenérská dvojice Tomáš Vincourek,
Martin Neoral se tak na Šumpersku dočkala vítězné premiéry a

RAP
KRA
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

„Za každý gól jsem rád,“
VRAHOVICE
ROLI
FAVORITA
NEPOTVRDILY
Bojovné Výšovice sahaly po třech bodech, mají jen jeden

culil se Kristián Koukal

potvrdilo, že fotbal se nehraje na body, ale
na góly. Trpělivě hrající Výšovice vsadily
pro Večerník
na bojovnost a postupně braly stále nervóznějším domácím půdu pod nohama.
Zdeněk
Hosté ale takovou šanci, jakou je pokuVYSLOUŽIL
tový kop pár minut před koncem, využít
měli... Rozhodovat tak o bonusovém
DRŽOVICE Souboj dvou bodu musel penaltový rozstřel.

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

mužstev z horní poloviny
tabulky Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
sliboval pohledný souboj, ale
místo toho se spíše bojovalo
a soutěžilo o to, kdo kopne dál...
Domácí Vrahovice potvrzovaly
roli favorita pouze v první půli,
ale žádnou z šancí neproměnily. Hosté se osmělili až po změně stran, kdy s podporou větru
mohli zápas strhnout na svou
stranu, ale vlastní vinou získali
pouze bod.
Stav pøed výkopem

Oba celky na úvod jarní části zvítězily, navíc na hřištích soupeřů, a tak šly do Aprílového utkání 16. kola nejvyšší okresní
soutěže bez jakéhokoliv tlaku. Vzhledem
k nezpůsobilosti vrahovického hřiště,
které v uplynulých týdnech rozjezdila
těžká technika, se spekulovalo o tom,
že by se utkání odehrálo ve Výšovicích.
Soutěžní řád však dvojí domácí utkání se
stejným soupeřem nedovoluje a tak našli
Vrahovičtí azyl v sousedních Držovicích.

Vývoj zápasu
Samotné sobotní střetnutí mělo dva
zcela rozdílné poločasy. V tom prvním
s podporou silného větru hráli prim
domácí. Vytvořili si trvalou územní
převahu, kopali spoustu standardek a ke
gólu měli opravdu blízko. Přestože tedy
ale zvláště v prvním poločase místy až
drtivý tlak, o čemž svědčí poměr rohových kopů osm ku dvěma, nevyužili ani
jednu svou šanci. Po změně stran se hra
v poli i díky větru vyrovnala. Zkrátka se

DRŽOVICE Je stěžejním hráčem Výšovic, což potvrdil
i v utkání proti Vrahovicím.
Nejlepší kanonýr soutěže
Kristián Koukal (na snímku)
vstřelil jediný gól svého týmu a měl na noze ještě jeden.
Rozhodně byl nejnebezpečnějším borcem hostujícího
týmu.

BYLI JSME
U TOHO

Zásadní okamžiky
První obrovskou příležitost si po dvaceti
minutách vypracovali fotbalisté Vrahovic, kdy přetažený roh zpracoval Studený
a napálil míč přímo do horní tyče! Zanedlouho ohrozil Hýbla ve vršovické brance Miroslav Bukovec, ale jeho bodlo hostující gólman zpacifikoval. Z ojedinělého
nákopu do pokutového území Vrahovic
si míč našel hlavu hřmotného Olberta,
ale jeho trkanec rozvlnil jen ochranou síť
nad bránou. Vůbec nepohlednější akci
celého duelu datovala 33. minuta. Domácí rozjeli krásný ťukes, na jehož konci
přiťukl Studený patičkou mezi stopery
Farnému. Tomu však včas vyběhl Hýbl a
po vzájemné srážce zůstali oba aktéři ležet. Šťastnější byl z bolesti strážce výšovické svatyně, protože zabránil jistému gólu.
První gólovku hostujícího celku v utkání
si vytvořil kapitán Koukal. Po dlouhém
nákopu byl u míče dřív než vybíhající
vrahovický brankář Pokorný, ale z úhlu
míč mezi tři tyče nedopravil. Následně
nechybělo mnoho, když dalekonosný
aut Výšovic prosvištěl malým čtvercem,
ale ani jeden z útočících hráčů na něj
nedosáhl. Platilo tak pravidlo nedáš - dostaneš. Volný kop Svatopluka Bukovce
před Hýblem skočil, odrazil se nešťastně
od jeho těla přímo před Studeného, který neváhal a pohotově špičkou kopačky
poslal míč do sítě - 1:0. Radost papírově
domácích plejerů však dlouho netrvala.
Hosté udeřili podle své osvědčené šablony, kdy dlouhý nákop mezi stopery
propadl až ke Koukalovi a ten poslal
míč neomylně k tyči - 1:1. Pár minut
nato mohli jít hosté dokonce do vedení.
Po zbytečném faulu na Baterdeneho se
nerozpakoval rozhodčí nařídit pokutový

Zdeněk VYSLOUŽIL

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Honza Studený (. 10) práv otevírá skóre zápasu. Bezmocn p&ihlížejí Marcel Škop
a branká& Martin Hýbl.
Foto: Zdenk Vysloužil

kop. K míči se postavil urostlý stoper Jirka
Škop, ale do míče se opřel tak vehementně, že ten ke škodolibé radosti domácích
fanoušků letěl vysoko nad! Vrahovičtí
pak měli v závěru ještě několik volných
kopů z nebezpečných vzdáleností, ale ani
jedna střela do brány cestu nenašla.
Rozstřel začínali hosté a kanonýr Koukal přestřelil. Doležel nedal také, když
roztřásl horní tyč. Následně dali za Výšovice Fildán a Křivinka, za domácí byli
neomylní Kučera a Prucek. Míč si pak
postavil Jiří Škop a potvrdil, že nemá
šťastný den, tentokrát nechal vyniknout
Pokorného. Výhru a bod navíc tak uzmul
pro Vrahovice Farný.

Nechybělo mnoho a aktéři by se do sebe
i pustili. V duelu, ve kterém de facto o nic
nešlo, byly zbytečné emoce až s podivem...

Atmosféra støetnutí
Neutrální hřiště v Držovicích příliš diváků nepřilákalo. Tradiční vrahovické
návštěvy více než stovky fanoušků byly
na hony vzdáleny této skutečnosti. Tím
pádem se o žádné atmosféře ani nedá
mluvit. Hráči si to rozdali mezi sebou
a z hlediště necítil podporu ani jeden
z týmů. Držovickým ale slouží ke cti, že
byl trávník v perfektním stavu.

 Jak jste viděl utkání?
„Na Vrahovicích je vidět, že mají
kvalitní tým. Jsou to mladí kluci,
běhaví a techničtí. Asi měli trošku
navrch. Hřiště bylo dobré, já jsem
od nás čekal v prvním poločase
víc. Ve druhém už to bylo lepší.“
 Jste se získaným bodem spokojení?
„Po první půli asi jo. Ke konci
jsme to ale mohli nakonec zvrátit,
kopali jsme penaltu. Vzhledem
k tabulce je však bod dobrý.“
 Měl jste dvě gólovky, dal jste
pouze jeden gól...
„Za každou branku je člověk rád.
Samozřejmě bych chtěl ale dávat
gólů co nejvíc, tentokrát ale šancí
mnoho nebylo.“
 Proč jste nešel na penaltu?

Foto: Zdenk Vysloužil
„Já jsem minule nedal ve Ptení.
Bavili jsme se o tom, Jirka Škop
ji chtěl kopat a věřil, že promění.“
(úsměv)
 Po podzimní části jste dal sedmnáct branek, překvapilo vás
tento počin?
„Asi jo, protože já měl vždycky
podzim slabší. Dával jsem vždy
maximálně tak čtyři pět gólů.
A honil jsem to až na jaře. Myslím,
že sedmnáct je dobré číslo do druhé půlky.“
 Na kolik gólů si troufáte celkem?
„Když to bude přes dvacet, tak
dobrý.“ (smích)

Osobnost utkání
Nepřehlédnutelnou postavou zápasu byl
domácí útočník Jan Studený. Nejen kvůli
své výšce, ale i výkonem zastínil všechny
ostatní aktéry. Byl střelecky nejpilnějším
hráčem, dovolil si obejít jeden na jednoho a navíc se blýskl pohotovou trefou.

Zajímavost duelu
Sedmdesát minut se duel vyvíjel v naprosto bezstarostném a pohodovém
duchu. Zničehonic ale jako kdyby otočil
vypínačem a hráči se pustili do vzájemných potyček, ostrých nadávek a urážek.

Pozápasové hodnocení trenérù
Jan ØEZNÍÈEK – TJ Sokol Vrahovice:
„Z našeho pohledu se jednalo o smolný zápas. Body
jsme měli brát my. Byli jsme lepší, měli jsme více ze hry.
V první půli jsme si vytvořili výraznou převahu, sice
jsme neměli až takové vyložené šance, ale hru jsme měli
v moci. Ve druhém poločase zase soupeř nedal penaltu
a mohl i vyhrát. Nakonec tedy asi ty dva body bereme.
Musíme být i trochu pokorní. Ze dvou zápasů máme pět
bodů, což je docela slušné. Zaráží mě, jak vygradoval ten
závěr, to mi hlava nebere... Vinu na tom měli hráči obou
stran stejnou měrou. Nechápu to!“

Michal DUDÍK – FK Výšovice:
„Vrahovice byly techničtějším týmem, který měl i více
šancí. My jsme ale nehráli zase až tak špatně, také jsme
se dokázali dostat do koncovky. Myslím, že remíza
byla pro obě mužstva zasloužená. Vítr hru ovlivnil,
s větrem měl vždycky ten tým navrch. Na adresu Jirky Škopa už jsem si své řekl v šatně. Rozhodl se, že to
kopne, tak šel. Vzal to na sebe, nevyšlo to. Těch penalt
jsme ale nedali víc, nejde jen Jirku. Získali jsme bod,
který bereme. Za dva venkovní zápasy máme tři body
a s tím jsme spokojení.“

P K 3 :2

1 :1

TJ Sokol Vrahovice

FK Výšovice

Přebor OFS, II. třída Prostějovského Večerníku, 16. kolo

Michalec

Baterdene

Krčmář

S. Bukovec

Jan

Michal

M. Kratochvíl

ŘEZNÍČEK

Fildán
Pokorný

DUDÍK

J. Škop

Farný
Olbert

Jodl

Hýbl

Křivinka
Doležel

Koukal
M. Bukovec

M. Okleštěk

Studený
Klíč

Obručník

Prucek

M. Škop

P K : 3 :2

Branka: 68. Studený
Střely na branku:
Rohové kopy:

VRAHOVICE

6
9

Střely mimo branku:

1 :1

VÝŠOVICE

( 0 :0)

6

Rozhodčí: Krátký – Duda, Spurný

Branky: 74. Koukal
Střely na branku:

Diváků: 45

Rohové kopy:

3
3

Střely mimo branku:

Žluté karty: -

Žluté karty: 77. Koukal, 87. M. Okleštěk

Střídání: 60. Alexy za M. Kratochvíla, 75. Kučera za Studeného, 85. Marek za M. Bukovce

Střídání: 46. Ryšánek za Obručníka, 65. Danko za Olberta, 86. Dudík za M. Škopa

3

Červené karty: 90+ M. Okleštěk
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KOLA
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ŠAMPI N

Podprůměrný fotbal rozsekly až penalty

FK SKALKA 2011
Skaloni neprožívají právě povedenou sezónu a pohybují se těsně nad sestupovou
propastí. Po úvodní jarní porážce ve Vícově se jejich starosti ještě prohloubily. Že
má mužstvo potenciál, ale dokázalo v sobotním domácím vystoupení. Silného
soupeře z Horního Štěpánova domácí tým přejel herně i výsledkově!

KOLA

SM LÍK
TJ SOKOL OLŠANY
Plánovaná bodová stíhačka nejbližších konkurentů se zatím nekoná. Po podzimu předposlední tým tabulky má po dvou kolech skóre 2:7 a nulový zisk.
Sobotní vystoupení v podobně ohrožených Otaslavic Olšanským vůbec nevyšlo
a za pouze tříbrankovou porážku mohou být ještě rádi…

PROGNÓZA NA 17. KOLO
9;<= ' >-%?+$%&
VS.

Tabulkové postavení i rozdílná kvalita kádrů hovoří jedno9>
značně – nic jiného než jednička by bylo obrovské překvape- '%C%&=X 
ní. Hosté se na velkém vrahovickém hřišti chytat příliš nebu5:1
dou a odvezou si slušnou nadílku.
------------------------------------------------------------------------------------------------9;,$ @9;<=
BC>-%QVW
VS.

Duel dvou špičkových mužstev soutěže nabídne zají9>
mavý a dramatický průběh. Hanákům se podaří odveta '%C%&=X 
za podzimní porážku, ale bude to jen těsně. O domácí
2:1
výhře rozhodnou větší zkušenosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------9;<= V6%=X?<=
=Z[\\
VS.

Brodečtí se budou chtít vlastním fanouškům omluvit za
9>
předchozí promrhané body s Určicemi. Nastoupí do ut- '%C%&=X 
kání s plnou koncentrací a trápící se Skalce ´přičichnout
3:1
nedovolí ani náhodou.
------------------------------------------------------------------------------------------------?']^>-%9;<=
$ >-%
VS.

Výšovičtí si v premiérovém domácím utkání nenechají
9>
uniknout příležitost k plnému bodovému zisku. Střelecky '%C%&=X 
se prosadí se kanonýr Koukal a společně se svými
2:1
spoluhráči oslaví cenný skalp.
------------------------------------------------------------------------------------------------9;<= _6 $&9;<=
`%- >-%QVW
VS.

V souboji generací bude slavit běhavé mládí. Čechovičtí
9>
tentokrát nepodlehnou uspokojení a partu domácích ve- '%C%&=X 
teránů k ničemu nepustí. Blýskne se i snajper Josef Klvá1:5
ček, jenž poskočí do čela pořadí kanonýrů.
------------------------------------------------------------------------------------------------9;<=  ^ 9;<=
%  >-%
VS.

Musí oba! Bitva o pomyslných šest bodů mnoho fotba9>
lové krásy nenabídne. Olšanům nezbývá nic jiného než '%C%&=X 
naplno bodovat a právě Přemyslovice se zdají být jedním
3:1
z nejsnadnějších soust.
------------------------------------------------------------------------------------------------9;,&b$ 9;<=
'&-
VS.

9>
'%C%&=X 

3:1



1. Kristián KOUKAL (Výšovice)
2. Josef KLVÁČEK (Čechovice B)
3. Patrik GÁBOR (Haná Prostějov)
4. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
5. Karel GRYC (Horní Štěpánov)
6. Radovan SVĚTLÍK (Haná Prostějov)
6. Jan TYPNER (Brodek u Pv)
6. Martin VOGL (Otaslavice)

1:1
(PK: 4:5)

PTENÍ Duel dvou arcirivalů
přilákal do Ptení nejvyšší návštěvu kola. Oba tábory byly
v hledišti promíchány a byly
zvědavy na to, co jim hráči
předvedou. Upřímně řečeno, moc toho k vidění nebylo. Borcům obou týmů nelze
upřít bojovnost a nasazení,
ale fotbalové krásy by se našlo opravdu málo. Zápas tak
skončil asi nejlepším možným
výsledkem, a sice remízou,
bonusový bod z pokutových
kopů si uzmuli hosté.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

aneb Večerník předpovídá

Síla Horního Štěpánova v domácím prostředí se projeví
i v tomto utkání. Vícovští sice předvedou odhodlaný boj,
ale na větší taktickou vyzrálost ostřílených domácích borců
stačit nebudou.

FC Pte
" &3

18
8b
branek
k
17 branek
13 branek
12 branek
10 branek
9 branek
9 branek
9 branek

9. Radovan CITA (Přemyslovice) 8 branek, Radomír ŠTĚPÁNEK (Vícov) 8 branek, 11. Radek
MAŇÁK (Skalka) 7 branek, Roman ŠIMEČEK (Brodek u Pv) 7 branek, Kamil ŽÁČEK (Určice
B) 7 branek, 14.-19. Petr HODULÁK (Haná Prostějov), Pavel FORET (Čechovice B), Roman BERČÁK (Určice B), Martin KOŘENEK (Přemyslovice), Vladimír KRAJÍČEK (Určice
B), Bernard BOŠEK (Vícov) všichni 6 branek. 20.-26. Roman RIEGER (Otaslavice), Jaroslav
TRNEČKA (Vícov), Marek ZATLOUKAL (Haná Prostějov), Jan SEKANINA (Ptení), Martin
KUČERA (Vrahovice), Jiří KARÁSEK (Skalka), Lukáš HOLINKA (Ptení) všichni 5 branek.
27.-45. Oldřich DOSPIVA (Ptení), Jaroslav HLADÍK (Otaslavice), Petr PIŇOS (Brodek
u Pv), Libor KLIMEŠ (Horní Štěpánov), Petr SOLDÁN (Brodek u Pv), Lukáš RYŠÁNEK
(Výšovice), Radim ŽONDRA (Horní Štěpánov), Patrik ZAPLETAL (Čechovice), Jiří FOJT
(Horní Štěpánov), David STROUHAL (Haná Prostějov), Martin HON (Ptení), Jakub KVAPIL
(Výšovice), Jiří POSPÍŠIL (Olšany), Lukáš JURNÍK (Přemyslovice), Leopold ZATLOUKAL
(Brodek u Pv), Libor NĚMEC (H. Štěpánov), Dominik ZATLOUKAL (Otaslavice), Lukáš
TYL (Přemyslovice), Viktor ŠŤASTNÝ (Určice B) všichni 4 branky. 46.-59. Petr VODÁK
(Učice B), Petr FIALKA (Brodek u Pv), Petr HANSL (Olšany), Martin TYL (Přemyslovice),
Martin ŘEHULKA (Zdětín), Adam POSPÍŠIL (Čechovice), Jakub WOLKER (Čechovice),
Přemysl MLČOCH (Určice B), David HRAZDÍRA (Otaslavice), Filip HEMERKA (Olšany),
Tomáš POŘÍZKA (Vrahovice), Dominik DRMOLA (Otaslavice), Michal OBRUČNÍK
(Výšovice), Jan KŘIVINKA (Výšovice) všichni 3 branky.

Zdeněk

VYSLOUŽIL
Ptení zahájilo aktivněji a dostalo se do
dvou zajímavých šancí. Obě střely
však skončily těsně vedle tyčí. Vícov-

ští se snažili o kombinační fotbal, zatímco domácí se s ničím nepárali
a z první lifrovali všechny míče směrem dopředu.
Hostující tým se dostal do vedení po
nejhezčí akci zápasu. Štěpánek utekl
po pravé straně, prostrčil mezi stopery přímo k Boškovi a ten po kličce
Honovi rozjásal početný klub příznivců Vícova – 0:1.
Ptenské však inkasovaný gól nerozhodil a nadále se drželi své taktiky.
V závěru poločasu jim také vynesla
vyrovnání. Dospiva se zmocnil míče
v pokutovém území, obránci mu
přenechali dostatek prostoru a míč
se třepotal v horním růžku Brabcovy
brány – 1:1.
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Po změně stran mělo utkání gradovat, ale stal se přesný opak. Těžiště
hry se přesunulo do středu hřiště.
Více než kombinací bylo k vidění
osobních soubojů a nepřesných pokusů o přihrávky.
Balón byl více v zámezí než na hřiš-

ti a šancí bylo jako šafránu. Nejblíže
ke vstřelení branky měl domácí Dospiva, ale v poslední chvíli mu míč
utekl. Duel tak dospěl k pokutovým
kopům, po kterých se radovali hosté a udělali tak radost svým příznivcům.

/3 6-%&$%38
!"#$%& 
„V první půli se ještě hrálo, ale druhý poločas už neměl
úroveň ani třetí třídy. Oba dva soupeři se přizpůsobili
taktice a ani jedno mužstvo nechtělo vyhrát. Čekalo se
na penaltový rozstřel, který jsme bohužel s Vícovem
premiérově prohráli. Pochválit musím rozhodčí, kteří to
zvládli. Na vině slabé úrovně hry byl možná i špatný terén.
Pozitivem utkání byla návštěva a tržba v bufetu. Tolik piva
jsme nevytočili za celou sezónu. Musím tak poděkovat
divákům z Vícova, kteří se u výčepu opravdu činili. Ten
bonusový bod si tak zasloužili za zvýšenou tržbu.“

% '*+,#'&-
„Derby je vždycky nevyzpytatelné. Dnes jsme urvali dva
body po penaltách, ale já se upřímně divím divákům,
že po poločase neodešli. Moc s fotbalem to společné
nemělo. Bylo to tak bojovné, že fotbal chyběl. Mohli
jsme dát druhý gól, ale více mě mrzí, že jsme si nechali
vyrovnat. To vyrovnání jsme jim darovali sami. Máme po
dvou zápasech pět bodů, za což jsme rádi. Samozřejmě
že zisk dvou bodů z venku těší a jsme spokojení. Opakuji
ale, že se mi zápas vůbec nelíbil, té bojovnosti tam bylo až
moc.“

16. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Přemyslovice
TJ Haná Prostějov

1:2PK
(1:1)

Branky: 25. L. Tyl – 21. M. Kolář. Rozhodčí: Horák - Protivánek, Keluc. Žluté
karty: 54. Burget – 78. M. Kolář. Diváků: 50.
Přemyslovice: Raška – T. Jurník, J.
Špaček, Sláma, Konšel – Možný, L. Tyl,
Burget, Kořenek – L. Jurník, D. Liška
(46. Jančík, 73. L. Špaček, 89. Koutný).
Trenér: Jaroslav Liška.
Haná: Lošťák – D. Holomek (46. Jančiar), M. Kolář, Ohlídal, M. Trnavský
– Hodulák, Krupička, Mašík, M. Holomek – Gábor (69. D. Kolář, 76. Strouhal), Zatloukal. Hrající trenér: Daniel
Kolář.
Pohledem trenérů:
Jaroslav Liška: „Zápas jsme chtěli odehrát takticky, což se nám povedlo. Osobně jsme odbránili Patrika Gábora, věnoval se mu Lukáš Jurník a zvládl to. Bod
s vedoucím týmem soutěže je dobrý.
Mohli jsme i vyhrát, ale na druhé straně
i prohrát. Kluci mi udělali radost, protože
plnili všechno na sto procent. Z Ameriky
se vrátil Vašek Raška a uvedl se v bráně
skvěle. Máme ho pro celé jaro a věřím, že
pro nás bude velkou posilou.“
Daniel Kolář: „Fotbalově jsme měli
navrch, ale nepodařilo se nám zvítězit
v normální hrací době. Soupeř byl bojovný, dal do toho všechno a remízu si svým
způsobem zasloužil. Největší problém
nám dělala finální fáze. Hráli jsme pouze
po šestnáctku. Soupeř soustředěně bránil a byl na nás připraven. Naštěstí jsme
v penaltách stoprocentní. Máme v bráně
Kolju a střelci jsou také zkušení. Bonusový bod bereme.“
TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Olšany

4:1
(2:0)

Branky: 12. Zatloukal, 21. z pen. Hladík, 70. Vogl, 75. Frehar – 53. Míška.
Rozhodčí: Vrážel - Januš, Weiser. Žluté
karty: 21. Kos, 78. Posker, 84. A. Pospíšil
(všichni Olšany). Diváků: 35.
Otaslavice: Orálek – Šubrt (83. Liška),
Kaláb, Vogl, Ruszó – Zatloukal (73. Janura), Drmola, Koudela, Gerneš (88. Skalický) – Hladík, Hrazdíra (53. Frehar).
Trenér: Jiří Hon.

Olšany: Kos – M. Rokyta, Míška, Hloušek (46. Řezníček), Posker – Šenkyřík, A.
Pospíšil (76. Mazal), Hemerka, Antoníček (70. Ječmeň) – J. Pospíšil, L. Rokyta.
Trenér: Roman Sedláček.
Pohledem trenérů:
Jiří Hon: „Zodpovědnost a bojovnost
jsou základem úspěchu a to se potvrdilo. Připravili jsme se na soupeře tak,
abychom získali tři body. Nezvládli jsme
pouze začátek druhého poločasu, kdy
nás soupeř přehrával a dal i gól. Postupně
jsme se ale vrátili do hry a dovedli utkání
do vítězného konce. Myslím, že rozhodlo srdíčko, náš tým chtěl moc získat výhru a šel za ní. Máme čtyři body ze dvou
zápasů, což je dobré. Musíme ale stále bojovat stejně zodpovědně a s nasazením. Já
mohu klukům jen poděkovat, přístup byl
dobrý.“
Roman Sedláček: „Domácí byli o třídu lepší, bohužel s tím nic nenadělám.
Za prvé nás bylo málo, někteří byli zranění, o dalších nevím. Nechci jim sahat
do svědomí… Logicky tak z toho bylo
jasné vítězství domácích. Řekl bych, že
rozdíl tří gólů byl až milosrdný. My jsme
skoro neohrozili bránu. S výjimkou gólu
ze standardky jsme neměli vůbec nic.
Máme obrovský problém vstřelit vůbec
nějaký gól.“
FK Skalka 2011
TJ Horní Štěpánov

4:1
(2:1)

Branky: 25. Přidálek, 29. M. Glouzar,
57. Pinkava, 86. Václavík – 13. z pen.
Rychnovský. Rozhodčí: Sommer - Němec, Nezhyba. Žluté karty: 19. Maňák.
Diváků: 50.
Skalka: Podešva – Přidálek, Mlčoch,
Slamenec, Spisar – Molčík (25. Dostalík), Pinkava (89. A. Glouzar), Maňák
(65. Barnet), M. Glouzar, Václavík - Karásek. Trenér: Stanislav Prečan.
Horní Štěpánov: Havlíček – Rychnovský, Janíček, Ščudla, Sígl – Svoboda,
Deutsch, Němec, Pokorný – Červinka
(61. Klimeš), Gryc (89. Šmíd). Trenér:
neobsazen.
Pohledem trenérů:
Stanislav Prečan: „Jeden z nejlepších
výkonů za celou sezónu, ne-li nejlepší.
Před zápasem bylo v kabině trochu dusno. Kluci měli jasně za úkol žrát trávu. Jez-

dili celých devadesát minut, za mě tedy
absolutní spokojenost. Všichni zahráli
opravdu dobře. Chtěl bych vyzdvihnout
čtyři hráče: Martina Glouzara, Jirku Karáska, Michala Přidálka a Ondru Spisara.
Ti zahráli fantastický zápas. Kdybychom
takhle hráli pořád, motáme se do pátého
místa. Navíc jsme ještě celou řadu šancí
neproměnili. Soupeře jsme nepustili do
žádné velké šance. Inkasovali jsme jen
z penalty po smolném zákroku. Před klukama smekám.“
Horní Štěpánov: Z důvodu neobsazené funkce trenéra není výborem nikdo
pověřen k podávání informací o zápasech.
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Brodek u Pv

1:2
(0:2)

Branky: 89. Klváček – 5. a 21. Piňos.
Rozhodčí: Dömisch – Bureš, Pospíšil.
Žluté karty: 28. Němeček, 32. Foret, 70.
Jančík – 74. Soldán. Diváků: 35.
Čechovice B: Zápeca (46. Zelinka) –
Kupka (75. Šteigl), Prášil, F. Hanák, Š.
Hanák – Foret, Jančík, Bilík, Němeček
– Klváček, Kolík. Trenér: Rudolf Valný.
Brodek: Král – Jelínek, Fialka, Kořínek,
Vlachynský – Typner, Šimeček, Soldán,
Matoušek – P. Piňos, Zatloukal. Trenér:
Ivo Vykopal.
Pohledem trenérů:
Rudolf Valný: „Naše hra byla hrůzostrašná. Nedokázali jsme podržet míč,
ztráceli jsme se v kombinaci. Obtížně
dáváme dohromady sestavu. Spousta
hráčů chybí. První poločas byl hrozný.
Ve druhém jsme se trochu zlepšili, ale
chyběla nám pohoda a určitá vyzrálost.
Podle představ jsme hráli až posledních
deset minut. Přitlačili jsme soupeře
k šestnáctce, dali i gól. Takhle se ale musí
hrát celý zápas a ne jen deset minut.
Zápas byl jinak bez vyložených šancí
z obou stran. Soupeř dal góly po našich
chybách. Nemohu klukům vyčíst bojovnost, ale musíme se víc věnovat práci
s míčem.“
Ivo Vykopal: „Musím v první řadě
poděkovat svým spolupracovníkům a
pochválit sám sebe i je. Dokázali jsme
jedenáct lidí složit tak, že jim vyhovovaly
posty a dokázali odehrát celý zápas prakticky bez chyb. Jediným pozitivem bylo,

že jsem nikoho neurazil tím, že bych ho
posadil na lavičku. Poděkování samozřejmě míří hlavně k hráčům, kteří se
svých rolí zhostili tak dobře, že celý zápas
odehráli perfektně takticky. První poločas jsme měli pod kontrolou a konečně
ukázal Petr Piňos, že umí proměnit loženky. Po změně stran jsme hráli proti
větru a dostali se trochu pod tlak. Domácí mládežníci začali zlobit. Obětavost a
nasazení našich hráčů byly maximální a
vítězství si zasloužili.“
TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Zdětín

5:1
(2:0)

Branky: 33. a 57. Šťastný, 34. Krajíček,
66. Pospíšil, 88. Žáček – 51. Pliska. Rozhodčí: Mlčoch – Milar, Winkler. Žluté
karty: nikdo. Diváků: 70.
Určice B: Pokorný – Muzikář, Mlčoch,
Nakládal, Grulich – Krajíček, Šťastný
(67. Josif), Novák, Berčák (63. Pospíšil)
– Hanzelka (76. Pavlů), D. Trajer (46.
Žáček). Trenér: David Múdrý.
Zdětín: Menšík – Sokol (46. Pliska,
76. Nakládal), Zdráhal (36. Hlavinka),
Lenďák, Langer, Jiř. Navrátil – Kučera, L.
Keluc, Adam, Knápek – A. Keluc. Trenér: Tomáš Kučera.
Pohledem trenérů:
David Múdrý: „Já jsem rád, že máme
tenhle zápas zdárně za sebou. Soupeř přijel s jasnou defenzivní taktikou. Hráli na
brejky, klidně jsme mohli prohrávat nula
dva. Sice jsme byli více na míči, ale nevypracovali si žádnou kloudnou akci. Hráli
jsme staticky, místo abychom soupeře
rozběhali. Dali jsme dva šťastné, slepené
góly. Ve druhé půlce jsme už na tom byli
lépe fyzicky, dařila se nám více kombinace. Spokojenost s třemi body, ale herně to
nebylo optimální.“
Tomáš Kučera: „Šli jsme do utkání z pozice výherního lídra… Věděli jsme ale, že
nemůžeme hrát otevřený fotbal. Podřídili jsme tomu taktiku. Postavili vyloženě
defenzivní sestavu. Do obdrženého gólu
se nám dařilo se jí držet, pak se zranil
Luďa Zdráhal a dvakrát jsme inkasovali.
Do druhé půle jsme šli se stejným cílem
a málem se nám to povedlo. Určice vyhrály zaslouženě a mohu jim jen pogratulovat. Já jsem rád, že kluky fotbal bavil a
bojovali až do úplného konce.“
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„NECHTĚL JSEM ŽÍT ŽIVOT NĚKOHO JINÉHO“

Tomáš Cibulec vysvětluje, proč se nestal trenérem i jak
se sžívá s pozicí ředitele PR a marketingu TK PLUS

Ladislavv

VALNÝ
Ý

 Jak se havířovský rodák dostane z průmyslového severu na
úrodnou hanáckou rovinu?
„Za všechno může tenis. (úsměv) Ve
čtrnácti letech se o mě začali zajímat
zdejší kluboví činovníci prostějovského klubu. Jednali s rodiči o mém
přechodu do Prostějova. Probíraly
se různé možnosti, rodiče se kvůli
zaměstnání nemohli stěhovat a nakonec to dopadlo tak, že jsem se stěhoval jenom já. Najednou jsem byl
v Prostějově a už to tak zůstalo.“
 To jste se osamostatnil poměrně brzy...
„Máte pravdu, ale už v příštích letech se to docela hodilo. Neměl jsem
žádný trenérský tým, po světě jsem
jezdil sám, maximálně s parťákem ze
čtyřhry. Sháněl letenky, ubytování,
řešil tréninky. Naučil jsem se spoléhat sám na sebe. To byla dobrá průprava do života.“
 Navíc se to hodilo i v silně individuálním prostředí, jako je to
tenisové. Přesto jste na největší
úspěchy dosáhl ve čtyřhře, kolektivní variantě tenisu. Proč to nevyšlo ve dvouhře?

 S takovou prací jsou spojenéé
časté cesty do Prahy. Zvládátee cestování?
aze,
„Velké firmy jsouu především v Praz
Praze,
ostak to prostě je. A existují záležitos
záležitosají řešit přes telefon
n
ti, které se nedají

příliš kolem. Získáním ssamotných
financí práce pořadatele zdaleka neskončí. Musíte sladit rozhodčí, sběrače, řidiče, řešit požadavky tenistů,
v případě nepřízně počasí upravovat herní program. Všechno je třeba

Výjimečnost společnosti je spojená
s osobností Miroslava Černoška. Nejde
jen o to, že umí sehnat peníze a zná důležité
lidi. Především je vizionář. Vidí několik let
dopředu, a proto odhadne, co se bude líbit...
„Nezdá se to, ale skoro vůbec nevezmu raketu do ruky. Akorát se
synem, který hraje babytenis za
prostějovský TK Agrofert. Jinak ne,
mám jiné sporty. Čtyřikrát týdně
hraji buďto florbal, basketbal, nebo
fotbal s lidmi z klubu. Jsme ustálená
parta, i tím si pěstujeme klubismus,
je to příjemné.“
 Ještě v červenci 2008 jste hrál
semifinále na challengeru v Poznani, o pár měsíců později šla raketa do kouta. Jak dlouho jste měl
v sobě myšlenky o konci kariéry?
„Každý to má jinak. Prostě jsem začal cítit, že už to zkrátka není ideální.
A narodila se nám dcera. Pak už to
šlo rychle...“
 Neuvažoval jste o trenérském
povolání?
„Napadlo mě to, přestože vím, že
bývalý sportovec nemusí být dobrý
trenér. I tak jsem o tom přemýšlel.
Nebylo by to pro mě dobré řešení.
Musel bych najít někoho, koho bych
vedl. A dál bych s ním jezdil po světě.
Nechtěl jsem žít život někoho jiného.“
 A do toho přišla nabídka Miroslava Černoška na práci v TK
PLUS?
„Časově to tak nějak zapadlo do sebe.
(úsměv) Byla to nabídka otevřít si
nové dveře, jiné než tenisové. Dostal
jsem možnost zapojit se do práce
s lidmi, které jsem potkával denně,
pokud jsem byl v Prostějově. To byla
výhoda. Stejně jako znalost prostředí
a zkušeností z trenérské kaiéry, což
jsem využil především v práci během
UniCredit Czech Open. Přestože pohled hráče a pořadatele na samotný
turnaj je hodně odlišný.“
 Byl jste překvapený po zjištění, co všechno musí organizátor
tenisového turnaje zajistit?
„Zpočátku mě to zaskočilo, protože
jako hráč se soustředíte především
na zápasy a tréninky, nedíváte se

skloubit, jinak to celkově nefunguje.
Není to nic snadného.“
 Opakovaně jsem si v průběhu
UniCredit Czech Open všiml, že
se maximálně snažíte vyjít hráčům
vstříc. Jdete v tomto ohledu nad
rámec zvyklostí v tenisovém světě?
„Všichni se snažíme, aby se u nás hráči cítili dobře. Třeba v tom se mi hodí
zkušenosti z tenisu. Vím, o čem si hráči mezi zápasy povídají. Sdělují si své
dojmy, kde se jim líbilo, kam už naopak
nepojedou. Mezi tenisty máme dobré
jméno, proto se na turnaj vrací. Všem
se snažíme v rámci možností okamžitě
vyhovět. Z doby kariéry jsem jazykově
dobře vybavený, což je výhoda. Obvykle se hned domluvíme.“
 Postupně jste se dostal i k dalším projektům TK PLUS. Co je
základem vaší práce při jednotlivých akcích?
„Zpočátku to byla hlavně starost
o partnery. Bez nich by žádná akce
nebyla. V dnešní době to se sponzory není jednoduché a peněz není na
rozdávání. Proto je důležité, aby byli
všichni zainteresovaní spokojeni. Prioritou posledních let je proto udržet
stávající portfolium. Naše akce se
proto pokaždé snažíme něčím vylepšit. Jsou na špičkové úrovni, takže jde
především o drobnosti, které ovšem
přispívají k celkové atmosféře.“
 V nové pozici máte na starost přímé jednání s klienty, pracujete na uzavírání smluv. Jak vůbec vše probíhá?
„Je nutné si uvědomit, že prvotní
jednání vedou šéfové, za nás je to
Miroslav Černošek. Pak přijdou
na řadu další lidé, práce je to dost.
Smlouvy se musí doladit, všechny
dohodnuté věci se musí promítnout
do samotné akce. Je třeba to pohlídat, k tomu se musíme o partnery
postarat. Jedná se o desítky, možná
stovky věcí, někdy drobností. Žádná
se ovšem nesmí zanedbat.“

nebo e-mailem. S tím se počítá. Snažím se plánovat. Když jedu do Prahy,
ých několik schůzek
mám domluvených
má smysl jet tři hodiv jeden den. Nemá
ny po dálnici a po jedné dvacetiminutové schůzce cestovat zpátky do
měv)
Prostějova.“ (úsměv)
 Změnil se váš šatník od doby,
nis?
kdy jste hrál tenis?
mín dress code jsem
(smích) „Na termín
narazil. Ale vážně.. Pochopitelně se obo, co vyžaduje situace.
lékám podle toho,
Stále chodím rád oblečený pohoem nemám
dlně, ale s oblekem
o k práci,
problém. Patří to
současně to však není nic
nepříjemného.“
 Díky své práci
áci jste se
urního prodostal i do kulturního
středí. V něm see cítíte
pohodlně?
„Během tenisové kariéry jsem
si něco podobného neuměl představit.
Změnilo se to až později. Pořádali jsme
krásné koncerty na Horním náměstí
v Olomouci. Byly to úžasné zážitky.
Špičkové výkony v historických kulisách, to se mi hodně líbilo. Letos jsme
zase dělali výstavu Jiřího Koláře a šlo
o hodně zajímavou záležitost. Všechny
takové akce vnímám jako možnost
podívat se na život z jiného pohledu.
Třeba z galerie. Věci pak chápeš jinak,
dostanou nový rozměr.“
 V oblasti sportovního a dnes
již také kulturního marketingu
je společnost TK PLUS fenoménem. V čem tkví její kouzlo?
„Neřeknu nic nového. Výjimečnost
je spojená s osobností Miroslava Černoška. Nejde jen o to, že umí sehnat
peníze a zná důležité lidi. Především
je vizionář. Vidí několik let dopředu,
a proto správně odhadne, o jakou akci
bude zájem, co se bude líbit. Společnost si vytvořila svoji filozofii a té se
drží. Tím je důvěryhodná.“

Foto: Josef Popelka

vizitka
TOMÁŠ CIBULEC
✓ narodil se 15. ledna 1978 v Havířově
✓ do Prostějova přišel ve 14 letech,
Hanou už neopustil
✓ je ženatý, má dvě děti
✓ bývalý profesionální tenista, který prorazil
ve čtyřhře a na okruhu ATP vyhrál tři turnaje
(San Marino 2000, Kodaň 2003 a Stuttgart 2003
✓ na deblovém žebříčku byl nejvýše hodnocený 17. března 2003,
kdy mu patřilo 21. místo na světě.
✓ jeho nejčastějšími parťáky byli Leoš Friedl a Pavel Vízner
✓ na grandslamech to dotáhl nejdále na French Open 2002 do semifinále, kdy byl jeho spoluhráčem Ind Leander Paes
✓ dvouhru moc nehrál, nejlepším umístěním zůstala
646. pozice ze srpna 1998
✓ na kurtech si vydělal 769 316 amerických dolarů hrubého zisku
✓ po ukončení kariéry pracuje ve společnosti TK PLUS jako manažer
a tiskový mluvčí. Od začátku letošního roku povýšil na post ředitele
PR a marketingu.
zajímavost: poslední angažmá ve výkonnostním sportu absolvoval ve
fotbalovém dresu Haná Prostějov, od té doby je výhradně rekreačním
sportovcem

16070712286

v rámci původního
p
w
interview
erník
pro Večerník
se ptal

„Důvodů by se jistě našlo víc. Ale
nejsem příliš ambiciózní typ, spíš
týmový hráč. A to možná ovlivnilo
i moji tenisovou kariéru.“
 Tenis byl řadu let náplní vašeho života. Hrajete jej stále?

17033110377

PROSTĚJOV Od roku 2008 je
Tomáš Cibulec členem týmu TK
PLUS. Právě tehdy, na konci tenisové kariéry se semifinalista
deblového French Open v roce
2002 rozhodoval, co bude dělat
v dalších letech. A v tu chvíli přišla nabídka Miroslava Černoška,
aby nastoupil v rostoucí prostějovské marketingové společnosti.
Havířovský rodák už byl v té době
dávno doma právě v Prostějově
a možnost setrvat na Hané i po
sportovní kariéře byla nesmírně
lákavá. Rozhodl se rychle a absolvoval seznamovací „kolečko“
po všech firemních úsecích. Postupně se zapojil do projektů TK
PLUS i druhé agentury mocného
manažera Česká sportovní jako
manažer a tiskový mluvčí. Od začátku letošního roku zastává vyšší
pozici ředitele PR a marketingu.
„Více cestuji, ve větší míře se podílím na uzavírání partnerských
smluv. Vzájemná komunikace je
více osobní,“ hodnotí práci v nové
funkci Cibulec. A právě u této příležitosti jsme zasedli ke společnému stolu...

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV O bezpečnost obyvatel Prostějova během sobotního utkání mezi fotbalisty 1.SK
Prostějov a Baníku Ostrava je prý
postaráno. Má to ale jeden háček.
Z těch, kteří se mají o pořádek
v ulicích při očekávaných výtržnostech obávaných ostravských
fanoušků starat, aby každé slovo
páčil! Policie ČR i Městská policie
v Prostějově nebyly ochotny poskytnout Večerníku bližší informace o opatřeních, které bezpečnostní složky zajistily. Primátorka
Prostějova ale byla sdílnější...

Michal KADLEC
„Pro zajištění pořádku jsme udělali
maximum. Vše bychom měli ve spolupráci s dalšími složkami zvládnout,“
sdělil Večerníku velmi suše Jan Nagy,
velitel Městské policie v Prostějově.
Dotaz na podrobnosti směřovaný na
Krajské ředitelství Policie ČR v Olomouci se nepotkal s pochopením.
„Nasazení sil a prostředků bude odpovídat vyhodnocené míře rizika tohoto utkání. Dohlížet budou policisté
služby pořádkové a dopravní policie.
Monitorovat situaci budou i policisté
služby kriminální policie a vyšetřování. V případě narušení veřejného

pořádku nebo zjištění jakéhokoli
protiprávního jednání budeme postupovat dle zákona. Doporučujeme
občanům, fanouškům, kteří se chystají na toto utkání, aby dbali jak na svou
osobní bezpečnost, tak zejména na
bezpečnost svých věcí,“ uvedla pouze
Marie Šafářová, tisková mluvčí krajské policie.
To prostějovská primátorka Alena Rašková vyhověla Večerníku
a poskytla mu mnohem konkrétnější informace. Právě ona totiž
absolvovala několik schůzek jak
se zástupci státní či městské policie, tak s bezpečnostními manažery 1.SK Prostějov i Baníku
Ostrava. „Jsem přesvědčena, že Prostějov je na příjezd fanoušků Baníku
připraven a nemáme se čeho obávat.
Věřím, že u nás nedojde k pouliční válce, jako tomu bylo nedávno
v Opavě,“ konstatovala Rašková.
Vzápětí se dostala ke scénáři sobotních událostí. „Předsedovi 1.SK
Prostějov Františku Jurovi se podařilo přesvědčit České dráhy, aby pro
fanoušky Baníku zajistily speciální
vlak, který je doveze zhruba hodinu
před utkáním až na místní nádraží.
Tady již budou čekat policisté v dostatečné síle, aby hosty z Ostravy do-

vedli pod dohledem až na stadion,“
sdělila primátorka.
Jenomže kordony policistů Baníkovce nepovedou nejkratší cestou přes
koleje přímo před hlavní vchod fotbalového stadionu za místním nádražím, ale Martinákovou ulicí, následně
okolo obchodu doprava do ulice Pod
Kosířem a poté znovu doprava do
ulice Sportovní. „Průvod se přes ulici
E. Valenty dostane až k zadní části fotbalového stadionu, kde mají fanoušci
hostujícího týmu svůj ohraničený
sektor. Příznivci Baníku se nedostanou do kontaktu se svými protějšky
z 1.SK Prostějov, ale ani s běžnými
občany města. To mi policisté slíbili,“
prozradila exkluzivně Večerníku Alena Rašková. „Jsem přesvědčena, že
nepůjde o žádné policejní manévry,
při kterých by se muselo nějak tvrdě
zasahovat. Věřím, že si všichni užijeme krásný sportovní zápas,“ dodala
primátorka Prostějova. „Oba tábory
fanoušků budou od sebe odděleny, klub nachystal veškerá opatření
a vyhověl požadavkům městské i státní policie. Navíc naše bezpečnostní
agentura bude posílena až na osmdesát členů,“ doplnil potřebné informace František Jura, předseda 1.SK
Prostějov.

„Odhlášení soutěží mě vyjde
levněji, než kdyby se hrálo,“

reaguje svérázně boss AFK Krotil
➢ ZE STRANY 23

PROSTĚJOV Boss loni založeného fotbalového oddílu od
počátku hledal odpovídající základnu. Myšlenky na rekonstrukci chátrajícího stadionu ve Sportovní ulici byly spíše úsměvné.
Nakonec našel útočiště v Držovicích, kde se dohodl s místními činovníky na spolupráci. Pod hlavičku AFK Prostějov City 2016
převedl všechny stávající hráče
Sokola Držovice a navíc založil
ženský tým. Jenže...

Zdeněk VYSLOUŽIL
Rozjel sezónu kontumační porážkou žáků s Protivanovem, zato
první mužský výběr ovládl podzimní část trojky. Ženy ovšem absolvovaly celou půlsezónu sice bez
bodu a vstřelené branky, ale také
bez kontumace. Největší problémy
pak nastaly v rovině mezilidských
vztahů. Svérázného bosse místní
příliš nemuseli a vznikaly třenice.
„Když se neplní dohody, nemůže
nic fungovat. Momentálně vše řeší
právníci. Odhlášení soutěží mě
vyjde levněji, než kdyby se hrálo,“
komentoval vyhrocenou situaci
Krotil s tím, že po sezóně si mohou Držovičtí dělat, co chtějí. „Já
jim žádné problémy dělat nebudu.
Všichni hráči, kteří byli registrováni v AFK Prostějov City a patřili

předtím Držovicím, budou odregistrováni a mohou se vrátit do
Držovic,“ vzkazuje.
Radost z tohoto rozhodnutí ovšem
nemají ani na Okresním fotbalovém svazu. „První, co mě napadá,
je, že mě to mrzí a je mi to líto. Odhlásit mužstvo, které je první, není
dobré. Pokaždé, když nějaký klub
odstoupí z rozehrané soutěže, je
to špatně,“ komentuje Milan Elfmark, předseda OFS Prostějov.
Odhlášení mužstev ze soutěží
musela řešit i STK, která shledala doklady dodané klubem AFK
Prostějov City 2016 v pořádku
a odhlášení posvětila. „Už od začátku, co vstoupil klub AFK Prostějov City 2016 do fotbalu, bylo
vidět, že ne všechno tam je v pořádku. Hráči se doregistrovávali na
poslední chvíli, v průběhu podzimu jsme museli dvě utkání žáků
kontumovat. To, že to nakonec dopadlo takhle, je smutné a bohužel
to ovlivnilo průběh obou soutěží,“

konstatoval Roman Minx, předseda STK OFS Prostějov, jenž dodal:
„Je to škoda a hlavně vůči mužstvům, která hrála s AFK Prostějov
City 2016 ve skupinách. Výrazně
to ovlivní průběh jarní části, zvláště v kategorii starších žáků.“
Zajímavé na celé situaci je i její
načasování. Oficiální žádost na
odhlášení soutěží totiž přišla
na sekretariát OFS Prostějov
v průběhu uplynulého týdne,
kdy také končí přestupní termín. Hráči registrovaní v AFK
Prostějov City 2016 se tak budou muset obejít minimálně půl
roku bez fotbalu...
Klub AFK Prostějov City 2016 se
zrodil v průběhu jara roku 2016.
Jako první o jeho vzniku informoval
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Tehdejší vize Miroslava Krotila sahaly
téměř do ligových výšin. Nakonec se
po půlroční anabázi ve III. třídě prostějovského „okresu“ pravděpodobně za tímto projektem zavřela voda.

OPRAVENÁ TABULKA
III. TØÍDY OFS, SKUPINA „B“
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Jiříček se vrátil do Němčic,
Horáka „Vrchátka“ nepustily
NĚMČICE NAD HANOU Staronovou tváří ve svých řadách se
mohou na startu jarní části fotbalových soutěží pochlubit Němčice nad Hanou. Do tamějšího
FK zamířil po třech a půl letech
strávených ve Vrchoslavicích Michal Jiříček. Nyní dvaadvacetiletý
hráč je němčickým odchovancem
a podílel se na tamějších úspěších
dorostu, nyní si ve druhém týmu
„A“ skupiny I.B třídy zahraje i za
muže. Naopak o necelé dva roky
staršího Pavla Horáka se zatím ta-

mějším funkcionářům ulovit nepodařilo, Vrchoslavice zatím byly
ostře proti.
„Kvůli zdravotním problémům bohužel musel ukončit kariéru Bronislav Mrkva, doktor mu totiž zakázal
hrát fotbal. Sháněli jsme tedy hráče
do středu zálohy, aby se zvýšila konkurence a Honza Horák mohl zůstat
v útoku. Jsem rád, že se podařilo získat aspoň Michala, a věřím, že v létě
přijde i Pavel,“ pohovořil o zásazích
do týmu trenér němčického „áčka“
Radovan Novotný.

Oba hráči projevili zájem hrát právě
v nejjižněji položeném městě prostějovského regionu, dosáhnout se
však zatím podařilo jen polovičního
úspěchu. „Vrchoslavice nám rezolutně
řekly, že Pavel je pro jejich tým klíčový
hráč a nepustí ho. Prodělal s námi zimní přípravu včetně soustředění, nedostal však zelenou. Snad tedy po sezóně.
Michal chodí pravidelně a projevuje se
dobře, nikdy jsem nechtěl, aby odsud
odešel, a jsem rád, že projevil zájem
vrátit se,“ potěšilo kouče Němčic Radovana Novotného.
(spo)

LOVILY
KALVODU
➢
ZE STRANY 29

Renomovaný trenér s mnohaletými
ligovými zkušenostmi, jenž je momentálně bez angažmá, podle aktuálních informací Kralice nepovede.
Odvolaného kouče Ivo Gottwalda
nahradí jeho dosavadní hrající asistent Martin Neoral.

Dnes už bývalého kralického lodivoda
jsme se zeptali, jak proběhl jeho odchod. „Já už nabízel ukončení v únoru. Pak jsme se dohodli, že to do léta
ještě nějak přežiju. Dohodli jsme se
v klidu, já se nikdy nikde nehádám,“
s úsměvem komentoval Ivo Gottwald
a pokračoval: „Pět let na jedné štaci je
tak akorát. Už jsem tam byl asi dlouho.“
Vaz mu zlomily dvě porážky v řadě.

„Tak samozřejmě že to byl důvod. Jméno Leoš Kalvoda jsem slyšel, ale myslím, že to nebude pravda. K týmu není
potřeba nějaký renomovaný trenér.
Mužstvo je dobře poskládané, fyzicky
připravené a je potřeba jen do něj vlít
sebedůvěru,“ říká dál Gottwald s tím,
že obavy ze sestupu nejsou na místě:
„Ten tým do krajského přeboru patří a
má na to. Chce to jen trpělivost.“ (zv)

SIDA CUP SE STĚHUJE DO BRNA
Mladí Jestřábi skončili na pátém místě

FOTOGALERIE
VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Třídenní hokejový
maraton. Prostějovský žákovský
turnaj SIDA CUP má na území
bývalého Československa vysokou prestiž a kredit. Svědčí o tom
i dlouhodobě kvalitativně nadstandardní účast špičkových moravských, českých a slovenských
oddílů. Letos tomu nebylo jinak,
ve finále se utkaly dva vůbec historicky nejúspěšnější kluby republiky. Z vítězství se radovala brněnská
Kometa, která otočila z dvoubrankové ztráty na jednogólovou výhru
třicet vteřin před koncem!

domácích Jestřábů úspěchem, protože
vyhráli tři z pěti zápasů. „Já musím poděkovat pořádajícímu klubu LHK Jestřábi v čele s panem Tomigou, že opět
zorganizovali turnaj na vysoké úrovni.
Deset týmů je na tři dny asi ideální počet. Co mám hodnocení od účastníků,
tak byli v Prostějově velmi spokojení,“
komentoval Jiří Netušil, majitel agentury SIDA, která je hlavní sponzorem turnaje. „Finálová dvojice je podle očekávání, byly to opravdu dva nejlepší týmy.
Páté místo Prostějova je vzhledem k obsazení velmi dobré umístění.“

původní
reportáž
k
pro Večerník

LHK Jestřábi Prostějov – HC RT TORAX Poruba 2:1 (1:0, 1:1),
18. Mašek, 26. Tomeček (Mašek) – 24. Přeček (Becher). LHK Jestřábi
Prostějov – HC Kometa Brno 1:7 (0:3, 1:4), 30. Tomeček – 9. Šrom
(Linka), 11. Šalé, 17. Linka (Mišiak), 30. Daněček (Ulbricht, Holec), 33.
Holec, 33. Ulbricht, 39. Mišiak. LHK Jestřábi Prostějov – HK Nitra
1:8 (0:2, 1:6), 33. Grulich (Řepa) – 1. Lidik (Pánik), 5. Pánik (Lidik),
21. Pánik (Kováč), 22. Sýkora (Stumpel), 23. Lidik (Sýkora), 30. Buday
(Rakús), 31. Šucha (Stumpel), 34. Stumpel (Sýkora, Lidik). HC Černí
Vlci – LHK Jestřábi Prostějov 0:2 (0:0, 0:2), 30. Kudláček, 31. Tomeček. O 5. místo: HCM Warrior Brno – LHK Jestřábi Prostějov 0:1
(0:0, 0:1), 23. Veselý (Grulich).
Sestava LHK Jestřábi Prostějov: Hošek, Přecechtěl – Holub, Soldán,
Pekr, Řepa, Pospíšilová – Grulich, Kudláček, Wind, Fiala, Mašek, Tomeček, Veselý, Šindler, Hruban, Miškovský, Žák. Trenéři: David Šebek, Josef
Fibich, Richard Kovařík.

Zdeněk
L
VYSLOUŽIL
Výsledkově i organizačně probíhal
turnaj bez komplikací. Pozici jednoznačných favoritů potvrzovala čtveřice:
Kometa Brno, Jihlava, Nitra a Martin.
Zbývající týmy za tímto kvartetem mírně zaostávaly a byly vesměs na podobné
úrovni. Z tohoto pohledu je pátá příčka

Tradičním patronem turnaje byl
Alois Lolek Mačák, jenž klání zaštiťuje svým jménem od prvopočátku.
„Mám velmi příjemné pocity, mělo
to opět úžasnou úroveň. Parádní konkurence vyspělých týmů. Jednička
s hvězdičkou organizátorům – hlavně rodičům a hlavnímu sponzorovi.
Myslím si, že se prostějovský hokej
opět výrazně zviditelnil,“ nenašel
chybičku letitý patron většiny mládežnických turnajů a pokračoval: „Na
příštím jubilejním desátém ročníku
vystoupí i Elvis Presley!“

VÝSLEDKY PROSTÌJOVA:
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PROSTĚJOV Šampionka nadchla. Úřadující mistryně republiky a odchovankyně klubu Kraso-bruslení Prostějov se předminulou sobotu
ukázala na domácí půdě. V rámci Velké ceny Prostějova byla Eliška Hubáčková jedinou přihlášenou seniorkou, a přestože neměla soupeřku,
volnou jízdu zajela v plném nasazení. Za téměř bezchybný výkon jí byl
z hlediště odměnou dlouhotrvající potlesk a také záplava plyšáků.
úrovni pořád bruslím, i když jsem
EXKLUZIVNÍ
NÍ
momentálně bez trenéra. Pořád mě
to baví a to je pro mě nejdůležitější.“
rozhovor
 Nemrzí vás trochu, že jste nek
pro Večerník
měla soupeřku, když se vám ta jízda tak povedla?
Zdeněk
„Ono je to těžké. Vyhrála jsem přeL
VYSLOUŽIL
bor republiky a moc soupeřek v tu Jak jste si užila volnou jízdu na zemsku nemám. Já jsem zvyklá, že
domácím kluzišti?
nás jezdí málo i na celorepubliko„Parádně! Předvedla jsem jednu z vých závodech. Takže mi to nijak
nejlepších jízd letošní sezóny. Poci- moc nevadilo. Jela jsem hlavně pro
tově jsem si to strašně užívala.“
sebe a rodinu.“
 Jede se dobře před vlastním  Údajně jste obvolávala soupeřky,
publikem?
jestli nepřijedou. Měly z vás strach?
„Měla jsem tu celou rodinu, cítila „Tak to si nemyslím. V celé republijsem velkou podporu. Viděli mě po ce je nás pět seniorek a čtyři jsou z
dlouhé době a jsem ráda, že u toho Čech. Mají to trochu z ruky a bohumohli být. Přesvědčili se, na jaké žel nechtěla žádná přijet.“ (smích)

+(/ *4 
 Co se vám z jízdy nejvíce vydařilo?
„Poprvé jsem zařadila trojitý skok
a podařil se. Mám opravdu dobrý
pocit nejen ze sebe, ale i z toho, co
jsem zde předvedla.“

38

letos slavíme jubileum...

sport

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

REGIONÁLNÍ KUŠISTÉ OVLÁDLI DOMÁCÍ ŠAMPIONÁT

Čtyři tituly zůstaly v Kostelci, dva putují do Plumlova
KOSTELEC NA HANÉ Halové mistrovství České republiky v polních
kuších, které předminulý víkend uspořádal oddíl Savana Kostelec
na Hané, skončilo medailovou žní domácích kušistů. Závodníci
domácí Savany získali celkem devět cenných kovů, z nichž čtyři
byly nejcennější. Vydatně jim sekundovali i střelci z Plumlova se
čtyřmi medailemi, z toho dvěma nejcennějšími. „Jsem spokojený.
Vyhráli jsme hodně kategorií a hlavně získali prvenství mezi družstvy. Šampionát můžu hodnotit jedině kladně,“ shrnul pro Večerník
Josef Nedělník, hlavní organizátor šampionátu.
Původní reportáž
pro Večerníkk
Zdeněk VYSLOUŽIL
Nejprestižnější a nejcennější kovy se
rozdávaly v kategorii družstev. Očekávaný souboj „áček“ Plumlova a Kostelce na Hané byl velmi dramatický
a nakonec se o fous radovali domácí
kušisté. „Prvenství si hodně ceníme.
Tahali jsme se s Plumlovem až do

konce a rozhodovalo se až posledními výstřely,“ komentoval výsledek
Josef Nedělník. Mezi družstvy měli
Kostelečtí vedle obrovské radosti
i smůlu. V souboji o třetí místo unikla
bronzová medaile „B“-týmu o pověstný chloupek. Opavané předčili rezervu Savany rozdílem jediného bodu!
Kostelec na Hané slavil i další tituly.
Podle očekávání se mistryní republiky stala největší favoritka Jaroslava

Nedělníková, kterou třetím místem
doplnila dcera Hana. Loňský titul
obhájil mezi kadety také Dušan Andrés. „Očekával jsem velký boj a to
se potvrdilo. Jsem rád, že to Lukáš
po prvním dnu zvládl,“ pochválil
talentovaného borce Nedělník. Druhou příčku obsadil Lukáš Baborák
z Plumlova.
Dlouholetým suverénem domácí kušistické scény je mezi muži
Bohumil Korbař, který si opět bez
sebemenších problémů zajistil
další titul. „Nastřílel perfektní výsledky, které se mu nepovedly celou
sezónu. Forma vygradovala přesně
na mistrovství a Bohumil Korbař
je jediným českým kušistou, který
je schopen konkurovat i světové
špičce,“ s uznáním hovořil o plumlovském mistrovi Josef Nedělník,
jenž skončil v mužské kategorii na

třetím místě. „Podařilo se mi v první
den nastřílet plný počet bodů, čímž
jsem položil slušný základ k celkovému prvenství,“ usmíval se po zisku
dvaatřicátého mistrovského titulu
na domácí scéně Bohumil Korbař.
„Snažím se pořád trénovat co nejvíce, před důležitými závody i denně,
byť je tento sport amatérským. Jsem
rád, že se mi daří držet úroveň,“ dodal. Exkluzivní rozhovor s tímto
nestorem kušistického odvětví vám
přineseme v jednom z dubnových
čísel Večerníku. Druhou příčku mezi
muži obsadil domácí Jan Nedělník.
Šampionát se uskutečnil v kostelecké sportovní hale, kde mají kušisté
Savany perfektní zázemí. „Město
Kostelec na Hané nás podporuje
dlouhodobě a nemám k naší spolupráci jedinou výtku,“ uzavřel Josef Nedělník. Halové mistrovství

FOTOGALERIE
klikni na
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Nejúsp šn jší družstvo HM]R Savana Kostelec na Hané spole'n s nám stkem
hejtmana Olomouckého kraje Ladislavem Hynkem.
Foto: Zdenk Vysloužil

České republiky ve střelbě z polní
kuše finančně dále podpořili město
Kostelec na Hané, Olomoucký kraj
a Český svaz polních kuší. Záštitu

nad šampionátem převzal Ladislav
Hynek, bývalý kostelecký starosta
a v současnosti náměstek hejtmana
Olomouckého kraje.

Zápasníci uspěli Šikulovi zahájili sezónu medailemi
až u německých hranic

OLOMOUC Mladí sportovní
lezci Hana a Jára Šikulovi z horolezeckého oddílu SK Prostějov
mají za sebou úspěšný vstup do
vyšších věkových kategorií. Novou sezónu v lezení na obtížnost
zahájila úspěšná sourozenecká

dvojice předminulou sobotu 25.
března olomouckými závody
FLASH WALL CUP pořádanými jako součást Českého poháru
U14. A rok 2017 odstartovali povedeným způsobem, Jára zvítězil
a Hanka přidala bronz. Už před-

]echovická parta usp la i v dalekém Mezibo&í, odkud si mimo jiné p&ivezla také
jedno prvenství.
Foto: Vojtch Szilva

MEZIBOŘÍ Do dalekých Krušných
hor se první březnovou sobotu vydala pětice mladých čechovických
zápasníků. Jejich zastávkou se stala
více než tři sta kilometrů vzdálená
obec Meziboří rozprostírající se
v okrese Most kousek za Litvínovem,
právě tady v Ústeckém kraji se totiž
konal Pohár předsedy TJ Baník
Meziboří v zápase řecko-římském.
A jejich dlouhá pouť nebyla marná,
za své výkony si vysloužili jedno zlato a jedno stříbro.
Wrestleři z Hané se postavili na
žíněnku mezi celkem sto dvaceti
borci z patnácti oddílů a uspěli
v přípravce i mezi žáky. Nejlépe ze

všech si vedl Jakub Vrba. V přípravce
„B“ do 31 kilogramů nenašel
žádného přemožitele a mohl slavit
prvenství. Na stupně vítězů se mohl
vydat rovněž Matěj Vrba. V kategorii mladších žáků do 57 kilogramů
neuspěl až ve finále a musel se spokojit s druhou pozicí.
Zbývající členové TJ Sokol
Čechovice skončili kousek za medailovými pozicemi. Adam Lajčík
v přípravce „A“ do 35 kilogramů obsadil nepopulární čtvrté místo, pátý
mezi žáky do 69 kilogramů skončil
Robin Buriánek a Blue-James Forrest uzavíral v mladších žácích do 43
kilogramů první desítku.
(spo)

Chlapc<m do 14 let kraloval v Olomouci Jaroslav Šikula (uprost5ed).
Foto: Jaroslav Šikula st.

Prostjovští cyklisté rozjeli bednou

Zahálka druhý na Trofeo Cinelli v Hlohovci
HLOHOVEC Březnovým sluncem
vyhřátý Hlohovec přivítal nejen
téměř kompletní domácí peloton, ale
také kvalitní zastoupení zahraničních
týmů. Na jih Moravy našli cestu závodníci rakouských, slovenských, ale
především polských týmů. Jezdcům
prostějovského týmu SKC TUFO se
dařilo. Matěj Zahálka se blýskl druhým místem v elitní kategorii, výborně si vedli i mládežníci. Bárta zvítězil a
Cetkovská dojela druhá!
Závodilo se hned od rána. Nejprve přišlo na řadu náborové klání, pak souboj
nelicencovaných „hobíků“, mládežnické kategorie, hodinu po poledni
odstartovali eliťáci, aby za jeden okruh
dostihli závodníky U23 a následně
i peloton juniorů.
Ve druhém kole vyprovokoval rozhodující únik Nicolas Pietrula z Dukly
Praha, ke kterému se připojila šestice
závodníků včetně Matěje Zahálky
z SKC TUFO Prostějov. Grupa se postupem času ztenčovala, až zůstal pouze závodník královehradecké ekipy Elkov-Author Josef Černý a prostějovský
Matěj Zahálka. Dvojice netaktizovala,
vzorně spolupracovala a odolala tak
narůstajícímu tempu hlavního pole,
o které se starali především závodníci
Topforex-Lapierre (v loňském roce
Lawi-Author) ve spolupráci s polský-

tím pak shodně obsadili třetí místo v Brně na stěně Duro, kde se
lezlo na rychlost.
„Z výsledků mám velkou radost. Obě
děti předvedly stoprocentní výkony, ani
v jedné ze tří závodních cest nechybovaly. I přesto, že to byly jejich první závody
ve starších věkových kategoriích, tak
nebyly vůbec nervózní,“ radoval se jejich otec a současně kouč Jaroslav Šikula
starší.
V případě obou talentovaných sportovců se jednalo o první start mezi staršími.
Hana se přesunula do kategorie U14,
Jára soupeří mezi chlapci do dvanácti
let. A vedle přesunu blíže dospělým
se museli při své premiéře vypořádat
i s početným zástupem soupeřů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první závody po zimní přestávce, vydalo se na
stěnu celkem sto jedenáct závodníků
včetně těch nejlepších z celé republiky.
Výsledkově se více dařilo Járovi. Bezchybně si poradil s kvalifikačními
cestami i finálovými nástrahami a odměnou mu byla první příčka. Nechal
za sebou dalších sedmnáct závodníků.
Hanka rovněž postoupila po bezchybné kvalifikaci do finále, jejího
závodu se zúčastnilo pětadvacet
dívek. I finálovou cestu zakončila
„topem“. To se podařilo ještě čtyřem

Hana Šikulová zvládla rovn ž finálovou cestu a odm nou jí byla bronzová
medaile.
Foto: Jaroslav Šikula st.

dalším soupeřkám, o výsledném pořadí tak rozhodoval čas potřebný pro
zdolání vytyčené trasy. Rychlejší než
Hanka byly dvě dívky, což pro reprezentantku Prostějova znamenalo
výslednou třetí pozici.
Druhý díl Českého poháru se uskuteční v sobotu 22. dubna v Jeseníku,
do té doby se budou Šikulovi připravovat nejen v tělocvičně ZŠ ul. Dr.
Horáka, kde se koná kondiční příprava, a na oddílové stěně HO SK Prostějov, kde přichází ke slovu lezecká
příprava, ale rovněž na skalách v Rakousku a na pravidelném velikonočním soustředění v Chorvatsku. (spo)
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Domamyslická st5na se hlásí!
Závod v přespolním běhu
se uskuteční opět v červnu
mi cyklisty z Team Hurom a Domin
sport. V posledním kole se Josef Černý pokusil nastoupit, Matěj Zahálka se však nenechal zaskočit, tak se
o vítězství rozhodovalo až v závěrečné
rovince, kde přece jen více sil zbylo
jezdci královehradeckého týmu. Spurt
hlavního pole a třetí místo vybojoval
polský závodník Eryk Laton z Team
Hurom, desátý dojel Adrian Teklinski.
V kategorii závodníků U23 jen těsně
za stupni vítězů zaostali další závodníci žluto-modré prostějovské formace
Marek Šipoš a Luděk Lichnovský, kteří
brali čtvrté, respektive šesté místo.
V Hlohovci byly prostějovské barvy
vidět i v závodech mládežnických ka-

tegorií. Mladí závodníci, nově podporováni ze strany staronového partnera
prostějovských cyklistů společnosti
DT- Výhybkárna a strojírna bojovali
ve všech kategoriích. V závodě juniorů
přemožitele nenašel výborně závodící
Tomáš Bárta. V kategorii juniorek druhé místo obsadila prostějovská Ema
Cetkovská, ve stejné kategorii osmé
místo obsadila další z prostějovských
závodnic Anna Bohatá. V kadetech
deváté místo obsadil René Smékal
a desáté místo Maxim Müller. V kategorii starších žáků desáté místo obsadil
Matyáš Koblížek, mezi mladšími žáky
třetí místo vybojovala Patricie Müllerová.
(zv, oš)

DOMAMYSLICE Do roka do dne.
Slib závodníkům, kteří se zúčastnili
loňského premiérového ročníku
hardcrossového běžeckého závodu
na Záhoří, že k setkání dojde opět
za rok, pořadatelé splnili. „Přestože
vznikly během roku nějaké problémy, rozhodli jsme se loni založenou tradici dodržet,“ informoval
Richard Šatinský z pořadatelského
oddílu SK Pokop Domamyslice.
Závod se uskuteční v sobotu 17.
června a je opět vypsáno několik
kategorií. „Dáváme tuto informaci
s dostatečným předstihem proto, aby
si případní účastníci jak z řad profesionálů, tak amatérů nebo začínajících

běžců mohli dostatečně natrénovat,“
vysvětluje Richard Šatinský. „Trať
bude délkou podobná loňské, ne však
úplně stejná. Účastníkům se zavazujeme, že deset dní před startem závodu
již bude vyznačena, aby si ji mohli
všichni případní zájemci vyzkoušet.“
Zápolit se bude v několika kategoriích. Dvou dětských - soutěžní
a pro radost - jedné ženské a dvou
mužských - do a nad padesát let.
„Na trati budou dvě občerstvovací
stanice a ceny budou pro prvních
šest závodníků v každé kategorii,“ informuje Šatinský. „Oproti minulému
ročníku se budou závodníci registrovat v administrativní budově ZD

Domamyslice. Start bude vzdálen
zhruba sto padesát metrů a poběží se
za každého počasí,“ přidává podstatnou novinku. V ceně startovného,
které činí dvě stovky za osobu v dospělé kategorii, je zahrnut oběd v podobě kuřecího řízku s přílohou. Děti
zaplatí symbolickou dvacetikorunu.
Stejně jako v loňském premiérovém
ročníku je mediálním partnerem
Domamyslické stěny PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika budete o novinkách pravidelně
informováni. Kontaktní osobou
je ředitel závodu Richard Šatinský,
tel.: 724 559 800.
(zv)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

„Oděvářky“ na závěr druhé ligy
jednou porazily Vsetín a obhájily
výborné páté místo z minulé sezóny!

PROSTĚJOV Vyšlo to sice jen
o fous, ale i tak se to počítá. Volejbalistky TJ OP Prostějov v posledním
dvoukole 2. ligy žen 2016/2017 vybojovaly jedno potřebné vítězství
nad konkurenčním Vsetínem a díky
tomu obsadily v konečném pořadí
skupiny „C“ velmi hodnotnou pátou příčku. Stejně jako loni.
O všem rozhodl hned první vzájemný
zápas, v němž Hanačky nad Valaškami
vyhrály 3:0 (22, 23, 14). Neboť Šlapanice taktéž usilující o pátou pozici
souběžně podlehly Opavě 0:3, bylo
v tu chvíli jisté, že ópéčko o kvalitní
postavení přesně uprostřed tabulky již
nepřijde.
„Ne všechno během sezóny bylo ideální, hlavně začátek po určité přestavbě
hráčského kádru jsme měli komplikovanější a na podzim jsme dokonce nějakou dobu uzavírali tabulku. Důležité
však bylo, že holky na sobě pracovaly,

i po obměně mančaftu táhly za jeden
provaz a postupně se zlepšovaly,“ hodnotil trenér prostějovských žen Ladislav Sypko.
Jeho svěřenky nejprve unikly ze sestupových postů, před týdnem v Bílovci
definitivně oslavily záchranu a nakonec
zdárně atakovaly pátý flek, čímž zopakovaly hezké umístění z předchozího
ročníku. Vzdor závěrečné porážce od
Vsetína 1:3 (-23, 14, -19, -19). Na papírově silnější Opavu, Kylešovice, Nový
Jičín ani Ostravu B objektivně neměly,
ale všechny ostatní soupeře nechaly za
sebou, byť ve dvou případech jen těsně.
„Už v polovině sezóny jsem říkal, že
na Vsetín, Šlapanice i Juliánov herně
máme, nemluvě o Bílovci. Což se potvrdilo. Vždycky může být všechno ještě
lepší a před námi je spousta další práce,
na druhou stranu však určitě panuje
spokojenost. Překonali jsme personální
problémy, dali znovu dohromady so-

lidní tým a společně došli k pěknému
výsledku. Za to holkám patří pochvala
i poděkování,“ zdůraznil Sypko.
Kdo páté místo vybojoval? Hráčky
Kateřina Baránková, Viktorie Gogová,
Petra Hartlová, Michaela Hnilicová,
Nikol Hrňová, Eva Kabilková, Veronika Kolaříková, Barbora Korhoňová,
Kateřina Korhoňová, Lucie Kučerová, Petra Langrová, Rozálie Látalová,
Aneta Paňáková, Magda Pojerová,
Adéla Skopalová, Veronika Vehovská, Lucie Veselá, Tereza Vymazalová
a Lenka Zabloudilová, kouč Ladislav
Sypko a vedoucí družstva Břetislav
Zbořil.
(son)
* Q5 >} 425 <
  2q 5W;

1. Opava 75, 2. Kylešovice 74, 3. Nový
Jičín 68, 4. Ostrava B 58, 5. OP Prostějov 38, 6. Vsetín 38, 7. Šlapanice 37,
8. Juliánov 29, 9. Bílovec 15.

Další semifinále pro Plíškovou, tentokrát z Miami

MIAMI, PROSTĚJOV Dva semifinálové starty po
sobě zaznamenala Karolína Plíšková. Po úspěchu
v Indian Wells dokázala postoupit mezi čtyři nejlepší
hráčky také v Miami. Prostějovská tenistka nestačila až
na bývalou světovou jedničku Wozniackou z Dánska,
přestože vyhrála první set.
„První sada mě stála hodně sil. Hrály jsme dlouhé výměny a to jsem nechtěla. Snažila jsem se
zrychlit hru, což se příliš nedařilo,“ uznala Plíšková.
S výkony na amerických turnajích však nebyla nespoko-

jená. „Odehrála jsem dost zápasů, některé byly hodně náročné, protože se mi nějak moc nedařilo. Ale výsledky jsou
slušné. Zatím jedu nad plán,“ zhodnotila své vystoupení.
Vzestupnou tendenci mají výkony Lucie Šafářové. Zkušená
hráčka TK Agrofert opět dokázala, že se s ní musí počítat.
V Miami například vyřadila nasazenou čtyřku Cibulkovou ze
Slovenska a skončila až ve čtvrtfinále. „Škoda že nevyšlo ještě
jedno kolo, ale i tak je to dobré. Nemůžu si stěžovat,“ řekla Šafářová, která na žebříčku WTA poskočila na 28. příčku. (lv)
Výsledky najdete na straně 24
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NEJSTARŠÍ

mládežnické kategorie
ZŮSTALY ZA OČEKÁVÁNÍM
Nejdříve za mnoho posledních let skončila sezóna nadějným volejbalistkám VK AGEL Prostějov dvou nejvyšších kategorií spadajících
ještě věkově mezi mládež. A jak výběr U19, tak tým do 17 let skončily v konečném pořadí své extraligové soutěže níže, než se před
začátkem ročníku 2016/2017 předpokládalo.

J

uniorky vékáčka patřily k největším favoritkám celé soutěže a jejich
kouč Lukáš Miček se po loňském stříbru netajil velkou touhou dosáhnout
v poslední kategorii před ženami premiérově za klubovou historii na zlato.
V optimálním složení by takový cíl
v podobě zisku mistrovského titulu byl
reálný, jenže k ideálu měly uplynulé měsíce hodně daleko.
ěkteré potenciální opory trvale
vypadly z hráčského kádru již
před sezónou, jedna další v jejím průběhu a jiné očekávané tahounky také řešily
určité problémy, což se vše dohromady
zákonitě podepsalo na výkonnosti celého družstva. Na postup do nejlepší šestky i tohle stačilo bohatě, po boji se podařilo proklouznout rovněž do Final Four.
Původně srovnatelné Brno i Olymp
Praha však zůstaly daleko vepředu.
e Agelky v daném složení a rozpoložení na oba spolufavorizované
konkurenty nemají, to naplno ukázal
právě závěrečný turnaj o medaile. Ještě
mnohem smutnější ale je skutečnost,
že se nepovedlo dosáhnout ani na
bronz, který stále zůstával objektivně
k dispozici. Bohužel vnitřní nejednota
kolektivu, maximální touha uspět pouze některých jeho členek a z tohoto nesouladu pramenící obrovské množství

N

Ž

chyb vyústily ve dvojí prohru i s papírově slabším Žižkovem. Tím juniorky
skončily až na nepopulární bramborové pozici, což je vzhledem k jejich
potenciálu určitě málo. Zklamání
přitom rozhodně není nezasloužené
a naopak má svou logiku, neboť na
stupně vítězů vede zpravidla cesta
jen pro dobře fungující mančafty.
A ten prostějovský takovým z více
různých důvodů rozhodně nebyl, na
což ve stěžejních bitvách doplatil.
odobné potíže navíc srážely dolů
celý uplynulý soutěžní ročník též
kadetky VK. Ty ovšem po letní přestavbě kádru neměly tak vysoké ambice
a už samotný průnik do finálové skupiny mezi elitních šest celků republiky by
pro svěřenky trenéra Jaroslava Matěje
znamenal pěkný úspěch. Leč nekonal
se ani náhodou.
zde situaci neustále komplikovaly
personální trable, většinou zdravotního charakteru a v některých případech i osobní vedoucí k předčasnému
ukončení kariéry. Potvrzuje se, že
mladé talenty v jakémkoliv odvětví
není možné do sportování jen tlačit
silou, ale hlavně samy musejí chtít.
A mít v sobě dostatečně velkou vnitřní motivaci, aby skutečně něčeho
významnějšího dosáhly. Ani u Agelek

P

I

ANALÝZA
MARKA
SONNEVENDA
U17 tohle stoprocentně neplatilo a při
obecně nižším výkonnostním stropu
vše dopadlo těžkým bojem o záchranu
až do posledního dvoukola nadstavbové části. Udržení extraligy bez nutnosti
absolvovat baráž nakonec kadetskému
souboru Prostějova zajistilo právě to, že
v rozhodujících momentech dokázaly
plejerky zatáhnout společným směrem
a dát do hry to nejpodstatnější: srdce.
Přesto ani jejich desátá příčka samozřejmě není žádným důvodem k jásotu.
celá sezóna 2016/2017, která
v případě juniorek i kadetek VK
zůstala za očekáváním, by asi měla být
pro jejich vedení námětem k zamyšlení
nad tím, jestli a případně co do budoucna změnit. Aby se holky zase pozitivně
zlepšovaly včetně případného návratu
na medailové posty.

A

Mladší žákyně VK AGEL

Berdych sahal po výhře nad Federerem vítězkami krajského přeboru!

MIAMI, PROSTĚJOV Nejlepší
výkon v sezóně předvedl v Miami
Tomáš Berdych ve čtvrtfinále mužské dvouhry. Na fenomenálního
Švýcara Federera to přesto nestačilo, i když měl prostějovský tenista
dvě možnosti zápas ukončit. Mečboly ve zkrácené hře třetího setu

neproměnil a sám utkání ukončil
dvojchybou.
„Takhle jsem turnaj končit nechtěl. Jsem
naštvaný. Ale dostanu se z toho,“ neskrýval své emoce Berdych. V průběhu turnaje se jeho hra zlepšovala a gradovala
ve čtvrtfinále. Stačilo získat o jeden míček navíc. „Měl jsem velké štěstí,“ uznal

Federer, který od začátku sezóny hraje
jako v dobách své největší slávy.
V Miami se dařilo i Jiřímu Veselému. Poprvé od lednového turnaje v Aucklandu
vyhrál dva zápasy v řadě a přes porážku ve
třetím kole s třináctým nasazeným domácím Sockem naznačil zlepšení formy. (lv)
Výsledky najdete na straně 24
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„Zachránili jsme házenou v regionu,“
říká Radek Flajsar, trenér Centra Haná
PROSTĚJOV Další triumf. Mimořádný úspěch v podobě házenkářského mistrovského republikového titulu v kategorii starších žáků
sklízí zasloužené ovoce. Po vítězství
v krajské anketě ovládli házenkáři
TJ Sokol Centrum Haná i anketu
Sportovec města Prostějova. Jedním ze strůjců tohoto malého sportovního zázraku je Radek Flajsar,
trenér a současně i zakladatel spojeného klubu prostějovských a kosteleckých dětí.

Zdeněk VYSLOUŽIL
 V krátké době jste vyhráli druhou prestižní anketu. Jak to vnímáte?
„Jedná se o obrovské ocenění. My to
sice přebíráme jako trenéři, ale hlavní
zásluhu mají samotní kluci. Čtyři roky
opravdu tvrdě pracovali, šlapali jako
mančaft. Já za tuhle cenu děkuji klukům, protože si to zaslouží.“
 Je to pro vaše svěřence první
krok na dlouhé cestě?
„On se nám ten ročník sešel velmi
dobře. Dnes jsou někteří z hráčů na výběrovém soustředění pro nově se tvo-

řící reprezentaci. Mým snem a přáním
je, abych se na některého svého bývalého svěřence mohl podívat v televizi.
(úsměv) Například v reprezentačním
dresu. Myslím, že takový sen má každý
mládežnický trenér. Věřím, že někteří
z těch kluků to dokážou, protože jsou
fakt dobří.“
 Která anketa pro vás má větší
hodnotu?
„To je těžká otázka. Já osobně to hodnotím na podobné úrovni. Město
Prostějov i Olomoucký kraj nám hodně pomáhají. Bez jejich ekonomické
podpory bychom takových výsledků
nedosáhli. Evidujeme v klubu okolo
stovky dětí a díky podpoře můžeme
jezdit na turnaje a měřit síly s kvalitními soupeři. Tím se stávají z kluků
úspěšní sportovci.“
Je radost z vítězství na hřišti a teď
v anketě rozdílná?
„Samozřejmě. Vyhrát přímo na hřišti
je taková euforická záležitost. Ocenění v anketě už probíhá bez emocí.
Na hřišti se jedná o spontánní radost
všech, kdo se o vítězství zasloužili.
Tady už jsme jen my trenéři, přitom si
to zaslouží hlavně kluci.“

Kraj- před prostějovské. Což holky po
takovémhle průběhu samozřejmě
oplakaly…
„Zatím se k celé záležitosti nechci
podrobněji vyjadřovat, protože
závěrečné kolo krajského přeboru
starších žákyň provázela ještě jedna
záležitost, která podle nás nebyla
tím přímý pos
postup na letošní mis- v pořádku. A vše by se mělo v nejtrovství republiky, jenže i vinou bližší době řešit. Až to bude oficinestandardních okolností nako- álně projednané, určitě se k těmto
nec musely skousnout bolestivý událostem obšírněji vrátíme,“ uvedl
pokles na bronzovou příčku.
šéftrenér mládeže ve vékáčku JaroPrvní komplikací bylo, když Agelky slav Matěj.
hned na úvod posledního dějství Průchod velké radosti ze zasloužepodlehly Olomouci coby už jisté- ného úspěchu mohly dát alespoň
mu vítězi soutěže 0:2. Potom ale Agelky věkové kategorie mladších
stejným poměrem porazily jak pří- žákyň. Jejich KP měl sice na programého konkurenta v boji o stříbro mu teprve předposlední dějství, leč
Přerov, tak Uničov a směřovaly ke už po něm mají jistotu celkového
druhému postu v rámci kola i celé- triumfu a tím zisku titulu krajských
ho KP.
přebornic pro aktuální sezónu! SvěPřipravit je o ně mohla jen vysoká řenky dvojice Jindřich Němeček
prohra Olomouce v uzavíracím du- – Denisa Jurkovičová totiž znovu
elu s Přerovem. A ejhle: trenér UP zdolaly veškeré soupeře, čímž si
nasadil do hry náhradnice, favorit v čele tabulky vytvořily nedostižný
„překvapivě“ podlehl 12:25, 13:25 bodový náskok.
(son)
a v konečném součtu se tak přerovVýsledky obou turnajů
ské družstvo dostalo o jediný bodík
najdete na straně 24'
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 Když jste před pěti roky Centrum Haná zakládali, věřili jste, že se
dostanete tak rychle nahoru?
„Nevěřili, protože jsme na to vůbec
nemysleli. V ten moment pro nás
bylo důležité, aby se vůbec házená mohla hrát. Já byl tehdy trenér
v Prostějově a měl sedm osm dětí.

V Kostelci to byl stejný počet. Pokud
by se to nespojilo, ti kluci by hráli jinde nebo by ji nehráli vůbec. My jsme
tímto krokem zachránili házenou
v regionu! Za rok dva již budou první odchovanci přecházet do mužů
Prostějova nebo Kostelce a věřím, že
budou platnými členy týmů.“
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basketbal

VEČERNÍKU
MAREK SEHNAL

stává
S každým přibývajícím zápasem se stále více dostává
ta.
do vůdčí role teprve jednadvacetiletý basketbalista.
iSbírá minuty a především zkušenosti ve složité situaci. Orlům se nedaří, přesto Sehnal na sebe beree
velký kus zodpovědnosti a rve se o každý metrr
palubovky. Někdy sice udělá chybu, za kterou see
sám na sebe zlobí, ani to mu ale neubírá energii.
Byl hozený do vody a plave, co mu síly stačí. Už v příští sezóně se to zúročí.
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Návrat Dycka
% # % #
Prostějov (lv) - Na konci první
březnové dekády Torrence Dyck
zatížil konto Ostravy dvaadvaceti
body, v následujících čtyřech zápasech ale žádný další koš nepřidal. Ne kvůli špatné koncovce, ale
díky zranění na noze. Prostějovské
křídlo si pochroumalo nárt během
tréninku a od té doby se snaží dát
dohromady. Jeho střely Orlům citelně chybí. „S Torrencem by hra
byla možná živelnější, ale pro soupeře nebezpečnější. Je to střelec,
kterého si každý musí hlídat,“ uvědomuje si trenér Zbyněk Choleva,
přesto si netroufá odhadnout, kdy
se legionář vrátí na palubovku.
„Kdyby bylo na něm, naskočí okamžitě. Chce hrát, je z celé situace
špatný. Nebaví ho sedět na střídačce. Ale bolest neustupuje, není
to úplně v pořádku. Snad se to co
nejdříve zlepší,“ přeje si kouč.

Nadstavbu Orli
ukonèí v Ostravì
Prostějov (lv) - Desáté kolo uzavře nadstavbovou část Kooperativa NBL a v jeho průběhu narazí
hráči Prostějova na Ostravu. Na
půdě soupeře vyzvou Novou huť,
které pouze vítězství dá naději na
postup do čtvrtfinále. I z tohoto
důvodu čeká Orly těžká práce.
„Z pohledu play-off bude Ostrava
hrát o všechno. V minulém domácím utkání ukázala, jak umí zabrat.
Ústí porazila o dvaadvacet bodů
a to naznačuje, jak se v Tatranu cítí.
Soupeřům se tam hraje špatně,
sami jsme si to v minulosti několikrát vyzkoušeli. Ale před úvodním
rozskokem mají oba soupeři stejnou šanci,“ říká před duelem závěrečného kola nadstavby Zbyněk
ěj
Choleva, trenér Prostějova.

Exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„My jsme o reálnou naději na klidnou záchranu přišli již dříve, teď
se musíme soustředit na play-out
a doufat, že se naše výkony zlepší.
Musíme udělat všichni maximum,
aby nejvyšší soutěž v Prostějově zůstala. Přes problémy, které jsme měli
v předchozích měsících, věřím, že se
to podaří,“ říká předseda klubu Ivan
Pospíšil.
Ve skupině o záchranu všechny
týmy odehrají šest zápasů. Hrát

se bude systémem každý s každým, doma - venku. A vzhledem
k malým rozdílům v tabulce mají
šanci na záchranu všechny celky.
„Komplikací je skutečnost, že s Jindřichových Hradcem máme mizernou bilanci vzájemných zápasů a tu
nespravíme, ani kdybychom další
dva zápasy proti Lvům vyhráli. Vyrovnané to máme zatím s Brnem, na
posledního soupeře budeme myslet
ve chvíli, kdy se rozhodne, který to
bude,“ uvedl Pospíšil.
Čtvrtého soupeře ve skupině o záchranu může určit prostějovský
klub sám, pokud v posledním kole
nadstavby Ostravu porazí. V tom

AŽ POSLEDNÍ KOLO
  (#    "># "#$ <& $  
Foto: www.bkprostejov.cz

případě by výhoda lepších vzájemných zápasů byla na straně Orlů,
kteří v probíhající sezóně slezského
protivníka dvakrát porazili. „Hlavně

bychom měli konečně desátou výhru a dva body. Ty se budou v boji
o udržení počítat dvojnásobně,“ dodal bojovně šéf klubu.
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PROSTĚJOV Svitavští basketbalisté přijeli do Prostějova k zápasu
osmého kola nadstavbové skupiny A2 s cílem zajistit si v předstihu postup do play-off. Po deváté
výhře v posledních deseti minutách se jim to podařilo. Domácí
prohráli 70:79, když rozhodující
ztrátu nabrali už během první
čtvrtiny.

Ladislav Valný

Začátek zápasu přitom patřil Prostějovu. Tuři netrefili první tři střely
a domácí vedli 6:4. Pak ale přišlo
výrazné zlepšení hostů. Agresivní
obranou uzavřeli svůj podkošový
prostor a z rychlých útoků Orly
tvrdě trestali. Zaznamenali patnáct
bodů v řadě a Hanáci rázem prohrávali 6:19. Úvodní čtvrtinu zakončili
za stavu a prakticky ztratili naději na
úspěch v tomto střetnutí.
Od druhého hracího období se
domácí zatáhli pod koš a přece jen
otupili hostující útočné řádění.
V útoku to ovšem tak slavné nebylo a šestnáctibodové vedení hostů
(25:41) v poločase odpovídalo

dění na hřišti. Svitavskou plastickou
a efektivní defenzivu zatížili pouhými deseti body
Po obrátce sice Orli vstoupili do
druhé půle pěti body, ale dvě trojky Slezáka a Teplého vrátily zápas
do vyjetých kolejí. Tuři s přehledem průběh zápasu kontrolovali
a deset minut před koncem vedli
64:45.
Ještě pět minut před koncem basketbalisté Prostějova prohrávali
rozdílem třídy 52:76, v závěru ale
předvedli velkou bojovnost a šňůrou
16:0 dokázali výrazně konečný výsledek zápasu zkorigovat na jednociferný rozdíl.

náskok šesti bodů. Jejich hru šikovně
dirigoval rozehrávač Lipkins a o body
se staral především Šoula. Orli naopak
v ofenzivě propadli. Tucet bodů za
deset minut bylo zkrátka málo a tomu
odpovídal výsledek - 12:21.
Další pokračování poločasu bylo pro
domácí utrpením. K Šoulovi se přidal
Šustek. Během krátkého úspěchu proměnil tři trojky a pomohl Jihočechům
k rozhodujícímu trháku. Orli nenašli odpověď a také ve druhé části střetnutí dali
pouze dvanáct bodů. Za stavu 44:24 byli
Lvi blízko ke čtvrtému vítězství ve vzájemných zápasech během sezóny.
Ve druhé polovině se domácí probrali a zlepšili obranu. Jejich přechod

do útoku byl sice stále kostrbatý
a hráči na perimetru v několika případech přešli otevřené střely, přesto
pomaličku snižovali své manko.
O několik košů se zasloužil Sehnal,
jeho snažení podpořil Fitzpatrick
a deset minut před koncem ztráceli
Orli patnáct bodů.
Zvýšená agresivita se Hanákům vyplácela a Jindřichův Hradec se začal obávat
o výsledek. Po bodech Sehnala to bylo
ve 36. minutě 70:76, další honbu za otočením výsledku zastavily dvě zbytečné
chyby. Lvi dokázali domácí zaváhání
potrestat a získali zpět ztracenou pohodu, kterou využili k zisku důležitého
vítězství.

 NA TISKOVCE...
OVCEE...

_x  =+,*j'# >$ @
„My jsme nezačali zápas s tou energií, se kterou jsme chtěli. První půlku jsme
se nemohli trefit zvenku, ani jsme si nemohli dopřát trestné hody. Druhá půlka
se zvedla, něco jsme tam změnili v obraně a prosadili se střelecky. Ale Svitavy
ukázaly, že jsou silné pod košem, tam byla soustředěna naše defenzivní pozornost. A v tom okamžiku je otevřený prostor na perimetru. Jsem rád, že po tom
hrozivém úvodu jsme výsledek trochu zkorigovali.“
*X=^!'#>$%$$%39X><>$
„Hráčům jsme vštěpovali poslední dva dny, že Prostějov je v domácím prostředí
úplně jiným týmem. Hodně nepříjemný, a když cítí šanci, dokáže hrát s velkou
energií. To se potvrdilo během druhé čtvrtiny a hlavně na konci utkání, kdy zejména čeští hráči dali do hry energii, přeskákali nás pod košem a my museli vracet hráče základní sestavy do hry, abychom utkání dovedli do vítězného konce.“
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PROSTĚJOV Ani v souboji posledního a předposledního týmu tabulky nedokázali uspět basketbalisté
Prostějova. S Jindřichovým Hradcem prohrávali sedmatřicet minut
a po porážce 81:90 osiřeli na posledním místě s jednobodovou ztrátou na Brno. Jejich soupeř naopak
poskočil na desátou příčku.

Ladislav Valný
Hosté se poprvé výrazněji odpoutali
v průběhu první čtvrtiny, když získali

 NA TISKOVCE...
OVCEE...

_x  =+,*j'# >$ @
„My jsme si utkání prohráli v první půlce, kdy jsme vůbec nebyli tak agresivní,
jak jsme chtěli být, nedoskakovali jsme, neodstavovali jsme hráče, tak jak jsme
chtěli, nevypomáhali jsme si, tak jak jsme chtěli, nechodili jsme do rychlých
protiútoků, tak jak jsme chtěli. Vůbec jsme si nepomohli v útoku. Dostali jsme
se do takového bahna, že jsme přestali úplně hrát. Pozitivum je, že jsme aspoň
zabrali v druhé polovině zápasu, bohužel to bylo pozdě.“
% ?j;9*>;>6>- 8,6%- 
„Pro nás nesmírně těžký zápas, hlavně po psychické stránce. My jsme to zvládli zásluhou prvního poločasu. Rozhodla na naše poměry výborná obrana
a obrovská vůle a chuť všech hráčů zvítězit v tomhle utkání. Orli se ve druhém
poločase hodně zlepšili. Nám se podařilo ustát jednu krizovou situaci, kdy
soupeř stáhl na šest bodů. Celkově si myslím, že naše vítězství je zasloužené.“

<,0F%(;#.5*=>"0&.%#&.%,*'G(H,

PROSTĚJOV Požadavky na prostějovskou basketbalovou
omladinu se v průběhu sezóny výrazně změnily. Po odchodech několika hráčů se prakticky přes nos stali plnohodnotnými hráči a ve složité situaci týmu se od nich očekává, že pomůžou k záchraně ligy. „Dostali jsme se do jiné pozice,“ uznává v interview s Večerníkem Adam Goga, který nastupuje na
postu rozehrávky či křídla.

Ladislav VALNÝ

vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Ve skupině o záchranu Kooperativa NBL si to s jistotou rozda
rozdají týmy Prostějova, Jindřichova Hradce a Brna. Až
poslední ko
kolo nadstavby rozhodne o tom, zda toto trio doplní
Ústí nad Labem nebo Ostrava. Pokud Sluneta vyhraje ve středu
v Jindřichově Hradci, postoupí jako poslední do play-off bez ohledu na výsledek duelu Nové huti s prostějovskými Orly.

Jiří
ŠOULA

EXKLUZIVNÍ rozhovor

www.

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

KOMPLETNÍ SLOŽENÍ SKUPINY O ZÁCHRANU URČÍ

OREL

Petr
DOKOUPIL

letos slavíme jubileum...

rr Marek Sehnal hraje v základu, pravidelně sbíráte minuty
společně s Martinem Nábělkem
nebo Františkem Váňou. Čekal

tréninků a v zápasech nastupovat
někdy v koncovkách, pokud bude
o výsledku rozhodnuto.“
rr Po odchodech několika opor
se situace výrazně změnila. Cítíte,
že se od vás čeká více?
(úsměv) „Dřív jsme šli na hřiště
s tím, abychom toho moc nepokazili. Pak se to hodně otočilo. Jsme
plnohodnotní hráči a máme větší
odpovědnost.“
pro Večerník rr Změna přišla ve chvíli, kdy se
týmu nedaří. Cítíte na sobě větší
tlak?
jste něco podobného před sezó- „Je daný naším postavením v tanou?
bulce. Každý se snaží dát týmu, co
„To opravdu ne. Spíše jsme počíta- v něm je. Chápeme, že i od nás se něli s tím, že se budeme učit během jaký příspěvek čeká. Třeba u zakon-

čení. I my musíme střílet a snažit se
přidat nějaký bod.“
rr Procházíte těžkou zkouškou. Uvědomujete si, že třeba
už v příští sezóně z toho budete
čerpat?
„Nejdříve ale musíme dohrát tento
soutěžní ročník. Čeká nás hodně
těžký závěr. Věřím, že s dobrým
koncem.“
rr Napadlo vás společně s mladými spoluhráči, že jste jako odchovanci budoucností klubu?
„Nejde přehlédnout, že, z pohledu
českých hráčů, je tady několik starších kluků a pak mladí. Bylo by fajn,
kdyby jednou tým stál na odchovancích. Třeba se to podaří.“ (úsměv)

Foto: www.orliprostejov.cz

letos slavíme jubileum...
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Kostelec si doma vyšlápl na lídra

Prostějovští odpor nekladli Diváci tleskali hrdinům VSTOJE!
HK IVA
SO PRO

35:22

IVANČICE, PROSTĚJOV Nekončící trable. Oproti předcházejícím zápasům se museli Prostějovští v utkání na ivančické
palubovce obejít bez dalších marodů. Tentokrát postrádali navíc
Mikulku, Bečičku, Herinka a Fialu. „Vedle dlouhodobých absentérů přibyli další a odjížděli jsme
v naprostém torzu. Pomýšlet na
body jsme tak logicky nemohli,“
poznamenal Svatopluk Ordelt,
trenér, který musel sám nastoupit do pole.
Výsledek tak byl jaksi předem daný
a otázkou bylo jen, jaký bude konečný rozdíl. Ivančice kontrolovaly
vývoj od samého začátku, postupně
přidávaly gól za gólem a v poločase měly sedmibrankový náskok.
Obraz hry se nezměnil ani ve dru-

hé půli, i když Prostějovští sympaticky bojovali a opticky se zlepšili.
Konečný třináctigólový rozdíl tak
vzhledem k okolnostem ani nevyznívá jako příliš velký debakl.
„Kluky musím pochválit za bojovnost a nasazení. Na úspěch jsme
neměli, protože Ivančice byly jednoznačně lepším týmem. Na víc
jsme opravdu tentokrát neměli,“
okomentoval stručně Svatopluk
Ordelt a pokračoval: „Nic jiného
než porážku jsme nečekali. Doufám, že se do příštího zápasu dá
alespoň někdo dohromady, ať je
nás trochu víc. Pak bude velikonoční pauza, takže se snad dáme
trochu dohromady. Naše situace je
totiž čím dál horší.“
Naději na slušnější výsledek dává
jméno příštího soupeře, kterým je
tabulkový soused z Bohunic. Prostějovští hostí Bohunice v sobotu
8. dubna v hale RG a ZŠ od 16:00
hodin.
(zv)
Výsledkový servis házené
najdete na straně 24!

KOSTELEC NA HANÉ Parádní
představení. Reklamu na házenou
přineslo nedělní dopoledne v kostelecké sportovní hale. Domácí
mladíci se popasovali se zkušenějším výběrem Hustopečí jako rovný
s rovným a po hororové koncovce
nakonec slavili nejtěsnější jednobrankové vítězství. Nedílnou měrou se o něj přičinil celý tým, v čele
se skvěle chytajícím Mayerem.

původní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
Kostelečtí šli do utkání s favoritem
s čistými hlavami. V sestavě absentovaly všechny zkušené opory a nejstarším
borcem byl Martin Švec. Hostující Legata, která suverénně vévodí průběžné
tabulce a v dosavadním průběhu sezóny prohrála pouze dvakrát, si přijela
pro body i do Kostelce.
Od začátku byli hosté ve vedení a nic
nenasvědčovalo tomu, že by se domácí tým zmohl na zvrat. Ke cti oběma

mužstvům slouží, že se plně koncentrovala na hru a diváci si tak mohli smlsnout na velkém množství branek.
Hustopeče v průběhu první půle odskočily až na čtyři góly – 10:14, ale
houževnatý odpor Kostelce nakonec
stanovil nadějný poločasový stav –
18:19. Střelecky domácí táhl v prvním
dějství hlavně Pavel Přikryl.
Hustopečím vyšel nástup i do druhé
půle (19:23), ale domácí opět začali přitahovat. Postupně se zastříleli
Smékal se Švecem, což bylo pro další
vývoj stěžejní. Nadšeně bojující Kostelec se dostal poprvé do vedení čtvrt
hodiny před koncem – 29:28.
Utkání gradovalo v poslední desetiminutovce. Kostelečtí do ní šli s třígólovým náskokem – 34:31. Hosté však
opět srovnali krok – 34:34. Následně
si oba celky měnily gól za gól, ale domácí měli navrch. V závěru pak zbytečně Kostelec ztratil v útočné fázi míč
a nabídl tak soupeři remízu. Hustopeče však nabídku nevyužily a domácí
parta mohla slavit cenný skalp!
Potvrdit ho budou chtít hráči Sokola
v příštím týdnu na hřišti Kuřimi, kde se
představí v sobotu 8. dubna od 15:00
Výsledky na straně 24!
hodin.

SO KOS
LE HUS 37:36

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Jiøí GREPL – Kostelec na Hané
„Kluci to opravdu odmakali a jsem překvapený z toho, co hráli. Myslel jsem si, že budeme
trochu lepší v obraně, ale soupeř potvrdil, že má velice kvalitní střelce a celkově útočnou
fázi. Za nasazení a bojovnost všech kluků můžu vyslovit jen chválu. Myslím si, že to byl na
druhou ligu super výkon obou celků. Divákům se takový zápas musel líbit. Bylo to jedno
z nejlepších utkání, které jsme po dobu mého působení u týmu odehráli.

Oldøich KOCOUREK – Hustopeèe
„Velmi bojovný zápas dvou kvalitních týmů. Jezdíváme sem roky a vždycky se jedná
o vyrovnané a dramatické zápasy. Domácí nám nabídli v závěru velkou šanci na vyrovnání, kterou jsme bohužel pokazili. Remíza by tomu utkání rozhodně slušela. Kostelec má mladé, rychlé a šikovné kluky. Byl to opravdu hezký zápas, to chtělo tentokrát
kameru. Musím říci, že i když jsme prohráli, tak jako nestranný bych si ten zápas užil.“

Na druhém letošním badmintonovém turnaji došlo na kapičky potu i krve

PROSTĚJOV Badminton Cup PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku přinesl v sobotu 18. března další pokračování. Co mohlo jak organizátory,
tak i všechny badmintonisty těšit,
byl počet hráčů, kteří se na kurtech
představili. Několik desítek hráčů
a hráček předvedlo skvělé bojovné
výkony podávané někdy až na hranici
svých možností, z vítězství se z jednotlivců radoval Tomáš Kochánek, ve
čtyřhrách byla nejúspěšnější dvojice
Martin Fridrich a Jan Soják.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Martin
PYTELA
„S turnajem jsem naprosto spokojen, od
organizace až po přátelskou atmosféru
na kurtech i v zákulisí bylo vše perfektní.
Nečekal jsem, že se dostanu až do finále,
druhé místo považuji za úspěch,“ hodnotil klání jeho nejmladší účastník Jan Sklenář, jenž obsadil stříbrnou příčku mezi
jednotlivci. V semifinálovém souboji vyřadil vítěze předešlého turnaje Richarda
Ondru po velké třísetové bitvě. Obhájce
trofeje se tak nakonec musel spokojit
s třetí příčkou. I tento fakt potvrzuje, že
kvalita šla oproti prvnímu klání rapidně
nahoru. Ve finále poté Sklenář nestačil
na Tomáše Kochánka, který na kurtech
naprosto dominoval a v průběhu celého
turnaje ztratil pouze jediný set, shodou
okolností v zápase se svým synem.

Že je badminton sportem opravdu
náročným a hraje se v něm doslova
na krev, potvrdila i jedna ze zúčastněných badmintonistek Hana Chlebníčková. Ve svém úvodním zápase
totiž nešťastně narazila hlavou na
nekrytý sloupek s napnutou stí, přes
kterou opeřený míček létá. A jak sama
následně po chvíli zjistila, touto ránou
si rozrazila hlavu! Muselo tedy dojít
k ošetření v místní nemocnici, kam jí
s přepravou pomohl její partner ve
čtyřhře Martin Šišma. Obětoval své
možné snažení za obhajobou bronzové
příčky, což také dokazuje, v jaké atmosféře se celý den na prostějovských badmintonových kurtech hrálo. Naštěstí vše dopadlo dobře, dokonce se výše zmíněný
smíšený pár zúčastnil odpoledního turnaje dvojic. V této kategorii se ze zlata radoval Martin Fridrich s Janem Sojákem.
V posledním zápase, který byl během
zápolení Badminton Cup PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku k vidění, porazili Tomáše Rebla a Jana Majera. Vítěz
dvouher Kochánek se svým synem Ondřejem poté vystoupal alespoň na třetí
stupínek. Po usilovném snažení byla pro
hráče a hráčky připravena sauna, občerstvení bylo taktéž ze strany organizátorů
nachystáno. Všichni přítomní tyto prvky
jistě uvítali, protože energii vydanou na
kurtech bylo třeba doplnit.
Turnaj se vydařil i napodruhé a všichni,
kteří rádi vezmou do ruky raketu a opeřený míček, již vyhlížejí další možnost
poměřit své síly. Posloužit jim k tomu
mohou také zápasy v Badmintonové
lize PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

# ">B#\ #"# $$#$$ 
Foto: Martin Pytela
BYLI JSME
U TOHO
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Boxery Prostějova čeká přímá
Nohejbalisté v plné přípravě
BITVA O STŘÍBRO v extralize
Q$    $<$Q 5"7 &:
Foto: Martin Pytela

>>> pokračování ze strany 29
V sázce je dost, konkrétně stříbrná
medaile. Oba celky v dosavadním
průběhu extraligy nasbíraly po devíti bodech a zápolí o druhou příčku.
Na vedoucí Ostravu už ztrácejí čtyři
body a při kvalitě ostravského kádru
se nedá předpokládat, že by borci ze
severu Moravy zbývající tři zápasy
prohráli. „První místo už není téma,
Ostrava si to pohlídá. My chceme
získat alespoň druhé místo,“ míní Novotný.
Obě družstva měla boxovat o předminulém víkendu, ale zápasy se
z různých důvodů neuskutečnily.
Prostějovští se měli představit
v Ústí a Ružinov měl poměřit síly
s Ostravou. „Ústí argumentovalo
tím, že má boxery na reprezentační
akci. V Bratislavě byl důvod jiný. Původně se mělo boxovat v nějakém
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obchodním centru, ale jeho
eho provozovatelé to na poslední chvíli
víli odřekli. V hale, kde normálně
lně
probíhají zápasy, pakk
byl turnaj v thai boxu.
Ostravští ale podali
protest s tím, že boxovat v náhradním termínu
nu
nechtějí a požadují kontumaci.
umaci.
My počítáme s tím, že v Ústí nastoupíme o víkendu patnáctého a šestnáctého dubna,“ vysvětluje Petr Novotný
s tím, že konečný verdikt padne zítra,
tj. v úterý 4. dubna, kdy zasedá STK
České boxerské asociace.
Nedělní souboj s Bratislavou
bude mít zajímavý náboj. V sestavě BC DTJ jsou dva slovenští reprezentanti, pro které je utkání se svými
krajany vysoce prestižní záležitostí.
„Vili Tanko i Erik Tlkanec své zápasy v Ružinově vyhráli a rozhodně to

budou chtít zopakovat. Velký náboj
bude mít utkání mezi Dekýšem
a Filipem Barákem. Na Slovensku
vyhrál Dekýš a Barák prahne po
odvetě,“ naznačil třaskavé souboje
trenér Prostějova.
Výběr z Hané vyválčil v bratislavském
ringu cennou a tehdy nečekanou remízu. Minimálně stejný výsledek by
brali domácí i tentokrát. „V některých
vahách máme problémy s obsazením.
Zatím co mám zprávy, měli bychom
mít k dispozici všechny borce, ale ´de-

větašedesátka´ je problém. Na rozvě
díl od soupeře nemůžeme sáhnout
dí
nna Slovensko. Oni mají k dispozici
vvšechny slovenské boxery, protože
jsou v soutěži jediným týmem své
js
země. Českých klubů je pět a pro ně
ze
jsou Slováci považováni za cizince.
jso
V tomhle jsme hodně znevýhodněni,“ komentuje Novotný.
Příznivci boxu by však neměli
v neděli rozhodně chybět. Jedná se
o poslední letošní domácí zápas
a navíc je v sázce zmíněná druhá
příčka. „Myslím, že budou hezké zápasy. Rozhodovat bude každý bod.
Soupeř je silný a hlavně nevyzpytatelný. Netroufnu si říci, v jaké sestavě
přijedou,“ uzavřel Novotný.
Utkání s bratislavským Ružinovem začne v tradičním termínu
v neděli 9. dubna od 10:00 hodin
(zv)
v prostějovské sokolovně.

PROSTĚJOV Prvoligoví nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov ladí
formu na novou sezónu. Ostrý
zápasový start je čeká v pátek
14. dubna na půdě rezervy Modřic. Domácí premiéru obstará
o týden později souboj s další extraligovou zálohou Čakovicemi.
„Trénujeme dvakrát týdně, o víkendech se účastní kluci turnajů.
Myslím, že jsme připraveni vcelku solidně,“ hlásí trenér Sokola I
Richard Beneš.
Zajímavý přípravný duel odehráli
Prostějovští ve Vsetíně. S bronzovým výběrem loňské extraligy sice
nezískali jediný set, ale odehráli velmi
solidní partii. „On ten výsledek vypadá hrozivě, ale pět utkání rozhodl
až třetí set a stav 10:9 ve prospěch
soupeře. Celkově i na míče vyhráli
Vsetínští se všemi svými hvězdami
jen 250:220,“ informoval Richard
Beneš a dodal: „Navíc nám chyběli

hráči základní sestavy Roba a Klaudy.“
Omlazený tým tak vypadá více než
slušně. „Jakub Ftačník hrál za juniorskou reprezentaci. Velmi dobře ve
Vsetíně zahráli Matkulčík, Valenta
a Wiesner. Myslím, že i když nebudeme mít Zemánka, mohli bychom
se pohybovat v tabulce nahoře,“ předesílá výkonnostní cíl Beneš.
Hodně bude záležet na vstupu do
sezóny, kdy se Hanáci utkají s nevyzpytatelnými protivníky. „Extraligová béčka jsou vždy kvalitní. Ve
třetím kole pak jedeme do Prahy na
Start, kde jsme ještě nikdy nevyhráli.
Pokud nám tyhle ty zápasy vyjdou,
mělo by to být dobré,“ uzavírá Richard Beneš.
(zv)
PODROBNĚJŠÍ SONDU
DO NOHEJBALOVÉHO
DĚNÍ VÁM PŘINESEME
V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU.
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letos slavíme jubileum...

drobnohled

Pondělí 3. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

ANKETA SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA NAPSALA DVANÁCTÝ DÍL
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PROSTĚJOV V zajetých kolejích. Již v roce 2005 spatřil světlo světa první ročník ankety Sportovec města
Prostějova. Roky následující potvrdily, že se jednalo
o povedený nápad, který i přes své mouchy přežil až
do současnosti a v průběhu dvanácti let si vydobyl
na regionální sportovní úrovni slušný kredit. Hlavním
organizátorem ankety je Sportovní komise při Radě
města Prostějova v úzké kooperaci s marketingovou
společností TK PLUS, přičemž od samého zrodu je hlavním mediálním partnerem PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
nejčtenější regionální periodikum.
NÍ
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Zdeněk
VYSLOUŽIL
Zatímco premiérový ročník vyhlášení nejlepších sportovců města
Prostějova měl oproti současnosti
pouhých šest kategorií, letos došlo na ocenění hned ve dvanácti
kategoriích, což je stoprocentní
nárůst. Po celou dobu konání jsou
v harmonogramu pevně zakotveny kategorie Sportovec roku,
Tým roku, Mládežnický tým roku
a Talent roku. Následně se začala
vyhlašovat Sportovní osobnost
a Sportovní čin roku, postupně byla
přidávána ocenění nejlepších trenérů, handicapovaných sportovců
či uvedení slavných legend do Síně
slávy prostějovského sportu.
Ta v současnosti obsahuje sedmadvacet jmen, mezi kterými nechybí například hokejista Oldřich Machač, olympijští medailisté Otokar
Hořínek nebo Robert Změlík či
slavní parašutisté Josef Pavlata
nebo Ivan Hoššo. Mezi plejádou
skvělých sportovců minulosti
figuruje také sportovní manažer
Miroslav Černošek, jenž z Prostějova bez nadsázky vybudoval
doslova světové tenisové impérium a podporuje většinu místních odvětví.

hráči TK Agrofert jsou stěžejními
oporami reprezentačních výběrů, které opakovaně dobyly Davis
Cup nebo Fed Cup. Jejich sportovní úroveň také plně potvrzují
i výsledky městské ankety, kdy
z dvanácti ročníků brali prvenství
tenisté hned devětkrát (Berdych 5,
Kvitová 3 a Šafářová 1). TK Agrofert je pak také nejúspěšnější mezi
mládežnickými týmy roku, kdy
bral čtyřikrát vítězství, pět druhých
míst a dvakrát skončil na bronzové
pozici. Zajímavostí je, že mnohonásobný mistr České republiky
v kategorii dospělých tenistů se
z prvenství neradoval ani jednou,
když byl třikrát druhý a dvakrát
třetí. Inu, konkurence úspěšných
kolektivů je v Prostějově skutečně
obrovská. Naprosto dominantní
jsou tenisté i v kategorii talent roku,
kdy místní oddíl registruje hned
sedm historických vítězů!
V nedávné minulosti byli nejpilnějšími sběrateli vítězství
v týmové kategorii dospělých
prostějovští raftaři. V posledních dvou letech však vyšli zcela
naprázdno a v počtu získaných
prvních míst je dostihli parašutisté.
Právě parašutisté jsou po tenistech
i nejúspěšnějšími sběrateli medailových umístění celkově. V kategorii jednotlivců zvítězil jednou Hynek Tábor, čtyři cenné kovy brali
Jiří Gečnuk a Libor Jiroušek. Loni
přidal třetí místo Oldřich Šorf.
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miéru měl na povel tehdejší předseda sportovní komise Jiří Snášel.
Po něm převzal štafetu Michal
Müller, jenž měl pod palcem čtyři ročníky v letech 2007 až 2010.
Následně převzal vedení nynější
předseda Sportovní komise Rady
města Prostějova Pavel Smetana,
který má anketu na bedrech doposud. „Stále přemýšlíme, jak anketu
vylepšit, čím ji oživit. Letos byla
podruhé vyhlášena fotosoutěž pro
amatérské fotografy. Premiérově
se pak hlasovalo o Hvězdu sportovních médií výhradně na internetu a zaznamenali jsme více než
stoprocentní nárůst počtu hlasujících,“ uvedl Pavel Smetana po sedmém dějství ve funkci.
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Obdobně jako v loňském roce
se na medailových postech neumístili historicky nejúspěšnější
raftaři. Oproti loňsku tentokrát v
nominacích figurovali, ale odborná komise jejich četné úspěchy
na mezinárodní scéně neocenila.
„Raftaři v nominacích byli, ale členové komise je mezi tři nejúspěšnější kolektivy nezvolili. Zkrátka
neuspěli, nevím co víc k tomu dodat,“ komentoval trochu vyhýbavě
umístění historicky nejúspěšnějšího týmu Pavel Smetana. Nakonec
byli pasováni na šestou příčku,
když před nimi skončili samí
mistři republiky a medailisté ze
světových šampionátů. „Co se
týká nominací, není to tak, že by
členové komise určovali, kdo má
nebo nemá být nominován. Osloveny byly jednotlivé sportovní
oddíly, které působí v rámci Pro+  $ & #
Trio šéfù
stějova. Pak už to bylo víceméně
na klubech, jestli někoho nominuO výsadním postavení tenisu v hie- V čele organizačního výboru se jí nebo ne. Odborná komise pak
rarchii prostějovského sportu není postupně vystřídali tři šéfové. Pre- z navržených kandidátů vybere ty,
třeba diskutovat. Plně jej potvrzují výsledky takových veličin jako
Jiří Novák, Tomáš Berdych, Petra Kvitová nebo Lucie Šafářová.
Právě výše jmenovaní a kmenoví

ROZHOVOR s Radkem
Flajsarem najdete na straně
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ABSOLUTNÍ KATEGORIE

1. Tomáš BERDYCH
2. Petra KVITOVÁ

Našli legendu
Po loňském ročníku, kdy byli do
Síně slávy prostějovského sportu trochu překvapivě uvedeni dva
„mladíci“ Jiří Novák a Jindřich Vedmoch, se tentokrát opět dostalo na
borce staršího data narození. Členům komise se podařilo oslovit
Aloise Balcaříka, zanedlouho devadesátiletou atletickou legendu
z Mostkovic. Celý život závodil
v prostějovských barvách, ale na
své největší úspěchy si musel počkat. V aktivním období byl spíše
průměrným atletem, střídal disciplíny. „Dělal jsem skok o tyči, skok do
dálky nebo trojskok. Závodil jsem
i ve vytrvalostních bězích, zkoušel
jsem vrhy. Pak mi ale učarovala chůze,“ vzpomíná Balcařík. Právě v chůzi a navíc ve veteránské kategorii
začal sbírat cenné kovy. Doma má
několik medailí z mistrovství světa
nebo Evropy. Po zásluze si mohl letitý atlet vychutnat na pódiu bouřlivé ovace. Jmenný seznam legend
prostějovského sportu doplnil na
osmadvacet. „Najít nějakého věhlasného sportovce z dob minulých není
tak lehké, jak se zdá. Do Síně slávy
jsme jich už uvedli dost. Bohužel
nám někteří z tohoto světa odcházejí. Stálee se ale snažíme a hledáme.
ěčni i
Jsme vděčni
ručeza doporučedněty,
ní a podněty,
m pokteré nám
k
skytnou funkcionáři a činovníci
různýchh
oddílů,““
doplnil
Pavel
Smetana.
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ANKETA SPORTOVEC MÌSTA
– GALERIE VÍTÌZÙ
ABSOLUTNÍ KATEGORIE

2005 Tomáš BERDYCH
2006 Tomáš BERDYCH
2007 Tomáš BERDYCH
2008 Jana HORÁKOVÁ
2009 Jana HORÁKOVÁ
2010 Hynek TÁBOR
2011 Petra KVITOVÁ
2012 Tomáš BERDYCH
2013 Tomáš BERDYCH
2014 Petra KVITOVÁ
2015 Lucie ŠAFÁŘOVÁ
2016 Petra KVITOVÁ

kteří jsou na slavnostním vyhlášení oceněni,“ přidal Smetana.

ANKETA SPORTOVEC MÌSTA – MEDAILOVÝ PØEHLED

3. Jana HORÁKOVÁ
4. Hynek TÁBOR
5. Lucie ŠAFÁŘOVÁ
6. Libor JIROUŠEK
7. Jiří GEČNUK
8. Jan VLČEK-David LISICKÝ
9. Craig CALLAHAN
9. David OHLÍDAL
9. Vardan BESALJAN
9. Oldřich ŠORF
9. Dana ZBOŘILOVÁ
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ANKETA SPORTOVEC MÌSTA – MEDAILOVÝ PØEHLED
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1. TK Agrofert
2. BK Prostějov (basket chlapci)
3. TJ OP Prostějov (basket dívky)
4. Raftaři
5. TJ Sokol I Prostějov (nohejbal)
6. VK Prostějov
6. TJ Sokol Centrum Haná
8. SKC Prostějov (cyklistika)
9. 1.SK Prostějov
10. TJ Prostějov (gymnastika)
11. Sokol I Prostějov (judo)
11. Lukostřelba Prostějov
11. SK Prostějov
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TÝM ROKU

ANKETA SPORTOVEC MÌSTA – MEDAILOVÝ PØEHLED

2005 Raftaři William
& Delvin Prostějov
2006 Raftaři William
& Delvin Prostějov
2007 BK Prostějov
2008 BC DTJ Prostějov
2009 VK Prostějov
2010 BK Prostějov
2011 VK Modřanská Prostějov
2012 VK Agel Prostějov
2013 Raftaři Tomi-Remont Prostějov
2014 ASO Dukla Prostějov
2015 ASO Dukla Prostějov
2016 ASO Dukla Prostějov

TÝM ROKU
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1. Raftaři
2. VK Prostějov
2. ASO Dukla Prostějov
4. BK Prostějov
5. BC DTJ Prostějov
6. TK Agrofert
7. Lukostřelba
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