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PROSTĚJOV Kdo je záhadný Vladislav
Odstrčil, jemuž Michal Tomiga přenechal post
předsedy LHK Jestřábi Prostějov? V kostce
se jedná o muže, jehož podnikání skončilo
v dluzích a který se z Brna nedávno nastěhoval do vyškovského domu s hernou a Sport
barem. Tato nemovitost přitom patří Zdeňku
Zabloudilovi. Ano, bývalému kontroverznímu
šéfovi prostějovského hokeje! Jde o náhodu
nebo konstruktivní spojení? Večerník zjistil, že            
      !"
spíše to druhé...
(red) 
 
     

Vše o aktuální situaci v prostějovském hokeji najdete na straně 37
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PROSTĚJOV Tohle je hrozná škoda... Po čtrnácti letech skončí jedna éra prostějovské kultury. Hudební klub Apollo 13, který nejenže
dlouhá léta nabízel perfektní zázemí pro začínající prostějovské hudebníky, ale zároveň v něm vystupovaly nejkvalitnější české kapely,
definitivně končí. Informaci, o které se mluvilo již delší čas, Večerníku v průběhu uplynulého týdne potvrdil jeho provozovatel.
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Volby v øíjnu
Praha (mik) – Prezident České
republiky Miloš Zeman již určil termín voleb do Poslanecké
sněmovny, které se budou týkat
i mnoha prostějovských kandidátů
politických stran a hnutí. Volby se
uskuteční ve dnech 20. a 21. října
tohoto roku. Strany a hnutí mají
termín k odevzdání kandidátních
listin do 15. srpna.

  
zastupitele?
Prostějov (mik) – Na pondělním
jednání prostějovského zastupitelstva si opoziční politik František
Fröml (Změna pro Prostějov) nebývale pustil pusu na špacír. „Výběrová řízení pořádaná radnicí jsou
předem rozhodnutá, nemá cenu se
do nich hlásit,“ uvedl. To pořádně
nadzvedlo radní. „To už si dovoluje
příliš,“ propadl emocím náměstek
primátorky Jiří Pospíšil. Podle informací Večerníku nyní konšelé
zkoumají záznam z jednání, a pokud se potvrdí, že architekt Fröml
tato slova skutečně použil, budou
uvažovat o trestním oznámení.
„Mám důkazy,“ zareagoval ovšem
opoziční zastupitel.

  
i „pracák“
Prostějov (mik) – Zatím nepotvrzené zprávy hovoří o tom,
že kromě policistů mají zájem
o přestěhování do bývalého hotelu na hlavním nádraží v Prostějově
i úředníci Úřadu práce v Prostějově. Jak Večerník zjistil, část
prostor by mělo obsadit oddělení
sociálních dávek, které dosud sídlí
v Milíčově ulici.

Tak tohle je nádhera! Stejně jako loni
vykvétá v těchto dnech na mnoha místech Prostějova velké množství narcisů.
Jejich počet ve srovnání s předchozím
rokem ještě o něco narostl. K vidění
jsou nejen v samotném centru města
či v parcích, ale třeba také na Újezdě či
podél silnice v Brněnské ulici. Až narcisy
odkvetou, vystřídají je v pestrobarevném krášlení města tulipány, které už
nyní raší ze země. Vysázení květinových
pásů po Prostějově nadchlo všechny,
pro které jsou květiny v životě stejně
nezbytné jako chléb, pro jiné pivo.
Škoda že se na vše dobré tak rychle
zvyká...

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

     

tt1POEʏMÓtt
Příliš mnoho zájmů. Chlap se zpovídá ze svých hříchů: „Víte, otče, ta moje
tchýně, to je ale ženská. Často uvažuju o tom, že by stála za hřích!“ Farář ho
však varuje: „Pamatuj, synu, nesesmilníš!“ „Kdepak nesesmilníš, velebnosti, ale
nezabiješ!“ Na podobný „střet zájmů“ ironicky upozornila trojice pokřtěných
zastupitelů před hlasováním o příspěvku na opravu varhan v kostele.
ttÁUFSâtt
Zloděj-workoholik. Příležitost prý dělá zloděje, ale někteří lidé umí krást při
každé příležitosti. To přesně je případ Davida Jurky z Brodku u Konice. Nepolepšitelný zloděj dokázal vykrást neobyčejné množství obchodů, hospod a
domů na Konicku. Soud ho poslal na šest a půl roku do vězení.
tt4UʭFEBtt
Lidé nebo zvířata? Umění a kultura jsou záležitosti, které někteří lidé a většina
zvířat k životu nepotřebují. Díky tomu se od sebe prakticky neliší... V Moravském divadle Olomouc byly uděleny Ceny Olomouckého kraje za přínos v
oblasti kultury.
ttɇUWSUFLtt
Vyhulil všechnu moudrost světa? Pokud se mnou souhlasíte, pak je vše v pořádku, ale musíte potrestat všechny masové vrahy, kteří si říkají soudci. Jestliže
se mnou náhodou nesouhlasíte, pak jste sám masový vrah. Takhle by se dal
parafrázovat obsah dopisu Dušana Dvořáka ministru spravedlnosti Robertu
Pelikánovi. Zanícený propagátor konopí ho nechal přečíst během hlavního
líčení, kdy je obžalován z šíření psychotropních látek.
tt1ÈUFLtt
Vítězka bez korunky. „Žena potřebuje muže stejně jako ryba kolo,“ poznamenal americký spisovatel Stephen King. Zatímco dívky mezi sebou soutěží
o korunky krásy, zralé dámy se mohou ucházet o titul Žena regionu. Tam sice
žádnou korunku nedostanou, mohou ale mít dobrý pocit z toho, že někomu
stály za to, aby jim poslal hlas. To je i případ Milady Sokolové.
tt4PCPUBtt
Baníčku, my jsme proti tobě. Víte, jak se vám Ostravák svěří s tím, že ho opustila jeho milá? Piča v piči, pičo. Se svérázným slovníkem, vzezřením i chováním
zavítali na Hanou proslulí „fanoušci“ ostravského klubu. Prostějováci jim tak
při zápase mohli sborově zazpívat „Baníčku, my jsme proti tobě...“ Nestačilo to.
tt/FEʏMFtt
Půlmaraton s žížalou. „Chytila jsem na pasece žížalu, protože utíkala pomalu.“ Hit
Dády Patrasové mi obvykle zní hlavou při mých účastech na závodech v půlmaratonu. Není to náhoda. Na druhou stranu si říkám, že není až tak důležité, jak pomalu
běžím, hlavně abych se nezastavil...





Hluční, ale klidní. Z příjezdu fanoušků Baníku Ostrava šel předem
strach, dlužno ale říci, že až na malé
výjimky se „chachaři“ během soboty
chovali v Prostějově celkem slušně.
Policisté řešili jen pár drobných přestupků, žádné nepokoje nebyly hlášeny ani na trase mezi oběma městy.
 



Neznají metr. Program jednání
Zastupitelstva statutárního města
Prostějova nebyl nijak náročný. To
možná vadilo některým opozičním
zastupitelům, kteří znovu jednání
protáhli na dva dny! Kamery jsou
holt kamery a pokud se mnozí nedokáží vymluvit doma, musí to zákonitě zkusit někde jinde...

,  !     1%  "

Agentura 
A pak že se to nevyřeší! Jestliže to někomu připadá, že prostějovští konšelé nikdy nevyřeší krizi v mládežnickém hokeji, tak Agentura Hóser
jasně říká, že už vyřešena je! „Dva
kluby se sice na zimní stadion nevejdou, ale přišli jsme na jednoduché
řešení,“ prozradil Jiří Nikamnepospíchal, náměstek primátorky.
A na co se pod stoletou věží přišlo?
„Jeden z klubů zůstane na zimáku,
druhý se bude pakovat na rybník
v Drozdovicích! Od čeho ho taky

rubriky
Večerníku

Foto: Martin Zaoral

      

máme? Bude to chtít jen pár drobných úprav. Okolo postavíme menší
šatny, do vody budeme lít přímo čpavek, aby zamrzla i při teplotách nad
nulou a na stromy okolo přidáme ještě pár žárovek. Co malým hokejistům
bude chybět? Nic,“ myslí si Nikamnepospíchal.
Teď jde jen o to, který klub zůstane
působit na zimáku a který dobrovolně opustí pohodlí a vystěhuje se
k drozdovickému rybníku. „Já už sice
odjíždím na Floridu za Džegrem, ale
toto mě ještě zajímá. Svého nástupce
budu jasně instruovat, aby trval na
zachování našeho dosavadního působiště na zimním stadionu,“ ozval
se Agentuře Hóser Michal Tošiba,

KRIMI


Krade se všechno a kradou
mnozí lidé z různých důvodů. Snad ještě nikdy jsme ale
neregistrovali případ, kdy
by na šikmou plochu sklouzl doručovatel zásilek. Devatenáctiletý mladík využil
situace a ve své vlastní kapse
si nechával finanční částky
vyplácené příjemci zásilek za
dobírkovou službu.

50 000

v současnosti už bývalý předseda
mládežnického klubu s ptákem ve
znaku. „To mě zase možnost stěhování na rybník nevadí. Tato myšlenka
mě naopak rajcuje! Akorát budu trvat na tom, aby se nechali pochcípat
všichni kapři, kteří v rybníku jsou. Ty
ryby by totiž zespodu poškozovaly
led,“ míní Milan Osedlaný, šéf konkurenčního klubu.
Zdá se tedy, že je rozhodnuto a problém okolo malých prcků s bruslemi
na nohách je vyřešen. „Uživatele rybníku chceme zvýhodnit. Pokud se na
něj s dětmi přestěhuje pan Osedlaný,
necháme ho na rybníku hrát zadarmo a ještě mu věnujeme všechny
kapry, které na jeho žádost vylovíme.

Může je prodat a za utržené peníze
koupit dětem hokejky,“ domnívá se
primátorka Alena Rašáková.
A pak že to nejde! Prostějov tak opět
prožívá hokejový klid, na zimáku se
nikdo hádat nebude. Jedině že by malým hokejistům pod vedením Milana
Osedlaného někdo záviděl a chtěl si
to s ním vyměnit. „Přemýšlím, zda
by na první ligu hranou na rybníku
nechodilo víc diváků než na zimák,“
nechal se prý slyšet boss mužského
hokeje v Prostějově Jarouš Tuňák.
Za Agenturu Hóser Majkl



874

Navzdory loňské neúrodě ovoce
mohli lidé na „Mostkovickém kaléšku“ ochutnávat přesně z tolika
vzorků exponátů pocházejících
z celé České i Slovenské republiky. Už popáté v řadě se tak organizátorům podařilo překonat
bájnou hranici osmi set vzorků!
Čtěte na straně 10
 

MILADA
SOKOLOVÁ
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PÁTRÁNÍ

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

MARTIN BARTOŠÍK

Mladík způsobil celkovou
škodu za padesát tisíc korun. Ponechal si například
balíček obsahující stravovací
poukázky v hodnotě dvacet
tisíc korun. Policisté ho nyní
obvinili z podvodu a hříšníkovi hrozí až pět let kriminálu.

se narodil 14. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 31. března
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 39 do 40 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči i vlasy a nosí plnovous.

www.
vecernikpv.cz

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

Foto: Michal Kadlec

Zastupitelka a předsedkyně
Okrašlovacího spolku města
Prostějova se stala Ženou regionu! Osobní úspěch této činorodé ženy je okořeněn tím, že
v prestižní soutěži zvítězila v rámci
Olomouckého kraje s poměrně
přesvědčivým náskokem.
 



„NĚKDY SE STAČÍ
JEN ŠPATNĚ
OŽENIT ČI VDÁT
A PROBLÉM JE
NA SVĚTĚ...“
Jednatel firmy FINSYS
Petr Paníček v seriálu
rozhovorů pro Večerníku
POÈASÍ v regionu

NIKOLA KROUPOVÁ
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PROSTĚJOV Hodně pokřivená
ústa z nechutné pomazánky měla
uplynulý pátek ráno mladá maminka dvou dětí z Vrahovic. V nedávno znovuotevřeném obchodě
ve Vrahovické ulici si na snídani
koupila pomazánku z Nivy. Po
otevření kelímku se ale dámě doslova zvedl žaludek!

Michal KADLEC

Michal KADLEC

OLOMOUC, PROSTĚJOV Celorepubliková
soutěž Žena regionu 2016 už zná své vítěze v jednotlivých kláních. A radost míří i do
Prostějova. V rámci Olomouckého kraje totiž
přesvědčivě uspěla prostějovská zastupitelka
a předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova Milada Sokolová. Večerník se přidává k dlouhé frontě gratulantů...

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 28
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Foto: Michal Kadlec

„V pátek sedmého dubna v osm hodin ráno jsem si v tomto obchodě
koupila pomazánku z Nivy. Když
jsem ji na snídani ochutnala, řekla
jsem si, že je to ´echt´ nivová pomazánka! Zaváněla totiž opravdu
fest! Podívala jsem se na etiketu, na
které bylo ovšem vyznačeno datum
spotřeby do soboty osmého dubna.
Poté jsem se podívala důkladněji na
kelímek, na jeho spodku však bylo
vyražené úplně jiné datum, a to do
devětadvacátého ledna! Nechápala
jsem, jak na jednom výrobku mohou být dvě data doporučené spo-

5      (
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   %" 2x foto: Michal Kadlec

třeby, ale každopádně podle chuti
jsem měla jasno,“ svěřila se Večerníku H. V. z Vrahovic.
Její prvotní reakce byla jasná, vzala
pomazánku a navštívila prodejce.
Přišlo však další rozčarování... „Nešlo mi o nějakých třicet korun, chtěla
jsem se dozvědět, proč prodávají dva
a půl měsíce prošlou pomazánku.
Pokračování na střaně 17 >>>
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Za Lidlem se
povalovaly V úterý bylo zastupitelstvo
! '( ) 
PROSTĚJOV V pořadí dvaadvacáté jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova v tomto volebním období se
opět protáhlo. Přestože program nebyl tak obsáhlý jako minule, jeden den zastupitelům zase nestačil. Může za to mnohdy
až komická exhibice některých opozičníků, kteří při jistých diskusích opakovaně omílali už tolikrát prezentované argumenty. Holt kamery snímající přímý přenos dokážou být magické...

NA VÁŠ NÁMÌT

Po flašce vodky

"#$%
ZBIL!

PROSTĚJOV Další případ násilného
chování vůči něžnějšímu pohlaví řešili předminulou neděli 2. dubna strážníci Městské policie Prostějov, kdy
dva bývalí milenci zprvu společně
popíjeli, načež pak chlapík svoji partnerku nemilosrdně a zbaběle zbil!
„Po patnácté hodině vyjížděla hlídka
k fyzickému napadení ženy jejím bývalým přítelem. Toho šestapadesátiletá
oznamovatelka pustila do svého bytu
dobrovolně. Zde společně vypili láhev
vodky a poté se pohádali. Nejdříve došlo ke slovní rozepři, ovšem záhy následovalo fyzické napadení. Po incidentu
pětačtyřicetiletý muž z místa utekl.
Žena si stěžovala na bolest ruky, ale viditelné zranění neměla. Přivolání lékařské
služby odmítla,“ popsala incident Tereza Greplová, tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov. „Dále strážníkům
uvedla, že již muže nepovažuje za osobu
blízkou, proto byla celá událost postoupena příslušnému správnímu orgánu k
dořešení,“ dodala.
(mik)

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
      %  ! (
$" Foto: Radek Madeincz

jen dojde k poranění o jehlu injekční
stříkačky, je zapotřebí, aby zraněná osoba navštívila dětského či praktického
lékaře pro dospělé. Opět je důležité na
místo přivolat strážníky, aby nebezpečný předmět z veřejného prostranství
odstranili,“ uzavřela Greplová. (mls)

Jednotlivé body projednávané zastupitelstvem popisujeme na dvoustraně
16-17 dnešního vydání Večerníku.
Přes zmíněné obstrukční jednání opozice se podařilo schválit prodej dvou pozemků v průmyslové zóně, byla odhlasována pětice osobností, které obdrží Cenu
města Prostějova (čtěte v přístím čísle)
a projednávaly se rovněž záležitosti okolo

kauzy společnosti Manthellan. Zkrátka
naopak přišli zástupci Federace židovských obcí České republiky, kterým
zastupitelé zamítli výměnu pozemků na
Městském hřbitově v Prostějově za park
ve Studentské ulici.
Projednávání dalších bodů, a nezbývalo
jich už moc, přerušila v pondělí večer
dvaadvacátá hodina. Podle jednacího
řádu zastupitelstva je totiž právě tato
doba hraničním mezníkem, do kdy
může jednání trvat. „Pokud si odhlasujeme, že pokračujeme dál, můžeme
tady být až do půlnoci. V tom případě
by ale zaměstnanci magistrátu měli
podle Zákoníku práce zítra volno,“
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oznámila primátorka Alena Rašková
(ČSSD). Ani ostatním zastupitelům napříč politickým spektrem se už nechtělo
dál diskutovat, pro pokračování pondělního zasedání do nočních hodin se hlasováním vyslovila jen hrstka komunálních politiků. „Jednání tedy pokračuje
v úterý čtvrtého dubna od devíti hodin,“
rozhodla vzápětí primátorka.
Co ale čert nechtěl, k úternímu pokračování zastupitelstva málem nedošlo! Ráno totiž sedělo v lavicích
obřadní síně prostějovské radnice
pouhých šestnáct zastupitelů. Chyběli tedy dva, aby byla přítomna nad-

poloviční většina členů a zastupitelstvo
tak bylo usnášeníschopné. S desetiminutovým zpožděním naštěstí dorazil
Josef Augustin (KSČM). „Jsem nucena
odvolat náměstka Pospíšila z jednání se
zahraničními investory. Pokud by nepřišel, musela bych druhou část jednání
zastupitelstva odložit,“ přidala primátorka a řídící schůze Alena Rašková. Jiří
Pospíšil (PéVéčko) tedy ukončil schůzku a dostavil se do obřadní síně. Dvaadvacáté jednání zastupitelstva jedině tak
mohlo být zdárně dokončeno...
Také kroutíte hlavou, jestli je to normální?

Tomáš Haísntáok,se vrací
inu!
na m

2x foto: SŠDAM a internet

PROSTĚJOV Příští pátek dojde opět na svátek v podobě galavečera DOTEKY MÓDY. Již sedmnáctý ročník této prestižní soutěže láká na krásné modelky, kvalitní módní odvětví, ale
i extravaganci a manýry. K vidění bude podívaná pod vedením Střední školy designu a módy
Prostějov, ale také ikona české módy Liběna Rochová a idol ženských srdcí Tomáš Hanák...
Více čtěte na straně 28, kde také najdete soutěž o vstupenky!

17040710408

PROSTĚJOV Přibližně k pěti až
deseti případům nálezu injekčních
stříkaček vyjíždí každý měsíc prostějovští strážníci. Nedávno byly
nalezeny za Lidlem v Anenské ulici,
často se ale objevují i u hvězdárny
v Kolářových sadech.
V případě nálezu injekční stříkačky byste na ni neměli sahat a zavolat linku 156.
„Strážníci stříkačku umístí do sběrné
nádoby. Poté je sběrná nádoba s použitými injekčními stříkačkami odvezena
ke spálení, jelikož se jedná o nebezpečný odpad,“ upozornila Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov. V žádném případě není vhodné
injekční stříkačku vhazovat do koše,
popelnice či kontejneru, neboť hrozí
poranění ostatních osob. „Pokud přeci

BYLI JSME
U TOHO

4

letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

Ve Skřípově se už vyrábí!
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SKŘÍPOV Tenhle příběh má dobrý
konec. Bývalý armádní sklad munice a kasárna ve Skřípově před více
jak rokem změnily majitele. Celých
šest hektarů koupila firma Linaplast
z Kralic na Hané zabývající se výrobou plastů pro automobilový průmysl. Výrobu v rozlehlém areálu se
již podařilo rozjet, firma má přitom
v plánu počty zaměstnanců i nadále
zvyšovat.
Na rozsáhlém pozemku bývalé vojenské posádky u Skřípova se nachází sedmnáct kasárenských budov, jednatřicet bývalých skladů, šest valů, strážnice,

psinec a několik rybníků. O prodeji se
hodně nahlas mluvilo asi osm let. Obec
již jednou dokonce podepsala smlouvu
s výrobcem cigaret, který zde plánoval
zaměstnat 290 lidí. Společnost však
tehdy ze svého záměru vycouvala a nakonec skončila v likvidaci.
Dlouho to vypadalo, že se solidní kupec
nenajde. Nakonec vše dobře dopadlo.
Se začátkem minulého roku přešla
posádka do vlastnictví firmy Linaplast
sídlící v Kralicích na Hané. Perspektivní společnost zabývající se výrobou
plastů pro automobilový průmysl za
nemovitost obci zaplatila 18 milionů

! "!

korun. Přesně po roce se ve Skřípově
začalo vyrábět. „Začátkem roku byla
uvedena do provozu nová pobočka ve
Skřípově. Je zde 1000 m2 výrobních
a 1500 m2 skladovacích ploch. V současné době zde pracuje 15 zaměstnanců. Do konce roku plánujeme zvýšit
jejich počet na 45,“ uvedl jednatel společnosti Linaplast Petr Rajchman. Snad
se tyto lidi podaří na Konicku najít. Po
letech, kdy tento region dlouhodobě
trápila nezaměstnanost a lidé za prací
odcházeli jinam, se i tady situace mění
a na úřadech práce již firmy nenajdou
mnoho lidí ochotných pracovat. (mls)

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Policisté v nedávné historii řešili už desítky případů poničených fasád domů, zdí,
autobusových zastávek či výloh
obchodů. Sprejeři v Prostějově
řádí ve velkém a jen málokdy se
je podaří vypátrat. Stejně tak dodnes není znám pachatel, který na
podzim roku 2013 nastříkal na
novou malbu židovských domů
ve Školní ulici velký obrazec.
V říjnu 2013 poničili sprejeři malbu
židovských domů na hradební zdi
ve Školní ulici. Podle policistů byla
v okamžik tohoto trestného činu
městská kamera na budově magistrátu ve Školní ulici zrovna otočena
opačným směrem. Stopy po pachatelích tedy žádné... „Ve spolupráci
s Policií ČR po sprejerech pátráme,“
ujišťoval tehdy Večerník Jan Nagy,
velitel Městské policie Prostějov.
Pátrání ale žádné výsledky nepřineslo,
ničitelé téměř nové malby židovského domu zůstávají dodnes neznámí.
„Je to bohužel tak. Ještě zhruba rok
se policisté snažili s případem něco
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dělat. Pak mi přišlo vyrozumění, že je
pachatel neznámý a věc se tak odkládá. Od té doby se už nikdo z policie
neozval,“ potvrdila Večerníku Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Právě díky aktivitě tohoto subjektu
vznikly na hradební zdi ve Školní

ulici malby dvou domů, které zde
skutečně do sedmdesátých let minulého století stály. „Oprava vyšla
na několik tisíc korun, sprejerský
výtvor se podařilo naštěstí pomocí speciálních prostředků celkem
dobře odstranit,“ dodala Sokolová.
(mik)

Napsáno Vytopený „Národ“. Voda cákala až na Vápenici!
 
    
pred

10. 4. 2007

Ve čtvrtek ráno se pracovníci
Národního domu nestačili divit.
Když přišli do práce, proudy vody
vytékaly z bočního vchodu až do
ulice Vápenice. Důvodem byla
havárie hydrantu v místě těsně za
jevištěm divadla. Přestože zástupci prostějovské radnice říkají, že
nešlo o nic závažného, při naší
prohlídce jsme zjistili, že vytopeny jsou jak vedlejší herecké šatny,
tak celý suterén i sklepy Národního domu.
„Je to pech, naštěstí je ale Národní
dům pojištěný a hydrant, na kterém došlo k závadě, je ještě v záruce
a zaplombovaný,“ komentoval

vodní kalamitu v historické budově starosta Prostějova Jan Tesař.
„V noci ze středy čtvrtého na čtvrtek
pátého dubna 2007 došlo v zákulisí
prostějovského Městského divadla
k havárii vodovodního hydrantu.
V prostoru za jevištěm praskl zaplombovaný ventil hydrantu, ze kterého začala unikat voda. Ráno jsme
našli zaplavené orchestřiště, jednu
šatnu a celý suterén divadla,“ popisuje havárii ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná. „Naštěstí voda nezničila novou výmalbu
a rekonstruovaný divadelní sál. Stát
se tato nepříjemnost o poschodí výš,
byly by škody podstatně vyšší. I tak

ale budeme muset nechat vyplavené
místnosti nově vymalovat, ale hlavně všechno vysušit,“ doplnila Alena
Spurná.
Celý čtvrtek naplno běžela v zamokřených prostorách sušička
a v divadle se důkladně větralo, aby
místnosti co nejdříve vyschly. Škoda
zatím není vyčíslena. Samotný ventil hydrantu byl ještě v záruce, jeho
oprava se proto bude řešit formou
záručního servisu.
K havárii v Národním domě se brzy
po ohlášení dostavily také jednotky
prostějovských hasičů. „Chtěli jsme
každopádně pomoci, ale naše vysoušecí technika zde byla málo plat-

To je pořád něco, s tím naším „Národem“! Více než stoletá kulturní památka prochází i dnes obdobím, kdy je neustále potřeba co opravovat. Tenkrát
v roce 2007 jen vyvrcholily problémy s technickým vybavením přilehlého divadla, k tomu se ještě přidaly potíže se střechou, do které zatékalo. Během
posledních let tak už Národní dům spolykal desítky milionů korun a od
letošního roku si vezme z městské pokladny dalších stovku. Ale nedejte do
oprav takové peníze, když se jedná o skutečný skvost, který může Prostějovu
leckteré město závidět!
(mik)
ná. Disponujeme totiž čerpadly, kte- nedosahovala ani poloviční výšky.
rá jsou schopná odčerpávat vodu ze Nic naplat, za své vzaly hadry a také
zatopených místností, ovšem jenom košťata, kterými byla voda vymetepokud je hladina vody okolo deseti na ven na ulici,“ uvedl ředitel Hasičcentimetrů. V jednotlivých místnos- ského záchranného sboru Prostějov
tech Národního domu však voda Petr Ošlejšek.
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Příště: Husovo náměstí
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MILENKA OKRADLA MUŽE Z PLUMLOVA
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Rukou bouchal do zaparkovaných
vozidel, naštěstí žádné nepoškodil.
Ve večerních hodinách v sobotu
1. dubna strážník mimo službu oznámil kolegům přes linku 156 podnapilého muže narušujícího veřejný pořádek
nedaleko centra města. Strážníci na
místě zjistili devětatřicetiletého muže.
Jelikož začal být agresivní, neuposlechl zákonné výzvy k setrvání na místě
a kladl aktivní odpor, byla mu nasazena
pouta. Orientační dechovou zkoušku
odmítl. Následně byl tedy přivolán lékař, který rozhodl o převozu muže na
vyšetření do nemocnice na urgentní
příjem. Zdravotní stav nedovolil převoz do protialkoholní záchytné stanice.
Dotyčný své přestupkové jednání na
místě řešit odmítl, proto byla celá záležitost předána příslušnému správnímu
orgánu k dořešení.

Chodil, aby vystřízlivěl

Počtvrtéhodiněrannívpátek31.března
ohlásil obyvatel panelového domu
neznámou osobu pohybující se po
chodbách. Na místě byl hlídkou zjištěn
osmatřicetiletý muž v mírně podnapilém stavu. Ten uvedl, že je zde i s dětmi
na návštěvě u rodičů a chodí po schodech z důvodu, aby rychleji vystřízlivěl.
Protiprávního jednání se dotyčný nedopouštěl.

Ve vozíku na ubytovnu

Nalezenou věc si nelze ponechat! Předminulou neděli 2. dubna vpodvečer
bylo zaznamenáno nevhodné chování
tří cizinců. Dva z nich vezli třetího v nákupním vozíku na ubytovnu. Toho si
povšiml správce a vše nahlásil na linku
156. Strážníci na místě zjistili muže ve
věku 19, 21 a 28 let, všichni jevili známky požití alkoholu. Vozík údajně našli
u kovošrotu, načež byli vyzváni k vrácení nalezené věci, což pánové ihned učinili. Nákupní vozík byl vrácen na místo,
odkud jej vzali. Protentokrát strážníci
vše vyřešili pouhou domluvou.

Roztržitý šofér

Minulé úterý 4. dubna v odpoledních
hodinách nahlásila na linku 156 všímavá žena zapomenuté klíče ve dveřích zaparkovaného vozidla na sídlišti
Západ. Na místo byla okamžitě vyslána
hlídka, které se na místě nepodařilo
kontaktovat řidiče ani provozovatele.
Klíče tak byly uloženy na služebně
městské policie. Na vozidle byla ponechána výzva pro řidiče s informací, kde
si má klíče vyzvednout.

Pomoc s manželem

Před osmou hodinou ranní ve čtvrtek
6. dubna vyjížděla hlídka na pomoc
oznamovatelce, která nemůže sama
zvednout manžela. Ten upadl z invalidního vozíku. Strážníci ženě v nelehké
situaci pomohli a muže umístili zpět do
vozíku. Zraněný nebyl, lékařské ošetření nebylo zapotřebí.

PLUMLOV Partnerské neshody vyústily hned v několik trestných činů. Plumlovští policisté řešili zapeklitý případ, kdy při
dovolené na Slovensku i po návratu z ní okradla žena svého přítele. Nenechavé dračici hrozily až tři roky kriminálu, neboť mezi
ukradenými věcmi figurovalo i luxusní auto značky Audi. Muži
se však nakonec milenky zželelo a trestní oznámení stáhl...



Michal KADLEC

Minulé pondělí 3. dubna mezi
čtrnáctou a patnáctou hodinou
na Městském hřbitově odcizil dosud nezjištěný pachatel majitelce
dámskou koženou kabelku béžové barvy. S kabelkou devětašedesátiletá žena přišla i o peněženku
s osobními doklady, platební kartou a finanční hotovostí jednoho
tisíce korun a svazek klíčů, dvoje
brýle a mobilní telefon. Celková výše způsobené škody byla
vyčíslena na 7 700 korun. V případě dopadení a prokázání viny
pachateli tohoto skutku za přečin
krádeže a přečin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Oznámení o případu přesahujícím
státní hranice České republiky přijali plumlovští policisté počátkem
prosince minulého roku. „Podle třiačtyřicetiletého oznamovatele z Prostějovska mu jeho devětatřicetiletá
přítelkyně při společné dovolené na
slovenských horách po vyhrocení
vzájemného sporu měla odcizit tablet
značky iPad v hodnotě šestnácti tisíc
korun. Dále se měla neoprávněně
zmocnit klíčů a následně i jeho vozidla značky Audi v hodnotě bezmála
šesti set tisíc korun. Vozidlo žena

muži poté, co jej dotyčný nedaleko
vyhledal, dobrovolně vydala. Po společném návratu do obce na Prostějovsku měla žena muži v jeho domě
dále odcizit mobilní telefon a dálkové
ovládání garážových vrat. Během prověřování všechny uvedené věci žena
poškozenému vydala,“ popsal složitou situaci po milenecké hádce František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Přestože po všech emočně vypjatých chvílích žena svému milenci veškeré ukradené věci vrátila,
hrozil jí soud. Od něj však dámu
uchránil zhrzený muž. „Byla pode-

 
Okradena na hřbitově
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zřelá ze spáchání přečinu porušování
domovní svobody, přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného užívání
cizí věci. V případě odsouzení by za
uvedená jednání hrozil trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.

Protože však poškozený vzal zpět
svůj souhlas s trestním stíháním
podezřelé, bylo další prověřování
věci policejním orgánem odloženo,“
vysvětlil František Kořínek, mluvčí
prostějovské policie.

Podvodník si dobírky Rvačka kvůli kolu!

nechával v kapse...
PROSTĚJOV Tak od tohohle
vykutáleného podvodníka si už
raději nenechejte nic doručovat.
Devatenáctiletého mladíka posílá
policie k soudu za podvod, protože si minimálně osmkrát nechával
peníze od lidí za dobírky ve své
vlastní kapse!
„Z přečinu podvodu podezírají prostějovští policisté devatenáctiletého
muže z Prostějova. Tohoto skutku se
měl dopustit tím, že jako doručovatel společnosti poskytující přepravní
služby zásilek si v nejméně osmi případech ponechal pro svoji potřebu
dobírkovou částku. V jednom pří-

padě pak zjistil, že doručovaná zásilka obsahuje stravovací poukázky
v hodnotě dvaceti tisíc korun, načež
ani tuto zásilku neodevzdal. Celková
výše takto způsobené škody byla vyčíslena na více než padesát tisíc korun,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.
Ve věci je v současnosti vedeno
zkrácené přípravné řízení. „V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému za přečin podvodu hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok až
pět let,“ doplnil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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PROSTĚJOV Agresivita mezi lidmi je bezbřehá. O tom svědčí případ
ze začátku minulého týdne, kdy pořádně horké hlavy dvou mužů museli
chladit strážníci městské policie. Po rvačce kvůli jízdnímu kolu skončil
jeden z chlapíků v nemocnici!
„V pondělí třetího dubna vpodvečer bylo prostřednictvím linky 156 přijato sdělení o napadení oznamovatele jiným mužem za hlavním nádražím. Hlídku na místě kontaktoval třiatřicetiletý muž s poraněnou rukou.
Uvedl, že byl napaden známým, u kterého má na zahradě jízdní kolo. To
je uzamčené kamarádovým zámkem a on mu bicykl nyní nechce vydat,“
uvedla k výjezdu strážníků Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
K celému incidentu došlo podle oznamovatele tak, že starší muž měl na něj skočit
a při společném pádu na zem mu vykloubil rameno! „S tímto tvrzením dotyčný
ovšem nesouhlasil. Uvedl, že první byl napaden on... Popřel i údajný fakt, že by
mu bránil ve vydání jízdního kola. Strážníci se společně s oběma muži přesunuli
k zahradě, kde si mladší z dvojice kolo vyzvedl. Se zraněným ramenem byl převezen do nemocnice na vyšetření,“ dodala Greplová s tím, že celá událost byla
postoupena správnímu orgánu k dořešení. Osmačtyřicetiletý muž je nyní podezřelý z přestupku proti občanskému soužití a proti majetku.
(mik)

99B

Dealeři neodsouzeni, čeká se
na svědky
PROSTĚJOV Šestice dealerů drog si na verdikt
soudu musí počkat do května. Důvodem je fakt,
že se před tribunál nedostavila trojice svědků.
Senát následně usoudil, že bez jejich výpovědi
rozsudek prostě padnout nemůže...
Nad drogovými dealery Liborem Navrátilem, Milanem Jančíkem, Ondřejem Ptáčkem, Ondřejem
Spáčilem, Martinem Zikmundem a vařičem per-

vitinu Janem Zitou ze Šternberka se stahují mračna. Původně se přitom počítalo, že rozsudek padne
u Okresního soudu v Prostějově už minulé úterý.
Jenže se tak nestalo.
„Jednání bylo odročeno na úterý devátého května
za účelem výslechu svědků Jiřího Kvapila, který se Bílé Vodě a Tomáše Valenty,“ konstatoval na závěr
v současnosti nachází ve výkonu trestu, Jakuba Po- hlavní líčení, jemuž byl Večerník opětovně přítospíšila, jenž se z drogové závislosti léčí v léčebně v men, předseda senátu Petr Vrtěl.
(mls)

POSTRACH KONICKA DOSTAL CELKEM 6,5 ROKU VĚZENÍ
David Jurka vykradl i mateřinku v Jednově...

PROSTĚJOV Nenapravitelný zloděj. Jestli na někoho tato dvě
slova dokonale sedí, pak je to David Jurka z Brodku u Konice.
Přestože byl tento třicetiletý muž v minulosti už třináctkrát
trestán, kradl neustále dál a dál. Za svůj mladý život už stačil
napáchat škody za desítky tisíc korun a nic ho nedokázalo
zastavit. Bral přitom vše! Z jedné chaty dokonce uzmul balík
vlhčených ubrousků a držák na toaletní papír... Minulé úterý
si u prostějovského soudu vyslechl zatím poslední rozsudek,
u čehož byl i Večerník.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

17031520299
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krimi

Mateřská
škola,
pohostinství
a obchod v Jednově, bar, obchod s potravinami i lékařská poliklinika v Konici, rodinné domy
v Ochozu, Konici, Brodku u Konice
či Hrochově, chaty ve StražiskuRůžově, v Malenách, Čuníně a tak
dále a tak dále. Z neuvěřitelných
šestadvaceti(!) vloupání při celkové

škodě přesahující sto padesát tisíc
korun byl uplynulé úterý obžalován
milovník pervitinu David Jurka.
Dopustit se jich měl v závěru roku
2015 tedy nedlouho předtím, než
byl konečně zadržen policií a vzat do
vazby.
Soud jej sice nyní hned ve dvou
případech zprostil obžaloby,
v ostatních jej však uznal vinným. Některé z kradených věcí
přitom skončily u maminky Davida
Jurky, která se je sama snažila vracet
poškozeným. Kromě tohoto faktu jej
jednoznačně usvědčoval i kumpán
Roman Hejč, na kterého se Jurka

BYLI JSME
U TOHO
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snažil řadu případů svalit. Hejč byl
odsouzen taktéž, vzhledem k tomu,
že toho napáchal výrazně méně
než on, dostal osmadvacet měsíců
nepodmíněně.
„Obžalovaný se v některých
případech doznal a někdy i projevil zájem vrátit kradené věci.
Jednoznačně mu však přitěžuje

množství napáchaných skutků, které
ukazuje, že bude jen těžko napravitelný,“ odůvodnila rozsudek soudkyně
Ivona Otrubová, která poslala Jurku
za katr na celkem šest a půl roku.
Rozsudek dosud není pravomocný,
David Jurka se proti němu na místě
odvolal. Lhůtu pro možnost odvolání si ponechal i státní zástupce.

#   



Zničená měnička

Přes noc z 29. na 30. března se
dosud nezjištěný pachatel pokusil vloupat do veřejnosti volně
přístupné samoobslužné měničky peněz v Plumlovské ulici.
Přestože pachatel evidentně vyvinul značné úsilí a hrubou sílu,
překonat zabezpečení zařízení
se mu nepodařilo a nic neodcizil. Škodu na jedné bezpečnostní
kameře a zejména na samotném
napadeném zařízení však způsobil velikou. Předběžně byla vyčíslena na více než 110 000 korun.
Prostějovští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu poškození
cizí věci a přečinu krádež ve stádiu pokusu. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto
skutku hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Hledal, ale nekradl

Minulé úterý 4. dubna v nočních
hodinách se dosud nezjištěný pachatel vloupal do firemního objektu v Průmyslové ulici. Po násilném
překonání okna pachatel objekt
prohledal, ale nic neodcizil. Poškozením okna však firmě způsobil
škodu vyčíslenou na čtyři tisíce
korun. V případě dopadení a prokázání viny mu za přečin krádeže
ve stádiu pokusu hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Zfetovaný a se zákazem

Jednadvacetiletý řidič osobního
automobilu značky Citroën byl
předminulou sobotu 2. dubna
ve čtyři hodiny ráno kontrolován v Kostelecké ulici, načež
nepředložil řidičské oprávnění,
protože má platný zákaz řízení
všech motorových vozidel. Přiznal se ale k užití pervitinu před
dvěma dny, ovšem podrobit se
odbornému lékařskému vyšetření odmítl. Z toho důvodu je
podezřelý z přísněji kvalifikovaného přestupku podle zákona
o silničním provozu. Za odmítnutí vyšetření mu hrozí pokuta
v rozmezí od pětadvaceti do padesáti tisíc korun a zákaz řízení
všech motorových vozidel na
dobu od jednoho roku do dvou
let. Kromě toho je v současnosti podezřelý i z přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání. Za ten mu v případě
odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

děti, pejsci

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!

Sebastián PAPŠÍK
3. 4. 2017 52 cm 3,65 kg
Andělská Hora

>>>

Anna GRUŇOVÁ
2. 4. 2017 48 cm 3,05 kg
Prostějov

Štěpán ČECH
4. 4. 2017 49 cm 3,00 kg
Čelechovice na Hané
Petr GRULICH
4. 4. 2017 48 cm 2,55 kg
Prostějov

Liliana WEBEROVÁ
4. 4. 2017 50 cm 3,00 kg
Prostějov

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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PIVÍN „Lékař je náš kamarád, nemusíme se ho bát!“ Tak to je jen
jedna z celé řady myšlenek, jež si děti
z Mateřské školy v Pivíně odnesly
z debaty se zdravotní sestrou, která je
nedávno navštívila.
Mimo řady dalších věcí se děti
dozvěděly, jak si chránit svoje zdraví,
jak předcházet nemocem a úrazům
i to, jak to chodí v ordinaci. Zjistily
například, že „kdo chce zdravý a silný
být, ten musí vitamíny jíst“. A to nebylo
vše. Samy si mohly vyzkoušet jednoduché ošetření kamaráda, poslechnout si
tlukot svého vlastní srdíčka a naměřit
si teplotu. „Děkujeme tímto paní Buchlákové za čas, který nám věnovala,
a za její perfektně připravené a poutavé
povídání,“ napsala do redakce Večerníku
Dagmar Zbožínková, ředitelka pivínské
mateřinky.
(red)

se lékaře nebojí

Děti z pivínské „mateřinky“

došlo na naši adresu...

Marek POSPÍŠIL
3. 4. 2017 50 cm 3,70 kg
Drysice

Ema NEJEZCHLEBOVÁ
3. 4. 2017 45 cm 2,40 kg
Horní Štěpánov
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

  9;9:"#

Nejenom rodiče těžce nemocného Davídka, ale i PROSTĚJOVSKÝ Večerník žádá
veřejnost o pomoc. Víčka je možné nadále nosit přímo k nám do redakce
v Olomoucké ulici. „Za sběr víček předem všem moc děkujeme! Máme obrovskou
radost z toho, že ne všem je osud našeho Davídka lhostejný a snaží se aspoň takto malinko pomoci,“ vzkazují dojatí rodiče Zdeňka Staňková a Martin Vítek ze Ptení.
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Adam MIKISEK
4. 4. 2017 50 cm 3,40 kg
Prostějov

Kryštof HÁJEK
3. 4. 2017 51 cm 3,70 kg
Charváty

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!

Saša NEJEZCHLEBOVÁ
3. 4. 2017 46 cm 2,40 kg
Horní Štěpánov

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

BLAHOPØEJEME!!!

www.vecernikpv.cz

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

17

PROSTĚJOV V nepříliš dobrém
technickém stavu měla své jízdní
kolo osmasedmdesátiletá seniorka,
která havarovala v Rejskově ulici.
Zraněnou starší ženu po pádu převezla sanitka do nemocnice.
„Ve středu pátého dubna v deset hodin dopoledne došlo na cyklostezce v Rejskově
ulici k havárii osmasedmdesátileté cyklistky. Prvotním šetřením bylo zjištěno, že
k uvedené havárii pravděpodobně došlo
z důvodu technické závady na jízdním
kole. Při jízdě v prostoru křižovatky se Šafaříkovou ulicí z kola upadl převodník, klika
a pravý pedál. Následkem toho měla žena
havarovat a upadnout na komunikaci,
po čemž utrpěla zranění, se kterým byla
převezena do prostějovské nemocnice,“
popsal karambol seniorky František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob ani ke škodě na majetku následkem havárie
nedošlo. „Alkohol u cyklistky policisté
vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie jsou předmětem dalšího
policejního šetření,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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Šlápla a kolo
se jí rozpadlo!
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takových jízdních kol s registračními
značkami jezdí po Prostějově více než
stovka. Jedna taková espézetka stojí 600
korun.
Večerník na toto téma zjistil ještě
jednu podstatnou informaci. Majitelé
registračních značek na přání mají
v případě jejich odcizení větší problém. Pokud vám totiž zloději ukradnou
běžnou „espézetku“, odbor dopravy
vám po předložení policejního zápisu
vydá novou zdarma. Jinak je to ovšem
při této novince. „Odcizení originální
značky i nadále pochopitelně zůstává
trestným činem. Náhradní SPZ na přání
při odcizení ovšem zdarma vydávána
není, proto si řidič následně musí pořídit
běžnou značku, nebo novou originální
podle svého přání, ale znovu musí zaplatit plnou cenu deset tisíc korun! Je
to kvůli tomu, že původní značka bude
v registru značek kvůli možnosti zneužití
provždy zablokována,“ objasňuje prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

kola!

lena tak, aby měla optimální členění
a využití pozemků včetně dopravní obslužnosti území,“ objasnil situaci Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky
Statutárního města Prostějov.
Původně se o dva pozemky zajímalo
pět firem, povinnou zálohu na odkup však složily pouze dvě. Zástupci
jedné z nich předstoupili v pondělí před
prostějovské zastupitele. „Jsme pyšní
na to, že se můžeme ucházet o pozemky v Prostějově. Chceme zde vybudovat výrobní areál, do kterého během tří
let investujeme zhruba sto milionů eur
a zaměstnáme až tři stovky lidí. Vyrábíme plastové obaly na potraviny pomocí
nejmodernější a velmi ekologické technologie, nikdo z Prostějovanů nemusí
mít strach, že jakýmkoliv způsobem
poškodíme životní prostředí,“ uvedl
Pradeep Tyle, ředitel ruské firmy Danaflex, kterého doprovázel ruský jednatel
Artur Nurmukhametov.

Zastupitelé nakonec o obou možnostech
prodeje diskutovali hodně dlouho, opozici se totiž nelíbil fakt, že město bude na
své náklady budovat příjezdovou komunikaci k oběma novým továrním halám.

Nakonec ale transakce k firmám
Danaflex a PS Plasty schválili drtivou většinou hlasů. Do městské pokladny tak přiteče čtyřicet milionů
(mik)
korun.
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>>>dokončení ze strany 3
Vedoucí prodejny mi nevěřila, že
na kelímku jsou uvedena dvě data
spotřeby, ani když jsem jí ho společně
s účtenkou ukazovala. Nakonec mě
zavřela ve své kanceláři a nechtěla
pustit ven! Musela jsem jí pohrozit
policií, teprve potom mi otevřela
dveře,“ šokovala nás H. V. z Vrahovic.
Pomazánku tak nechala pomazánkou a postěžovala si naší redakci.
Večerník se pochopitelně rozjel
do Vrahovic za vedoucí prodejny, která nás vstřícně uvítala. „Jde
o jedno velké nedorozumění. Já jsem
vůbec na tu paní nebyla zlá, ona byla
naopak plná emocí. Snažila jsem se jí
vysvětlit, že já s reklamací neudělám
nic, pokud vše nebudu konzultovat
s výrobcem. My totiž od něho bereme
pomazánky po dvou, maximálně pěti
kusech. Kdyby nějaká byla prošlá
a tím zkažená, určitě bychom si toho
všimli,“ objasnila záležitost ze svého
pohledu Olga Kondášová, vedoucí
prodejny ve Vrahovické ulici. „Jakmile budu mít od dodavatele přesné
vysvětlení, ráda celou věc vyřídím,“
slíbila vedoucí prodejny. „A co se
týká toho, že jsem jí údajně zavřela
v kanceláři, tak to vůbec nebylo. Zavedla jsem dámu do mé kanceláře,
protože jsem nechtěla, abychom celou
situaci řešili na prodejně. Byla hodně
rozzlobená a moc křičela,“ pousmála
se hořce Kondášová.
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Už druhou rundou pokračuje
Večerník v seriálu rozhovorů
s významnými osobnostmi
veřejného života v Prostějově,
který jsme nazvali „NA ROVINU“.
Otázky k aktuálním tématům
pokládáme od prvního březnového vydání pravidelně číslo co
číslo členům Rady města, následně místním podnikatelům,
dále pak osobnostem z kulturní
i společenské oblasti a na závěr
každého měsíce přichází řada
na vybraného pracovníka státní
správy z řad policie či justičních
orgánů. Každému z nich vždy
položíme tři až čtyři otázky pěkně na tělo a hodláme ze všech
respondentů doslova mačkat
šťávu. Snad se tedy dozvíte i něco pikantního ze zákulisí všech
odvětví...
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!

3 otázky
pro ...

NA ROVINU:

ště, snaží se jen udržet směr na Plumlov
a přes Mlýnskou a Drozdovickou to objet,“
nastínil na zastupitelstvu tento konkrétní
problém František Švec (nezařazený).

PROSTĚJOV Přestože prostějovští
zastupitelé jednali po dva dny, mnoho
bonmotů z jejich úst tentokrát nevypadlo... Večerník měl však i tentokrát
uši nastražené a přece jen několik
vtipných hlášek zaregistroval.
* „Dneska nehlasujeme!“
Primátorka Statutárního města Prostějov
Alena Rašková (ČSSD) řešila hned
v úvodu pondělního jednání technické
problémy s hlasovacím zařízením.
* „Cítím se jako v bludném kruhu. Kolik zahraničních investorů se hrne do
Prostějova ať už letadlem, lodí, nebo
ponorkou?“
Josef Augustin (KSČM) takto
znechuceně zareagoval na kritiku
opozice ohledně prodeje dvou pozemků
v průmyslové zóně.
* „Byl jsem v Peru, takže jsem nestihl
přijet.“
Petr Kousal (KDU-ČSL) omlouval svoji
neúčast při jednání zvláštní komise o hazardních hrách.
* „Přenos ze zastupitelstva v kině
nepromítejte, na takovou komedii by
nikdo nepřišel!“
Josef Augustin (KSČM) měl pro
přítomnou ředitelku kina Metro Barboru Prágerovou jasné doporučení.
* „Chtěl bych reagovat na slova
pokřtěného komunisty!“
František Švec (nezařazený) se přihlásil
o slovo poté, co komunista Augustin
ohlásil možný střet zájmů při hlasování o
dotaci na kostelní varhany.
* „Nechci slyšet, že za mé služby se nic
zvláštního nestalo!“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) se
rozčílil poté, co náměstek primátorky Jiří
Pospíšil (PéVéčko) uvedl, že v jednání
s Manthellanem není vůbec nic nového.
* „Doufám, že teď nepůjde nikdo čůrat,
abychom byli usnášeníschopní!“
V úterý ráno vyjádřil Petr Kousal tuto
obavu, protože na jednání se dostavilo
pouze osmnáct členů zastupitelstva.
Zaznamenal Michal Kadlec

PERLIÈKY

ze zastupitelstva

 Věnujete se především financím, což je vždy ošemetná otázka.
Jaký je podle vás obecně vztah lidí
k penězům?
„Jak se říká, o peníze jde až v první
řadě... (úsměv) Většinou ale i přes tuto
skutečnost mají někteří lidé ke svým
financím hodně lehkomyslný přístup.
Denně se setkávám v kanceláři s nešťastnými občany, kteří svou lehkovážností v podstatě přišli o vše. Ale někdy
se stačí jen špatně oženit či vdát a problém je na světě...“
 Kdybyste byl ministrem financí,
co byste v Česku změnil?
„To je zajímavá, ale těžká otázka.
(úsměv) Do působnosti ministra
financí patří zejména daně, takže ur-

Petr
KOZÁK

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

čitě bych zrušil trojdaň a snížil daň
z přidané hodnoty, dále korporátní daň
je dle mého názoru zbytečně vysoká
a celý náš fiskální systém je prostě
padlý na hlavu, kdy pouze trestá ty, co
mají zájem něco dělat a ne pouze parazitovat na státu. Má to bohužel pořád
jakoby bolševické základy a nevyznají
se v tom ani daňoví poradci. Ale co se
současného ministra financi týče, tak
horší už to snad být ani nemůže...“
 Vedle ekonomiky jste také činný
v kulturní a společenské sféře. Proč
pořádáte zrovna Pivní slavnosti?
A co nového čeká návštěvníky v letošním ročníku?
„Je to takové odlehčení od těch
financí, jež člověk řeší denně. Prostě
na všechny pokaždé čeká příjemná zábava, kultura, pivo, pozvou se
obchodní partneři... A proč zrovna
pivní slavnosti? Poté, co jsme zavrhli
slavnosti kofoly a fanty zůstalo už jenom to pivo. (smích) Ale vážně, jedno
moudro říká, kde se pivo vaří, tam se

dobře daří. Jsme holt pivařský kraj
a o tom to je. Navíc mě jako pivaře
frustruje, že největší pivařský zážitek
u nás je Plzeň na náměstí. Tudy cesta
nevede! Letos na návštěvníky čeká
nový prostor, nové kapely, nové pivovary a nová choreografie. Je toho více,
jak dost. Ale nechci si zde dělat lacinou reklamu, ať Prostějováci dojdou
a uvidí. Je fakt, že po minulém ročníku
máme co napravovat.“

  &!& 

PROSTĚJOV Petr Paníček patří k ambiciózní skupině podnikatelů, které není lhostejný nejen soukromý, ale
ani ten veřejný život ve městě. Jednatel společnosti FINSYS SOLUTIONS, která už sedm let působí na trhu v oblasti řešení finančních situací, nebankovních úvěrů, leasingu nemovitostí, oddlužení občanů a různých finančních služeb, nehodlá věci jen kritizovat, ale také se aktivně podílet na jejich zlepšení. S tím souvisí i jeho pracovní
obor. „Za dobu existence jsme již vyřešili stovky zdánlivě neřešitelných situací a mnoho lidí nám dodnes vděčí za
střechu nad hlavou,“ říká muž, který pořádá také Pivní slavnosti.
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S jakoukoliv výjimkou pro zmíněné bloudící řidiče však nesouhlasí
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. „Před každou
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PROSTĚJOV Už po celý měsíc se řidiči vyrovnávají s uzavírkou Plumlovské
ulice, načež si postupně začínají zvykat na objízdné trasy a původní zmatky tak ustaly. Na pondělním jednání
zastupitelstva města se na toto téma
projednával jeden dopravní „oříšek“.
Řidiči z cizích měst, kteří to v Prostějově příliš neznají, se sami chytají do
pasti v Palackého ulici...
„Neznalí šoféři, kteří přijíždějí od Brna
a na Palackého zjistí, že se na Plumlovskou nedá odbočit, to střihnou doleva
směrem k parkovišti, kde je ovšem zákaz
odbočení. Zákazová značka tu pochopitelně je, ovšem když řidiči poznají, že
Plumlovská je uzavřena, jednají zkratkovitě a automaticky odbočí. Na tomto místě už nyní pravidelně stávají hlídky městské policie a vybírají tučné pokuty. To
je v pořádku. Nicméně se ptám, jestli by
se v době uzavírky Plumlovské nedal na
nějaký omezený čas povolit vjezd na tuto
´zkratku´. Řidiči nechtějí využít parkovi-

větší uzavírkou, která výrazně ovlivňuje dění v dopravě, se s dostatečným
předstihem konají náročná projednávání objízdných tras a způsoby značení. To současné, vzhledem k uzavírce
Plumlovské ulice, schválil Dopravní inspektorát Policie ČR. Jsem přesvědčen,
že objízdná trasa okolo Plumlovské je
velmi dobře značena. Bohužel řidiči
a řidičky dopravní značení vůbec nesledují, často jezdí po paměti,“ konstatoval Miroslav Nakládal. „Nedovedu si
představit, že mimoprostějovští, kteří
chtějí jet na Plumlov, by odbočením
z Palackého ulice doleva okolo parkoviště před obchodní akademií ucpali úzkou Mlýnskou ulici. Došlo by k tomu,
že by se odtud vůbec nevymotali. Jsem
přesvědčený o tom, že objízdná trasa je
na mnoha místech v Prostějově velmi
kvalitně vyznačena, stačí jen pozorně
sledovat značky,“ míní. I podle něj je
pokutování řidičů, kteří i přes zákaz odbočí z Palackého ulice doleva, naprosto
v pořádku a na místě.
Jak si Večerník ověřil, hlídky městské
a nově i státní policie se v těchto dnech
objevují ve zmíněné lokalitě čím dál tím
častěji. A práci mají neustále... (mik)
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PROSTĚJOV Zastupitelé minulé
pondělí schválili prodej dvou posledních větších pozemků v prostějovské průmyslové zóně. Za ten
větší zaplatí ruská firma Danaflex,
výrobce plastových obalů na potravinové výrobky, bezmála třicet
milionů korun. Ruský majitel společně s indickým ředitelem přijeli
do Prostějova, aby zastupitelům
prezentovali plány své firmy. Schválen byl také prodej plochy firmě PS
Plasty za deset milionů korun.
Jak známo, do vlastnictví magistrátu
byly nedávno opětovně převedeny
dva pozemky nacházející se v sektoru
A průmyslové zóny v ulici Kralická
o celkové výměře zhruba osmi hektarů
od společnosti Železárny-Annahütte.
„Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně velkou plochu vcelku samostatně hůře využitelnou pro více investorů
a nepříliš vhodného tvaru, byla rozdě-

ZÁJEM Do průmyslové zóny míří RUSOVÉ!

netové stránky www.vecernikpv.cz
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navštivte stále více oblíbenější inter

V celém Česku úřady k loňskému
29. prosinci evidovaly 5 211
žádostí, z nichž se nakonec vyrekrutovalo 4 806 registračních
značek na přání. Ke konci
letošního února pak počet vystoupl o 664 kusů na 5 470 kusů.
Prim hraje hlavní město Praha
s počtem 1 405 vydaných espézetek. Následuje Jihomoravský
kraj (777), Středočeský kraj (731),
Moravskoslezský kraj (537),
Ústecký kraj (368), Plzeňský kraj
(319), Olomoucký kraj (271),
Jihočeský kraj (248), Liberecký
kraj (226), Pardubický kraj (223),
Královéhradecký kraj (220), Zlínský kraj (214), Karlovarský kraj
(200) a kraj Vysočina (155).

 " #  

při převozu osobním vozidlem nedáte
na střechu, musejí být na speciálním
přívěsu za autem. Přes ně není vidět SPZ
auta a řidiči měli tímto nedopatřením
problémy ohledně pokut od Policie ČR.
Proto si žádají na tamním úřadě o značky
na jízdní kola ve znění SPZ automobilu,“ sdělila Večerníku s tím, že aktuálně
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tovi 007, neboť když už, tak jsou značky
na přání ponejvíce právě na toto téma.
Co je však zajímavější, že v Prostějově
se více prodávají značky na jízdní
kola! „Jste asi taková malá Hanoj, každý
u vás jezdí na kole,“ pousmála se Vendula
Brdičková, tisková mluvčí Autoklubu
České republiky. „Pokud jízdní kola
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Lidé zatoužili zpravidla po křestních
jménech nebo firemních názvech,
případně se snažili registrační značku
ozvláštnit nějakým vtipem nebo
přezdívkou typu „UME D0BRY“ nebo
„RUK UNAT0“. Nouze není ani o další
kuriozity. „Řidiči si nemohou nechat
na tabulku vyrazit slova hanlivá nebo
taková, která obsahují písmena G, CH,
O, Q a W. Jinak mají doslova volnou
ruku,“ uvedl Šťovíček s tím, že registrační
značky na jedno auto stojí deset tisíc
korun a je potřeba zvolit osm znaků,
z nichž jeden musí být číslice.
Večerník zajímalo, jaká je situace
s vydáváním registračních značek na
přání přímo v Prostějově. Jak jsme
se dozvěděli, poptávka na odboru
dopravy magistrátu je doslova prachbídná... Vedoucí dopravního oddělení
Jan Vejmělek se nechal slyšet, že evidují
pouze jednorázový zájem o registrační
značky. Zajímavé je, že Prostějované se
přitom zhlédli v Jamesu Bondovi - agen-

>>>dokončení ze strany 15
„Myslím si, že by toto řešení přispělo
ke zklidnění situace a vyřešilo celý
problém ke spokojenosti obou stran.
Vždy jsme ale mluvili jen o ploše
starého židovského hřbitova, který
jsme už v devadesátých letech evidovali v seznamu restitucí. Ovšem
z důvodu, že se jednalo o komunální
majetek, jsme o navrácení žádat nemohli. Nikdy jsme nezmiňovali,
že bychom měli zájem o celou plochu okolo reálného gymnázia, jak
bylo mylně prezentováno. Jde nám
pouze o část parku, kde je dnes už
památkově chráněný starý židovský
hřbitov. Jsem povděčen vyjádření
oddělení památkové péče, které
směnu pozemků doporučuje,“ uvedl
ve svém vyjádření Petr Papoušek.
Jenomže zapomněl jaksi dodat,
že dalších pět odborů magistrátu,
které se ke směně pozemků taktéž
vyjadřovalo, bylo jednoznačně proti!
„Chceme jen získat zpět majetek,

který byl židovské obci ukraden nacisty během druhé světové války,“
oponoval Papoušek.
Po jeho projevu se strhla lavina
diskusních příspěvků zastupitelů,
kteří už od samého začátku projevovali nesouhlas s novým
židovským návrhem. „Dokud se
vlečou jednání o rehabilitaci starého
židovského hřbitova, která jsou
velmi vyostřená, není vůbec vhodné
takovou transakci dělat,“ řekl Petr
Kapounek (Změna pro Prostějov).
„Zmínil bych stanovisko odboru
životního prostředí, se kterým se
naprosto ztotožňuji. Tento odbor
směnu nedoporučil, protože parcela,
kterou chce město, je mimo střed
Prostějova, neudržovaná a v žádném
případě nemůže svojí funkcí nahradit
požadovanou plochu ve Studentské
ulici. Naopak pozemek požadovaný
židovskou obcí je v centru města
a slouží jako veřejná zeleň s parkovou úpravou. Z pohledu životního

jící majetek židovské obce není
dostatečně pečováno,“ obul se do Petra Papouška radní. Servítky si nebral
ani opoziční nezařazený zastupitel
František Švec. „Park ve Studentské ulici je plný inženýrských sítí,
na kterých je závislá nejenom zdejší
škola, ale další okolní domy. Řádově
jde o tři nebo čtyři tisíce lidí. Podle
mého názoru se tohoto pozemku
nemůžeme vzdát! Jednoznačně budu
hlasovat pro okamžité odmítnutí tohoto návrhu,“ projevil svůj názor.
Několik zastupitelů se pak sice snažilo
zmírnit emoce tím, že by nebylo od
věci celý materiál odložit a počkat,
jak se vyvinou jednání s mediátorem
Vladimírem Špidlou. „Souhlasím
se vším, co zde řekli ostatní zastupitelé. Osobně bych možnost směny
pozemků ještě nezatracoval. My tu
parcelu jednoznačně potřebujeme
k rozšíření hřbitova, ten současný
už kapacitně naprosto nevyhovuje.
Odložme toto jednání o směně

s židovskou obcí,“ nabádal například
František Jura (ANO 2011).
Na
pondělním
zastupitelstvu se tedy nejprve hlasovalo
o protinávrhu odložit projednávání celého materiálu na pozdější
dobu a vyčkat vyjádření mediátora
Vladimíra Špidly. Pro tento návrh
ale zvedlo ruku pouze patnáct komunálních politiků, dva se hlasování
zdrželi a proti bylo třináct členů
zastupitelstva. Následné hlasování
o zamítnutí směny pozemků však
mělo jiný výsledek.
„Konstatuji, že návrh Federace
židovských obcí ČR hlasováním zamítá dvacet zastupitelů, proti jsou tři,
jeden nehlasoval a šest zastupitelů se
hlasování zdrželo,“ vyhlásila výsledek
primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Směna pozemků byla tedy
definitivně zamítnuta a magistrát pro rozšíření svého hřbitova
v Brněnské ulici bude muset
zřejmě hledat jiné možnosti...

PROSTĚJOV Tohle bohužel nebyl apríl! Předminulou
sobotu 1. dubna hodinu před polednem došlo v křižovatce ulic Olomoucké a Říční k dopravní nehodě osobního
automobilu s jízdním kolem. Na vině byla mladá cyklistka, nicméně řidič, který ji srazil, neměl na autě platnou
technickou kontrolu!
„Dvacetiletá cyklistka vjela z ulice Říční do ulice Olomoucké směrem do centra v době, kdy po Olomoucké ve stejném
směru řídil dvaadvacetiletý muž osobní automobil Audi. Došlo ke střetu, při kterém žena upadla na komunikaci a způsobila si zranění, se kterým byla posléze převezena do prostějovské
nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody byla vyčíslena na dvě stě korun. Alkohol byl
u obou řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami,“
popsal událost František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou
předmětem dalšího šetření. „V současnosti je žena podezřelá ze spáchání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kterých se měla dopustit tím, že při výjezdu na

Olomouckou ulici nerespektovala dopravní značení ´Přikázaný směr jízdy vpravo´ a při odbočení vlevo nedala přednost
po hlavní komunikaci jedoucímu automobilu. Při šetření
dopravní nehody policisté dále zjistili, že automobil Audi má
neplatnou STK. Řidič vozidla tento přestupek odmítl vyřešit
na místě v blokovém řízení, a proto byl oznámen příslušnému
správnímu orgánu k dořešení,“ prozradil Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Opoziční zastupitelé kroutili nevěřícně hlavami,
radní se potutelně usmívali. Při
pondělním jednání zastupitelstva města byl Večerník svědkem
doslova malé frašky. Koaliční vedení
svérázným způsobem vrací opozici,
která podporuje mladého aktivistu
J.Č., sérii „udání“ a trestních oznámení za to, že v minulosti neohlásili členství v různých organizacích a byli tak
při hlasování údajně ve střetu zájmů...
K úsměvnému okamžiku tak došlo
při jednání o dotaci Římskokatolické
farnosti na opravu varhan v kostele Povýšení svatého kříže v Prostějově. „Na
radu právníků bych chtěl předem ohlásit střet zájmů, jelikož jsem byl v mládí
pokřtěn. Jinak jsem sice ateista, ale střet
zájmů je střet zájmů,“ pronesl jako první
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek
primátorky Statutárního města Prostějova. „Chtěl jsem nahlásit totéž, ale kolega
mě předběhl. Byl jsem pokřtěn v roce
1970 jako katolík, dnes mám ale blíže k
husitské církvi. Raději to tady uvádím,
abych nebyl obviněn ze střetu zájmů,“
hlásil do pléna další náměstek Pavel Smetana (ČSSD). Přidal se také dokonce
komunistický zastupitel Josef Augustin!
„Pokud jsme došli v komunikačních
záležitostech až tak daleko, že si kdekdo
může dovolit na kohokoliv ze zastupitelů podávat trestní oznámení, na mě
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podal jeden student dokonce hned dvě,
pak rovněž říkám, že při tomto hlasování jsem podjatý. Někdy v prosinci
1954 jsem byl pokřtěn, mohl bych
tedy být ve střetu zájmů,“ ohlásil.
Podobně se vyjádřily i primátorka Alena
Rašková a radní Milada Galářová (obě
ČSSD).
Humornou vsuvku nepochopili, lépe
řečeno nechtěli pochopit, někteří členové opozice. „Je to fraška, zvláště od pokřtěného komunisty,“ ozval se František
Fröml (Změna pro Prostějov). „Až sem
jsme to dopracovali...,“ povzdechl si František Jura (ANO 2011).
I přes tento absurdní humbuk nakonec zastupitelstvo drtivou většinou
hlasů schválilo dotaci ve výši 200 tisíc
korun na opravu varhan v hlavním
(mik)
prostějovském kostele.
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prostředí by měly takové plochy
zůstat veřejně přístupné, aby mohly
plnit relaxační a klidovou funkci pro
obyvatele města,“ uvedl Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov). Proti návrhu
Federace židovských obcí byl také
radní Bedřich Grulich (ČSSD). „Jde
o můj osobní názor, který nikomu
nevnucuji. Uvedená směna pozemků
je pro mě nepřijatelná. A to nezávisle
na tom, zda židovská obec chce
získat celý nebo jen část pozemku
ve Studentské ulici. Věřím, že magistrát si s tímto problémem poradí
i bez židovské obce, která je v mnoha
ohledech zbytečně konfrontační.
Zastávám názor, že by svoji energii a finanční prostředky mohla
věnovat na opravdový i uchopitelný židovský hřbitov v Brněnské
ulici. Jedná se o krásné a magické
místo, které si zaslouží od majitelů
diametrálně odlišný přístup, než je
ten současný! Nechápu totiž snahu
získat další pozemky, když o stáva-
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Když
zákonodárci
poskytli
motoristům možnost stanovit si
registrační značku svého vozidla na
základě vlastního přání, čekaly se
okamžitě dlouhé fronty před odbory dopravy jednotlivých magistrátů.
Opak je ale pravdou... „Všeobecně
se mezi odborníky předpokládal
skutečně větší zájem. Čím to, že
tomu tak není, vůbec netuším,“
potvrdil prezident Autoklubu ČR
Jan Šťovíček. „Zpočátku se zdálo,
že poptávka přitom bude větší. Napovídaly tomu v průběhu loňského
roku zveřejňované počty žádostí.
Nakonec se ale tempo zpomalilo
a tento rok se už zdaleka tolik
nových originálních značek neobjeví,“ říká dále Šťovíček.

Michal KADLEC

Původní zpravodajství
pro Večerník

PRAHA, PROSTĚJOV Od 1. ledna loňského roku není problém
mít na autě nebo motorce registrační značku se jménem nebo
přezdívkou. Do konce února 2017 jich úředníci v České republice
vydali celkem 5 470 kusů, přičemž lidé či firmy za tuto „vymoženost“ zaplatili v součtu na první pohled astronomických pětapadesát milionů korun. Nejvíce vydaných registračních značek
eviduje dle očekávání hlavní město Praha, nejméně pak kraj
Vysočina. Jak se Večerník dozvěděl, v rámci Olomouckého kraje
bylo těchto značek na přání vydáno 271 kusů, přitom v samotném Prostějově jen pouhých pár. Zato se na Hané těmito značkami kupodivu vybavují jízdní kola!
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Prostějov (mik) - Je známo, že ředitel prostějovského muzea Daniel
Zádrapa rezignoval na funkci člena
kulturní komise rady města a vzápětí
byl nahrazen Miladou Sokolovou.
Zádrapa však rezignoval rovněž na
členství v komisi pro regeneraci
městské památkové zóny, což se řešilo na pondělním jednání zastupitelstva. „Rada města doporučuje přijmout rezignaci pana Zádrapy, který
se takto rozhodl z osobních důvodů.
Zároveň jsme se ale rozhodli, že
v tomto případě uvolněné místo
nebudeme nijak doplňovat,“ uvedla
Alena Rašková (ČSSD), primátorka
Prostějova. S oběma návrhy zastupitelé souhlasili a odhlasovali je napříč
politickým spektrem.
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Prostějov (mik) - Zastupitelé rozdělili a schválili městské dotace na
obnovu některých kulturních památek v Prostějově. Na opravu Onšova
domu na náměstí T. G. Masaryka
schválili částku 87 000 korun, na rekonstrukci fasády Nového domu na
Pernštýnském náměstí 129 000 korun a na opravu krovů a střechy kostela svatého Jana Nepomuckého 184
000 korun. „Měli jsme možnost rozdělit pouhých čtyři sta tisíc korun.
Bývaly ale doby, kdy stát na opravy
památek posílal i dva miliony korun
ročně. Teď se ale o kulturní památky
přestává starat, což je velmi tristní.
Jediné štěstí, že na opravy památek
v Prostějově přispívá ještě Olomoucký kraj, jinak by tady spousta historických nemovitostí byla doslova
v rozkladu,“ komentoval výši dotací
Josef Augustin (KSČM).
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Prostějov (mik) - Jak Večerník
předesílal už v minulém vydání,
na post předsedy Osadního výboru Žešov rezignoval majitel
zdejší palírny Jan Kleiner. Zastupitelé v pondělí 3. dubna rozhodovali o jeho nástupci a drtivou
většinou hlasů po krátké diskusi
schválili novým předsedou Martina Vyplela. „Rezignoval jsem čistě
z pracovních důvodů, protože jsem
většinu týdne služebně mimo město, dokonce i mimo republiku. Nemám tak dost času pro to, abych se
plně věnoval záležitostem v Žešově.
Martin Vyplel je mladý, šikovný
a velmi aktivní člověk. Osobně
jsem velmi rád, že do čela našeho
osadního výboru byl zvolen právě
on,“ okomentoval Večerníku volbu
dnes už bývalý předseda Osadního
výboru Žešov Jan Kleiner.
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zpravodajství

V Našinec
PROSTĚJOVĚ
NENÍ
O
SPZ
NA
PŘÁNÍ
si však libuje v pořizování značek na jízdní
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Co se týká hokejové mládeže, byl bych silně pro to, aby město nepodporovalo ani Sedla, ani Tomigu. Peníze bych do hokeje v Prostějově nestrkal dřív, než celý klub bude pohromadě! Nechápu, jak je možné rozdělit
mládež a mužstvo zvlášť, pak to má nějak fungovat!
Petr Vysloužil, Prostějov
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Železniční přejezd u „myší díry“ ve Vrahovicích není jediný na Prostějovsku,
který je nebezpečný. Podívejte se na
přejezd mezi Prostějovem a Kostelcem
na Hané, o tamní vlečkové koleji, která
je zcela nezabezpečená, ani nemluvě.
A co ten přejezd před Konicí ve směru
od Křemence? Tak to je opravdová síla!
Koleje bez závor, a když ho chcete přejet, rozhlížíte se a stejně nic nevidíte přes
sráz, kolem něhož vedou koleje. Nechápu, jak tyto přejezdy mohou České
dráhy nechat jen tak, přestože na nich
často dochází k nehodám, mnohdy
i tragickým.
Jiří Coufal, Prostějov

Fasáda není jako nová!

Když už se město pouští do obrovské rekonstrukce Domu dětí a mládeže na Vápenici, tak nechápu, proč
to nevezmou i s novou fasádou!
Jestli náměstek Fišer říká, že to není
potřeba, že je skoro jako nová, tak ať
si ji jde prohlédnout zblízka. Ano,
z dálky omítka na fasádě vypadá
skutečně hezky, ale ve skutečnosti
je špinavá a na mnoha místech popraskaná a dokonce i zplesnivělá. Je
tak škoda neudělat všechno naráz,
když budova bude po vystěhování
dětí úplně prázdná.
Miloš Láznička, Prostějov

Také já jsem v jednom z prostějovských supermarketů byla zostuzena místní
ochrankou. A to jenom proto, že jsem pytlík s jablky špatně zvážila, protože
jsem na váze zmáčkla tlačítko s jinou odrůdou, než jsem si skutečně vybrala.
Samozřejmě jsem to neudělala schválně. U pokladny na to ale přišli a místo
toho, aby mi to slečna vysvětlila a poslala sáček s jablky znovu převážit, zavolala na mě ochranku. Muž v černém obleku na mě před lidmi křičel, že jsem
se snažila o podvod a že na mě zavolá policii. Nakonec vše vyřešil vedoucí
prodejny, kterému jako jedinému jsem vše dokázala vysvětlit. Ostuda to ale
pro mě byla obrovská, do toho supermarketu už v životě nepůjdu!
P. L., Prostějov

Zbyteèná ostuda

Záchrana na Karlovì

uben 1917 byl jedním z nejtragičtějších v dějinách města. 25
a 26. dubna se na náměstí Padlých
hrdinů sešli demonstrující občané, hlavně ženy, kterým se nelíbila
situace v zásobování obyvatelstva.
Proti demonstrantům se postavila
mimo jiné i část vojenské posádky
z Olomouce, která byla narychlo
povolána. A protože se jednalo
o nezkušené vojáky, navíc hecované velitelem, došlo na střelbu,
která způsobila smrt třiadvaceti
občanům a zranění dalším osmdesáti. Zároveň byly zataraseny
ústupové cesty směrem k centru,
takže demonstranti neměli střelbě
kam uniknout. C a K orgány informace o události tvrdě cenzurovaly
a naopak celkem sto dvanáct demonstrantů stanulo před soudem, kde jim
byly většinou „přišity“ tři týdny za neuposlechnutí k rozchodu i za účast na
nepovolené demonstraci.

D

hání ke kamnům. A právě
u nich se dá listovat kronikami
a dívat se, co všechno Prostějov
potkalo během tohoto proměnlivého měsíce. Tedy pojďme na to, i když se to třeba někomu nebude líbit...

Velikonoční koledníci si tedy letos díky „osvíceným“ poslancům nebudou moci koupit nic na posilněnou, což možná až
tak nevadí, ale také si z rozhodnutí vlády bohužel nekoupí
nic na bolavou hlavu. Naštěstí se již nebude opakovat situace z Vánoc, kdy se s povinným zavřením nákupních center
„svezly“ i všechny prostějovské lékárny a v celém regionu
nebylo kde si v některé sváteční dny koupit potřebné medikamenty. Teď naštěstí na základě mého podnětu zareagoval
krajský náměstek pro zdravotnictví Dalibor Horák a úřad
zajistil, že o tomto „zakázaném“ svátku bude v Prostějově
dopoledne fungovat lékárna na Karlově.
Tak si hlavně užijte krásné Velikonoce!
A ať nemusíte do lékárny!

POZNÁMKA
MARTINA PYTELY

publicistika

7

V

dubnu 1952 se například na okrese objevily noviny Socialistická
vesnice, které začal vydávat místní
ONV. V době, kdy se kolektivizovalo,
rozkulačovalo a soukromé zemědělství šlo na úbytě, je nám asi jasné, co
za nástroj takovéto noviny byly. Doba
byla vůbec zlá, hned dva občané byli
odsouzeni na osm, respektive na
dvanáct let za to, že údajně přechovávali diverzanty. Hodilo se všechno,
jak odstraňovat nepohodlné lidi. Asi
mnohem pozitivnější zprávou je ta
o zahájení činnosti okresní hygienické
stanice ve městě, OHS tu máme dodnes a je to asi jedna z těch potřebnějších institucí.
dubnu 1957 se dočkalo změny místní muzeum, když byly
otevřeny nové instalace archeologických sbírek. Město také zažilo
velkou slávu, zavítal totiž do něj
tehdejší prezident Antonín Zápotocký i s manželkou. Paradoxně
ovšem hlavním tématem nebyly politické proklamace ke všemu lidu, ale
beseda nad jeho knihou pod názvem
Rozbřesk. Duben 1962 zaznamenává založení celkem šesti stavebních
družstev s celkovým počtem 926
členů. O pět let později proběhl
soud se zaměstnanci OP, kteří
zavinili jeho požár a škodu za 27
milionů korun. Dostali dvanáct

Otázkou totiž je, jak místa určená
k hraní nejmenším jedincům vypadají. Jakým způsobem jsou udržovaná,
bezpečná a jestli s přihlédnutím na
tato fakta není opravdu lepší, aby
místo dříve tolik oblíbeného a svobodného lítání po venku děti seděly doma
u své počítačové hry.
Rozhodně si nemyslím, že ono hraní
her na počítači či herních konzolích
všeho druhu dá dětem tolik, jako
učení se novým dovednostem a hrám
na čerstvém vzduchu ve společnosti
rodičů či kamarádů. Už jen samotné
sžívání se s kolektivem je skvělé.
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a čtrnáct měsíců natvrdo. V muzeu
pak byla otevřena výstava, zaznamenávající krvavé události z roku 1917,
o kterých se zmiňujeme výše.
dubnu 1972 se v místním klubu strojařů odehrála přehlídka
beatových skupin z celé republiky.
Zajímavou meteorologickou událost město zažilo zase v neděli 18.
dubna v jedenáct hodin a jedenáct
minut, a to přímo zemětřesení,
které mělo epicentrum údajně
v sousedním Rakousku v oblasti Alp. Dle dobových tiskovin se
jednalo o otřesy znatelné hlavně ve
vícepodlažních budovách, došlo
k pohybu lehčích předmětů, někomu se dokonce i pohnuly skříně. Nikdo ovšem žádné škody nenahlásil.
adikální změnu zaznamenalo
město v dubnu 1982, a to v oblasti zásobování vodou. Do provozu totiž byla uvedena, i když zatím
jen provizorně, přípojka z nového
zdroje v oblasti Brodek u Prostějova.
V dubnu 1987 slavil osmdesáté výročí otevření prostějovský Národní
dům, k tomu byla vydána publikace.
Dále byla dokončena druhá etapa
přestavby areálu prostějovského požárního útvaru ve Wolkerově ulici
v hodnotě tehdejších pěti milionů korun. A po roční rekonstrukci bylo
také znovu otevřeno divadlo ope-

Ale zpátky od srovnávání PC her
a hřišť k hřištím samotným, konkrétně
k jejich stavům. Za výborný příklad lze
uvést sídliště u ulice Dr. Horáka, které
je Mekkou dětských volnočasových
aktivit. Během snad každého dne
v roce zde můžete spatřit ty, kterým
bude patřit budoucnost. Hrají vybíjenou, v zimě staví sněhuláka.
Ještě předtím, než však tyto děti vstávají, mají potřebu se na tato místa
podívat „pejskaři“ a především jejich
mazlíčci. Těm nic zazlívat nejde, to
bychom toho chtěli po čtyřnohých
stvořeních moc, ale dvounožci by se

snad mohli chytit za nos, a když už
své psy venčí v prostorách dětských
hřišť, mohli by kromě svého nosu
chytit také do ruky igelitový sáček
a výtvory čtyřnožců uklidit. Zase tolik se po nich přeci nechce. Jedno sáhnutí do kapsy, jedno sehnutí k zemi,
uchopení a hurá zpátky vzhůru.
Pak v nejlepším případě umístění
zaplněného pytlíku do koše. Pět
jednoduchých úkonů by měl každý
člověk zvládnout. Poté alespoň ubude
starostlivým maminkám a tatínkům
jeden důvod, proč svým dětem místo
míče koupit k narozeninám tablet...
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letos slavíme jubileum...

rou Prodaná nevěsta v nastudování
slezského divadla v Opavě. K divadlu se ostatně váže i událost z dubna
2007. V noci ze středy 4. na čtvrtek
5. dubna tam došlo v zákulisí k havárii
vodovodního hydrantu. Voda zaplavila orchestřiště, jednu šatnu a suterén divadla. Naštěstí nezničila novou
výmalbu ani rekonstruovaný divadelní sál. Ženské volejbalové družstvo
Prostějova se díky odkoupení licence od Moravské Slavie Brno dostalo
poprvé v historii do nejvyšší soutěže
ČR. Roky volejbalové slávy, medailí
a pohárů byly nachystány..

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

HLAS LIDU DUBNOVÉ VZPOMÍNÁNÍ NAD KRONIKAMI
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počasí jednou láká
k opalování, podruhé zas za- V
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Blíží se Velikonoce a poprvé je zažijeme za platnosti
zákona, který zakazuje prodej v nákupních centrech
ve vybrané svátky. Logika vládních poslanců není
moc jasná, protože bude zavřeno nikoli na největší velikonoční svátek - Hod boží velikonoční, který je v neděli, ale na Velikonoční pondělí. Nějak si
to prostě v pražské sněmovně popletli... Nejlepší
by bylo, kdyby si mohl rozhodnout každý obchod,
jak bude mít otevřeno. Jenže dnes je moderní vše
regulovat. Zastánci zákazů se odvolávají na zájmy
pracovníků v obchodech, ale já jsem se z jejich řad
i u nás v Prostějově setkal s tím, že si zaměstnanci stěžují, že přijdou o směnu, navíc i sváteční příplatek. To
už ale může změnit až příští vláda.

Zakázané Velikonoce
a bolest hlavy

SOKOLÍ
OKO...

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

8

letos slavíme jubileum...

seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Již sedmým dílem pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který má za cíl podívat se na zoubek nejen regionálním restauracím, ale také místním hostincům. Vše odstartovaly dvě pilotní části
na konci uplynulého roku, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu stávajícího letopočtu, načež druhý
měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. A jak
jsme už několikrát předeslali, na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika se v letošním roce
našeho dvacátého výročí budete s touto novinkou setkávat stále více pravidelněji, konkrétně tomu
až do letních prázdnin bude vždy v lichém čísle nejčtenějšího regionálního periodika. Věříme, že
vás tato novinka zaujme a jeho úroveň bude stoupat. Navíc se bude bojovat i o zajímavé výhry.
Oceňovat budeme jak samotné provozovatele, tak i čtenáře. A to už velmi brzy...
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí když klikne na www.vecernikpv.
cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všechny pětice dříve zveřejněných dílů. Teď už ale pojďme do další restaurace, která vám určitě není neznámá...
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Fiesta patří už více než dvacet let mezi
oblíbené prostějovské podniky, a to zejména u mladých hostů. Vedle možnosti
posedět si a pobavit se s přáteli při sklence
něčeho dobrého nebo povečeřet či si dát
pozdní snídani, si zde lze zahrát například
kulečník nebo fotbálek.
Restaurace je umístěna v širším centru
města ve Wolkerově ulici naproti křižovatce s Brněnskou. Přestože přímo před
domem jsou parkovací místa, bývá zde
poměrně dost často obsazeno. Již zdálky
je budova restaurace nápadná, kromě
velkého štítu propagujícího smíchovský
Staropramen, neonu s nápisem Pepsi
a malé letní zahrádky se od vedlejších
domů odlišuje výraznou barvou fasády.
Nejprve se podíváme, jak je naším zvykem, na webové stránky Fiesty. Stránky
vcelku výstižně ilustrují hlavní zaměření
podniku: bar se širokou nabídkou alkoholických speciálů a kuchyně zaměřená
na burgery, steaky a pizzu. Web nabízí
několik ilustračních pohledů do interiérů, které lákají k návštěvě. Na stránkách
se také můžete seznámit s rozsáhlým
stálým jídelním i nápojovým lístkem,
aktuálním denním menu i akčními nabídkami. V dané chvíli nás zaujala akční
nabídka kolekce tří druhů miniburgerů - hovězí s chorizo salámem, kuřecí
s uzenou slaninou a sýrový s hovězím
masem, čedarem a nivou, či degustační tatarákové trio ze svíčkové, lososa
a tvarůžků, k dispozici za celkem příjemných 165 Kč. Pokud si berete v tuto
chvíli kabát a vyrážíte do Fiesty, zlákáni
degustační nabídkou, kabát odložte
a dočtěte nejprve dnešní díl...
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Po vstupu čeká návštěvníky výrazná
výzdoba, v přízemí s motivy antického Říma, v patře zase ve stylu komiksu
z amerického velkoměsta, která výrazně
podporuje barovou atmosféru. Stylu

podniku odpovídá i dlouhá otevírací
doba – od deváté ranní do jedné po
půlnoci, v pátek a sobotu až noční třetí
hodiny. A není to tak dávno, kdy bývalo otevřeno nonstop. Co do kapacity
míst, jde zřejmě o jedno z největších
restauračních zařízení v Prostějově.
Podle údajů majitelů na stránkách
zde najde místo 180 hostů, ale jsme
přesvědčeni, že když se na pohovkách
a dvoukřeslech baru v patře k sobě
trošku přitisknou, vejde se jich tam
i víc... Další místa k sezení naleznete
u barového pultu v přízemí. V patře jsou
pak tři kulečníkové a dva fotbálkové stoly.
Celkově Fiesta nabízí velmi neformální
atmosféru, podobnou americkým barům, což podtrhuje i hudba o snesitelné
síle.
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Nosnými oddíly jídelního lístku je široká
škála burgerů a pizzy. Kuchyně nabízí
sedm druhů burgerů z hovězího masa,
některé z argentinských býků s různými
přísadami - s čedarem a slaninovými
chipsy, s hermelínem s karamelizovanou
cibulkou nebo s klobásou a kysaným zelím. Také menu pizzy je opravdu široké,
zahrnuje více než pětadvacet druhů, kromě takřka všech tradičních „italských“
například Olomoucianu s klobásou, tvarůžky a česnekem, Geronimo s mozzarelou, šunkou, klobásou a hermelínem
či pizzu Fiora s kuřecím masem a nivou.
Tyto opěrné sloupy kuchyně doplňují speciality - aktuálně jsou čtyři: špíz
z vepřové panenky a marinovaným kuřecím s kukuřičným klasem a zapečeným
bramborem, marinovaná krkovička
s česnekem nebo steak z argentinského
býka „Balltip“ s restovanými fazolovými
lusky. Široká nabídka jídel zahrnuje dále
tři různá carpaccia jako předkrmy, tři obvyklé polévky, pokračuje výběrem z osmi
minutek, například kuřecí rolku plněnou
pancettou s gorgonzolovým přelivem,
panenku na listovém špenátu a steak
z pravé svíčkové v různých gramážích,
ke kterému si můžete vybrat ze šesti domácích omáček. Menu pokračuje hospodskou a smaženou klasikou s na Hané
„nezbytným“ plumlovským řízkem,

tatarským biftekem a mísou kuřecích
křidélek. Pokud si ani z této plejády
nevyberete, je zde ještě sedm druhů
těstovin a dvě rizota italského střihu,
čtyři obvyklé saláty a dvě ryby. Jídelní
lístek uzavírají čtyři standardní deserty,
bez většího nápadu. Je vidět, že na nich
podnik nestojí.
V každém případě je patrná snaha
uspokojit opravdu každého návštěvníka. O nějaké specializaci na určitý
druh kuchyně nemůže být ani řeči.
Kvalita a vyladěnost jídel je podle
naší zkušenosti na solidní úrovni,
ovšem do vysoké zážitkové gastronomie má daleko, a to zřejmě i z důvodu opravdu rozsáhlé nabídky jídel
z různých gastrostylů. Na dobré návštěvnosti a dlouhodobé oblíbenosti je však vidět, že i takový koncept
může velmi efektivně fungovat.
Samostatnou kapitolou, která si zaslouží
speciální pozornost, je nebývale široká
nabídka alkoholických nápojů. Nabídku
vedou rumy, kterých je k dispozici podle
webových stránek dvacet, ve skutečnosti
téměř padesát od standardních tuzemských za třicet korun až po kubánské,
jamajské, portorikánské nebo panamské
speciality, vše v cenách od 50 do 250 korun. Na paty šlapou whisky a burbony,
kterých můžete ochutnat více než třicet,
včetně osmnáctiletého Glenffidichu.
Nabídka pokračuje pěti vyhlášenými
koňaky, řadou dalších destilátů a likérů.
Nechybí míchané nápoje, od dvaceti
short drinků, přes třicet long drinků po
shooter, v cenách od 45 až po 150 Kč za
Margaritu deluxe. Ty doplňuje dvacítka
nealkoholických v ceně 45 až 60 Kč. Neprošli jsme ještě všechny prostějovské
restaurace a bary, ale domníváme se,
že v nabídce alkoholických nápojů (s
výjimkou vín) nemá Fiesta v Prostějově konkurenci. Určitě si zde vybere
každý, dle svých preferencí a chutí.
Z piv je na čepu smíchovský Staropramen (nefiltrovaná dvanáctka a jedenáctka za 29 Kč) a belgické Stella Artois
a Hoegaarden (za 50 Kč). Poněkud slabší je nabídka vína. Kromě rozlévaného,
Lambrusca, portského a tří druhů Bohemia sektů podnik

RaS resumé
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EXCELENTNÍ

Nemělo to jedinou chybu.
Jídlo, obsluha, prostředí
i další služby na vysoké úrovni. Ani při
opakované návštěvě se nenašlo nic, co by
nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vřele doporučuje fajnšmekrům.

4 VELMI DOBRÉ
Jen maličko chybí k úplné
dokonalosti. Jídlo i servis na
vysoké úrovni. Pokrmy jsou připraveny
s invencí a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech
prostor je samozřejmostí. Bez obav, že

si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nej- výběr. Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluvzácnější hosty.
ha, ale kde nic není... Stěží zde strávíte
příjemný večer a ve dvou už určitě ne.
DOBRÉ
Jako by se zde již před lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách.
VYHNĚTE SE
Trochu invence při přípravě pokrmu by neuškodilo. Na druhou
Na
zdejší místo bychom nepostranu porce zasytí a nezpůsobí žaluzvali ani svého největšího nepřídeční újmu. Prostředí slušné, obsluha
se snaží. Je sice na čem pracovat, ale po- tele. Jídlo bylo mdlé, nevábně vypadazváním do tohoto podniku neurazíte. jící a žaludek si je dlouho pamatoval.
Také interiér byl, stejně jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila atmoSNESITELNÉ
sféru místa zpříjemnit.
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Sem doporučujeme zajít jen
tehdy, nemáme-li nic jiného na
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nabízí sedm bílých a sedm červených
jakostních odrůdových vín za dvě stě
korun a sedm přívlastkových v ceně čtyři
sta korun. Všechna lahvová jsou z vinařství Lechovice. Na prostějovské poměry
téměř raritou je nabídka tří originálních
francouzských šampaňských, kterým
vévodí Dom Perignon v ceně sedm tisíc
korun za láhev. Je důkazem, že oslavu
na odpovídající úrovni může v podniku
uspořádat i velmi náročný a movitý host.
Ve výčtu nabídky nelze opomenout
polední menu, kterých podnik obvykle
nabízí pět v ceně mezi 90 a 110 korunami, jednou vybranou pizzou a jedním
burgerem. Specialitou je jedno bezlepkové jídlo.


': 
Protože venku řádně mrzlo, dali jsme
si pro začátek po sklence rumu - mladý
a usměvavý číšník nám doporučil poté,
co si vyslechl naše chuťové preference,
jeden z nepřislazovaných karibských
drinků a skutečně jsme si jej vychutnali. Jako obvykle jsme si dali jeden
předkrm pro oba, tentokrát carpaccio
z kachních prsou s bazalkovým pestem
a parmazánem. Byli jsme velmi spokojeni, pesto ladilo s masem, chutě se
dobře propojily a podpořily. Rovněž
s uspořádáním pokrmu na talíři si
dali v kuchyni práci.
Na rozdíl od rumu a piva nám s volbou vína číšník nepomohl, otevřeně
přiznal, že se v něm nevyzná. Není
nad upřímnost. Zvolili jsme Chardonnay, dostali jsme pozdní sběr, ročník 08. Bylo dobře pitelné, plné, ale za
stejnou cenu jsme už pili moravské
bílé o třídu lepší.
Jako hlavní chod jsme zvolili pomalu pečená kachní prsa s brusinkovou
omáčkou s americkým bramborem
a „ROYAL BLUE“ burger z čerstvého
hovězího s modrým sýrem, bylinkovou
majonézou. U obou jídel bylo dobře
připravené maso, ale slabší bramborová příloha. Kachní prso bylo dobře
upečené, vůbec nebylo suché, což je
u tohoto druhu masa častý problém,
šťáva doplněná brusinkami byla velmi příjemná. Americké brambory byly
však spíše vařené než pečené, málo okořeněné, resp. bylinkované a málo osolené. Hovězí burger byl slušný, hranolky,
přestože byly inzerovány jako domácí,
byly poněkud blátivé a část jich zůstala
na talíři. Shodli jsme se, že úroveň dobře
upraveného masa kuchař snížil špatně
připravenou přílohou. Závěrečná káva
snesla měřítka.

Q 
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Uprostřed týdne a v podvečerní hodinu, kdy jsme Fiestu navštívili poprvé, byla méně než poloprázdná.
Věnovali se nám dva číšníci, oba byli
vstřícní a nevtíraví. Jak jsme už uvedli, v rumech se velmi dobře vyznali
a zřejmě obdobné by to bylo u whiskies.
Poradili dobře jak ve prospěch naší chuti,
tak i ve prospěch tržby podniku. Obsluha
byla pečlivá, profesionální. Je otázkou,
zda v takto zaměřeném podniku je
možno vytknout neznalost vín, obecně určitě. Alespoň základní informa-

V každém případě oblíbený restaurační podnik Fiesta je místo, kde lze jistě
pohodově posedět, pobavit se, popít i se dobře najíst. Lze sem bez obav zajít
s větší partou přátel a určitě i strávit příjemné chvíle ve dvou, jsme přesvědčeni, že díky velikosti podniku, se zde lze i dobře schovat. Podávaná jídla, která
jsme ochutnali, sice nejsou speciálním kulinářským zážitkem, ale najíte se
zde dobře. A tak při jistých formálních nedostatcích přihlédneme k ryze lehce nadprůměrnému ohodnocení a tentokrát udělujeme celkem ...
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hvězdy

pak doslova rozsáhlá, měřítko snese i kvalita míchaných nápojů, která je velmi dobrá.
Široká nabídka je přtom na Prostějov až
překvapující, myslíme si, že musí uspokojit
každého. Podnik není příliš vhodný pro
vegany ani pro rodiny s menšími dětmi
(nemá v nabídce dětská jídla a podlaha se
nenachází v jedné úrovni). Ostatní, kteří
se chtějí pobavit, něco i méně obvyklého
popít a chutně se najíst, zřejmě budou
spokojeni. Doufejme, že kolísavá úroveň
obsluhy se vyrovná směrem k té, se kterou
jsme se setkali při naší první návštěvě.
A ještě slíbená poznámka k atraktivní
nabídce degustačních burgerů a tataf< $>>>
ráků. Dle sdělení personálu prý není
Toalety jsou opravdu čisté, je o ně dbá- aktuální, kuchař totiž nemá patřičné
no. Nelze je sice označit za luxusní, plně suroviny. Ptáme se: tak proč potom
odpovídají dobré úrovni podniku, ne- figuruje na webových stránkách?
dávají důvod k jakékoli výtce. Tak jsme
to napsali při první návštěvě, při druhé
$-$.906(/«%«
návštěvě už se důvod k výtce našel - ne95(67$85$&,),(67$"
funkční přístroj na osoušení rukou...
ce o vínech by měl host dostat, i když
číšník osobně není sommelier.
Druhá návštěva, o pár dní později, nazvěme ji třeba kontrolní, dopadla o poznání
hůře. Jiná sestava personálu už nebyla ani
usměvavá, ani tak informovaná, co se nabízeného sortimentu týká. Že chybnou
výslovností anglického názvu jednoho
z rumů vytvořil číšník z Horského hocha
- abychom použili korektní pojem - Horského homosexuála, patří spíš k úsměvné kuriozitě...
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O vyhlášenosti tohoto podniku jsme mluvili úvodem, zaběhnuté jméno je vždy výhodou a místo dělá místem. Fiesta sází na
rozmanitost, což se vyplácí. Když k tomu
připočteme čisté a moderní prostředí, základ je položen. Jídlo? Polední menu jsou
chutná a dobře zasytí, obsluha je rychlá,
pokud spěcháte, donáška jídla nezabere
mnoho času. Nabídka místního baru je
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JAK SE VÁM LÍBÍ
V HOSTINCI BESEDA
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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Omezení se zatím týká pouze prostějovských lovců. Připojí se i ostatní?

PROSTĚJOV Chytili jste na plumlovské přehradě kapra většího
než sedmdesát centimetrů?Tak se s ním můžete vyfotit, ale nepochutnáte si na něm. Bude muset zpátky do vody. Takové omezení
si sami pro sebe odhlasovali prostějovští rybáři na své nedávné
výroční schůzi. A to není vše. Lovci ryb by nově do nádrže měli
vracet i kapry kratší jak pětačtyřicet„cenťáků“...
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V současné době si bez omezení mohou rybáři ponechat kapry, kteří jsou
delší více jak čtyřicet centimetrů. To
by od nového roku mělo skončit. „Na
výroční schůzi si většina členů odhlasovala, že se kapři delší jak sedmdesát centimetrů budou vracet zpět do plumlovské přehrady. Zároveň nejmenší míru
ryb pro odebrání ryby z vody zvýšili na

pětačtyřicet centimetrů. Z toho vyplývá, že si lovec bude moci domů odnést
rybu pouze mezi těmito dvěma hodnotami,“ potvrdil Večerníku jednatel prostějovských rybářů Pavel Müller s tím,
že na schůzi se sešlo 142 z celkového
počtu 987 členů spolku.
Pokud tedy rybář uloví kapra v délce
70 centimetrů a více, bude povinen
ho ve vší opatrnosti pustit zpět do
vody. Navrhovatelé tohoto opatření
si od něj slibují větší počet velkých
ryb v přehradě a podporu rybářům,
kteří loví pro zábavu a nikoliv proto,
aby si rybu odnesli domů.
Otázkou zůstává, zda kaprů nebude
po tomto opatření v přehradě příliš.

EXKLUZIVNĚ
2%   %  *++   E *   !" Foto: Martin Zaoral

„I to je možné, zvlášť když přírůstky v této
nádrži nejsou nikterak velké, protože je
zde nemůžeme dokrmovat. To, co vysadíme, do požadované nejmenší míry
hned tak nedoroste,“ připustil Müller.
Na přehradě mohou lovit všichni rybáři, kteří mají platné povolenky. Zajímavé je, že členové dalších rybářských
svazů se opatřením, které si schválili ti

prostějovští, v tuto chvíli řídit nemusí.
Hrozí proto, že si kapitální kapry z přehrady budou odvážet právě oni. „Vše
budeme muset zahrnout do podmínek revíru vodní nádrž Plumlov, což
musí odsouhlasit centrála svazu. Faktem je, že jiné organizace se k podobným omezením obvykle staví dosti
skepticky,“ připustil šéf prostějovských

rybářů. Pokud budou tyto podmínky
schváleny, měly by začít platit od začátku nového roku 2018.
Prostějovský rybářský svaz do přehrady kromě kaprů dosazuje také v menších počtech štiky, candáty, sumce, líny
a amury, kteří vyrůstají v rybnících
v Hamrech, Čelechovicích, Dětkovicích a Otaslavicích.

Hospodu v Osíčanech
zavřely myši a špína!

15012210020

KO VÁ L O V I C E - O S Í Č A N Y
Obecní kočku by si možná měli
pořídit v Koválovicích- Osíčanech. Po návštěvě inspektorů
Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) totiž kvůli
myším a špíně musel zavřít tamní
obchod i hospoda.
Výskyt myšího trusu, nečistot na
podlaze, regálech či zařízeních, hromadění odpadků, a z toho plynoucí
riziko kontaminace potravin. Právě
tyto závady odhalili při své kontrole předminulý čtvrtek 30. března
inspektoři SZPI v obchodě i vedlejší hospodě v Osíčanech. V krámu
posléze uzavřeli sklad potravin, v
pohostinství pak sklad lihovin, čaje,
citronek, cukrovinek a jiných potřeb
sloužících pro chod hospody. Obě
provozovny inspekce otevřela hned
druhý den. Pokutě se provozovatel,
kterým je místní obec, ovšem prav-
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Brodek u Prostějova (mls) - Brodek u Prostějova je městysem, kde
žije zhruba patnáct stovek obyvatel.
Přesto zdejší starosta Radek Rozmánek funguje jako takzvaný neuvolněný zastupitel. To znamená, že kromě
vedení obce je tento vystudovaný
právník stále aktivní i ve svém občanském povolání. To musí vzhledem
k povinnostem vyplývajícím z jeho
funkce výrazně omezit. Místní zastupitelstvo mu jako kompenzaci ušlého
zisku na letošní rok schválilo dvacet
tisíc korun měsíčně. Uvolněný starosta obdobně velké obce dle zákona
přitom pobírá zhruba dvojnásobek.

Q : 
Q ($:
Konice (mls) - Žádná velká spokojenost nepanuje mezi obyvateli Konice se stavem chodníků a silnic v
e městě. Vyplývá to z ankety, která
nedávno proběhla na městských
webových stránkách. Hlasování se
zúčastnilo celkem sedmačtyřicet
občanů, z toho přesně polovina je
ohodnotila známkou 4. Na jedničku
je ohodnotili pouze tři respondenti,
u osmi z nich městské komunikace
dokonce naprosto propadly.

X6  G  
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Němčice nad Hanou (mls) - Staňte
se členy záchranného týmu a pokuste se společně zachránit výzkumný
vědecký tým ze záhadné planety
Cerador. Zajímavou akci připravil na
Velikonoční prázdniny DDM Orion.
Konat se bude ve čtvrtek 13. dubna od 8:30 do 12:30 hodin. Sraz je
v DDM Orion, dále se bude pokračovat v terénu, čemuž by účastníci měli
přizpůsobit oblečení a obuv.
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děpodobně nevyhne.
„Podle mě tam žádné myši nebyly. V
zimě jsme ale na objektu dělali novou fasádu a okna, zůstala tam nějaká špína, ale teď už to máme všechno

uklizené,“ vyjádřil se starosta obce
Josef Polášek s tím, že obec bude s
provozováním obou služeb určitě
pokračovat i nadále. „Obchod je na
dědině potřeba,“ uzavřel.
(mls)
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Kostelec na Hané (mls) - V rámci
celkové rekonstrukce sportovního
areálu v Kostelci na Hané vzniknou
i nové chodníky vedoucí kolem tenistových kurtů. Postaví je firma Commodum za 187 000 korun.
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Němčice nad Hanou (mls) - Zateplení fasády i ploché střechy a instalace
solárních panelů se co nevidět dočká
budova SDH Němčice nad Hanou.
Za téměř půldruhého milionu korun
bez DPH se prací ujme společnost
Stavba a interiér Praha.
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PROSTĚJOV Všichni jste zločinci, jenom já jsem letadlo. Tak
by se dal charakterizovat přístup
pětapadesátiletého Dušana Dvořáka z Ospělova. Dlouholetý
pěstitel a propagátor marihuany
minulý čtvrtek opět předstoupil
před prostějovský soud. V minulosti unikl vězení jen díky tomu,
že byl uznán duševně nemocným, nyní čelí obžalobě kvůli
pěstování marihuany. V letech
2014 a 2015 u něj policisté zabavili celkem patnáct kilogramů
konopí. Večerník stání sledoval
naživo.
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Dušan Dvořák není nikde zaměstnaný
a oficiálně je ve svých příjmech odkázán pouze na invalidní důchod ve výši
15 000 korun. Díky sociálním dávkám
se může naplno věnovat svému hlavnímu koníčku, kterým je sepisování
stohů stížností i žalob na policii, soudy
a nejrůznější další instituce. Mimo to se
minimálně od roku 2009 věnuje pěs-
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Už to vypadalo, že po opakovaných marihuanových dožínkách skončí Dušan
Dvořák přece jen za mřížemi. Nicméně
soudní znalkyně v srpnu 2013 potvrdila, že je psychicky nemocný, ztratil
kontakt s realitou, a proto nebyl schopen domyslet následky svého jednání.
Následně se musel „konopný guru“
podrobit léčbě. Olomoucký soud jej
nedávno této nutnosti zbavil. „Postoj

Dušana Dvořáka je dán osobnostními
rysy nikoliv duševní chorobou,“ vyjádřil se při této příležitosti primář Psychiatrické léčebny v Bohnicích Jiří Švarc,
který měl být vyslechnut i během čtvrtečního hlavního líčení v Prostějově, a to
prostřednictvím videokonferenčního
zařízení. Bohužel pro platnost jeho výpovědi nebyly zajištěny všechny právní
náležitosti. „Ochranná léčba neměla
být nikdy nařízena,“ vyjádřil se u soudu
Dvořák, který zřejmě zapomněl na fakt,
že v takovém případě by už dávno „brustupňoval záplavou nesmyslných e-maičel“ za mřížemi...
lů. Z nich zástupci univerzity usoudili, že
_ & x
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se jejich autor nachází ve velmi špatném
O tom, že s psychickým zdravím u Du- psychickém a duševním stavu a následně
šana Dvořáka je to přinejmenším na k soudu podali návrh na omezení jeho
pováženou, svědčí i žaloba, kterou na něj svéprávnosti. O tom dosud nebylo rozpodala Univerzita Palackého v Olomou- hodnuto. Jisté je, že pokud bude uznán
ci. Vše začalo tím, že se vysoká škola loni v duševně zdravým, pak zřejmě nic nestojí
létě rozhodla ocenit předsedu Ústavního v cestě k jeho dalšímu odsouzení. Pokud
soudu. „Pavel Rychetský kryje organizo- ne, bude se muset opět podrobit léčbě.
vaný zločin, proto jsem vyzval univerzitu, Jelikož se k duševnímu zdraví Duaby byl donucen vrátit cenu, kterou od šana Dvořáka ve čtvrtek znalec Jiří
ní obdržel,“ vyjádřil se ve čtvrtek k celé Švarc nakonec nevyjádřil, muselo být
záležitosti Dvořák, který svůj nátlak vy- hlavní líčení odročeno na 25. května.
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tování marihuany ve velkém. Zatímco
řada jiných velkopěstitelů už během této
doby skončila ve vězení, neustálému
stěžovateli se nepodmíněný trest stále
vyhýbá. Překvapivě důležitou roli v tom
zřejmě hraje fakt, že on sám sebe stále zatvrzele prohlašuje za „výzkumníka“, který
odhaluje léčebné účinky konopí. Přitom
konopí, které u něj policie zabavila, obsahuje vysoké množství psychotropní látky
THC v rostlinách a na černém trhu by se
dalo prodat za několik milionů korun.
Dvořák sám si na jeho prodeji zcela veřejně pokouší založit svůj byznys a všechny,
kteří mu v tom chtějí zabránit, označuje
za „masové vrahy“.

Na svéprávnosti
ho navrhuje omezit
i Univerzita Palackého
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V přesně nezjištěné době v období od srpna minulého roku
do současnosti odcizil dosud
nezjištěný pachatel motor přímo
ze zemědělského stroje zaparkovaného ve firemním areálu v obci
na Drahansku. Neznámý pachatel si ve volně přístupném areálu
vyhlédl obraceč lnu a z toho
demontoval a odcizil dvouválcový motor, čímž majiteli stroje
způsobil škodu vyčíslenou na
deset tisíc korun. Plumlovští
policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. V případě
dopadení a odsouzení pachateli
tohoto skutku hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Ze stroje
vykuchal motor

Minulé úterý 4. dubna v 15.30
hodin došlo v Nezamyslicích
k dopravní nehodě. Podle prvotního šetření sedmašedesátiletý
cyklista vlivem nepřizpůsobení
rychlosti jízdy při odbočování
vpravo v křižovatce přejel do
protisměru. Zde se bočně střetl
s protijedoucím osobním automobilem značky Mercedes-Benz.
Po střetu s vozidlem cyklista
upadl na komunikaci. Při pádu si
způsobil zranění, se kterým byl
převezen do prostějovské nemocnice. Při dopravní nehodě byla
na automobilu způsobená škoda
předběžně vyčíslena na třicet tisíc
korun. Alkohol u řidičky automobilu vyloučila provedená dechová
zkouška. U cyklisty byl ke zjištění
ovlivnění nařízen odběr krve.

Naboural Mercedes

V podvečerních hodinách předminulé neděle 2. dubna došlo
u Nezamyslic ke vloupání do zaparkovaného automobilu značky
Peugeot. Dosud neznámého pachatele k činu svou neopatrností
vybídla čtyřiačtyřicetiletá žena
z Vyškovska, která ve vozidle bez
dohledu nechala na zadním sedadle viditelně umístěný batoh
značky Adidas. Neznámý zloděj
na takovou „výzvu“ reagoval
rozbitím skleněné výplně okna
a batohu se zmocnil. Navíc v zavazadlovém prostoru nalezl dámskou kabelku s peněženkou s osobními doklady, platební kartou
a finanční hotovostí 1 200 korun.
Dále žena s batohem a kabelkou
přišla i o mobilní telefon, kosmetiku a osobní písemnosti. Celková
výše škody způsobené odcizením
věcí byla vyčíslena na 6 300 korun. Na další dvě tisícovky pak
byla vyčíslena škoda způsobená
poškozením automobilu.

Sama zloděje
„vyzvala“...

 



aneb jsme
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letos slavíme jubileum...
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Sbírali jsme tehdy pouze správně vyzrálé
mirabelky, zbytek jsme nechávali na keřích.
Vypálil jsem z nich dvanáct litrů, ale vypil
skutečně minimum. Většina skončila různě po soutěžích. Tohle byla poslední, už
nemám ani kapku,“ poznamenal s úsměvem Karafiát, díky jehož zápalu se každoročně podaří dát dohromady neuvěřitelné
množství vzorků.
Nejvíce z nich i letos soutěžilo v kategorii slivovic. „Švestky na svoji slivovici
jsem posbíral v polozapomenutých sadech v okolí vesnice, kde žiji. Pálil jsem je
s radostí ve své vlastní palírně, kterou jsem
si speciálně upravil. Ovoce v ní destiluji dle
vlastního návodu. Trvá to sice o něco déle
než v normální palírně, ale výsledek stojí za
to,“ prozradil Ladislav Libotovský z vesnice
ležící nedaleko Kostelce nad Orlicí.

klikni na
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Modré ovoce
Hrušky
Jablka
Meruňky
Třešně a višně
Hrozno
Slivoně
Speciality
Směsky
Likéry
Kolekce

Ladislav Libtovský
Pavel Sochor
Jaroslav Olbuch
Ladislav Vančura
Radim Karafiát
František Podéšť
Lubomír Karafiát ml.
Jaroslav Příhoda
Stanislav Klena
Věra Martínková
Ladislav Libtovský

Hřibiny Ledská
Radějov
Matejovec
Jedovnice
Prostějov
Dubňany
Prostějov
Strážnice
Radimov
Prostějov
Hřibiny Ledská

deset let? Tak to si v tuto chvíli nedokážu
představit,“ reagoval na dotaz Večerníku
Lubomír Karafiát, kterému při samotné
akci pomáhají přibližně dvě desítky jeho
vodáckých kamarádů včetně jejich rodinných příslušníků. „Nejlepší je, když
se sejdeme při samotném pálení, dáme
si něco k jídlu, popíjíme a kecáme. Na to
se vždycky těšíme. A Mostkovické kaléšek je pak k tomu už jen takový bonus,“
pousmál se Karafiát.

VÍTÌZOVÉ KALÉŠKU

Velkým úspěchem v této kategorii pro
domácí bylo nepochybně i třetí místo
pořádajících vodáků v této kategorii.
Zajímavostí bylo i vítězství Radima
Karafiáta z Prostějova, který však
s hlavním pořadatelem není v žádném
příbuzenském vztahu.
Mostkovické kaléšek desátým ročníkem rozhodně nekončí. „Dokud je čas a
chuť, tak se dá organizace podobné akce
zvládnout. Ale jestli zvládneme dalších
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Slavnostní otvírání cyklistické sezóny
se v Hačkách letos konalo již po patnácté. Do malé obce na Konicku vyrazili milovníci bicyklů všech věkových
i výkonnostních kategorií. Než vyjeli,

Martin ZAORAL

sešli se někteří z nich v deset hodin na
velodromu v Prostějově, na Andrově
stadionu v Olomouci či před uničovskou radnicí. Místní hasiči si pak pro
všechny připravili bohaté občerstvení
v obecní klubovně příznačně zvané
Bumbálka.
„Letos se u nás zapsalo celkem 246
cyklistů z celého Olomouckého kraje. Nejpočetnější skupinka dorazila
z Uničova. Nejmladším účastníkem se
stala sedmiletá Aneta Krylová ze Štěpánova, tím nejstarším šestasedmdesátiletý pan Novotný z Uničova,“ prohlásila vždy usměvavá paní Zdeňka,
která je manželkou někdejšího trenéra
olomouckých cyklistů Václava Kyby.
Zatímco předloni do Haček dorazilo rekordních 354 cyklistů, loni jich
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HAČKY Téměř vše, co mělo dvě
kola, pedály a přehazovačku, vyrazilo uplynulou sobotu do Haček.
Z různých koutů kraje dorazilo na
toto místo hodně přes dvě stovky
cyklistů zejména z Prostějova, Olomouce a Uničova. Svým hromadným výletem tak všem ostatním
cyklistům slavnostně otevřeli cesty
celého Olomouckého kraje. U celé
akci nechyběl ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

O !    

www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Martin Zaoral

v chladném a deštivém počasí bylo
pouze 19. „Pevně jsme věřili, že něco
takového se už nemůže opakovat. Ale
ještě ráno to moc dobře nevypadalo,
nakonec se vše v dobré obrátilo,“ poznamenala Zdeňka Kybová, která si
jinak život v Hačkách nemůže vynachválit. „Kousek od našeho větrného
mlýna, ve kterém žijeme, vzniklo loni
v létě multifunkční hřiště. K němu se
vyasfaltovala cesta. V zimě se na něm
parádně bruslilo, brzy se tam budou
pořádat čarodějnice. Na to, jak jsme
malá vesnice, to u nás skutečně žije,“
usmála se Kybová, která s manželem
ke společenskému ruchu v obci přispívá i pořádáním svatováclavského
cyklistického závodu pro místní děti
a jejich rozverné rodiče.

V sedmnáct hodin včechny čeká kouzelnická show v podání finalisty show
ČeskoSlovensko má talent. Od půl
osmé večer vystoupí známá kapela
Vypsaná fixa, po jejím koncertu bude
následovat ohňová show. V jedenadvacet hodin dojde na pálení čarodějnic, následovat bude koncert kapel
Lety mimo a ZakázanÝovoce.
Soutěž probíhá ve dvou dějstvích. A
jestliže odpovíte správně na níže položenou otázku, může se hned pět z vás těšit
z jednoho kusu VOLNÉ VSTUPENKY.

Foto: internet

Svéodpovědizasílejtenae-mailovouadresuSOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „CARODEJNICE“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně
se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKA 20. DUBNA, 12.00 hodin.
PRVNÍ PĚTICI VÝHERCŮ zveřejníme v příštím čísle Večerníku, kde
také najdete soutěžní otázku s číslem dvě. Vstupenky pak budou následně připraveny k vyzvednutí přímo v redakci.

a) Márdi
b) Dareba
c) Merenda

Pod jakou pøezdívkou
vystupuje frontman kapely Vypsaná fiXa?

V neděli 30. dubna ve 14.00 hodin
odstartuje program 17. ročníku
Sletu čarodějnic. V kempu Žralok
jej bude pořádat Spolek Plumlovského nadšenců. A díky PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku máte šanci
být u toho ZADARMO!
Celým odpolednem v kempu Žralok
provede hudební skupina Marbo.
Krátce po patnácté hodině zde bude
zahájen „Zelínin čarodějnický víceboj“, v rámci něhož si budou děti moci
zasoutěžit v několika disciplínách.

VRANOVICE-KELČICE Zákaz
vjezdu je prostě zákaz vjezdu, a ten
by se měl respektovat! Jiného mínění byl ovšem starší řidič dodávkového vozidla, který v pondělí
těžce havaroval na rekonstruovaném úseku dálnice D46 na Prostějovsku. Může si za to sám, neměl
tam co dělat...
„V pondělí třetího dubna po dvacáté
hodině došlo na dálnici D46 k havárii
dodávky značky Fiat. Osmašedesátiletý řidič při jízdě po dálnici ve směru
od Vyškova u exitu Vranovice-Kelčice nerespektoval dopravní značení
zakazující vjezd do rekonstruovaného úseku dálnice. Při další jízdě v katastru Určic na poslední chvíli uviděl
hromadu štěrku uloženou v pravém
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jízdním pruhu. Aby se této hromadě
vyhnul, prudce strhl řízení doleva.
Následkem toho se vozidlo otočilo
na bok, poté na střechu a zastavilo se
v levém jízdním pruhu. Při nehodě
byla vozidlem poškozena i středová
svodidla. Řidič utrpěl zranění,“ popsal havárii František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.
Řidič zásluhou své nedbalosti
a arogance vůči dopravním předpisům způsobil hmotnou škodu
ve výši 210 000 korun. „Alkohol
u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího policejního šetření,“
doplnil Kořínek.
(mik)

DZBEL Jak málo stačí k tomu,
aby téměř došlo k neštěstí! Pouhý
šroub ležící volně na silnici zapříčinil nehodu, při které se srazil náklaďák s osobním autem u Dzbele.
Jediné štěstí, že při srážce nebyl nikdo zraněn.
„Ve středu pátého dubna deset minut před jedenáctou hodinou došlo
na komunikaci mezi obcemi Dzbel
a Nectava k dopravní nehodě. Nákladní automobil posledním levým kolem
návěsu najel na šroub, který ležel na
komunikaci. Následkem toho došlo
k proražení pneumatiky a oddělení běhounu od zbytku pneumatiky. Oddělený běhoun poté přejel do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím
osobním automobilem značky Ford.
Ke zranění osob nedošlo,“ uvedl
k nehodě František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.

chovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ dodal mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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Výše způsobené hmotné škody na
vozidlech byla předběžně vyčíslena
na 90 000 korun. „Alkohol byl u obou
účastníků vyloučen provedenými de-

PROSTĚJOVSKO Minulý čtvrtek
6. dubna došlo na silniční komunikaci mezi Prostějovem a Dubem
nad Moravou ke dvěma obdobným
situacím. Řidiči osobních vozidel
reagovali na situaci, kdy jim do jízdní dráhy vběhla srna. V prvním případě došlo ke zranění ženy za volantem auta, které se při úhybném
manévru převrátilo na střechu.
„Hodinu před polednem řídila čtyřiadvacetiletá řidička nedaleko od Čechůvek ve směru na Přerov osobní automobil značky Seat, když na rovném
úseku jí do cesty náhle vběhla srna.
Žena ve snaze se zvířeti vyhnout na
situaci reagovala prudkým strhnutím
řízení doleva. Při tom vozidlo dostalo

smyk a vyjelo mimo komunikaci, po
nárazu do travnaté plochy se převrátilo na střechu. Žena při nehodě utrpěla
zranění, se kterým byla následně převezena do prostějovské nemocnice. Ke
střetu se zvěří nedošlo, přičemž škoda
na vozidle byla vyčíslena na třicet tisíc
korun,“ poznamenal k první nehodě
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
O čtyři hodiny později a o 259 metrů blíže Prostějovu došlo k podobné
situaci. „Čtyřiapadesátiletému řidiči
automobilu značky Hyundai jedoucímu v opačném směru srna do cesty
vběhla při projíždění levotočivé zatáčky. V tomto případě došlo ke střetu se
zvířetem a jeho následnému uhynutí.

Ke zranění osob však nedošlo a škoda
na vozidle a zvířeti byla vyčíslena na
12 tisíc korun,“ doplnil ke druhému
případu mluvčí prostějovské policie.

Alkohol byl u obou řidičů vyloučen
provedenými dechovými zkouškami
a veškeré okolnosti obou nehod policisté stále prověřují.
(mik)
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Martin ZAORAL

málokteré akci se přitom podobným způPŮVODNÍ REPORTÁŽ
sobem mísí zkušení milovníci pálenek se
pro Večerník
zarudlými tvářemi a vousatí mládenci s
neobyčejně početným zástupem pohledných mladých žen a dívek.
Letos poprvé nebyl vyhlášen celkový
MOSTKOVICE„Vítěz je pro nás každý, kdo se soutěže zúčastnil,“ šampion koštu. „Každý má rád něco
vzkazují organizátoři z Vodáckého oddílu SQ Prostějov všem jiného a to se pak odráží i v hodnocení.
účastníkům největšího koštu ovocných pálenek a domácích Proto jsme se rozhodli tuto kategorii zrušit. Tentokrát tak máme deset šampionů v
likérů v Olomouckém kraji. Navzdory loňské neúrodě ovoce jedenácti kategoriích,“ vysvětlil Večerníku
mohli lidé na „Mostkovickém kaléšku“ ochutnávat z celkem Lubomír Karafiát z pořádajících vodáků
874 vzorků exponátů pocházejících z celé České i Slovenské SQ, který se díky vítězství v kategorii slivorepubliky. Už popáté v řadě se tak podařilo překonat bájnou ní stal jedním z nich. „Jedná se o pálenku z
mirabelek, která tu zvítězila už před dvěma
hranici osmi set vzorků. Mediální partner PROSTĚJOVSKÝ lety. Ovoce na ni už před osmi lety sbírala
Večerník u toho uplynulou sobotu nemohl chybět.
má dcera Petra se svým kamarádem u silni„Mostkovické kaléšek“ už podesáté v řadě opět dorazily lidé různého věku i pohlaví, ce ve směru na Otonovice. Druhá polovizcela zaplnil místní sokolovnu. Na košt kterých bylo hned několik desítek. Jen na na byla nasbírána u školky v Čechovicích.
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KALÉŠKU
SE
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10
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slivoněmi zvítězila osm let stará pálenka z mirabelek
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

téma Večerníku

11

Prostjovsko
Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části
světa. Jsou to svátky jara, které
oslavují probouzení přírody,
její plodnost, naději a lásku.
Zvyky a tradice se lišily vesnici
od vesnice a dřív probíhaly během velikonoční ho období,
které trvalo šest neděl. Jejich
úkolem bylo zbavit se všeho
starého, očistit domácnost
i tělo od chorob, připravit se
na znovuzrození přírody. Když
se podíváme na původ, tak
jsou brány za nejvýznamnější
křesťanské svátky. Mají připomínat zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, které mělo nastat tři
dny po jeho ukřižování.
Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který připadá každý
rok na jiné datum - na neděli
následující po prvním jarním
úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví
se Velikonoce až další neděli.
Pondělí velikonoční podle
těchto pravidel tak může připadnout na den v rozmezí od
23. března do 26. dubna. Letos
tomu tak bude 17. dubna. ..
Má být nádherné počasí, velikonoční pohoda a k tomu
nově hned dva dny volna
navíc! Poprvé v historii dostávají všichni občané možnost zůstat na Velký pátek
doma, stejně tak na tradiční
Velikonoční pondělí. Co si
ještě přát?
Užijte si tedy mrskutu,
popřípadě romantického
výletu do jarem probouzené přírody. A pamatujte,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vyjde až v úterý 18. dubna!
Redakce pak zůstane zavřena nejen den předtím,
ale také v pátek 14. dubna.
Dvoustranu připravil
Petr Kozák,
texty redaktoři
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

&VELIKONOCE

Jarmark v Prost4jov4 otev8el MÁNES
i malá „Mánes,ata“
VIDEO&FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Soubor Mánes a principál Divadelního spolku Vt ák Ji í Vrba byli hlavními aktéry slavnostního zahájení Velikono+ního
jarmarku v Prostjov.
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV „Tož sme tade, Velikonce só zahájené,“ zaznělo
uplynulou sobotu přesně v jedenáct hodin dopoledne z úst
Jiřího Vrby, principála Divadelního spolku Větřák z Pivína.
Právě tento legendární a oblíbený chlapík provázel mluveným slovem slavnostní zahájení Velikonočního jarmarku na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Večerník byl u toho!
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Abychom byli přesní, „rozjezd“ druhého ročníku Velikonočního jarmarku obstaral v sobotu 8. dubna již
v devět hodin ráno písničkář Karel
Kekeši. Hodinu před polednem ale
přišlo to hlavní, vystoupení Národopisného souboru písní a tanců Mánes

F o too r e poo r táá ž

přilákalo na náměstí před muzeum
zhruba dvě stovky diváků. „Jsem ráda,
že se nám na úvod jarmarku podařilo
zajistit účast tohoto souboru. Mánes
konečně po letech přehlížení obdržel
Cenu Olomouckého kraje, takže věřím, že to Hanáci a Hanačky v krojích
dnes na oslavu pořádně rozbalí,“ svěřila se Večerníku pod pódiem Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky
Statutárního města Prostějova.
A Mánes se do toho skutečně obul.
Jeho vystoupení provázely salvy potlesku spokojených diváků. Ovšem
ještě větší smích i dojetí vyvolalo vy-
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stoupení „Mánesčat“, tedy dětí v krojích, kterým bylo v rozmezí od čtyř
do deseti let. „Je to roztomilé, tohle
se fakt povedlo,“ tleskala Ivana Hronková, která se prý na prostějovský jarmark přijela podívat až z Konice.
Odpolední program prvního dne
Velikonočního jarmarku v Prostějově
obstarala domácí kapela Majestico
Muzikus. V neděli ráno zase tleskali prostějovští diváci Krumsíňance,
klauniádě v podání dvojice Klaun
Family a odpoledne patřilo mladým,
kteří bouřili při koncertu skupiny
ATMO Music. „Jsem spokojena,
první dva dny jarmarku se povedly.
Jen by se trošku mohlo vylepšit počasí, ale věřím, že příští týden se už
budeme na kulturní program chodit
dívat v tričkách,“ vyslovila odvážné
přání náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková.

Bohoslužby ve farnostech

msta Prostjova o velikonocích 2017
13. 4. ZELENÝ ČTVRTEK – připomínka poslední večeře Páně
Povýšení sv. Kříže
mše sv. 18.00, po ní bdění
v Getsemanské zahradě
sv. Petr a Pavel
mše sv. 18.30, po ní bdění
v Getsemanské zahradě do 21.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše sv. 18.00, po ní bdění
v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.
14. 4. VELKÝ PÁTEK – velkopáteční obřady – den přísného postu
Povýšení sv. Kříže
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
křížová cesta 9.00 hod. bohoslužba 15.00 hod.,
po ní modlitba u Božího hrobu do 18.00
sv. Petr a Pavel
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
bohoslužba 18.30 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
křížová cesta 15.00 hod. bohoslužba 15.30 hod.
15. 4. BÍLÁ SOBOTA – bdění u Kristova hrobu
Povýšení sv. Kříže
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu 8.00 - 17.00 hod.
sv. Petr a Pavel
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu 9.00 - 10.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu do 17.00 hod.
15. 4. VELIKONOČNÍ VIGILIE – oslava Kristova vzkříšení
Povýšení sv. Kříže
20.00 hod.
sv. Petr a Pavel
20.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
21.00 hod.
16. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
– NEDĚLE – HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
Povýšení sv. Kříže
7.30, 10.30 hod.
sv. Petr a Pavel
9.00, 18.30 hod.
sv. Cyril a Metoděj
9.00 hod.
sv. Jan Nepomucký („u Milosrdných“)
11.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
9.15 hod.
sv. Josef (Krasice)
18.00 hod.
17. 4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Povýšení sv. Kříže
7.30, 10.30 hod.
sv. Petr a Pavel
9.00, 18.30 hod.
sv. Cyril a Metoděj
9.00 hod.
sv. Bartoloměj (Vrahovice)
9.15 hod.

kterak se zahájill jaarmark....
3x foto: Michal Kadlec

Obrovský aplaus divák! si vysloužila Námstí p ed muzeem bylo zaplnno A když p i slavnostní nálad ješt
také „Mánes+ata“ po roztomilém vy- vd+nými diváky, zahájení jarmarku pivo a víno tekly proudem, nebylo co
ešit...
se líbilo.
stoupení.
Foto: archiv Veerníku

V zámeckém parku se otevře
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9:00 do 16:00 hodin. Ve stejné dny
budou moci děti vyzkoušet svoji
šikovnost v dílničce, která bude
umístěna přímo ve velikonočně
vyzdobeném zámku. „Dílnu jsme
připravili ve spolupráci se sdružením
umělců a řemeslníků Hané Letokruhy,“ prozradil Váňa, který nabídl
i tip na výlet do nedalekého arboreta v Bílé Lhotě u Litovle. „Na Velký
pátek bude v této národní přírodní
památce připraven zajímavý program. Děti zde budou moci pozorovat ukázky výroby kraslic, pletení
pomlázek, zastřílet si z luku či se
svézt na lanovce. Určitě si vyhrají i se
zvířátky a jejich mláďaty,“ doporučil
kastelán a s ním i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
(mls)

16040711864

ČECHY POD KOSÍŘEM Procházíte se rádi rozkvetlou jarní
přírodou? Pak o nadcházejícím
velikonočním víkendu určitě
vyrazte do zámeckého parku
v Čechách pod Kosířem. Bude
tu pro vás připraven skutečný
poklad! Na cestě k němu potkáte i metrového velikonoční
zajíce.
Velikonoční procházka naváže na
obdobnou akci, která se tu konala již
o Dušičkách. Tehdy rodiče s dětmi
sbírali odpovědi na otázky umístěné
u sedmi dýní. Nyní to budou mít
o něco málo jednodušší. „U vchodu
dostanou indicie, podle nichž najdou
našeho velikonočního zajíce. Bude se
jednat o zhruba metr vysokou sochu.
U něj by se měli vyfotografovat, proto
je dobré vzít si s sebou foťák. V dnešní
době postačí i lepší mobil. Na jiném
místě v parku na ně pak bude čekat
princezna. Když jí ukážou snímek
se zajícem, budou si moci vzít něco
z otevřené truhlice s pokladem. Tu
jinak bude strážit drak, který nikdy
nespí,“ popsal Večerníku princip
připravené hry Martin Váňa, kastelán
zámku v Čechách pod Kosířem.
Akce bude pro děti i jejich rodiče
připravena o nadcházejících svátcích
jara od soboty do pondělí vždy od
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Prostjovsko

&VELIKONOCE

Nám4stí už lemují strome,ky
PROSTĚJOV Prvním poslem
blížících se Velikonoc se stalo pět
desítek stromečků okolo náměstí
T. G. Masaryka, které už v průběhu minulého pátku začaly zdobit
děti z prostějovských mateřských
i základních škol. Větvičky převážně mladých břízek se už od rána
začaly plnit malovanými vajíčky
a dalšími ozdobami.

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Novou tradici přinesl do Prostějova
Okrašlovací spolek města Prostějova
a jeho předsedkyně Milada Sokolová.
„Paní Jarmila Kocmanová mě kontaktovala jako předsedkyni Okrašlovacího spolku města Prostějova a ukázala
mi krásné fotografie znojemského
náměstí z doby Velikonoc. Moc se
mi myšlenka zalíbila, obrátila jsem se
na političku Zdravého města Alenu
Raškovou a šéfa Lesů města Prostějo- Dti se spole+n se svými u+itelkami v pátek na námstí bavily zdobením velikono+ních strome+k!. 2x foto: Michal Kadlec
va Tomáše Vrbu, zda by bylo možné
„Tato tradice se mi velmi líbí a o nai v Prostějově tuto krásnou aktivitu
šich dětech ani nemluvě! Ozdoby
zrealizovat. Následně jsme se obrávyráběly dva dny, o ničem jiném po
tili prostřednictvím odboru školství
tuto dobu ani nemluvily,“ přidala se
a kultury na základní a mateřské školy
na druhé straně náměstí Drahomíra
ve městě, zda se do této činnosti zaZajíčková, učitelka z mateřské školy
pojí. Myšlenka se zalíbila a stromečky
v Melantrichově ulici.
se ozdobily. Byla jsem velmi ráda, že
Zdobení velikonočních stromků příse díky stejné spolupráci myšlenka
mo v centru města se v Prostějově
následně rozrostla i na stromečky
nádherně ujalo. „Jsem samozřejmě
vánoční,“ připomněla Večerníku tři
nesmírně ráda. Bylo by na škodu, poroky starou událost Milada Sokolová.
kud bychom v této tradici nepokraCelý projekt si následně vzal za svůj
čovali. Náměstí je krásné a vím, že se
přímo prostějovský magistrát. Veděti chlubí svým rodičům a rodinám,
černík během pátečního dopoledne
která škola nazdobila svůj stromeček.
přistihl na prostějovském náměstí tady prezentují svoji práci a snahu při jsme samozřejmě musely pomoci,“ A o tom to je, dělat radost svým blízdesítky dětí, ale i dospělých. „Myslím výrobě velikonočních ozdob. Většina prozradila Hana Smékalová, učitelka kým,“ míní předsedkyně Okrašlovasi, že je to velice dobrý nápad. Děti z nich je vyráběla sama, těm menším z mateřské školy v Mozartově ulici. cího spolku Milada Sokolová.

17031770312

MICHAL KADLEC

PAŠIJOVÝ TÝDEN
Poslednítýdendlouhéhopostníhoobdobí připomíná utrpení Ježíše Krista
a každý den má své pojmenování:
Modré pondělí - v kostelech se vyvěšovaly modré látky
Šedivé úterý - hospodyňky vymetaly
pavučiny a uklízely
Škaredá (černá) středa - vymetaly se
komíny, a kdo se mračil, tak mu to zůstalo každou středu v roce, v tento den zradil
Jidáš Ježíše.
Zelený čtvrtek - v tento den by se měla
jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha
a podobně), aby byl člověk zdravý, zvony
„odlétají do Říma“ a vesnicemi obcházejí
až do soboty „klapači“, chlapci s řehtačkami a klapači.
VELKÝ PÁTEK - je dnem smutku,
protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen
a ukřižován. V některých městech se hrají

pašijové hry. Podle starobylých pověr se v
těchto dnech otvírala země s poklady,
nesmělo se orat a kopat na poli, nepralo
se prádlo.
Bílá sobota - den, kdy byl Ježíš ukládán
do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly
se obřadní pokrmy, pekly se mazance a
beránci, muži a chlapci pletli pomlázky,
zdobila se vajíčka.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším svátkem celého
liturgického roku. Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do domácnosti přišel, musel být takovým jídlem
obdarován.
Velikonoční (červené) pondělí je
dnes nejoblíbenějším dnem hlavně
mužů. V tento den se mělo darovat
červené vejce a dívka měla být vyšlehána, aby byla celý rok zdravá.

Muzikál na nám4stí
PROSTĚJOV Po víkendové
ochutnávce v podobě slavnostního
zahájení a především vystoupení
mládeží oblíbené skupiny ATMO
Music pokračuje Velikonoční jarmark v Prostějově i tento týden.
O dnešním koncertu populární zpěvačky Ilony Csákové informujeme
v Tipu Večerníku na straně 22 dnešního vydání. Ale čekají nás i další
kulturní pecky. „Všichni víme, v jaké

oblibě jsou mezi Čechy a Moravany
muzikály. V úterý bych ráda pozvala
nejširší veřejnost ke zhlédnutí koncertní podoby slavné rockové opery
Jesus Christ Superstar. Hlavně rodiče
určitě přitáhne středeční vystoupení dětí z prostějovských mateřských
a základních škol. Tyto programy
jsou hodně vděčné a oblíbené. Kulturní program letošního Velikonočního jarmarku pak zakončíme vystou-

pením prostějovské revivalové kapely
Smokie,“ vystavila Večerníku pozvánku pro Prostějovany Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova. Pokračovat
bude samozřejmě i samotný jarmark.
„Zatím máme z víkendové části velmi
příznivé ohlasy na výběr sortimentu,
který stánkaři nabízejí. Teď už jenom
aby se zlepšilo počasí,“ přeje si Hemerková.
(mik)

GLOSA VE:ERNÍKU
MARTIN ZAORAL

17040710399

„Hyper Friday“ poprvé
zav8e „obchoáky“
Loni byl Velký pátek uznán státním
svátkem. Většina lidí v naší zemi to
uvítala. Ne, že by tento den využila
k tomu, aby si mohla důstojně připomenout smrt Ježíše Krista na kříži. Další den volna se ale přece hodí
vždycky...
Letos bude mít Velký pátek citelný dopad i v jiném ohledu. Poprvé během
něj u nás zavřou velké obchody. Pravdou je, že v našich končinách vlastně
už žádné velké obchody nemáme.
U nás nakupujeme pouze v hyper,
případně supermarketech. A tak mě
napadá: nenastal čas, aby se Velký
pátek v rámci tažení proti „přežitým“
křesťanským svátkům raději nepřejmenoval na Hyper Friday? Vždyť
pro hypermarkety, které v tento den

přijdou o tržby, se bude jednat o skutečný Black Friday!
Samozřejmě že jde o nadsázku. Je
však zajímavé, jak se celá řada původně marketingových akcí stala pevnou
součástí kalendáře mnohých z nás.
Nejde přitom pouze o zmíněný Black
Friday spojený s výprodejem a velkými slevami. Neobyčejně úspěšný je
u nás také Santa Claus, který byl přímo navržen k tomu, aby svým vzhledem na každém kroku propagoval
sladký nápoj tmavě hnědé barvy
s obsahem kofeinu. Vánoce jsou už obsazeny kolovým paňácou, nejsou tedy
nyní na řadě Velikonoce? Pokud Santa
Claus už řadu let zdobí nejednu českou domácnost, proč by se novodobým
symbolem Velikonoc u některých z nás

nemohl stát třeba pruhovaný beránek
Ronald McDonald?
Osobně doufám, že se ničeho podobného nikdy nedočkáme. Stejně tak
jako toho, že místo šlehání pomlázkou bude o Velikonocích pro omlazení našich žen a dívek sloužit tradiční
obdarovávání kosmetikou. Vždyť
obojí je dle mě založeno na úplně stejném principu, který by se dal shrnout
do sloganu: věř a víra tvá tě omladí.
Nicméně pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků ozdobených
barevnými stužkami má proti nejrůznějším krémům nespornou konkurenční výhodu. Nejenže je zadarmo,
hlavně má kromě půvabu přinášet
i radost ze života. A tu vám ani ta nejdražší kosmetika prostě nezaručí!
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„VŽDYCKY JSEM BÝVAL TŘÍDNÍ ŠAŠEK“

Karel Foltín aneb „Cimrman ze Ptení“ píše pro děti úžasné hry, které s nimi i připravuje

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL

17040710408

 Jste známý zejména jako autor
divadelních her. Už méně se však
ví, že jste napsal i několik knih jako
například novelu Sbohem základko, kterou jedna z jejích čtenářek
charakterizovala takto: „V knize
jsou vyjádřeny všechny pocity
a smutek Fany Váchové. Díky této
publikaci už vím, jak se holky cítí,
když dokončují devátou třídu.
Je suprově napsaná, všemu jsem
rozuměla a taky jsem to celé prožívala s Fančou.“ Zdá se tedy, že se
umíte vcítit do toho, čím žijí děti
školou povinné...
„Já jsem hlavně rád za to, že kniha
někoho zajímá. Dokonce mi jednou kvůli ní napsala holka ze sedmé třídy základní školy ve Vídni.
Měla české kořeny, uměla česky
a tak si tu knížku přečetla. Zaujala
ji natolik, že se o ní rozhodla udělat
referát do školy. Na internetu zjistila, že jsem působil jako ředitel školy ve Ptení. A tak zavolala do školy
a požádala o moji e-mailovou adre-

su. Chtěla poslat nějaké informace
o mně, aby o autorovi měla co napsat
do příslušné kolonky.“ (úsměv)
 Hlavní hrdinka této knihy už
má za sebou několik pořádných
průserů. Jak tomu bylo ve vašem
případě v jejím věku?
„Já jsem už od ´základky´ býval víceméně třídní šašek. Kde se něco dělo,
v tom jsem musel být namočený.
Občas se jednalo třeba o veřejně
prospěšné práce... Díky nim mám
zpátétřídypoznámku,kterázněla:´Po
vyučování vešel do třídy se spolužáky
a místo užitku nadělal škodu.´ (smích)
To jsme se tenkrát s kluky shodli na
tom, že máme škaredé lavice a že je
potřeba je natřít. Ostatním jsme to
však zatajili. Dopadlo to hrozně...“
 Fany rovněž řeší, co s ní bude,
až dokončí základní školu. Čím
jste chtěl být vy, když jste se ocitl
na své první velké „životní křižovatce“?
„Když jsem se na gymplu rozhodoval o svém budoucím povolání,
tak jsem chtěl dělat filmovou kameru. Tam po mně chtěli, abych jim
k talentovým zkouškám poslal pár
fotek. Pokud si dneska uvědomím,
jaké fotky jsem jim poslal, tak se vůbec nedivím, že mě ani nepozvali do
dalšího kola. Pak mně na gymplu
nabídli, jestli bych nešel studovat
kantořinu. Nic jiného jsem v plánu neměl, tak jsem si řekl, proč ne?
A díky výborné paní profesorce
Eliášové, která mě na gymplu měla
z češtiny, jsem u zkoušek uspěl.“
 Ve Ptení jste na škole působil
plných jedenatřicet let. Jak jste se
sem dostal?
„Dostal jsem sem umístěnku. Mně
se tady ale hned od začátku líbilo. Po
dvou letech se tu začala stavět bytovka, takže mi nabídli obecní byt. Měl
jsem tehdy před svatbou, využil jsem
toho a zůstal tady.“
 Ke kantořině jste se dostal
skoro omylem a do Ptení jste byl
přidělen odborem školství. Zajímavé...
„To je pravda, ale musím říct, že za
celou kariéru jsem ničeho z toho
nikdy nelitoval. Nevyměnil
bych to za nic jiného! Jisté problémy mi nastaly až koncem
devadesátých let, kdy začala
administrativa a požadavky na řízení škol přerůstat
rámec zdravého rozumu.
Po vzniku samostatného
státu byla založena kupa
úřadů a každý z nich si
začal vymýšlet spoustu věcí jen pro to, aby
zdůvodnil svoji vlastní
existenci. Hlavně kvůli
tomu jsem v roce 2009
odešel do předčasného

důchodu. To byla doba rámcových
vzdělávacích programů...“
 Na školu jste se však coby učitel
nedávno vrátil...
„Kantořina mě nikdy nepřestala
bavit. Předchozí školní rok jsem
tu tři měsíce vypomáhal poté, co
několik učitelek češtiny postupně odešlo na mateřskou. Byl jsem
rád, že si nakonec vzpomněli
i na mě. Navíc jsem to měl na omezenou dobu a vynechávali mě z některého papírování. Díky tomu mě
to bavilo a snad i děti a rodiče byli
spokojeni.“
 Ve Ptení připravujete náročné muzikálové divadlo, k němuž
mimo jiné píšete scénáře a písňové
texty. Kde jste se to naučil?
„Já jsem nevěděl, co všechno umím, dokud jsem to nezačal dělat... (úsměv) Ve Ptení se
ale divadlo dělalo vždy. Je tady
k tomu vhodný sál a nevyužívat ho,
to by byl hřích. Každoročně jsme se
jako kantoři střídali a tvořili divadelní
představení buď podle toho, jak
kdo měl zrovna čas, nebo
kdo to dostal příkazem. V devadesátých letech se stalo, že na začátku
jednoho školního
roku onemocněla učitelka, která
byla zrovna na
řadě. Tak jsem se
začal zajímat, kde
by se daly sehnat ně-

jaké scénáře. Chtěli jsme objednat nějakou pohádku z nakladatelství Dilia,
jenže ten rok se k němu nešlo dostat.
Řekl jsem si tehdy, že divadlo píše kde
kdo, že i náš pan prezident je dramatik a tak to tedy zkusím. Tím vznikla
v roce 1994 první pohádka ´O Kubovi
a princezně Magdalence´, která se setkala s obrovským úspěchem.“
 Nějaký talent jste tedy ovšem
mít musel...
„Než jsem začal psát první hru, tak
jsem si vůbec nedokázal představit,
že bych to zvládl. Třeba na základní škole byl pro mě problém napsat
´slohovku´ na tři čtvrtě strany. Na
gymplu už ne. To už jsem měl dokonce se spolužákem směnný obchod:
on mi dělal rysy do deskriptivy a já
mu psal slohové práce. Prostě jsem

napsal dvě a on si vybral tu, která se
mu více líbila. Stejně tak on udělal
dva rysy a já si vybral ten, který se víc
líbil mně. Takže díky své neobratnosti
v deskriptivě jsem o to víc mohl rozvíjet svůj literární talent.“ (úsměv)
 To, že píšete vlastní hry, má obrovskou výhodu v tom, že je můžete přizpůsobit přímo potřebám ptenského
dětského ansámblu. Děje se tak?
„Ze začátku jsem musel hry skutečně přizpůsobovat, a to zejména
množství zájemců. V představení
jsme mívali v průměru tak pětatřicet
herců. Po prvních úspěšných premiérách byl zájem obrovský. V jedné
hře jsme měli dokonce šedesát herců
z celkem sto padesáti žáků školy. Teď
už to píši hlavně tak, aby to všechny
děti zvládly. Zkoušíme normálně po

na to si tady nehrajeme. Nám jde o to,
abychom si to užili při zkouškách a pak
i během představení. Zásadní je, aby
ztohodětimělyzážitek. To,žeztohomají
zážitek i diváci, tak to už je něco navíc.“
(pousměje se)
 V publiku u vašich her sedí často děti, které umí být velice upřímné. Pokud dospělého hra nebaví,
tak už si ji nějak odsedí. U dětí je
to jiné, začnou se vrtět, povídat si,
rušit. Máte nějaký recept na to, jak
zaujmout právě náročné dětské
publikum?
„I v tom byl určitý vývoj... Musel
jsem se naučit řemeslo. Zjistil jsem
třeba, že nefungují delší monology
a výstupy. Maximálně po dvou minutách je potřeba vystřídat herce na
jevišti. Pořád musí být nějaká změna.

Talent? Nevěděl jsem, co všechno
umím, dokud jsem to nezačal dělat...
Třeba na ´základce´ byl pro mě problém
napsat ´slohovku´ na tři čtvrtě strany,
ale na gymplu jsem už měl směnný obchod
vyučování, a pokud bych s některými
něco dělal na jevišti a ostatní jenom
dvě hodiny seděli, tak to nejde. Oni se
tu pak honí po aule a tak dále...“
 S jakým největším problémem
se při zkoušení setkáváte?
„Nejdůležitější pro mě je, aby děcka byla slyšet. To je i hlavní kritérium
při konkurzu. Vždycky si stoupnu
na druhou stranu sálu, a když dítě
z pódia slyším, tak je okamžitě bereme.
O nějakém talentu vůbec neuvažujeme,

Například ve druhé pohádce jsem
měl asi dvanáctiminutovou část, kdy
se tam bavili pořád stejní čtyři herci
a dávali si hádanky. A to už bylo vidět,
že to publikum moc nebere. Taky by
to mělo být vtipné, a to hlavně proto,
aby se herci bavili už během zkoušek,
protože klasická pohádka by je asi
moc nezaujala.“
2. díl rozhovoru
najdete v příštím vydání

➢

vizitka
KAREL FOLTIN

Foto: Martin Zaoral

✓ narodil se 15. srpna 1948 v Prostějově
✓ do základní školy chodil v ulici Kollárova. Na Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov
maturoval v roce 1966. Následně pokračoval
ve studiu oboru Čeština - Výchova mimo vyučování na pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Studium ukončil v roce 1971.
✓ po skončení vysoké školy dostal „umístěnku“ na základní školu do
Ptení, kde se o sedm let později stal ředitelem
✓ v roce 2009 odešel do důchodu
✓ v roce 1994 založil Ptenské dívčí divadlo, které se později přejmenovalo na Ptenské dětské divadlo (PĎĎ)
✓ o rok později mu vyšla první kniha „Přece se nebudete bát“, která
obsahovala zhruba třicet historek ze Ptení a okolí. Jejím ilustrátorem
byl výtvarník Josef Zelený. Následoval soubor prvních sedmi divadelních her Pohádky pro naše děti a děti jejích dětí (1999)
zajímavost: od mládí se věnuje fotografování a v současnosti svým
známým i bývalým žákům dokumentuje svatby

16070712275

PTENÍ Kdyby Jára Cimrman
žil v dnešní době, určitě by psal
další a další divadelní hry plné
laskavého humoru i pochopení
pro lidské slabosti. Pravděpodobně by bydlel v nějaké vesničce podobné „jeho“ Liptákovu.
Zřejmě by tam díky svým znalostem a bohatým životním zkušenostem učil ve škole. Mezi žáky
i sousedy by se těšil nebývalé oblibě, a to ani ne tak pro svoji spisovatelskou činnost, ale zejména díky
své přátelské a otevřené povaze.
Navzdory svému věku by ho vše zajímalo a měl by řadu koníčků. Přitom by platilo, že vše, co dělá, dělá
skutečně rád. Kdyby Jára Cimrman žil v dnešní době, bezpochyby
by v mnoha ohledech připomínal
osmašedesátiletého Karla Foltina
ze Ptení. S tímto všeumělcem jsme
měli možnost hovořit u příležitosti
letošního Ptenské Dětské Divadlo
(PĎĎ), které v roce 1994 založil
ještě jako dívčí. Místní patriot působil ve škole jedenatřicet let jako
ředitel, loni se před žáky opět postavil po šestileté pauze. Na rozdíl
od úřednické práce jej kantořina
nikdy nepřestala bavit. Dnes vám
přinášíme první část obsáhlého
rozhovoru. Druhou najdete už
v příštím vydání.

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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ZASTUPITELÉ ODMÍTLI SMĚNU POZEMKŮ S ŽIDY 3±0)" %
„Chceme jen vrátit,
co nám ukradli nacisté,“
argumentoval
Petr Papoušek
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EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Z předešlých vydání Večerníku už víte, že magistrát chce od Federace židovských obcí České republiky za více
než tři miliony korun odkoupit pozemek na Městském hřbitově v Prostějově, a to za účelem rozšíření. Radní ovšem narazili,
Židé parcelu o výměře jednoho hektaru, kterou vůbec nevyužívají, prodat odmítli. Přišli ale s jiným návrhem, výměnou
chtějí park ve Studentské ulici! Každý jistě chápe, proč...

Michal KADLEC
Přestože již rada dala najevo nesouhlas s výměnou zmíněných pozemků,
navrhovaný „kšeft“ se projednával i na
pondělním zastupitelstvu. A komunální politici napříč politickým spektrem
řekli Židům taktéž jasné: NE! Hned na

PROSTĚJOV Vyšetřování čtyřiaosmdesátileté paní Ilony R.,
která byla nedávno zadržena
v Kauflandu a označena za zlodějku (Večerník exkluzivně informoval - pozn.red.), je u konce.
Pocit ponížení však u staré paní
přetrvává. Zjišťovali jsme, jak se
dále vyvíjel případ seniorky, která byla policií vyslýchána kvůli
špatně zvážené zelenině a rozdílu
šestadvaceti korun, za který dle
svých slov ani nemohla.

začátku projednávaného bodu programu se o slovo přihlásil předseda Federace židovských obcí České republiky
Petr Papoušek. Zastupitelům se snažil
vysvětlit, proč Židé odmítají hřbitovní
pozemek prodat, ale chtějí jej vyměnit
za park ve Studentské ulici.
pokračování na straně 16 >>>

Po zadržení policií byla seniorka
předvolána k podání vysvětlení na
Policii ČR. „Pro babičku to bylo celé
neobyčejně stresující, už toho na ni
bylo moc. Ze strany policie však byla
záležitost uzavřena jako nesmyslná
a bezpředmětná. Dále se tím prý nebude nikdo zabývat. Babička je na
tom ovšem momentálně mizerně,
snaží se na vše zapomenout,“ reagovala na dotazy Večerníku paní Iva,
která je vnučkou vyšetřované paní.
Po formální stránce je tedy případ
uzavřen. „Mě by však stále zajímalo, kde se stala chyba...,“ posteskla si
paní Iva s tím, že po uzavření případu
ze strany policie předpokládá nějaké
vysvětlení od obchodního řetězce či
bezpečnostní agentury. Toho se však
zatím nedočkala.
(mls)

Něžná síla ve vedení kulturních organizací na půdě zastupitelstva
odpoledne se tak obě ženy přišly
ukázat zastupitelům. „Nechtěla
bych tady moc řečnit, hlavně bych
vás všechny chtěla pozvat na Velikonoční jarmark a veškeré doprovodné kulturní akce,“ pronesla vedoucí
oddělení DUHA Pavla Vašková.
Na ředitelku kina Metro 70 pak
měli zastupitelé dokonce i dotazy.
Řeč padla hlavně na slibovanou kavárnu, na kterou se zeptala Milada
Sokolová (ODS). „Jak všichni víte,
předsálí je velmi prostorné a nabízí
celou řadu možností k využití. Na-

příklad tam, kde se dneska nachází
bar, bychom to v nejbližších měsících chtěli celé přestavět a kavárnu
provozovat. Už nyní jsme rozjeli
výrobu a prodej popcornu, což
si často žádali naši diváci,“ uvedla
Barbora Prágerová. Vzápětí zastupitelům představila i nový program
kina, nutnost nejnutnějších oprav
i způsob, jak nejvíce nalákat nové
diváky. „Máme v úmyslu v budoucnu vytvořit kulturní platformu,
která bude nad rámec běžného provozu. I nadále budeme provozovat

galerii, chceme zde pořádat i atraktivní koncerty. Vytvoříme takovou
dramaturgickou skladbu programu,
která by přilákala co nejširší spektrum diváků různého věku, předeslala šéfka kina Metro 70. (mik)
Exkluzivní rozhovor s Barborou
Prágerovou jste mohli najít už
v jednom z únorových čísel Večerníku, novou vedoucí KK Duha
Pavlu Vaškovou jsme podrobili
otázkám v rámci seriálu „NA ROVINU“. Jak si poradila, se můžete
přesvědčit už v příštím vydání.

Foto: Michal Kadlec

17040510390

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Hned v úvodu
pondělního jednání si koaliční zastupitelka Ivana Copková
(KSČM) postěžovala, že i když
už nějaký ten den vedou Kulturní klub DUHA a kino Metro 70
nové dámy, doposud nebyly fóru
zastupitelů představeny. „Pokud
na tom trváte, oběma mladým
dámám zavolám, aby se dostavily,“ navrhla Alena Rašková
(ČSSD), primátorka Statutárního města Prostějova.
Jak řekla, tak učinila. Ještě během

letos slavíme jubileum...

infoservis

Konstelace bhvězd
ude v


ký

Ja

en?
šd

Nemusíte čekat na prvního máje, hvězdy už nyní slibují čas vhodný k navázání dlouhodobého vztahu plného lásky a romantiky. Prostějované by tedy
nyní neměli zůstávat doma, vyjděte do ulic hledat vysněného partnera!
STŘELCI - 23.11. až 21.12. Vztahy s vašimi nejbližšími se utuží, ale
stále ještě nebude všechno tak, jak
byste si představovali. Mezi vámi
a partnerem to bude trošku jiskřit.
Důvodem budou menší neshody
kvůli financím.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až
20.1. Je s podivem, že nedokážete
více bojovat za své peníze. Už dlouho jste nespokojeni se svojí výplatou, ale útrpně stojíte v koutě. Právě v tento čas je ale ta pravá chvíle
ozvat se před nadřízenými!
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Nespoléhejte na kamarády, se svým
problémem se tento týden musíte
poprat sami. Ostatně nebude se ani
čím chlubit, natož se někomu svěřovat. Máte dostatek vůle na to, abyste
se z toho vylízali sami.
RYBY - 21.2. až 20.3. Osoba z nejbližšího okolí vás překvapí nádherným dárkem. Budete se jí to snažit
oplatit, přičemž u toho dojde hned
k několika romantickým událostem. Prostě se zamilujete až po uši,
nebudete mít úniku!

nákupní servis
pro vás
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Svátky jara jsou za dveřmi a tak je nejvyšší čas připravit se nejen na koledníky. Velikonoční
sáček míchaný koupíte nejvýhodněji v Kauflandu, který jako jediný nabízí vajíčka s hroznovým cukrem. Kdo má rád mandle s příchutí tiramisu, měl by navštívit Tesco a rovnou
vzít i lentilky od Orinu. Pro čokoládového zajíčka se pak určitě zajděte do Lidlu a želé do
Hariba koupíte nejlevněji v Albertu.
Ať se dílo zdaří!
Průzkum proveden 5. dubna

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: Čehovice
Dne: 2. 5. 2017 od 7:30 do 13:30 hodin. Vypnutá oblast: levá strana ulice ve
směru od ZD od č. 165 po č. 46 (včetně
č. 41) a č. 53 a 72 na pravé straně ulice.
Obec: Prostějov
Dne: 3. 5. 2017 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: část ul. Olomoucká od č. 64 po č. 94, ul. V. Outraty
od č. 1 a 2 po č. 7 a 14, ul. Tovačovského
od č.1 po č. 23, ul. Barákova od č. 5 po č.
47, Kotkova č. 1.
Obec: Plumlov, Soběsuky
Dne: 3. 5. 2017 od 7:30 do 9:30 hodin.
Vypnutá oblast: část města Plumlov
od křižovatky u rybníka ve směru obcí
Vícov a Soběsuky po konec vč. vodárny,
ČOV, AGROP Nova s.r.o (pila Plumlov), celá lokalita Vinohrádek s ul. Vinohrádky, Lesnická, V Borkách (vč. hřiště), ul. Boskovická od č. 296 a 383 po
hřbitov vč. veškerých podnikatelských

subjektů, GREWIS s.r.o, stavebnin,
autoservisu, PNEU Bureš s.r.o, ZOD
Plumlov vč. firem v areálu, zahradnictví,
dále celá obec Soběsuky včetně Domova pro seniory.
Obec: Mostkovice
Dne: 4. 5. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Malá,
Nová, U Hřiště, část ul. Za Sokolovnou
od ul. Malá sm. Domamyslice po č. 822.
Obec: Držovice
Dne: 4. 5. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce Držovice s ulicemi a jejich částmi: oboustranně ul. Olomoucká od č. 146 a 479 (PK
Cars),161 po č. 244 a 227, ul. Tichá od
č. 1 a 6 po č. 3 a 12, celá ulice s č.466 a
228, část ul. Na Romži od č.5 po konec
ul. sm. fotbalové hřiště, J. Ježka s č. 1 a 2.
Obec: Otinoves
Dne: 4. 5. 2017 od 7:30 do 17:30 hodin. Vypnutá oblast: od č. 26, 70 a 32

na tøi roky a bude
    x
JUDr. Bohuslav Švamberk
předseda
Ing. Martin Plachý
(Remachem, a.s.) - místopředseda
Milan Grmela
(Pozemstav Prostějov-servis, s.r.o.)
místopředseda
PhDr. Maria Řičánková
(Studio CTC, s.r.o./ - člen
Ing. Ladislav Bartoň
(Sklárny Moravia, a.s.) - člen
[

&( $x

RNDr. Tomáš Tesař
(OSVČ)
Ing. Jaromír Opravil
(ZAHRADA Olomouc s.r.o.)
Věra Bernatková
(OSVČ)

Na volebním shromáždění delegátů
OHK v Prostějově byl dne 4.4.2017
zvolen nový předseda představenstva. Stal se jím JUDr. Bohuslav
Švamberk, který po deseti letech vystřídá Ing. Martina Plachého ze společnosti Remachem, a.s.
JUDr. Bohuslav Švamberk je členem předsednictva České společnosti pro rozvoj bydlení a členem představenstva Sdružení bytových družstev a
společenství vlastníků ČR. Zabývá se
projektovým řízením revitalizací bytových domů, finančním a dotačním

poradenstvím pro SVJ a BD a zabezpečuje správu nemovitostí. Věnuje se
také publikační a lektorské činnosti.
Několikrát obhájil prestižní ocenění
značky CZECH MADE v rámci programu ČESKÁ KVALITA.
Po dlouhých téměř dvacetti letech
opustila řady představenstva Ing.
Emilie Hnízdilová (Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov, a.s.-do roku 2010, Sklárny Moravia a.s.
- od roku 2011), kterou vystřídá Ing.
Ladislav Bartoň ze společnosti Sklárny Moravia a.s.

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
27.4. Mobilní (za)řízení ve firmě
11.5. BOZP a pracovnělékařské služby – přednáší Robert Křepinský
19.5. Hanácky glétování v Loučanech
23.5. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – přednáší Ing. Kačírek
Na měsíc květen dále připravujeme:
Setkání Klubu personalistů
Facebook a sociální sítě – jejich využití v marketingu firmy

Centrum sociálních
  *(74  939
Lidická 86, 796 01 Prostějov

... tentokrát ze sortimentu: NA VELIKONOCE...

-

Pøedstavenstvo OHK
v Prostìjovì je voleno

po konec obce sm. Rozstání a ZD, včetně Agro, mlékárny.
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 5. 5. 2017 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: ulice Komenského od č. 224 po č. 39 (vč. ZŠ)
a č. 17 (mimo domu s pečovatelskou
službou). Celé ulice: Mánesova včetně
areálu zámku a č. 85-139, ul. Podlesí
(včetně areálu MŠ a č. 308, 10), ulice
s čísly 157 - 217, 15, 16, 14 - 182, ul.
Havlíčkova (vč. č 34, 137, 180, 136,
177, 32, 229).
Obec: Doloplazy - Poličky
Dne: 5. 5. 2017 od 7:30 do 12:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Poličky.
Obec: Prostějov
Dne: 5. 5. 2017 od 7:30 do 16:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. Plumlovská s č.
38 a 40, celá ul. Březinova, Bezručovo
nám. č. 11 a 12.

Vážení spoluobčané, návštěvníci našeho zařízení.
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o., se sídlem Lidická 86, Prostějov již jedenáct roků poskytuje své služby domov pro seniory a domov se
zvláštním režimem v areálu staré nemocnice. Před dvěma lety jsme rozšířili služby o domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou
chorobou, denní stacionář pro seniory, odlehčovací službu a chráněné
bydlení. Celková kapacita pobytových služeb je v tuto chvíli 247 uživatelů. Služby jsou rozděleny po budovách, které jsou rovnoměrně rozmístěny v parku, jenž je součástí areálu. Zde uživatelé tráví volné chvíle nejen
v letních dnech, ale po dobu celého roku. Většina uživatelů je se sníženou schopností pohybu a využívají různé kompenzační pomůcky jako
chodítka, invalidní vozíky či dokonce elektrické skútry. Proto bychom
chtěli požádat všechny návštěvníky, kteří do našeho zařízení zavítají ať
už na návštěvu svého příbuzného, či známého, nebo jen využít prostoru
parku, jenž je určen i široké veřejnosti, aby dbali při pohybu areálem zvýšené opatrnosti, dodržovali sníženou rychlost při jízdě autem i na kole
a vždy brali ohled na uživatele, jejichž je naše zařízení domovem. K parkování vozidel prosím využívejte parkoviště v ulici Lidická, před hlavní
bránou. V areálu svá auta prosím stavte výhradně na místech k tomu určených, nikoliv na trávnících, před vstupy do budov, kde tak bráníte přístupu sanitek a samotnému pohybu uživatelů. Kola prosím uzamykejte
do stojanů k tomu určených, neopírejte je o zdi budov.
Pokud na návštěvu přicházíte se svým čtyřnohým mazlíčkem, mějte jej
prosím na vodítku
a s náhubkem. Nevyužívejte park k jejich venčení a stane-li se, že zde
vykonají svou potřebu, nenecháváte exkrementy v trávníku.
Snažíme se, aby areál našeho zařízení přispíval k příjemné atmosféře.
Svým ohleduplným přístupem nám k tomu pomáháte, za což vám patří
náš dík.
Mgr. Soňa Provazová, sociální pracovnice domova pro seniory

E. ON Česká republika, s.r.o.

17033120374

LVI - 22.7. až 22.8. Váš kamarád
se dostane do životních problémů,
což vám bude hrozně líto. Jenomže
i přes ochotu vám vlastní mu pomoci nedokážete. Týká se to totiž
natolik intimních věcí, že se ani neodvážíte pomoc nabídnout.
PANNY - 23.8. až 22.9. Nepleťte
se do věcí, do kterých vám absolutně nic není. Právě tento týden se
hodně spálíte, neboť se začnete starat o problém člověka, který si absolutně nepřeje cizí pomoc. Dokonce
vás napadne.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Můžete
očekávat zajímavý přírůstek do rodiny, přičemž nemusí jít o dítě. Nechte
se překvapit, jeden z příbuzných se
totiž vytasí s fenomenálním překvapením. Bude jen na vás, jak celou věc
přijmete.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Očekávejte menší ztrátu peněz. Nepůjde
o nic velkého, ovšem nebudete si
momentálně moci dovolit všechno
to, na co jste zvyklí. Ostatně větší
skromnost vám rozhodně neuškodí, naučíte se šetřit.

15012920079

BERANI - 21.3. až 20.4. Raději
v těchto dnech držte pusu na
zámek, odpovídejte, jen když budete tázáni. Vaše myšlenkové pochody
totiž tentokrát nebudou mít valnou
úroveň a případná řeč by mohla působit jako jedovatá slina.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Při jídle se
rozhodně nijak neomezujte, nepotřebujete si hlídat kalorie. Naopak!
Vůbec nic se nestane, když pár kilogramů přiberete. Aspoň se vám
tukem obalí nervy, které nemáte
zrovna v pořádku.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Do
zpěvu vám příliš nebude, ovšem
svůj volný čas si vyplníte podle
svého. A to je dobře, protože tento
týden budete mít volna víc, než si
myslíte. I když nebudete mít náladu,
pár humorných epizod prožijete.
RACI - 22.6. až 22.7. Ve středu
na nic nečekejte a vsaďte si Sportku! Právě na tento den vám hvězdy
předpovídají obrovské štěstí ve hře.
Zato v lásce budete paběrkovat,
tady vám pšenka nepokvete. Zůstaňte u hazardu.

INFORMUJE
Okresní hospodářská komora v Prostějově
má nového předsedu představenstva

17031720304

Prostějova
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dalekohledu je možné pozorovat veliké množství zajímavých podrobností, např. protuberance, filamenty apod. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí a ve čtvrtek od 20:30 hodin. Pouze v pondělí lze pozorovat Měsíc
s jeho krátery, pohořími a dalšími povrchovými útvary. Ve čtvrtek již bude Měsíc z večera nedostupný, ale o to lépe bude vidět
Jupiter, tvořící s hvězdou Spicou krásnou dvojici a další objekty. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „O PRINCI SATURNOVI A JEHO PRSTÝNKU“. Vstupné 20 Kč.

17040470387

 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí a ve čtvrtek od 15:00 hodin. Aktivita Slunce je nízká, nicméně v chromosférickém

letos slavíme jubileum...

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
SLUŽBY

PRODÁM

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

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

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

řádková inzerce / vzpomínky
Co vděkem za lásku
a péči tvou Ti můžeme dát
- hrst krásných květů naposled,
a pak jen vzpomínat...

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

Dne 6. dubna 2017
uplynulo první smutné
výročí od úmrtí naší dcery,
maminky a manželky
paní Ivety STEINEROVÉ.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

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.

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

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

Dne 17. dubna 2017
si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Josefa ZEDNÍČKA.
S láskou stále vzpomíná
rodina.

Stříhání a úprava psů v Prostějově
tel.: 774 942 100
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, žulových kostek, obruby
palisád a další. Rychle a kvalitně.
Tel.: 606 422 018

Dne 16. dubna 2017
uplyne druhý smutný rok ode dne,
kdy nás opustil starostlivý a obětavý
manžel, tatínek a dědeček
pan Miroslav POLÁK
z Prostějova
a zároveň dne 23. dubna 2017
by se dožil 78 let.
Děkujeme všem, kdo vzpomenete
s námi. Manželka Irena,
syn Miroslav a vnoučata
Natálka a Mareček.

POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich
Skácel, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz
PO - PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

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

Dne 19. dubna 2017
vzpomeneme
2. smutné výročí od úmrtí
paní Elišky KUČEROVÉ
ze Smržic.
S láskou stále vzpomínají
dcery a vnoučata
s rodinami.
Dny plynou
jak tiché řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 11. dubna 2017
vzpomeneme smutné
10. výročí od úmrtí mého
manžela, tatínka a dědečka
pana Františka KLEVETY
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka,
dcery s rodinami
a vnoučata.

Dne 14. dubna 2017
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustila naše milovaná
maminka a babička
paní Anna HEJDOVÁ.

Koupím motocykly československé
výroby. Tel.: 722 208 708
Vykupujeme starý nábytek do roku 1965,
lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje,
staré vzduchovky i nefunkční, starou
pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy
a celé pozůstalosti. Tel.: 702 809 319
Dne 13. dubna 2017
uplyne třetí smutné výročí od úmrtí
paní Marie RIEDLOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel Rostislav, syn Petr
s rodinou a dcera Jitka s rodinou.

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Zednictví Vančura vám kvalitně
a levně zhotoví veškeré stavební
práce menšího i většího rozsahu, kontakt: zednictvivancura@seznam.cz,
tel.: 774 627 358

PODĚKOVÁNÍ

Dne 6. dubna 2017
by se dožila 79 let
paní Marie KORČÁKOVÁ,
roz. Burgetová
a 13. dubna 2017
vzpomeneme 8. výročí od úmrtí
naší milované maminky a babičky.
S bolestí v srdci vzpomíná
dcera Marie a vnuci Petr
a Pavel.

Dne 14. dubna 2017
si připomeneme 18 roků,
kdy mě opustila moje
milovaná manželka,
paní Emílie KUBÁLKOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte se mnou.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 22. dubna 2017
by se dožil 92 let náš milovaný
tatínek a dědeček
pan Jaroslav HEJDA.
S láskou a úctou vzpomínají
syn a dcera s rodinou.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

16011421482

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

Dne 8. dubna 2017
uplynulo 10. výročí úmrtí
pana Františka JOSEFÍKA
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Hana s rodinou,
synové Jiří a Pavel.

Utichklo srdce,
zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.

Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018

Stříhání pejsků, Prostějov, tel.:
606 166 853

Dne 16. dubna 2017
by se dožil 69 let
pan Bedřich KOPECKÝ
z Protivanova.
A zároveň dne 26. dubna 2017
uplynou 2 roky
kdy nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Milada a synové
Jaroslav a Petr s rodinami.
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme
dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.

KOUPÍM

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

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

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

Zdravotní prodejna Ivka, Plumlovská
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.: ul., nabízí nové jarní vzory kvalitní
721 344 771. Práce strojem UNC, koženéobuvi inavelmi problémovýnohy
(kostky, nárty, ostruhy) + doplňkový
výkopové, terénní práce.
prodej dárkové kosmetiky a molitanů
Rekonstrukce koupelen.
různé výšky. Otevřeno i v sobotu.
Tel.: 605 459 652
Kanalizační přípojky, zemní práce,
demolice. Tel.: 606 422 018
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REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro Prodám RD 4+1 v Určicích, výměra
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 pozemku 1900m 2, cena 2, 5 mil. Tel.:
603 902 007
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
Koupim byt 2+1 nebo 3+1 v Prostejově,
774 421 818
osobni vlastnictvi.Telefon: 732 347 642,
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba volat po 17. hodine. RK nevolat.
v hotovosti. 774 409 430
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově, Krasická
ul. Tel.: 602 775 607
Hledáme ke koupi byt 3+1,
i k rekonstrukci, 774 409 430
KOUPÍM CHATU. Mobil 792 284 176

Děkuji všem příbuzným,
přátelům, kamarádům, známým
a bývalým kolegům ua účast,
květinové dary a slova útěchy
na posledním rozloučení
s panem Tomášem VORÁČEM.
Poděkování patří i pohřební službě
paní J.Václavkové za profesionální
přípravu rozloučení.
Manželka a děti s rodinami.

www.vecernikpv.cz

Pronajmu prostory bývalé vinotéky
v Pv, Plumlovská ul. Možnost
i jako obchod, kancelář apod. Tel.:
604 202 135

Dne 5. dubna 2017
uplynulo 13 roků od úmrtí
paní Vlasty TOMÁŠKOVÉ.
Všichni kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Jan, vnučka Lenka
a pravnouček Honzík.

Dne 11. dubna 2017
vzpomeneme první smutné
výročí od úmrtí
paní Věry MENŠÍKOVÉ
ze Ptení.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje dcera
Ivana s rodinami.

Dne 9. dubna 2017
uplynul 2. smutný rok od úmrtí
pana Antonína DRMOLY
z Brodku u Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
maminka s rodinou
a družka

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

OZNÁMENÍ

Prodám stavební parcelu ve Vrahovicích Hledá se ztracená rezevě-bílá kočka ze
600m2 cena 800/m2, při rychlém sidl. E. Beneše. Informce 724 527 062.
Děkujeme
jednání sleva. Tel.: 776 18 34 71
Pronajmu v centru města Prostějov Sháním ke koupi RD, zahrada a garáž. Hledám doučování účetnictví – studentka 2. ročník obchodní akademie.
zavedený obchod s občerstvením. Tel.: 731 083 931
Tel.: 777 099 406
Zmrzlinový stroj k pronájmu k tomu,
Koupím byt 1+1. Tel.: 732 715 302
nájem 6000 Kč tel.:777 135 540

SEZNÁMENÍ
Hledám ženu k hezkému trvalému
vztahu. Já 54/180/80. Tel.: 775 682 084
69-letá vdova, plnoštíhlá hledá přítele.
Tel.: 606 425 313

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

17012020068

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

Pohřební služba FCC Prostějov,Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
Poslední rozlouèení
Pohřební služba Pavel Makový
Pondělí 10. dubna 2017
    
Marie Mašková 1946 Kelčice 12.00 kostel Vřesovice
Ivanka Refková 1940
Prostějov Úterý 11. dubna 2017
Růžena Hanáková 1933
Prostějov Julie Tillová 1922 Stařechovice 14.00 kostel Kostelec na Hané
Jaroslav Musil 1942
Krumsín Středa 12. dubna 2017
Jan Suchomel 1942 Prostějov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Věra Himrová 1925
Prostějov
VladimírChromec1950 KostelecnaHané PhMr. Irena Sladká 1927 Prostějov Jiřina Valentová 1928 Kostelec na Hané
Eva Brázdová 1947
Holubice
Jiří Grmela 1975
Protivanov MUDr. Vladislav Košťálek 1952
Kostelec na Hané Lubomír Hořava 1933
Baldovec
Jiří Novák 1928
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
 =:=  & 
Poslední rozlouèení
Mgr. Zdeněk Berg 1950
Prostějov Pondělí 10. dubna 2017
František
Mazura
1920
Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Mazouchová 1931 Prostějov
Ludmila Vykoupilová 1932 Prostějov Svatava Šťávová 1931
Výšovice Marie Gregorová 1948
Olšany u Pv
Antonín Melka 1950
Myslejovice Anna Simonová 1935 Kralice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
Jindřiška Grygarová 1934
Kostelec na Hané
Jaroslav Švancara 1955 Horní Štěpánov
Františka Zuzaníková 1930Prostějov
Štěpán Richter 1939
Ondratice

Poslední rozlouèení
Čtvrtek 13. dubna 2017
Josef Dostál 1938 Smržice 11.00 Obřadní síň Prostějov
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H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře Hledám elektrikáře vhodné i pro absopánských sak na krátkodobé brigády loventy, nebo aktivní důchodce. Tel.:
v průběhu roku. Životopisy zasílejte 774 989 007
na: H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01,
Prostějov, e-mail: personal@hdas.cz, Oděvní firma PRO LEN s.r.o. hledá
telefon: 582 305 600, 602 574 287 pro pobočku v Prostějově vhodného
uchazeče na pozici skladník. Požapí. Brablecová.
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
dujeme: SŠ vzdělání, znalost práce
Přijmeme pracovníka na úklid prona PC, spolehlivost, odpovědnost
vozních prostor. Místo vhodné pro
a ochotu přizpůsobit se potřebám firPRÁCI NABÍZÍ
OZP. Tel: 603 221 538
my. Nabízíme: nástupní plat 16 000
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Kč, práci v jednosměnném provozu,
STAVEBNÍ FIRMA přijmeme na
Hledáme pracovníky na pozici zámečník 25 dní dovolené, nástup ihned. Náplň
Asistent/-ka ředitelů
18 000 Kč jednosměnný
ÚSV
Linaplast Kralice na Hané
HPP ZEDNÍKA - FASÁDNÍKA.
-montér ocelových konstrukcí včetně práce: nakládky a vykládky, příjem
Manipulační dělník/-ce
18 000 Kč dvousměnný
základní+praktická Alika Klenovice na Hané
Nabízíme: výborné platové podmínky. opláštění a potrubáře výhodou svářečzboží a následná kontrola, manipulace
Operátoři barevny
14 500 Kč třísměnný
střední odborné
Toray Textiles Central Europe Pv
Tel.: 608 984 766
ský průkaz CO2, TIG, elektroda. Nutná s břemeny na skladě, vychystávání obPomocní kuchaři – rozvozci stravy 11 500 Kč jednosměnný
střední odborné
Středomoravská nemocniční Pv
znalost
výkresové
dokumentace,
Hledáme řidiče sk. B na dodávku do 3,5t výhodou zkušenosti v oboru, možno jednávek, balení. Výhodou znalst NJ,
Operátor/-ka pro masnou výrobu 21 000 Kč dvousměnný
střední odborné
Makovec Držovice
- vnitrostátní i mezinárodní přepravu. i absoloventi, zaučíme. Dobrý zdravotní zkušenosti na pozici skladníka. KonPrávník/-čka
právního
takt: pí. Burgetová, tel.: 588 517 760,
Volejte: 776 449 009
stav, fyzická zdatnost. Montáže i mimo kamila.burgetova@prolen.cz
a personálního odd.
27 950 Kč pružná prac. doba vysokoškolské
Statutární město Prostějov
okr. Prostějov, ubytování, doprava hraÚdržbáři elektro
25 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Hanakov Prostějov
Rudolfovo pekařství přijme:
zená. Nástup možný ihned. Platové podVšeobecná sestra/bratr
29 150 Kč dvousměnný
ÚSO s maturitou Domov pro seniory Jesenec
 obchodního zástupce
mínky dle zkušeností. Tel.: 734 103 861,
Skladníci
–
administrativní
pracovníci
12
500
Kč
jednosměnný
střední
odborné
Kittec Vranovice-Kelčice
 prodavačku pečiva, ranní
Zámečnictví Petr Zajíček.
a odpolední směna
BOWLING PALACE
 uklízečka ranní směna + sobota
přijmeme ČÍŠNÍKA/BOWLERA
 dělníka do výroby – provoz Kostelec
- hlavní pracovní poměr.
na Hané, ranní a noční směna, provoz
Požadavky - bezúhonnost, příjemné
Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod. vystupování, technické zaměření
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
a zručnost, znalost AJ. Praxe nebo
vyučení
v
oboru
číšník
výhodou,
odPozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Přijmeme brigádníky na letní
polední směna ÚT - SO. Pro obsluhu
sezonu na plumlovské přehradě.
Číšníci/servírky
85 Kč/hod.
turnusové služby
základní+praktická Jozef Paníček, Prostějov
bowlingu
zaučíme.
Tel.:
728
634
274
Telefon: 777 301 936,
Řidiči malého
kocourek.radek@seznam.cz
dodávkového vozidla 80 Kč/hod.
jednosměnný
střední odborné
Radim Metzner, Čelechovice na Hané
Restaurace v Prostějově přijme pomocnou
Úklidoví pracovníci 66 Kč/hod.
jednosměnný
základní+praktická MW-DIAS - nemocnice Prostějov
Hledám pracovníky do lesa na sázení sílu do kuchyně, dobré platové podmínky,
Uklízeč/-ka
stromků, dobré platové podmínky. praxe v oboru výhodou. Informace na tel.:
provozu pekárny
80 Kč/hod.
jednosměnný
střední odborné
Radim Metzner, Čelechovice na Hané
777 011 191
Tel.: 775 967 516
Pokud hledáte práci, inzerát ve
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
Přijmu kuchaře, příp. pomocnou sílu. Firma Nature s.r.o. přijme brigádníky
Večerníku vám tento týden
( i studenty) na sobotní směny do tříKontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
Nutný ŘP sk. B, tel.: 775 711 241
dírny sběrového papíru v Držovicích.
nabízí hned dvacet nabídek...
Tel.:
603
463
417
Firma sídlící v Pv přijme řidiče sk.
C, E na vnitrostátní i mezinárodní
Přijmeme brigádníky na obsluhu
MIMOØÁDNÌ
dopravu. tel.: 602 502 098
v letní zahrádce, možno i na smlovu.
Beton Morava, zakázková výroba z betonu Nástup možný ihned. Tel.: 775 780 046
přijme pracovníky na HPP, OSVČ Hledám řidiče na Tatru 815, bližší info
i brigádně. Nabízíme 150 - 200 Kč/hod., na tel.: 604 200 881
INZERCE
požadujeme pracovní nasazení, spolehlivost, zručnost. Volejte na tel.: 608 424 595
dalšího èísla
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru invaje ve ÈTVRTEK
MÓDNÍ STUDIO Prostějov hledá
lidní důchodkyni na úklid kancelářkrejčí, švadleny pro zakázkovou výských prostor v Prostějově. Zkrácený
13. dubna
robu oděvů. Absoloventy zaučíme!
pracovní úvazek. Info na tel. čísle:
Tel.: 724 208 474
602 786 692.
ve 12.00 hodin

HLEDÁTE PRÁCI?


   

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

HLEDÁTE BRIGÁDU?
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UZÁVÌRKA

17040610395
17031520294

17021020151

17040720401

16032110316

17040510388

17032310321

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 10. dubna 2017
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I patnácté vydání 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 13. 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




!"#

Sušilova 5
Petra SLÁMOVÁ, Lipová 42
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 500 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...




!"#

Petr Zlámal
Lenka JURČÍKOVÁ, Moravská 22, Prostějov
Výherce získává: 2 VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
OSMISMĚRKA

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE





!"#

PRODĚTI Zdena KALVODOVÁ, Partyzánská 521, Kostelec na Hané
Výherce získává: POUKAZ na rodinný vstup
v hodnotě 400 Kč.

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

SU
DO
KU





SUDOKU

!"#

5,2,5,6
Markéta KOHOUTOVÁ, Ptení 129
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na konzumaci.
KŘÍŽOVKA

17031760308



Výherce získá 2 VSTUPENKY
 
 

 



!"#

Badminton pro rodiče a děti zábava pro volný čas
Helena ŽOUŽELKOVÁ, Držovice 13
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby klubu.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

    

17030260247

U NÁS MŮŽETE OCHUTNAT RIZOTO .......

17031760306

SUDOKU

OSMISMĚRKA

ROVNĚ, ELENA, ULITA, DŘEVINA, EUNUCH, BULVA, STVOL, OVSÍK, ALIBI,
PUSTIT, PRINC, POMOC, LARVA, KNÍRY, BŘÍZY, TENOR, LENOST, HANĚNÍ,
BRLOH, NÍTIT, UMĚNÍ, PARNO, STRUNÍK

Výherce získává POUKAZ
 
 

Výherce získá POUKAZ 




BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17032460332

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
hlavu státu, která nedávno navštívila
Olomoucký kraj včetně Prostějova a Konice...

16110213416

Výherce získá DVAKRÁT RODINNÉ
VSTUPNÉ    

Výherce získá POUKAZ
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TIP ku
VELIKONOČNÍ JARMARK

- koncert Ilony Csákové
KDY: PONDÌLÍ 10. DUBNA, 17:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV
Do Prostějova zavítá dnes, a sice týden před Velikonočním pondělím,
jedna z nejslavnějších a nejúspěšnějších zpěvaček České republiky!
Náměstí Tomáše Garyka Masaryka bude hostit koncert Ilony Csákové,
která se představí v rámci kulturního programu u příležitosti Velikonočních trhů 2017.
Možnost spatřit tuzemskou hudební hvězdu není jediným důvodem, proč
se do centra vypravit. O víkendu již proběhla vystoupení Karla Kekešiho,
národopisného souboru Mánes, prostějovské skupiny Majestico Muzikus, dechové kapely Krumsíňanka a pop-rapového hudebního seskupení
ATMO Music. Během nadcházejícího týdne bude kromě tohoto koncertu
k vidění a slyšení v úterý koncertní podoba české verze rockové opery Jesus
Christ Superstar, následující den vystoupí děti z prostějovských mateřských
a základních škol a vše uzavře ve čtvrtek prostějovská kapela Smokie revival.
Program, jenž byl pro lidi bažící po příjemném kulturním zážitku přichystán, je více než bohatý. A právě koncert Ilony Csákové by měl být jeho
pomyslným vrcholem. Držitelka zlatých i platinových desek za svá alba či
stříbrných a bronzových českých slavíků je společně se svými největšími
hity z alb či muzikálů velice dobře známá mnoha lidem napříč všemi věkovými kategoriemi. Csákové nenapodobitelný hlas si jistě velice dobře pamatujete díky písním, jako jsou „Proč mě nikdo nemá rád“, „Zavři oči“, „Když
se červenám“ či „La Isla Bonita“. Velký úspěch měla taktéž jako účinkující

akce
v regionu...
Rekviem za rytíře v Plumlově
Občanské sdružení
Špinavci zve na
zámek Plumlov, kde od soboty 15. až
do pondělí 17. dubna bude probíhat
historická akce s celodenním programem Rekviem za rytíře, která se bude
konat každý den od 9:15 do 17:30
hodin na zámeckém nádvoří. Vrcholem celého dne bude bitva s ukázkou
taktiky a střelby, jenž je na programu
půl hodiny po poledni. Na zámku se
představí elitní mušketýrský regiment
Raptus, kejklířská a divadelní společnost Komedianti, skupina šermu
Valmont s výstavou zbraní. Chybět
nebudou ani kejklířské pohádky akrobata a žongléra Slávka a sokolnické ukázky výcviku a příletu dravých
ptáků.

    ,# -1
v několika muzikálech, ze kterých by šlo zmínit například Vlasy, Kleopatra a zapomenout
nejde ani na Tři mušketýry.
To nejlepší ze svého repertoáru předvede
česká hvězda na náměstí T. G. Masaryka. Jeden z vrcholů kulturního programu nastane
v pondělí 10. dubna od 17:00 hodin. Tak
hurá všichni do centra města na koncert české
zpěvačky a dokažte Iloně Csákové, že ji alespoň někdo rád má!

Velikonoce na zámku v Čechách
Od čtvrtka 13. do pondělí 17. dubna
budou v Čechách pod Kosířem probíhat Velikonoce na zámku. V parku
bude po celý den připraveno hledání
zajíčka a skrytého pokladu, v zámku
pak velikonočně laděné interiéry a dílničky pro malé i velké.
Více na straně 11!

 DIVADEL
Školní 1, Prostějov
pondělí 10. dubna
17:30 Ústava
chorvatsko-česká komedie
20:00 Komorná
romantický thriller Jižní Korea
úterý 11. dubna
17:30 Na konci září
historické drama ČR
20:00 Masaryk
životopisné drama ČR/SK
středa 12. dubna
9:00 VELIKONOČNÍ JARMARK
ukázky řemesel, tradiční velikonoční
výrobky, dětské dílničky a jiné
20:00 Putování tučňáků: Volání oceánu
francouzský dokument
čtvrtek 13. dubna
15:30 Špunti na vodě
česká rodinná komedie
17:30 Power rangers: Strážci vesmíru
akční sci-fi USA
20:00 Rychle a zběsile 8
americký akční thriller
pátek 14. dubna
15:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
animovaný film USA
17:30 Putování tučňáků: Volání oceánu
20:00 Rychle a zběsile 8
sobota 15. dubna
15:30 Šmoulové: Zapomenutá
vesnice 3D
17:30 Špunti na vodě
20:00 Rychle a zběsile 8
neděle 16. dubna
10:30 Kráska a zvíře
americký fantasy film
15:30 Špunti na vodě
17:30 Proti vlastní krvi
akční drama Velká Británie
20:00 Rychle a zběsile 8
pondělí 17. dubna
17:30 Putování tučňáků: Volání oceánu
francouzský dokument
20:00 Zkouška dospělosti
francouzské drama

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 15. dubna
15:00 O MAŠINCE
pásmo pohádek ČR
17:30 KUBO A KOUZELNÝ MEČ
americký animovaný film
20:00 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
romantická komedie Velká Británie

Galerie N7

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
úterý 11. dubna
9:00 O HANÁCKYHO KOHÓTA
krajská postupová přehlídka dětí
ve zpěvu lidových písní
do 30. dubna
KRAJINA HANÁ
výstava Leony Hlavinkové

DIVADLO POINT

Olomoucká 25, Prostějov
středa 12. dubna
19:00 TESTOSTERON
hra, kde je sedm chlapů, sedm povah,
sedm nátur, sedm rozdílných hladin
testosteronu...
čtvrtek 13. dubna
19:00 TESTOSTERON
repríza představení

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 11. dubna
19:00 JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
hrají: J. Langmaier, A. Gondíková,

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
středa 12. dubna
16:00 RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
přijďte si poslechnout audioknihy
a odpočiňte si u antistresových omalovánek
do 13. dubna
SPISOVATELÉ JAK JE NEZNÁTE
Ernest Hemingway a Victor Hugo psali nazí.
do 30. dubna
JÁ A MOJE KNÍŽKA:
MALÁ DĚTSKÁ FOTOSOUTĚŽ
na adresu detske@knihovnapv.cz pošli
svoje „selfie“ s knížkou, která je tvoje NEJ.

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 30. dubna
MIROSLAV FRANTIŠEK
KOUPIL - VELIKONOCE
výstava souboru obrazů provázející nás
velikonoční tematikou od Poslední večeře
po Tomášovo vyznání

Zámek Konice
do 31. května
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL
do 28. dubna
OLOMOUČTÍ
výstava výtvarné skupiny

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 24. dubna
GEOLOGIE SVĚTA v amatérské
fotografii profesionálního geologa
výstava geologické zajímavosti
z pěti kontinentů v obrazech
do 25. června
POHŘBÍVÁNÍ V DOBĚ KAMENNÉ
výstava je věnována pohřebním zvyklostem
v mladší a pozdní době kamenné na základě archeologických nálezů z oblasti
střední Moravy. Návštěvníci se seznámí
s výsledky záchranných archeologických
výzkumů na zajímavých lokalitách, jako
jsou Kralice na Hané, Slatinky, Držovice
nebo Čechůvky. Dále bude představena
unikátní lokalita v Brodku u Prostějova, která byla objevena a prozkoumána
v roce 2015 při stavbě dálničního sjezdu.

Apollo 13

Barákova 12, Prostějov
pátek 14. dubna
20:00 KREYSON MEMORIAL
TOUR 2017
je to právě 25 let, kdy naposledy živě
zazněl koncertní program k desce Anděl
na útěku (1990). Program složený z písní
vydaných na albu Anděl na útěku, bude
Muzeum a galerie tak pro dlouholeté fanoušky připomínkou starých časů, těm mladým pak předv Prostìjovì
staví tvorbu kapely v době, kdy prožívala
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 období své velké slávy.
sobota 15. dubna
do 24. dubna
20:00 LIVEEVIL/NOTION DEEP/
KJÓSA SUGURI-KJÓSABORI
SARKONIA
výstava představuje více jak sto kusů prací
tohoto mistra lakových dřevořezeb druhé koncert aneb pořádná nálož metalu
čtvrtiny až konce dvacátého století

ZUŠ V. Ambrose

Kravařova 14, Prostějov
úterý 11. dubna
nám. Sv. Čecha 3, Prostějov
17:00 BESÍDKA ŽÁKŮ
do 11. dubna
středa 12. dubna
RADOSLAV KOČÁR
17:30 ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
výstava obrazů olejomaleb převážně
žáků ZUŠ V. Ambrose
z krajiny Vyškovska
do 28. dubna
„CESTY, CESTOVÁNÍ...“
výstava oceněných prací
Radnice Prostìjov
z okresní výtvarné soutěže.
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
do 31. května
neděle 16. dubna
VÝSTAVA
13:00, 14:00, 15:00
Výtvarný obor ZUŠ Plumlov
PROHLÍDKY VĚŽE se představuje...
Galerie Linka

17031070288

Kino METRO 70

  

Komenského 6, Prostějov
pátek 14. dubna
20:00 VELIKONOČNÍ ROCK IV.
koncert skupin KoKeNO, Plus, Smokie,
Minami, Katapult, R&R
neděle 16. dubna
10:00 POHÁDKOLAND
ŠMOULOVÉ JSOU ZPĚT
největší hudebně-zábavná show pro děti
a celou rodinu

www.
vecernikpv.cz

"{

Současná čeština v knihovně
Městská knihovna Němčice nad Hanou
zve na přednášku Miloše Mlčocha „Současná čeština“, která se bude v pondělí
10. dubna od 17:00 hodin v knihovně
zabývat stavem i perspektiv našeho
mateřského jazyka. Dozvíte se na ní
například, jak se český jazyk projevuje
v současné elektronické komunikaci či
jaký vliv na něj má angličtina.
Výstava v Kralicích
Sběratelka Eliška Slezáčková zve na
výstavu kraslic, která se uskuteční ve
čtvrtek 13. dubna od 10:00 hodin
v Kulturním domě v Kralicích na
Hané.
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aneb, co se
  STAVY kde děje…

11.4. 2017
17.00 Jesus Christ Superstar
koncertní podoba české verze
slavné rockové opery
12.4. 2017
16.30 Vystoupení dětí
z prostějovských mateřských
a základních škol
13.4. 2017
17.00 Smokie Revival
koncert prostějovské kapely

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 11. dubna od 17:00 do 19:00
hodin se koná kurz „Přísná nebo laskavá
láska?“. Máte tendence být spíše přísnými
nebo laskavými rodiči? Několik testů vám
pomůže odpovědět si na tyto otázky.

SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 10. dubna od 14:30 do 15:30
hodin se konají Protahovací cvičení
* v úterý 11. dubna od 14:00 do 15:00 hodin se pořádá klání v Bowlingu. Sraz účastníků ve 13:55 hodin předBowling Palace
* ve čtvrtek 13. dubna od 9:00 do 12:00
hodin proběhne „Pletení z pedigu“

ICM
CENTRUM PRO RODINU
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v pondělí 10. dubna od 14:00 hodin
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
se koná tvořivá dílna „Velikonoční * v pondělí 10. dubna se koná tvoření pro
bambuláci“
maminky Velikonoční inspirace
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 10. dubna od 16:00 hodin
se koná tvořivá dílna „Keramika“
* ve čtvrtek 13. dubna od 7:30 hodin se
koná celodenní akce pro děti 1.až 5. tříd ZŠ
plná tvoření „Velikonoční prázdniny“
* v sobotu 15. dubna se koná vycházka za
konikleci spojená se sázením ovocných
stromů. Sraz na hl. nádraží v 7:50 hodin.
MC Cipísek
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin
* Rodičovské setkání - další z pravidelných
měsíčních setkání rodičů na téma děti,
výchova a komunikace v rodině se uskuteční v úterý 11. dubna v 18:00 hodin

Klub aktivních seniorů při STP Prostějov
se sídlem Kostelecká 17, Prostějov zve
22. dubna na zájezd do Velkého Mederu
-Slovensko. Odjezd autobusem z hl. nádraží od lokomotivy v 5:00 hod. Zájemci
se mohou přihlásit na tel.: 588 008 095
nebo 724 706 773.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2 je z důvodu
dlouhodobé nemoci dočasně uzavřena.
Informace pouze na e-mail:
Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. Oddíl sportovní gymnastiky TJ Prostějov
pořádá tento pátek 14. dubna
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
od 18:00 hodin v kuželně u Sv. Anny
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
sraz po 45 letech od svého založení.
např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝinformace v kanceláři č. 106 nebo na tel. CHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenč. 588 008 095, 724 706 773
ské centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15, Prostějov 796 01. I v roce 2017
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- nabízíme možnost využít služeb našeho
mouc v Prostějově nadále poskytuje služ- zařízení. Kromě odborného sociálníby nevidomým a slabozrakým občanům ho poradenství také zajištění baterií do
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
Zahrádkáři Pv 1 město, ul. Daliborka 3 či ušní tvarovky různých velikostí).
pořádají ve čtvrtek 13. dubna od 15:00 Zároveň vás upozorňujeme na změnu
hodin přednášku na téma „Květomluva, telefonního čísla poradenského zařízení:
květiny ozdoba přírody“.
775 549 777.



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

Pondělí 10. dubna 2017

SPOLEČNOST

Číslo 15tRočník 21
Naleznete
uvnitř

TŘÍDNÍ BOJ V KRUMSÍNĚ:

 HANÁ CUP
NEBUDE!!!



15052710549

MILUJE
M
 E


NIKAS
ODCHÁZÍ

EXKLUZIVNĚ

 Nejslavnější kůň Prostějovska
opouští místní region. Kam
a proč se stěhuje?
strana 29

NÁJEZD
CHACHARŮ

 Ostravský Baník zlobil
v Prostějově jen ve vápně eskáčka. V hledišti i po městě nepokoje
nebyly
strany 29 až 31
$ HD% F '9(druhý zprava)  E+  %  +%1*(
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Koncert populárního
zpìváka pøilákal
masu teenegerù

strany 26 a 27
V PÁTEK 14.
a V PONDÌLÍ
17. DUBNA
JE REDAKCE
UZAVØENA!
VYCHÁZÍME
V ÚTERÝ 18.4.

JEDNOU


Zdeněk VYSLOUŽIL
PROSTĚJOV Blesk z čistého nebe? Ne, akorát už prostě bouchly saze! Dlouhodobé neshody
v organizačním štábu největšího regionálního turnaje v malé kopané vyvrcholily přesto nečekaným rozuzlením. Místo shody a obroušení hran se prásklo do stolu a padlo rozhodnutí.
KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP po dvaceti letech letos nebude!„Jsou tam určité výhrady mezi někte- POSLEDNÍ
rými lidmi a funkcionáři. Zkrátka se Haná Cup dvacátým ročníkem završil,“ potvrdil Večerníku MÍSTO...
smutnou realitu Richard Hofman, předseda TJ
 Prostějovští basketbalisté končí
Krumsín. Její činitelé pořádali turnaj v uplynunadstavbovou část nejvyšší soutěže
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 44
lých šestnácti letech...
na samém dnu tabulky strana 42
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 Šipkaři týmu U Jedličky Prostějov zvládli derby v La Putice a vítězstvím se posunuli na průběžnou
druhou příčku extraligové tabulky.
 Hejtman Olomouckého kraj
Ladislav Okleštěk předal záchranářům nové sanitky. Minimálně dvě
z nich mají už brázdit ulice Prostějova. Čtěte na www.vecernikpv.cz!
 Basketbaloví junioři BCM
Prostějov kategorie U19 dokázali s
favorizovaným Nymburkem doma
vyhrát pouze jednou a prohráli tak
celou sérii 1:3.
 Florbalisté FbC Playmakers
Prostějov jsou nejlepším týmem
okresu. Dvě kola před koncem Regionální ligy je už konkurenti z SK
K2 a Kostelce na Hané nemohou
předstihnout.

$ ;) 

PROSTĚJOV Lesopark Hloučela uplynulou sobotu v rámci akce "Ukliďme Česko"
vylepšili dospělí i děti. Odměnou všem byl vynikající guláš a opékání špekáčků.
Na akci se dokonce podíleli i lidé bez domova jako odplatu za projekt polévek.

boje na zelených trávnících aneb
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PROSTĚJOV Vrchol volejbalové sezóny se blíží
a s ním přicházejí i medailové boje. Prostějovské volejbalistky prošly čtvrtfinále UNIQA extraligy jako
nůž máslem a přerovského soka smetly beze
ztráty setu. Na řadě tak je semifinále a logicky
obtížnější soupeř VK Královo pole Brno. Série
hraná na tři vítězné zápasy odstartuje v pátek
a sobotu dvěma duely na prostějovské palubovce.
Obhájce titulu z Hané je vysokým favoritem, ale Brňanky rozhodně svou kůži neprodají lacino. Přestože všechny letošní vzájemné
souboje skončily vítězstvím Prostějova, specifikum play-off dřívější bilanci maže.
V sestavě Králova pole figurují i dvě hráčky s prostějovskou minulostí -Vendula Měrková a Pavla Meidlová, které budou mít v hledišti jistě podporu. Právě univerzálka Měrková je výraznou oporou
týmu z jihomoravské metropole. V sestavě jsou i dvě Američanky
a Slovenka Koseková.
Velký náboj mají střety s tímto týmem i pro kouče Miroslava Čadu,
jenž právě s Královým polem dobyl své první velké úspěchy a jako
rodilý Brňák má k tomuto soupeři blízký vztah.
Prostějovské volejbalistky se na soupeře chystaly i na dvoudenním
soustředění ve Vésce u Olomouce. Stratég Čada je přesvědčen, že
bude záležet jen na výkonech vlastních hráček, které by měly dvěma domácími výhrami položit základ k očekávanému postupu do
titulových bojů.
Oba velikonoční zápasy začínají v hale Sportcentra od 17:00 hodin.

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 40-41

KAM ZA F

TBALEM

➢

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 18. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 18. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 18. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 18. KOLO

SOKOL KONICE
FK SPARTAK LIPNÍK N/B
NEDĚLE 16.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL ČECHOVICE
FC BEŇOV
NEDĚLE 16.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 16.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
FK NĚMČICE NAD HANOU
NEDĚLE 16.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
FC HVOZD
NEDĚLE 16.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

24

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

KOOPERATIVA NBL NADSTAVBA SKUPINA A2 - 10. KOLO
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Jaro v okresních soutěžích malé kopané začíná
PROSTĚJOV Malá kopaná v našem regionu se probouzí z dlouhého zimního spánku. O nejbližším víkendu
odstartuje jarní část okresních fotbalových soutěží ČUS Prostějovska 2016/2017 a Večerník jako obvykle
přináší jak kompletní los, tak průběžné pořadí obou mužských lig.

>]Q;X[^@f_g^][ ;

Páté kolo – sobota 22. dubna
Hřiště Vrbátky: 8.00 hodin Orli
Otinoves – SK Chaloupka Prostějov,
9.00 SK Kobra Kobeřice – Otinoves,
10.00 Chaloupka PV – FK Vrbátky,
11.00 Vrbátky – Kobeřice.
Hřiště Víceměřice: 8.00 hodin
1.FC Laškov – SK Tomek Dobrochov, 9.00 SK Mexiko Víceměřice
– Dobrochov, 10.00 SK Dřevnovice
– Laškov, 11.00 Víceměřice – Dřevnovice.

Šesté kolo – sobota 6. května
Hřiště Vrbátky: 8.00 Víceměřice –
Vrbátky, 9.00 Vrbátky – Otinoves,
10.00 Víceměřice – Laškov, 11.00
Laškov – Otinoves.
Hřiště Kobeřice: 8.00 Dobrochov –
Chaloupka PV, 9.00 Dobrochov – Dřevnovice, 10.00 Kobeřice – Chaloupka PV,
11.00 Dřevnovice – Kobeřice.
Sedmé kolo – sobota 20. května
Hřiště Víceměřice: 8.00 Víceměřice – Kobeřice, 9.00 Víceměřice

– Chaloupka PV, 10.00 Kobeřice –
Laškov, 11.00 Laškov – Chaloupka
PV.
Hřiště Vrbátky: 8.00 Dřevnovice
– Vrbátky, 9.00 Otinoves – Dřevnovice, 10.00 Vrbátky – Dobrochov,
11.00 Otinoves – Dobrochov.
Osmé kolo – sobota 3. června
Hřiště Dřevnovice: 8.00 Dřevnovice – Chaloupka PV, 9.00 Dobrochov
– Kobeřice, 10.00 Víceměřice – Otinoves, 11.00 Vrbátky – Laškov.

>]Q;X[^@f_g^][ ;
Páté kolo – sobota 15. dubna
Hřiště Hluchov: 8.00 hodin FC Juniors
Semos Hluchov – KMK Katastrofa Prostějov, 9.00 FC Béci Sokol II Prostějov – J.
Hluchov, 10.00 Béci PV – Katastrofa PV.
Hřiště Husovo náměstí Prostějov:
8.00 hodin TTC Graphic Prostějov – FC Zavadilka Prostějov, 9.00
Spojené kluby Čehovice/Hluchov
– Graphic PV, 10.00 Čehovice/Hluchov – Zavadilka PV.

Šesté kolo – sobota 29. dubna
Hřiště Husovo náměstí Prostějov: 8.00 MK Medvědi Prostějov –
Graphic PV, 9.00 Béci PV – Medvědi PV, 10.00 Béci PV – Graphic
PV.
Hřiště Čehovice: 8.00 J. Hluchov –
Zavadilka PV, 9.00 J. Hluchov – Čehovice/Hluchov, 10.00 Katastrofa
PV – Zavadilka PV, 11.00 Katastrofa
PV – Čehovice/Hluchov.

Sedmé kolo – sobota 13. května
Hřiště Vrbátky: 8.00 Katastrofa PV
– Medvědi PV, 9.00 Béci PV – Čehovice/Hluchov, 10.00 Katastrofa
PV – Graphic PV, 11.00 Medvědi
PV – Zavadilka PV.
Osmé kolo – sobota 27. května
Hřiště Hluchov: 8.00 J. Hluchov –
Medvědi PV, 9.00 Medvědi PV – Čehovice/Hluchov, 10.00 J. Hluchov – Graphic PV, 11.00 Béci PV – Zavadilka PV.
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Třetí kolo naší fotbalové tipovačky
– DEVÍTKA VEČERNÍKU – tentokrát řádně promíchalo celkové
pořadí. Vysoké bodové zisky značily
i velké rozestupy. Nejlépe se s nástrahami tohoto kola vypořádal Zdeněk
Pazdera, jenž na svém tiketu chytil
osm zápasů z devíti! Stejný počin se
zadařil i Rudovi Trefenému, ale los
přál ctihodnému panu Pazderovi.
Třetí příčku si vytipoval David Blahák se čtrnácti body. Na všechny tři
čekají v redakci ceny, k vyzvednutí
budou od středy 12. dubna.
Na vítězném tiketu Zdeňka Pazdery
hrály prim nuly. Ze tří, co padly, trefil
všechny, stejně tak jako ostatní výsledky. Chyboval pouze u zápasu Lipové
v Náměšti, kde odhadoval nulu. Jeho
konkurent Ruda Trefený na tom byl
obdobně, akorát místo Lipové chyboval
u Klenovic. V čele celkového pořadí se
usadil Ladislav Šťastný.
Jak jste tipovali? Třetí kolo bylo z vašeho pohledu zatím nejjednodušší. Jako
naprosté tutovky jste brali výhry Baníku a Vrahovic. Hodně jste důvěřovali i
Němčicím. Naopak vás zcela zaskočila
remíza Vrchoslavic v Dubu.
Výsledky: 1. 1.SK Prostějov – Baník
Ostrava 0:2 (106 správných tipů), 2.
Kralice – 1.HFK Olomouc 2:2 (52), 3.
Náměšť – Lipová 0:1 (58), 4. Němčice
n. H. – Nezamyslice 2:1 (97), 5. Klenovice – Ústí „B“ 1:3 (42), 6. Dub n.
M. – Vrchoslavice 1:1 (11), 7. Jesenec
– Kostelec n. H. 1:1 (47), 8. Vrahovice
– Ptení 2:0 (105), 9. Hvozd – Pivín (dorost) 6:2 (74).
Pořadí 3. kola: 1.-2. Zdeněk Pazdera2
a Rudolf Trefený, oba 16 bodů. 3. David
Blahák 14. 4.-6. Ladislav Šťastný, Květoslav Nejezchleba, Lenka Karásková
všichni 13. 7.-15. Pavla Maliňáková,
Roman Ryba, Martin Lužný, Martin
Hlavinka, Stanislav Konupka, Oldřich
Lošťák, Jiří Hájek, Jakub Zatloukal,
František Svobodník všichni 12. 16.23. Petra Halousková, Kamil Kohoutek, Eva Halousková, Libor Nakládal,
Miroslav Slezák, Lukáš Frys, Pavel Kucharčuk, Tomáš Lakomý všichni 11.
24.-42. Jiří Horák, Zdeněk Pazdera1,
Roman Cibulka, Vladimír Krč, Renáta
Benešová, Benedikt Pražák, Bob Hála,
Pavel Novák, Jakub Jamrich, Josef Václavík, Jan Vysloužil, Oldřich Trávníček,
Ivo Zmeškal, Libor Doležel, Michal Petržela, Petr Musil, Jiří Paul, Jana Klusová, Miluše Musilová všichni 10. 43.-59.
Otto Vymazal, Jitka Vlachová, Jaromír
Seidler, Petr Přibyl, Miroslav Coufalík,
Vladimír Kouřil, Magdaléna Vránová,
Kristián Spartakus, Tomáš Frňka, Josef
Trubka, František Patz, Karel Štěpánek,
Lukáš Král, Roxana Müllerová, Petr
Müller, Eva Mičková, Antonín Daněček všichni 9. 60.-79. Jan Buigl, Michal
Lužný, Květoslav Lužný, Richard Vaverka, Zdeněk Halenka, Jaroslav Kouřil,
Lukáš Antl, Miloslav Ondrouch, František Grulich, Vladimír Staněk, František Sedlák, Jaroslav Drábek, Jiří Kočař,
Zbyněk Lošťák, Radovan Vičar, David
Karhan, Petr Látal, Matěj Nakládal, Petr
Sekanina, Vlastimil Dostál všichni 8.
80.-97. Monika Vojkůvková, Jiří Svozil,
Vladimír Franc, Roman Prokeš, Martin
Kučera, Jaroslav Jordán, Karel Sklenář,
Anna Svobodníková, Miroslav Pluháček, Dušan Vrána, Adam Vičar, Tereza
Kučerová, Ladislav Pírek, Petr Zajíček,
Miroslav Růžička, František Vysloužil, Jiří Spáčil, Klára Knápková všichni
7. 98.-107. Vladimír Kaštyl, Tomáš
Gottwald, Miloslav Brázda, Aleš Rus,
Rostislav Spáčil, Oldřich Horák, Radek Motal, Josef Soldán, Jiří Svoboda,
Edvard Drtil všichni 6. 108.-112. Hana
Prášilová, Zdeněk Langr, Zdeněk Majer, Drahomír Duchek, David Gryglák
všichni 5. 113.-116. Ladislav Frňka,
Jaromír Přecechtěl, Jan Vymazal, Lukáš
Vyroubal všichni 4. 117. Vendula Musilová 3. 118. Majka Lusková 2. 119.
Markéta Kaštilová 0 bodů.

LÁKAVÁ PRÉMIE
VÁBÍ STÁLE VÍCE EXPERTŮ!
Šanci na zapojení mají stále všichni čtenáři
Dvě kola nic moc nenapověděla. Celoroční tipovací soutěž FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU
se od prvopočátku vyznačuje mimořádnou vyrovnaností, když k prvenství stačilo v obou případech jedenáct bodů a vždy musel rozhodovat los, neboť tento počet nasbíralo hned několik soutěžících. Šance na výhru v jednotlivém dějství se tak naskýtá opravdu každému, kdo najde odvahu a zapojí se. Účast se rozhodně vyplatí, protože je v banku přehršel lukrativních cen, včetně té
nejzajímavější DVACETI TISÍC KORUN čeká na celkového vítěze. Zajímavé odměny však čekají i na
nejúspěšnější tipéry jednotlivých týdenních kol. Za dobrý odhad můžete získat například pivní
multipack, dárkový poukaz a další hodnotné ceny. Bonus čeká i na experta či expertku, kterému
se podaří trefit všech devět utkání z nabídky daného kola. 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!
Zkrátka soutěžit s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem se vyplatí! Proto neváhejte a zapojte sebe i vaše
přátele, soutěž se právě rozjíždí!
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JAK SE HODNOTÍ?

Druhé kolo FOTBALOVÉ DEVÍTKY přineslo prvenství Jiřímu Horákovi z Laškova. Bývalý fotbalový gólman
a v současnosti rozhodčí se pohyboval
v horních patrech celkového pořadí
už v loňském roce. Vítězství v týdenním kole však přišlo až teď. „Větší
zásluhu na tom má můj syn Jirka. Vypisuje to on, já to jen konzultuju. Pivo
ale musím vyhrát já, jemu byste ho
nedali,“ smál se výherce, jenž si vedle
tradiční pivní odměny odnesl i další
zajímavé ceny.
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TIPOVACÍ KUPÓN
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Celkové poøadí po 3. kolech:
1. L. Šťastný 33 bodů. 2. P. Maliňáko- Štěpánek, F. Patz, J. Trubka, T. Frňka,
vá 32. 3. J. Horák 30. 4.-6. Z. Pazde- K. Spartakus, J. Hájek všichni 18. 71.ra1, T. Lakomý, Z. Pazdera2 všichni 77. A. Vičar, D. Vrána, M. Pluháček,
28. 7. P. Kucharčuk 27. 8.-9. L. Frys J. Zatloukal, J. Kočař, J. Paul, L. Pírek
a R. Trefený oba 26. 10.-13. A. Da- všichni 17. 78.-89. L. Frňka, O. Honěček, R. Cibulka, V. Krč a D. Blahák rák, A. Svobodníková, R. Vičar, E.
všichni 25. 14.-19. J. Buigl, R. Bene- Halousková, K. Kohoutek, P. Halousšová, B. Pražák, R. Ryba, Mar. Lužný, ková, Z. Lošťák, V. Kouřil, J. Klusová,
K. Nejezchleba všichni 24. 20.-22. M. Musilová, M. Coufalík všichni
K. Knápková, Mich. Lužný, M. Hla- 16. 90.-93. D. Duchek, R. Motal, D.
vinka všichni 23. 23.-28. V. Kaštyl, Karhan, P. Přibyl všichni 15. 94.-97.
K. Lužný, R. Vaverka, E. Mičková, B. Z. Majer, J. Soldán, J. Seidler, O. VyHála, S. Konupka všichni 22. 29.-33. mazal všichni 14. 98.-101. K. Sklenář,
P. Müller, P. Novák, J. Václavík, J. Ja- P. Látal, F. Svobodník, M. Polehla
mrich, J. Spáčil všichni 21. 34.-44. všichni 13. 102.-104. Z. Langr, J. JorT. Gottwald, M. Brázda, J. Kouřil, Z. dán, M. Kučera všichni 12. 105.-108.
Halenka, F. Vysloužil, J. Vlachová, J. J. Svoboda, E. Drtil, R. Prokeš, K.
Vysloužil, M. Slezák, L. Karásková, Brachtl všichni 11. 109. J. Přecechtěl
O. Lošťák, R. Müllerová všichni 20. 10. 110. H. Prášilová 9. 111.-115. J.
45.-57. M. Růžička, L. Antl, M. On- Vymazal, M. Nakládal, P. Sekanina, V.
drouch, F. Grulich, V. Staněk, L. Král, Dostál, V. Franc všichni 8. 116.-117.
O. Trávníček, I. Zmeškal, L. Doležel, J. Svozil, M. Vojkůvková oba 7. 118. V.
A. Rus, M. Petržela, P. Musil, L. Na- Musilová 6. 119. J. Procházka 5. 120.kládal všichni 19. 58.-70. M. Vráno- 121. M. Kaštilová, L. Vyroubal oba 4.
vá, D. Gryglák, R. Spáčil, P. Zajíček, 122.-123. J. Doležel, M. Lusková oba
T. Kučerová, J. Drábek, F. Sedlák, K. 2. 124. Z. Jurenka 1 bod.
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FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 4. KOLO:
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1. Vlašim - 1.SK Prostějov
2. Lipová – Mostkovice

3. Nezamyslice – Tovačov
4. Vrchoslavice - Němčice n. H.

5. Kostelec n. H. – Hvozd
6. Otaslavice – Vrahovice

7. Vícov – Brodek u Pv
8. Přemyslovice – Výšovice

9. Dobromilice – Tištín

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

řádně protáhlo, přičemž nejvytrvalejší
a nejpoblázněnější fanynky teenagerovského věku čekaly na svého oblíbeného zpěváka přes dvě a půl hodiny.
Během této doby byla všem nabídnuta
možnost zakoupit si různé suvenýry,

živo. Zatím jej známe jen z rádia. Nejraději
máme asi klasiku v podobě Terapeuta,“
prozradila s úsměvem maminka.
Koncert zahájil Callta v doprovodu své
kapely těmi méně známými songy, publiku však taktéž velmi dobře známými,
což pomohlo vytvořit parádní atmosféru
koncertu. Několikrát došlo na vzájemnou spolupráci diváků a zpěváka, ti opakováním refrénu dávali hlasitě najevo, že
se v „Kasku“ neoctli náhodou. Na samý
závěr došlo na vyslyšení žádosti o zahrání
největších hitů. Všichni se tedy dočkali
toho, na co nejvíce čekali a ještě dlouho
po posledním zahraném tónu a vydané
hlásce z úst zpěváka si tyto melodie dlou-

5   9% * "

Ti všichni si písničky Pavla Callty velmi
rádi poslechnou. Pestré skladbě obecenstva nahrává i zpěvákovo zaměření.
Kromě jeho nejznámějších hitů ´Tak
promiň´, ´Zrzka´ či ´Terapeut´ je jistě
všem velice dobře známá i píseň z posledních týdnů tohoto roku ´Píšem si
svůj sen´, na níž se podílel také nejznámější český moderátor a král sociálních
sítí Leoš Mareš.
Jak Večerník zjistil, fanoušci přijeli nejen
z Prostějova, ale i z okolních vesnic. Jednou
z nich byla i paní Pavla s dcerkou Luckou.
„Dojely jsme společně z Olšan, moc se
těšíme, hlavně tedy dcera Lucka, až Pavla
Calltu uvidíme a především uslyšíme naho broukali. Jedním z takových byl i Erik
Dreksler, který koncert zhodnotil slovy:
„Calltu poslouchám rád, líbí se mi jeho
pohodové písničky. Byl jsem možná jen
trochu zaskočen tím, že většinu publika
tvořily mladé dívky a ze střední generace
tu příliš diváků nebylo. Nepřijde mi přitom, že by písně této věkové kategorii nebyly určeny. Ale koncert se mi líbil, dobrá
atmosféra, příjemně jsem se naladil na
víkend,“ svěřil se.
Vystoupení Pavla Callty tedy sklidilo
u prostějovského publika veliký úspěch.
Je jen dobře, že se kromě klasických kapel v našem městě čas od času ukáže
i mladá krev.
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Fanoušci a především fanynky
se nakonec své hvězdy dočkali

➢

zda plánuje rozjet podobný klub
někde jinde. „Rozhlížím se po jiných
možnostech, ale v tuto chvíli je
v Prostějově nevidím. Jsem sám
zvědav, jak moc mi to bude chybět...
Možná v budoucnu rozjedu něco
menšího výhradně pro prostějovské
kapely, ale to se ještě ukáže,“ naznačil
Hasa, který už má rozjednané
zaměstnání a zároveň se chce více
věnovat rodině.
Apollo 13 vylétlo na oběžnou dráhu
prostějovské kultury 21. března 2003. Od
začátku nabízelo zejména skvělý prostor
prostějovským kapelám. „Založili jsme

si ho vlastně sami pro sebe, abychom
měli kde hrát a mělo to určitou úroveň,“
zavzpomínal Hasa, který sám hraje
v kapele Klementův Lazaret i dalších
prostějovských uskupeních.
Jako první se na pódiu Apolla 13
představila skupina Mimo provoz,
následoval nespočet vystoupení dalších
prostějovských kapel, mezi nimiž
zazářili mimo jiné metaloví From
Beyond, hiphopová formace 3F s raperem Dounym či Zion Squad hrající
reggae. Kromě místních skupin do
Apolla pravidelně jezdily i špičkové
české kapely jako Vypsaná fiXa,

rozjasnil se před koncertem jeden
z mnoha diváků Vladimír Houska.
Houslista si ke spolupráci pro tento
koncert vybral komorní orchestr
Czech Ensemble Baroque Orchestra, vystoupila též houslistka Elen
Machová a virtuózní hobojista
Vilém Veverka. Hrály se především
koncerty jednoho z nejslavnějších
hudebních skladatelů všech dob, Johanna Sebastiana Bacha, jehož práci
Šporcl dle svých slov společně s celým
orchestrem pilně studoval. Posluchači
se však dočkali pestřejšího programu,
kromě výše zmíněného Bacha zazněla
mimo jiné taktéž virtuózní variace na
píseň Kde domov můj.

Jméno Pavla Šporcla, jednoho
z nejslavnějších českých umělců
vůbec, je jistě velice dobře známo
i těm, kteří zájem o klasickou hudbu
či hru na housle příliš neprojevují.
Aby také ne. Houslista, jenž studoval
kromě konzervatoře a AMU také ve
Spojených státech amerických, vystupuje po celém světě ať už v rámci těch
nejprestižnějších festivalů, či společně
s těmi nejrenomovanějšími orchestry.
„Opravdu se velice těším, klasická
hudba mě doslova přitahuje a housle
jsou mým nejoblíbenějším hudebním nástrojem. A když na ně bude
hrát Pavel Šporcl, dá se říct, že můžu
mluvit o dokonale stráveném večeru,“

Umělci se nenechali rozhodit ani
nadšením obecenstva, které zpočátku
tleskalo po každé větě... Pavel Šporcl
své příznivce po skončení prvního
z řady koncertů na skutečnost upozornil
a mohlo se hrát dál. I vzhledem
k přátelské atmosféře, v níž se celý
večer odehrával, došlo také na
přídavek. Po něm již mohl následovat téměř nekonečný potlesk ve stoje,
o němž nemohl nikdo říct, že by byl
nezasloužený. Spokojená byla taktéž
jedna z mladších posluchaček Tereza
Soldánová: „Co dodat, líbilo se mi to
opravdu moc. Od přátelského a osobního přístupu Šporcla až po profesionalitu. Koncert byl nádherný!“ Ano, byl...
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Martin PYTELA

PROSTĚJOV Umělecká hvězda
světového formátu zavítala uplynulé pondělí na Hanou. Český
houslový virtuóz Pavel Šporcl
se svým přívržencům představil
v Městském divadle v rámci
jedinečného
koncertu
pojmenovaného „Bacha na Šporcla“.
Houslistovo umění bylo náležitě
oceněno, salvy potlesku po
závěrečném tónu houslí neutichaly.
A u toho Večerník nemohl chybět!

PRO VIRTUÓZE ŠPORCLA

OVACE VE STOJE

PROSTĚJOV Důvodem konce
oblíbeného klubu Apollo 13 je
opětovné výrazné navýšení nájmu
ze strany majitele. „Jedná se skoro
o dvojnásobek, což je za situace, kdy
majitel do objektu neinvestoval ani
korunu, naprosto nepřijatelné. Takový nájem si navíc nemohu dovolit
a vydírat se nenechám. Proto jsem
se rozhodl, že definitivně končím,“
potvrdil Večerníku Miroslav „Pupík“
Hasa, kterého jsme se vzápětí zeptali,

z titulní strany
Po skončení Apolla 13 se tedy dá
předpokládat, že mladí lidé z Prostějova
budou za kvalitní živou hudbou právě
dojíždět do klubů v sousední Olomouci. Žádný jiný prostor pro zábavu
tohoto druhu zde totiž není. „Každé
město má mít asi takový klub, jaký si
zaslouží,“ okomentoval tuto skutečnost
Miroslav Hasa, který v současnosti už
připravuje poslední měsíční program.
„V pátek osmadvacátého dubna zde
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PROSTĚJOV Již čtvrtý ročník
Velikonočního rocku pořádaného agenturou HITTRADE se
bude konat tento pátek 14. dubna
v prostorách Společenského domu
v Prostějově. Vyznavači rockového
hudebního žánru se mohou těšit
na bohatý hudební program, o který se postará hned několik fanouškům velice dobře známých kapel.
Během večera zahraje kromě již
klasických Kontaktů, Keksu a Plusu také skupina Minami.
„Jedná se o velice talentované hudebníky ze Zlína. přirovnal bych je například k momentálně slavnějším kapelám Slza či Jelen. Podle mého názoru
však rozhodně mají na to, aby se minimálně na jejich úroveň vypracovali.
Od jejich vystoupení si hodně slibuji.
Určitě není náhodou, že jsou jedním
z hlavních aspirantů na Talent roku
v rámci soutěže Český slavík,“ přiblížil
Petr Zlámal, šéf pořádající agentury.

Všem svým věrným fanouškům se
představí také Smokie, Katapult
a R&R classic. O pravou rockovou
atmosféru se bude starat ještě více
kapel, než tomu bylo na předešlém
ročníku. Ten proběhl před dvěma
lety, letos je na programu čtvrté
pokračování, jež připadlo na Velký
pátek. Dají se tedy očekávat velké
věci...
Máte-li zájem pořídit si lístek na tuto
akci v předprodeji, můžete tak učinit
v prodejnách Klenoty Eva, Hudebniny Tyl či přímo v dolním patře
Společenského domu. Vstupenka
zakoupená s předstihem vás vyjde
na POUHÝCH STO KORUN, přímo na místě pak zaplatíte o 50 Kč
více. Neváhejte a přijďte si užít pořádnou velikonoční rockovou nadílku. Na akci, na které bude přítomen
taktéž PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
nesmíte chybět! Startuje se v pátek
14. dubna ve 20:00 hodin. (mp)

Do „Kaska“ opět na
Velikonoční ROCK

www.vecernikpv.cz
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Wohnout, Horkýže Slíže, Mňága
a Žďorp, Buty, Monkey Bussines, Tata
bojs, Dan Bárta s Illustratosphere,
minus123minut a řada dalších.
Provozovatel se po celou dobu musel
obejít bez finanční podpory města.
„Osobně si myslím, že všechny dotace
jsou špatně. Když však vidíte, že třeba
provozovatel U klubu v Olomouci, který
má podobnou dramaturgii jako my,
dostane od radnice ročně dvě stě tisíc
korun, tak se nad tím musíte pozastavit.
Tady vedení města investuje do jednorázových akcí na náměstí, ale dlouhodobá
koncepce chybí,“ zdůraznil Hasa.
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PROSTĚJOV Na náměstí T. G. Masaryka se během nedělního odpoledne mačkala hlava na hlavě. Důvodem bylo vystoupení nejrychleji
se rozvíjející hudební skupiny současné české scény ATMO Music.
Mladí rappeři předvedli své umění
prostřednictvím vlastních skladeb,
s nimiž dobyli téměř všechna rádia,
televizní stanice a hitparády. (mp)
celý článek si přečtěte
na www.vecernikpv.cz

ATMO Music
táhla, došlo
na démony
14

vystoupí skupina Mimo provoz s DJ
Maldou. Půjde o poslední koncert
v klubu, následovat bude maximálně
tradiční afterparty po Majálesu. Přes
léto se akce v klubu nekonají a do září
musím Apollo 13 vyklidit,“ konstatoval
smutně Hasa.
Je to definitivní tečka? Nebo se stane
zázrak a majitel stáhne své navýšení
nájmu? Či snad se tak trochu
rozbřeskne všem, kdo na prostějovském
magistrátu zodpovídají za kulturní
scénu? Pokud ne, pak už jen třeba doufat v nějakého hudebního mecenáše...
(mls)

Foto: Marek Sonnevend
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A do třetice v hlavní
roli zdravotní potíže.
U Lucky s infekcí v noze naštěstí jde pouze
o kratší pauzu, z marodky se vrátí už v nejbližších dnech. Jelikož
předtím ale dostávala
minimum zápasových
příležitostí, se svou formou na tom asi není
bůhvíjak.

^:


. 6L@5  !N4   )_2 ?   (
;' F 4%/=)5 ' K%_//)1  (

. 6 IL@_2 ;)?   G)4   (
A(' F 4%5 ' />)K%_1   ;
. <<6I F<  I@D D%G>)4   
q)?   0>(5 ' q/)' F 4%)K%C 4
K%_>
. 6 L@4   A)  , % 0
' F 4%)K%C 4K%_=
. 6 @D D%)KD%?   = 
'  =)1   )? L )K%C 4K%_/
. <<6I F<  ;   MN @_2 q
=). 2 q>)?   AA==(% D(
q>A>)1   >0;)K%_A>A
. F<6= :  @4   ?   )  , %(
 A)D D%=5 ' ;)K%_)' 
F 4%K%C 4A

– 20 %

30 %

Podobný případ jako 10 %
Trnková. Jen s tím rozdílem, že Suli laborující
se zlomenou záprstní
kůstkou na levé ruce ještě živí naději zasáhnout
po případném uzdravení alespoň do finále
UNIQA extraligy. Což – 60 %
by bylo dobře, neboť
mančaft její razantní
smeče rozhodně potřebuje.

Sulian
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STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ

Pokračuje v trvalém
progresu tím, jak se od
loňské operace kolene
čím dál víc dostává do
fyzické i herní pohody.
V některých duelech
z poslední doby dokonce byla nejlepší plejerkou Prostějova, čímž
v základu vhodně zaskakuje místo zraněné
Matienzo.

  
 

Pořád platí, že ranařka
z Německa je v drtivé
většině střetnutí nejvíc
bodující hráčkou VK.
V některých důležitých
bitvách ji však potkal
menší výpadek během
klíčových okamžiků
a též úvod play-off
potvrdil, že Lauřina
super forma trochu
polevuje.

Laura
X 

SMEÈAØKY

Marek SONNEVEND

Na německé jedničce
klíčového postu sestavy se projevila únorová a březnová krize asi
nejvíc ze všech Agelek,
Mareike se v daném období zle trápila. Pak se
sice postupně zvedala,
ale přesnost jejích nahrávek stále není konstantní. Chybovost je
potřeba ještě snížit.

Mareike
Hindriksen

Vypadá to, že jsou snad
definitivně pryč její náhlé obří propady v některých hrubě nevydařených utkáních. Po nástupu Miroslava Čady
k týmu platí, že pokud
Heidy dostala důvěru, tak odvedla aspoň
dobrý a někdy až skvělý
výkon. Hlavně přestala
tolik chybovat.

Heidy
;{: &

Nová posila Agelek se
od svého příchodu na
Hanou zatím prezentuje trochu kolísavými
výkony, což je vzhledem
k aklimatizaci docela
normální. Přesto se zdálo, že aktuálně jde výrazně nahoru, leč vůbec se
jí nepovedlo třetí čtvrtfinále v Přerově. Šlo jen
o výjimku?

Dayesi
Casalis

Společně s tím, jak každým týdnem roste preciznost i kvalita obrany
vékáčka, zlepšují se rovněž výkony defenzivní
šéfky kolektivu. Na přihrávce ještě její úspěšnost někdy zaznamená
pokles, naopak v poli je
Julča díky svým výborným zákrokům trvalou
tahounkou.
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60 %

  

NAJDETE

MAREIKE
HINDRIKSEN

S KAPITÁNKOU

0%

-60 %

ROZHOVOR

OBSÁHLÝ

Také na ní se podepsala šňůra proher, nicméně hrála slušně a stále
se držela na úkor Frigo
v základní sestavě. Poté
bohužel přišla rána:
zjištění cysty na patě
a nutnost operačního
zákroku, po němž je
Trnec až do konce této sezóny out. Proto ta
procentuální nula.

Veronika
\

Od zahraniční akvizi- 60 %
ce z volejbalově zvučné země se asi čekalo
o něco víc. Přesto Laura
není žádným propadákem, byť se někdy
nevyhne nečekaným
výpadkům. Většinou
ale je schopná odvést -10 %
solidní výkon, místy
i výborný. Teď ji trochu
přibrzdila bolavá achilovka.

Laura
Frigo

+10 %

70 %
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+ 10 %
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UNIVERZÁLKY

Po vyléčení z nemoci
na přelomu roku najela
na svůj hodně vysoký
standard a příliš z něj
neslevila ani v době zmíněné krize. Družstvo
skoro v každém utkání
táhne nadmíru vysokou
úspěšností při útočném
zakončení, společně
s Emonts je nejstabilnější oporou.

Nina
¢  

Zaznamenala opačný
vývoj než Hindriksen.
Během série čtyř porážek 2:3 za sebou místo
ní často naskakovala do
sestavy a vedla si dobře,
Verčina forma pak gradovala na sklonku nadstavby. Jenže čtvrtfinále
s Přerovem ukázalo, že
herní pohoda se poněkud vytratila.

Veronika
\

NAHRÁVAÈKY
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Prostějov (son) - Celý soutěžní ročník 2016/17 volejbalistek VK AGEL
Prostějov (i basketbalových Orlů) provází divácká nepříjemnost: dlouhodobé
uzavření jedné ze dvou mobilních tribun v domácí hale Sportcentra DDM
kvůli jejímu havarijnímu stavu. A nyní
vyšlo najevo, že před časem avizované
nové tribuny budou v provozu nejdříve
od podzimu, tedy až od příští sezóny
2017/2018.
Do hry totiž vstoupilo nové výběrové
řízení, čímž se celý proces dodání nových ochozů na západní i východní
stranu haly o několik měsíců opozdí.
Reálné teď je, že k jejich instalaci a počátku užívání dojde nejdříve během
léta. A fanouškům Agelek budou tudíž
k dispozici pro další ročník, který odstartuje v říjnu.
Co se týká zbytku aktuální UNIQA extraligy žen ČR, pro její úplné vyvrcholení je v plánu nouzové zprovoznění částečně poškozené a jinak trvale uzavřené
tribuny Západ, tak jako v některých
jiných exponovaných zápasech během
uplynulých měsíců. V semifinálové sérii
pravděpodobně ještě ne, ale na finále
vékáčko zaplatí zvýšenou finanční taxu,
aby příznivci prostějovského volejbalu
měli při rozhodujících bitvách (téměř) maximální divácký komfort,
na který jsou zvyklí.

Nové tribuny
 &:

Prostějov (son) - Jak známo, UNIQA
extraliga volejbalistek ČR má už několik let startovní pole složené z devíti
družstev, ačkoliv by jich mohlo a vlastně
i mělo být deset. Po zániku Slavie Praha
v létě 2014 však počet účastníků nejvyšší národní soutěže klesl z plné desítky
o jeden dílek a tenhle status quo trvá dosud. Proč? Neboť pravidelný vítěz první
ligy z Českých Budějovic za řadu posledních ročníků opakovaně nevyužil
svého práva na postup mezi českou elitu. I tentokrát Jihočešky prvoligové boje
ovládly (s tříbodovým náskokem před
druhou Plzní) a nedá se očekávat, že by
najednou po extraligové účasti skočily.
Přesto se vize desetičlenného pelotonu
může pro příští sezónu 2017/18 naplnit, protože vedení Českého volejbalového svazu před nedávnem rozhodlo
o variantě udělení takzvané divoké karty pro start v UNIQA extralize žen případnému zájemci, který splní několik
důležitých kritérií. Především doloží, že
na takový posun vzhůru reálně má po
finanční stránce. „O tento krok předběžně projevil zájem oddíl z Liberce. Jestli
však do toho skutečně půjde a divokou
kartu dostane, nebylo dosud rozhodnuto. Uvidí se v nejbližších týdnech,“
odtušil Peter Goga, sportovní manažer
VK AGEL Prostějov a zároveň předseda Asociace volejbalových klubů ČR
ženské kategorie.

Extraliga v deseti?
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RYCHLÝ


Bodový vývoj - první set: 0:3, 3:4,
3:6, 4:10, 6:10, 6:12, 7:15, 9:16, 9:20,
10:23, 12:23, 13:25. Druhý set: 3:3,
8:3, 10:4, 11:5, 11:11, 12:14, 13:16,
17:16, 17:18, 19:18, 20:21, 22:21,
22:25.    4:0, 6:2, 6:4, 7:7,
8:11, 10:11, 10:13, 11:16, 12:17,
16:17, 21:22, 21:24, 22:25.
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Po trápení ve střetnutí číslo dva bylo na
Agelkách vidět, jak moc se ve středečním
podvečeru soustředí na důležitý začátek.
Od úvodních míčů výborně podávaly,
čímž dostávaly soupeřky pod tlak na přihrávce. Z této základní převahy pak těžily
v mnohem úspěšnějším útoku i v obraně,
kde psalo jak několik vítězných bloků, tak
pár skvělých zákroků v poli. Vyústěním
bylo neustálé zvyšování náskoku vše-

Marek
SONNEVEND

původní reportáž
pro Večerník

stranně precizním výkonem, zatímco domácí tým vůbec nestačil. A inkasoval dílčí
debakl, který nedosáhl jednociferné výše
jen vinou několika zkažených servisů VK
na sklonku zahajovací sady - 13:25 a 0:1.
Jak už to ale za příliš jednoznačného průběhu někdy bývá, do té doby jasně lepší
celek polevil a ten horší se chytil. V tomto případě šlo o nečekaně výrazný obrat
dění, neboť favoritky při účinném podání
L. Kohoutové úplně vypadly z role. A pěti
obdrženými body v řadě bleskově nabraly nepříjemné manko - 8:3. Přerovanky
náhle působily jako znovuzrozené, naopak vékáčko kupilo nevynucené hrubky.
Z krize se jalo vymaňovat díky resuscitační pasáži, kdy perfektně zaservírovala
Hindriksen a výzvu své kapitánky vysly-

šely všechny parťačky. Šestibodovou šňůrou z 11:5 na 11:11 se podařilo urychleně
vyrovnat, zanedlouho skóre dokonce
přálo dost významně úřadujícím mistryním republiky (12:14, 13:16). Leč momentální kolísavost jejich produkce sok
ještě jednou potrestal kontrem na 17:16,
čímž se set přehoupl do dramatické koncovky. V ní se hostující mančaft přiblížil
nemilé ztrátě, ovšem úplný závěr od stavu
22:21 zvládl s přehledem - 22:25 a 0:2.
Psychická výhoda však Čadovým svěřenkám směrem ke třetímu dějství nijak nepomohla. Start do něj měl vinou
výpadku na příjmu mizerné parametry
(4:0), tudíž se znovu musely zažehnout
motory pro likvidaci ztráty. Což AGEL
dokázal opět rychle, stačilo zbytečně


Libor GÁLÍK –trenér Volejbal Pøerov
„S lepším příjmem jsme mohli uhrát klidně i dva sety. Škoda že při našem pětibodovém vedení rozhodčí viděl míč, který byl v autu, jako dobrý... Po výsledkové stránce
jsme měli za cíl získat jednu sadu, což se sice těsně nepovedlo, ale přesto chci holkám
za celou sérii poděkovat. Velkého favorita jsme potrápili a sezónu uzavřeli důstojně.“
Miroslav ÈADA – hlavní trenér VK AGEL Prostìjov
„Přerov dobře podával a měl výbornou obranu v poli, čímž dokázal často vybrat i hodně těžké míče po našich kvalitních útocích. Domácí se chtěli předvést,
a protože my jsme se po skvělé první sadě potýkali od druhé místy s horší přihrávkou, bylo nutné zvládnout dvě vyrovnané koncovky. Což se povedlo.“



NA





(z 12:17 na 16:17). Tím domácí kolektiv stále držel naději něco s duelem udělat, než mezinárodní ansámbl zopakoval
těsně zvládnutou koncovku. A bylo rozhodnuto - 22:25 a 0:3.
(son)

nechybovat - 7:7. Hned vzápětí navíc
zase nasadil k trháku 8:11 a zdálo se, že
mač v pohodě dovede do vítězné radosti. Bohužel i tentokrát přišlo zaváhání
vpodoběčtyřpřerovskýchbodůzasebou

Čtvrtfinále číslo tři: v Přerově výtečný

0:3 vstup a pak i přes výpadky hladká výhra
PŘEROV Žádné nepřekonatelné
komplikace ve čtvrtfinále UNIQA extraligy žen ČR 2016/17 nepřipustily
prostějovské volejbalistky. Do třetího
zápasu série čtvrtfinále play-off v Přerově výtečně vstoupily a byť je protivník
v dalším průběhu pozlobil, ztracený set
z toho nerezultoval. Výběr VK AGEL
tím stvrdil předpokládaný postup dál.
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STATISTIKY TÝMOVÉ

Ročník 2016/17
7. kolo extraligy (24. listopadu
2016): Brno – Prostějov 1:3 (-21, 24,
-15, -18). 16. kolo extraligy (28. ledna
2017): Prostějov – Brno 3:2 (22, -25,
-17, 17, 11). Semifinále Českého poháru, první utkání (31. ledna 2017): Brno
– Prostějov 0:3 (-22, -22, -12). Semifinále Českého poháru, odveta (15. února 2017): Prostějov – Brno 3:1 (20, 17,
-19, 19).
Ročník 2015/16
3. kolo extraligy (24. října 2015):
Brno – Prostějov 0:3 (-20, -20, -21). 12.
kolo extraligy (12. prosince 2015): Prostějov – Brno 3:1 (17, 14, -31, 18).
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navrch či přímo dominuje. Pokud
však na přihrávce vznikne problém,
dostávají sokové možnost vést vyrovnanou partii.
Bezprostředně po čtvrtfinále Čada
vyvezl své svěřenky na krátké dvoudenní soustředění do Vésky u Olomouce, po volném víkendu se pak
ode dneška všichni společně naplno
chystají na nadcházející konfrontaci
s brněnskou družinou. Pro zajímavost doplňme, že právě KP je
posledním přemožitelem úřadujících mistryň republiky v sérii
play-off (o třetí místo 2007/08)
a současně jediným celkem, který
dokázal vyhrát zápas vyřazovacích bojů nad VK Prostějov vedeným Miroslavem Čadou (finále
2008/09)...

pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Naposledy
v této sezóně se vracíme ke
zmapování toho, jak si po
výkonnostní stránce momentálně vedou ženy VK
AGEL Prostějov. Přehled jejich aktuální formy je tím zajímavější, že soutěžní ročník
2016/2017 právě vstupuje
do své rozhodující fáze v podobě závěrečných kol extraligového play-off.

BRNO! 

A SOBOTU

navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...

Blíží se konec prostějovského kulturního fenoménu

„Nepředbíhej, já jsem tady byla první,
stojím ve frontě už od čtyř hodin odpoledne,“ bylo slyšet z fronty tvořící se
před pátečním koncertem v prostějovském „Kasku“. Kvůli technickým problémům se čekání na první písničku

načež ti nejvěrnější příznivci touto nabídnutou šancí nepohrdli.
Po půl osmé večer to přišlo a pomyslná brána byla otevřena. Návštěvnost byla poměrně dost
velká, zastoupeny byly všechny
věkové kategorie. Od nejmenších
dětí, které dorazily v doprovodu
svých rodičů, přes náctileté obdivovatelky až po ty úplně nejstarší.

Martin
PYTELA

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

PAVEL CALLTA PSAL
SVŮJ SEN I V KASKU

kultura

PROSTĚJOV Kometa české hudební scény, zpěvák a kytarista Pavel
Callta se během pátečního večera představil ve Společenském domě, kde měl svůj první prostějovský koncert. Začátek vystoupení musel být o více než půlhodinu posunut, posléze však Calltovi
příznivci, mezi nimiž dominovaly zástupkyně něžnějšího pohlaví
a útlého věku, nemuseli čekání litovat. Kromě všech svých největších hitů, které během zpěvákovy krátké kariéry vyšly, zaznělo
také několik příběhů z osobního života. A došlo také na krátkou
improvizaci. Příjemnou a velice osobní atmosféru koncertu poté
k nadšení obecenstva okořenil na závěr také Terapeut, zřejmě zatím
nejúspěšnější Calltův počin. Večerník sledoval vše pěkně zblízka.
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volejbal

[: *  `
V posledních letech platilo, že veškerá příprava Agelek vždy probíhala
výhradně v domácím prostředí Prostějova. Nyní však bylo tohle pravidlo
trochu nečekaně porušeno, byť jen
krátkodobě. Přímo ze třetího čtvrtfinálového duelu UNIQA extraligy ČR
v Přerově totiž ženy VK zamířily ve
středu večer do Vésky u Olomouce
na krátké dvoudenní soustředění.
„Chceme narušit určitý stereotyp tréninků doma, zařadit do přípravy některé trochu jiné prvky a změnit prostředí.Věřím, že takový krok družstvo
před semifinále nabudí, abychom ve
zbytku play-off předváděli co nejlepší výkony,“ sdělil kouč prostějovských
volejbalistek Miroslav Čada. S tím, že
po návratu z Vésky v pátek odpoledne dostaly jeho svěřenky na celý
víkend volno. „Pět dní od pondělka
je dostatečný časový prostor, abychom se na Královo Pole kvalitně
nachystali,“ ujistil zkušený lodivod
snažící se překvapivým krokem
v podobě tréninkového minikempu
oživit zaběhnuté pořádky.

:$ 

Tolik teorie. A co praxe? Agelky jsou
jako obvykle velkými favoritkami. Obhajují osm mistrovských titulů z předchozích let, tradičně ovládly dlouhodobou část nejvyšší české soutěže,
přes čtvrtfinálovou fázi přešly bez ztracené sady a KP nepodlehly už mnoho
let včetně všech zápasových střetů
s tímto protivníkem během aktuální
sezóny. Na druhou stranu Brňanky
dokázaly v Prostějově letos koncem
ledna málem zvítězit, když vedly 2:1
a nakonec padly až po tiebreaku. Navíc je určitě nakoplo čerstvé vyřazení
Olympu Praha, s nímž zvládly otočit
sérii zahajovacího dějství vyřazovacích bojů z 0:1 na 3:1. Zúročila se tím
celoroční práce slovenského trenéra
Marka Rojka, který loni v létě výrazně
přebudoval hráčský kádr Králova Pole
s jasným cílem proniknout mezi elitní

 ¥g]¦>f[\]

SEZÓNA 2008/09 - FINÁLE

' 

 & (
Hlavní trenér: Marek Rojko
Asistent trenéra: Radim Vlček

  Q{ "*=

VK Prostějov - KP Brno 3:0 na zápasy
Prostějov - Brno 3:0 (25, 18, 17), Prostějov - Brno 3:0 (21, 17, 22), Brno - Prostějov 0:3 (-15, -15, -14).

SEZÓNA 2013/14
- SEMIFINÁLE

a zá
47:6 n a sety
n
151:36

různým důvodům pouze sedmnáctka.
Klára nechyběla.
Náplň přípravy byla částečně kondiční
a částečně herní, což zůstane v platnosti
rovněž pro další soustředění v Mikulově
(12. až 16. dubna) a následně v italském
Garganu (12. až 22. května). „Věřím, že
se naše společná energie odrazí v dalším rozvoji budoucích českých juniorek
a povede i k vytouženému postupu na mistrovství Evropy, který nám letos tak smolně
unikl,“ řekl kouč Nezhoda.
(son)

nahrávačky: Klára Dvořáčková (VK AGEL Prostějov), Tereza Grygarová (Sokol Frýdek-Místek), Sarah Jaňourová (Olymp Praha). Blokařky: Nikola Bartecká (Olymp Praha), Adéla
Benediktová (Volejbal Plzeň), Veronika Dudová (VK České Budějovice), Hana Judlová (Volejbal Plzeň), Simona Šnajdrová (Olymp Praha). Útočnice: Viktória Balazsová (TJ Uherské Hradiště), Klára Fomenková (Olymp Praha), Julie Honzovičová (Olymp Praha), Barbora Hošková
(Olymp Praha), Aneta Kohlerová (Sokol Česká Třebová), Denisa Mentlová (Volejbal Plzeň),
Valerie Špitová (Kometa Praha), Varvara Yakushkina (Olymp Praha). Libero: Gabriela Prokšová (Volejbal Plzeň)
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publiky letos vůbec nebude svoláván
a neabsolvuje žádné akce, reprezentační kadetky normálně fungují.
A čerstvě mají za sebou první z řady
soustředění, jež absolvovala také jediná členka VK AGEL Prostějov – nahrávačka Klára Dvořáčková.
Ta je součástí českého výběru U17 již
delší dobu a určitě má reálnou šanci patřit
i do užšího kolektivu. Na úvodní tréninkový kemp od 26. března do 1. dubna
v Brandýse nad Labem zatím svolal hlav-

patří do reprezentace ČR

Větší kvalita soupeře společně s tím, že
Agelky v letošní sezóně nejsou až tolik
vynikající, vedla k částečné vyrovnanosti celé uplynulé série prvního kola
play-off. Ani tak ale favorit neztratil žádný set, když postupně vyhrál doma 3:0
(17, 11, 17) a 3:0 (23, 22, 16) plus venku 0:3 (-13, -22, -22). Už z tohoto přehledu jasně vyplývá, že pět vzájemných
sad bylo více či méně jednoznačných,
zatímco čtyři přinesly rovnocenný boj.
„Samozřejmě bych uvítal, kdybychom
získali hladce úplně všechny sety
a měli suverénně navrch celou dobu.
Ani reálný průběh čtvrtfinálových
zápasů však neberu nijak negativně, i když naše výkonnost kolísala

Marek SONNEVEND

a chvílemi jsme měli herní problémy.
Tím se ukázaly dvě věci: že ještě pořád nejsme v úplné pohodě, proto
musíme dál intenzivně pracovat na
svém zlepšování. A že Přerov hrál
místy velice dobře. Kdyby se podobně
prezentoval ve většině dlouhodobé
části soutěže, nemusel do vyřazovací
fáze vůbec jít až z osmého místa,“ pustil se do rozboru hlavní kouč vékáčka
Miroslav Čada. Ocenil především dvě
silné stránky přerovského celku. „Jeho
hráčky dokázaly výbornou obranou
v poli zvednout řadu těžkých balónů
i po našich kvalitních útocích. A jakmile jim vycházelo hodně riskantní
podání, dostávaly nás tím pod tlak na
přihrávce, čímž jsme v určitých pasážích měli potíže. Na tomhle musíme

PROSTĚJOV, PŘEROV Z předchozích let byly volejbalistky VK
AGEL Prostějov zvyklé ve čtvrtfinále UNIQA extraligy žen drtit
své protivníky rozdílem několika tříd a překonávat výsledkové
rekordy ve výši vlastních vítězství. Tentokrát musely na takhle
pronikavou dominanci zapomenout, neboť Přerov se ukázal jako
PROSTĚJOV Zatímco národní tým ní trenér Erik Nezhoda širší kádr třiadva- zdatný sok a jeho překonání dalo mnohem víc práce než napříjuniorských volejbalistek České re- ceti hráček, z nichž však dorazila kvůli klad loňské smetení Šternberka.

EXKLUZIVNÍ zpravodajství

OLOMOUC Velkou přehlídkou
talentu, neutuchajícího tvůrčího nadšení a mravenčí práce bylo letošní předávání Cen
Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury za rok 2016.
V Moravském divadle v Olomouci
se primáty udělovaly již po jedenácté. A opět se ukázalo, že
osobností, které si uznání zaslouží, je v regionu stále hodně.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník je od samého zrodu ankety jedním z mediálních partnerů a nejinak tomu
bylo i letos. Na slavnostním večeru
jsme tak nemohli chybět...

zamakat, neboť delší bodové újezdy
jsou nepříjemné. A v dalším průběhu
play-off by nám mohly nadělat ještě
víc starostí. Každopádně Přerov zaslouží uznání, jak solidně v sérii proti
nám hrál a v polovině setů dost vzdoroval,“ zmínil lodivod Agelek.
Svůj tým přes dílčí trable nijak nezatracoval. „Vzhledem k početnější
marodce jsme hlavně doma nemohli
nasadit nejsilnější sestavu, venku zase
hrálo roli specifické prostředí malé
haly i maximální motivace soupeře
rozloučit se co nejlépe s celým soutěžním ročníkem. Já beru jako plus,
že všechny čtyři vyrovnané sady jsme
dokázali zvládnout dobrou koncovkou, aniž bychom protivníka pustili k
jedinému setbolu. Rozhodovala naše
mnohem úspěšnější útočná činnost.
Na druhou stranu si uvědomujeme, v
čem máme rezervy, a jak už jsem řekl,
budeme pracovat na jejich odstranění,“ nastínil Miroslav Čada.
Na straně poraženého výběru Volejbal
Přerov panovala přes souhrnné skóre
0:9 ze tří vyřazovacích duelů aspoň

částečná spokojenost. „V některých
setech jsme Prostějovu coby velkému
favoritovi nestačili, ale v jiných se nám
dařilo s ním držet krok a vést naprosto
vyrovnanou partii. Právě tyto povedené sady ukázaly, že i naše citelně omlazené družstvo umí hrát dobrý volejbal. Po výsledkové stránce jsme měli
za cíl získat aspoň jeden set, což se sice
těsně nepovedlo, ale přesto chci holkám za celou sérii poděkovat. Obhájce titulu jsme dost potrápili a sezónu
uzavřeli důstojně,“ zdůraznil trenér hanáckého kolektivu Libor Gálík. „Pouze první vzájemné utkání bylo jasné,
jinak jsme Prostějovu většinu druhého i třetího zápasu vyrovnaně vzdorovaly. A rozhodně jsme neprodaly svou
kůži lacino. K ještě větší spokojenosti
chyběl alespoň nějaký ten získaný set,“
doplnila kapitánka Eliška Ticháčková.
Zatímco přerovským ženám skončila sezóna 2016/17 obsazením
osmého extraligového místa, prostějovské volejbalistky čeká od tohoto pátku 14. dubna semifinále s VK
Královo Pole Brno.
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zeum řemesel Konicka, jehož součástí je
i největší sbírka seker na světě.
V kategorii výjimečný počin v oblasti
umění - divadlo obdrželo cenu divadelní
představení ´Kéž by tisíc klarinetů´ v podání swingového orchestru New Street
Band pod vedením kapelníka Michala
Vičara. V sekci film, rozhlas a televize byl
vyzdvihnut film režiséra Ondřeje Sovíka
Jano Köhler, natočený společností cine4net. Kategorii hudba ovládl Jiří Sedláček,
klarinetista a umělecký vedoucí kapely
Old Time Jazzband Loučná nad Desnou.
V kategorii literatura dostala cenu kniha
´Toulky tovačovskou minulostí, aneb 695
let putování městem pod Spanilou věží´
a publikace ´Chrám věd a múz, katalog výstavy a Chrám věd a múz, dějiny´ Vědecké
knihovny v Olomouci. V kategorii výtvarné umění si ocenění odnesly dvě výstavy
organizované v Muzeu a Galerii v Prostě-

jově - výstava Jiřího Koláře a Josefa Čapka.
Cenu hejtmana Olomouckého kraje
získal Národopisný soubor Mánes,
který vychoval už čtyři generace milovníků a znalců hanáckého folklóru
a udržuje tradice hanáckého lidového
umění. Dále Pavel Alexander Taťoun za
mnohaletou práci v oblasti výtvarného
umění a dále kniha Stopy paměti autora
Jiřího Doležela, který zachycuje mizející
příběhy důležité pro poznání naší historie.
Cenu Mistr tradiční rukodělné výroby si
odnesla Miluše Hlavinková, ta se zabývá
výrobou užitkové keramiky a drátováním.
Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za
výjimečný počin v oblasti kultury za rok
2016 získal s 828 hlasy Dechový orchestr
Haná. „Zájem o tuto kategorii mezi lidmi
stále roste, což potvrdil také letošní počet
hlasujících občanů kraje. O držiteli Ceny
veřejnosti rozhodovalo 2715 občanů,“

prozradil náměstek hejtmana Olomouckého kraje František Jura.
„Na pořádání tohoto slavnostního večera
se podílíme od prvního ročníku a předávání kulturních cen bereme jako vysoce
prestižní záležitost. Vzhledem k osobnostem, které byly letos i v předchozích letech
oceněny, jde vždy o špičkovou přehlídku
těch nejlepších. Vážíme si možnosti být
u toho,“ pronesl po skončení večera David
Lenz, manažer spolupořádající marketingové společnosti TK PLUS. „Osobně
si myslím, že významu celého projektu
odpovídají i hosté. Od prvního ročníku
večerem provází Marek Eben, který by
s námi nespolupracoval, kdyby předávání
cen nemělo vrcholnou úroveň. Máme za
sebou jedenáctý ročník, vstoupili jsme do
druhé dekády. Pevně věřím, že společně
s Olomouckým krajem za devět let budeme slavit další kulatiny,“ vyjádřil se Lenz.
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PROSTĚJOV V rámci galavečera u příležitosti vyhlášení výsledků
ankety Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury obdržel
nejprestižnější ocenění Národopisný soubor Mánes z Prostějova.
Udržovatelé hanáckého folklóru obdrželi Cenu hejtmana Olomouckého kraje! „Jedná se o nejvyšší ocenění v oblasti kultury
v rámci celého kraje. Navíc je Olomoucký kraj jediný v republice,
kdo takové ocenění dává. Vážíme si toho hodně,“ komentoval Michal Mucha, zástupce vedoucího souboru.
Národopisný soubor Mánes je na kulturním poli v regionu kvalitní
značkou. Jeho vystoupení jsou vždy příjemným zpestřením různých
slavností a lidových veselic. Nominace a samotné vítězství jsou však pro
členy souboru obrovským překvapením. „My jsme ani nevěděli, že nás
někdo nominoval. Překvapením pro nás byl informační e-mail,“ informuje Mucha. „Loni jsme byli zařazeni do hlasování o Cenu veřejnosti
a nedostali jsme tolik hlasů, abychom se umístili na bedně,“ konstatoval 5 %   % "

' "  =& > , )
s úsměvem.
Vedení Mánesu si od této ceny slibuje ještě větší zviditelnění a propagaci.
„Točili jsme medailonek, který budeme moci používat v marketingu. Na samotném vyhlášení pak byli zástupci médií a dvě regionální televize,“
usmívá se spokojeně David Blahák, hospodář souboru.
Vystoupení čerstvých držitelů Ceny hejtmana Olomouckého kraje mohla prostějovská veřejnost zhlédnout v sobotním dopoledni při zahájení
Velikonočního jarmarku. „Tuto neděli pak vystupujeme na Velikonočních slavnostech v Olomouci,“ prozradil Mucha nejbližší program.
(zv)

Těleso úspěšně reprezentovalo město i kraj na Mezinárodní konferenci
WASBE. Dechový orchestr Haná má
více než osm desítek mladých muzikantů, kteří už vystupovali třeba ve
Francii, Itálii, Německu či Belgii.
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a historiků, který shromažďuje vzpomínky lidí postižených nacistickou
a komunistickou totalitou na střední
Moravě.

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM

Soubor vychoval už čtyři generace
nadšených milovníků a znalců hanáckého folkloru. Členové ansámblu
udržují dlouholetou činností tradici
hanáckého lidového umění. Soubor
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Město Tovačov vydalo knihu při
příležitosti 695. výročí udělení městských práv. Toulky tovačovskou minulostí se snaží poutavě a čtivě podat
historické události ve městě.

Prestižní cenu hejtmana uzmul MÁNES!

Vydalo Vlastivědné muzeum v Olomouci. Rozsáhlá biografická encyklopedie s bohatým ikonografickým
materiálem. 688 medailonů osobností spjatých s krajem od doby cyrilometodějské mise po současnost.

Malíř, který se mnoho let věnuje oblasti kultury, zejména v oblasti výtvarného umění. Aktivity Pavla Alexandra
Taťouna přesahují hranice Olomouckého kraje i České republiky, jsou známy také v mezinárodním měřítku.
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Mánes patří k předním interpretům
hanáckých písní a tanců.
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Zachycuje mizející příběhy důležité
 ©¬ '': pro poznání historie. Stopy paměti
* [ :* >
jsou projektem sdružení novinářů

úpravu legendárního semaforského
^  :
muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Insce- G' *  <&+  { $
nace se drží původního protitotalitníG' *  <&+*=$
ho étosu a propojuje soubor s dívčím
* '$] :>
sborem Kassiopea.
Výpravné publikace vydané k 450.
výročí Vědecké knihovny v Olomouci
 : *
jsou nejen hodnotné, ale také mimo $ Q+
řádně zdařilé a přínosné pro odbor {  * 
nou i laickou veřejnost.

[ ( 
Prestižní akce s nadregionálním výKlarinetista, umělecký vedoucí ka- znamem připravené s více než 20
pely Old Time Jazzband Loučná nad subjekty z celé ČR.
Desnou, kde působí od roku 1967.
Pro orchestr upravil téměř pět set
ª +&'    &
skladeb. Pod jeho vedením získal řadu
Q«' +  
úspěchů, spolupracuje s rozhlasem
] = [
a televizí, vystupuje doma i v cizině.
Dokumentární film vznikl v letech
]: ©
2014 až 2016 ve společnosti cine ::$
3 
4net. Tvůrci spolupracovali s rodinou
 
@   Q $   Jano Köhlera a sochaři Vojtěchem
Významná a respektovaná osobnost Olomoucký swingový orchestr New a Passionarií Paříkovými, restauráv oblasti hanáckého folklóru. Vytvo- Street Band představil originální tory křížové cesty na Svatém Hostýně.
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řil mnoho choreografií pro soubor
Haná, s nímž pracuje jako choreograf třiadvacet let. Jeho oceňované
výběry písní, tanců a taneční pásma
Respektovaná osobnost duchovního, proslavily soubor doma i v zahraničí.
kulturního a hudebního života. Zasloužil se o rozvoj církevního školství,
\ (::
inicioval a realizoval řadu uměleckých
"  
počinů a dlouhodobě podporuje vysoPředstavitel a iniciátor spolku Muzeum řekoškolskou pastoraci v Olomouci.
mesel Konicka, pro které pomáhal získat
exponáty. Součástí muzea je i největší sbír= (( 
ka seker na světě. Svou činností přispívá
' $ : & 
k propagaci kraje i tradičních řemesel.
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má kulturní scéna v Olomouckém kraji
mnoho a s postupem roků jich neubývá,
naopak,“ dodal hejtman.
Do dvorany slávy byl za celoživotní
přínos v oblasti kultury uveden Mons.
Josef Hrdlička - osobnost duchovního,
kulturního, uměleckého a hudebního
života. Podílel se na rozvoji církevního
školství a je překladatelem i editorem
světové poezie.
Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany
a popularizace kulturních hodnot získala
publikace s názvem Osobnosti Olomouckého kraje, kterou vydalo Vlastivědné
muzeum v Olomouci. Osobností roku
v oblasti kultury byl zvolen Jiří Čada - choreograf amatérského folklórního souboru
Haná a respektovaná osobnost hanáckého
folklóru. Za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury pak byl oceněn Pavel
Šín, iniciátor a představitel Spolku Mu-
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BYLI JSME
U TOHO

CENY KRAJE

pro Večerník
nech. Pokud zahrajeme dobře, měli
bychom roli favorizovaného družstva
Ladislav VALNÝ
rozhodně potvrdit,“ zdůraznil kouč
žen vékáčka Miroslav Čada. Za klíčový faktor se patrně dá označit prostě- „V Olomouckém kraji je celá řada uměljovský příjem. Jakmile totiž AGEL má ců, kteří propagují region často daleko za
dobře přihráno, získává volejbalově hranicemi celé české země. Za svou práci
si rozhodně zaslouží uznání. Udělování
cen je jednou z možností, jak těmto osob[:(   QQ" 
Tým z jihomoravské metropole šel v předchozích letech postupně dolů. Zkraje nostem můžeme poděkovat,“ pronesl
nového tisíciletí sice získal pět extraligových titulů (2002, 2003, 2004, 2006, hejtman Olomouckého kraje Ladislav
2007), ale během dalších sezón skončil třetí, čtvrtý, šestý, třetí, čtvrtý, šestý, Okleštěk, kterého potěšil velký počet nominací. Sám uznal, že minulý rok byl z počtvrtý, pátý a šestý. Letos zdárně naplňuje touhu útočit na medaili.
hledu kulturních událostí velice plodný
'(: 
a pestrý, což se odrazilo také při udělová1 Michaela Doležalová
libero
ní Ceny hejtmana Olomouckého kraje.
2 Barbora Koseková
nahrávačka
Letos byly předány rovnou tři. „Nepřed4 Jenna Potts
blokařka
5 Erika Salanciová
smečařka
pokládám, že tomu tak bude každý rok.
6 Vendula Měrková
univerzálka
Ale v tomto případě byla prostě konku7 Amanda Brown
blokařka
G   x
rence ohromná. Nebylo možné rozhod8 Gabriela Kopáčová
univerzálka
9 Anna Suchá
smečařka Prostějov vs. KP Brno
nout o jediném kulturním počinu. Proto
10 Marika Tesařová
blokařka
jsem se přiklonil k poděkování rovnou
11 Klára Mikelová
smečařka
třem souborům a osobnostem,“ objasnil
12 Nikola Vaňková
libero
14 Pavla Meidlová
smečařka
Okleštěk. „Věřím, že tato anketa je nesmr15 Megan Viggars
nahrávačka
16 Lucie Polášková
smečařka
pasy telná, protože mimořádných osobností

  ^ 3;;2( ( 

VK Prostějov - KP Brno 3:1 na zápasy
Prostějov - Brno 3:1 (18, -22, 21, 23),
Brno - Prostějov 3:2 (20, -20, -19, 32, 9),
Prostějov - Brno 3:1 (-23, 17, 20, 19),
Brno – Prostějov 0:3 (-17, -17, -18).

VK Prostějov - KP Brno 3:0 na zápasy
Prostějov - Brno 3:0 (19, 21, 21), Prostějov - Brno 3:0 (21, 15, 22), Brno – Prostějov 0:3 (-17, -17, -21).

SEZÓNA 2009/10
- FINÁLE
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VK Prostějov - KP Brno 1:3 na zápasy
Prostějov - Brno 0:3 (-25, -23, -16), Brno
- Prostějov 0:3 (-20, -23, -19), Prostějov
- Brno 2:3 (-21, -22, 19, 14, -13), Brno Prostějov 3:2 (16, -18, 19, -22, 12).
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Tyto medailové souboje termínově
spadají do období Velikonoc, a proto
jsou data obou střetnutí o jeden den
předsunuta, aby na neděli připadl
sváteční klid. Třetí vzájemný mač pak
přijde na řadu v jihomoravské metropoli ve středu 19. dubna od 18.00,
případné čtvrté utkání o den později
ve stejný čas. A pokud by stále nebylo
rozhodnuto, určil by postupujícího závěrečný špíl číslo pět znovu na prostějovské palubovce v sobotu 22. dubna
od 17.00 hodin.

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Začíná jít do tuhého! Úvodní kolo play-off UNIQA
extraligy ČR 2016/2017 volejbalistky VK AGEL Prostějov zdárně
překonaly, i když se to proti Přerovu neobešlo bez dílčích komplikací. Teď přichází semifinálová série opět na tři vítězné duely
a v ní ještě o poznání těžší soupeř: Královo Pole Brno. První dvě bitvy sehraje hanácký tým na domácím hřišti haly Sportcentra DDM,
a to v pátek 14. a v sobotu 15. dubna shodně od 17:00 hodin.

extraligové kvarteto a následně zaútočit na cenný kov. První meta tedy byla
dobyta, o tu druhou se nyní kápéčko
pokusí. Jeho tahounkou jednoznačně je univerzálka Vendula Měrková
(v ročníku 2007/08 byla členkou
VK), poslední dobou se do výborné
formy dostala smečařka Erika Salanciová. Základní sestavu většinou dále
tvoří nahrávačka ze Slovenska Barbora Koseková, americké blokařky
Amanda Brown a Jenna Potts, na druhé smeči Klára Mikelová a na liberu
ostřílená Michaela Doležalová.
„Královo Pole dalo pro tuhle sezónu dohromady velmi zajímavý tým
s kvalitními volejbalistkami na všech
postech, navíc má i dost široký kádr
pro případné účinné střídání. Proto
víme, že nás v semifinále nečeká nic
jednoduchého a musíme se co nejlépe
připravit na náročný boj. Přesto jsem
stále přesvědčen, že nadcházející série
bude hlavně o našich vlastních výko-
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Klára Dvořáčková dál

„Ve středu v Přerově to bylo těžké utkání, protože soupeřky hodně riskovaly servis
a snažily se jím na nás vytvářet co největší tlak. Proto jsme moc rády za další
vítězství 3:0 i rychlé ukončení celé čtvrtfinálové série. Odehrály jsme ji trochu ve
stylu nahoru - dolů. Jeden set výborný a vzápětí druhý mnohem horší, nebo jsme
měly výkyvy i během jedné sady. Každopádně soupeř nebyl vůbec špatný a celá
série měla slušnou úroveň, pro nás určitě dobrá příprava před pokračováním
vyřazovacích bojů. A samozřejmě je pozitivní, že jsme přes dílčí herní potíže neztratily žádný set, několik vítězně zvládnutých těsných koncovek se počítá. Postupujeme a jdeme dál, teď už je potřeba se soustředit i dobře připravit na další kolo
play-off. Myslím, že krátké soustředění ve Vésce u Olomouce nám může jedině
prospět, vzhledem k delší pauze před semifinále to byl ze strany kouče dobrý tah.
Na Brno se těšíme a pro dva vzájemné zápasy doma máme jasný cíl: oba vyhrát
Mareike Hindriksen,
co nejvíc jednoznačně.“
nahrávačka VK AGEL Prostějov

aneb pohled
Mareike Hindriksen

Přání kouče volejbalistek Prostějova
Miroslava Čady, aby jeho svěřenky
hlavně byly zdravé, se zatím nedaří
naplňovat. Už tak nepříjemně početnou marodku totiž rozšířila smečařka
Lucie Nová, která chyběla při třetím
utkání čtvrtfinálové série extraligy žen
v Přerově. „Lucka chytila infekci do
nohy a lékař jí to musel rozříznout. Teď
se léčí, ale nemělo by to trvat dlouho.
Možná už od pondělka naskočí zpět
do přípravy,“ říkal Čada uprostřed minulého týdne. Což znamená, že Nová
bude k dispozici buď již dnes, nebo
v nejbližších dnech. Naopak blokařka
Veronika Trnková už absolvovala operaci cysty na patě a do konce sezóny je
mimo hru. Alespoň že jiná střeďačka
Laura Frigo vyléčila bolavou achilovku a na přerovské půdě normálně nastoupila. Smečařka Sulian Matienzo
pak brzy sundá sádrovou dlahu z levé
ruky, aby po zlomenině záprstní kůstky zahájila okamžitou rehabilitaci. Její
start ve finále zůstává reálný.

 

Z VÉKÁČKA

VEČERNÍKU

SMEČ

ŽHAVÁ NOVINKA

VOLEJBALOVÁ

Uplynulý týden vyplnil prostějovským volejbalistkám jediný zápas v Přerově, kterým ve středu vítězně završily čtvrtfinálovou sérii extraligového play-off.
V konkurenčním hanáckém městě přitom žádná
z hráček vékáčka nevyčnívala po výkonnostní
stránce nijak enormně a na podobných statistických číslech se sešla hned pětice Agelek. Z nich
jsme nakonec vybrali slovenskou blokařku, jež
svou stabilně výbornou formu potvrdila jedenácti získanými body při hodně vysoké úspěšnosti jedenasedmdesáti procent v útoku, kde
skórovala desetkrát. Přidala jeden vítězný blok
a celkovou užitečnost plus osm bodů, čímž o něco
předčila všechny své týmové parťačky. A při dvou zkažených servisech má i prostor na zlepšení pro příště.

NINA HERELOVÁ

Jak to vidí
KAPITÁNKA

VELIKONOČNÍ POMLÁZKA POD SÍTÍ: V PÁTEK

letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz

VEČERNÍKU START SEMIFINÁLE EXTRALIGY PROTI KP

AGELKA PODLE

40

„Jsem nadšený! Je to ocenění pro celý
kolektiv muzea, který se na náročných
přípravách obou výstav podílel.
Osobně je mi velmi líto, že slavnostního
předávání se kvůli onemocnění nemohla zúčastnit kolegyně Husaříková, která
má na tom největší podíl. Je vidět, že
i Olomoucký kraj si váží naší práce.
Musím říct, že obě výstavy byly hodně
nadregionální a něco podobného se jen
tak v muzeu našeho formátu nepovede.
Cena Olomouckého kraje nás určitě
povzbudí do další práce, zároveň je ale
velkým závazkem pro naše výstavní
plány do budoucna.“
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DANIEL ZÁDRAPA

„My jsme především rádi, že se celý
projekt vůbec podařilo zrealizovat.
Byl totiž nesmírně časově náročný,
padlo na něj pětatřicet natáčecích dnů
v průběhu dvou let. Jinak si vážíme
toho, že po předchozím ocenění za
dokumentární cyklus Památky dnes, se
nám náš úspěch podařilo zopakovat.“
........................................................................
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„Beru to jako ocenění práce našeho
spolku, kterému se před nedávnem
podařilo dotáhnout do finále projekt
zápisu naší sbírky seker do světové
Guinnessovy knihy rekordů. Rád bych
za to poděkoval zejména Evě Obrusníkové, která zápis zprostředkovala.
Tím ovšem rozhodně nekončíme,
věřím, že zase něco vymyslíme.“
........................................................................
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PAVEL ŠÍN
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společnost

letos slavíme jubileum...
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mají za sebou semifinálový výběr )3 , 3  )
➢

➢ ZE STRANY 23

PROSTĚJOV Prestižní klání
Doteky módy už zná patnáctku
finalistů, které slavnostním galavečerem provede Tomáš Hanák, známý herec a idol ženských srdcí.
Už příští pátek tak budeme znát nové vítěze a kdo uspěje v sedmnáctém ročníku pro vás i letos sleduje tradiční mediální partner PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vše pak opětovně probíhá pod taktovkou Střední
školy designu a módy Prostějov.
Než však celá akce vypukne, muselo nejdříve proběhnout semifinále všech
přihlášených, které se konalo uplynulý pátek 7. dubna. Na Střední škole

ZE STRANY 3
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník je i letos mediálním partnerem klání
DOTEKY MÓDY 2017, díky čemuž budete mít nejen exkluzivní
informace ze zákulisí, ale také máte možnost vyhrát vstupenky na
finálový galavečer. Stačí správně odpovědět na naši soutěžní otázku...
KDO MODEROVAL LOŇSKÝ ROČNÍK SOUTĚŽE DOTEKY MÓDY?
a)
Tomáš Klus a Naďa Urbánková
b)
Bořek Slezáček a Eva Decastelo
Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „DOTEKY MÓDY“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat
SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla
redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 13. DUBNA 15:00 hodin.
Šťastné dva výherce zveřejníme v příštím čísle Večerníku, kde také najdete
otázku pro druhé kolo, které bude na telefon.

Motorkáři zvou na premiérové

VELIKONOČNÍ

BURÁCENÍ

PROSTĚJOV Už tři ročníky má za sebou oblíbená Vánoční vyjížďka,
při které prostějovští motorkáři zapalují svíčky za své kamarády, kteří
už s nimi nemohou vyjet. Pro letošek bude mít premiéru i nová akce.
Sraz všech prostějovských motorkářů je plánovaný na tuto sobotu 15. dubna
od 10:00 hodin na oblíbeném místě u pasáže Anděl vedle supermarketu
Lidl v Anenské ulici. „Odjedeme zhruba o půl hodiny později a pojedeme
po ulicích Okružní, Brněnská, Wolkerova, Újezd, Vápenice, Kostelecká, po
severním obchvatu, Plumlovské, dále pak směr Plumlov s cílem v Jedovnici.
Zde se občerstvíme a posléze vyrazíme do kempu Žralok v Plumlově, kde
máme zajištěný vjezd do areálu,“ popsal Večerníku Karel Hýbl z Prostějova,
který je sám zvědavý, zda se před Velikonocemi co do počtu zúčastněných
podaří trumfnout oblíbenou Vánoční vyjížďku.
(mls)

  



designu a módy se sešla odborná porota, aby z přihlášených soutěžících
vybrala patnáct finalistů, kteří své kolekce představí na slavnostním galavečeru v pátek 21. dubna od 19:00 hodin v Městském divadle v Prostějově.
„Do soutěže se přihlásilo celkem devětadvacet soutěžících z celé České a Slovenské
republiky z celkem deseti měst a čtrnácti škol. Velmi výrazné bylo letos zastoupení
právě ze Slovenska, odkud byla hned desítka adeptů,“ pochvalovala si rozmach do
země východních sousedů Ivana Vaňková, ředitelka pořádající školy.
V porotě soutěžního předkola zasedla vedoucí ateliéru oděvního designu na
SŠDAM Marie Kovalovská, vyučující oděvního návrhářství na SŠDAM Iveta Planičková, módní návrhářka Yvona Leitnerová, módní stylista a poradce René Volek,
manažerka firmy Koutný Petra Koutná a majitelka butiku Magnolia móda Jitka
Vlachová. „Jako vždy byly všechny modely velice nápadité, postoupit však mohlo jen patnáct nejlepších. Věřím, že se diváci mají určitě na co těšit,“ konstatovala
Vaňková.
Plejádu finalistů můžete vidět na galavečeru 17. ročníku soutěže Doteky módy
v pátek 21. dubna. Celým večerem nás bude provázet herec Tomáš Hanák. Předsedkyní poroty bude stejně jako loni ikona české módy Liběna Rochová. (akr)

PROSTĚJOV To bylo lidí! Přes
osmdesát dobrovolníků vyslyšelo
prosbu předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova Milady
Sokolové a uplynulou sobotu se zapojilo do celonárodní akce „Ukliďme si Česko“. Davy pořádkumilovných lidí se tak od samého rána až
do oběda hrnuly do biokoridoru
Hloučela v Prostějově. A „uklízeči“
měli práce více než dost!

původní
reportáž
pro Večerník
Michal
KADLEC
„Jsem úplně nadšená z účasti.
Ruku k dílu přišli přiložit rodiče
s dětmi, majitelé firem, lidé bydlící v blízkosti Hloučely a jsem ráda,
že dorazili i bezdomovci, kterým
jsem ještě nedávno před místním
nádražím rozlévala polévky. Splnili svůj slib, přišlo jich přes dvacet

a jsem na ně pyšná,“ podělila se
o své dojmy s Večerníkem organizátorka Milada Sokolová. Podle jejích
slov byl úsek biokoridoru ve směru
od mostu v Olomoucké ulici až po
Vrahovice zaneřáděný odpadky až
běda! „Posbírali jsme čtyři obrovské
hromady igelitových pytlů plných
až po okraj! Lidé bohužel odhazují k Hloučele všechno možné. Našli
jsme dokonce kus auta včetně přední
kapoty, mnoho pneumatik, stovky
PET lahví, skleněné flašky a spoustu
papírových i igelitových obalů. Je až
s podivem, co sem dokáží nepořádníci všechno naházet,“ kroutila hlavou
Sokolová.
Pro všechny dobrovolníky bylo
připraveno bohaté občerstvení,
které měla v režii Občanská poradna Krampol&Michek. „Rád se
účastním podobných akcí a vždycky jsem připraven dobrou věc
i podpořit,“ usmíval se u Hloučely
Petr Michek, kterého Večerník zastihl s plným pytlem odpadků. Připraveno bylo padesát porcí guláše
a stejný počet špekáčků. „Po všem
se jenom zaprášilo,“ zářila spokojená
Milada Sokolová.
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PROSTĚJOV Prestižní soutěž
ŽENA REGIONU je určena
všem ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své
profesi, ale aktivně se podílejí
i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, dětem
či zvířatům, přispívají ke zlepšení
a rozvoji svého regionu a ještě při
tom zvládají péči o rodinu.
Lidé z Prostějovska letos nominovali dvě zástupkyně, kromě Milady
Sokolové měla šanci také Veronika
Bašná z Kralic na Hané. Zatímco

známá cvičitelka zumby obdržela
pouze 29 hlasů a skončila sedmá,
ještě známější aktivistce z ODS poslalo svůj hlas 387 lidí! Na druhém
místě se umístila podnikatelka
a sportovkyně Michaela Koudelková z Olomouce, pro kterou hlasovalo o 170 občanů méně. „Přiznávám, že jsem byla nesmírně
šťastná. Ihned jsem volala svému
manželovi Petrovi, abych se s ním
o štěstí podělila, následně svým
dětem a ženě, která mě do soutěže
nominovala, paní Olze Katolické,“ svěřila se Večerníku bezprostředně po zveřejnění výsledků
8. ročníku soutěže Žena regionu

KOVBOJOVÉ
4811
?( 1>>

vítězka Milada Sokolová. Jak vzápětí přiznala, ve vítězství moc nevěřila. „Opravdu ne! V pravidlech
soutěže se píše, že vítězné ženy
budou kontaktovány po vyhodnocení výsledků dříve, než se zveřejní
na internetu. Říkala jsem si tedy
a přála si, abych nebyla alespoň poslední a neudělala Prostějovu ostudu. Dnešní otevření stránek Žena
regionu bylo pro mě nesmírným
překvapením,“ prozradila v pátek
dopoledne prostějovská zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova. „Jsem
na své přátele a vůbec všechny
Prostějovany nesmírně hrdá, že

mě takovou měrou podpořili. Již
nominace sama o sobě byla pro
mě nesmírným oceněním práce,
kterou vykonávám. Velkou měrou
vděčím za mnohé Okrašlovacímu
spolku. V prvé řadě za to, že je, že
je v něm skvělá parta dobrých lidí
a je za námi vidět spousta práce.
Letos mimochodem slavíme desáté výročí od našeho znovuobnovení,“ sdělila Milada Sokolová.
Předávání ocenění regionálním
vítězkám v jednotlivých krajích
proběhnou během dubna a května, slavnostní galavečer s vyhlášením absolutní vítězky je pak
(mik)
plánován na červen.

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

VRAHOVICE První dubnová sobota patřila na klubové střelnici
ve Vrahovicích kovbojské akční střelbě. Akce pořádaná Klubem
vojenské historie Prostějov probíhala podle oficiálních pravidel
Asociace westernových střelců České republiky. Ostrými náboji
se střílelo rychle a přesně, o napětí nebyla nouze jak pro samotné
aktéry tohoto klání, tak přítomné diváky. V celém klání nakonec
zvítězil Luboš Radakovič ze Slovenska, mezi kovboji známý jako
„Speedy Gonzales“. Večerník byl neobyčejné podívané na blízku.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Martin
PYTELA
„Soutěžící poměří své střelecké
umění při osmi situacích, které budou
probíhat na čtyřech stanovištích. Dá se
očekávat, že rozdíly mezi jednotlivými
kovboji budou obrovské i vzhledem
k tomu, že se klání zúčastní jak jedni z

nejlepších střelců v Evropě, tak i místní
amatéři. Pro něž je tak tato možnost
jistě velkým zážitkem. Všichni se
společnou měrou zároveň podílejí
i na chodu závodu, bez spolupráce by
to nešlo, vše probíhá obvykle ve velice přátelské atmosféře,“ uvedl před
slavnostním zahájením Michal Jurda,
ředitel soutěže.
Již před startem bylo možno spatřit
všechny účastníky převlečené do dobových kostýmů, což podtrhlo velice
dobrou sobotní atmosféru ve Vrahovicích. Akorát místo koně sloužilo
nejčastěji jako dopravní prostředek

?        !    %   "

auto. S prvním soutěžním výstřelem
se začala odehrávat parádní podívaná
a bylo vidět, že i místní amatéři
rozhodně nedrží zbraně poprvé. Každý
zúčastněný kromě bezpečnostních
prvků, jako jsou brýle či sluchátka, musel samozřejmě doložit i svůj zbrojní
průkaz a průkaz zbraně, nebezpečí tedy
nehrozilo. Kovbojové se předháněli
v tom, kdo přesněji a především rychleji
zasáhne předem určené cíle, na minely
nebyla příležitost a ani jich k vidění příliš
mnoho nebylo.

Nakonec se nejlépe z celkem devětatřiceti kovbojských střelců umístili třetí Marian Lukačovič, druhý
Evžen Horák a vítězem se stal Luboš
Radakovič. Místo těchto jmen však byly
hlášeny přezdívky Mr. Hungry, Ace
Curly a Speedy Gonzales, protože pro
kovboje je typickým znakem, že každý
z nich je znám pod určitým aliasem.
„Závody byly super, sešla se skvělá
parta kamarádů. Vyšlo snad vše od
výborné organizace až po slunné
počasí. Doufám, že i další letošní akce se

2 x foto: Martin Pytela

vydaří tak, jak tato,“ vyjádřil se
exkluzivně pro Večerník Luboš
Radakovič alias Speedy Gonzales. Slovenský střelec tedy dominoval, to však nic neubírá na faktu,
že Česká republika je jednou
z evropských velmocí. V srpnu
letošního roku se v Opařanech
uskuteční Mistrovství ČR
v kovbojské akční střelbě. Už
nyní je přihlášeno více než dvě
stovky střelců nejen ze starého
kontinentu, ale také z Ameriky.

letos slavíme jubileum...

Pondělí
10.ledna
dubna
2017
Pondělí 30.
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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zjistili jsme

Martin ZAORAL

Popelka
už není trenérem...

PROSTĚJOVSKO Tohle je pro řadu fandů zklamání. Začátkem uplynulého týdne oblíbený kůň Nikas nečekaně změnil trenéra. Zároveň se přestěhoval ze stáje Na Srdéčku u Hvozdu do Světlé Hory u Bruntálu.
Dvanáctiletý Nikas pravděpodobně i letos poběží
Velkou pardubickou, ve které už skončil druhý a jedČTĚTE NA STRANĚ 43
nou dokonce vyhrál. Už ne však za regionální barvy...

➢
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o setkání s Boltem

OLOMOUC Mezi akce, které budou součástí projektu Olomouc
- Evropské město sportu, patří
také atletický přebor smíšených
štafet žáků a žákyň pátých tříd na
4x100 metrů. Závody budou na
programu 25. května od 9:00 hodin na atletickém stadionu TJ Lokomotiva Olomouc.
Hlavní kategorií bude běh smíšených
štafet, v rámci programu se na start
postaví i čistě chlapecké a dívčí sestavy.
Na medailisty hlavní kategorie čeká
atraktivní cena - setkání s Usainem
Boltem v průběhu atletické Zlaté tretry
Ostrava. „Věřím, že děti, které budou
mít možnost pozdravit se s takovou
světovou hvězdou, si tento den užijí.

Štafetové závod zapadají do naší filozofie Evropského města sportu. Chceme,
aby děti pochopily, že sportování je
zábava a má smysl,“ říká primátor města
Olomouce Antonín Staněk.
S uspořádáním setkání Bolta s dětmi
pomohl sportovní manažer Miroslav Černošek, jehož marketingová
společnost TK PLUS pořádá atletickou Zlatou tretru. „Využili jsme
Usainova vřelého vztahu k Zlaté
tretře. Má to v Ostravě rád, je to jeho
oblíbený mítink,“ míní Černošek,
podle něhož je v tomto případě
fenomenální sprinter ideální volbou.
„Je velice bezprostřední. Myslím si,
že to bude pro děti nezapomenutelné setkání,“ dodává Černošek. (lv)

PROSTĚJOV O extraligu svádí
v tuto chvíli boj kvarteto Pardubice, Karlovy Vary, České Budějovice a Jihlava, o vstup do první
ligy se pere trojice druholigistů
Vsetín, Havlíčkův Brod, Jablonec
nad Nisou. Do toho ještě vrcholí
play-off extraligy, v níž se schyluje
k finálové sérii. A právě na skončení
všech těchto bojů netrpělivě čekají
v Prostějově, pak by mohlo být jasněji, kdo z hráčů bude v nadcházejícím ročníku oblékat dres Jestřábů
a koho uvidí fanoušci na Hané maximálně v roli soupeře.
„Stále platí, že bychom si přáli, aby se
v extralize zachránily Pardubice. Budou to mít ale hodně těžké, soutěž je
velice vyrovnaná. Pouze to vypadá, že
odpadávají České Budějovice,“ přemítal sportovní manažer jestřábího

„áčka“ Jiří Vykoukal s tím, že právě
s východočeským klubem Prostějov
nejvíce spolupracuje v otázce hostování a střídavých startů.
Obdobně dramaticky se vyvíjí také
situace o patro níž. V polovině soutěže je už sice prakticky ze hry Jablonec, neboť Severočeši nebodovali ani
v jednom ze dvou zápasů, bitva o jedno postupové místo je však stále otevřená. „Sledujeme i tuto soutěž a přáli
bychom si, aby postoupil Vsetín. Byl
by to pro nás atraktivní soupeř, který
by navíc mohl prospět celé lize,“ domnívá se Vykoukal.
V otázce personálního složení mužstva tak nemohl prozradit žádnou novinku, jednání zatím nijak nepokročila. „Všichni stávající hráči projevili
zájem u nás pokračovat, ale máme
začátek dubna a vše zatím stojí.

Bavíme se i s dalšími hokejisty, jde
ale jen o klasické oťukávání,“ zmínil
někdejší reprezentační bek.
Nic nového zatím není ani v otázce
hlavního kouče, na svou definitivní
podobu tak čeká i plán letní přípravy.
„Tu si určí nový trenér, já osobně jsem
ale zastáncem individuální přípravy.
Ať se každý připraví podle svého nejlepšího svědomí, práce si totiž musí
vážit a musí se umět na ni nachystat,“
říká Vykoukal.
Možná že ale právě tento bod bude
brzy vyřešen, právě na dnešní den,
tj. pondělí 10. dubna, totiž svolali
Jestřábi tiskovou konferenci. A co
přesně se na ní bude probírat, to zatím zůstává zahaleno tajemstvím,
vedení oddílu bližší podrobnosti
nesdělilo a tváří se tajemně jako
pověstný hrad v Karpatech... (spo)

2$)f2 zahájila Násilnosti se nekonaly
sezónu na antuce

CHARLESTON, PROSTĚJOV
Do antukové části sezóny vstoupila Lucie Šafářová postupem do osmifinále na turnaji v Charlestonu.
Pikantní byl především její zápas
druhého. kola, v němž porazila
deblovou parťačku Bethanii Mattekovou-Sandsovou.
„Raději mám Betku na své straně
kurtu, ale takový je tenis,“ poznamenala Šafářová, která na začátku


MARKA


turnaje porazila domácí Lepchenkovou a v boji o čtvrtfinále nestačila na
Němku Siegemundovou. „Antuka
je můj oblíbený povrch, tak jsem si
ji chtěla vyzkoušet co nejdříve. Nebylo to úplně špatné, přesto doufám,
že se mi bude v příštích turnajích
dařit výsledkově ještě více,“ uvedla
Šafářová.
Výsledkový servis
najdete na straně 24

 na
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rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Fotbalisty Kostelce postihla v derby
s Jesencem nemilá skutečnost - brankářská jednička Jan Vítek nemohl nastoupit. Druhý gólman nebyl k mání
a tak nastoupil mezi tři tyče hráč Matěj Klimeš. Inkasoval pouze jednou
a navíc vychytal penalty!
DEBAKL:
Házenkáři prostějovského Sokola II
nebudou na letošní jaro vzpomínat
v dobrém. Z osmi dosavadních letošních mistrovských vystoupení vyhráli pouze jediné a na plný bodový zisk
marně čekají sedm duelů v řadě...
:9 ]

3650

Skoro osmdesát let čekali prostějovští fanoušci na vzájemný souboj
s nejslavnějším moravským klubem
Baníkem Ostrava. Že je slezský klub
tahákem, dokázala rekordní návštěva více než tři a půl tisíce lidí!
>"]
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Ty jsem měl, když jsem zde před časem rozebíral naděje fotbalistů 1.SK Prostějov na záchranu ve Fortuna národní lize 2016/17. Musím přiznat, že na mě
chvilkově zapůsobilo vítězství 1:0 nad Sokolovem
při premiéře jarní části a uvěřil jsem, že udržení druhé nejvyšší soutěže ČR by ještě mohlo být reálné.
Následoval však debakl 2:7 ve Varnsdorfu, domácí
podlehnutí 1:2 Frýdku-Místku a neúspěch 1:3 ve
Znojmě, kde sice Hanáci dlouho vedli, ale slibný
průběh neudrželi. Tuhle stať píšu před bitvou s Baníkem Ostrava a snad jedině senzační skolení favorita by šanci ještě rozdmýchalo. Obávám se však, že to
dopadlo přesně naopak.
Deset bodů ztráty na nesestupové čtrnácté místo je
devět kol před koncem taková propast, kterou překlenout by se rovnalo malému sportovnímu zázraku. Zvlášť pokud muži eskáčka dosud získali bodíků
pouhých devět. Leč zatracovat je nemá smysl. Roční
zkouška výš sice nedopadne asi dobře, ale v MSFL
aspoň budou moci bojovat zase nahoře díky většině
výsledkových triumfů, což je vždy lepší, než pořád
prohrávat a pohybovat se na dně. Jak pro samotné
hráče, tak pro fanoušky.

Trenérsky vést letošní tým volejbalistek VK AGEL
Prostějov patrně není zrovna jednoduchá činnost. Na
vlastní kůži se o tom přesvědčil Peter Goga, který dělal, co mohl a přesto mančaft až na několik zápasových
výjimek nedokázal naplno prodat svůj hráčský potenciál. Místo toho postupně upadl do celkové krize
a lodivod byl raději vrácen na osvědčený post sportovního manažera.
Na ožehavé místo nastoupil staronový kouč Miroslav
Čada - a rázem to šlo. Svými zkušenostmi, odborností
i především lidsky rázným přístupem dostal kolektiv
rychle do latě, načež se obratem dostavilo jak výkonnostní zlepšení, tak příznivé výsledky. Jenže stačilo,
aby ostřílený stratég vyrazil těsně před extraligovým
play-off na necelý týden na Kubu a jeho svěřenky ve
čtvrtfinále proti Přerovu viditelně potkal herní pokles.
Tím je evidentní, že současný výběr Agelek nad sebou
potřebuje neustále mít pevnou ruku opravdové autority. Pokud chybí, okamžitě se projeví sklony k určitému lajdačení nebo až bohémštějšímu životu, jak se
proslýchá. Volba krátkého soustředění ve Vésce před
semifinále s Brnem je jasnou snahou o to dostat družstvo opět víc pod kontrolu.

Téma sportovně a pohybově zdatnějšího národa
je v posledních letech dost hojně propírané v souvislosti s pokusy o trvale větší finanční podporu ze
strany státu do české tělovýchovy. Což se zatím daří,
ovšem podle mého názoru peníze skutečně nejsou
rozhodující. Byť se samozřejmě hodí vždy a všude.
Kdo však nemá touhu či alespoň sklon k nějakému
sportu a pohybu přímo uvnitř sebe, těžko k jejich
provozování takovou osobu přiměje silnější ekonomické zázemí. Možná chvilkově, ale určitě ne napořád. To dokáže pouze člověk, který opravdu sám
chce. A ten pak u pohybových aktivit v různých formách klidně vydrží celý život až do vysokého stáří,
jak dokládají časté příklady všude kolem nás.
Nezbytnou podmínkou ovšem je fungující zdraví. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jedním
z nejhorších pocitů je, když moc chcete sportovat
a vlastní tělo vám to prostě neumožní. Proto všem
sportovcům – vrcholovým, výkonnostním i rekreačním – posílám jedno obecné přání: hlavně buďte
zdraví. A hýbejte se, dokud můžete! Tuhle prostou
výsadu je zkrátka nutné si naplno užívat, než se třeba něco stane.

Organizátor Haná Cupu Martin
Ošťádal na adresu výkonného
výboru TJ Krumsín
" ]

ALEXANDR
VYROUBAL

Korfbalista SK RG Prostějov si letošní
extraligový ročník zapíše do svého diáře zlatým písmem. Stal se totiž králem
střelců elitní české soutěže, když nasázel rekordních dvaapadesát košů. Na
hráče posledního týmu finálové tabulky je to úctyhodný výsledek!

Foto: internet
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
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Trápení Baníku ukončila až penalta
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PROSTĚJOV Nebýt vykartování Martina Hirsche, pravděpodobně by jej zápas
s Baníkem v základní sestavě
minul. Lubomír Machynek
se však dal dohromady po
zranění a obránce Baníku
několikrát „po lajně“ docela
prohnal. Chtělo to jen finální
přihrávku...

klikni na

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

=& :

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Prvních pět minut na hřišti vládlo pouze jedno
mužstvo a k překvapení rekordní návštěvy novodobé historie
prostějovské kopané, to byli
domácí. Teprve pak se Baník
dostal do zápasu a každý jeho
útok hrozil gólovým zakončením. Přes hodinu držel eskáčko
nad vodou gólman Halouska,
pak přišla velmi přísně odpískaná penalta, která favorita
konečně uklidnila. Gólovou
pojistku vstřelil Jakubov. Až na
pár světlic začátkem druhého
poločasu vládla na stadionu
skvělá fotbalová atmosféra,
kromě hasičů tak byly posílené
bezpečnostní hlídky téměř bez
práce.
[  
Omezení sestavy byla jasně daná.
Z disciplinárních důvodů byli dva hráči základní sestavy mimo hru. Zatímco
Hladík pykal za vyloučení v zápase ve
Znojmě, Hirschovi se na stopce podepsala čtvrtá žlutá karta obdržená
v témže zápase. A to byla pro prostějovského odchovance, který prošel
s týmem od divize a takový zápas lze
považovat za jeden z vrcholů kariéry,
vpravdě hořká pilulka. „Nechci sahat
do sestavy, která ve Znojmě dobře
fungovala,“ avizoval už v pátek večer
asistent trenéra Petar Aleksijević. Dvě
změny ale samozřejmě udělat musel.
Na pravého beka se tak vrátil Machynek a před ním na křídle operoval Píchal. A oba patřili k nejlepším hráčům
zápasu.

Jak poznamenal na pozápasové tiskové
konferenci trenér Baníku Vlastimil Petržela, na prostějovském hřišti hráče zaskočila poměrně vysoká tráva, na kterou
se z kvalitních povrchů v Ostravě museli
adaptovat. Snad proto se prvních pět
minut v podstatě nedostali za půlící čáru.
O chvíli později ale mohlo být klidně 2:0
pro Baník, nebýt muže v jasně žlutém
dresu mezi tyčemi. Další velkou šanci
zlikvidoval Baníku těsně před přestávkou. Po změně stran se dostali na chvíli
ke slovu někteří nenapravitelní diváci
v sektoru hostí, kteří zamořili okolí vlastní branky dýmovnicemi, a tím do hlavní
role obsadili několik členů hasičského
sboru. Jakmile se zase začalo hrát, mohli
chvíli žehrat na soudcovskou dvojici,
která jim po krátkých oslavách neuznala branku kvůli ofsajdu. Snad právě to
mohl být impuls k následně odpískané
penaltě, kterou se hosté dostali do vedení
a zápas pak jednoznačně ovládli.
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sudí trochu podlehl. O dvě minuty později totiž zcela mimo hru odpískal jeden
ze soubojů v šestnáctce a vystřídavší Pekár
proměnil pokutový kop - 0:1. Asi o deset
minut později po rohu hlavičkoval Zápotočný, Halouska reflexivně vyrazil míč
k volnému Jakubovovi a ten pohodlně
dopravil míč podruhé do sítě - 0:2. Jediná
jasná šance domácích přišla po Hýblově
centru, Kroupa ovšem hlavičkoval přesně
na Vaška. Poslední slovo měl Halouska,
který se znovu vytáhl proti Jakubovovi.

$
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Poprvé Halousku prověřila dvojice
Stáňa - Jakubov, prvně jmenovaný to
zkoušel zprava, druhý trefil dobře postaveného gólmana. Další dvojzákrok si
strážce prostějovské svatyně připsal po
pokusechHlinkyaopětJakubova.Přesně
v polovině prvního dějství přišel náznak
úniku Píchala s Alaverdašvilim, gruzínský záložník však se slibnou šancí naložil
macešsky. Tři minuty před přestávkou se
po rohu opět zjevil v čisté šanci Jakubov,
i tentokrát byl Halouska na místě. Deset
minut po změně stran se do průniku
opět hnal Alaverdašvili, výsledek byl opět
nulový. To už hostující trenér uznal za
vhodné začít něco dělat s bezbrankovým
stavem a poslal na hřiště dvojici čerstvých
hráčů. Po standardní situaci a hlavičce dotlačil pod Halouskovým ramenem jeden
z hostí míč do sítě, oslavy ovšem utnul
odmávaný ofsajd. Na protější tribuně se
ozvalo nesouhlasné hučení, jemuž snad

Osobnostmiutkáníbylibezesporudomácí pořadatelé, kteří bez předchozích zkušeností, ale o to svědomitěji připravovali veškerá opatření týdny dopředu, aby se
minimalizovala bezpečnostní rizika spojená s tímto utkáním. Posílená pořadatelská
služba zvládla zápas na jedničku, takže
v rozšířeném sektoru hostí naproti hlavní
budově se především sportovně fandilo.
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ale riziko poškození nové tabule instalované daleko od tribun bylo minimální
a naopak prostějovský fotbal se měl prezentovat novou tabulí na úrovni. Kdy
jindy než teď? Ve třetí lize?

   :
Atmosféru zápasu asi netřeba dlouze
rozebírat. Fanoušci Baníku vytvořili pro
oba týmy a na hranici kapacity zaplněný
fotbalový stadion neopakovatelnou atmosféru, kterou tento stadion v dohledné době zcela určitě nezažije. Především
návštěvníci hokejových zápasů ocenili
některá nápaditá chorea v sektoru hostí.
A přestože se to neslučuje s oficiálními
regulemi, i těch pár dýmovnic vytvořilo
obraz velkého fotbalu a přimělo zapnout
fotoaparáty třeba i sběrače míčů.

Tomáš KALÁB
 Po pauze zaviněné zraněním jste
nastoupil v základní sestavě a zrovna
proti Baníku. Jak jste viděl utkání?
„Musím říct, že vzhledem k jejich útočným rychlíkům jsem měl na kraji obrany
dost práce. My jsme předvedli bojovný
výkon. Nebýt penalty, tak si myslím, že
gól padnout nemusel. Je to škoda, ale
zápas to byl dobrý. Pak už jsem já osobně
ztratil síly a musel jsem se dát vystřídat.“
Tovašestřídáníbylotedyvynucené?
„Laboroval jsem s kotníkem, ale ten
v tom tolik nehrál roli. Střídal jsem kvůli
křeči. Tak jsem řekl, ať tam jde nějaká čerstvá puška.“ (úsměv)
 Zejména v první půli bylo znát
ofenzivní snažení po křídle, ale centr
nějak chyběl?
„Chtěl jsem jezdit, nebát se, bohužel to
ale bylo v takových okamžicích, kdy už
jsem neměl sílu na nějaký centr. Byl to

Foto: Josef Popelka
vždycky několikametrový sprint a pak
už to nešlo. (pousměje se) Tak jsem ztratil
asi tři míče a musel jsem zase zpátky. Škoda, že centry do vápna nešly, ale aspoň
zkouška to byla.“
 Byl jste u penaltového zákroku.
Jak jste viděl celou situaci?
„Asi šlo o to, že se tam dva hráči zavěsili
do sebe. Matěj Hýbl nenechal soupeře
rozběhnout, ale rozhodčí to posoudil
jako penaltu. Dalo se to vyřešit jen domluvou, nemusela se pískat. Nebylo to
ve hře, nebyl tam souboj, prakticky ani
balón. Ten byl ještě na praporku a rozhodčí už pískal...“
 Co vám osobně dal takový zápas?
„Baník nepředvedl úplně to, co umí. My
jsme hráli docela agresivně. A mě osobně takové utkání určitě obohatilo, nabral
jsem novou zkušenost. Hrál jsem proti
dobrým hráčům. Jsem rád, že jsem mohl
nastoupit a budu doufat zase v nějaký
další podobný zápas.“

"& '  
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Drobnou kaňkou na fotbalovém svátku
byla odumírající světelná tabule, která
se snažila dokázat, že je opravdu zralá na
výměnu. Jestliže do tohoto zápasu vynechával pouze jeden světelný čtverec, pak
tentokrát už před zápasem samotným
text nesrozumitelně blikal a co hůře, po
přestávce zcela zmizela i časomíra, takže
zástupci médií zůstali na holičkách. Obavy radních sice lze do jisté míry pochopit,

"  ^XQ[@ X@¯±>[Q"*=x
„Všichni, kdo na stadion přišli, vytvořili krásnou atmosféru. Fotbal to nebyl špatný. Chtěl bych odbočit od
evergreenu, kdy se komentují situace, které se staly nebo
nestaly, a zastavit se u toho, že svým hráčům mohu jen
poděkovat za výkon a nasazení. Věděli jsme, že hrajeme
s mužstvem, které má o třiatřicet bodů více než my, a nemohli jsme hrát jinak než bojovně a agresivně, protože
nejsme fotbalovější. Další porážka je sice nepříjemná, ale
můžeme si vzít ponaučení do dalších zápasů se soupeři,
kteří nemají kvalitu Baníku.“

0 :2

1.SK Prostějov
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„Trochu jsme s tím počítali, že to bude těžký zápas. Domácí hráli naplno, chodili do nás na hraně možností, co jim
rozhodčí povolil. To byl trošku problém. Místo abychom
v první půli dali balón na zem, tak jsme se přizpůsobili hře
soupeře. Od té dvacáté minuty už jsme zápas celkem kontrolovali. Jsem rád, že jsme vyhráli. Ono jen na Bredu byly
podle mého názoru asi čtyři penalty. Prostějov, dokud měl
sílu, určitě zlobil. Jsou tady stále ještě kluci, které jsem trénoval. Je tady vůbec spousta sympatických lidí, ale pro nás jsou
podstatné body, takže s tím jsem samozřejmě spokojený.“

FC Baník Ostrava

21. kolo Fortuna národní ligy
Rus

Miroslav

Mičola

Breda

Vlastimil

Hýbl

Schuster

TAKÁČ

Pokorný

Hrubý
Halouska

Kroupa

Skwarczek

Jakubov

Vašek

Zápotočný
Hlinka

Alaverdašvili
Malý

Pančochář

Stáňa

Machynek

Střely na branku:
Rohové kopy:

PROSTĚJOV

2
1

Střely mimo branku:

Sus

Helešic

Píchal

Branka: -

PETRŽELA

0 :2

OSTRAVA

( 0 :0)

2

Rozhodčí: Houdek – Pelikán, Hájek, Mrázek (4.R)

Branky: 63. Pekár (p), 74. Jakubov
Střely na branku:

Diváků: 3650

Rohové kopy:

7
15

Střely mimo branku:

Žluté karty: 23. Machynek, 38. Rus, 63. Hýbl, 70. Fládr, 90.+4 Pančochář

Žluté karty: 33. Breda, 90.+4 Helešic

Střídání: 66. Sečkář za Hýbla, 66. Fládr za Alaverdašviliho, 75. Čtvrtníček za Machynka

Střídání: 54. Pekár za Hlinku, Granečný za Suse, 90.+2 Mešchaninov za Zápotočného

5

letos slavíme jubileum...

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
$%$&'()
Přestožeabsentovalkvůlireprezentačním
povinnostem, do fotbalu v prostějovském
dresu má evidentně chuť. Velmi zřetelně
patrné nasazení doplňuje tradiční
rychlostí, pochopitelně ale chybí
ještě více zkušeností proti technicky vyspělému soupeři. Přestože
žádnou gólovou šanci nevypracoval, spolu s Pančochářem
a
Machynkem
patřil
k nejviditelnějším borcům
v domácím dresu.

PROSTĚJOV Jak se ukázalo, původní obavy z příjezdu nechvalně
proslulých fanoušků Baníku Ostrava
do Prostějova byly zcela zbytečné.
Notně posílené policejní složky
totiž v rámci sobotního utkání jedenadvacátého kola Fortuna FNL
nemusely zasahovat při žádném
incidentu. Baníkovci, kterých dorazilo na Hanou okolo sedmi stovek,
bez jakéhokoliv narušení veřejného
pořádku přijeli, bouřlivě zafandili
(to zase jo) a stejně tak v klidu odjeli
zpátky do Ostravy.

exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

za přispění
Tomáše KALÁBA

aneb

pohledem Karla Kroupy
Zápas splnil všechny předpoklady. Fanoušci kromě pár světlic povzbuzovali suprově, takže klobouk dolů před nimi. Kulisa byla super. I když fandí
soupeři, stejně vás to nakopne, ta atmosféra vás do zápasu vtáhne. Hraje
se lépe, než když přijde třeba dvě stě padesát diváků. Penalta byla zlomový
moment, ale rozhodčí ji písknul, takže nezbývá, než to přijmout. Baník si
chtěl odvézt tři body, což se mu povedlo. Průběh zápasu byl vyrovnaný, slušela by mu remíza. Bohužel jsme si nevypracovali žádnou vyloženou šanci.
Já měl jedinou nebezpečnější hlavičku. Ostrava si pár závarů vytvořila,
Halouska toho také hodně pochytal. Herně nás sice Baník nepřehrál, ale
na šance a závary byl lepší. Ve Vlašimi to bude těžký zápas. Hrají rychlý,
brejkový fotbal. Troufám si říct, že na tom bude herně lépe než Baník!“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov





3650
tolik diváků se vměstnalo na stadion Za Místním nádražím, což
je i tři stovky víc než na Sigmu

RYCHLÝ

%&
-%&  !
Prostějov (tok) - Na zápas s Baníkem Ostrava, na prostějovské
poměry opravdu výjimečný, bylo
pozváno kompletní vedení města,
které se významnou měrou zasloužilo o hladký průběh předzápasových příprav. Na fotbal se nakonec
přišla podívat primátorka Alena
Rašková a radní Ivana Hemerková,
nechyběl ani Miroslav Černošek
nebo bývalý trenér Petr Uličný.

. / - 0
1!0 -234-4
Prostějov (tok) – Ani v kategorii
U19 se nepodařilo se Znojmem
uhrát dobrý výsledek, navíc na
domácím hřišti. Svěřenci trenéra
Weissera sice vedli brankou Marčíka
z prvního poločasu, chvíli po přestávce ovšem soupeř vyrovnal a deset minut před koncem vstřelil vítěznou branku. Po sedmnácti kolech je
Prostějov třetí s pětatřiceti body.
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Menší část příznivců Baníku přivezla
vlaková souprava až na místní nádraží.
„Přijelo jich asi osmdesát, maximálně
stovka. Vlak byl poloprázdný, čekáme
ale, že větší část fanoušků přijede autobusy, jiným vlakem na hlavní nádraží
nebo po vlastní ose auty,“ prozradil
Večerníku před místním nádražím jeden
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z policistů ze speciální jízdní jednotky.
Dvě hodiny před utkáním byl v ulicích
Prostějova klid, jen tu a tam bylo možné
potkat i na náměstí skupinky mužů a žen
s bílo-modrými šálami na krku. Všechny
ale monitorovaly policejní hlídky.
Baníkovci se pak trousili směrem
k fotbalovému stadionu Za Místním
nádražím. Chvíle vzruchu nastala,
když před zadní částí stadionu zaparkovalo pět autobusů z Ostravy
a z nich vystoupily dvě stovky
fanoušků, někteří méně či více v podnapilém stavu. Jejich přesun na tribunu
byl opět pečlivě hlídán uniformovanými
policisty i strážníky, svoji práci měli také
členové antikonfliktního týmu Policie
ČR. „Nezaznamenali jsme nic, kvůli
čemu bychom měli zasahovat. Troška
křiku k fanouškům patří, nic víc si zatím

připomněl smutný Martin Hirsch

Tomáš KALÁB

 Asi jste zápas s Baníkem prožíval

úplně jinak, když jste nemohl být
přímo na hřišti?
„Není to poprvé, bohužel,, Už loni, když
jsme hráli o postup s Vítkovicemi, jsem
se nechal úplně hloupě vyloučit, teď
jsem pro změnu dostal čtvrtou žlutou.
Celý zápas ve Znojmě jsem si dával pozor, měl jsem tuto hrozbu samozřejmě
v hlavě. Možná kdybych na to tolik nemyslel, tak by to dopadlo dobře. (hořký
úsměv) Teď už je to lepší, ale před zápasem, v noci, a vlastně celý předchozí týden jsem to hodně prožíval. Je to hrozný
pocit, když k nám přijede Baník, člověk
vidí ty zástupy fanoušků, vnímá atmosféru, a nemůže být u toho. Je to prostě
jiné a těžko se to skousává.“

nedovolili. Bezpečnostní opatření jsou
značná,“ podotkl jeden z policistů v civilu
sledující přesun ostravských fans na stadion.
Bez výtržností - až na jednu větší
dýmovnici a pár petard - proběhlo
i samotné utkání. Kotel Baníkovců
se vyžíval v chorálech a zápas tak měl
tu pravou fotbalovou atmosféru.
A hned to více bavilo jak samotné
hráče, tak i prostějovské diváky. Obavy
z výtržnictví, vniknutí na hrací plochu či
dokonce poškozování majetku včetně
světelné tabule na druhé straně areálu
tak zůstaly nenaplněny. Vše na výbornou
zvládli také pořadatelé. „Na zápas jsme se
připravovali opravdu poctivě delší dobu.
Dá se říci, že jsem předchozí tři týdny
skoro nespal, hodně mě podržela rodina,
která se mnou musela mít opravdu not-

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017

„Zásadní zápas mi utekl už podruhé,“
PROSTĚJOV No není tohle smůla? Dlouholetý prostějovský hráč
a pověstný srdcař, v jedné době
i kapitán týmu, který prošel novodobým „eskáčkem“ ve všech soutěžích
až do profesionálního fotbalu, sledoval utkání s Baníkem na vlastním stadionu pouze z V.I.P. prostor. Karetní
matematika v profi soutěžích je totiž
neúprosná...
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FANOUŠCI
BANÍKU
PŘEKVAPILI
Posílená policie neřešila ani jeden incident!

Michal KADLEC

*+*
&,

fotbal

 Na druhou stranu jste měl na

zápas trochu jiný pohled než obvykle. Jak zápas hodnotíte?
„Byla to také do jisté míry zajímavá zkušenost, dívat se na zápas ze shora, to je
vidět opravdu úplně všechno. Někdy
má třeba hráč tendenci nebrat všechny
pokyny a výtky trenérů úplně doslova,
protože z hřiště samotného to není tak
markantní. Bylo dobře vidět, že druhá
liga je opravdu rychlá, hráč musí dávat
balón rychle od nohy, hrát maximálně
na dva doteky. Přes kvalitativní rozdíl
jsme dlouho drželi dobrý výsledek, kluky nabudila atmosféra, jezdili, makali,
takto je potřeba hrát každý zápas.“
 To bylo ovšem jen do třiašedesáté
minuty...
„Pak přijde situace, která ovlivní celý
zápas. Kdyby dali normální gól ze hry,
není co namítat, v tomto případě zase
zůstane stín hořké pachuti. Ani já jsem
situaci přesně neviděl, protože jsem,
jako všichni, sledoval míč. Matěj Hýbl
tvrdil, že to faul v žádném případě nebyl! Ve vápně byla série soubojů tři na
tři, najednou leželi na zemi, klasická
penaltová situace to jistě nebyla. Možná
by se pak bezbrankový výsledek udržel,
nebo šance na něj by byla o dost větší.“

Foto: Josef Popelka
 Zápas byl samozřejmě z bezpeč-

nostního hlediska rizikový, jak jste
vnímal baníkovské příznivce?
„Když jsem viděl to množství fanoušků Baníku, říkal jsem si, že to
nemůže dobře dopadnout... (úsměv)
Ale nakonec se projevili opravdu jen
po skvělé fotbalové stránce. Radost
pohledět, také jsem si je natočil na
telefon. Tohle tady asi už dlouho nezažijeme.“

nou dávku trpělivosti, za což jsem vděčný.
Bez rozšíření sektoru hostí díky pomoci
města by organizace byla ještě složitější.
Díky téměř rodinnému prostředí, které
v klubu vládne, jsme všechno zvládli
a zápas, tedy kromě výsledku, dopadl
dobře,“ získal Večerník pohled hlavního
pořadatele Tomáše Čepy. „Našim
pořadatelům také pomohli kolegové
z olomoucké Sigmy. Během zápasu jsme
byli ve stálém spojení s policií i hasiči, ale
větší zásah nebyl potřeba,“ přidal s tím, že
dýmovnice se podávaly přes zeď, jejich přítomnosti nešlo zabránit...
Poměrný klid v ulicích města byl
i po skončení utkání. Viditelně veselí
hostující fanoušci nastoupili celkem
disciplinovaně
do
přistavených
autobusů, část z nich se jich za doprovodu policistů vydala na místní nádraží,
zbytek na nádraží hlavní. „Nezaznamenali a ani nepřijali oznámení o závažnějších
incidentech či porušení veřejného
pořádku,“ potvrdil František Kořínek,
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov. „Protože bylo utkání vyhodnoceno jako rizikové, k zajištění klidu
a veřejného pořádku bylo realizováno
krajské bezpečnostní opatření,“ uvedl
dále v oficiální tiskové zprávě Kořínek.
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která je bez Haška
PROSTĚJOV V sérii soupeřů
zvučných jmen má prostějovské
eskáčko před sebou relativně
přestávku, když na Bílou sobotu zajíždí do středočeské
Vlašimi. Co chybí ve zvučnosti
jména, je ovšem bohatě nahrazeno dravostí mládí, rychlostí
i potřebnou kvalitou. Zápas
může být do jisté míry ještě
těžší, než ten domácí s Baníkem.
Poslední týden nebyl ve Vlašimi
zrovna standardní. V jeho
polovině přišel tým o trenéra, když
Martin Hašek, bývalý vynikající
záložník, dostal po několika letech
příležitost trénovat tým první ligy,
v tomto případě zachraňující se
Bohemians 1905. „´Bohemka´
potřebovala trenéra hned a já chtěl
až od léta. Ale nakonec jsem měl
na výběr buď hned, nebo vůbec. Je
to nabídka z první ligy, tradičního
klubu a z Prahy, kde bydlím, takže
jsme se dohodli,“ uvedl Hašek pro
klubový web Vlašimi.
Celek tak vedou Haškovi dosavadní asistenti Brožek a Kout,

než klubové vedení najde nového
hlavního trenéra. „Při delším
provizoriu to samozřejmě může
být pro tým nevýhoda, ale v krátkodobém měřítku funguje určitá
setrvačnost, takže tým bude mít
zažitou Haškem naordinovanou
taktiku,“ odvětil asistent trenéra
Petar Aleksijević na dotaz, jestli
nečekaný odchod trenéra může
být pro Prostějov v nadcházejícím
utkání výhodou.
Každopádně Vlašim nezvládla víkendový domácí zápas s Opavou,
když slibně rozehrané utkání ztratila doslova pět minut po dvanácté. Na Vyhnalův gól z prvního
poločasu odpověděli Opavští šest
minut před koncem a v nastaveném
čase strhli vítězství na svou stranu.
Za tým figurující na sedmém místě
tabulky nastoupila sestava Nguyen
– Piško, Wiesner, J. Štochl, Tusjak
– Janda (60. Reiter), Hašek (89.
Jíra), Kulhánek, Kučera – Vyhnal,
Hadaščok (80. Tarczal).
Zápas ve Vlašimi začíná v sobotu
15. dubna v 16:30 hodin. (tok)

-$)1; )>11' 119: mrzí stopera Aleše Schustera
PROSTĚJOV Zkušený stoper Aleš Schuster patří k hráčům, kteří
toho už mají hodně odkopáno. Specifická atmosféra duelů s Baníkem na aktéry sice do té míry nepůsobí, ale i jim se v takovém prostředí hraje lépe. Odchovanec brněnské Zbrojovky zhodnotil nejen
právě ukončený zápas, ale přidal i výhled na velikonoční výjezd do
Vlašimi.
„Něco už jsem proti nim odeexkluzivní
hrál. Vždycky je to vyhecované,
rozhovor
i v Brně jsou ty zápasy rizikové.
pro Večerník
Navíc teď ve druhé lize, když
chtějí postoupit, s nimi vždycky jezdí tolik fanoušků, že mají
prakticky domácí prostředí.
Myslím, že udělali dobrou atmo Hráč vašeho formátu zažil sféru, pro nás to bylo dobré, i nás to
podobných utkání víc. Kolikrát vyhecovalo. Jenom škoda, že jsme
jste už nastoupil proti Baníku?
z toho neurvali nějaký bod...“

 Viděl jste pe- kal a přitom hráč ještě ani neod- A co říkáte na tolik zmiňova-

naltovou situaci?
„Možná to byla
nějaká kompenzace. Udivilo mě,
že to sudí odpís-

Tomáš
KALÁB

Foto: Josef Popelka

centroval, balón ještě tak ani nebyl
ve vápně! Byl tam nějaký souboj,
asi nějaké držení. Přesně jsem to
neviděl, musím se podívat na video.“
 Přitom šlo opět o zlomový
moment?
„Takové zápasy jsou těžké. Baník
byl favoritem, museli vyhrát. My si
nemáme na co stěžovat. Odehráli
jsme docela dobrý zápas. Ta penalta
to jistě zlomila. Soupeř se pak uklidnil, držel balón. Pak přišel druhý
gól ze standardky a bylo po zápase.
Škoda, že jsme nedali nějaký gól pro
naše fanoušky.“

né příznivce Baníku a jejich pyrotechniku?
„Dýmovnice k tomu patří, já to
takhle beru. Fanoušci už jsou takoví, objíždí víkendové zápasy. Pro
Prostějov je pozitivní, že tribuna
pro hosty vydržela.“ (úsměv)
 Máte za sebou dva ze série
těžkých soupeřů. Teď jedete do
Vlašimi, kde zrovna skončil trenér Hašek. Může to hrát roli?
„Zápas bude úplně jiný. Oni jsou fotbaloví, spousta hráčů prošla Spartou.
Budou na balónu a chtít hrát. I když
tam trenér Hašek není, je to ještě krátká doba, budou hrát stejným stylem.“

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16
– JARNÍ ÈÁST:
Předehrávané 15. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň (středa 12.4., 16.00, Vachutka – Majer, Bašný).
6. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov (neděle
16.4., 12.00, Ondrouch – Galář, Šikula).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17
– JARNÍ ÈÁST:
Předehrávané 15. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň (středa 12.4., 14.00, Majer
– Vachutka, Bašný).
6. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov (neděle
16.4., 10.00, Galář – Ondrouch, Šikula).

III. TØÍDA, SK. „A“:
10. kolo, neděle 16. dubna. 15.30 hodin: Němčice nad Hanou „B“ – Bedihošť (sobota 15.4., 15.30, hřiště Tvorovice), Otaslavice „B“ – Brodek u Prostějova
„B“, Pavlovice u Kojetína – Želeč, Dobromilice – Tištín, Nezamyslice „B“ volno.
III. TØÍDA, SK. „B“:
10. kolo, neděle 16. dubna. 15.00 hodin: Mostkovice „B“ – Protivanov „B“
(sobota 15.4., 15.30), Brodek u Konice – Biskupice, Plumlov „B“ – Přemyslovice „B“ (hřiště Krumsín), Čechy pod
Kosířem volno, Kladky volno.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
18. kolo, neděle 16. dubna, 13.00 hodin: Podivín – Prostějov (sobota 15.4.,
13.30, Nováček – Jm KFS, Jm KFS),
Kostelec na Hané – Velké Pavlovice (Zaoral – I. Antoníček, Brázdil), Nové Sady
– Mostkovice (Páral – Odstrčil, Kundrát).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
19. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov
(čtvrtek 13.4., 16.00, Buček – Konečný,
Zl KFS).

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
18. kolo, sobota 15. dubna, 15.30 hodin: Čechovice „B“ – Haná Prostějov,
Skalka – Zdětín, Otaslavice – Vrahovice, Určice „B“ – Olšany u Prostějova,
Ptení – Horní Štěpánov (neděle 16.4.,
15.30), Přemyslovice – Výšovice (neděle 16.4., 15.30), Vícov – Brodek u
Prostějova (neděle 16.4., 15.30).

CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
18. kolo, neděle 16. dubna, 16.00: Libina – Protivanov (sobota 15.4., 16.00,
Majer – Petrásek, Vachutka), Nové Sady
„B“ – Jesenec (10.00, Kundrát – Odstrčil,
Páral), Smržice – Troubelice (Lasovský – Svozil, OFS), Kostelec na Hané –
Hvozd (Brázdil – Zaoral, I. Antoníček).

KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
18. kolo, sobota 15. dubna, 16.00:
Pivín – Přerov „B“ (Gábor – Rosskohl, Lasovský), Nezamyslice – Tovačov
(Frais – Odstrčil, OFS), Újezdec – Klenovice na Hané (Valouch – Doležal,
OFS), Vrchoslavice – Němčice nad
Hanou (neděle 16.4., 16.00, Vrána –
Oulehla, Frais).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
18.kolo,neděle16.dubna,16.00: Všechovice – Plumlov (sobota 15.4., 16.00,
Konečný – Slota, Vrána), Konice – Lipník nad Bečvou (Straka – Jílek, Sládek),
Čechovice – Beňov (Vedral – Boháč,
Křepský), Brodek u Přerova – Náměšť
na Hané (Motal – Lizna, Majer), Lipová
– Mostkovice (Vrba – Krpec, Janáček).

SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
22. kolo, neděle 16. dubna, 16.00:
Ústí – Určice (10.00, J. Dorušák – Sedláček, Bartuněk), Dolany – Kralice na
Hané (Slota – Zavřel, Štětka).

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA:
22. kolo: Vlašim – 1.SK Prostějov (sobota 15.4., 16.30).

´
menicko

´
´
zapasove

Fotbal

a dobíhající Bradáč rozvlnil pouze
boční síť. Hosté se dočkali odměny
za svou aktivitu po půlhodině hry.
Šteigl otevřel skóre střelou z levé
strany na zadní tyč - 0:1. O pár minut později měli Olomoučané další
loženku. Šteigla však vychytal v jasné pozici Števula. Kraličtí se osmělili
až v úplném závěru poločasu. Kováč
se dostal k odraženému míči na rohu
malého čtverce, ale napálil míč nad.
O přestávce nastoupil Petrásek místo Tronečka, což se ukázalo jako

VIDEO+FOTOGALERIE

letos slavíme jubileum...

ku jsme se dostali do vedení. Jirka potom
neproměnil svou šanci, mohlo to být 2:0,
po přestávce se nám ale povedla vynikající akce na několik doteků do půlící čáry,
kdy šel míč po ose Dadák – Kamenov –
Zapletal, příklad by si mohli brát i v lize.
Po dalším vydařeném brejku byl stav už
3:0, to si ale Čechovice nezasloužily a
podařilo se jim ještě snížit. Tři body jsou
ale doma a vodu do Čechovic budeme
regulovat my.“
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PROSTĚJOVSKO Pořadí na čele „B“ skupiny I.A třídy se po víkendu opět změnilo, novým lídrem soutěže je po
těsné výhře v Náměšti Lipová.Ta předstihla o bod trio Brodek, Čechovice, Opatovice, neboť posledně jmenované
duo vyšlo naprázdno. Čechovicím se výsledkově nevydařilo derby s Mostkovicemi, když už nedotáhly dorovnat
stav 0:3, bez bodu dopadl rovněž soubor Plumlova, který prohrál s Bělotínem. To Konice zvládla důležitou bitvu
ve Slatinicích a dotahuje se na střed.

pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

Mužstvo pod novým koučem zabralo a
uhrálo důležitou výhru v Kojetíně. „Atmosféra se výrazně zlepšila. Ten zápas byl
ohromně důležitý,“ konstatoval Kouřil.
Určické mužstvo si na závěr týdne
střihlo modelový zápas s dorostem.

„Byl to zápas dvou poločasů. V tom
prvním jsme soupeře k ničemu
nepustili, měli jsme dobrý pohyb,
na hráčích byla vidět chuť. S tím
jsem byl spokojený. Ve druhém
jsme nezvládli vstup, těch prvních
patnáct minut bylo katastrofálních. Pak jsme sice znovu zapli, ale
zbytečně jsme soupeře pustili do
kontaktu. Nedotáhli jsme některé
brejkové situace a domácí nakonec
vyrovnali z ojedinělé akce. Remízu
považuji za ztrátu. Soupeř neměl
kvalitu, ale nám scházela větší fotbalovost okolo šestnáctky.“

„My už ty závěry asi jinak neumíme... Většinou zápasy nerozehrajeme dobře a dotahujeme. O to
víc pak ale těší, když se podaří vyrovnat, ještě navíc vyhrát penalty.
Holice potvrdila, že má kvalitní a
talentovaný tým. Věděli jsme, s
kým máme tu čest, a trochu jsme
spoléhali na to, že závěr neustojí.
Díky tomu, že se nám podařilo dát
hru do stran, se nám podařil zvrat.
Flegma sice nechce vůbec bránit,
ale směrem dopředu je dobrý. Dal
dva góly, takže přinesl do zápasu
pozitivní věci.“

více času na vzájemné seznámení.
Pavel Zbožínek se lépe zorientuje,
takže volný víkend kvitujeme,“ potvrdil Kouřil. Nového kouče se totiž
Večerníku přes veškerou snahu kontaktovat nepodařilo.

Jiøí DERCO – 1. HFK Olomouc „B“:

Pozápasové hodnocení trenérù

Martin NEORAL – Kralice n/H:

BYLI JSME
U TOHO

prozíravý tah. Domácí se dostali
do tlaku, Kováče vychytal v gólové
pozici Kubica. O chvíli později ale
naivní faul v šestnáctce znamenal
penaltu pro Kralice. Míč si postavil
Petrásek a bylo vyrovnáno - 1:1. Děj
hry se následně přesunul do středu
pole a ani jeden z týmů si moc šancí
nevytvářel. Hosté se ale přece jenom
dostali do vedení, když si centrovaný míč z levé strany poslal hlavou do
vlastní sítě Martinka - 1:2. O chvíli
později mohl rozhodnout Šteigl,
jeho bombu zpoza šestnáctky však
Števula vyrazil.
Kraličtí zaveleli v poslední desetiminutovce k náporu. Srovnat mohli
Petrásek a následně Kováč, oba však
své šance nevyužili. Štěstí se přece
jenom na domácí partu usmálo. Po
střele z levé strany se dostal k míči na
zadní tyči Petrásek a poslal zápas do
rozstřelu - 2:2.
V něm pak z šesti prvních pokusů skórovali pouze hráči s číslem
deset na obou stranách: Cibulka
– Hornich. Nedali Petrásek a Dočkal (Kralice) a Šteigl, Holešínský
a Pírek (HFK). Kralický bod pak
pečetili Kováč a Nečas.

Kmenový fotbalista 1.SK Prostjov, momentáln hostující v Holici, Jan Šteigl
(v erveném) byl na kralickém trávníku hodn vidt.
Foto: Zden8k Vysloužil

www.vecernikpv.cz
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TJ Sokol
Mostkovice
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FK Nmice
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Nezamyslice
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na Hané
SK
Lipová

TJ Sokol
Plumlov
TJ Sokol
Blotín

„Prohráli jsme, dojem je ale až na výsledek pozitivní a kluky musím pochválit. Ukázalo se, že Bělotín má kvalitní
mužstvo silné na balonu, jenže stejně
tak jsme my za stavu 0:0 nedali penaltu
a další dvě šance jsme promarnili, když
to bylo 0:1. Jakmile hosté přidali druhou
branku, už jsme museli hru otevřít, přišly
další šance do otevřené obrany a skóre
0:3. Kluci hráli dobře a na počet šancí i
držení míče bylo minimálně do stavu
0:2 vyrovnané. Oni penaltu proměnili,
my ne.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky:

Branky: 44. Janíček, 66. Ferenc z penalty,
80. Lošťák. Rozhodčí: Lepka – Jurčák,
Lasovský. Sestava Plumlova: Simandl –
Vysloužil, Kutný (54. L. Kiška), Fabiánek,
J. Kiška – Zabloudil, Hatle, Ševcůj, Klváček
(69. Křupka) – Hladký, Spáčil. Trenér:
Petr Kiška.

0:3
(0:1)

SK
Slatinice
Sokol
Konice

„Jsem rád za tři body a potvrzení předešlé
výhry s Brodkem. Začátek byl vyrovnaný,
do třicáté minuty jsme byli opticky lepší a
měli jsme dvě šance z trestňáků, právě po
standardce dorážel Laďa Bílý do prázdné
brány. Těsně před odchodem do kabin
vypíchl Žondra míč gólmanovi a přidal
druhý gól. Na začátku druhé půle jsme
brzy inkasovali. Znovu nás uklidnil třetí
gól do prázdné brány po spolupráci Petra
Tichého s Romanem Kameným. Pak už
jsme hru kontrolovali a Jara Rus se výstavně trefil ze třiceti metrů do šibenice.“ (spo)

Hodnocení trenéra Konice
Petra Ullmanna:

Branky: 55. Valsa – 39. L. Bílý, 45. Žondra,
58. Tichý, 88. Rus. Rozhodčí: Oulehla –
Boháč, Konečný. Sestava Konice: Laštůvka – L. Bílý, Rus, F. Bílý, Drešr – Antl (90.
Cetkovský), Tichý, Kořenovský, Blaha (80.
Blaha) – Žondra (88. Paš), Kamený. Trenér: Petr Ullmann.

1:4
(0:2)

Klimeš – Spálovský, T. Cetkovský, Liška,
Cibulka (58. Pospíšil) – Frys, Smékal,
Rozehnal, Grepl (72. Varga) – Pokorný,
Popelka (62. Dreksler). Trenér: Vladimír
Horák.

Hyžďal. Rozhodčí: Vojtek – Krpec, Odstrčil. Sestava Pivína: T. Krč – M. Sedlák
(81. Hyžďal), M. Svozil, T. Vrba – Hýbl
(80. J. Bartoník), Valtr, Pospíšil, Šišma (86.
M. Bartoník) – J. Svozil ml. (89. A. Vrba) –
R. Švéda, Tydlačka (60. Frýbort). Trenér:
Jaroslav Svozil st.

PROSTĚJOVSKO O jeden bod méně ztrácejí druhé Němčice na stále vedoucí Dub nad Moravou.
Zatímco totiž tým Radovana Novotného zvládl vyrovnanou partii s Nezamyslicemi za tři body, lídr pořadí se pořádně nadřel, aby dospěl alespoň k vítězným penaltám při duelu s Vrchoslavicemi. Také třetí
jarní duel zvládl za tři body Pivín a po vysoké výhře v Želatovicích se už dostal před Troubky na dvanáctou pozici, jen o bod více mají jedenácté Klenovice, která tentokrát po minulém gólostroji nebodovaly.

„S výsledkem jsem spokojen. v první
půli jsme byli lepší a kromě branky
jsme měli i šanci na 2:0, kterou jsme
ale nedali, ve druhé půli byl soupeř nebezpečnější, naštěstí jsme ale těsný výsledek 1:0 uhájili. Musím ale uznat, že
by zápasu slušela remíza, po přestávce
už měl z naší strany jen Martin Dostál
stoprocentní šanci. Nyní jsme sice první, ale očekávám, že se pořadí na čele
bude měnit každý víkend, čtyři týmy
jsme tam v jednom bodu a Všechovice
s Bělotínem také moc neztrácejí.“

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

Branka: 12. Dvořák. Rozhodčí: Kopecký – Oulehla, Petr. Sestava Lipové:
R. Vybíhal – Žilka, Macourek, Novák,
Abrahám – Dvořák (86. Štěrba), Répal
(80. Lehký), Takáč, Dostál – Petržela,
Liška (88. Růžička). Hrající trenér: Pavel Růžička.

0:1
(0:1)

hráli hezký fotbal a získali jen bod, proti
TJ Sokol Dub
PK
Újezdci soupeř třikrát kopl do balonu a
nad Moravou
vedl 3:0. Toto je pro nás důležité vítěz2:1
TJ Sokol
(0:0)
ství před derby ve Vrchoslavicích, věřím,
Vrchoslavice 1946
Branky: 1. Chlud, 45. Coufalík – 86. že se klukům podaří uvolnit a získat zpět
Musil. Rozhodčí: Kopečný – Pitner, jistotu, vědomí, že hrajeme nahoře, nám Branky: 89. Šálek – 50. Konupka. Rozhodčí: Šmíd – Vachutka, Svozil. Sestava
Januš. Sestava Němčic: M. Tomek – Vé- totiž svazuje nohy.“
Vrchoslavic: Loučka – Spiller, P. Horák
voda, M. Navrátil, J. Navrátil, Coufalík
ml., Holub, T. Hradil (15. P. Horák st.), M.
(46. Vejvoda) – Jiříček, Horák, Hamala, Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
Hradil, Trávníček, Bleša, Konupka, R. JurPorupka (55. Držálek) – Kolečkář, Chlud
(65. O. Tomek). Trenér: Radovan Novot- „Udělali jsme jedinou chybu v obraně čík, Zatloukal. Trenér: Miroslav Panáček.
ný. Sestava Nezamyslic: Fürst – Hájek, a hned v první minutě jsme z ní dostali
Ryška, Dostál, Lakomý – Přidal, Dadák, branku. O chvíli později se nám navíc Hosté sahali po cenném skalpu lídra tabulMariánek (10. Špička, 65. Matej Plucnar), zranil Mariánek a mužstvo se oslabilo, ky, když ještě na počátku předposlední miMusil – M. Přikryl, Moravec (72. Vévoda). přesto jsme hráli dobře a zápas byl na- nuty drželi těsné vedení, nakonec si z Dubu
prosto vyrovnaný. Soupeř nás ničím odvezli pouze bod, když v penaltovém
Trenér: Drahomír Crhan.
kromě první branky nepřekvapil a rozstřelu na domácí o fous nestačili. Týmu
Hodnocení trenéra Němčic
rozhodčí nás hodně poškodil. Ne- Miroslava Panáčka se podařilo bodovat ve
Radovana Novotného:
pískl pokutový kop, který viděli snad všech letošních zápasech, i tak ovšem v ne„V poslední době se trošičku trápíme a všichni, Přikryla domácí okopávali smírně vyrovnané druhé polovině tabulky
hledáme. Máme sice hodně naběháno, jako řepu, ale píšťalka zůstávala němá. drží z osmého místa jen tříbodový náskok
ale trápí nás hlava. Do utkání jsme vstou- Druhý gól jsme dostali ze standardky, na sestupové pozice.
pili velice dobře a hned v první minutě když byl míč v autu, po přestávce jsme
TJ Sokol
jsme dali gól, pak měli další tutovky Jiří- soupeře zatlačili, ale snížili jsme až v
Klenovice na Hané
1:3
ček s Porupkou. Hosté chtěli dvě penal- závěru. Nehráli jsme špatně, NěmTJ Sokol
(1:1)
ty, osobně se ale domnívám, že nebyly. čice jsme přehrávali v záložní řadě, v
Ústí „B“
S naším herním projevem spokojen šancích jsme však netrefovali branku.
nejsem, chtěli bychom hrát kombinač- Bodový odstup už máme velký a tepr- Branky: 25. T. Cetkovský – 36. Šnejdrla,
ně, podržet balon, ale raději budu hrát ve nyní se ukáže, jak se nám podařilo 58. Kádě, 73. Rebenda. Rozhodčí: Lahnusně a vyhrávat, protože s Ústím jsme mužstvo zkonsolidovat.“
sovský – Majer, Vedral. Sestava Klenovic:

2:1
(2:0)

I.B třída skupina A

Branky: 38., 62. a 64. P. Zapletal – 77. a 90.
Klváček. Rozhodčí: Samek – Juřátek, Pitner. Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička,
Bureš, Milar, V. Vojtíšek (84. R. Hanák) –
Šlambor (76. Křišťan), Doseděl, M. Vojtíšek (88. Chmelař), L. Zapletal (62. Dadák)
– P. Zapletal (73. Ordelt), J. Kamenov ml.
Hodnocení trenéra Čechovic
Trenér: Jiří Kamenov st. Sestava ČechoEvžena Kučery:
vic: Polák – Hatle, Jano, Lakomý, Ján – Frys
(88. Jansa), Matula, Kolečkář, Novák – Ha- „Vítězství domácích je spravedlivé, protože
luza (59. Chmelík), Pospíšil (65. Klváček). proměnili tři šance ze tří, zatímco my jen
Trenér: Evžen Kučera.
dvě z deseti. Byli jsme herně lepší, z osmdesáti procent jsme drželi míč na kopačHodnocení trenéra Mostkovic
kách, jenže se hraje na góly. Soupeř si dvě
Jiřího Kamenova:
branky vypracoval a jednou mu pomohla
„Než jsem přišel do šatny, předal Oskar naše hrubka v obraně. S hrou sice vcelku
Kravák hráčům taktické pokyny a tyto panuje spokojenost, hraje se ale na góly.
byly dominantní, díky nim jsme vyhrá- Čelo je ale vyrovnané a pořád je o co hrát,
li. (smích) Upozorňoval jsem na velice ještě se do bitvy zapojí i Všechovice s Bělonebezpečný tým, který je dobře složený, tínem a bude nás šest, co můžeme usilovat
běhavý, agresivní. Prvních čtyřicet minut o prvenství v soutěži. Nejvíce věřím Všeměly Čechovice více ze hry, utkání však chovicím, ty posílily, mají mladý mančaft a
bylo strašně vyrovnané a po jednom brej- vysoko vyhrávají.“

(1:0)

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

5. Okleštk Michal ID 95031838 FK Výšovice. Utkání TJ Sokol Vrahovice – FK Výšovice 01. 04. 2017.
Pestupek: ervená C. Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících gest a výrok.
Rozhodnutí DK: Vinen disciplinárním peinem. Trestá se zastavením závodní innosti nepodmínn na 5 SU
od 02. 04. 2017. Dle §45.1 D. Poplatek 100 K bude naten na sbrný úet.
6. Závadský Petr ID 99040776 TJ Haná Nezamyslice. Utkání TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Horní Moštnice
01. 04. 2017. Pestupek: ervená karta bhem zápasu. Druhé napomenutí. Rozhodnutí DK: Vinen disciplinárním peinem. Trestá se zastavením závodní innosti nepodmínn na 1 SU od 02. 04. 2017. Dle §46.1 D.
Poplatek 50 K bude naten na sbrný úet.
7. Rozsíval Jakub ID 91101112 TJ Sokol Vícov.
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
Utkání TJ Sokol Vícov – FK Skalka 2011 26.03.
2017. Žádost o prominutí zbytku trestu k 7. 4. mohou zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci nacházet
2017. Rozhodnutí DK: Žádosti se nevyhovuje.
na internetových stránkách
Dle §41 D.

Disciplinární OFS Prostìjov na svém zasedání dne 6. dubna 2017 rozhodla:

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

1. II. třída – 16. kolo: Utkání TJ Sokol Otaslavice – Sokol Olšany ze dne 1. 4. 2017. Vedoucí mužstva hostů – Sokol
Olšany Pospíšil Antonín ID 77030982 nepotvrdil zápis o utkání. STK uděluje dle RS čl. 28/12 pokutu 300 Kč, oddílu
Sokol Olšany ID 7130311.2. Přebor OFS dorost
2. III. třída OFS, skupina B. Změny termínů: utkání 15. kola: TJ Sokol Přemyslovice B – TJ Sokol Kladky. Původní
termín NE 21. 5. 2017 od 16:30 hodin. Požadovaný termín NE 21. 5. 2017 od 13:30 hodin. Dohoda oddílů.
3. Přebor OFS dorost – 12. kolo: Utkání FK Troubky – FC Kralice na Hané ze dne 1. 4. 2017. Utkání nebylo sehráno
v původním termínu, kluby se dohodly na náhradním termínu – viz změny níže. Změny termínů: Utkání 12. kola: FK
Troubky – FC Kralice na Hané. Původní termín SO 1.4. 2017 od 15:30 hodin. Požadovaný termín ČT 13. 4. 2017 od
16:30 hodin. Dohoda oddílů. STK uděluje dle RS čl. 28/2 pokutu 100 Kč, oddílu FK Troubky ID 7140411. Předáno
OFS Přerov.
4. Přebor OFS starší žáci. Změny termínů: Utkání 15. kola: TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Sokol Klenovice na
Hané. Původní termín NE 21. 5. 2017 od 9:00 hodin. Požadovaný termín SO 20. 5. 2017 od 10:00 hodin. Hřiště Klenovice na Hané (na podzim se hrálo v Brodku u Pv). Změna pořadatelství. Dohoda oddílů.
5. Přebor OFS mladší žáci. Změny termínů: Utkání 13. kola: FC Hvozd – SK Lipová. Původní termín NE 7. 5. 2017
od 9:00 hodin. Požadovaný termín NE 7. 5. 2017 od 13:30 hodin. Dohoda oddílů.
6. Losovací aktiv přípravek. Ve čtvrtek 30. 3. 2017 proběhl Losovacího aktiv soutěží starší a mladší a přípravky pro
jarní část SR 2016–2017. V soutěži starší přípravky je přihlášeno 17 družstev. V soutěži mladší přípravky je přihlášeno 21 družstev. Rozlosování a termíny jednotlivých turnajů byly zadány do IS systému FAČR.
7. Odstoupení ze soutěže. Klub AFK Prostějov City 2016 odstupuje ze soutěže mužů – III. třídy, skupina B. STK
bere na vědomí rozhodnutí DK: DK ukládá oddílu AFK Prostějov City 2016 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.
DK ukládá oddílu AFK Prostějov City 2016 dle RS OFS Prostějov čl. 28.1: Finanční pokutu ve výši 10 000 Kč. DK
dle §7čl.2 disciplinární řízení.
8. Odstoupení ze soutěže. Klub AFK Prostějov City 2016 odstupuje ze soutěže starších žáků – Přebor OFS starších
žáků. STK bere na vědomí rozhodnutí DK: DK ukládá oddílu AFK Prostějov City 2016 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. DK ukládá oddílu AFK Prostějov City 2016 dle RS OFS Prostějov čl. 28.1: Finanční pokutu ve výši 6 000
Kč. DK dle §7čl.2 disciplinární řízení.
9. Listina hráčů. Upozorňujeme oddíly na povinnost mít k mistrovským utkáním k dispozici Listinu hráčů v tištěné
verzi (v případě výpadku elektronického systému IS).

Sportovnì-technická
S
t
ì
komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 4. dubna 2017 rozhodla:

zprávy od zeleného stolu...

URČICE Vzhledem k lichému počtu
účastníků v krajském přeboru vyšel
na určické fotbalisty volný víkend.
Tým, jenž nedávno vyměnil trenéra,
podle slov klubového sekretáře Petra Kouřila pauzu uvítal. „Máme tak

nemáme co ztratit. Na hřišti vedoucího
týmu můžeme jen překvapit.“
Domácím divákům se Určice
představí až v neděli 23. dubna, kdy
hostí od 16:00 hodin tým Velkých
(zv)
Losin.

2:2

Do vedení se sice ještě v první čtvrthodině dostali hosté, jenže nejprve „Soli“
z penalty a po ní i Vendula Sekaninová otočily skóre, načež Kotvrdovice
srovnaly až necelých deset minut před
koncem. „Holky se uzdravily a snaží se
hrát fotbal, navíc je nás hodně. Užívám
si, že mám na střídačce sedm lidí, které se nemusím bát kdykoliv poslat do
hry, to je velká výhoda. Když si vzpomenu na podzim, jak jsme museli látat
sestavu, tak nyní je to úplně super!“
Třešinkou tak pro něj i celý jím vedený soubor byla vysoká návštěva, která
si nenechala ujít dopolední mač. A to
i přesto, že se jednalo o „obyčejného“
soupeře a nekonalo se derby ani nepřijel lídr pořadí. „Atmosféra byla fantastická! Kiosek byl plný, udírna fungovala a všichni byli spokojeni. Jsem
strašně rád a je to krásné, po utkání
jim šly holky poděkovat a zatleskat,“
vyzdvihl hlavní kouč mostkovického
Sokola.
V dalším pokračování se jeho celek
představí na půdě Nových Sadů, aktuálně devátý tým tak poměří síly s
aktuálně vedoucím týmem celé „B“
skupiny. „Nemám strach, nejedeme
si tam pro tři body. Chtěli bychom zahrát tak jako v dosavadních utkáních,“
přeje si Jaroslav Karafiát.
(spo)

www.vecernikpv.cz

rychleji než jarní kvìt,
najdeš si náš internet

MOSTKOVICE, PROSTĚJOV Plných sto dvacet návštěvníků si nenechalo ujít nedělní domácí mač
mostkovických fotbalistek proti
Kotvrdovicím. Takové počty se
mnohdy nescházejí ani na zápasech
krajských soutěží mužů a diváci namlsaní posledními výkony svých
oblíbenkyň mohli mít radost, viděli
celkem čtyři branky a první jarní
bod pro tým Jaroslava Karafiáta.
„Jsem spokojen, holky ten bod doslova vydřely. Celých devadesát minut
odmakaly a jsem rád, bod beru. Buďme pokorní, mohli jsme mít tři body,
ale také nic, remíza je spravedlivá,“
usmíval se po skončení duelu čtyřicetiletý lodivod.
Hostující TJ Rakovec hájí v divizní
tabulce čtvrtou pozici o fous před
Kostelcem na Hané, i proto má výsledek 2:2 pro Mostkovice velkou cenu.
„Soupeř byl těžký, holky ale předvedly dobrý fotbal a je vidět, že se hodně
zvedly. Už s Kostelcem a ve Vlkoši to
nebylo špatné a jednou to přijít muselo,“ pochvaloval si Karafiát.

MOS
KOT

120 divák6 k remíze

Mostkovi,anky p8ivedlo

„Dorostenci měli také volno, takže
jsme si tréninkově zahráli mezi sebou.
Sobota a neděle bude volná. Dobrovolníci si mohou jít zahrát za béčko,“
informoval dále sekretář klubu. „V
příštím kole jedeme do Ústí u Hranic a

PROSTĚJOVSKO Zpět na tři body se podařilo přiblížit fotbalistům Protivanova na vedoucí Kostelec.
Druhému týmu tabulky stačila k výhře nad Smržicemi jediná branka z počátku druhého poločasu, to
lídr„B“ skupiny I.B třídy odjel do Jesence jen s provizorním gólmanem, přesto dokázal vyhrát na penalty.
Předposlední pozice v tabulce náleží i nadále Hvozdu, jenž stejně jako poslední Libivá nebodoval.

KRAJSKÝ PØEBOR PØÍPRAVEK:
12. kolo: Olšany – Uničov (sobota
15.4., 9.00), Hranice – 1.SK Prostějov
(neděle 16.4., 9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(spo)

OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
10. kolo, neděle 16. dubna, 10.00
hodin: Olšany – Hvozd (sobota 15.4.,
12.30), Plumlov – Určice (9.00), Nezamyslice – Lipová, Pivín – Ptení, Výšovice – Mostkovice (13.30).

OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
10. kolo, neděle 16. dubna, 10.30 hodin: Pivín – Kralice na Hané (sobota
15.4., 13.00), Plumlov – Brodek u Prostějova Klenovice na Hané volno, Brodek u Konice volno, Protivanov volno.

ÈSOB POJIŠOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
22. kolo: 1.FC Viktorie Přerov „B“ – Čechovice (sobota 15.4., 10.45, Kundrát),
Konice – Šternberk (neděle 16.4., 10.45,
Přikryl), Němčice nad Hanou – Kozlovice (sobota 15.4., 10.00, Vachutka).

ÈSOB POJIŠOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
22. kolo: 1.FC Viktorie Přerov „B“ – Čechovice (sobota 15.4., 9.00, Kundrát),
Konice – Šternberk (neděle 16.4., 9.00,
Přikryl), Němčice nad Hanou – Kozlovice (sobota 15.4., 11.45, Vachutka).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
19. kolo: Čechovice – Havířov (neděle
16.4., 10.00, Ehrenberger – Hampl, Ol
KFS, UT Prostějov).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
19. kolo: Čechovice – Havířov (neděle
16.4., 12.15, Hampl – Ehrenberger, Ol
KFS, UT Prostějov).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
18. kolo: Velké Losiny – Konice (neděle 16.4., 14.30), Určice – Černovír
(sobota 15.4., 9.30, Kopecký).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ DOROSTU:
14. kolo: Brodek u Prostějova – Bohuňovice (sobota 15.4., 16.00), Protivanov volno.
OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU:
14. kolo, sobota 15. dubna, 16.00
hodin: Smržice – Otaslavice (10.00),
Plumlov – Horní Moštěnice (11.00),
Troubky – Hvozd, Bělotín – Kralice na
Hané (neděle 16.4., 13.00), Pivín – Bochoř-Vlkoš (neděle 16.4., 13.30), Nezamyslice volno.

´
menicko

´
´
zapasove

SK Jesenec
-Dzbel
FC Kostelec
na Hané

si ale zaslouží pochvalu. Navzájem jsme
se ničím nepřekvapili, přestože soupeřovi
chyběl v bráně Vítek nám v první půli Jirka
Tichý. Pokutové kopy už jsou loterie, naše
pojetí se mi ale líbilo, kluci zahráli velice
dobře. Pravdou ale je, že jsme dva body
ztratili, i když jsme na druhou stranu hostili lídra tabulky. My ale nikam postupovat
nechceme.“

Branky: 87. Navrátil – 20. Móri. Rozhodčí: Chládek – Kylar, Holík. Sestava Jesence: Kýr – Horák, Ullmann, Burian, Laštůvka – Zajíček, Čížek, Gottwald, Drešr (46. J.
Tichý) – Navrátil, Klicpera. Trenér: Petr
Hodnocení trenéra Kostelce
Tichý st. Sestava Kostelce na Hané: M.
na Hané Jaroslava Klimeše:
Klimeš – Synek, Baláš, Šmíd, Chytil – Žídek, Langr, Grepl, Móri – Lužný (88. Mu- „Jednalo se o typické derby, které mělo
zikant), Preisler. Trenér: Jaroslav Klimeš. náboj a atmosféru, zklamalo mě jen hřiště,
nedalo se na něm hrát, což nevyhovovalo
Hodnocení trenéra Jesence
nám ani domácím. Byl to boj, nakopávání,
Petra Tichého:
my i oni jsme dali gól po rohu. Podruhé za
„Tento zápas byl pro nás utrpením. V první sebou jsme museli bojovat a máme body,
půli se nám nic nedařilo a Kostelec byl o stalo se tak ale na úkor kvality hry. V první
maličko lepší, ve druhé půli jsme je naopak půli jsme byli lepší my, ve druhé nás soupřikovali k bráně a bylo jen otázkou času, peř zatlačil a nedařilo se nám podržet míč.
kdy nám to tam spadne. Podařilo se to jen Remíza je tak zasloužená a penalty už jsou
jednou, tak jsem smutný a zklamaný, kluci loterie. Dva body z venku bereme. Honza

1:2
(0:1)

PK

SK
Protivanov
TJ
Smržice

Branka: 52. F. Pospíšil. Rozhodčí: Kylar
– Chládek, Foral. Sestava Protivanova:
M. Piták – M. Bílek, D. Nejedlý, Dvořák,
Z. Pospíšil – D. Sedlák (51. Musil), Milar,
Sekanina (81. V. Nejedlý), Kropáč (90. J.
Piták) – Grmela (66. R. Sedlák), F. Pospíšil (59. T. Pospíšil). Hrající trenér: Milan
Piták. Sestava Smržic: Volf – Doseděl,

1:0
(0:0)

Vítek se nám omluvil pro nemoc, a protože
nemáme gólmany, musel jít chytat útočník
Klimeš. Měl to těžké, třeba Uli háže od půlky auty až do vápna, byla tam řada soubojů,
ale podržel nás a zaslouží si velkou pochvalu. Tento tah jsme si vyzkoušeli už v zimní
přípravě proti Slatinicím, až do žáků chytal,
je velký a útočníci mají cit pro balón, jako
třeba Honza Koller. Nezklamal a dvě tři
gólovky vychytal.“

Martinák (56. M. Studený), Gottvald, vedla velice dobře, udržela nulu a výhru
Klus, Sedláček, Kalandřík, Vařeka, Dostál, jsme si zasloužili.“
Kotlár, T. Studený (66. A. Studený). TreTrenér Smržic Petr Gottwald nebyl po
nér: Petr Gottwald.
nedělním odpoledním utkání k zastižeHodnocení asistenta Protivanova
ní. Jeho hráči nedokázali uhrát poosmé
Josefa Pospíšila:
v řadě na půdě soupeře ani bod, když
„Po první půli jsme měli vést o tři bran- tentokrát na rozdíl od předešlé porážky
ky, místo toho ale platil bezbrankový 2:7 v Kožušanech rozhodl o výsledku
stav a nervozita už začala přicházet. jediný gól. Hostům tak aktuálně náleží
Zahazovali jsme šance a nevystřelili dvanáctá pozice bod za Zvolí a tři za
jsme ani přímo na bránu, ve druhé půli Libinou, jíž se podařilo zvítězit na půdě
jsme se trápili a jsme rádi za tři body. poslední Libivé.
I takové zápasy jsou, snad už takový
FC
ale příště nebude. Krátce po přestávce
Hvozd
jsme vstřelili branku, nedokázali jsme
2:5
TJ Sokol
(1:2)
ji ale potvrdit a začali jsme se obávat o
Doloplazy
výsledek. Soupeř hrál hop nebo trop a
šel nahoru, zatímco my dolů. Domní- Branky: 34. Krása, 84. Bílý – 8. Drábek,
vám se, že ve výsledku jde o spravedlivé 35. Götzel, 49. O. Procházka vlastní, 59.
rozdělení bodů, když všechny tři zůsta- Zápařka, 80. Dočkal. Rozhodčí: I. Antoly doma. Smržice se sice snažily, takové níček – Přikryl, Halenka. Sestava Hvozšance jako my ale neměly. Obrana si du: Koutný – J. Muzikant, O. Procházka,

„Řekli jsme si, že budeme hrát ze zajištěné obrany a na našem malém hřišti
budeme praktikovat fotbal o soubojích,
nedodrželi jsme ale taktiku. Brzy jsme
po chybě dostali branku, pak Jara Krása
krásně přehodil gólmana a srovnal, ale
ještě před koncem poločasu jsme dostali
druhý gól, který asi rozhodl celé utkání.
Do druhé půle jsme si řekli, že půjdeme
opět z pevné obrany a budeme čekat,
jenže přišel rychlý gól a po něm i čtvrtý
a pátý, takže bylo po utkání. Nepředvedli
jsme, co ve Velké Bystřici, pouze Krása a
Kuba Muzikant snesli měřítko, nedokážu
si to vysvětlit. Připravovali jsme se a věděli
jsme o jejich rozdílovém hráči Drábkovi,
nedokázali jsme ho ale uhlídat.“ (spo)

Petra Fialy:

Vánský, K. Procházka (53. Zapletal) –
Bílý, Krása ml., Z. Poles, P. Muzikant, Kubica – Tichý. Trenér: Petr Fiala.
. Hodnocení trenéra Hvozdu

Derby pro Kostelec a Protivanov, Hvozd padl

I.B třída skupina B

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

„Fotbalový pánbůh asi nebyl doma,
sice jsme po poločase vedli 1:0, ale na
šance vyhráli domácí 4:3. Rychle jsme
se dostali do vedení po standardní situaci, poté jsme nedali další gólovku
a byli jsme i dál lepší, domácí se však
dostávali do rychlých brejků a čtyřikrát
si vypracovali gólovku. Dvakrát nás podržel brankář, dvakrát vystřelili vedle.
Do Želatovic jsme po jejich posledním
výsledku s Klenovicemi jeli s obavami
a domácí se posílili o tři hráče z ‚áčka',
byli jsme však fotbalovější a do druhého poločasu jsme si řekli, jak budeme
jejich brejky řešit. Přidali jsme druhou
FC
branku a už jsme je do šancí nepouštěli.
Želatovice „B“
0:4
Soupeř už odpadl a zasloužili jsme si
TJ
Sokol
(0:1)
vyhrát. K dalšímu zápasu ale musíme
v Pivín
jít s pokorou a potvrdit body doma s
(spo)
Branky: 9. Pospíšil, 68. a 78. Šišma, 84. Přerovem.“

„Musím uznat, že s výjimkou třiceti minut
v prvním poločase bylo Ústí po zbytek zápasu lepším týmem. Dostali jsme se sice
do vedení po standardní situaci a dorážce,
ale soupeř srovnal naším vlastním gólem a
po dalším nedorozumění jsme prohrávali.
To hosté rychle rozehráli aut a šli sami na
brankáře. Pak jsme otevřeli hru a dostali
jsme třetí branku. Je pravda, že zpočátku
byl soupeř aktivnější, po deseti minutách
jsme ale začali víc běhat, měli jsme navrch
v soubojích a balon chodil rychle od nohy.
Po přestávce se nám ale na tento styl nepodařilo navázat, hráči nesplnili, co jsme si
řekli. Bohužel jsme doma prohráli podruhé za sebou, to je velice špatné.“

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Určice o víkendu RELAXOVALY Němčice konečně vyhrály, uspěli také „Turci“

Kralická jedenáctka se po nepřesvědčivém jarním vstupu chystala v
utkání proti tabulkovému sousedovi
konečně naplno bodovat. Nové trenérské duo Pavel Vincourek - Martin
Neoral však mělo k dispozici pouze
dvanáct plnohodnotných hráčů,

KRALICE NA HANÉ Mistři závěrů. Fotbalisté Kralic si libují
v hororových koncovkách. V
sobotním dopoledni to potvrdili i v duelu s rezervou
třetiligového HFK Olomouc.
V souboji dvou rozdílných
poločasů tvrdili muziku v
tom prvním borci hostujícího
týmu. Po změně stran se hra
vyrovnala opticky a nakonec
výsledkově, když vyrovnávací branku vsítil minutu před
koncem střídající žolík Jan
„Flegma“ Petrásek. Bonusový
bod pak vystříleli domácí s
psychicky nalomeným soupeřem v penaltách.

FC KNH
3:2PK
3
1. HFK „BB

zbývající místa na střídačce doplnili
dorostenci. V hostující sestavě figuroval i kmenový hráč eskáčka Honza
Šteigl, jenž byl také nejvýraznější
postavou celého duelu.
Holičtí si od prvních minut podrobili střed pole a rychlými kombinacemi pronikali do nebezpečné
blízkosti domácí šestnáctky. Šteigl
se poprvé připomenul po pěti minutách pěknou střelou nad. Zanedlouho pronikl opět Šteigl po levé straně,
jeho střelu Števula s obtížemi vyrazil

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

Kralicím zachránil body
I.A třída skupina B
náhradník „FLEGMA“
Oskar vyzrál na Čechovice, Lipová jde do čela
O osudu utkání v krajském p8eboru rozhodl až penaltový rozst8el 3:2
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fotbal

OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
servis připravil Zdeněk Vysloužil

Haná rozebrala konkurenta do šroubku

KOLA

ŠAMPI N

Určice ve šlágru kola totálně vyhořely

TJ HANÁ PROSTÌJOV
Přímý souboj dvou nejlepších týmů soutěže se proměnil ve střeleckou exhibici
zeleno-bílých. Ti nasázeli určické rezervě do půle čtyři branky a zcela zadupali
myšlenky soupeře na možný bodový zisk. V úvodních kolech rozpačitá Haná tak
dala soupeřům rázně najevo, kdo fotbalovému okresu vládne.

KOLA

SM LÍK
TJ HORNÍ ŠTÌPÁNOV
Totální herní i výsledkový výbuch zaznamenali doma tradičně silní borci Horního
Štěpánova. Nováček z Vícova jejich nesourodou obranu doslova rozcupoval na
kusy,kdyžsiútočnéduoRadekŠtěpánekaBernardBošeknaplacedělalodoslova,
co chtělo. Štěpánovští tak inkasovali šest gólů, což historie nepamatuje!

PROGNÓZA NA 18. KOLO
aneb Veerník pedpovídá
VS.

TJ Sokol Urèice „B“

TJ Sokol Olšany

V tomto utkání by nemělo být co řešit. Domácí tým je výkonTip
nostně i psychicky úplně někde jinde než trápící se soupeř. O Veèerníku:
jedničce tedy není pochyb, otázkou je pouze konečný rozdíl
5:1
skóre.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Otaslavice

VS. TJ Sokol Vrahovice

Trojtip. Otaslavičtí se na jaře prezentují zatím bojovnými
Tip
výkony, které jim přinášejí výsledky. Poměrně v pohodě Veèerníku:
jsou ale i hosté z Vrahovic. Očekávat se dá otevřený fot2:2
bal s penaltovým rozuzlením.
------------------------------------------------------------------------------------------------FK Skalka 2011

VS.

VS.

TJ Haná Prostìjov

V živé paměti mají Čechovičtí loňský výprask, který buTip
dou chtít před domácími fanoušky odčinit. Na městského Veèerníku:
rivala vyrukují běhavým fotbalem a budou se rvát o body
2:2
až do úplného konce.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Vícov

VS.

TJ Sokol Brodek u Pv

Brodečtí se na malém vícovském hřišti příliš kombinační
Tip
hrou neprosadí. Domácí bojovníci půjdou po třech bo- Veèerníku:
dech, ale zkušenost hostů bude slavit úspěch. Nejtěsněj1:2
ším rozdílem vyhrají hosté.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Pøemyslovice

VS.

FK Výšovice

V pohodě hrající hosté se budou na přemyslovickém
Tip
letišti cítit jako ryby ve vodě. Jejich brejkový styl bude Veèerníku:
na domácí děravou obranu platit a Výšovice si odvezou
0:2
zaslouženě tři body.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Ptení

VS. TJ Horní Štìpánov

Na hrbolatém hřišti se bude jednat spíše o boj než o pohledTip
ný fotbal. Zkušená parta ze Štěpánova si s domácími urput- Veèerníku:
níky poradí, ale nebude to zadarmo. Souboj na ostří nože
0:1
rozhodne zkušenost.

POØADÍ
KANONÝRÙ
1. Kristián KOUKAL (Výšovice)
2. Josef KLVÁČEK (Čechovice B)
3. Patrik GÁBOR (Haná Prostějov)
4. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
4. Radomír ŠTĚPÁNEK (Vícov)
6. Karel GRYC (Horní Štěpánov)
6. Martin VOGL (Otaslavice)

6:1
(4:0)

PROSTĚJOV Tahák kola v podobě souboje dvou nejlepších týmů okresu se proměnil v exhibici domácí Hané.
Koncentrovaný zeleno-bílý
soubor rozhodl během první půlhodiny, když využil děr
v obraně soupeře a vsítil čtyři branky. Určice se po tomto K.O. sympaticky sebraly
a dohrály zbytek duelu se ctí.
Konečný výsledek však nečekal ani ten největší optimista
z tábora prostějovského věčného klubu…
exkluzivní reportáž
pro Večerník

Zdeněk

VYSLOUŽIL
za přispění O. Lošťáka
Za slunečného odpoledne nastoupil na umělce lídr okresu proti
druhému týmu tabulky. Obě

18 branek
17 branek
15 branek
12 branek
12 branek
10 branek
10 branek

8 - 9. Radovan SVĚTLÍK (Haná Prostějov), Jan TYPNER (Brodek u Pv) oba 9 branek, 10. - 12.
Radovan CITA (Přemyslovice), Pavel FORET (Čechovice B), Bernard BOŠEK (Vícov) všichni
8 branek, 13. 18. Radek MAŇÁK (Skalka), Roman ŠIMEČEK (Brodek u Pv), Kamil ŽÁČEK
(Určice B), 13. Libor NĚMEC (H. Štěpánov), Petr HODULÁK (Haná Prostějov), Martin
KOŘENEK (Přemyslovice) všichni 7 branek 19.-20. Roman BERČÁK a Vladimír KRAJÍČEK
(oba Určice B) 6 branek. 21.-30. Roman RIEGER (Otaslavice), Jaroslav TRNEČKA (Vícov),
Marek ZATLOUKAL (Haná Prostějov), Jan SEKANINA (Ptení), Martin KUČERA (Vrahovice), Jiří KARÁSEK (Skalka), Lukáš HOLINKA (Ptení), Jaroslav HLADÍK (Otaslavice), Lukáš
RYŠÁNEK (Výšovice), Petr PIŇOS (Brodek u Pv) všichni 5 branek. 31.-47. Oldřich DOSPIVA
(Ptení), Libor KLIMEŠ (Horní Štěpánov), Petr SOLDÁN (Brodek u Pv), 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), Dominik ZATLOUKAL (Otaslavice), Lukáš TYL (Přemyslovice), Jakub WOLKER (Čechovice), Viktor ŠŤASTNÝ
(Určice B), Marek HOLOMEK (Haná Pv) všichni 4 branky. 48.-63. Petr VODÁK (Učice B), Petr
FIALKA (Brodek u Pv), Petr HANSL (Olšany), Martin TYL (Přemyslovice), Martin ŘEHULKA
(Zdětín), Adam POSPÍŠIL (Čechovice), Přemysl MLČOCH (Určice B), David HRAZDÍRA
(Otaslavice), Filip HEMERKA (Olšany), Tomáš POŘÍZKA (Vrahovice), Dominik DRMOLA
(Otaslavice), Michal OBRUČNÍK (Výšovice), Jan KŘIVINKA (Výšovice), Tomáš APALOVIČ
(Zdětín), Michal PŘIDÁLEK (Skalka), Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov) všichni 3 branky.

klikni na

www.vecernikpv.cz

Ani stabilní +len ur+ického A-týmu Tomáš Menšík (s míem) nezabránil kanonád
prostjovské Hané.
Foto: Josef Popelka

Určice se trochu probraly v závěru
půle, kdy dvakrát prudce pálil
Menšík, ale Lošťák byl na místě.
S chutí hrající Haná vstoupila i do
druhé půle aktivněji a po hezké akci
navýšila na rozdíl pěti branek. Kanár
zazpíval Určicím po třiapadesáti

minutách, když završil svůj hattrick
Marek Holomek – 6:0. Čestný gól
zdecimovaných hostů vstřelil vymetením šibenice Němčík – 6:1.
V závěrečné půlhodině už tempo
polevilo a žádná branka ani na jedné straně nepřibyla.

Pozápasové hodnocení trenérù
Daniel KOLÁØ – Haná Prostìjov:
„Začali jsme velice soustředěně od první minuty. Díky
vynikajícímu výkonu jsme získali brzy čtyřgólový
náskok a bylo rozhodnuto. Celkově se hrál otevřený
fotbal, bohužel se nám nepodařilo udržet nulu. S výsledkem i výkonem panuje velká spokojenost. Výsledek ale
až tolik neodpovídá dění na hřišti. Hra byla vyrovnanější,
než ukazuje skóre. Vítězství jsme si ale zasloužili.“

David MÚDRÝ – Urèice „B“:
„Něco jsme si v šatně řekli, nedodrželi to a prohráli
si to sami. Udělali jsme obrovské chyby, které byly
potrestány. Haná byla stoprocentně lepší, přehrála
nás po všech stránkách. Já jen doufám, že se z toho
poučíme a půjdeme dál. Musíme to hodit za hlavu
a pokračovat dál, jak jsme fungovali v předešlých
zápasech.“

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

TJ Sokol Zdìtín

Jednoznačná jednička. Skaloni jsou průměrově o hodně
Tip
mladším týmem a výhodou jim bude i rozlehlé klenovické Veèerníku:
hřiště. Soupeř vydrží vzdorovat pouze poločas, následně
4:1
mu dojdou síly a bude inkasovat.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Èechovice „B“

TJ Han
So Ur:

mužstva hrála otevřený fotbal
a stovka diváků si to užívala.
Prvních deset minut zápasu se hrálo nahoru dolů, ale potom Hanáci
udeřili! Nejprve vyběhl ze své půlky
domácí Trnavský, přihrál volnému
Gáborovi a ten podél gólmana Pokorného otevřel skóre zápasu – 1:0.
Zanedlouho poslal Marek Holomek do brejku Gábora, který
obešel gólmana Pokorného a do
prázdné branky zvýšil na rozdíl
dvou branek. Dvě minuty nato
přišel další úder. Hrůzostrašnou
chybu obrany využil Marek Holomek – 3:0. Aby toho nebylo málo,
po úniku Martina Koláře dorážel
nikým nehlídaný Hodulák – 4:0!
Během šestnácti minut tak bylo rozhodnuto o osudu celého duelu…

VIDEO+FOTOGALERIE

TJ Sokol Vrahovice
FC Ptení

2:0
(0:0)

Branky: 58. M. Bukovec, 73. M. Kratochvíl. Rozhodčí: Novák – Sommer,
Keluc. Žluté karty: 42. Farný, 44. Prucek, 85. Studený – 38. Hrabal. ČK: 44.
Prucek (V). Diváků: 30.
Vrahovice: Pokorný – Klíč (14. Marek),
J. Doležel, Šmíd, Michalec – Jodl, Kučera, M. Kratochvíl, Prucek – M. Bukovec
(55. Alexy), Farný (60. Studený). Trenér: Jan Řezníček.
Ptení: Hon – Kohout, Hrabal, Nevrla,
Lang (80. Franc) – Jergl (70. T. Sekanina), J. Sekanina, Holinka, M. Doležel
– Dospiva, Horák (65. Musil). Hrající
trenér: Tomáš Nevrla.
Pohledem trenérů:
Jan Řezníček: „Zápas dvou rozdílných
poločasů. První byl z naší strany katastrofa. Nebyli jsme si schopní vyměnit balón,
založit kloudnější akci. V poločase jsme si
něco řekli, hra byla úplně o něčem jiném.
Nepustili jsme soupeře za půlící čáru
a výkonem jsme se přiblížili k našemu
standardu.“
Tomáš Nevrla: „Chybělo nám pět hráčů, museli jsme povolat starou gardu. Jeli
jsme se pokusit vydolovat bod. První
poločas byl bez šancí, měli jsme jednu tutovku, gólman Dospivu vychytal. Ve druhé už to bylo z naší strany horší. Soupeř
přestože hrál, v deseti začal běhat, dal spíše náhodný gól a bylo rozhodnuto. Směrem dopředu jsme už nic nevymysleli.“
TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Přemyslovice

1:2
(0:1)

Branky: 90. Lukeš – 21. Spurný, 64. Kořenek. Rozhodčí: Dömisch – Krátký,
Pospíšil. Žluté karty: 57. Soldán (O).
Diváků: 60.
Olšany: Kos – Beneš (46. Hloušek),
Míška, Řezníček (46. Soldán), Posker
(77. Ječmeň) – L. Rokyta, Hemerka,
Elner (65. Mazal), Antoníček – A. Pospíšil (46. Hansl), Lukeš. Trenér: Roman
Sedláček.
Přemyslovice: Raška – Konšel, T. Jurník, Sláma, J. Špaček - Burget, L. Tyl,
Kořenek, Možný – Barna (70. Koutný),
Spurný (21. L. Špaček). Trenér: Jaroslav
Liška.

Pohledem trenérů:
Roman Sedláček: „Každý nákop za
naši obranu smrdí gólem. Hrajeme špatně takticky. Směrem dopředu už není
vůbec o čem mluvit. Poprvé jsme vystřelili deset minut před koncem. Soupeř nás
přehrál bojovností a rýmovostí. Na okres
mají dva nadstandardní hráče a to na nás
v naší situaci bohužel stačí. Bude to ještě
chvilku trvat…“
Jaroslav Liška: „Myslím si, že se zase
potvrdilo, že máme bojovný tým. Káru
táhnou Lukáš Tyl a Martin Kořenek, ale
mužstvo táhne za jeden provaz. Jdeme
zápas od zápasu a jsem rád, že se kluci
dokážou vypnout ve zlomových chvílích
k dobrým výkonům.“
TJ Sokol Brodek u Pv
FK Skalka 2011

1:2
(0:2)

Branky: 69. P. Piňos - 12. Přidálek, 31.
M. Glouzar. Rozhodčí: Januš – Vrážel,
Weiser. Žluté karty: 90. Juračka – 7. M.
Glouzar, 16. Karásek, 80. Molčík, 90.
Václavík. Diváků: 80.
Brodek: Král – Juračka, Fialka, Zatloukal – Typner, Kořínek (60. Jelínek),
Šimeček, Soldán, Matoušek – P. Piňos,
Rakáš. Trenér: Ivo Vykopal.
Skalka: A. Glouzar – Přidálek, Mlčoch,
Slamenec, Spisar – Dostalík (80. Molčík), Barnet (64. Dvořák), M. Glouzar,
Petržela, Václavík - Karásek. Trenér: Stanislav Prečan.
Pohledem trenérů:
Ivo Vykopal: „Těší mě, že obracíme naruby tipy Večerníku. To mě docela baví.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník tipuje naše
zpravidla špatně. V prvním jsme vyrobili
dvě individuální chyby, za které jsme byli
potrestáni. Navíc jsme stáli jako šachové figurky. Ve druhém jsme se zlepšili,
zjednodušili hru a snažili se zvrátit daný
stav. Skalku ovšem zdobila bojovnost,
nasazení a obětavost. Gratuluji jim tak
k vítězství.“
Stanislav Prečan: „V prvním poločase
jsme byli lepším týmem. Aktivita nám
vynesla hodně šancí, využili jsme jen dvě.
V poločase jsme tušili, že Brodek přidá.
Zavřel nás na naší polovině a se štěstím
jsme výhru ubránili. Utkání by více slušela remíza. Bylo to šťastné vítězství. Kluky
musím pochválit za bojovnost.“

FK Výšovice
TJ Sokol Otaslavice

1:2
(1:1)

Branky: 45. Ryšánek – 25. Vogl, 55.
z pen. Hladík. Rozhodčí: Mlčoch - Bašný, Přecechtěl. Žluté karty: 55. Fildán –
42. Šubrt, 44. Hangurbadžo, 61. Hladík.
Diváků: 100.
Výšovice: Hýbl – J. Škop, M. Škop,
Krčmář (76. F. Okleštěk), Křivinka –
Obručník, Baterdene, Fildán, Ryšánek
– Koukal, Olbert (46. Kozdas). Trenér:
Michal Dudík.
Otaslavice: Orálek – Šubrt (81. Skalický),
Kaláb, Vogl, Ruszó – Zatloukal (87. Rohánek), Drmola, Koudela, Gerneš (84. Janura) – Hladík (89. Hrazdíra), Hangurbadžo
(46.Frehar). Trenér: Jiří Hon.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „První poločas byl z naší
strany špatný. Moc se na to dívat nedalo.
V závěru poločasu se nám podařilo po
standardce vyrovnat. Myslel jsem, že ve
druhé půli z kopce to bude lepší. Deset
minut jsme měli tlak, pak jsme udělali
fatální chybu, pak po míči v šestnáctce
sáhl Fildán ruku a z penalty jsme dostali
gól. Dnes mi chyběla bojovnost, nehráli
jsme dobře.“
Jiří Hon: „Těžce vydřený zápas. Ve Výšovicích se hraje obtížně. Jejich herní styl
nákopů do vápna moc s fotbalem společného nemá. My jsme se jejich hře přizpůsobili a byla to taková bouchaná. Klukům
bych chtěl ale poděkovat. Odmakali to
od první do poslední minuty. Mrzí mě
akorát, že se vždycky přizpůsobíme hře
soupeře. Uvidíme teď s Vrahovicemi. To
je těžký protivník a má kvalitní fotbalisty.“
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Čechovice „B“

1:3
(1:1)

Branky: 15. Apalovič – 5. Wolker, 83. a
88. Foret. Rozhodčí: Milar – Spurný, Bureš. Žluté karty: 35. Apalovič, 86. Langer
– 24. Wolker, 83. Š. Hanák. Diváků: 50.
Zdětín: Menšík – Sokol, A. Keluc,
Lenďák (51. Hlavinka), Langer, Jiř. Navrátil – Jar. Navrátil, Apalovič (81. Nakládal), Kučera, Knápek – Vyskočil (46.
Pliska). Trenér: Tomáš Kučera.
Čechovice B: Zelinka – F. Hanák (64.
Meixner), Bilík, Valach, Š. Hanák – Foret, Prášil, Jančík, Němeček – Wolker,

Bontempo (51. Skoumal). Trenér: Rudolf Valný.
Pohledem trenérů:
Tomáš Kučera: „Na soupeře jsme se
připravili dobře. Osmdesát minut se
nám dařilo eliminovat sílu mladíků z Čechovic. Výhodou v našich záměrech bylo
malé hřiště. Nezbývá než soupeři pogratulovat. Naši kluci to odmakali a hráli, co
jim síly stačily. Hráčům z Čechovic přeju,
aby měli ten elán hrát i, až jim bude o deset let víc, tedy pořád o patnáct míň než je
dnes nám a hlavně, aby měli proti komu.
My se budeme příští zápas zase chtít pobavit fotbalem, což se nám dnes povedlo.“
Rudolf Valný: „Na to, jak jsme se scházeli, kdy jsem musel použít i dorostence,
kteří hráli ráno fotbal. Zahráli jsme solidně, neudělali takové chyby jako v předchozích zápasech. Celý zápas jsme byli
lepší, Zdětín prakticky nevystřelil. Kluci
šli za vítězstvím, a i když góly padly až
v závěru, výhru jsme si zasloužili.“
TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Vícov

4:6
(1:4)

Branky: 40., 70. a 83. Němec, 54. Ščudla
– 14., 37., 68. a 72. Štěpánek, 23. a 28. Bošek. Rozhodčí: Knoll – Heger, Zemánek. Žluté karty: 73. Gryc, 87. Klimeš
– 71. Štuler. Diváků: 50.
Horní Štěpánov: Havlíček (80. Šmíd) –
Rychnovský, Ščudla, Klimeš, Sígl – Svoboda, Deutsch, Němec, Pokorný (64.
Kamený) – Červinka, Gryc. Trenér:
neobsazen.
Vícov: Brabec – Chytil, Humpolíček,
Trnečka, Ježek – Bartoš (65. Světlík),
Baránek, Bartlík, Hornych (60. Štuler)
– Bošek (62. Tříska), Štěpánek (80. Pliska). Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Do Štěpánova se pro
body nejezdí každý týden. První poločas ale překvapil úplně všechny, kdo byli
z vdovské strany okolo hřiště. Domácí
dali gól ze standardky, jinak nic. My jsme
využívali jejich obrovských chyb v obraně. Ve druhém poločase proběhlo lehké
uspokojení a z toho pramenící chyby
v obraně. Proto byl takový hokejový výsledek. My jsme spokojení hodně. Kdo
čekal, že budeme mít po třech kolech
osm bodů, navíc při tak těžkém losu.“
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O VÍKENDU STARTUJÍ JAKO POSLEDNÍ OKRESNÍ „TROJKY“
Původní servis pro Večerník připravil Petr Kozák, texty a foto: Zdeněk Vysloužil
Předlouhá zimní fotbalová pauza je definitivně u konce a s ní také
seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku „FOTBAL EXTRA“, ve kterém
jsme se pravidelně ohlíželi za působením regionálních zástupců
v první polovině soutěžního ročníku 2016-2017. Na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika jste se tak mohli dočíst
o působení všech regionálních mužstev v čele s druholigovým
eskáčkem až po rozbor účastníků třetí mužské třídy, na který
přichází řada právě dnes. Zkrátka přitom nepřišly ani ženy fotbalistky. Zabývali jsme se i mládežnickými týmy působícími jak
v republikových soutěžích, tak i všemi ostatními celky hrajícími
v organizovaných soutěžích FAČR. Postupně jsme se tedy dostali
až k číslu dvacet, které je symbolické, protože právě takové výročí
letos PROSTĚJOVSKÝ Večerník slaví.
Jak jsme tedy předeslali, v dnešním závěrečném dílu se tedy trochu
ohlédneme a vybereme určité střípky ze statistik nejnižší okresní
grupy, k čemuž přidáváme jarní rozlosování obou skupin III. tříd
OFS Prostějov. Vedle toho nabízíme i tolik populární tipy na to, jak
jednotlivé soutěže nakonec dopadnou. Večerník se nikdy nebál
jít s kůží na trh, a i když jeho tipy většinou nevycházejí, rozhodně
vzbuzují ať už negativní, nebo kladné reakce.
Dnešní dvacátý díl tedy zimní část přílohy FOTBAL EXTRA završí
a znovu se s ním setkáte po skončení letošní sezóny. O fotbalové
zpravodajství však rozhodně nepřijdete. V každém čísle najdete
na stránkách tištěného vydání jeden podrobně rozpitvaný zápas
v rubrice FOTBALOVÁ ROZHLEDNA, dále klasickou dvoustranu
věnovanou reportážím z duelů od krajského přeboru po I.B třídy.
Samostatný prostor má tradičně fotbalový 1.SK Prostějov působící
ve druhé lize a kompletní strana je věnována Okresnímu přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku alias II. třídě. K tomu připočtěte ještě
aktuální výsledky a tabulky všech běžících soutěží od druhé ligy až
po regionální mládežníky!
Zkrátka Večerník a fotbal, to je tradiční a nerozlučné spojení.
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Otevřená trojka a boj o dvě postupová místa
V nejnižší okresní soutěži III. třídě se letos hraje o dvě postupová
místa. Jistotu posunu mezi soutěž
titulárně podporovanou Večerníkem budou mít vítězné celky
obou skupin.
V jižním „áčku“ se na podzim utrhly týmy Dobromilic a Tištína. Právě
vzájemný souboj těchto dvou rivalů
jarní část tuto neděli odstartuje. Po$  %    .CD    (
kud Dobromiličtí využijí výhodu  %""
%) 8- 
domácího prostředí, už by je nemělo v cestě do okresu nic zastavit. ní sestavě mohou oba znesvářené budou na jaře hrát spíše o dobrý poZamíchat kartami by mohli nejvíce kohouty porazit a ještě se do postu- cit a proběhnutím po hřišti si udělají
fotbalisté Bedihoště, kteří v optimál- pové hry zapojit. Zbývající účastníci chuť na pivo.

Odhlášením AFK Prostějov City
2016 získala skupina „B“ nový náboj. Suverénní podzimní lídr je pryč
a cesta ke kýžené první příčce se
otevírá pro další celky. Nejlepší výchozí pozici má mostkovická rezerva, ale největší ambice na posun do
II. třídy si dělají v Brodku u Konice.
Mluvit do konečného účtování jistě
budou chtít i hráči protivanovského „B“-týmu. S úskalími jarní části
se však nejlépe popasují borci brodecké Jiskry a postupem naváží na
slavnější včerejšky tradiční fotbalové bašty.
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Prognózy vycházejí na ]#@#$*+%*E#%*!~
Fotbalové jaro za sebou má
úvodní kola a výsledky napovídají, že z Prostějovska
to tentokrát nic slavného
nebude. Večerník tipuje, že
postupovou radost prožijí
pravděpodobně jen v Kostelci
na Hané nebo Protivanově.
Krokodýlí slzy budou zřejmě
ronit v prostějovském eskáčku,
Nezamyslicích a Hvozdu. Na
okresní úrovni propuknou
oslavy v táboře prostějovské
Hané, Dobromilicích a Brodku
u Konice. O patro níže poputují Zdětín a jeden z tria Ptení,
Olšany a Přemyslovice.

Situace eskáèka je
beznadìjná
Vlajková loď prostějovského fotbalu,
druholigový výběr 1.SK, dostal po
loňském vítězném tažení pořádné
trhliny. Konkurence v profesionální
soutěži je nad síly současného kádru
a jarní část Fortuna FNL tak slouží
spíše ke sbírání zkušeností. Sestup
tedy nejspíše modrobílé stoprocentně
nemine, byť někdy to jsou jen kousky,
co chybí k tomu, aby se mužstvo od
místního nádraží ještě zvedlo. „Nic
ještě nevzdáváme, budeme bojovat
do poslední chvíle,“ neskládá zbraně
Petar Aleksijevič, faktický vládce
prostějovské střídačky.

V kraji spíše
rozpaky
Dvojice regionálních zástupců v krajském přeboru hraje o přežití. Tradiční
účastníci Kralice a Určice se potácejí
těsně nad nebo v sestupových vodách.
Kvalitou oba týmy ovšem do elitní krajské společnosti patří a potvrdí to, i když
s odřenýma ušima, i v jarní části. Žádná
výsledková sláva to však nebude.
O patro níže se pohybuje pár
Čechovice a Lipová v nejužší špici
tabulky. Zejména Čechovičtí by se
pravděpodobně postupu nebránili,
ale nakonec se budou muset spokojit
s druhou příčkou. Lipová bude atakovat medailové posty až do konce.
Zbývající trojice hrající o záchranu
svůj cíl splní a zachová si příslušnost
v I.A třídě i pro budoucí sezónu.
V „A“-skupině I.B třídy Olomouckého
KFS dojde podzimní štice z Němčic
postupně dech a úspěchem by byla
i medailová příčka. Nahoru se po
tragickém podzimu vyšplhají Vrchoslavice. Záchranu uhrají Klenovice
na Hané a malý zázrak se bude slavit
i v Pivíně. Situace Nezamyslic vypadá
beznadějně a poslední místo jim už
nikdo neodpáře.
V „B“-skupině I.B třídy O KFS si to až
do posledního kola rozdají o prvenství výběry Kostelce na Hané a Protivanova. Z pohledu prostějovského
fanouška je to dobře, jeden by
měl postoupit! Jesenec si uchová
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příslušnost k lepší polovině pelotonu. ze dvou domácích duelů pak do sestuTuhý záchranářský boj čeká Smržice pové hry posílají Ptení a divoká porážka
a Hvozd. Zatímco Smržičtí závěr zv- ve Zdětíně stáhla dolů i Přemyslovice.
ládnou, Hvozd poputuje do „okresu“...

Haná ataky
ustojí
Jakkoliv se zdálo postavení prostějovské
Hané po první polovině neotřesitelné,
úvodní kola naznačila, že cesta za prvenstvím jednoduchá nebude. Ve velmi
dobrém světle se jeví „béčko“ Určic
a Vrahovice, které budou zeleno-bílým
řádně ztrpčovat život. Dramatická situace bude i na opačném pólu tabulky.
Všemi odepisovaný Zdětín naznačil, že
se s rolí obětního beránka nechce smířit.
Olšany sice nevstoupily do jarních
odvet úspěšně, ale souboje se sobě
rovnými je ještě čekají. Pouhé dva body

Devìt
víkendù

Jarní část fotbalových soutěží nižší
úrovně čítá dvanáct hracích víkendů.
Tři už máme za sebou a tak se mohou
příznivci těšit ještě na plnou devítku.
O toho nadcházejícího se už rozjedou jako poslední i „trojky“ a soutěžní
ročník bude vrcholit počátkem června,
konkrétně tomu bude v sobotu a neděli
10. a 11. června. Po celou tuto dobu
s vámi u toho bude i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, hlavní mediální partner výkonnostního fotbalu. Zapojit se můžete i vy,
a to formou FOTBALOVÉ DEVÍTKY,
v níž se bojuje o dvacet tisíc korun!

ROZLOSOVÁNÍ III. TŘÍDY OFS, SKUPINA „A“ – jarní část 2016/2017
  
16. dubna, 15:30 hodin:
FK Němčice n./H. „B“ - Sokol Bedihošť (sobota 15.4.,
15:30, hřiště Tvorovice),
Sokol Otaslavice „B“ - Sokol
Brodek u Pv „B“, TJ Pavlovice u Kojetína - TJ Želeč, FC
Dobromilice - Sokol Tištín,
TJ Haná Nezamyslice „B“
volný termín.

  
23. dubna, 16:00 hodin:
Brodek u Pv „B“ - Němčice n./H.
„B“ (sobota 22.4., 16:00), Bedihošť – Dobromilice (sobota

22.4., 16:00), Pavlovice u Koj.
- Nezamyslice „B“, Želeč - Otaslavice „B“, Tištín volný termín.

myslice „B“, Pavlovice u Koj.
- Němčice n./H. „B“, Želeč
– Dobromilice, Brodek u Pv
volný termín.

ce), Otaslavice „B“ - Dobromilice, Želeč – Tištín, Brodek
u Pv „B“ – Bedihošť, Pavlovice
u Koj. volný termín

(hřiště Tištín), TJ Pavlovice
u Koj. - Sokol Bedihošť, Želeč - Brodek u Pv „B“, Němčice n./H. „B“ volný termín.

Otaslavice „B“ - Pavlovice u
Koj. (sobota 29.4., 16:00), Nezamyslice „B“ - Tištín (10:00),
Dobromilice - Brodek u Pv „B“,
Němčice n./H. „B“ - Želeč (hřiště Tvorovice), Bedihošť volný
termín.

  
     

  
     

  
     

Nezamyslice „B“ - Bedihošť
(10:00), Tištín - Brodek u Pv
„B“, Dobromilice - Pavlovice
u Koj., Němčice n./H. „B“ Otaslavice „B“ (hřiště Tvorovice), Želeč volný termín.

Nezamyslice „B“ - Brodek u
Pv „B“ (sobota 27.5., 16:30),
Bedihošť - Želeč (sobota 27.5.,
16:30), Tištín - Pavlovice u Koj.,
Dobromilice - Němčice n./H.
„B“, Otaslavice „B“ volný termín.

  
     

  
     

  
     

Nezamyslice „B“ - Želeč (sobota 10.6., 16:30), Brodek
u Pv „B“ - Pavlovice u Koj.
(sobota 10.6., 16:30), Bedihošť - Otaslavice „B“ (sobota
10.6., 16:30), Tištín - Němčice n./H. „B“, Dobromilice
volný termín.

Bedihošť - Tištín (sobota 6.5.,
16:30), Otaslavice „B“ - Neza-

Němčice n./H. „B“ - Nezamyslice „B“ (hřiště Tvorovi-

Dobromilice - Nezamyslice
„B“, Otaslavice „B“ - Tištín

  
30. dubna, 16:30 hodin:

www.vecernikpv.cz

ROZLOSOVÁNÍ III. TŘÍDY OFS, SKUPINA „B“ – jarní část 2016/2017
  
16. dubna, 15:30 hodin:
TJ Sokol Mostkovice „B“ - SK
Protivanov „B“ (sobota 15.4.,
15:30), Jiskra Brodek u K.
– TJ Biskupice, Sokol Plumlov „B“ - Sokol Přemyslovice
„B“ (hřiště Krumsín), Sokol
Kladky – volný termín, Sokol
Čechy p./K. volný termín.

  
23. dubna, 16:00 hodin:
Plumlov „B“ - Mostkovice „B“
(hřiště Krumsín), Přemyslovice
„B“ - Čechy p./K., Kladky - Proti-

vanov „B“, Brodek u K. volný termín, TJ Biskupice volný termín.

volný termín, Protivanov „B“
volný termín.

  
30. dubna, 16:30 hodin:

  
     

Mostkovice „B“ - Kladky (sobota 29.4., 16:30), Protivanov „B“ Biskupice (sobota 29.4., 16:30),
Brodek u K. - Přemyslovice „B“,
Čechy p./K. - Plumlov „B“.

Mostkovice „B“ - Biskupice
(sobota 13.5., 16:30), Protivanov „B“ - Přemyslovice „B“ (sobota 13.5., 16:30), Brodek u K.
- Čechy p./K., Kladky volný termín, Plumlov „B“ volný termín.

  
     
Biskupice – Kladky, Čechy
p./K. - Mostkovice „B“, Plumlov „B“ - Brodek u K. (hřiště
Krumsín), Přemyslovice „B“

  
     
Přemyslovice „B“ - Kladky
(13:30), Brodek u K. - Mostkovice „B“, Plumlov „B“ - Pro-

tivanov „B“ (hřiště Krumsín),
Čechy p./K. volný termín, Biskupice volný termín.

  
     
Protivanov „B“ - Čechy p./K.
(sobota 27.5., 16:30), Biskupice - Přemyslovice „B“, Kladky
- Plumlov „B“, Mostkovice „B“
– volný termín, Brodek u K. –
volný termín.

  
     
Plumlov „B“ - Biskupice
(sobota 3.6., 16:30, hřiště

Krumsín), Brodek u K. Protivanov „B“, Čechy p./K.
– Kladky, Mostkovice „B“
volný termín, Přemyslovice
„B“ volný termín.

  
     
Mostkovice „B“ - Přemyslovice „B“ (sobota 10.6.,
16:30), Biskupice - Čechy
p./K., Kladky - Brodek u K.,
Protivanov „B“ volný termín,
Plumlov „B“ volný termín.

www.vecernikpv.cz
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MAREIKE HINDRIKSEN: „SMUTEK UŽ NE!“

Kapitánka prostějovských volejbalistek překonala
pohárové zklamání a myslí na jediné - získat titul

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND

17032310323

 Co říkáte na přerovské střetnutí?
„Bylo to těžké utkání, protože soupeřky
hodně riskovaly servis a snažily se jím na
nás vytvářet co největší tlak. Proto jsme
moc rády za další vítězství 3:0 i rychlé
ukončení celé série. Jdeme dál, teď už je
potřeba se soustředit a dobře připravit na
další kolo play-off.“
 Můžete se ohlédnout za celou sérií
proti Přerovu?
„Hrály jsme trochu ve stylu nahoru dolů. Jeden set výborný a vzápětí druhý
mnohem horší, nebo jsme měly výkyvy
i během jedné sady. Každopádně soupeř nebyl vůbec špatný a celá série měla
slušnou úroveň, pro nás určitě dobrá příprava před pokračováním vyřazovacích
bojů. A samozřejmě je pozitivní, že jsme
přes dílčí herní potíže neztratily žádný
set, několik vítězně zvládnutých těsných
koncovek se počítá.“
 Koho jste raději brala pro semifinále: Olymp Praha nebo Královo
Pole?
„Těžko říct. Z hlediska cestování by rozhodně bylo lepší Brno, ale jinak je to asi
jedno. Stejně se musíme co nejlépe
nachystat na jakéhokoliv soupeře
a být na sto procent v pozoru, abychom my odvedly kvalitní výkony.“
 Je na vašem týmu vidět herní
zlepšení oproti zápasům v předcházejícím období? V čem nejvíce?
„Změnily se některé taktické věci,
například jak stavět bloky, kde stát

a kam se přesouvat při obraně v poli. Převážně šlo o defenzivní prvky, což nám
určitě prospělo. Také jsme přestaly tolik
chybovat na servisu, s čímž jsme se nějaký čas dost potýkaly. Asi nejdůležitější
pak bylo maximálně se koncentrovat
na každodenní přípravu tak, abychom
dobrou práci během tréninků dokázaly
následně přenést do utkání. Zřejmě teď
navíc dokážeme neopakovat tolik své
vlastní chyby správným rozborem každého zápasu.“
 V průběhu výsledkové krize jste
podlehly čtyřikrát za sebou. Spočíval
hlavní problém v narušené psychice?
„Ano, přesně tak. A tím víc, že jsme
všechny čtyři ty zápasy prohrály těsně
2:3. Porážky v tiebreaku jsou na psychiku
nejhorší, hlava dostává pořádně zabrat.
My jsme si navíc po každém tomhle zaváhání říkaly, že příště už musíme zvítězit, a místo toho přišla zase další prohra.
Postupně nás přestávaly poslouchat
i ruce a nohy, situace se pořád zhoršovala. Strašně moc jsme chtěly, snažily se,
ale prostě to nešlo. A všechno se změnilo v křeč. Naštěstí se z ní povedlo najít
správnou cestu ven.“
 Trápila vás osobně špatná situace
o to víc, že jste kapitánkou družstva?
„Já myslím, že nás to s holkama trápilo
všechny stejně moc. Snažily jsme se
z každé porážky rychle oklepat i poučit,
vzájemně se v tom podpořit, myslet pozitivně. Jenže někdy je to fakt složité
a člověk se dostane do takového
stavu, že nic úplně nepomáhá.“
 Jak moc vám tedy pomohl nástup nového
kouče
Miroslava
Čady?

„Byl to takový závan svěžího vzduchu
do toho našeho trápení. (úsměv) Nový
trenér změnil některé zmíněné věci, hodně s námi od začátku mluvil, snažil se do
nás napumpovat ztracenou sebedůvěru.
A hlavně hned zdůrazňoval, že nezbytným základem je opravdu tvrdá práce
každý den v přípravě, že musíme neustále makat na absolutní maximum. My
jsme tohle vše vzaly za své, společně jdeme za koučem. A evidentně to funguje.
S Peťou Gogou jsme si v dané situaci přes
veškerou snahu vzájemně pomoct už nedokázali. Proto přišla ta změna a je skvělé,
že se po ní postupně zvedáme. Musíme
v tom pokračovat.“
 Cítíte se na hřišti už optimálně?
„Úplně ideální to ještě není, ale cítíme,
jak se zlepšujeme a jdeme správným
směrem. Podstatné je, že si v utkáních
dokážeme navzájem pomáhat, působíme kompaktněji jako jeden tým. Když to
některé z nás přestane jít, naskočí jiná
a mančaftu každá taková změna často prospěje. Celkově
šly naše výkony v posledních týdnech nahoru,
a když budeme dobře
pracovat, tak můžeme
tímto způsobem navázat
ve zbytku sezóny.“

Nástup kouče Čady byl takový závan
svěžího vzduchu do toho našeho trápení.
Nový trenér změnil některé věci, hodně
s námi od začátku mluvil, snažil se do nás
napumpovat ztracenou sebedůvěru. S Peťou
Gogou jsme si v dané situaci přes veškerou
snahu vzájemně pomoct už nedokázali...
sleduje oběd, odpočinek a odpoledne jeme k volejbalu i pohodlnému životu.
další příprava nebo zápas, poté večeře, Město je menší, tím pádem klidné
zase odpočinek a spánek. Takhle kaž- a hezké, to všechno mi vyhovuje.“
dý den kromě těch volných, týden za  Jste zde něčím překvapená?
týdnem a měsíc za měsícem. Příjem- „Ani ne. Já si nikdy o ničem nedělám
ným oživením určitě je, že nějaký čas dopředu kompletní představu, spíš se
trávíme společně s holkama, povídá- snažím mít otevřenou mysl a všechno na
me si spolu, vzájemně se líp poznává- vlastní kůži postupně poznávat. Takhle
me a sbližujeme.“
to dělám i v Prostějově s velkou pomocí
 Můžete prozradit, co ráda děláte Julči Kovářové, s níž bydlím a která mi
ve volném čase?
tady od začátku vše ukazovala. Výrazně
„Často telefonuju se svými přáteli a rodi- mě tedy nepřekvapilo nic.“
nou, ráda zajdu někam na kávu a zvlášť  A jaký máte celkový dojem z půsoteď, když začalo jaro, je příjemné si v pěk- bení i života v Prostějově?
ném počasí někde v klidu posedět na slu- „Cítím se zde velice komfortně a příjemníčku. Relaxovat a udělat si pohodičku, ně, žije se mi tu moc dobře. Příznivý doto je moje.“ (smích)
jem narušila jen ta série porážek a hlavně
 Je něco, co vám zde chybí?
prohra ve finále Českého poháru ve vo„Jen ta rodina a kamarádi. Na druhou lejbalu, vinou které jsme nezískaly první
stranu máme skutečně skvělý tým domácí trofej. To pro nás bylo obrovské
a s holkama si vzájemně rozumíme, zklamání i nejtěžší okamžik sezóny, tím
jsme soudržné. Což mi pobyt mimo víc teď chceme tehdejší zaváhání odčinit
domov vynahrazuje. Stejně jako péče, a získat extraligové zlato. Jedině tak bude
 Co podle kterou nám hráčkám věnuje prostějov- možné letošní ročník hodnotit pozitivně
vás nejvíc po- ský klub. Máme všechno, co potřebu- se vším všudy.“
třebujete k zisku mistrovského
titulu?
MAREIKE HINDRIKSEN
„Jít dál po té správné cestě, jak
už jsem zmínila. Úplně všichni
✓ narodila se 14. listopadu 1987 v Nordhornu
- to znamená my hráčky i členové
✓ německá volejbalistka VK AGEL Prostějov
realizačního týmu - společně musí✓ je svobodná
me titul opravdu moc chtít. A každý
✓ nastupuje na postu nahrávačky, na dresu
den dřít pro to, aby se jej povedlo získat.
nosí číslo čtrnáct
Nic jiného v tom není. Já osobně pevně
✓ měří 182 centimetrů a váží 64 kilogramů
věřím, že náš kolektiv na splnění tohoto ✓ s volejbalem začala v deseti letech a je odchovankyní oddílu SCU
cíle jednoznačně má. A zvlášť po neúspě- Emlichheim
chu ve finále Českého poháru uděláme ✓ až do loňského léta a přestupu do Prostějova působila výhradně
maximum, abychom tentokrát na trofej v Německu
dosáhli.“
✓ prošla kluby Aachen, Suhl, Hamburk, Thüringen, Stuttgart
 Teď z trochu jiného soudku. Jak a Drážďany
moc odlišný je pro vás život v České ✓ největších úspěchů dosáhla s posledně jmenovaným oddílem, šlo
republiceoprotirodnémuNěmecku? o mistrovský titul v německé lize (2016) a dva triumfy v Německém
„Nijak moc, protože mou hlavní nápl- poháru ve volejbalu (2015, 2016)
ní tam i tady je během sezóny volejbal. ✓ nahlédla i do národní reprezentace své země, kde patří do širšího
A životní rytmus se tak velmi podobá. kádru
Ráno vstanu a nasnídám se, pak se zajímavost: už dvakrát během svého angažmá na Hané si zvrtla kotník
nachystám na trénink, odtrénuju, ná-

vizitka

Foto: Josef Popelka

17040710407

PROSTĚJOV, PŘEROV Působení
zahraničních hráček ve službách volejbalového VK AGEL, jejich hra za
místní oddíl i život v Prostějově, to je
během uplynulých deseti let trvale
zajímavé a stále aktuální téma. Jednou
ze současných cizinek nosících barvy
vékáčka v sezóně 2016/17 je Mareike
Hindriksen, kapitánka na klíčovém
postu nahrávačky. Věčný úsměv této
nizozemské legionářce sebrala z tváře
až nedávná krize vrcholící porážkou
ve finále Českého poháru, aby se devětadvacetileté hráčce dobrá nálada
za poslední týdny postupně vrátila.
Po třetím duelu čtvrtfinálové série
UNIQA extraligy žen ČR v Přerově,
kde Agelky stvrdily svůj postup, věnovala sympatická a vždy otevřená plejerka Večerníku následující rozhovor.

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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Předsedou Jestřábů ZKRACHOVALÝ VETERINÁŘ Kraj chce zrušit
z titulní strany

➢

PROSTĚJOV Z obchodního rejstříku
vyplývá, že osmapadesátiletý doktor
veterinární medicíny Vladislav Odstrčil
z Brna vlastnil dvě firmy, které působily
v masném průmyslu. Společnost Sally
skončila v dluzích a před pěti lety přestala existovat. Druhá firma Mark rovněž prošla konkurzem. Jak však vyplývá
z obchodního rejstříku, nedávno vstala
z popela.
Samotný Odstrčil se ovšem musel stěhovat.
Z pěkného bytu v brněnských Černých Polích to bylo do nepříliš honosného domu
v Husově ulici. Nakonec opustil Brno úplně. Nyní má adresu trvalého pobytu na
Masarykově náměstí ve Vyškově. Nejedná
se přitom o sídlo městského úřadu, jak by

se mohl někdo domnívat. Jde o dům, kde
funguje Sport games bar. Pokud se podíváme do katastru nemovitostí, zjistíme, že azyl
nalezl v objektu, který patří společnosti VIP
investice s.r.o. Jejím jednatelem je přitom
někdejší majitel Jestřábů Zdeněk Zabloudil,
který před dekádou převzal klub po Michalu Bartoškovi. Přestože neskrýval ambice,
po jeho působení většina příznivců moc
nevzdychá. Celé fungování bylo zahaleno
rouškou tajemství a ani vztahy s vedením
města a dalšími institucemi nebyly nejlepší. Vše vyvrcholilo tak trochu vynuceným
odchodem. V roce 2010 tak klub za milion
korun prodal Michalu Tomigovi. Částečný
vliv si však i poté ponechal, když formálně
zůstával jedním ze spoluvlastníků. A když
v uplynulé sezoně začala nastupovat za
„A“-tým osmnáctiletý Marcel Zabloudil,
nešlo o náhodu. Jedná se o syna podnikatele

a hokejového bafuňáře! V tu chvíli si začali
všichni vrabci na střeše „zimáku“ cvrlikat, že
oddíl převezme opět Zabloudil.
A podle informací Večerníku se tak de facto stalo. Přestože papírovým předsedou je MVDr.
Vladislav Odstrčil, za nitky údajně více či méně
tahá právě Zdeněk Zabloudil! Ten se dohodl
na spolupráci i se šéfem „A“-týmu Jaroslavem Luňákem, tudíž by se od nové sezony
měl podílet také na provozu prvoligového
týmu. Jak aktivně, nechtěl nikdo prozradit.
„Ano, v rámci prostějovského hokeje budu
fungovat. Konkrétní ale v tuto chvíli nebudu,“
potvrdil naše indicie samotný Zdeněk Zabloudil. Přestože ještě o víkendu Večerníku slíbil
schůzku, nakonec se tak nestalo.
Více bychom se mohli dozvědět dnes, kdy
je ve V.I.P. salónku naplánovaná tisková konference LHK Jestřábi Prostějov
(mls)
„A“-team.

dotaci mládeži LHK!

PROSTĚJOV Problémy má mládežnický hokej
Jestřábů nejen s rodiči, příznivci a magistrátem,
ale také na hejtmanství. Redakce získala dopis,
v němž Miroslav Gajdůšek z odboru školství,
sportu a kultury Olomouckého kraje zmínil pozastavenou dotaci! A to je bezpochyby další rána
do fungování. Je už snad dokonce ohrožen provoz nového soutěžního ročníku 2017/18? Na to
teď nikdo odpovědět nedokáže...
„Obdržel jsem e-mailový podnět ve věci nepravdivého čestného prohlášení předsedy spolku s názvem
LHK Jestřábi Prostějov, spolek, který měl být součástí
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na jeho činnost v letech 2016 a 2017. Uváděné skutečnosti jsme prověřili a současně ve spolupráci
s právní kanceláří jsme připravili postup, který po
projednání a schválení orgány kraje, v tomto případě

Zastupitelstvem Olomouckého kraje, bude v důsledku znamenat, že dotace uvedenému subjektu nebude
poskytnuta,“ píše Gajdůšek.
Jak si Večerník ověřil, konkrétně tedy Rada Olomouckého kraje na své schůzi dne 3. dubna revokovala své usnesení, kterým vyslovila souhlas s poskytnutím dotace dotčenému spolku pro rok 2017
a současně doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat i své usnesení o poskytnutí
dotace v roce 2017. „Návrh na revokaci usnesení je
zařazeno na program zasedání zastupitelstva čtyřiadvacátého dubna,“ potvrzuje Krajský úřad olomouckého
kraje. „Ve zbytku podnětu, tj. poskytnutí dotace v roce
2016, jsme připraveni učinit kroky, které budou v souladu se schválenými pravidly dotačního programu
a příslušnou legislativou,“ dodal Miroslav Gajdůšek.
(pk)
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LUŇÁK PENÍZE od města „Nedopustíme,
aby se licence na první ligu prodávala!“
na svůj účet NEDOSTANE
PROSTĚJOV Již na únorovém zasedání schválili prostějovští zastupitelé
dotaci ve výši 700 000 korun prvoligovým hokejistům na úhradu nákladů za pronájem ledové plochy. Dlouhá léta je zvykem, že tyto peníze jsou
převedeny rovnou Domovní správě
Prostějov, která na základě měsíčních faktur odepisuje platby Jestřábů
přímo z této částky. Předseda LHK
Jestřábi Prostějov „A“-tým Jaroslav
Luňák však požádal vedení města, zda
by tuto sumu peněz tentokrát nebylo
možné převést přímo na účet klubu!

Michal KADLEC
„Vzhledem k tomu, že nemáme vůči
městu Prostějov žádné finanční závazky
a veškeré platby jsme vždy hradili včas,
žádáme o jednorázové vyplacení této
dotace na bankovní účet klubu,“ napsal
ve své žádosti generální manažer prvoligových Jestřábů.
Hokejový bod jednání zastupitelstva se dostal na řadu až při úterním
pokračování zasedání zastupitelstva
města. Toho se však zúčastnilo pouze osmnáct zastupitelů, takže schvá-

lení žádosti bosse seniorského týmu
se předem rovnalo utopii. „Neměl
bych s tím problém, kdyby se ke mně
nedonesly určité informace. Například
mládežnický klub SK Prostějov 1913
peníze nedostal, protože se čeká, jak
to dopadne celkově s mládeží. Já sám
si přeji, aby se to vyřešilo jako celek a
nikoliv takto po částech. Víme, že existují nějaké vazby mezi mládeží LHK
Jestřábi a mužským týmem. A pokud je
to tak, jak jsem slyšel, tak k těmto sedmi
stům tisícům korun by se dostal LHK
Jestřábi spolek. A to by nebylo fér vůči
SK Prostějov 1913, ten se k penězům
od města nedostane,“ prohlásil v diskusi
nad žádostí Jaroslava Luňáka opoziční
zastupitel František Fröml (Změna pro
Prostějov). „Pane inženýre, nehovoříte
pravdu. SK Prostějov 1913 dotaci od
města obdržel, má ji deponovanou na
odboru školství a z této částky se již
uhradily náklady na ledovou plochu za
tento klub. Takže SK Prostějov 1913
není žádným způsobem poškozen, to
určitě ne,“ vysvětlila nepravdu z úst opozičního zastupitele primátorka Alena
Rašková.

Svůj názor projevil i nezařazený zastupitel František Švec. „Aktuálně máme
sestavenou speciální komisi, která se
zabývá řešením budoucnosti hokeje
v Prostějově, převážně toho mládežnického. Nemyslím si, že v této chvíli by bylo
vhodné při probíhajících jednáních měnit zažité zvyky ve způsobech vyplacení
dotace. S ´A´-týmem Jestřábů problémy
nejsou, to víme všichni. Ale já bych měl
problém vyplatit tomuto klubu dotaci
hotově,“ uvedl Švec. „Já se divím, že tady
není pan Luňák. Když něco chce, je slušnost, aby předstoupil před zastupitele
a zdůvodnil svoji žádost,“ podotkl ještě
Josef Augustin (KSČM). „Pokud bychom panu Luňákovi dotaci na ledovou
plochu vyplatili, a on ji použil k jinému
účelu, mohlo by se jednat o dotační podvod,“ vyjádřila se také Hana Naiclerová
(nezařazená).
Hlasování hrstky zastupitelů dopadlo
celkem podle očekávání. Pro vyplacení dotace přímo na účet prvoligových
hokejistů bylo pouze osm zastupitelů.
Sedm set tisíc korun tak zůstává na
účtu Domovní správy. K dispozici
„A“-týmu Jestřábů. Tak o co tady jde?

PROSTĚJOV Krátce po svém nástupu do čela spolku LHK Jestřábi
Prostějov se Vladislav Odstrčil rozhodl poprvé pohovořit do médií.
Hlavním motivem se pro něj staly
z jeho pohledu „různé mylné informace o dění v prostějovském hokeji
a štvavé a nátlakové akce určité skupiny lidí, jež přesáhly míru naší tolerance“. Právě proto se rozhodl, že uvede
věci na pravou míru. Své vyjádření
zaslal i do redakce Večerníku.
LHK je podle nového šéfa spolek jednotný a stabilizovaný. „Dohodli jsme
se s panem Luňákem, že bude dál
pokračovat ve své práci s ´A´-týmem.
Nedopustíme, aby se licence na první
ligu prodávala. Dále jsme domluveni,
že si nadále budeme vypomáhat jak
v oblasti sponzorů, tak i hráčů,“ uklidňuje fanoušky prostějovského hokeje
Odstrčil. V čele hokeje se tak sešli dva
doktoři, zatímco generální manažer
„áčka“ disponuje titulem PaedDr.,
nový předseda Jestřábů uvádí před
svým jménem zkratku MVDr., což je
vskutku pikantní.
V otázce mládeže považuje nástupce
Michala Tomigy za nutné v první řadě
zabezpečit finance na činnost. „Město Prostějov nám hradí ledy, autobusy

a pronájmy nebytových prostor, takže
trenéry a veškerou další činnost musíme
zabezpečit vlastními silami. Než jsem do
tohoto klubu vstoupil, dosahoval velmi
dobrých výsledků. Budu se snažit, aby
úroveň tréninků šla ještě nahoru,“ nechal
se slyšet Odstrčil. Pohovořil rovněž o finanční situaci v klubu, závazky jsou podle
něj v tuto chvíli urovnány. „Já dnes mohu
říci, že LHK žádné peníze nedluží. Bývalý předseda poskytované dotace řádně
vyúčtovávalanemohljeanirozkrástnebo
zneužít, neboť to byly účelové dotace
a peníze nepřišly panu Tomigovi na konto. Ba naopak musel každý rok sehnat
jeden a půl milionu na zabezpečení činnosti mužstev mládeže!“
S velkou nelibostí naopak sleduje vytvoření komise v čele s náměstkem
hejtmana Olomouckého kraje Františkem Jurou. Ta podle šéfa hlavního
městského hokejového oddílu požaduje, aby se spolek LHK Jestřábi rozpustil a v podstatě ho převzal spolek
SK Prostějov 1913. „Podle všech informací, které jsem získal, je toto jednání
účelové a vedené s jediným úmyslem.
A to aby SK 1913 převzalo bezplatně licence na mládežnický a seniorský hokej.
Chtějí jen různými nátlaky a vydíráním,
což můžeme dokázat, dosáhnout získá-

ní výše uvedeného,“ je přesvědčen Odstrčil a ve svém rozjímání pokračoval:
„A přitom je to tak jednoduché! Pan
Marek Černošek určil, že jsou špatně vedeny mládežnické tréninky. Poté vytvořili spolek SK Prostějov 1913, přemluvili
rodiče, aby jejich děti přestoupily do
SK, a domohli se na městě poskytnutí
dotací. V podstatě šlo o odcizení malých
hokejistů LHK,“ bije na poplach a cítí
hrozbu zmocnění se celého jím vedeného klubu.
Činnost skupiny zastupitelů se mu ani
trochu nepozdává a obává se, jaké dopady bude mít na budoucnost Jestřábů.
„Pan Jura se snaží zablokovat dotace
původně určené pro LHK a přesunout
je do SK. Vůbec nechápu, proč jim jde
na ruku, a bylo by zajímavé vědět, zda
by probíhaly tyto nátlakové akce, kdyby nebylo založeno SK...,“ přemítal.
A položil rovněž spíše řečnickou otázku, proč neprodá právě eskáčku. „Když
není nabídka, není poptávka. V České
republice je více hokejových klubů, které mají daleko větší problémy, a nikdo je
nenutí k rozpuštění! Proto nevidím vůbec důvod k tomu, aby mě někdo nutil
spojit se s SK 1913, když jeho členové
jednají protizákonně,“ rozohnil se Vladislav Odstrčil.
(spo)
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„Vedení SK 1913 nejde o spolupráci ani žádný odkup, ale o UKRADENÍ KLUBU!“
Ex-předseda pokračuje v klubu jako poradce v oblasti financí a hráčů
PROSTĚJOV Na počátku března tohoto roku se Michal Tomiga
(na snímku) odhodlal k radikálnímu kroku. Čtyřiapadesátiletý
podnikatel se po dlouhých letech rozhodl rezignovat na pozici
předsedy spolku LHK Jestřábi Prostějov a stáhnout se tak z čela
hokejového oddílu, který zastřešuje jak mužské „áčko“, tak celé
spektrum mládežnických týmů. V následujícím interview dnes již
bývalý šéf klubu bilancuje své sedmileté období v čele Jestřábů,
vysvětluje důvody svého odstoupení a také pohovořil o možnosti návratu do struktur prostějovského hokeje...

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Evžen
HOLUB
Proč jste se rozhodl opustit pozici
předsedy Jestřábů?
„Vzhledem k dalším výpadům na moji
osobu ze strany SK Prostějov 1913 a některých politiků, kteří se chtějí zviditelnit
před volbami, jsem se rozhodl odejít z
klubu, aby bylo ukázáno veřejnosti, že vedení druhého klubu, nejde o spolupráci
ani žádný odkup, ale o ukradení identity!
Tvrdím, že to není o tom, že v čele klubu
stojím já, ale prostě někteří lidé chtějí být
majiteli klubu a zviditelnit se. A čas ukáže,
že jim vůbec nejde o hokej...“
Pro mnohé se jednalo o překvapivý krok. Zvažoval jste jej delší čas, a co
jste při rozhodování vzal v potaz?
„Nevím, proč překvapivý?! (udivený
výraz) Hokej je hlavně o tom, že vás to

musí bavit. Že máte tým trenérů a spolupracovníků, kteří jsou na patřičné úrovni.
Ale poté, co SK Prostějov 1913 zahltila
média a všechny lidi kolem lživými výroky o rozkrádání v částkách milionů
korun, rozhodl jsem se raději z pozice
předsedy odstoupit.“
Nevnímáte svůj odchod jako porážku a naopak výhru pro vaše názorové protivníky?
„Ne, to v žádném případě. Zde nejde o
to, abychom si s někým z SK měřili, kdo
má větší ego, nebo tak nějak. Já jsem jen
udělal prostor pro společnost, která bude
tvrdší při jednáních a která ukáže všem,
že SK nejde o celkový klub, ale jen o své
děti.“
Myslíte si, že tento čin přispěje k
uklidnění situace na poli mládeže a
umožní další rozvoj klubu?
„Určitě ne. Dokud klub nebude vést
určitý člověk, pro kterého se toto vše
dělá, a ten se nedostane ke klubu jako
majitel, tak klid nebude. Proto mě ani
nepřekvapuje, že komise, která má na
starost průzkum a pokus o dohodu

mezi kluby, již dopředu deklaruje podporu skupině SK. Místo aby podpořila
snahu o zachování jednolitosti klubu,
klade důraz na prospěšnost a účelovost vydávání prostředků ve prospěch
spolku S, který ale ještě vůbec nehraje soutěže. Je to ale aspoň návod pro
ostatní kluby, že není nutné něco dělat
soutěžně. Stačí, když se někdo dobře
jmenuje, a dostane okamžitě dotaci...“
Jaké úkoly stojí před vaším nástupcem a v jakém stavu předáváte
oddíl?
„To je otázka pro pana Odstrčila (nový
předseda oddílu LHK Jestřábi Prostějov pozn. redakce), ale v otázce auditu společnosti zatím nejsou problémy.“
Budete se i nyní angažovat v prostějovském hokeji?
„To zatím není na pořadu dne, pouze
mám smlouvu do konce roku v pozici
poradce.“
 Šlo by specifikovat, jaké budou
vaše úkoly a jaké oblasti budete mít
primárně na starosti?
„Je to jak v oblasti financí a hráčů, tak
hlavně v postupném zasvěcení nových
lidí do všeho papírování kolem hokeje.
Nově se rýsuje i oblast bezpečnosti ve
Víceúčelové hale-zimním stadionu, kde
by se mělo více postupovat ve spolupráci
s policií.“
Je možné, že se v budoucnu vrátíte
zpátky do role šéfa?
„Šéfa dělat určitě nebudu, ale nikdy neříkej nikdy.“
 Když byste se měl ohlédnout za

roky strávenými v čele Jestřábů, převažuje radost, nebo smutek?
„Určitě radost, i když v hokeji je vždy
dost hezkých i smutných chvil. To co
platilo do minulé sezóny, bylo veselé.
Daří se mládeži, rovněž přivedení pana
Luňáka se ukázalo být dobrým krokem a celkově vše fungovalo. Bohužel
nastala dlouhodobě připravovaná akce
bývalých hokejistů, kteří chtějí převzít
hokej v Prostějově. Záměrně se propojili s příznivci ‚A‘-týmu a vyhecovali to
až k tomu, že byly skrz veřejné sítě na
vedení i trenéry mládeže psány stovky
osobních urážek, pomluv a špíny. Vrcholem všeho bylo, když skupina ‚fanoušků‘ napadla fyzicky trenéry mládeže a rodiče v prostorách kanceláří
klubu! To je pak dost trapné a smutné
ukončení...“
Co se tedy během vaší éry podařilo a s čím naopak spokojenost nepanuje?
„Poprvé je zde klub, který sedm let funguje pod jedním vedením. Stabilizovala
se základna dětí, není zavírán zimní stadion z důvodu neplacení, je tu tým trenérů
pod patřičnými licencemi, organizují
se akce pro začínající adepty. Bohužel
nefunguje tak hluboká spolupráce se
zástupci města, aby byla podepsána dohoda na delší období a v ní by bylo jasně
vymezeno, jaká finanční podpora z rozpočtu města by byla v určitém časovém
horizontu přislíbena.“
Je tu tedy něco, co byste na základě
následného vývoje udělal jinak?
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Michal TOMIGA o tom,
 $   
„Ano. V době, kdy mi tu sponzor nezaplatil smluvenou částku a stal se z toho
dluh, měl jsem celou věc řešit úpadkem...“
Není tajemstvím, že mezi skalními fanoušky oddílu příliš stoupenců
nemáte. Trápilo vás to někdy?
„Netrápilo!“
Co podle vás způsobilo, že jste k
sobě nenašli větší cestu?
„To je jejich problém.“
 Město na vás nedávno podalo
trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu podvodu. Můžete vyloučit,
že byste se vědomě dopustil nějakého
pochybení?
„Určitě jsem vědomě nic neudělal. Nehledě na to, že většina financí jde přímo
z města na pronájem ledu zase přímo na
účet Domovní správy nebo dopravce,
tak doufám, že se vše vysvětlí a zjistí se, že
vše je vykonstruované právě těmi lidmi,
kterým nejde o hokej a hráče, kteří teď
hrají v Prostějově, ale jen o svoje ego.“
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OLOMOUC V polovině března odcestoval tucet
čechovických zápasníků do nedaleké Olomouce,
aby se zúčastnil sedmadvacátého ročníku Memoriálu Josefa Musila v zápasu řecko-římském přípravek
a mladších žáků. Do klání zasáhlo celkem sto dvacet
wrestlerů z deseti českých a pěti slovenských oddílů,
i v silné konkurenci se však hned sedm borců z Prostějovska prosadilo na stupně vítězů.
Na nejvyšší stupínek sice tentokrát útočila početná ekipa
marně, avšak stříbrných medailí se podařilo vybojovat

hned pět. Mezi svěřenci Vojtěcha Szilvy a Jiřího Vrby se
o ně zasloužili Lukáš Vávra, Adam Lajčík, David Pospíšil, Jakub a Matěj Vrbovi. A to nebylo vše, bronz vyválčili
Šimon Polena a Robin Burianek. S nepopulární čtvrtou
příčkou se musel spokojit Václav Sedlák a dobré výkony
podali rovněž Ivo Mynařík s Jiřím Zatloukalem na pátých
místech. Ela Polenová a Blue-James Forrest obsadili místa šestá. V celkovém hodnocení družstev obsadil oddíl
TJ Sokol Čechovice třetí příčku za druhým Hodonínem
a prvním Krnovem.
(spo)

PROSTĚJOV Zajímavá novinka. Komise sportovní
a Komise školská při Radě města Prostějova ve spolupráci s Gymnáziem Jiřího Wolkera organizují fotbalový turnaj pro školní mládež. Turnaj je určen pro
dvě kategorie - žáky prvního stupně základních škol.
„Jedná se o podporu a propagaci pohybové aktivity
u dětí mladšího školního věku. Organizačně se zapojí
studenti GJW, konkrétně třídy se sportovní přípravou,“ prozradil Jiří Kremla, člen Komise sportovní.
Turnaj je vyhlášen pro žáky prvních a druhých tříd základních škol, což je kategorie I. Druhou kategorii vytvoří
družstva z žáků třetích a čtvrtých tříd ZŠ. „Týmy mohou
být složeny z chlapců i dívek, hrát tedy mohou i smíšená
družstva,“ doplnil Kremla.
Samotný turnaj se uskuteční v týdnu od 22. do 26. května 2017 v areálu SCM Za Místním nádražím, případně
na fotbalových hřištích za Olympijskou ulicí. „Finálové
utkání bude odehráno v sobotu 27. května na hlavním
hřišti v poločase druholigového utkání mezi 1.SK Prostějov . MFK Vítkovice,“ komentuje Jiří Kremla.
Mottem turnaje je především radost ze sportu. Účastníci však
zkrátka nepřijdou. „Hráči budou odměněni týmovými tričky,
diplomy a medailemi. Vítězná družstva se mohou těšit na vyhlídkový let nad Prostějovem nebo z permanentek do aquaparku,“ potvrdil Kremla. Vyhlášeni budou nejlepší hráč, brankář
a střelec turnaje v jednotlivých kategoriích. Na soupisce jednoho družstva může být maximálně dvanáct hráčů. Startovné na
turnaji se neplatí, stačí jen vyplnit přihlášku. Všichni účastníci
budou mít zajištěný pitný režim a drobné občerstvení.
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Hlavním partnerem turnaje je Statutární město Prostějov. Dalšími partnery jsou marketingová společnost
TK PLUS, Olomoucký kraj, 1.SK Prostějov, DsP Prostějov, Gala a Deltaklub Stichovice. Hlavním mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník. (zv)
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zasílejte na kontaktní
e-maily:
jura@1skprostejov.cz, vendula.zborilova@gjwprostejov.cz
nejpozději do 30. 4. 2017
Propozice a bližší informace
k turnaji budou zaslány na vámi uvedený e-mail a dále
zveřejněny na webových stránkách sportovní komise,
Gymnázia Jiřího Wolkera
a v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku.
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kis, tým byl naopak doplněn o nově
příchozího Jakuba Otrubu a juniora
druhoročáka Tomáše Bártu.
Silný vítr dával tušit, že závod budou
rozhodovat nepozornost a taktická
vyspělost jednotlivých týmů. A také se
tak stalo. V prvním stoupání přes Zastávku se závodníci královehradecké
ekipy Elkov-Author vzorně seřadili na
špici pelotonu, rozjeli terezín a poprvé
natáhli a také řádně proseli hlavní pole.
Následné sjíždění první skupiny stálo
prostějovské závodníky mnoho sil,
a když to královehradečtí cyklisté zopakovali i v dalším průjezdu Zastávkou,
tak zpět do Bíteše na čele přijela jen
devítka závodníků. Přesněji řečeno šest

závodníků týmu Elkov-Author, dva jezdci sestavy Topforex–Lapierre a jeden
cyklista Dukly Praha.
O závodu bylo prakticky rozhodnuto, na ostatní zbyla jen role
pozorovatelů. V cíli zbylo nejvíce sil
Aloisi Kaňkovskému z Elkov-Author,
který zvítězil před týmovými kolegy
Jiřím Polnickým a Josefem Černým.
Ze závodníků SKC TUFO Prostějov
se tak nejvýše umístil Petr Hampl,
spurtoval ve druhé skupince a obsadil
dvanácté místo. Velmi dobrý výkon
podal nováček v prostějovském dresu
Jakub Otruba, který do cíle přijel osamocen mezi druhou a třetí skupinou
na devětadvacáté příčce. Pozitivní hod-

nocení rozhodně zaslouží i výkon mladého Tomáše Bárty, který cílem projel
o čtyři pozice za Otrubou, a to jako
nejlepší z juniorů. Ve skupince s Bártou
dorazili do cíle i Matěj Zahálka a Marek
Šipoš.
Pro prostějovské závodníky byla letošní
Bíteš velkou lekcí a o víkendu v Kyjově
budou mít možnost úvodní zaváhání
napravit. Trenérům však bude chybět
trojice internacionálů Wojciech Pszczolarski, Adrian Teklinski a Christos
Volikakis, kteří budou reprezentovat
své země na mistrovství světa v dráhové
cyklistice, které se bude konat ve dnech
od 12. až 16. dubna 2017 v asijském
Hong Kongu.
(zv, oš)
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VELKÁ BÍTEŠ Úvodní závod
Českého poháru v silniční cyklistice prostějovským závodníkům
nevyšel dle očekávání. Dvanácté
místo Petra Hampla nemohlo
naplnit optimistická očekávání
umocňovaná předchozím druhým
místem Matěje Zahálky z Hlohovce. Zbývajících devět jezdců
SKC TUFO skončilo hluboko
v poli poražených.
Příjemně hřející sluníčko, ale také
silný vítr přivítaly početný peloton na
náměstí ve Velké Bíteši. Prostějovští
trenéři Tomáš Konečný a Michal Mráček měli k dispozici deset
závodníků. Chyběl Christos Volika-

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

box

39

STŘÍBRO SE RÝSUJE aneb RUŽINOV NA LOPATKÁCH!
Boxeři Prostějova využili v souboji s Bratislavou domácího prostředí
Petr Novotný navlékl po roční odmlce
rukavice a za mohutného potlesku
vstoupil mezi dvanáct provazů. Ještě
o rok starší Marian Bunzel v opačném
rohu se ukázal jako slabý sok. Velezkušený domácí bard si ho dvě kola připravoval, údery na spodek mu bral kyslík
a ve třetím ho dorazil. Po třetím počítání Bunzela si mohl Novotný užívat tolik slastné pocity vítězství v celkovém
poměru 10:6!
Výsledkový servis a aktuální tabulku
další špíl, kdy podle diváků rozhodčí najdete na straně 24 dnešního vydání
otočili výsledek v neprospěch domáváhová kategorie do 56kg:
cího Baláže s Nguyenem. Oba borci
Viliam Tanko
předvedli solidní podívanou a rychlý
neobsazeno
box s častými výměnami se musel
3:0 bez boje
líbit. Mladičký Baláž se zkušeného
Hodnocení domácího
soupeře nebál, ale dvě kola byl pozakouče Petra Novotného:
du. Ve třetím však Nguyena trefil, ždímal ho za povzbuzování publika, ale „Vili chtěl boxovat. Měl se utkat dok bodové výhře mu nepomohlo ani konce s oddílovým kolegou Meszápočítání rohovníka v červeném dresu rošem. Nakonec ho nepřivezli, ale
Vili by si určitě poradil. Přece jenom
a bylo srovnáno - 2:4.
Vedení na stranu DTJ zpátky strhl je Meszároš ještě mladý klučina.“
Ondra Schilder v „devětašedesátce“.
váhová kategorie do 60kg:
Vysokého Tota si vodil, působil jistě
Lukáš Dekýš
a sebevědomě. Pro výhru si dokráčel
Filip Barák
bez sebemenšího problému - 4:4.
0:3 na body
V „pětasedmdesátce“ pokračovala
Hodnocení domácího
smolná série Miroslava Juny, jenž stákouče Petra Novotného:
le marně čeká na extraligovou výhru.
Tentokrát byl proti Andrej Rigo, jenž „Lukáš neměl svůj den. Filip Barák byl
v zápase nevalné úrovně předvedl připravený, má zkušenosti, věřil si. Lukáš
přece jenom o něco více bodovaných neboxoval dobře, zaslouženě prohrál.
Nenašel na Filipa recept, dělal taktické
úderů a celkový stav srovnal na 4:6.
Před závěrečnou rundu tak byla před chyby. Nechal si od Filipa nasypat.“
domácími povinnost zbývající utkání
váhová kategorie do 64kg:
zvládnout. První krok ležel na bedrech
Patrik Baláž
Marka Andrýska a vypořádal se s tím
Kristian Nguyen
výborně. Proti Davidu Dejovi rozpou1:2 na body
tal svou obvyklou agresivní bitvu, neHodnocení domácího
ohlížel se na protivníka a díky své bokouče Petra Novotného:
davé levačce ho vystavil pod obrovský
tlak. Dej mohl být rád, že utkání ne- „Velká válka. Patrik nedokázal najít dvě
skončilo před limitem - 6:6. Další dva kola na vlezlého Nguyena. Ve třetím se
body si připsal bez boje Tlkanec (8:6) mu podařilo dostat soupeře do počítáa zlatou tečkou pak bylo ohlášení jmé- ní. Rozhodčí to dlouho natahoval, prona domácího borce v supertěžké váze. tože Nguyen byl hodně otřesený. Třetí

PROSTĚJOV Přímý souboj o medailové posty hostila v nedělním
dopoledni prostějovská sokolovna. Rohovníci domácího BC DTJ šli
do duelu s bratislavským Ružinovem v roli favorita, i proto že hosté
neobsadili dvě váhové kategorie. „Měli nějaké problémy, věděli
jsme to. Z toho důvodu jsem nic jiného než vítězství nečekal,“ potvrdil vítězné ambice Petr Novotný, hlavní kouč Prostějova. Nakonec
však byl průběh dramatičtější, než se čekalo. Definitivní razítko na
dvoubodový zisk musela dát až poslední váha, ve které nastoupil
po roční pauze sám kouč! A Novotný si rovzpomněl na mladá léta,
když výhrou před limitem zpečetil triumf svého celku. .
původní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL

DTJ PV
BC R BRA

10
6

Do extraligového utkání nastupovali
domácí borci v relativně kompletní sestavě. Hosté měli naopak potíže a proti
dvěma slovenským akvizicím v prostějovských barvách jejich krajany nepostavili. „Je to škoda. Vili Tankó i Erik Tlkanec chtěli boxovat. Byl to letošní
poslední domácí zápas a chtěli se ukázat
fanouškům,“ zalitoval Petr Novotný.
Prostějov tak de facto vedl, ještě než
padly první údery o čtyři body a celková výhra měla být jen formalitou.
Měla, leč nebyla. Hostující boxeři
totiž předvedli v okleštěném složení
solidní představení. V prvním skutečném souboji na sebe narazili Lukáš
Dekýš a Filip Barák. Úřadující slovenský šampion v „šedesátce“ šel jistě za
svým cílem. Bodoval přesnými zásahy a smrtícími kontry si držel soupeře od těla a Dekýš neměl šanci. V tu
chvíli byl oficiálně stav utkání 2:2.
Velké pozdvižení na sále pak přivodil

FOTO & VIDEO
GALERIE
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BYLI JSME
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www.vecernikpv.cz

Patrik Baláž (vlevo) sice Nguyena uštval, ale ztrátu z prvních dvou kol už nedohonil.

Foto: Zden8k Vysloužil

kolo mohlo rozhodnout, bylo strhující. protože hodně útočil a soupeř byl nečis- dili. (úsměv) Erik byl ale připraven
Myslím si, že měl Patrik vyhrát, ale roz- tý. Dával hodně facky. Míra by si tu výhru a nastoupil by rád.“
zasloužil, ale rozhodčí to viděli jinak.“
hodčí se přiklonili na stranu soupeře.“
váhová kategorie do 69kg:
Ondej Schilder
Alexandr Tot
3:0 na body

Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:
„Ondra předvedl pěkný výkon. Tot
si nevěděl s Ondrovou rychlostí rady.
Schilder předčil soupeře úplně ve
všem. Tam vůbec nebylo co řešit, vyhrál naprosto zaslouženě.“
váhová kategorie do 75kg:
Miroslav Juna
Andrej Rigo
1:2 na body

váhová kategorie do 81kg:
Marek Andrýsek
David Dej
3:0 na body

Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:
„Vysoký nepříjemný soupeř v opačném
gardu. Marek však předvedl svůj standard. Útočil, šel za úderem a po divácky
atraktivním výkonu zaslouženě vyhrál.“
váhová kategorie do 91kg:
Erik Tlkanec
neobsazeno
3:0 bez boje

Hodnocení domácího
Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:
kouče Petra Novotného:
„Tady asi hosté věděli, že by to ne„Míra Juna nedokázal prolomit své ex- mělo cenu, tak raději váhu neobsatraligové prokletí. Podle mě měl vyhrát,

obchodní partne$i BC DTJ ProstWjov

váhová kategorie nad 91kg:
Petr Novotný
Marian Bunzel
3:0 RSC ve 3. kole

Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:
„Rozhodčí to raději ukončil, protože soupeř už nemohl... (smích) Údery na spodek opět platily, braly mu
šťávu. Byl to ale velký chlap, musel
jsem si hlídat jeho úder, abych nedopadl špatně. Od druhého kola
jsem věděl, že vyhraju.“

www.

vecernikpv.cz

OIMA TRENÉR
Petr NOVOTNÝ - DTJ Prostjov
„Samozřejmě že jsem s vítězstvím spokojený. Roli ani nehraje fakt, že
neobsadili dvě váhy, protože jsme v nich byli stejně favority. Myslím, že
diváci viděli dobré zápasy, utkání se jim muselo líbit. Otevřela se nám tak
cesta ke stříbru, titul Ostravy je už definitiva. Ještě nám zbývají dvě kola,
a to v Ústí a Děčíně.“
Dušan BUKO – BC Bratislava-Ružinov
„Na to, v jaké okleštěné sestavě jsme dojeli, podali naši boxeři dobré až
výborné výkony. Celkově se mi zápas líbil, diváci si přišli na své. Prostějov
také podal kvalitní výkony. Původně jsme měli mít neobsazenou jen jednu váhu, proti Tankovi měl nastoupit Filip Meszároš, ale neudělal váhu...
Mrzí mě, že to vyšlo zrovna tak, že slovenští kluci neměli soupeře.“

„P8iznám se, že jsem Pe ovi fandil,“ Návrat šampiona v plném lesku:
sv48il se letos bratislavský Filip Barák Petr Novotný jistil výhrou v supru!
PROSTĚJOV Je úřadujícím slovenským mistrem a má nepřeberné
berné
mku)
zkušenosti. Filip Barák (na snímku)
nastupoval v minulosti za Prostějov
stějov
nebo Ostravu. Prostředí sokolovny
lovny
dobře zná a potvrdil to i v duelu
elu
s Lukášem Dekýšem. Nenechal
al
ho rozjet a s jistotou obávaného
o
protivníka porazil. Poklonu vy-sekl rozhodčím i Petru Novotnému.
mu.

Zdeněk VYSLOUŽIL
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 Co vás přivedlo k úspěchu?
„Základem byla dobrá příprava.
prava.
Momentálně se chystám na prestižní
estižní
mezinárodní turnaj, součástí přípravy
vy byl
i dnešní zápas. Čekal jsem na jeho chyby
a těžil z nich. Lukáš je zbrklý, tak jsem toho
využil. Byl jsem přesnější a razantnější.“
 Věděl jste, že ho nesmíte nechat
nastartovat?
(úsměv) „Ano, on se umí chytit. Je to dobrý boxer, jeden z nejlepších v Čechách.
Podařilo se mi vyhrát, příště může vyhrát
třeba on. Jsme vyrovnaní soupeři. Já,
Hamo, Lukáš nebo Huliev, jsme vyrovnaná parta.“ (smích)

Foto: Zden8k Vysloužil

 Celkově hodnotíte zápas v Prostějově jak?
„Myslím, že jsme podali kvalitní výkon
na to, v jakém jsme byli složení. Rozhodčí
podali také dobré výkony, nebyly
tam žádné chyby. Z toho jsem ovšem
překvapený, mile!“
 Letos boxujete za Bratislavu. Mrzí
vás, že jste do Prostějova nepřijeli
kompletní?

„Samozřejmě že m
mě to mrzí. Mohli jsme
vyhrát a získat cennější medaili.
Hl ale je, že jsem vyhrál.
Hlavní
B je individuální sport.
Box
J neovlivním skladbu
Já
tý
týmu.
Kdybych vyhrál
Eur
Eurojackpot,
tak bych zafinancoval tým a byli bbychom majstri.“ (smích)
 Získáte pravděpodobně
pravdě
bronz. Beúspěch?
rete to jako úspěc
samozřejmě je, ale klidně jsme
„Úspěch to samozř
mohli skončit i druzí.
dru Kdyby byly peníze
a nezkontumovali nám zápas s Ostravou.
nastupovali v kompletní
Kdybychom nastu
K
zápas, byli bychom s jissestavě každý zápa
totou druzí, možná i první. Tomu ale moc
nevěřím, Ostrava je silná.“
nevěřím
 Co říkáte na Petra Novotného, že
tam zase vlezl?
„Peťo box miluje. Známe se ještě
z doby, kdy boxoval za Ostravu.
Přiznám se, že jsem mu fandil,
i když boxoval proti nám. Myslel jsem si,
že vyhraje, přece jenom má zkušenosti
a fyzicky je na tom dobře. Taky bych chtěl
vydržet tak dlouho jako on. Když mi
zdraví dovolí, budu boxovat pořád.“

PROSTĚJOV Comeback jako hrom. Seddminásobný republikový šampion, někdejší
ší
taa
reprezentant a účastník mistrovství světa
o
Petr Novotný se z kanceláře přesunul zpět do
kéé
ringu. Po roční pauze nastoupil v supertěžké
váze proti Marianu Bunzelovi a jistým výkoonem ukončil snažení soupeře ve třetím kole.
e.
Přidal tak poslední desátý bod k celkové výhře
řee
Prostějova nad bratislavským Ružinovem.
m.
„Užil jsem si to. Připravoval jsem se poctivě
věě
a výsledek jste viděli,“ culil se zkušený boxer.
loo
Příležitost k pořádné boxerské přípravě mu dalo
něě
překvapivě pracovní přeložení do Prahy. „Paradoxně
m
tam mám mnohem více času než doma. Tady mám
mnohem více povinností. V Praze po službě mám
m
mnoho volného času a tak se věnuji fyzické přípravě,
ě,“
prozradil recept Novotný a dodal: „Tím, že Michal
al
Zezulka minule prohrál před limitem K.O. a má
stopku, jsem musel řešit obsazení super váhy. Měl jsem
možnosti, ale pak jsem si řekl, že do toho půjdu. Mám
zkušenosti, drží i zdraví, tak proč ne.“
V případě Novotného se tak jednalo pouze o smazání
kondičního manka. „Pracoval jsem na sobě. V ringu
jsem prodal zkušenosti, pořád to tam je. Dal bych
příležitost mladým klukům, ale pořád si myslím, že
na to ještě mám,“ zamyslel se Novotný a vzhledem
k budoucnosti dodal: „Nechci nic hlásat dopředu.

Foto: Zden8k Vysloužil

Čekají nás ještě dva zápasy, ale ta alternativa, že bych
boxoval, tu je. Pokud ale budou kluci připravení, dostanou šanci oni. Není to jen o mně.“
Populární borec, jenž je současně trenérem
i předsedou boxerského klubu, si užil vřelého přivítání
diváků. „Skvělý pocit. Nástup i zápas jsem si užil. Lidi
rádi vidí výhru před limitem. Skvělá tečka za dnešním
zápasem,“ komentoval Novotný výtečnou atmosféru,
provázející jeho zápas.
(zv)
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MAREK SEHNAL

Další fyzicky náročný výkon si na své konto
připsal mladý prostějovský křídelník. Třicet minut bránil, vyvážel míče a podstupoval těžké souboje pod oběma koši.
Přispěl k tomu, že Ostrava neměla
k dispozici větší počet snadných střel.
Navíc se snažil pomáhat spoluhráčům i v útoku, což potvrzuje pět asistencí. Škoda je, že se mu nepodařilo
proměnit alespoň jeden ze čtyř trojkových pokusů...

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Předpokládám, že k vidění budou
zajímavé a bojovné zápasy, kterým
určitě nebude chybět náboj. Do play-out vstupujeme s malou ztrátou, ale ta
se dá dohnat. Věřím, že to dokážeme,“
burcuje tým před klíčovými zápasy
sezóny trenér Zbyněk Choleva, který
si současně uvědomuje složitost postavení Orlů. „Ostrava má náskok a toho
určitě využije. Nebude pod takovým
tlakem. S Jindřichovým Hradcem
máme špatnou bilanci vzájemných
zápasů. Na to se nesmíme ohlížet, potřebujeme hlavně body, jedno s kým.“

6
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Ostrava, Prostějov (lv) - Po
posledním utkání ve skupině A2
spadli basketbalisté Ostravy do
bojů o záchranu, v nich ovšem
můžou být naprosto klidní. Na
poslední příčku mají luxusní
náskok čtyř bodů a baráž jim reálně nehrozí. „To je pravda, ale
stejně jsem strašně zklamaný,
z našeho výsledku. Kdyby alespoň
bylo po sezóně. Plácat se ještě
téměř měsíc mezi čtyřmi posledními nebude žádná zábava,“ ulevil
si ostravský pivot Petr Bohačík.
Nové huti jen těsně uniklo celkové osmé místo, které znamenalo
postup do čtvrtfinále. Ostravě
nepomohlo ani poslední vítězství
nad prostějovskými Orly, Ústí nad
Labem totiž porazilo Jindřichův
Hradec. „Výsledky posledního
kola o ničem nerozhodly. Naše
postavení určily výkony v základní
části. Ty byly někdy až hrozné...,“
konstatoval kormidelník Nové
huti Dušan Medvecký.

" & :
 
Brno, Prostějov (lv) - Čtvrtým týmem, který své domácí
internetové přenosy doprovází
komentářem, se stalo Brno. Premiéru zažil Oldřich Breicetl v posledním kole nadstavby v utkání
se Svitavami. Klub počítá s tím,
že komentovaná budou i všechna tři utkání ve skupině play-out.
„Byla to spontánní akce, domluvená za dva dny. Jsme hodně rádi,
že se to podařilo zrealizovat tak
rychle,“ pochvaloval si týmový
manažer Brňanů Tomáš Dokoupil. S novinkou jsou basketbaloví
příznivci spokojeni. „Už během
utkání jsem od známých, co se
na přenosy dívají, sondoval první dojmy a byli nadšení. Nikdo
s komentářem nepočítal, protože
jsme to při té rychlosti realizace
ani nestihli dát vědět,“ přiznal
Dokoupil. „Oldřich ví, co a kdy
má říkat, a známí si to pochvalovali. Vzhledem k tomu, že se
premiéra povedla, určitě v tom
chceme pokračovat,“ dodal.

HRAJE SE O ZÁCHRANU!

PROSTĚJOV Na poslední příčce skončili po nadstavbové části
prostějovští basketbalisté. Dalších šest zápasů nyní odehrají Orli
v play-out Kooperativa NBL a v nich se pokusí odvrátit hrozbu
baráže. Do krátké soutěže vstoupí s mankem jednoho bodu na
jedenácté Brno.
Exkluzivní zpravodajství

Brian
FITZPATRICK

RYCHLÝ
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letos slavíme jubileum...

Po posledním kole nadstavby měly
týmy krátké volno, další týdenní
pauza následuje po úvodním kole
skupiny o záchranu od 12. dubna.
Přestávky se snaží využít k dalšímu
sehrávání týmu. „Pořád se snažíme naši
hru vylepšovat. Vysvětlujeme jednotlivé 1  $%* 4    "
   !
herní situace, pokoušíme se o kolektivní 
výkon. Čas je proti nám, každý den vol- uspějeme právě ve chvíli, kdy to bude- utkání bude mít k dispozici zraněného
na se hodí. Snad se tréninky ve volných me nejvíce potřebovat,“ přeje si kouč Torrence Dycka. „Jeho stav se lepší. Za
dnech projeví,“ přeje si Choleva.
Orlů, který snad už v následujícím týden už bude hrát,“ věří Choleva.
Do bojů o záchranu Osli vstoupí na
=& :*&' :
půdě Jindřichova Hradce. Lvi nejsou
Lions J. Hradec - Orli Prostějov
oblíbený soupeř, všechny vzájemné středa 12. dubna, 18:00 hodin
středa
19.
dubna,
18:00 hodin
Orli Prostějov - NH Ostrava
zápasy během rozehraného ročníku
sobota
22.
dubna,
19:00
hodin
Mmcité Brno - Orli Prostějov
zatím vyhráli Jihočeši. „Je to tým, kteOrli Prostějov - Lions J. Hradec
rému se proti nám daří. Vždy najdou středa 26. dubna, 18:00 hodin
NH Ostrava - Orli Prostějov
rozdílového hráče, což se nám zatím sobota 29. dubna, 17.30 hodin
sobota 6. května, 17:00 hodin
Orli Prostějov - mmcité Brno
nepovedlo. Ale nevzdáváme to! Třeba

Petr
BOHAČÍK

7
Příčiny problémů: chybí střelci, tým sráží ztráty

PROSTĚJOV V žebříčku střelců
po nadstavbové části Kooperativa
NBL je mezi nejlepší třicítkou jediný zástupce Prostějova. Rayshawn Simmons devětadvacátý s průměrem lehce pod dvanáct bodů
na zápas. Z hráčů, kteří sezónu
zahájili na Hané je Lukáš Palyza
devátý, Jan Tomanec devatenáctý
a v nejlepší třicítce je ještě Roman

Marko. Aktuální absence střelců
je jedním z problémů klubu v posledních měsících.
„Pochopitelně jsme chtěli po odchodech hráčů získat střelce, ale
v rozehrané sezóně je to hodně složité. Někteří byli na zkoušce a neosvědčili se, další byli nad naše možnosti, třeba Dyck, který má průměr
téměř patnáct bodů na zápas se zra-

nil a zatím odehrál jenom sedm zápasů,“ posteskl si generální manažer
Petr Fridrich.
Z pohledu celkové užitečnosti to
není s tradičním ligovým klubem tak
špatné. Prostějovu v této tabulce patří
sedmé místo. Až za ním jsou v poslední dobře hrající Svitavy, nebo ústecké
Pandy či pražští vysokoškoláci. Problémem jsou však ztráty. Horší než

Orli jsou pouze basketbalisté Brna
a to je slabá útěcha... „Třeba v posledním zápase s Ostravou jsme ztratili
dvaadvacet míčů. A to nás soupeř přitom nenaháněl po palubovce, hráči
nebyli pod nějakým velkým tlakem.
Děláme pořád stejné chyby,“ stýská si
kouč Zbyněk Choleva.
Potíže při rozehrávce a vyvážení
míčů na útočnou polovinu nenahra-

dí ani slušný doskok. V této disciplíně patří Orlům čtvrtá příčka. Stejná
pozice navíc klubu patří z pohledu
úspěšnosti střelby tříbodových košů.
„Basketbal je hrou chyb. A těch děláme hodně. Většinou se nedají nahradit něčím jiným. Osmnáct ztrát
na zápas je prostě hodně. S takovou
bilancí se nedá pravidelně vyhrávat,"
uvědomuje si Choleva.
(lv)

Ani !)+-0X se skupinou A2 0f,!)
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OSTRAVA V posledním kole
nadstavbové skupiny A2 ještě
Ostrava bojovala o postup do
play-off, což pocítili na vlastní
kůži basketbalisté Prostějova.
V poločase ještě hosté drželi
šanci na vítězství, ve třetí desetiminutovce už ale nabrali větší
ztrátu a po porážce 73:79 půjdou
do zápasů o záchranu z poslední
pozice.
Tým Nové huti měl přitom ve středečním utkání pomalejší začátek,

v jehož průběhu se dopustil několika chyb a díky tomu Orli drželi vyrovnaný průběh. Střelci nepořádali
žádné dostihy, jejich pokusy často
skončily na obroučce a další šance
na změnu skóre zmařily obrany. Po
deseti minutách tak domácí vedli
pouze 15:14.
Ostravě v dalších minutách pomohl příchod Mayse. Křídelník
své spoluhráče dokázal rozhýbat,
činili se ovšem i hosté. Ani jeden
ze soupeřů se nedokázal bodově
odpoutat. Dlouhá pasáž se odehrála systémem koš za koš a tomu po
uplynutí dvacáté minuty odpovídalo také poločasové skóre 34:33 pro
Ostravu.

Z pohledu konečného výsledku
byla klíčová třetí čtvrtina, v níž na
sebe vzal zodpovědnost domácí
Bohačík. Zkušený pivot byl nejvýraznější postavou celého duelu.
Šestnáct bodů podpořil deseti doskočenými míči a potřetí v sezóně
dosáhl na double - double. Nová
huť z toho navíc vytěžila vedení
58:48 po třiceti minutách.
V závěrečné periodě se Orli snažili
třiadvacátou porážku v sezóně odvrátit. Dvakrát se přiblížili na rozdíl
čtyř bodů. Poprvé vrátil Ostravě větší
náskok Popovič šesti rychlými body,
podruhé se dokázal v kritické situace
prosadit Mays a jeho dva body stanovily konečný účet střetnutí.
(lv)

$>$%(?@)* 
„Jediným pozitivem bylo to, že jsme vyhráli. Jinak jsme byli hrozní... Mysleli jsme si, že přijede Prostějov, který má šňůru porážek, ale má tam tu kvalitu
a my jsme jim dali k dispozici několik volných střel. Nebyli jsme agresivní, po
hřišti jsme chodili a s takovým přístupem nemůžeme vyhrát ani v národní lize.
S příchodem Mayse se hra změnila a zvýšenou agresivitou ve druhém poločase jsme to dotáhli do vítězného konce.“
27 ()*%@*0& 3
„Ostrava vedla většinu času, takže asi vyhrála zaslouženě. V první půlce jsme
měli šance díky tomu, že nedali něco z venku. Ve druhé půlce nám to přestalo
střílet a Ostrava zpřesnila, dala některé střely, ale hlavně my jsme jí to umožnili několika ztrátami. Udělali jsme jich dvaadvacet a to nás stálo zápas, i když
jsme se několikrát dotáhli. Klukům děkuji, že se snažili bojovat, co to šlo, ale
nestačilo to.“

-+xC"E$#=N=E/!M#9:
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PROSTĚJOV Nejsložitější sezónu v trenérské kariéře prožívá
Zbyněk Choleva. Nastěžuje si, průběh mistrovského ročníku
vnímá jako realitu a snaží se co nejlépe reagovat na změny
v sestavě nebo na velký počet zranění v kabině během posledních měsíců. „Beru to jako další zkušenost. Tato sezóna mi
ukázala docela hodně novinek,“ říká bez velkých emocí trenér
prostějovských basketbalistů.
EXKLUZIVNÍ rozhovor

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

rr Co může trenér dělat, když

se vrátí do přípravného období...
se mu během sezóny z velké části Na tréninku pracujeme na sehrání
rozpadne tým a skládá nový?
týmu, hledáme optimální složení,
„To je vlastně jednoduché, prostě snažíme se využívat předností hráčů.

Vzhledem k tomu, že jsme v rozehrané soutěži, je to všechno komplikovanější.“
rr Během zápasů často točíte sestavu. Není to trošku kouzelníkovo tahání zajíců z klobouku?
„Rotování hráčů jde za mnou. Snažíme se na tréninku vysvětlovat některé situace. A když hráč udělá přesně
chybu, na kterou jsem upozorňoval,
udělá ji za chvíli znovu. To už tam
pak raději dám našeho dorostence.
Stává se, že podají lepší výkon, než
hráči, od kterých bychom čekali, že
tým potáhnou...“
rr Do zápasů o záchranu jdete
z poslední pozice. Co si přejete
před začátkem play-out?

„Pochopitelně, abychom
byli kompletní, bez zdravotních problémů, které nás také trápí. Hlavně ale musíme mít víru,
že to zvládneme. Celý
tým potřebuje věřit, že
pro záchranu dělá to
nejlepší.“
rr Umíte si představit, že by tým
spadl do baráže?
„O tom nechci slyšet,
takové myšlenky odmítám! Máme před
sebou šest zápasů
a v nich si chceme vybojovat záchranu.“
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Kostelec vybral i kuřimské hnízdo
Reálně se začíná rýsovat MEDAILE!

SK KUŘ
S KNH 27:28
KUŘIM, KOSTELEC NA HANÉ
To je válec. Kostelecká mašina
prostě šlape dál. Pro další dvoubodový zisk si dojeli svěřenci trenéra
Grepla do Kuřimi. V dramatickém
a vyrovnaném duelu zvládli Hanáci lépe koncovku a připsali si již
dvanáctou výhru letošní sezóny
a z předsezónních obav o udržení se
najednou stává medailová realita! „Já
to ani nedovedu procenty vyjádřit,
o kolik překračujeme plán,“ culil se
zkušený lodivod Grepl.
Do Kuřimi odjížděla kostelecká parta v dobrém rozpoložení po předchozím cenném skalpu Hustopečí.
Mladá sestava bez Dořičáka a zkušených bardů se s domácím týmem
popasovala jako rovný s rovným.
„Celý poločas se oba týmy střídaly

ve vedení. Vedli jsme třeba 6:5, pak
zase domácí 9:7. Poločas pak skončil
nerozhodně,“ přiblížil průběh prvního dějství Jiří Grepl.
Důležitým momentem bylo střídání gólmanů. Jako jednička nastoupil Pavel Navrátil, ale po pěti
obdržených gólech ho vyměnil
Honza Mayer. „Pavel si nechytil na
míč. Poslal jsem tam Honzu a on
zachytal přímo fantasticky,“ objasnil
Grepl.
Druhá půle probíhala jako přes kopírák. Týmy si měnily gól za gól, ale
s blížícím se závěrem začínali mít navrch Kostelečtí. „Myslím, že jsme na
tom byli lépe se silami. Dvě minuty
před koncem jsme měli náskok dvou
branek (25:27),“ komentoval kostelecký lodivod a přidal: „Mohli jsme to
zlomit. Honza Smékal však napálil z trháku břevno, Pavel Přikryl neproměnil
sedmičku a soupeř dotáhl na gól.“
Kuřimi se nakonec podařilo vyrovnat, ale Kostelec ještě dokázal

najít odpověď a vsítil vítěznou trefu
27:28. „Obrovská spokojenost. Kluci odmakali zápas na sto procent,
nechali tam všechno. To je to, co po
nich chci. Hodně chválím Honzu
Mayera, vychytal domácího kanonýra Chýlka, řekl bych, že ho doslova vymazal.“
Házenkáře teď čeká tradiční velikonoční pauza, po které se Kostelečtí představí v domácím prostředí.
Obavy z toho, že by mohlo rozjeté
mužstvo vypadnout z rytmu, ostřílený kouč nemá. „Nevadí mi to.
Ano, jsme v pohodě, ale máme zase
prostor na trénink. Čeká nás střetnutí s Maloměřicemi, což je přímý
boj o třetí místo, možná i o druhé,“
uzavírá Jiří Grepl.
Utkání s Maloměřicemi se koná
příští neděli 23. dubna v tradiční
dopolední čas od 10:30 hodin.
(zv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 24
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PROSTĚJOV Mizérie nebere konce. Na jaře marodkou
doslova decimovaný soubor
prostějovských házenkářů postihly další rány osudu. Nikdy
zkrátka není tak blbě, aby
nemohlo být ještě hůře... „Oproti
minulému týdnu nám scházeli
navíc Gazdík a Procházka. Bojovali jsme, hráli, dokud nám
stačily síly. Soupeř byl ale dobrý,“
uznal kvalitu Bohunic domácí
kormidelník Svatopluk Ordelt.
Prostějovský tým zvládl excelentním způsobem začátek. Po deseti
minutách vedl čtyřgólovým rozdílem (6:2) a soupeř byl dokonale
zaskočený. „Vypadalo to hodně
nadějně. Soupeř však začal dotahovat a využívat našich chyb pra-

MNK SILNICE GROUP Modřice - TJ Sokol I Prostějov (10:00), SK Start Praha - SKN Žatec (13:00), TJ
AVIA Čakovice „B“ - TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon (15:00), TJ Spartak MSEM Přerov - AC Zruč-Senec 2004 (neděle 15.4., 15:00).
2. kolo, sobota
22. dubna 2017,
14:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov - TJ AVIA Čakovice „B“, AC Zruč-Senec 2004 - SK Start Praha, SKN Žatec - TJ Spartak
MSEM Přerov, MNK SILNICE GROUP Modřice SKN Žatec (15:00).
3. kolo, sobota
29. dubna 2017,
10:00 hodin:

SK Start Praha - TJ Sokol I Prostějov (13:00), MNK
SILNICE GROUP Modřice - SKN Žatec, TJ Spartak
MSEM Přerov - TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon
(14:00), TJ AVIA Čakovice „B“ - AC Zruč-Senec 2004
(15:00).
4. kolo, sobota
] ^_5`f
14:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov - TJ Spartak MSEM Přerov,
MNK SILNICE GROUP Modřice - AC Zruč-Senec
2004 (10:00), SKN Žatec - TJ AVIA Čakovice „B“, TJ
Sokol Horažďovice - VYNK Hapon - SK Start Praha
(15:00).
g f-/` ^_5`f
14:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov - AC Zruč-Senec 2004, SK Start
Praha - TJ AVIA Čakovice „B“ (pátek 5.5., 15:30), TJ
Spartak MSEM Přerov - MNK SILNICE GROUP
Modřice, TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon - SKN
Žatec (15:00).
6. kolo, sobota
5q ^_5`f
14:00 hodin:

SKN Žatec - TJ Sokol I Prostějov, MNK SILNICE
GROUP Modřice - SK Start Praha (10:00), AC Zruč-Senec 2004 - TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon,
TJ AVIA Čakovice „B“ - TJ Spartak MSEM Přerov
(15:00).
7. kolo, sobota
^_ ^_5`f
15:00 hodin:

TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon - TJ Sokol I Prostějov,
MNK SILNICE GROUP Modřice - TJ AVIA Čakovice „B“
(10:00), SK Start Praha - TJ Spartak MSEM Přerov (neděle
21.5., 13:00), AC Zruč-Senec 2004 - SKN Žatec (neděle
27.8., 14:00).

8. kolo, sobota
^` ^_5`f
14:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov - MNK SILNICE GROUP Modřice, SKN Žatec - SK Start Praha, AC Zruč-Senec 2004
- TJ Spartak MSEM Přerov, TJ Sokol Horažďovice
VYNK Hapon – TJ AVIA Čakovice „B“ (15:00).
9. kolo, sobota
q{-^_5`f
10:00 hodin:

TJ AVIA Čakovice „B“ - TJ Sokol I Prostějov, TJ Spartak MSEM Přerov - SKN Žatec (neděle 30.4., 10:00),
MNK SILNICE GROUP Modřice - TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon, SK Start Praha - AC Zruč-Senec
2004 (neděle 4.6., 13:00).
10. kolo, sobota
5`{-^_5`f
14:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov - SK Start Praha, SKN Žatec MNK SILNICE GROUP Modřice, AC Zruč-Senec
2004 - TJ AVIA Čakovice „B“, TJ Sokol Horažďovice
VYNK Hapon – TJ Spartak MSEM Přerov (neděle
28.5., 14:30).
11. kolo, sobota
^|{-^_5`f
14:00 hodin:

TJ Spartak MSEM Přerov - TJ Sokol I Prostějov, AC
Zruč-Senec 2004 - MNK SILNICE GROUP Modřice,
TJ AVIA Čakovice „B“ - SKN Žatec (15:00), SK Start
Praha - TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon (neděle
25.6., 13:00).
5^ f-/^{-- -^_5`f
14:00 hodin:

AC Zruč-Senec 2004 - TJ Sokol I Prostějov, SKN Žatec - TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon, MNK SILNICE GROUP Modřice - TJ Spartak MSEM Přerov
(neděle 16.4., 10:00), TJ AVIA Čakovice „B“ - SK Start
Praha (pátek 19.5., 15:30).
13. kolo, sobota
5} ^_5`f
14:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov - SKN Žatec, TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon - AC Zruč-Senec 2004 (15:00),
SK Start Praha - MNK SILNICE GROUP Modřice
(neděle 20.8., 13:00), TJ Spartak MSEM Přerov - TJ
AVIA Čakovice „B“ (neděle 23.4., 10:00).
5| f-/^` ^_5`f
14:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov - TJ Sokol Horažďovice VYNK
Hapon, TJ Spartak MSEM Přerov - SK Start Praha, TJ
AVIA Čakovice „B“ - MNK SILNICE GROUP Modřice, SKN Žatec – AC Zruč-Senec 2004 (sobota 20.5.,
13:00).

chom takhle přistoupili k zápasům
s Kuřimí a Velkým Meziříčím, tak
bychom s nimi nemohli prohrát,“
chválil přes porážku své torzo
Svatopluk Ordelt.
Sérií porážek se prostějovský
soubor sune nebezpečně blízko
k pozicím znamenajícím možný
sestup. Velikonoční pauza snad
některé marody vyléčí, aby byli
k důležitému příštímu zápasu
k dispozici. „Doufám, že se přes
to volno doléčí, kdo může. Jedeme
do Juliánova a tam musíme vyhrát.
O tom, že bychom mohli sestoupit,
nepřemýšlím, protože vůbec nevím,
kolik nakonec půjde týmů dolů. My
se musíme soustředit na Juliánov,“
doufá v mobilizaci na duel s posledním týmem Svatopluk Ordelt.
Prostějovští se vydají do Juliánova
v neděli 23. dubna, kde vyběhnou
k boji o body v 17:00 hodin. (zv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 24

Odvolaný trenér Nikase
neskrývá zklamání

ROZLOSOVÁNÍ 1. LIGY NOHEJBALU
➢ Ze strany 29

 
1. kolo, sobota
14. dubna 2017,
10:00 hodin:

menících z únavy. Poločas jsme ale
vyhráli o gól,“ komentoval solidní
první půlhodinu trenér Ordelt.
Zlom nastal bohužel ihned v nástupu do druhé půle. Bohunickým
se podařila šňůra čtyř branek a ze
stavu 17:15 dokázali jít na 17:19.
Postihl nás pětiminutový výpadek.
Soupeř se dostal do vedení, které už
do konce zápasu nepustil,“ poznamenal smutně Ordelt.
Odpor Prostějova byl tvrdošíjný.
Domácí se neustále snažili
o dotažení rozdílu, ale zkušený
a hlavně početnější tým hostů si
dvoubodový zisk vyrvat nenechal.
„Vzhledem k naší sestavě, kdy jsme
měli jen dva hráče na střídání, jsme
nepředvedli špatný výkon. Bojovali jsme, rvali se o výsledek až do
konce. Věřil jsem až do konce, že
bychom to mohli zlomit. Chybělo
nám i trochu štěstí. Mrzí to, ale
na druhé straně jsem s nasazením
a bojovností spokojený. Kdyby-

PROSTĚJOV Kvůli špatnému
složení krmiva však byl posléze diskvalifikovaný. V následném soudním sporu se majitel, trenér i jezdec
dočkali finanční satisfakce. Přesto
u koně nyní dochází k dosti podstatné změně.
„Kvůli problému, který jsme s Nikasem řešili, jsem ztratil chuť do dostihů.
Potřeboval jsem dostat nový impulz
pro to, abych ji opět našel,“ vyjádřil se
jeho majitel Petr Kupka k důvodům,
proč se rozhodl změnit trenéra. Místo
Stanislava Popelky tak bude na letošní
sezónu Nikase připravovat Čestmír
Olehla, který působí ve Světlé Hoře
u Bruntálu.

Pro uznávaného trenéra z Hvozdu je to Jak vidí majitel Nikasovy šance pro
zklamání. „Více bych se k tomu nechtěl letošní závod? „Myslím, že jako dvanácvyjadřovat,“ dodal Stanislav Popelka. tiletý ještě může ve Velké pardubické
uspět. Svědčí o tom třeba triumf Orphee
    <*'q
des Blins. Navíc jsme jej po dohodě
Nikas patří k veteránům Velké par- s trenéry po celý jeho život během sezódubické. V nejtěžším kontinentálním ny vždy šetřili a připravovali výhradně na
překážkovém dostihu poprvé startoval Velkou pardubickou. I díky tomu se stále
už před pěti lety. Dá se říci, že dosud těší dobrému zdraví,“ věří Kupka s tím,
každou druhou účast proměnil ve velký že jeho dalším dostihem by mohla být
úspěch. Při svém prvním startu upadl, právě první kvalifikace na vrchol sezony,
už další rok však skončil na fantastickém která se poběží v květnu.
druhém místě za tehdy suverénní klis- Nikas se původně narodil u Pardunou Orphee des Blins. Následující start bic, trénovat začal u Strakonic, pak
mu sice opět nevyšel podle představ, se přesunul k Benešovu. Do stáje
nicméně v roce 2015 zvítězil v historicky Na Srdéčku přišel ve svých čtyřech
nejrychlejším čase závodu. Nelze se divit, letech. Pod vedením trenéra Stanislava
že loni do dostihu nastupoval jako hlavní Popelky kromě úspěchů ve Velké parfavorit. Bohužel po doskoku Taxisova dubické dokázal zvítězit i v prestižní
příkopu se jeho žokej neudržel v sedle.
Ceně Labe.
(mls)

] 1,  ]x *( +3   *)  
PROSTĚJOV, PRAHA Karolína
Plíšková, Barbora Strýcová Lucie Šafářová nebo bývalá světová
jednička Caroline Wozniacká budou hlavními ozdobami turnaje
WTA J&T Banka Prague Open.
Na kurtech ve Stromovce se bude
o titul hrát od 1. do 6. května.
„Obsazení je skvělé. Máme v pavouku
naše nejlepší hráčky a také atraktivní
zahraniční tenistky," pochvaluje si
ředitelka turnaje Petra Černošková.

„Když jsme přemýšleli, která členka
nejužší špičky by svým byla pro náš
podnik přínosná, hned nás napadla
Caroline, která hrála i českou extraligu za Prostějov. S kontaktem nám
pomohl její bývalý kouč David Kotyza. Dohodli jsme se velice rychle,“
uvedla Černošková.
V minulých letech byly tribuny
prakticky od prvního dne zaplněny
a velké množství diváků očekávají
pořadatelé také v nadcházejícím

ročníku. Vstup do areálu bude volný.
Pouze na sobotní finále se prodávaly
lístky, aby se do obsazování hlediště
vnesl řád. „Výtěžek ze vstupného
půjde na dobročinné účely,“ prohlásila ředitelka turnaje, která doufá,
že největšímu ženskému podniku
v České republice bude přát počasí.
„Především loni byla citelná zima, chvílemi padaly i sněhové vločky. Snad
to bude lepší. Turnaj i tenistky by si to
zasloužily,“ míní Černošková. (lv)

Korfbalisté berou v extralize BRAMBORY
Vyroubal nejlepším střelcem extraligy!
PROSTĚJOV Loni korfbalisté
SK RG Prostějov získali premiérově v oddílové historii medaili
z extraligy dospělé kategorie. Na
cenný kov bronzové hodnoty však
letos nenavázali, když v nejvyšší
seniorské soutěži ČR 2016/2017
obsadili čtvrté místo. Definitivně
o tom rozhodl poslední duel základní části na jihu Čech.
KCC Sokol Èeské Budìjovice
SK RG Prostìjov
25:17 (11:9)

Rozhodčí: Báder a Minarčík. Koše
Prostějova: Vyroubal 7, Šnajdr 4,
Tichý 3, Štefák 2, Lorencová 1.
Hanácký tým ještě mohl teoreticky
dosáhnout posunu na konečnou
třetí pozici, a to v případě hodně vysokého vítězství. Do Budějovic ale
cestoval v dost okleštěném složení
a už dopředu bylo zřejmé, že na triumf dosáhne jen těžko.
Domácí navíc bojovali na dálku se
Znojmem o postup do finále, k čemuž

nutně potřebovali vyhrát. Za tímhle
cílem od začátku šli, přesto se hostující
družstvo do přestávky drželo vyrovnaně a ztrácelo jen dva koše. Jenže ve druhém poločase Sokol zatlačil ještě víc,
načež získal výraznější náskok. A nakonec uspěl přesvědčivým rozdílem.
„V daném složení jsme zahráli dobře,
ale na lepší výsledek to prostě nestačilo. Porážkou si však nenecháme
zkazit náladu a užijeme si krásné počasí u dobrého jídla i pití,“ neztrácel

ani po prohře nadhled hlavní trenér
ergéčka David Konečný.
V celkovém součtu dlouhodobé
fáze získali prostějovští korfbalisté
ze dvanácti střetnutí šest bodů a obsadili konečnou čtvrtou příčku, neboť rozhodující zápas o bronz se na
rozdíl od minulého ročníku nehraje.
Dílčí úspěch slaví alespoň po individuální stránce tím, že se Alexandr
Vyroubal stal králem extraligových
střelců.
(son)

\ :   6 {$*';
2016/2017 po základní èásti

1. Brno
11
0
1
262:183
22
2. Č. Budějovice
5
0
7
220:222
10
3. Znojmo
5
0
7
194:219
10
4. Prostějov
3
0
9
187:239
6
Finále Brno – České Budějovice je na programu 29. dubna v jihočeské
metropoli.
Pořadí nejlepších střelců korfbalové extraligy dospělých ČR 2016/17:
1. Alexandr Vyroubal (Prostějov) 52 košů, 2. Petr Pešák (České Budějovice) 50, 3. Jiří Podzemský (Znojmo) 47, 4. Ivan Žák (Znojmo) 44, 5.
Vlastimil Krejčí (České Budějovice) 40.
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drobnohled

letos slavíme jubileum...

Pondělí 10. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

DVACETILETÁ
TRADICE
SHOZENA
POD
STŮL...
Letní turnaj Krumsínský Haná Cup v malé kopané se neuskuteční
KRUMSÍN Tak dlouho se chodí se džbánem, až se ucho utrhne... Jak informujeme na titulní
straně druhé knihy dnešního vydání, prosákla v uplynulém týdnu z Krumsína doslova šokující
zpráva. Tradiční letní fotbalový svátek, jenž probíhal každoročně ve vísce nedaleko plumlovské přehrady, se letos s devětadevadesátiprocentní pravděpodobností konat nebude! Pro
tento těžko pochopitelný krok se rozhodl výkonný výbor pořádajícího oddílu TJ Krumsín
a řádně tak namíchl nejen hlavního organizátora Martina Ošťádala, ale především pravidelné
účastníky. Několik týmů se účastnilo turnaje nepřetržitě od jeho zrodu a byl to pro ně prakticky vrchol letní sezóny. Dlouhodobě doutnající nesváry mezi členy organizačního štábu však
dosáhly neudržitelné míry a letití bafuňáři shodili dvě dekády budovaný projekt pod stůl...
původní
zpravodajství
pro Večerník
Zdeněk
VYSLOUŽIL
Dvacetiletá tradice akce, která zviditelňovala celý region se tak zdá definitivně pohřbena. Rozhodnutí výkonného
výboru TJ Krumsín se zdá dle dostupných informací býti nezvratitelné.
Hlavním důvodem je únava organizá-

torů a uvadajícího zájmu týmů o start
na turnaji. „V posledních letech jsme
zaznamenali výrazný úbytek startujících mančaftů. Druhou věcí je pokročilý věk organizátorů,“ vyjmenoval
hlavní důvody zrušení akce Jiří Hofman, předseda TJ Krumsín.
Dalším faktem, který přiměl krumsínské funkcionáře k ukončení tradice,
byla minimální podpora ze strany
obce. „Turnaj jsme dělali celé ty roky
sami. Bez přispění a pomoci ostatních
spolků to nejde dělat donekonečna.
Haná Cup výrazně obec Krumsín zvi-

HISTORIÈTÍ VÍTÌZOVÉ HANÁ CUPU
1997 – AC Vyprahlo Konice
1998 – FK Peliny Choceò
1999 – FK Peliny Choceò
2000 – FC ULTRAS
2001 – FC Relax Prostìjov
2002 – FC Relax Prostìjov
2003 – AC Vyprahlo Konice
2004 – Jiøina Prostìjov
2005 – SK Skalka
2006 – Olpran Olomouc

2007 – FC ULTRAS
2008 – Indiana Plumlov
2009 – FC DREAM Team
2010 – FK Peliny Choceò
2011 - FC Relax Prostìjov
2012 – S.K. Haná
2013 – Brodek u Prostìjova
2014 – Brodek u Prostìjova
2015 – Red Brno
2016 – AC Zavadilka 2000

ditelňoval, ale nikdo z obce se k tomu
nikdy nepostavil tak, že by nám nějakým způsobem pomohl. My proto
ani nemáme důvod pokračovat,“ krčil
rameny Hofman. „Veškerá tíha zodpovědnosti ležela pouze na TJ Krumsín.
Neříkám, že by nám trochu obec nepomáhala, umožnila nám určité věci.
Finančně nám ale nepřispěla ani korunou,“ posteskl si.
Rozhodnutí krumsínského fotbalového výboru se tedy zdá nezvratitelné.
„Podle mého už to je definitivní, momentálně nejsou lidi. Stávající členové
výboru už mají svůj věk a nechce se
jim, protože by to nezvládli. Mladší se
k tomu nepostaví a nová krev nepřichází,“ lituje předseda TJ Krumsín.
V současnosti to tedy vypadá tak,
že krásný krumsínský areál, jenž
se zvelebil zejména díky ziskům
z Haná Cupu fotbalově minimálně v létě osiří. Své mistrovské zápasy zde ještě hrává rezerva Plumlova
a některé duely zde odehrají i mládežnické plumlovské výběry. Při současné
tendenci stálého úbytku aktivních fotbalistů však hrozí, že se nad další fotbalovou regionální baštou stahují temná
mračna totálního zániku!
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poèty úèastníkù haná cupu

tabulka úèasti
1997 – 30
1998 – 35
1999 – 39
2000 – 45
2001 – 50
2002 – 40
2003 – 41
2004 – 50
2005 – 60
2006 – 55

2007 – 60
2008 – 50
2009 – 60
2010 – 60
2011 – 60
2012 – 40
2013 – 40
2014 – 40
2015 – 30
2016 – 30
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„Lidé z výboru dělají
z člověka akorát

vola!“

KRUMSÍN Přetekl pohár. Patnáct let stál v čele turnaje Haná Cup jako
organizační šéf. Drtivá většina mužstev znala jen jeho jméno, i když turnaj
pořádala krumsínská jednota. Martin Ošťádal (na snímku) a místní klání byly spojené nádoby. Během letošní zimy a jara už však spojení
Ošťádal a TJ Krumsín neštymuje. Důvodem je rozhodnutí
výboru, že jedenadvacátý ročník největšího regionálního
turnaje v malé kopané se letos konat nebude. Ošťádal turnaj prostě nebude. Navzájem se pronajmout hřiště, ti stejní lidé tomu
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník nic netajil...
před schůzí obcházejí a domlouvají zamezí. A za zády se mi budou smát.

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
pro Večerník

Zdeněk VYSLOUŽIL
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 Můžete potvrdit,
že se letos Krumsínský Haná Cup nebude konat?
„Vidím, že máte dobré
informace, i když jsem to
zatím nezveřejnil. Je to opravdu
tak. Krumsínský Haná Cup letos
opravdu nebude!“
 Jaké jsou důvody?
„Nebudu chodit kolem horké kaše.
Problém je pouze a jen ve výboru
TJ Krumsín. Ovládají ho lidé, kteří
už nechtějí dělat ani turnaj, ani žádné jiné akce. Pozorný návštěvník
loňského ročníku už to musel vidět.
Letos v lednu se výkonný výbor volil
znovu, ale bohužel se nic nezměnilo.
I když vlastně ano. Díky intrikám,
pomluvám a podrazům ze strany výboru jsem na vlastní žádost z výboru
začátkem března odstoupil. Dokon-

ce jsem zvažoval podání žaloby pro
pomluvu na jednoho z členů. Někteří lidé si totiž holt myslí, že jsou nepostižitelní... Už dávno je pryč parta,
která pořádala parádní turnaj. Dnes
už je všechno problém, nedokážeme
prosadit jakékoliv změny a vylepšení. A přitom není pravda, že turnaj
nemá kdo dělat. Lidí je dost, ale vadí
jim tohle všechno kolem. Pokud vypadnou dva nebo tři lidé, nastoupí
jiní. Ale ta stará garda nehodlá do
výboru nikoho pustit. A pokud ano,
tak jen pouze na dobu, kdy něco potřebují. Pak jsou schopni člověka odpálit a jede se dál. Nejsem první ani
poslední, kterému se to tady stalo.
U mě jim to ale trvalo patnáct let.“
 Jaké ve vás převládají pocity
po tomto rozhodnutí?
„Naprostá bezmoc cokoliv změnit.
Pokud to tihle lidé nebudou chtít,

se, pak udělají z člověka akorát vola.
Pokud někdo na výbor nemůže, pošle plnou moc, aby za něj hlasoval
jiný. Kdyby náhodou o něco šlo. Kde
to jsme???!“
 Mrzí vás, že se dvacetiletá tradice ruší takovým způsobem?
„To víte, že ano. Patnáct let jsem pro
turnaj dýchal. Donesl jsem tím do jednoty také spoustu peněz, které se mohly využít na budování areálu, na nákupy hráčů a podobně. Nedělal jsem
turnaj samozřejmě sám, to v žádném
případě. Ti rozumní vědí, jak to myslím. Teď budou tyto peníze chybět.
Měli jsme v úmyslu založit tým žáčků,
kontaktoval jsem trenéra, který vede v
místní škole děti, a není jich málo. Turnaj měl tuto činnost financovat. Jenže
hned na prvním jednání bylo vidět, že
je to opět některým členům proti srsti.
Tak jako všechno. Takže kluci trénují
dál ve škole.“
 Je vůbec ještě nějaká možnost,
že by se turnaj přece jen uskutečnil?
„Myslím si, že ne. Pokud to nebudou
dělat oni, tak nikdo! Kdybych chtěl

Letos chtěli velmi podstatně snížit
ceny pro týmy, s čímž jsem nesouhlasil. Úmyslně nebylo požádáno
o dotace na turnaj, které každoročně
dostáváme. Podle mě musí turnaj
růst a ne upadat v zapomnění.“
 Haná Cup patří ke Krumsínu,
dokázal byste si ho představit jinde?
„Ne, Haná Cup patří do Krumsína.
I když v prvních chvílích jsem ve vzteku přemýšlel, že to udělám jinde.“
 Znamená to, že se ještě myšlenky na uspořádání 21. ročníku
nevzdáváte?
„Jedenadvacátý ročník Haná Cupu
v Krumsíně bude. I když určitě
ne letos. Musí tady nutně dojít ke
změnám ve vedení TJ Krumsín,
protože ryba smrdí vždy od hlavy. Dokud se to nestane, nebude
v Krumsíně nic. Bude to trvat rok,
ale možná taky deset let. Nechápu
lidi, kteří nehodlají nic dělat, ale
přesto se tlačí do výboru. Všechno
mě to strašně mrzí, snažil jsem se
dělat maximum pro to, aby turnaj
byl. Ale bohužel...“

