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Šok!

zjistili jsme Michal KADLEC

PROSTĚJOV Této smutné zprávě se snad ani nedá věřit... Bohužel, stalo se!
Uplynulou sobotu 15. dubna v osm hodin ráno zemřel bývalý ředitel Reálného gymnázia a Základní
školy města Prostějova i dlouholetý komunální politik Václav Kolář.
Už z jednání zastupitelstva konaného 3. dubna byl omluven ze zdravotních důvodů. Podle informací
Večerníku byl hospitalizován v prostějovské nemocnici kvůli problémům se slinivkou. Informace o jeho
úmrtí zasáhla o velikonočním víkendu úplně všechny. „Je to pro nás strašný šok, tohle se nemělo stát,“
okomentovala exkluzivně pro Večerník tragickou zprávu prostějovská primátorka Alena Rašková.
Václav Kolář vstoupil do politiky už po sametové revoluci
v roce 1989, kdy se angažoval v Občanském fóru.
Ohlasy komunálních politiků
V roce 1994 se stal ředitelem RG a ZŠ v Prostějově.
Poslední rozloučení s oblíbeným chlapíkem proběhne na tragickou zprávu najdete
ve čtvrtek 20. dubna od 15:00 hodin v kostele Povýšení
na straně 28
svatého Kříže v Prostějově.

➢
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17033010369

170411210418

Foto: archiv Veerníku
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KUFR a jeho
FOTO
TAJEMSTVÍ
VEÈERNÍKU
Martin MOKROŠ

„Pravdiví“ bez
povolení!
Prostějov (mik) - Minulé pondělí
10. dubna rozbila na náměstí T. G.
Masaryka svůj stan iniciativa „Rekonstrukce státu“. Aktivisté bojující
za zprůhlednění financování obcí
a schválení novely protikorupčního zákona však mají na svém kontě
jednu ostudu. Prostějovský magistrát totiž jaksi zapomněli požádat
o povolení vjezdu a parkování na
náměstí! Holt, když průhlednost,
tak průhlednost páni aktivisté...

Postavíme
snìhuláka?
Prostějov (mik) - Pokud jste už
zimní oblečení a boty schovali někam hluboko do skříně, udělali jste
chybu! Během středy a čtvrtku má
nejen Prostějovsko zasáhnout výrazná studená fronta a meterologové zejména na středu předpovídají,
že bude padat sníh! A kromě toho,
v noci a ráno může být až šest stupňů pod nulou. Holt, zimě se ještě
nechce předat vládu jaru...

Stál tam mezi popelnicemi zcela opuštěn a člověka napadlo, proč tu je?
Neuvěřitelné, co za odpovědi vám může
naskočit, když zapojíte fantazii. Zabalil
snad někdo někomu kufr a ukončil tak
vztah, který neměl budoucnost? Nebo
může být zájmem pro detektivy a skrývá rozřezané lidské torzo, jako kdysi jiné
zavazadlo s tělem Otýlie Vranské? Je také možné, že se takto někdo zbavil věcí
po svém předkovi, místo aby eventuální archiválie odevzdal v muzeu či archivu.., Či je prostě pouze prázdný, protože
dosloužil svému účelu?
Věřte, že tato poslední varianta by byla určitě tou nejlepší, ale schválně. Co napadlo
ty z vás, kteří jste šli třeba náhodou kolem?

Prostějov (mik) - Příští pátek 28.
dubna se uskuteční již šestnáctý
roční akce „Den s Integrovaným
záchranným systémem“. Přehlídka
činnosti policie, hasičů, lékařů záchranky, vojenské policie a ostatních složek IZS se opět uskuteční
na velodromu. „Tento prostor se
nám zdá mnohem lepší než prostějovské náměstí. Na velodromu je
mnohem více místa a mám pocit,
že akci navštěvuje mnohem více
diváků,“ míní velitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy.

Kurňa, že je to nenapadlo hned!
S výborným nápadem muselo přijít
až nové vedení Držovic, které kolegům
z prostějovského magistrátu vnuklo
jasnou myšlenku, jak řešit problémy
se severním obchvatem města. Místo
něho se totiž pod Olomouckou ulicí
probourá tunel a ten bude ústit až na
dálnici u Metel!
„Sami potřebujeme zmírnit dopravní
provoz v obci, takže jsem paní primátorce Rašákové nabídl, abychom
se i finančně podíleli na vyhloubení
podzemního obchvatu,“ potvrdil

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

      

tt1POEʏMÓtt

Stará a bláznivá. Mladí lidé si myslí, že staří jsou blázni. Staří lidé už ovšem na beton
vědí, že blázni jsou ti mladí... Hodně výstředně bez ohledu na věk muselo na všechny
působit chování pětaosmdesátileté seniorky, která se opalovala na hřbitově s vykasanou
sukní a bez spodního prádla.

ttÁUFSâtt

Úhlavní přítelkyně. „Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že
nemohl dosáhnout více,“ poznamenal německý filosof Friedrich Nietzsche. Podobně to
bylo i v případě homosexuálně orientovaného Michala Šindlera a jeho dvou kamarádek
Andrey a Anety. Ty si na něj následně pozvaly své heterosexuální kamarády, aby ho zmlátili. Vše se probíralo u prostějovského soudu.

tt4UʭFEBtt

Pomalejší reakce. Člověk obvykle není tak starý, jak vypadá. Ve skutečnosti ovšem nebývá ani tak starý, jak se cítí. Každý z nás je totiž tak starý, jak řídí. To by mohlo platit i pro
sedmasedmdesátiletou řidičku, která včas nezareagovala na kolonu aut v Plumlovské
ulici.

ttɇUWSUFLtt

Alenka na Velikonočních trzích. „A šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří, sám
jedenkrát bych s plnou brašnou cinknul u dveří, bude v očích mít úžas jak Alenka v říši
divů.“ Český text hitu Karla Zicha vznikl na melodii písně kapely Smokie Living next
door to Alice. Revival této glam rockové skupiny zakončil Velikonoční trhy v Prostějově.

tt1ÈUFLtt

Hyper pátek. Na Velký pátek měla většina lidí volno. Nikoliv tak zaměstnanci hypermarketů. Tento svátek totiž nepatří mezi sedm vyvolených, kdy musí velké obchody ze zákona
zavřít. To se vztahovalo až na následné Velikonoční pondělí.

tt4PCPUBtt

Filozof ředitelem. „Smrt nás ukládá do toho klidu, v němž jsme spočívali před svým narozením,“ pravil římský filosof Seneca. Ve věku sedmdesáti let nečekaně zemřel někdejší ředitel
prostějovské reálky a dlouholetý městský zastupitel Václav Kolář. Nevybavím si nikoho, koho
by si tolik lidí vážilo a zároveň ho mělo rádo jako právě tohoto duchovně založeného muže.
Není se čemu divit. Všichni oceníme, pokud nám někdo dokáže naslouchat a zároveň v nás
za všech okolností hledá to dobré. A právě v tomto byl Václav Kolář skutečně výjimečný. Čest
jeho památce!

tt/FEʏMFtt

Věříte tomu? „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít
a neumře navěky,“ takto sebevědomě hovořil Ježíš při své návštěvě u zemřelého Lazara,
kterého dle apoštola Jana měl vzkřísit zpět k životu. Zanedlouho poté měl po ukřižování vstát z mrtvých i on sám. Tuto událost si všichni křesťané připomněli při největší
slavnosti církevního roku.

tt1POEʏMÓtt

Tradice kulhá? Kdo šel včera vyšupat děvčata, posbírat pár vajíček a udržet tak alespoň částečně tradici pomlázky, zaslouží uznání. Bohužel většina z koledníků rok od roku bere tento
akt jako příležitost dát si nějakou štamprli, a ještě k tomu zadarmo. Výsledkem pak je nikoliv
přehlídka mašlí ověnčených prutů, ale spíše plejáda ležících opilců v ulicích...

   



Velikonoce v centru. Druhý ročník prostějovského jarmarku se
nesl ve znamení zvýšeného počtu
kulturních vystoupení a společenských akcí. Námaha pořadatelů
se ale vyplatila, stejně tak zvýšené náklady na honoráře známých hostů.
Velikonoční jarmark totiž navštívilo
obrovské množství lidí, což bylo samozřejmě účelem.
   

Foto: Martin Mokroš

Nečekaná ztráta. Prostějovská veřejnost, a nejenom ta politická, se
vyrovnává z šoku v podobě náhlého
úmrtí dlouholetého prostějovského zastupitele Václava Koláře. Člověk, který v životě rozdával úsměvy
a vlídná slova doslova na počkání,
bude všem moc chybět. Smutní také
stovky studentů, které vedl z pozice
ředitele RG a ZŠ města Prostějova.


Agentura Místo severního obchvatu bude tunel!

IZS opìt na
velodromu

rubriky
Večerníku

Agentuře Hóser starosta Držovic Jaroslav Ledový. „Pprimátorka si nejprve
klepala na čelo a zeptala se, jestli jsme
už v Držovicích otevřeli blázinec a zda
jsem z něho právě neutekl. Když jsem
jí ale popsal konkrétní plány, hned
byla pro,“ smál se Ledový.
Vzápětí se nápadu chytili i další.
„Když máme takové problémy vykoupit pozemky nutné pro stavbu severního obchvatu, doprošovat se lidí
o kus pole dále nebudeme. A vyvlastnění rovněž nepadá v úvahu. Byl jsem
mnohými majiteli pozemků nazván
Klementem Gottwaldem, že se chovám jako týden po únoru 1948! To
já nemám zapotřebí,“ zareagoval pro
Agenturu Hóser Jaroslav Brambor, až
moc uvolněný radní Prostějova. „Ten
tunel je mimořádně dobrej nápad.

KRIMI


Na sto metrů se nyní nesmí
přiblížit ke své šestapadesátileté přítelkyni muž z Konicka.
Policie totiž řešila další případ domácího násilí. Rabiát
pod silným vlivem alkoholu, kdy policistům nadýchal
bezmála dvě a půl promile,
napadl svoji partnerku, které
vyhrožoval zabitím.

K tomu žádný pozemky nepotřebujeme, bude zespodu kopírovat Olomouckou ulici, Újezd, Wolkerovu
a Brněnskou. No a napojí se na dálnici
u Otaslavic, tak co chceme řešit? Je až
neuvěřitelné, že na to museli přijít Držovičtí,“ zajásal a zároveň si posteskl
Jiří Nikamnepospíchal, náměstek prostějovské primátorky.
Pro tuto variantu jsou nakloněni i na
krajském úřadě. „Co by ne! Sice to
bude stát o čtyři miliardy korun víc,
ale jsou to přece jenom peníze. Pokud
získáme stavební povolení, jdeme do
toho. Jen bych si vyprosil, aby jedna větev tunelu vedla přes Vejšovice. To víte,
je to moje rodná obec a já tam ještě
žádný tunel v životě neudělal,“ vymínil
si nový hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Kleště.

Podle šéfa stavebního úřadu Vilemína
Zedníka by se mohlo začít stavět už
koncem tohoto roku. „Razicí stroj seženeme, to není problém. Problém ale je,
že z Olomoucké ulice budeme muset na
nějaký čas vystěhovat všechny obyvatele. Pod touto lokalitou je totiž abnormálně měkké podloží, takže hrozí, že se
při ražení tunelu mohou všechny domy
v ulici propadnout. Dále už to půjde
bez problémů,“ dušuje se Zedník. Tunel
pod Prostějovem pojme jak osobní, tak
i nákladní auta. „A jak mě naserete, tak
tunelem povedou i koleje pro metro,“
dodává na závěr hejtman Kleště.
Za Agenturu Hóser Majkl

  

3,5
Právě taková míra nezaměstnanosti je aktuálně v Prostějově. Jde
to vůbec ještě níž, než je hranice
tří a půl procenta? Naše město
a okolí se dostává do nepříjemné
situace, která region vrací do dob
komunistické totality. Firmy totiž marně shánějí zaměstnance
a některé se už poohlížejí po
cizincích. Prostě nejsou lidi!
 

PETR BARNA
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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.





Prostějov navštívil bývalý vynikající československý reprezentant. Jako první krasobruslař
předvedl na olympijských hrách
čtverný skok a z Albertville v roce
1992 vybojoval bronzovou medaili. Ve stejném roce se stal i mistrem Evropy, z tohoto šampionátu získal ještě další tři medaile.
   

V jeho případě přitom nejde
o první násilnický čin vůči této
ženě. Jelikož ta si strážcům
zákona postěžovala, že muž
ji chtěl zabít už několikrát,
bude se věc řešit mnohem přísněji než pouhým vykázáním
z domácnosti. Notorickému
násilníkovi hrozí vězení!

TOMÁŠ TICHÁNEK

„DOHODLI JSME
SE VŠICHNI, ŽE
SE MŮŽEME
DOHODNOUT!“

se narodil 6. srpna 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. dubna
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 34 do 38 let a měří mezi 180 až 190
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

Prostějovští radní nechtěli
o schůzce s představiteli
mládežnických hokejových
klubů příliš informovat,
ovšem výrok náměstka Pavla
Smetany lecos naznačuje...

www.
vecernikpv.cz

se narodil 25. října 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 31. ledna
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 42 do 45 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.
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zpravodajství

A sto litrů k tomu...

Michal KADLEC
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PROSTĚJOV Poměrně drsný ortel vynesl prostějovský soud
nad strážníkem Městské policie Prostějov Radimem S., který
předloni v květnu při zákroku v Olympijské ulici zastřelil vzácného chovného vlčáka. Tribunál strážníka potrestal roční podmínkou a náhradou škody majiteli ve výši 100 000 korun! Proti
rozsudku se odvolal odsouzený policista, ale také státní zástupce.„Vůbec se v něm neřeší trest zákazu výkonu služby,“ prozradil
exkluzivně Večerníku Ivo Černík.

Psal se 24. květen 2015, bylo půl třetí odpoledne. Do Olympijské ulice
v Prostějově byli přivoláni strážníci,
oznamovatelka si stěžovala, že ji napadl
rozzuřený pes. Po příjezdu hlídky jeden
ze strážníků Městské policie Prostějov

3øWDRVPGHV¿WLOHWRXVWDĆHQXY\YHGOL]HKĆELWRYD

OPALOVALA SE

tasil zbraň a ulicí se rozlehly tři výstřely.
Vlčák, který zle dotíral i na policisty, ležel rázem v krvi. Rozčílený majitel však
považoval zákrok jako neadekvátní
celé situaci a na strážníka podal trestní
oznámení. Bezmála dva roky se táh-

noucí soudní projednávání celé kauzy
se dočkalo rozuzlení. Soudkyně Ivona
Otrubová v rozsudku sdělila, že policista je vinen z trestného činu zneužití pravomoci úředního činitele,
týrání zvířete a poškození cizí věci!

„Strážník byl prvoinstančně odsouzen
k roční podmínce, zároveň musí majiteli psa uhradit škodu ve výši sto tisíc korun,“ potvrdil Večerníku státní zástupce
Ivo Černík.
>>>pokračování na straně 17

ŠPIDLA V PROSTĚJOVĚ

BEZ KALHOTEK!
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Michal KADLEC

jasnila nevšední událost Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov. Nikdo by asi nechtěl být v kůži
policistů, když musí řešit takový případ.
Kdyby tak ještě šlo o mladou hezkou
slečnu... „Pětaosmdesátiletou ženu
strážníci upozornili na nevhodné počínání. Následně byla z místa vykázána
a její přestupkové jednání bylo vyřešeno pouhou domluvou,“ vyjádřila se
k následnému „postihu“ Greplová s tím,
že bližší podrobnosti nebyly sděleny.
Večerník se ptal i přímo v okolí hřbitova, ale nic kloudného už jsme nezjistili.
Snad si dá tato žena už říct a nebude se
příště u pietního místa vystavovat. Někomu by totiž mohla přivodit infarkt...

Ke kurióznímu zásahu uniformovaných ochránců pořádku Městské policie došlo minulé pondělí
10. dubna v odpoledních hodinách.
A veselo bylo paradoxně kolem hřbitova, místa, kde je jinak důstojnost
a pieta na prvním místě...
„Přijali jsme telefonické sdělení o nevhodném chování seniorky na prostějovském hřbitově. Hlídku na místě
čekal oznamovatel a označil ženu sedící
na lavičce u rozsypové loučky. Ta měla
vykasanou sukni a opalovala se bez
spodního prádla, což pohoršovalo
ostatní návštěvníky pietního místa,“ ob-

PROSTĚJOV Bývalý předseda vlády České republiky Vladimír Špidla
se minulé úterý objevil v Prostějově!
Muž, který má jako mediátor pomoci vyřešit spor mezi magistrátem
a občany Prostějova na straně jedné
a židovskou obcí na straně druhé,
přijel zcela v utajení. V doprovodu
radničních politiků pouze z ČSSD si
expremiér prohlédl park ve Studentské ulici, ze kterého Židé chtějí udělat oplocené pietní místo jako vzpomínku na starý židovský hřbitov.
O úterním příjezdu Špidly věděl pouze
úzký okruh lidí z radnice. A to ještě ne
všichni. „Já o tom do poslední chvíli nevěděl skoro nic,“ přiznal Večerníku Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky pro majetkové záležitosti. Žádné
potuchy o příjezdu mediátora neměla

ani média. O pozvánce na akci nebo
alespoň krátkém tiskovém brífinku ani
ťuk. „Ale my jsme nic netajili, příjezd
pana Špidly byl velmi rychlý. Nechtěli
jsme kolem toho dělat žádný humbuk,
situace je již tak dosti vyostřená. Ostatně krátkou zprávu o návštěvě zveřejnila
mluvčí magistrátu na webových stránkách města,“ odmítla záměr něco zamlčovat primátorka Statutárního Prostějov Alena Rašková (ČSSD).
O co tedy konkrétně šlo? „Vladimír
Špidla si přijel prohlédnout park ve
Studentské ulici i jeho okolí, hovořil jak se zástupci židovské obce, tak
s ředitelem reálného gymnázia Halašem. Chtěl si také zkontrolovat, kolik
únikových vchodů škola má, kde jsou
položeny inženýrské sítě a jakým způsobem jsou vedeny chodníky v par-

ku i mimo něj. Zajímala ho každá
podrobnost,“ prozradila Večerníku
první žena Prostějova. „Oceňuji, že
přijel, úkol mediátora bere velice zodpovědně. Vše okolo snahy židovské
obce o rehabilitaci starého hřbitova si
tak osobně ověřil, na rozdíl od těch,
kteří nás po celé republice jenom
pomlouvají, přitom vůbec nevědí,
v čem je jádro sporu,“ dodala Alena
Rašková. Podle jejich dalších slov ale
ze setkání žádný konkrétní závěr není.
„Nemůžeme čekat, že mediátor hned
po první návštěvě dotčeného místa
řekne něco objevného. Ani s médii nechce zatím hovořit. Očekávám ale, že
v brzké době se dočkáme pozvání na
společnou schůzku s panem Špidlou
a zástupci Federace židovských obcí,“
konstatovala primátorka.
(mik)



Velikonoční BURÁCENÍ
překonalo všechna očekávání

17041310424

PROSTĚJOV Tak to je ranařka! Ve svých pětaosmdesáti
letech by už tahle stařenka
mohla mít rozum, avšak jak
se zdá, současnost maže veškeré hranice... Velmi pohoršený návštěvník Městského
hřbitova v Prostějově totiž
v uplynulém týdnu přivolal
strážníky, neboť se nemohl
dívat na to, jak se stará bába
bez bázně a hany na sluníčku opaluje s vyhrnutou sukní
a bez kalhotek!
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PRAHA, PROSTĚJOV Vyšetřování
krvavého přepadení dvojnásobné wimbledonské vítězky Petry Kvitové v jejím
prostějovském bytě v Jezdecké ulici
FOTOGALERIE
z 20. prosince loňského roku je zřejmě
klikni na
ve slepé uličce. Tak ve slepé, že se krimiwww.vecernikpv.cz
BYLI JSME
nalisté obrátili i na Českou televizi.
U TOHO
Minulý čtvrtek v pořadu NA STOPĚ
žádaliveřejnostznovuopomoc.
„Vyzýváme svědky, kteří se mohli 20.
prosince 2016 před devátou hodinou
dopoledne pohybovat v Jezdecké ulici
a zpozorovali zhruba pětatřicetiletého
muže s brašnou přes rameno, aby
se přihlásili. Může jít i o řidiče, kteří
projížděli kolem a mohli by nám
například poskytnout záznam z palubní
kamery,“ uvedl kriminalista Martin Nasswettr. „Na identikit, který jsme sestavili
podle popisu paní Kvitové, se nám ozvalo několik stovek lidí. Prověřujeme jejich
poznatky, může nám pomoci někdo, kdo
  slyšel někoho se chlubit, že čin spáchal,
nebo ví, kdo ho spáchal,“ dodal další
PROSTĚJOVSKO Celkem 225 strojů vyrazilo na letošní premiérové Velikonoční burácení, kterým z vyšetřovatelů Aleš Ročňák.
prostějovští motorkáři uplynulou sobotu zahájili letošní sezónu. Svoji spanilou jízdu pak zakončili Uvidíme, zda alespoň televizní pořad
Na stopě bude mít úspěch a poliv plumlovském kempu Žralok, kde byla
cisté se díky němu doberou nových
skutečně helma na helmě...
(mls)
(mik)
poznatků.
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky
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STÍNY MINULOSTI
Z POPELA
  ZLECHOV VSTÁVÁ
ukce ale
PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU
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MOSTKOVICE K příjemnému
posezení na terase Zlechova
máme zas o něco blíž. Ruinu legendárního hotelu
získal nový majitel již před
pěti lety. Z celého objektu
tehdy zůstávaly jen základy
a obvodové zdi. Přestože rekonstrukce probíhá pomaleji, než
se původně očekávalo, její výsledky jsou
již jasně patrné. Zdá se, že jeden z nejvýraznějších „Stínů minulosti“ na Prostějovsku by tak mohl konečně zmizet...
Konečně je už i na první pohled jasně patrné, že to nový majitel Zlechova myslí
s rekonstrukcí vážně. Vymlácená okna bývalého hotelu jsou po téměř dvaceti letech
minulostí. „Opravy stále pokračují, přestože postupují výrazně pomaleji, než jsem
původně očekával. Kromě nových oken už
máme částečně udělané i rozvody elektřiny, tepla a vody v celém objektu. Přesto je
tu stále spousta práce. Po stavební stránce
není rekonstrukce problém, vše ovšem
komplikují jednání s úřady. S otevřením
zřejmě budeme muset počkat až do začátku příští sezóny. Stále přitom platí, že nejprve zpřístupníme restauraci nacházející se
v přízemí, teprve později ubytování v horním patře,“ popsal Večerníku aktuální situaci Ladislav Koláček.

Rekonstr
pomaleji,
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PROSTĚJOV Tři a půl
tisíce diváků. Tak to je
konečná kapacita areálu SCM Za Místním
nádražím. Ten vyrostl na
místě původního hřiště
oddílu SK Rolný Prostějov
(později TJ OP). Nyní se
využívá pro fotbalové zápasy klubů 1.SK Prostějov
a Haná Prostějov.
Poslední velkou investici
v souvislosti s dostavbou sta- F 5 5 /G 0  - 5!  
dionu schválili prostějovští        B !"    
radní přesně před rokem.
Nakonec to městskou kasu přišlo na celkem pět a půl milionu korun. Za tuto částku byl už
loni před startem druhé nejvyšší fotbalové soutěže vybudován sektor pro fanoušky hostů
s místy k stání a další oddělená část tribuny k sezení. Kromě toho také došlo k rekonstrukci
oplocení areálu. „Kvůli příjezdu fanoušků Baníku byl sektor hostí nedávno zpevněn. Jinak se
však dá říci, že stadion je definitivně hotový. Jeho kapacita se již určitě navyšovat nebude,“
potvrdil Večerníku první náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer s tím, že nyní již
budou schvalovány pouze menší investice. „Jednou z nich je aktuálně necelého půl milionu
korun, který poslouží na nákup a montáž nové světelné tabule,“ upřesnil Fišer.
V Prostějově se nachází ještě jeden fotbalový stánek ve Sportovní ulici, jehož oficiální kapacita byla 7 500 diváků. Celý areál je však již řadu let v katastrofálním stavu. K úpadku došlo
po roce 2003, kdy se tehdejší LeRK Prostějov Bořivoje Kresty vzdal druhé fotbalové ligy.
V současnosti je jasné, že nad tímto objektem všichni zlomili hůl. Několik let již patří soukromému majiteli, který s ním už jako se sportovištěm nepočítá. Hovořilo se naopak o stavbě
domova pro seniory i činžovních domech. Ke změně územního plánu však v této souvislosti
dosud nedošlo.
(mls)

Napsáno
pred


Mezi veřejností dost známý objekt se nachází nedaleko místa, kde se před vybudováním přehrady už od středověku rozkládaly rybníky. Největší z nich se jmenoval právě

Foto: Martin Zaoral

vozovala dalších téměř čtyřicet let. V roce
1992 se o Zlechov přihlásili dědicové prvního majitele, Ivo a Richard Víškovi. Do roku
1999 hotel pronajímali, poté se nemovitost
rozhodli prodat. Tehdy byl ještě v dobrém
stavu. Bohužel jeho další majitel ho nechal
zchátrat.
S plány na jeho opravu pak přišel Jindřich
Skácel, který objekt koupil v roce 2007.
Na jeho opravu ovšem nesehnal dostatek
peněz. Hotel byl téměř rok v nabídce realitních kanceláří, když jej v dubnu 2012 získal
podnikatel působící v oblasti stavebnictví.
Ten s ním má od samého počátku smělé
plány. „Náš záměr je jasný. Chceme hotel
opravit a provozovat!” vyjádřil se již před
pěti lety Ladislav Koláček. Nyní se jeho slova začínají konečně naplňovat...
(mls)

!"#$!%!&'()*"*+-.#/01
Už přes osm měsíců je v platnosti
nový silniční zákon, který přísněji postihuje dopravní přestupky
řidičů na našich silnicích. Bodový systém může být v důsledku
opravdu drsný. Jednoduše řečeno,
přijít dneska o řidičák není nic
složitého. Od července loňského
roku zjistili policisté na prostějovských silnicích tisíce dopravních
přestupků.

„Z řady míst v republice máme stejné
ohlasy. Nový silniční zákon platný od
1. července 2006 padl na úrodnou
půdu. Řidiči se v prvních měsících
výrazně ukáznili a nějakou chvíli jezdili opatrněji a hlavně bezpečněji. Už
od podzimu loňského roku jsme ale
zaznamenali opětovný nárůst dopravních přestupků. Šoférům tedy otrnulo
a nám narůstala práce při jejich řešení,“
přibližuje situaci Miroslav Nakládal,

vedoucí odboru dopravy Městského
úřadu Prostějov. Vzrůstajícímu počtu
přestupků, který se dodnes nezastavil,
se šéf odboru dopravy nediví. „Dozor nad silničním provozem není na
potřebné úrovni, policistů je málo,
a když je řidiči na silnicích nevidí, jejich morálka se uvolňuje,“ konstatuje
Nakládal.
Od 1. července 2006 do 31. března 2007 bylo na základě bodového

systému postiženo po spáchání dopravního přestupku odečtením bodů
2 774 řidičů. „K tomu ještě připočtěme, že do dnešního dne už bylo šesti
osobám odebráno řidičské oprávnění
díky tomu, že nasbíraly všech dvanáct
„trestných“ bodů,“ dodal Nakládal.
Správní orgán v podobě odboru dopravy má v řešení přestupků nelehkou
úlohu. Ne všechny hříšníky se totiž podaří pohnat k zodpovědnosti. „Až tak

17041210419

16. 4. 2007

Jak šel èas na Zlechovì
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Zlechov, podle něhož byl pojmenován i hotel. Po první světové válce zde postavil Alois
Vojáček výletní hospodu, která se stala
oblíbeným místem nejen místních rybářů,
ale i obyvatel Prostějova. V roce 1942 však
vyhořela. Po druhé světové válce nechal na
stejném místě Robert Víšek vybudovat stavitelem J. Páclem z Plumlova hotel Zlechov,
který byl otevřen od roku 1948. Tehdy se
jednalo o prestižní zařízení s celoročním
provozem, které nabízelo jedenáct dvoulůžkových pokojů, restauraci, kavárnu,
výčep a vinárnu. Hojně bylo využíváno k
různým oslavám, svatbám či zvěřinovým
hodům. Do hotelu se pravidelně sjížděla
prostějovská společenská smetánka.
V roce 1956 došlo ke znárodnění a hotel
převzala Jednota Prostějov, která jej pro-




   

jak šel čas Prostějovem ...



úplně si na kázeň řidičů, kteří spáchali
dopravní přestupek, stěžovat nemůžeme. Většina z nich je slušná, nad tím,
že za volantem nějakým způsobem
selhali, přebírají plnou zodpovědnost.
Takových lidí je asi 75 procent. Zbylá
čtvrtina, to je už podstatně horší! Jde
o lidi, kteří lžou, zapírají se při doručování obsílek a vymlouvají se na cokoliv,
jen aby unikli spravedlivému potrestání. Mnoho motoristů také kvůli tomu
dokáže využít právních kliček i advokátů, aby se vyhnuli zodpovědnosti
za to, co jednoznačně a průkazně provedli. Kolikrát se neskutečně divíme,
co všechno tito lidé dokáží vymyslet.
Už obehranou písničkou je výmluva
hříšníka, že v době spáchání přestupku
neřídil vozidlo on, ale někdo jiný. Samozřejmě tento nešvar se v Prostějově
také začíná rozmáhat. Buďto nám řidič
tvrdí, že auto řídila jemu osoba blízká,
proto nám ji nehodlá ztotožnit, nebo
dokonce lidé přicházejí s takovou lží,
že auto někomu půjčili a už si nepamatují komu,“ krčí rameny Miroslav
Nakládal.
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Příště: ulice Újezd

Bodový systém dnes berou řidiči jako
samozřejmost, mnozí ale ani doteď
nevnímají, že vůbec existuje... Jsou totiž známy případy, kdy se člověk diví,
že mu přijde obsílka s oznámením
odpočtu všech dvanáct bodů, takže
má povinnost odevzdat řidičský průkaz. A to už bodový systém máme
v platnosti bezmála jedenáct let!
Mnohem horší ale je současná vymahatelnost práva. Vždyť kolik
šoférů jezdí i nadále, přestože mu byl
řidičák odebrán? Přestože takovému
hříšníku hrozí až tři roky kriminálu,
jsou tresty podobné výše bohužel jen
ojedinělé. A to je velká škoda. Pak se
nedivme, že desetkrát přistižený řidič
pod vlivem alkoholu je o pár dní později přistižen pojedenácté... (mik)
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vecernikpv.cz
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Feťák dělal problémy
V dopoledních hodinách během
úterý 11. dubna vyjížděli strážníci
na oznámení, kde měl problémový
muž vyhazovat věci z šestého patra
panelového domu. Na místě strážníci zjistili, že se jedná o narkomana, se
kterým jsou v domě časté problémy.
Kontaktována byla babička šestatřicetiletého muže. Ta počínání svého
vnuka potvrdila. Do bytu jej pustila
dobrovolně, za přítomnosti hlídky
už ale v bytě nebyl. Mezitím odklidil
z veřejného prostranství ve dvorním
traktu rozbitý stolek, poté však sedl
na kolo a ujel. Jeho přestupkové jednání bylo předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

O baníkovce nešlo!

O půl desáté večer v sobotu 8. dubna
oslovila strážníky na náměstí žena
a sdělila, že má obavu z podivně se
chovajícího muže v boční uličce.
Podle ní mělo jít o fanouška Baníku
Ostrava a mohl by něco poničit. Při
kontrole uvedené lokality strážník
zpozoroval v dálce rozhlížející se postavu v černém oblečení, která zašla
za dům. Zde byl strážníkem spatřen
přikrčený muž, jak stříká sprejem
nápis na fasádu domu. Devětadvacetiletý sprejer byl omezen na osobní
svobodě. O fanouška fotbalového
klubu Baník se ale nejednalo. Z důvodu spáchání trestného činu byla
přivolána hlídka Policie ČR. Ta si
celou věc na místě převzala k dalšímu šetření.

Dva poctivci od kosti!
Minulou neděli 9. dubna dopoledne nahlásil sedmapadesátiletý muž
nález kožené tašky s notebookem na
parkovišti v centru města. Z dokladů, které se nacházely v aktovce, byl
zjištěn majitel. Toho strážníci ihned
telefonicky vyrozuměli a následně
mu věci předali. O dva dny později
v ranních hodinách odevzdala jednatřicetiletá žena strážníkům v Brněnské ulici peněženku i s hotovostí,
kterou našla na toaletě benzinky.
Z dokladů byla zjištěna majitelka,
jenž byla telefonicky vyrozuměna.
Pro peněženku se dostavila ve večerních hodinách. Oběma nálezcům
ztracených věcí patří velký dík.

PROSTĚJOV Zajímavý případ se probíral v úterý u Okresního
soudu v Prostějově. Scénář jako z akčního filmu zrežírovaly dvě
kamarádky Andrea Řeháková společně s Anetou Píchalovou,
které vymyslely past na svého kamaráda Michala Šindlera
a nechaly ho zmlátit trojicí zakuklenců...
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Michal Šindler zadlužoval sebe i všechny
kolem, DÍVKY SE MU CHTĚLY POMSTÍT
Do hlavní úlohy oběti drsných
vymahačů dluhů obsadily Andrea Řeháková s Anetou Píchalovou svého kamaráda Michala Šindlera. Jenže mu o tom
nedaly vědět... Děvčata se drogově závislému homosexuálovi
z Kostelce na Hané chtěla pomstít
za to, že je zatáhl do spirály podvodů
a dluhů. Oslovila tedy tři své další „kámoše“, kteří vzali kukly, sedli
do auta a šli „na věc“. Celá kauza se
v úterý 11. dubna probírala u prostějovského soudu.
Michal Šindler se jednoho dne vypravil se svojí kamarádkou Andreou

Řehákovou z Prostějova do Vrbátek.
Cestou je začalo nahánět auto a tak
odbočili na polní cestu, kde zastavili.
Zanedlouho je ovšem vůz dostihl, tři
zakuklení muži vytáhli Šindlera ven
a zmlátili ho tak, až skončil v nemocnici. Vzali mu také notebook a telefon,
které zapálili. V té době ještě Šindler
netušil, že útok zinscenovala žena,
která v tu chvíli seděla vedle něho...
„S Michalem Šindlerem se znám
delší dobu, nějaký čas u mě
i bydlel. Společně jsme spáchali
úvěrový podvod, když jsem při
žádosti o půjčku řekla, že jsem
zaměstnaná v jeho firmě. To však

nebyla pravda. Michal se zadlužil, kde
mohl, a začal postupně zadlužovat
i všechny kolem sebe. Na mě si vzal
minimálně dvě půjčky, o kterých
jsem vůbec nevěděla. Také mi ukradl
nějaké peníze. S kamarádkou Anetou Píchalovou jsme se proto domluvily, že se mu pomstíme. Chtěly
jsme, aby dostal za vyučenou.
Oslovily jsme tedy tři naše přátele
a ti to provedli,“ přiznala se u soudu
Andrea Řeháková.
Nezaměstnaná matka dvou děti
v současné době čelí řadě exekucí a své dluhy odhaduje na
necelého půl milionu korun. Poli-

cie svérázné „dávání za vyučenou“
kvalifikovala jako loupežné přepadení, za které pachatelům hrozí až
desetiletý trest. Otazník se přitom po
celou dobu vznášel nad trojicí zakuklených násilníků. Kriminalisté v této
souvislosti obvinili tři narkomany
z Prostějova. Vycházela přitom zřejmě
z letmé poznámky napadeného, že by
za vším mohl stát „Lišák“. Podle Andrey Řeháková však v tomto ohledu
šlápli vedle. „Ve skutečnosti to udělali
Roman B., a jeho bratr Jan s Michalem
V.,“ uvedla přímo u soudu Řeháková.
Rozsudek v této věci dosud nepadl, hlavní líčení bylo odročeno.

„ZABIJU TĚ,“ hrozil opilý partner ženě Zraněný
Násilník skončil na záchytce, hrozí mu kriminál
KONICKO Nebylo to poprvé,
a pokud ho nezavřou, zcela jistě
to nebude ani naposledy! Poněkolikáté během dvou let spěchali
policisté do nejmenované obce
na Konicku, aby pomohli zmlácené ženě. Tu fyzicky napadl její
totálně opilý partner, který dámě
stejně jako v minulosti vyhrožoval
také smrtí. Muž skončil v poutech
na záchytce, kromě vykázání z domova mu hrozí ještě tři roky kriminálu. Dlužno ovšem dodat, že
jeho partnerka byla rovněž opilá,
jak zákon káže...

Michal KADLEC
„V úterý jedenáctého dubna jsme
po sedmnácté hodině na lince tísňového volání obdrželi oznámení
o partnerských neshodách v bytě
v obci na Konicku. Na místo vyslaná hlídka zjistila, že zde došlo
k incidentu mezi partnery, při kterém byla zraněna šestapadesátiletá
žena,“ oznámil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Jakmile policejní hlídka dorazila na
místo nahlášeného incidentu, spatřila totálně opilého muže, který kromě
násilností ještě zle vyhrožoval své
partnerce. „Provedeným šetřením
policisté zjistili, že zranění ženě po
společném popíjení alkoholických

motorkář

NEMĚL
PAPÍRY
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nápojů způsobil její partner, se kterým žije ve společné domácnosti.
Dále žena vypověděla, že jí měl muž
vyhrožovat zabitím, což se má dít již
delší dobu. Na základě skutečností
zjištěných na místě a s ohledem na
to, že incidenty mezi partnery policisté opakovaně šetřili již v minulosti, shledali, že zde byly naplněny
znaky domácího násilí a splněny
podmínky pro realizaci institutu vykázání. Proto policisté využili svého
zákonného oprávnění a muže ze
společné domácnosti a vzdálenosti
menší než sto metrů od ní na dobu
deseti dní vykázali,“ popsal zákrok
František Kořínek.
U obou účastníků incidentu policisté provedli dechovou zkoušku
ke zjištění ovlivnění alkoholem.

„U agresora policisté změřili hodnotu 2,42 promile alkoholu v dechu.
Vzhledem k tomu, zároveň k přetrvávajícímu agresivnímu chování, byl
k vystřízlivění umístěn do protialkoholní záchytné stanice. U poškozené ženy se vzhledem k její opilosti
dechovou zkoušku ani po několika
pokusech provést nepodařilo. Lékař
přivolaný na místo kvalifikoval její
zranění jako lehké,“ přidal mluvčí
prostějovské policie.
Jakmile násilník vystřízliví, čekají ho
další patálie se zákonem. „Napadení
ženy policisté prověřují pro podezření z přečinu nebezpečného vyhrožování. V případě prokázání viny
a odsouzení podezřelému za tento
čin hrozí trest odnětí svobody až na
tři roky,“ potvrdil Kořínek.

PROSTĚJOVMinulýpátek14.dubna odpoledne si osmatřicetiletý
muž vyjel na motocyklu značky
Yamaha. Možná tak učinil už několikrát předtím, ale tentokrát štěstí
neměl. Nejenže měl nehodu, ale
ještě mu byla zjištěna „černá jízda“...
„Při jízdě po ulici Okružní v Prostějově muž nepřizpůsobil rychlost
hustotě provozu v době, kdy zprava
z ulice Lidická najíždělo do křižovatky osobní auto značky Volvo. Motocyklista nezvládl řízení, upadl na
silnici a tělem narazil do uvedeného
vozidla. Došlo ke střetu a hmotné
škodě na vozidlech ve výši třiceti tisíc
korun,“ popsal událost František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Motorkář byl z místa nehody převezen na ošetření do nemocnice.
Jenže, věc má ještě jeden háček.
„Muž má vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel, a to až
do srpna roku 2019,“ prozradil s údivem Kořínek. V současné době je
tak podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání s tříletou trestní sazbou
odnětí svobody. Dechová zkouška
na alkohol byla u obou řidičů negativní.
(pk)



Sebral hodinky i šperky
V přesně nezjištěné době během
předminulého víkendu se dosud nezjištěný pachatel vloupal
do bytu v domě v Milíčově ulici.
Pachatel po násilném překonání
vstupních dveří byt prohledal
a odcizil z něho jedny dámské hodinky značky Guess a zlaté a stříbrné šperky v celkové hodnotě za
bezmála osmnáct tisíc korun. Na
další tři tisícovky pak majitelka
bytu vyčíslila škodu způsobenou
poškozením.

 #   

Nadýchala „zbytkáč“
Minulou středu 12. dubna před
desátou hodinou dopolední policisté zkontrolovali dvaačtyřicetiletou ženu za volantem osobního
vozidla. Při kontrole ve Vrahovické ulici žena policistům nadýchala
0,33 promile alkoholu v dechu.

Past v Kojetínské
V rámci velikonoční dopravně
bezpečnostní akce kontrolovali
prostějovští policisté také řidiče v Kojetínské ulici. Ve středu
12. dubna po jednadvacáté hodině
zadrželi devatenáctiletého řidiče
osobního vozidla BMW. Ten měl
orientační zkoušku na přítomnost zakázaných látek pozitivní na
pervitin a extázi. Hned na počátku
dalšího dne policisté na stejném
místě v Kojetínské ulici v Prostějově zjistili řidiče, tentokrát podnapilého. Byl jím krátce po páté
hodině ráno kontrolovaný devětatřicetiletý řidič osobního automobilu typu Škoda Felicia. Tomu
policisté provedenou dechovou
zkouškou změřili hodnotu 0,33
promile. Oběma řidičům policisté
zakázali další jízdu. Pro své jednání jsou podezřelí ze spáchání přestupku, za který jim hrozí pokuta
v rozmezí od 2 500 až do 20 000
korun a zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu od šesti
měsíců až do jednoho roku.

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!

Ellen PECHÁČKOVÁ
28. 3. 2017 52 cm 3,85 kg
Krumsín

Natálie JIRÁNKOVÁ
10. 4. 2017 48 cm 3,10 kg
Čelechovice na Hané

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

Úterý 18. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

bod programu - čtyřlístková parta se totiž
rozhodla rozšířit své řady o další členy.
„Pro děti jsme připravili zajímavé úkoly
podle povahy hlavních postav - tak třeba
Bobík je docela jedlík a silák, takže si děti
vyzkoušely lov rybiček,“ prozradila Ivana
Kocourková, dobrovolnice ICM Prostějov. „S Fifinkou zase děvčata vyráběla
mašličky do vlasů a kluci motýlka, Pinďa
si jako rychlík připravil běhání s různými
překážkami a s Myšpulínem děti vynalézaly a zkoušely 3D brýle,“ přidala.
Kdo splnil všechny úkoly, stal se čestným občanem Třeskoprsk, členem Čtyřlístku, a získal speciální komiksové číslo, které časopis Čtyřlístek vydal právě
ku příležitosti Noci s Andersenem.
Po večerní svačince se Pinďa rozhodl překonat spolu s dětmi svůj strach a vydal se

s nimi na krátkou stezku odvahy do tmavého lesa za světýlky. Potom už byl čas
pustit se do dalších her a tvoření. „Někdo
si vybral tvoření z korálků, další skládal
origami žabky, maloval záložky nebo hrál
deskové hry,“ přiblížila pokračování večerního programu Anna Müllerová, vedoucí
ICM Prostějov. Kolem půlnoci pak nastal
čas pohádek, nejprve těch animovaných
a potom také čtených, ale to už všichni leželi zavrtaní ve svých spacácích.
Ráno se pak mnohým ani odcházet nechtělo. K snídani byly dobré muffiny
a štrůdly, které napekly maminky, a než
se začali objevovat rodiče, ještě se někteří
vrhli na další vyrábění a tvoření. Pak už ale
nezbývalo nic jiného než sbalit batůžek,
karimatku i spacák a vydat se k domovu.
(red)
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PIVÍN Vytvořit společně velikonoční ozdoby a protáhnout si tělo
mohli rodiče s dětmi ve čtvrtek
6. dubna v pivínské „mateřince“,
kde se konalo „Velikonoční tvoření“ spojené se speciálními soutěžními disciplínami.
„Rodiče pomáhali dětem vyrobit
krabičkové zvířátko, děti rodičům
zase dekorovat velikonoční věnečky. Po pilné práci soutěžily děti
i rodinné kolektivy ve velikonočních
sportovních disciplínách, všichni si
spolu zahráli na zvířátka a na závěr
společně zazpívali ozvěnovou písničku,“ napsala do redakce ředitelka
školy Dagmar Zbožínková. „Děkujeme všem, kteří si našli volnou chvilku a akce se zúčastnili. Kdo přišel,
snad nelitoval,“ vzkázala s úsměvem.
(red)
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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.

Nejenom rodiče těžce
nemocného Davídka,
ale i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník žádá veřejnost
o pomoc. Víčka je možné nadále nosit přímo
k nám do redakce v Olomoucké ulici. „Za sběr
víček předem všem moc
děkujeme! Máme obrovskou radost z toho, že ne
všem je osud našeho Davídka lhostejný a snaží
se aspoň takto malinko
pomoci,“ vzkazují dojatí
rodiče Zdeňka Staňková
a Martin Vítek ze Ptení.
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PROSTĚJOV Během již deváté Noci
s Andersenem navštívili Informační
centrum pro mládež (ICM) Prostějov
Fifinka, Pinďa, Myšpulín i Bobík ze
Čtyřlístku, aby si mezi dvaadvaceti malými nocležníky našli nové kamarády
a společně si užili spoustu her, tvoření
a pohádek.
Poslední březnový večer ožilo prostějovské ICM nečekanou návštěvou. Na děti,
které chtěly v jeho prostorách na Cyrilometodějském gymnáziu strávit tajemnou
Noc s Andersenem, se přijely podívat
postavičky z legendárního časopisu Čtyřlístek.
Nejdřív bylo důležité se pořádně seznámit, a to jak mezi sebou, tak i s komiksovými postavičkami, které si pro děti připravily kvíz. Po společné večeři nastal hlavní

Letošní Noc s Andersenem v duchu legendární party

Postavičky ze Čtyřlístku našly nové kamarády

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!

Tereza MELKOVÁ
10. 4. 2017 50 cm 3,65 kg
Určice

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì
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měsíci a o 96 osob více než ve stejném
měsíci minulého roku,“ vyjmenoval
nejdůležitější aspekty aktuální statistiky
nezaměstnanosti Jaroslav Mikšaník,
analytik trhu práce z Úřadu práce ČR,
krajské pobočky v Olomouci.
Do zaměstnání ve sledovaném
měsíci nastoupilo 3 064 klientů
Úřadu práce, tedy o 1 013 více než
v předchozím měsíci a o 72 méně než
ve stejném měsíci minulého roku.
Dále 657 uchazečů o zaměstnání
bylo umístěno prostřednictvím
úřadu práce, což je o 246 více než
v předchozím měsíci a o 391 méně
než ve stejném období minulého
roku. Dlužno dodat, že 847 uchazečů
bylo vyřazeno z evidence Úřadu
práce bez umístění.
Ve všech regionech Olomouckého
kraje došlo meziměsíčně k poklesu nezaměstnanosti – nejvíce na
Přerovsku (o 8 %) a Olomoucku
(o 7,5 %), naopak nejméně na
Prostějovsku (o 5,4 %). „Co se
týká Prostějovska, tady evidujeme
k jedenatřicátému březnu celkem 3 196
lidí bez práce, z toho 1 727 žen. Naopak
prostějovské firmy hlásí na úřad
1 444 volných pracovních míst a podíl
nezaměstnaných činí v Prostějově 3,5
procenta,“ uvádí Mikšaník.
Ke konci března bylo evidováno na
Úřadu práce ČR, Krajské pobočce
v Olomouci, celkem 11 829 žen
bez zaměstnání. Jejich podíl na
celkovém počtu uchazečů činil 47,6
procenta. V evidenci bylo 3 626
osob se zdravotním postižením,
což představovalo 14,6 procenta
z celkového počtu nezaměstnaných.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo
7 078 uchazečů o zaměstnání, což je
osmadvacet procent všech uchazečů
vedených v evidenci.
(red)
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Grepl, ředitel společnosti FCC Prostějov. Také on si je vědom velmi častých
prohřešků řidičů, kteří se vůbec nesnaží
přeparkovat si své auto a dát tak možnost úklidovým četám vyčistit danou
lokalitu. „Souhlasím s tím, že nerespektování dopravního značení upozorňujícího blokové čištění je častým problémem, bohužel díky těmto parkujícím
vozidlům pak není možné celou oblast
vyčistit,“ dodal Grepl.
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PROSTĚJOV Už na konci března
Večerník informoval o plánech
při výstavbě nového krytého plaveckého stadionu v aquaparku.
Původně zamýšlený padesátimetrový bazén chtějí radní zkrátit na
polovinu, především z úsporných
důvodů. Tato myšlenka se živě
probírala i při pondělním jednání
zastupitelstva.
„Žil jsem v domnění, že projekt na
padesátimetrový bazén je konečný,
ale ve Večerníku jsem četl, že ho
chcete zkracovat. Mohu vědět, jak
se tato situace vyvíjí?“ zeptal se radních opoziční zastupitel za KDU-ČSL Petr Kousal. „Pravdou je, že
původní varianta počítala s padesátimetrovým bazénem s šesti drahami. Pan zastupitel Matyášek nám
sdělil, že při plaveckých trénincích
v takovém případě trenéři na děti
nedohlédnou, a navrhoval v polovině bazénu vybudovat stěnu či nějakou přepážku. Bazén takové délky
by stál přes tři sta šedesát milionů,
což je opravdu moc. Při prezentaci
projektu jsem tedy navrhla, že než
aby děti byly v tak velkém plaveckém bazénu v nějakém nebezpečí,
ať raději postavíme pětadvacetimetrový bazén, a třeba s deseti drahami.
Na druhé straně zase cítíme obrovský zájem veřejnosti o dlouhý padesátimetrový plavecký bazén...,“ objasnila Alena Rašková, primátorka
Statutárního města Prostějova. „Do
dnešního dne pořád ještě nejsme
rozhodnuti, jakou cestou půjdeme.
Naše konečné slovo však stejně
bude posuzovat zastupitelstvo, které
rovněž rozhodne o konečné výši investice do nového krytého zařízení
v aquaparku,“ dodala.
(mik)

SE JEDNÁ

O délce bazénu

„Pro odběratele, který má u nás stálou objednávku, si můžeme dovolit
vyrazit datum spotřeby na etiketě
nahoře na víčku kelímku. Ostatním
zákazníkům, kteří podle své potřeby
od nás berou jen dvě nebo tři pomazánky denně, vyrážíme toto datum
na kelímek. V tomto konkrétním případě, tedy dodávky do vrahovického
obchodu, došlo k nedopatření tím,
že naše nová mladá pracovnice vzala

Michal KADLEC

URČICE, PROSTĚJOV V minulém vydání Večerník upozornil
na zkušenost mladé maminky
z Vrahovic, která v místní prodejně
zakoupila nivovou pomazánku, jež
podle jejího názoru byla zkažená.
Pochybnosti budily už samotné
údaje na obalu. Přestože na kelímku bylo datum doporučené spotřeby až 8. dubna, na víčku bylo vyraženo období lednové! K celé situaci
se naprosto férově a příkladně postavil majitel výrobny lahůdek z Určic Antonín Jelínek. Ten Večerníku
podrobně vysvětlil, jak k celému
omylu došlo...

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!

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 (přichází
na řadu dnes) a na závěr každého měsíce přijde 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...

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

omylem již dávno vyřazenou etiketu
s lednovým datem, přičemž na kelímek vyrazila správné datum spotřeby
do osmého dubna. Tímto přiznávám,
že k chybě došlo u nás ve výrobně. Vedoucí prodejny z Vrahovic tedy v žádném případě etiketu s datem spotřeby
nepřerážela, jak si původně myslela
zákaznice, která nivovou pomazánku koupila,“ uvedl majitel Lahůdek
z Hané Antonín Jelínek. Jedním dechem ale dodal, že pomazánka nemohla být zkažená! „Výrobek děláme
u nás třikrát týdně, s přímým použitím také na chlebíčky. Tuto konkrétní,
dodanou do Vrahovic, jsme vyrobili
devětadvacátého března, a jelikož má
doporučená spotřeba je do deseti dní,
dubnové datum bylo v pořádku. Nic
starého nemohlo v pomazánce být,“
tvrdí Jelínek. „Víte, Niva má svoji specifickou vůni. Já osobně tento sýr vůbec nemám rád, nevoní mi. Na druhé
straně je spousta lidí, kteří právě tento
výrobek vyhledávají. Každopádně někdy prostě udělá své. I proto po lhůtě
spotřeby výrobky z nivy automaticky
ze všech prodejen stahujeme a nahrazujeme čerstvými.“

>>>dokončení ze strany 3
„Odsouzený se odvolal, podobný krok
zvažuji rovněž já. V rozsudku se totiž nijak
neřeší náš návrh, aby byl zároveň policista
zbaven výkonu služby. V ostatních ohledech
se ale státní zastupitelství s výrokem soudu o
vině i s výší trestu ztotožňuje,“ připojil.
Radim S. před senátem Okresního soudu
v Prostějově uvedl, že je strážníkem
městské policie deset let, předtím sloužil
stejnou dobu u Policie ČR. „Nikdy
předtím jsem služební zbraň takto
nepoužil,“ odpověděl soudkyni na jeden
z dotazů. Nepoužití slzného plynu, který
měl stejně jako pistoli na opasku, vysvětlil
tím, že jako zbraň by byl podle jeho
mínění proti útočícímu psovi neúčinný.
Rozsudek Okresního soudu v Prostějově mnohé překvapil, jiní zase cítí
zadostiučinění. „Těžko se mi k výroku
soudu vyjadřuje, ostatně ani není v mé kompetenci jej nějak komentovat. Uvedeného
strážníka necháváme stále ve službě, což
zákon umožňuje. Rozsudek totiž není pravomocný, uvidíme, jak dopadne odvolání,“
zareagoval na přímý dotaz Večerníku Jan
Nagy, velitel Městské policie Prostějov.



„Jedná se o hodně nešťastný případ,
který se velmi těžce posuzuje. Věřím, že
strážníci městské policie jsou k podobným úkonům velmi dobře vycvičeni.
Uvedený muž jednal tak, jak jednal,
a pouze odborníci mohou posoudit, zda
to bylo v souladu se zákonnými postupy.
Osobně je mi ho líto, ale rozhodnutí
soudu je potřeba respektovat. Uvidíme,
zda odvolací soud bude mít jiný právní názor,“ sdělil nám prostějovský exprimátor
Miroslav Pišťák, který má na magistrátu
městskou policii v sekci. „Co se týká jeho
dalšího působení ve službě, počkáme si
skutečně až na rozhodnutí odvolacího
soudu. Potom oslovím právníka a budu
chtít znát jeho názor. Podle mého názoru
však zkušený strážník je již dostatečně
postižen tím, že se tato záležitost projednávala u soudu, což ho zcela jistě zasáhlo.
A určitě je to pro něj velkým poučením.
Na druhé straně, jak by asi zareagovali jiní
policisté, kdyby na ně dorážel rozzuřený
pes a oni cítili povinnost chránit i jiné,
civilní osoby? Nevím, opravdu těžko se
laikovi tento zákrok posuzuje,“ konstatoval Pišťák.

 

PROSTĚJOV Rozsáhlá a dlouholetá rekonstrukce prostějovské radnice za
desítky milionů korun, která skončila teprve vloni, má první trhliny. A to doslova! Na úterním pokračování zastupitelstva města upozornil na tuto skutečnost jeden z opozičních politiků.
„Generální oprava radnice stála těžké prachy, tak bych se chtěl zeptat, jestli se spraví i všechny závady. Dívám se po této nádherné místnosti a nahoře v rozích vidím,
že jsou promáčené,“ podivil se Petr Kousal (KDU-ČSL). Vedoucí odboru rozvoje
a investic prostějovského magistrátu mu dal za pravdu. „Ano, o tomto problému víme
a reklamovali jsme ho. Snažíme se s firmou pouze zkorigovat vhodný termín, protože opravy si vyžádají stavbu lešení, což může narušit již dohodnuté termíny svateb či
jiných slavnostních událostí. To, že nám po rekonstrukci zatéká do obřadní síně, je
jednou, nikoliv jedinou vadou, na kterou jsme uplatnili reklamační řízení. Je nutné
si ale uvědomit, že při tak náročném investičním celku se zpravidla objeví pár nedůsledností. Není to nic nenormálního,“ uvedl Antonín Zajíček.
Primátorka Statutárního města Prostějov Alena Rašková (ČSSD) však až
takovou omluvu pro dělníky, kteří zpackali rekonstrukci obřadní síně, neměla. „Na to, že se jednalo o firmu, která se chlubila, že umí rekonstruovat památky, mě taková hrubá chyba osobně mrzí moc,“ pronesla první žena Prostějova.
(mik)

Do obřadní síně
radnice ZATÉKÁ

PROSTĚJOV Na pozici vedoucí oddělení Kulturního klubu DUHA nastoupila Pavla Vašková. Ještě nedávno kulturní redaktorka a obchodní manažerka PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se již oficiálně představila na místním
zastupitelstvu, čímž byla její inaugurace ve funkci pečetěna. Nyní již může pracovat nejen na lepším jméně z pohledu veřejnosti dosud spíše strnulé organizace. Na otázky týkající se náročnosti práce, poměrů v „Duze“, vlastních
představ a také chystaných změn odpovídala v rámci našeho nového seriálu „NA ROVINU“.
„Myslím si, že fungovala kvalitně i v předEXKLUZIVNÍ
chozích letech. Chtěla bych upozornit na
rozhovor
to, že na kompletní administrativu a sestavování programu jsou tu v současné době
pro Večerník
tři lidé, což opravdu není mnoho vzhleMartin
dem k množství práce, kterou je potřeba
zvládnout. Málokdo si dokáže představit,
PYTELA
co všechno obnáší takto široký a snad
 Co vás vůbec vedlo k tomu, abyste i kvalitní program zajistit. Samozřejmě však
nechci zůstat na místě, ale úroveň Duhy
se zúčastnila výběrového řízení?
„Kulturní prostředí je mi odjakživa blízké, pozvednout zase o kousek výš.“
dá se říct, že jsem v něm vyrůstala. Velký  Stihla jste již provést některé
podíl na tom mají především oba rodiče, změny?
!"    
kteří se v oblasti kultury aktivně činili. „Každý s novou vedoucí čeká, že přijdou
Nejblíže mám k hudbě a divadlu. A byla okamžité změny, že se hned začne vše Co se týče konkrétního programu, čeká
měnit,
prostě
něco
dít.
(úsměv)
Snažím
se
nás toho tento rok ještě spousta. V souto právě možnost aktivně zasahovat do
místního dění, podílet se na sestavování na to jít postupně a nejprve zabředávám časné době probíhají krajské přehlídky,
programu, co mě nejvíce lákalo na tom do papírové agendy, bez čehož by to ab- kterých letos organizujeme sedm, máme
stát se vedoucí Kulturního klubu Duha. solutně nešlo. Spadá sem chystání finanč- za sebou Velikonoční jarmark, následoTaktéž si myslím, že vzhledem k tomu, ních profilů smluv, dotační a grantová vat bude Wolkrův Prostějov a velmi bočím vším jsem již prošla a kolik zkušenos- administrativa, vyřizování faktur či práce haté Prostějovské kulturní léto, tradiční
tí jsem již nasbírala, mám na této pozici s několika počítačovými programy. Nyní Hanácké slavnosti i Prostějovská zima.
snad co nabídnout. Jsem v kontaktu s ma- snad mohu prohlásit, že se v tom všem Osobně se nejvíce těším na celostátní
nažery kapel, divadly, hudebníky či herci docela orientuji a v nejbližší době mohu přehlídku uměleckého přednesu a divadel poezie. Považuji tuto událost za něco,
a to je tím pravým, co mě naplňuje postoupit zase o krok dál.“
a opravdu baví. Oblast kultury je nejen  Čeho se tedy příznivci kultury co naše město potřebuje. Jedná se o pár
dní, kdy to u nás žije podobně jako v němou prací, ale taktéž koníčkem. Ono pa- v budoucnu dočkají?
pírování a odpracované hodiny navíc se „V současné době se snažíme zkvalit- kterých univerzitních městech, přijede
nit internetovou propagaci našich akcí, spousta mladých lidí z celé republiky a nadíky tomu dají skousnout.“ (úsměv)
 Jaký máte názor na dřívější fun- došlo k zřízení facebookového profilu víc se letos koná jubilejní šedesátý ročník!
a připravujeme také změnu webovek. Rozhodně je tedy nač se těšit.“ (úsměv)
gování Duhy?
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Nespokojenost mladé maminky
z Vrahovic jej velmi mrzí. „Přestože
reklamaci má řešit vedoucí prodejny,
hrozně rád bych celý problém vyřídil
osobně! Pokud se mi podaří získat
kontakt na onu nespokojenou zákaznici, pozval do ji naší výrobny a za nedopatření se revanšoval. Rád bych této
paní také ukázal, jakým způsobem nivovou pomazánku vyrábíme a jak vše
distribuujeme do obchodů,“ vyslovil
sympatické přání Antonín Jelínek.
A byl to Večerník, kdo se souhlasem
H. V. z Vrahovic předal podnikatelovi její telefonní kontakt. „Ráda
pozvání pana Jelínka přijmu. Mně ale
šlo hlavně o to, že jsem při vyřizování
mé reklamace byla hrubě napadena
a urážena vedoucí vrahovické prodejny...,“ neskrývala přetrvávající rozladění z celé záležitosti. Šéfka obchodu
se vyjádřila již v minulém vydání. „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,“ sdělila Olga Kondášová.
A tak se i stalo...
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„Chci se revanšovat,“
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Prostějov (red) - Dodávka a instalace
svislého dopravního značení za 14 257
tisíc korun a opravy městského mobiliáře či odpadkových košů za 70 017 korun.
To jsou finance, které se připisují na vrub
„tvůrčím“ aktivitám vandalů a dopravním nehodám. „Konkrétně jde o plnění
pojistných událostí, při kterých došlo
k poškození majetku města. Šlo o opravu
poškozeného dopravního značení v ulici
Sladkovského a dále o opravu dopravního značení při nehodě v Dolní ulici. Za
jako naprosto zbytečný výdaj ovšem považujeme to, co zbylo po silvestrovských
vandalech. Poškodili odpadkové koše za
70 017 korun,“ vyjmenoval Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.

Náprava po vandalech

Prostějov (red) - Rada města Prostějova odsouhlasila realizaci druhé části projektu Ozelenění ulice Krasická. „Okolní
prostory ulice čeká založení nových trávníků, tady půjde konkrétně o sto čtyřicet
metrů čtverečních. Součástí je také ošetření stávajících čtyřiatřiceti stromů, plus
roční následná údržba,“ uvedl k projektu,
který byl zahájen na konci minulého
roku, náměstek primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko). „Tehdy probíhalo, a je třeba
zdůraznit, že na žádost tamních obyvatel,
kácení stromů, které podle jejich stížností
nálety zanášely jejich pozemky. Na místa
po těchto dřevinách jsme nechali nasadit
stromy nové, které by už neměly přilehlé
zahrady znečišťovat,“ připomenul Pospíšil. Zbývající část projektu by měla být
dokončena do 30. června a městskou
pokladnu bude stát 437 471 korun.

Zelená pro Krasickou

RYCHLÝ


zpravodajství

navštivte stále více oblíbenější inter

2012

1215

2013

1117

2014

1045

(od 1. 4.
do 7. 4.)

2017

47

munikací, čímž dochází ke zkvalitnění
vozovek. Motorové automobily ponechané v zóně blokového čištění však
tomuto úkonu často brání. Příčinou je
především skutečnost, že si řidič údajně nevšimne dopravního značení, které
je v dané lokalitě umístěno sedm dní

2015

2016

1226 1218
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Tisícovky řešených přestupků a pokut
za statisíce korun. A všechno málo!
Prostějovští šoféři či šoférky se dosud
nenaučili respektovat dopravní značení, které ohraničuje zóny blokového
čištění. „Každoročně probíhá v ulicích
města strojní čištění pozemních ko-

Michal KADLEC

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOVA už je totady zase! Od prvního dubna bylo v Prostějově
spuštěno letošní blokové čištění ulic. Každý rok je to stejné, řeknete
si. A máte pravdu, přestože už několik let jsou Prostějované všemi
možnými způsoby upozorňováni na tuto činnost, kterou pro město
zajišťuje společnost FCC, majitelé či majitelky aut se chovají rok co
rok úplně stejně! V místech, kde se koná předem naplánovaný úklid,
desítky z nich naprosto ignorují dopravní značení a včas si nepřeparkují svá vozidla. Překáží tak úklidovým četám, které jsou nuceny
toto místo obejít a nechat jej po zimě neuklizené. Přestože městská
policie dlouhodobě zdůrazňuje, že těmto přestupcům bude udělovat přísnější pokuty, situace se nikterak nelepší...

den nepřeparkují, musí počítat s postihem. Strážníci mohou v tomto případě udělit blokovou pokutu do výše
dvou tisíc korun. U správního orgánu
je pak pokuta do dvou a půl tisíce, ale
navíc musí přestupce zaplatit správní
poplatek,“ upozorňuje Greplová.
Vymyslet něco nového, co by řidiče
donutilo respektovat značky i práci jiných lidí, je strašně složité. „Co
s tím, nad tím si lámeme hlavy už delší
dobu... Město nadále zůstává rozděleno
do třiapadesáti bloků s čistěním minimálně dvakrát ročně. Přestupky řidičů
se rok co rok stále opakují ve stejné
míře. Jde samozřejmě o největší problém, který řešíme pouze přes městskou policii důslednými kontrolami
a následným udělováním pokut,“ konstatuje Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Prostějova, který má
v gesci komunální služby.
Večerník také zajímalo, co se děje s místem, které kvůli nesvědomitému řidiči
zůstane neodklizené. „V případě, že
parkující vozidlo odjede ještě v průběhu
blokového čištění, je místo uklizeno. Pokud parkuje i další dny, řeší se úklid místa
individuálně,“ odpověděl Pospíšil.
Blokové čištění Prostějova stojí městskou pokladnu každoročně miliony
korun. „Je pouze dílčí součástí celoročního úklidu města, který zahrnuje strojní, ruční a chemické čištění, splachování
komunikací a čištění dešťových vpustí.
Ročně jsou na komplexní čištění města
vynaloženy finanční prostředky ve výši
zhruba třinácti milionů korun,“ upřesňuje náměstek primátorky
Samotná společnost FCC má nyní za
sebou už třítýdenní cyklus strojního
čištění v různých lokalitách města.
„Naše příprava na tuto činnost byla
naprosto standardní, zásadní je v tomto případě připravenost techniky. Již
od začátku března se na základě objednávek z Magistrátu města Prostějova provádí strojní čištění městských
a krajských komunikací, takže přechod
na režim blokového čištění pro nás byl
snazší, protože všechny servisní úkony na technice již byly s předstihem
provedeny,“ sdělil Večerníku Martin

předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich
počet nižší o 5 509. V průběhu měsíce
bylo nově zaevidováno 2 582 osob. Ve
srovnání s minulým měsícem to bylo

 '( )! *+

o 96 osob více a v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku méně
o 70 osob. Z evidence během měsíce
odešlo celkem 4 481 uchazečů, což je
o 1 326 osob více než v předchozím

PROSTĚJOV Minulou středu dopoledne ohodnotili prostějovští policisté
pětisetkorunovou pokutou chování
starší řidičky za volantem Renaultu,
která se vůbec nevěnovala situaci na
silnici a zezadu nabourala jiné auto.
„Ve středu dvanáctého dubna před
devátou hodinou došlo v Plumlovské
ulici k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů. Během šetření policisté
zjistili, že sedmasedmdesátiletá řidička
automobilu značky Renault při jízdě
od Mostkovic přehlédla kolonu vozidel
před okružní křižovatkou u nákupní
zóny a zezadu narazila do vozidla značky
Kia. Řidička Renaultu byla se zraněním
převezena do prostějovské nemocnice,
ke zranění dalších osob nedošlo,“ uvedl

František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody na vozidlech byla předběžně vyčíslena na 50
000 korun. „Alkohol byl u řidiček obou

vozidel vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Přestupek řidičky
Renaultu policisté vyřešili uložením
blokové pokuty ve výši pěti set korun,“
doplnil Kořínek.
(mik)
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v Plumlovské, měla to za pět set!

Babička za volantem bourala

OLOMOUCKÝ KRAJ Během března tohoto roku se celkový počet
uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji snížil o 7,1 procenta.
Momentálně hledá uplatnění na
trhu práce 24 846 lidí. Hlášených
volných pracovních míst je naopak
o 7,5 procenta více, momentálně
7 161, přičemž podíl nezaměstnaných
klesl na 5,5 procenta.
„Počet nezaměstnaných v rámci celého
kraje byl o 1 899 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku jich
bylo o 5 281 osob méně.
Z tohoto počtu bylo 22 904
dosažitelných uchazečům o zaměstnání
ve věku od patnácti do čtyřiašedesáti
let. Bylo to o 1 933 méně než na konci

NÍZKÁ NEZAMĚSTNANOST

V Prostějově je REKORDNĚ

dopředu. Dalším důvodem je, že řidiči
neznají význam dopravní značky ´IZ
8a´ Zóna s dopravním omezením. Tu
ruší pouze značka ´IZ 8b´ Konec zóny
s dopravním omezením. Zónu s dopravním omezením ´IZ 8a´ neruší křižovatka, jak se mnoho řidičů domnívá.
Je zřejmé, že nerespektováním tohoto
značení je značně obtížné dané ulice
vyčistit,“ konstatuje Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Blokové čištění komunikací se provádí podle daného harmonogramu
v určených termínech. „Pro ty, kteří
mají zájem vědět s časovým předstihem, kdy a kde bude strojní čištění
probíhat, naleznou bližší informace
na internetových stránkách města,“
připomíná Tereza Greplová. Aktuálně na nejbližších sedm dnů zveřejňuje tyto zprávy i PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Není to však jediný
způsob, kterým jsou občané upozorňováni na strojní čištění daných lokalit. „Strážníci s megafonem objíždějí
několik dní předem ulice, ve kterých
se bude čistit, a upozorňují občany
na tuto skutečnost. Zároveň jsou na
vchodových dveřích větších domů
vylepovány plakátky,“ přidává velitel
Městské policie Prostějov Jan Nagy.
„Občany upozorňujeme i na fakt, aby
svá vozidla nestavěli na ulici ihned po
strojním vyčištění. Zaměstnanci firmy
FCC Prostějov pak totiž nemohou
vozovku řádně dočistit! Zákaz stání
v zóně je platný po celý časový úsek
uvedený na dodatkové tabulce, pokud
nejsou značky odstraněny dříve. Jestliže řidiči uvedenou dopravní značku
nerespektují nebo své vozidlo v daný

KADLEC

Michal

publicistika

Jsme na prahu krásných jarních a letních měsíců, a že bude letos pořádné
horko! Jestli jste teď nabyli dojmu,
že vládnu některými nestandardními meteorologickými metodami
typu loupání v koleni, není tomu
tak. Přestože bych si přál krásné slunečné léto, ona poznámka se týkala
mezinárodní situace.
Pakliže totiž někdo doufal, že se nová
Trumpova administrativa zaměří na
udělání pořádku v Americe a přehodnotí roli světového četníka, který nejprve střílí a pak se ptá, nedávný útok

na základnu syrského letectva, bojujícího s mezinárodním terorismem, jej
definitivně vrátil do reality. Otázkou
zůstává, kdy se podobnými „výstřelky“ podaří zasáhnout ruský personál
či infrastrukturu, a pak může přijít
ono horko mnohem intenzivnější,
než bylo jednoho roku 6. července.
Kdo si podobné starosti nepřipouští, bude především shánět na letní
grilovačky soudky pěnivého moku
a výčep. Ten si vypůjčí třeba ve specializované prodejně s nápoji, jen je
třeba dát si pozor, z jakého pivovaru

TOMÁŠ KALÁB
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máte soudek. Jestli máte na soudku
typ bajonet a u výčepu „žehličku“,
potečou vám do nachystaných krýglů tak akorát vlastní sliny. A to ještě
nemluvím o třetím typu „kombo“.
Tak mám dojem, že exkluzivně placení úředníci v Bruselu se za naše peníze neuvěřitelně flákají. Kdyby byli
co zač, už dávno máme evropskou
směrnici harmonizující výčepní ventily. Z hlediska politické korektnosti
doporučuji „žehličku“ symbolizující
schopnost kompromisu. Bajonet zní
příliš agresivně.
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letos slavíme jubileum...

slední době to není zrovna běžné,
k rozhodnutí konšelů se postavili
kladně i sami občané Prostějova,
kteří v masovém měřítku podepsali petici za zachování stávajícího
stavu parku ve Studentské ulici.
Tak co kdo chce ještě víc? Židovská
obec požaduje celý tento park,
chce ho oplotit. A školáci, rodiče,
ostatní občané, vy si choďte, kudy
chcete... Drtivá většina z nás je
proti, tak proč má takovou věc řešit
cizí člověk? Nechápu to a nikdy to
ani nepochopím. Na co jiného tedy
máme naše radní, které jsme si zvolili, než aby hájili naše zájmy? Volili
jsme Prostějovany, nikoliv Špidlu!

(  ")

Už několikrát jste ve Večerníku otiskli
celostátní pátrání po hledaném Romovi. Panebože. Vždyť toho člověka vídávám tak dvakrát denně ve Zlaté bráně
nebo v jejím nejbližším okolí. Už asi
dvakrát jsem to hlásila na linku 158, ale
od té doby jsem toho hledaného viděla
ještě mnohokrát. Nevím, co si mám
o tom myslet a jak pracuje naše policie,
ale zřejmě po něm zas až tak usilovně
nepátrá...
J. R., Prostějov
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Přechod pro chodce za železničním přejezdem v Olomoucké ulici
směrem k Sídlišti E. Beneše je zcela
zbytečný. Chodím tudy několikrát
denně a vždy tady stojím dlouhé
minuty, protože mě žádný řidič nechce pustit přejít silnici na druhou
stranu. Každý spěchá, aby rychle
přejel křižovatku na zelenou. Ta bílá
zebra rozhodně není bezpečná.
Milada Pokorná

Četla jsem ve Večerníku článek o železniční nehodě u Vrbátek ze dne 11. září
1957. Můj táta měl bratra, který byl v té době zaměstnaný u železnice. Vzpomněl si na své trauma, které si z toho dne nese. Tehdy mu bylo osmnáct let.
Přijelo auto, že má bratr okamžitě jet s nimi do Vrbátek, že je tam havárie. Táta
byl u toho a jel taky, že pomůže. Jenže když tam přijeli, utrpěl obrovský šok.
Říkal, že všude byly utržené končetiny, mrtvá těla, ty končetiny nějak dávali
k těm mrtvým tělům, vozili je zřejmě i do Olomouce. Mrtvá těla byla probodaná částmi dřev z takzvaných „dřeváků“. Byly to dřevěné vagóny ze silných
latí vedených vodorovně. Tyto vagóny ale nebyly jediné. Mezi ně totiž zapojili i těžké železné vagóny na přepravu nákladu. A ty roztříštily ty dřevěné. Táta
nesouhlasí s počtem mrtvých. Bylo jich prý daleko víc. Také si pamatuje, jak
mladý a nezkušený přednosta stanice stál jako socha. Nedokázal se pohnout.
Zřejmě to byla jeho chyba. Ale pak na něj navalili celou odpovědnost a táta
neví, co s ním bylo dál. Ví jen, že pro něj přijelo auto Státní bezpečnosti, které
ho odvezlo, následně byl obžalován. Tátův bratr už bohužel zemřel, tak nemám
víc informací. A táta mi toto řekl o samotě. Byl velmi špatný z toho, co tam viděl.
Jsem zdravotní sestra a vzpomněla jsem si, že mi kolegyně kdysi dávno během
nočních směn říkaly, jak to bylo hrozné. Přeji Večerníku hodně štěstí v nalézání
pravdy pohřbeného neštěstí, mě samotnou to opravdu zajímá.
Soňa Krajíčková, Prostějov
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HLAS LIDU

Pan expremiér Špidla se stále snaží
najít východisko z trapné situace, do které jsme se jako město
dostali po odmítnutí židovských
návrhů na rehabilitaci bývalého
židovského hřbitova. Hledá, hledá
a stále hledá. Podle mě ale nic nenajde. Tedy alespoň řešení, které
uspokojí obě strany a dojde se
k nějakému kompromisu.
V souvislosti s tím mě ale napadá
jiná věc. Proč o nás proboha rozhoduje někdo jiný a úplně cizí?
Vždyť už naši volení zástupci v radě
města rozhodli, že se nebude ustupovat těmto naprosto nesmyslným
požadavkům! A co víc, ač v po-

Ahoj,
jelikož máme po Velikonocích, lze zcela s určitostí tvrdit, že je jaro definitivně
tady. A tak se pojďme společně zamyslet, co nám všechno může přinést...
Kromě toho, že nám vše kvete na
pěkně upraveném náměstí, okolních
parcích a zelených plochách, tak nám
také „kvetou“ kavárenské a hospodské zahrádky, což je neklamná známka toho, že alespoň někdo přežil nesmyslné zavedení EET, načež bude
dál bojovat s molochem zvaným
stát a ministerstvo financí. Z těchto
zahrádek lze dobře pozorovat život
a diskutovat zde o něm. Přiznejme si,
že pokud okolo budou chodit krásné
ženy, hned jsou ty diskuse o životě
veselejší... A pokud se ženy po velikonoční pomlázce na nás nenaštvaly,
tak doufám, že nám zase předvedou,
proč tak často české dámy vítězí
v nejrůznějších soutěžích MISS
a proč se říká, že jsou jedny z nejkrásnějších na světě.
Na zahrádkách nebo spíše v zákoutích
restaurací se také bude ladit strategie na
podzimní celostátní volby, v době sepisování tohoto sloupku již dva politické
subjekty v našem krásném Národním
domě ladily z pohledu místní členské
základny, co vlastně na podzim voličům připravit.
Určitě se zvedne průtočnost dopravy, protože do ulic vyjede množství
motorkářů, kolařů, in-line bruslařů
a řidičů, co jezdí jen za sucha, takže
všem těmto vzkazuji: „Pozor, vážení, je
vás mnoho a nehoda není náhoda. Než
prožít jaro a léto v nemocnici, je dobré
u ježdění a sportování myslet hlavou.“
Další skupině, která se zjeví, já říkám
„loskutáci“. Jsou to amatérští zahrádkáři, což je v pořádku, jelikož pěkná zahrádka potěší. Bohužel to budou také
amatérští řemeslníci, takže nás čeká vrtání, řezání, hoblování a jiné doprovodné pazvuky. Zde bych chtěl upozornit,
že my neloskutáci oceníme klid v době
večerní a víkendové, tak nás s těmi pazvuky otravujte přiměřeně.
Všem normálním lidem pěkné jaro.
Marty

MARTYHO
SLOUPEK
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eden můj známý je promovaný
matematik. Při zaměstnání začal
studovat právo. Díky svému nasazení
i inteligenci zvládl během předepsaných pěti let udělat všechny požadované zápočty a zkoušky. Jako téma své
diplomové práce si vybral evropský
právní systém. Do studia se ponořil
s důsledností sobě vlastní. A to se mu
stalo osudným. „Člověče, já jsem přišel na takové věci, které jsem si nikdy

„Jára Cimrman se pokusil vyrobit černou díru,“ konstatovali
přední čeští astronomové na
nedávné konferenci v Brně.
Slavný český génius se dle nich
snažil doTálínského rybníka nahánět těžkou vodu. Pokus však
údajně skončil tragédií, když
byl rotujícími vodami pohlcen. Tam, kde pohořel „největší
z Čechů“, však zřejmě brzy
„uspějí“ čeští i evropští zákonodárci. Nejrůznějších právních
předpisů už totiž brzy bude tolik, že ani ten nejslušnější z nás
se jimi nebude schopen řídit.
Hrozí přitom, že soudy přestanou fungovat a systém se
zhroutí do sebe vlastní vahou.
A to je přesně princip vzniku
takzvaných černých děr...
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vůbec nedokázal představit. Napsal
jsem k tomu pomalu celou knihu, ale
stále nejsem hotový. Ze všeho mi vychází následující věc: Systém práva
je jeden strašlivě složitý vtip, který si
každý může vyložit po svém,“ svěřil
se mi nedávno. Kvůli své preciznosti
se přitom není schopen dobrat konce
a odevzdání „diplomky“ neustále odkládá. Čím lépe ho zná, tím menší mu
dává právo smysl.
ěco podobného vám řekne
skoro každý. Spleť zákonů
u nás začíná být neprostupnější než
ta nejdivočejší džungle. Každý, kdo
začal po revoluci podnikat, byl schopný si nastudovat všechny potřebné
zákony. Nějaký čas zvládal sledovat
i jejich postupné úpravy. A teď? Už
není v lidských silách sledovat ani
předpisy, které se týkají jen úzkého
okruhu zájmů. Současná legislativa připomíná pohádku „Hrnečku,
vař!“ Zdá se však, že zákonodárci
zapomněli na ono zásadní heslo
„Hrnečku, dost!“ Proto nám vaří
stále novou a novou právní kaši, která se naprosto nekontrolovaně valí
z (euro)parlamentního hrnečku ven
a pohlcuje vše kolem nás. Kaše je to
natolik lepkavá, že by se v ní utopil
i František Venclovský. Právě proto si
čím dál více lidí najímá právníky, aby
jim tou kaší pomohli se prokousat
a oni sami se vyhnuli bolestem břicha.
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enže není to právě naopak? Nevaří
tu kaši úmyslně právě sami právníci
jen proto, aby měli z čeho žít? Vždyť
jich během posledních pár let kolem
nás neuvěřitelným způsobem přibylo
a vysoké školy jich chrlí stále víc a víc.
Všichni chtějí mít přirozeně z čeho
žít a mnoha z nich jde i o prosazení
práva, konkrétně pak svého vlastního
práva na luxusní auto a dům na klíč.
Kdyby byly zákony rozumné, lidé
by se v nich vyznali a právníky by
v takovém počtu nepotřebovali.
Jenže oni by neměli z čeho žít a museli by se začít živit jinak. Proto dělají vše pro to, aby se tak nestalo...
aktem je, že každý, komu se znelíbí manželka, sourozenec, soused, nadřízený, podřízený či kdokoliv,
komu cokoliv závidí, si v té právní kaši
dozajista nejde něco, co jeho sok porušuje. Nikdo z nás totiž nezná všechny
zákony. Jenže neznalost neomlouvá. Díky tomu jsme všichni potenciální zločinci a záleží jen na tom,
kdo nás dříve či později udá. Vždyť
kdo chce psa bít, právníka si dnes
vždycky najde! Pokud už jsme jednou
nařčeni, musíme si rovněž najmout
svého advokáta a vytáhnout do bitvy
pod heslem „Kdo neporušuje zákony
s námi, porušuje je proti nám“. Právníci znepřátelených stran pak mohou
snést dvě tuny argumentů pro i proti.
Vše bude vycházet z platných zákonů.
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Soudci zůstane, aby si v lepším případě
hodil mincí, v tom horším se přiklonil
na tu stranu, která dá mincí více.
ak z toho ven? Úkolem práva je
upravovat pravidla lidského chování.
Jenže myšlenka, že může být natolik
dokonalé, že postihne vše, co děláme,
je nebezpečný omyl připomínající ambici postavit věž dotýkající se nebes. Její
bibličtí stavebníci si přestali rozumět
a místo věže po nich zbyla jenom jáma.
Jára Cimrman dle českých astronomů
při snaze vyrobit černou díru dokonce
utonul. Tyto příběhy by měly být mementem i pro všechny právníky.
Vždy totiž bude platit, že kdo s čím
zachází, tím také schází...

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

KDO CHCE PSA BÍT, PRÁVNÍKA SI VŽDYCKY NAJDE
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Na co je tedy máme? Co na to harmonizace?





Úterý 18. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

ZAČALO BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ, NEPOUČITELNOST K
Kdo si nepřeparkuje auto, bude ho to finančně víc bolet...
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Pedstavujeme podniky a firmy

Kralický Háj v PR(MYSLOVÉ ZÓN)

WHP: solidní investor, významný zaměstnavatel a dobrý soused
Windmöller & Hölscher Prostjov
k.s. (WHP) ekají v roce 2017 nové
plány a výzvy. Krom rozsáhlých
investic, které vytvoí mnoho nových pracovních míst, chystá slouení se sesterskou firmou BSW.
Navíc v sousedství zane budovat
nový závod firma Danaflex, která
je významným obchodním partnerem WHP.
Ke spojení stávajících firem WHP
a BSW dojde k 1. ervenci 2017.
Nová spolenost ponese název
Windmöller & Hölscher Machinery k.s. Se svými 450 zamstnanci
bude dále plnit významnou pozici
na pracovním trhu a souasn bude
utvrzovat svou mezinárodní pozici.
V prvním kroku musela být zmnna
právní forma BSW z s.r.o. na k.s. „Abychom redukovali vynaložené úsilí,
bylo v této fázi BSW Machinery rovnou pejmenováno na Windmöller &

Hölscher Machinery k.s. Až následn
mže probhnout slouení s WHP.
Projekt bude završen 30. ervna
letošního roku,“ informoval jednatel
WHP Max Westermann.
Slouená firma Windmöller &
Hölscher Machinery k.s. bude plnohodnotn pokraovat v aktivitách, které doposud ob stávající
spolenosti vykonávaly. „Náš závod
v Prostjov je fascinující: moderní, velkorysý, promyšlený a permanentn se rozvíjející. Spojení našich
spoleností je další logický krok vedoucí k zajištní našeho úspchu“,
komentuje situaci jednatel Thomas
Breitenberger.
„Pro vtšinu zamstnanky a zamstnanc slouených firem se
pracovn nezmní prakticky nic.
Chceme však zvýšit intenzitu spolupráce. Jsem pesvdený, že se
od sebe budeme navzájem uit

a úspšn pokraovat v našem
rstu,“ dodává jednatel Westermann.
Velkou investiní akcí je výstavba logistické haly 2 pokrývající pracovní
plochu 3 647 m2. Tu zahájila spolenost WHP koncem minulého roku.
Budova a objízdná komunikace již
zasahují do nov zakoupených pozemk v zadní ásti areálu firmy.
Kolaudace by mla probhnout
v první polovin srpna. Hala bude
pedevším sloužit jako logistický
sklad, ásten ji bude využívat
oddlení kvality a celou tvrtinu
prostor zabere montáž.
Aktivity skupiny Windmöller &
Hölscher pitahují do regionu
další investory. Zaátkem dubna
zastupitelstvo msta Prostjova
oficiáln schválilo prodej pozemku
v sektoru A prmyslové zóny v k. ú.
Kralice na Hané. Ten koupila ruská

17041110429

Montáž osmibarevné tiskárny Dynastar, která loni zazá ila na tiska ském veletrhu

Jednatelé Thomas Breitenberger a Max Westermann

spolenost Danaflex, která je významným obchodním partnerem
WHP. Pozemek, kde letos Danaflex
zahájí výstavbu, se nachází pímo
naproti stávajícímu areálu WHP
a má rozlohu 50 tisíc m2.
Msto Prostjov k prodeji pistupovalo s jasn daným zámrem
a vizí prodat pozemek investorovi, který maximáln prospje
celému regionu, a to ve smyslu
zamstnanosti, obchodní spolupráce s místnímí firmami, finanní
a obchodní stability i potenciálu
budoucího rozvoje. Tyto parametry a podmínky splovala práv
firma Danaflex. Díky spolupráci
s WHP a pedevším díky podpoe msta Prostjova a iniciativ

RNDr. Aleny Raškové a Mgr. Jiího
Pospíšila se podailo dotáhnout
vše do úspšného konce.
Danaflex využívá pro výrobu obal stroje a systémy Windmöller
& Hölscher. Jejími zákazníky jsou
nadnárodní spolenosti jako napíklad Unilever, Nestlé, PepsiCo, Kraft
Foods apod. V Prostjov chce
vybudovat ultramoderní základnu pro svoji obchodní innost
v Evrop. Po dokonení první fáze
výstavby závodu v roce 2018 spolenost zamstná pibližn 100
lidí z regionu a v prbhu dalšího jednoho roku až dvou let má
v plánu projekt rozšíit, zdvojnásobit
výrobní kapacitu a zvýšit poet
pracovník na více než 200.

letos slavíme jubileum...

Úterý 18. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko u toho...

MALÍ
OBCHODNÍCI
BOJUJÍ
V
KONICI
O
*+,-.
V centru města krátce po sobě skončily zlatnictví, fotoateliér i drogerie
KONICE Šestnáct let fungoval na Masarykově náměstí v Konici
Fotoateliér J + V Tylšarovi. Letos v březnu známá „fotografie“
skončila. Podobné je to i v případě nedaleké drogerie. Před
časem zavřelo i bývalé zlatnictví, které nahradila prodejna
zdravé výživy. Jak to tedy s perspektivou drobných obchodníků v Konici vůbec je? Snad v příštích letech zůstane možnost
koupit si na konickém náměstí alespoň svačinu...
exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Sami občané z Konice úbytek obchodů a služeb ve městě vidí jako
problém. Svědčí o tom i výsledky
nedávné ankety, která se objevila na
webových stránkách města. Více jak
devadesát(!) procent respondentů se
v rámci průzkumu vyjádřilo, že značný úbytek obchodů a služeb ve svém
městě vnímají.

„Jestli to tak půjde dál, tak to u nás
skončí jako v okolních vesnicích, kde už
majitelé obchody pozavírali,“ prozradil
Večerníku jeden z občanů Konice, který
nás na celou záležitost upozornil.
Úbytek obchodů a služeb někteří
přičítají nástupu EET. „Náklady
spojené s rozjezdem tohoto nesmyslu a jeho dalším provozem jsou pro
většinu drobných obchodníků poměrně vysoké. ´Soudruh´ Babiš tímto způsobem pouze likviduje svoji
mikrokonkurenci,“ netajil se se svým
názorem Milan Šimík, který řadu
let v Konici působil jako knihkupec.
Později si na náměstí otevřel vlastní

NA VÁŠ NÁMÌT

EXKLUZIVNĚ
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trafiku, kterou však již před rokem
zavřel. „Člověk toho vydělá málo
a ještě je šikanovaný od státu. Lidé
se pak nemohou divit, že obchody
zavírají,“ tvrdí. Drobní živnostníci
v Konici se dle něj potácí na hraně
přežití, ač je ve městě paradoxně relativně nízká nezaměstnanost. „Lidé
ovšem za prací dojíždí a tak často utrá-

cí jinde než tam, kde žijí,“ dodal Šimík.
Trend konce malých obchodníků vnímá i vedení města. „Řada lidí končí
i proto, že odchází do důchodu,“ upozornil v této souvislosti starosta František
Novák, který si však uvědomuje, že kupní síla lidí na Konicku není právě velká.
Je nějaká možnost, jak zlepšit podmínky pro podnikání v Konici?

„Jako město jsme vytvořili průmyslovou zónu, bohužel investoři se nám do
ní právě nehrnou. Problémem je možná i horší dostupnost, dálnice kolem
Konice nevede a asi nikdy nepovede.
Kromě toho chceme v budoucnu nabídnout nové stavební parcely pro nové
rodinné domy. Tento projekt je však zatím na začátku,“ nastínil starosta Novák.

STRAKA Policie podezírá ex-majitele, že

u hřbitova v Jednově ZAPÁLIL DŮM!
NEZAMYSLICE Minulou středu
12. dubna po poledni stačilo dosud neznámému pachateli pouhých patnáct minut k tomu, aby se
vloupal do vozidla zaparkovaného bez dozoru u hřbitova v Nezamyslicích.
„Pachatel do vozidla značky Mercedes-Benz vnikl po rozbití skleněné
výplně dveří u řidiče. Z automobilu
poté odcizil viditelně uloženou dámskou koženkovou kabelku. S kabelkou její neopatrná jednadvacetiletá
majitelka přišla i o mobilní telefon
typu Samsung Galaxy J5 a peněženku s osobními doklady, platební kartou a drobnou finanční hotovostí,“
prozradil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody
na odcizených věcech a poškození
automobilu byla předběžně vyčíslena na více než deset tisíc korun.
„V případě dopadení pachateli tohoto skutku za přečin krádeže a přečin
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ dodal Kořínek.
(mik)

JEDNOV Celkem pět jednotek
hasičů Olomouckého kraje zasahovalo minulé pondělí krátce po
poledni u požáru střechy rodinného domku v Jednově na Konicku. Podle mluvčího krajských
hasičů dům někdo zapálil úmyslně! A policisté? Ti z tohoto činu
podezírají bývalého majitele!

Operační středisko krajských
hasičů přijalo hlášení o požáru objektu v pondělí 10. dubna přesně ve 12.28 hodin. Na
místo ihned vyslalo z řad profesionálních jednotek stanice
Konice a Prostějov, návazně posílené o dobrovolníky z Jednova, Suchdola a Brodku u Konice.

„Plameny zachvátily větší část
střechy staršího, v současnosti
neobydleného objektu. Hasičům se velmi rychle podařilo
požár lokalizovat a následující zhruba hodinu pokračovali
v jeho postupné likvidaci spočívající v dohašování menších
ohnisek. Během své činnosti

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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z půdního prostoru odstranili větší množství slámy a další
skladovaný materiál,“ popsal
celý zásah Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.
Hasičský vyšetřovatel prozatím
nestanovil přesnou výši škody,
předpoklad je ale částka převyšující 100 000 korun. „Během
požáru naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob,“ prozradil
Hošák s tím, že je velmi pravděpodobné úmyslné založení ohně
neznámou osobou!
Na místě byli i policisté. „Provedeným šetřením bylo jako příčina vzniku požáru předběžně
stanoveno úmyslné zapálení,“
potvrdil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. „Jako
pachatele tohoto skutku je podezřen čtyřicetiletý bývalý majitel
domu. Přesné příčiny, okolnosti,
míra zavinění, případně pohnutky pachatele jsou v současnosti
předmětem dalšího šetření,“
sdělil dále k případu Kořínek.
(mik)

RYCHLÝ
NÍK
* + -
ve høe na kytaru
Konice (mls) - Největšího úspěchu ve své dosavadní historii
dosáhli žáci kytarového oddělení ZUŠ Konice v okresním kole
soutěže ve hře na kytaru, které se
konalo právě v Konici. Do krajského dějství pořádaného v Zábřehu
postoupili vítězové svých kategorií
a to Jakub Čadílek a kytarové duo
ve složení Jaroslav Večeřa - Josef
Šimek. Mladí kytaristé se v Konici
připravují pod dohledem MUDr.
Zdeňka Vlka.

Chystají kanalizaci
Seloutky (mls) - Obec Seloutky
podala žádost o vydání územního
rozhodnutí týkajícího se kanalizace
a čističky odpadní vod (ČOV).
V obci by měl být vybudován
dvojí systém kanalizace. Dešťové
vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací, likvidace
splaškových vod bude řešena novou splaškovou kanalizací ukončenou na nové ČOV umístěné na
východním konci obce.

Opraví klubovnu
Pivín (mls) - Obec Pivín dostala
dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj, které poputují na rekonstrukci klubovny pro mladé sokoly
a opravu vozovky v ulici Záhumení.

Zateplí støedisko
Nezamyslice na Hané (mls) Nových oken se v dohledné době
dočká zdravotní středisko v Nezamyslicích. Vedení městyse bylo
pověřeno výběrem dodavatele této
investiční akce.

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

582 333 433 ,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ
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Region čeká velké bourání: TŘI RUINY PŮJDOU K ZEMI!
PROSTĚJOVSKO Hned tři budovy půjdou na Prostějovsku
k zemi díky dotacím z Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky. Jedná se o bývalý pionýrský tábor v Ochozu, obchod
v Bílovicích-Lutotíně a také rodinný dům v Určicích.

Martin ZAORAL
Na 2 650 000 korun se odhadují náklady na bourání budovy bývalého
pionýrského tábora stojícího v lesích
na katastru obce Ochoz na Konicku. Dotace z ministerstva by měla
zaplatit téměř celou demolici. Areál
stojí nedaleko pramene, z něhož
vyvěrá věhlasná Ochozská kyselka.
Její prameny objevili někdy kolem
roku 1900 tři studenti na letním

pobytu. Zpráva o jejím nálezu se
velmi rychle rozkřikla po okolí a
lidé sem začali docházet pro vodu
na pití i k léčebným účelům. Chemické rozbory prokázaly, že užívání
Ochozské kyselky může mít blahodárné účinky na léčbu chudokrevnosti, zažívacích potíží, jater, ledvin,
ale třeba i ženských obtíží. A tak zde
v roce 1925 rodák doktor Josef Špaček z Laškova inicioval vznik lázní. Ty
však příliš neprosperovaly. Naopak se

dařilo hostinci s dřevěným tanečním
sálem, kde se scházela mládež z okolních obcí. Po roce 1980 se tančírna
zbourala a na místě vyrostl pionýrský
tábor. Ten často měnil majitele a po
roce 1989 se pro něj nepodařilo najít
využití. „Budovu chceme odstranit,
provést terénní úpravy, plochu zatravnit a umístit tam nějaké informační
tabule o historii místa. Možná tam
vznikne i venkovní posilovna,“ prozradil starosta Ochozu Martin Bílý.
V Bílovicích-Lutotíně se i díky
dotaci zbourá budova, která kdysi
sloužila jako obchod, poté se stala
zámečnickou dílnou a nyní už je
nějaký čas opuštěná.

Obec na její odstranění získala necelý půldruhý milion korun, celkové
náklady jsou pak okolo 1 800 000
Kč. „Nemovitost by nám překážela
při plánované výstavbě kanalizace,“
zmínil se Miroslav Hochvald, starosta Bílovic-Lutotína.
Nejmenší objekt určený k demolici stojí v Určicích, kde jde o rodinný dům. Náklady na jeho demolici se odhadují na 1 117 000 korun.
„Stavba stojí v asanačním pásmu. Je
zde osm objektů určených ke zbourání, tenhle jsme vykoupili a jsem
rád, že nám na jeho zboření někdo
přispěje,“ radoval se určický starosta
Petr Kouřil.

zjistili jsme
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Finanční podporu od ministerstva pro místní rozvoj ostatně vítají
všechny obce. Ve svých rozpočtech
totiž větší částky potřebné na tyto

účely často hledají jen velmi složitě.
Po demolici budou místa revitalizovaná a připravená k využití za jiným
účelem.

17041310423

Minulé úterý 11. dubna kontrolovali policisté dodržování
rychlostních limitů na dálnici
D46. Krátce po poledni u Olšan u Prostějova, v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 110
kilometrů v hodině, změřili
osobnímu automobilu rychlost
jízdy 139 kilometrů. U devětatřicetiletého řidiče policisté
při následné dechové zkoušce
změřili hodnotu 0,99 promile
alkoholu v dechu. Řidič se k požití alkoholu před jízdou přiznal
a uvedl, že téhož dne od půlnoci do čtyř hodin ráno vypil šest
dvanáctistupňových piv. Dále
uvedl, že jede z Prahy, odkud
vyrazil před desátou hodinou
dopoledne. Protože se jednalo
o cizince a byla důvodná obava,
že by se řízení o přestupku mohl
vyhýbat, policisté stanovili a od
muže vybrali kauci deset tisíc
korun. Další jízdu mu zakázali.
Oznámení o přestupku bude k
dořešení předáno příslušnému
správnímu orgánu.

Cizinec platil kauci

Z trestného činu zanedbání
povinné výživy podezírají policisté osmatřicetiletého muže
z Rousínova. Tohoto skutku se
měl podezřelý dopustit tím, že
v období od ledna roku 2015 do
února roku letošního záměrně
ničím nepřispěl na výživu svých
tří dětí žijících s matkou v obci
na Němčicku. Tato povinnost
mu plyne obecně z ustanovení
občanského zákoníku a dle dohody s matkou dětí se zavázal
k souhrnné platbě 4 500 korun
měsíčně. K rukám bývalé partnerky tak v současnosti dluží
částku 116 000 korun. Ve věci je
vedeno zkrácené přípravné řízení a krkavčímu tatínkovi hrozí až
dva roky vězení.

Zanedbání
povinné výživy

Nepříjemnou a nezvanou návštěvu měla ve svém rekreačním domě ve Vitčicích jeho
majitelka. Minulý pátek 14.
dubna oznámila na policii, že
se neznámý pachatel dostal po
rozbití okna z dvorního traktu
do objektu. Prohledal všechny
místnosti, včetně půdy a nakonec z domu ukradl staré zavěšené funkční hodiny staré přes sto
let. Poškozené ženě vznikla škoda na odcizených hodinách ve
výši tří tisíc korun a dalších pět
set na poškozeném okně. Případ policie šetří pro trestné činy
krádež a porušování domovní
svobody.

Staré hodiny
jsou fuč
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Tomáš KALÁB
Petr KOZÁK

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...
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Oblíbená profesionální kejklířská
a divadelní společnost Komedianti
na káře předvedla s humorem sobě
vlastním pohádku Rytířské povídání
o princi Bajajovi a kejklířskou show
„Kdo z koho“. Představila se i skupina
historického šermu Valmont s vystoupením nazvaným Král přichází a s pohádkou Braši, na hradě straší. Prostor
dostali i oblíbení draví ptáci a ukázka
jejich výcviku v podání Sokolnického
spolku Dědictví.

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

BÍLOVICE-LUTOTÍN Stejně jako v letech minulých
se i letos druhý dubnový víkend zapojily stovky dobrovolníků v celé republice do akce „Ukliďme Česko“. Pravidelně se této dobrovolnické akce zúčastňují i v Bílovicích-Lutotíně a v Kostelci na Hané.
Úklid, jehož cílem bylo vyčistit okolí cest, říčky Romže a okolní
remízky, měl i nečekané nálezy. Výsledkem snažení byl sběr asi
jedné tuny odpadků v okolí obce, z něhož bylo následně vytříděno sklo, plasty a železo. „Téměř v závěru úklidu jsme však na@  V   4 !  4   -+ 
razili na předmět, který připomínal munici! Proto jsme zavolali
Foto: Martin Zaoral
policii, která naši domněnku potvrdila a přivolala pyrotechnika,“
Návštěvníci měli rovněž mimořád- ka. „Bylo to tady fajn, pořád se tu něco prozradil Večerníku starosta obce Miroslav Hochvald.
nou příležitost projít si hradní skle- dělo. Jedno představení stíhalo druhé.
py a vydat se na kostýmované pro- Musím se však přiznat, že úplně ze všehlídky interiéru zámku. Program ho nejvíc mě nadchla čokoláda, kterou
dokázal zaujmout zejména děti. tu na stánku prodávala paní Klobouko„Mně se ze všeho nejvíc líbili žongléři, vá z Brodku u Prostějova. Její výtvory
kteří házeli vším možným, co se dá najít opravdu nemají chybu,“ konstatovala
v kuchyni; třeba noži, hrnky či vařečka- usměvavá Alena Štípková.
mi. Byli u toho hrozně moc legrační,“ Komu se na zámku líbilo, ten se tam
svěřil se Večerníku se svými pocity de- brzy jistě rád opět vrátí. Příležitost
setiletý Tobiáš Slouka, kterému se také bude mít třeba koncem dubna, kdy
líbilo, jak mu v rámci sokolnické show se zde budou konat čarodějné pro- X  - 5    G -! 5 
-  B .
$%#/!"
na ruce přistála samička káněte Kačen- hlídky zámku.

www.vecernikpv.cz

Posbíraný odpad je likvidován ve spolupráci s organizátory
v Kostelci na Hané. „Naši kolegové konstatovali, že na podobný předmět právě narazili také. Přivolaný pyrotechnik
pak v obou dvou případech potvrdil, že jde o dělostřelecké
granáty z druhé světové války, a munici zneškodnil,“ uzavřel
zajímavý příběh bílovický starosta.
„V lesním prostoru u obce Lutotín nalezl devětačtyřicetiletý
muž kovové předměty tvarem připomínající vojenskou munici. Šlo o dělostřelecké granáty,“ potvrdil hlášení František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie Krajského ředitelství Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. Na místo vyslaní policisté z obvodního oddělení potvrdili, že se opravdu
jedná o vojenskou munici a na místo přivolali pyrotechnika.
„Ten určil, že se jedná o dva dělostřelecké pancéřové granáty
z období druhé světové války. Munici poté zajistil a odvezl
k odborné likvidaci,“ prozradil Kořínek. „Ke zranění osob ani
ke škodě na majetku při zákroku nedošlo,“ dodal.

BYLI JSME
U TOHO

NĚMČICKO Od pátku 7. dubna
odpoledne prověřují němčičtí
policisté dva případy vloupání do
vozidel. Oba mají společné to, že
ke vloupání pachatele zřejmě motivovaly věci viditelně umístěné
ve vozidlech. Holt, obvyklý nešvar majitelů aut...
K prvnímu případu došlo po čtrnácté hodině v Masarykově ulici
v Němčicích nad Hanou. „Pachatel po násilném překonání dveří ze
sedadla spolujezdce odcizil pánskou textilní tašku s poutkem přes
rameno. S taškou její majitel přišel
i o klíče od domu a zaměstnání,
mobilní telefon a peněženku s osobními doklady, dvěma platebními
kartami, firemní čipovou kartou,
průkazkou na MHD a finanční
hotovostí sto padesát korun. Celkem způsobenou škodu vyčíslil na
bezmála šest tisíc korun, na dalších
pět set pak vyčíslil škodu způsobenou poškozením vozidla,“ spočítal
František Kořínek, tiskový mluvčí

Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Ve druhém případě neznámý pachatel v čase mezi 16:45 až 17:50 hodin využil samostatně odstaveného
vozidla na parkovišti u cyklostezky
u Těšic. „Zde pachatel vnikl do vozidla po rozbití skleněné výplně dveří
a následně z něho odcizil peněženku s osobními doklady a doklady od
vozidla, platební kartou a finanční
hotovostí šest set korun. V tomto
případě majitelka způsobenou škodu vyčíslila na 5 600 korun na odcizených věcech a na dva tisíce korun
při poškození automobilu,“ uvedl
mluvčí prostějovské policie.
V obou případech policisté zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku,
za což pachatelům v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Hodinu před půlnocí došlo minulé pondělí k nehodě na
dálnici mezi Prostějovem
a Olomoucí. Naštěstí nešlo
o nic vážného, šofér dodávky „jen“ o svodidla rozpáral
dveře svého vozidla. Údajně
byl oslepen dálkovými světly protijedoucího auta...
„V pondělí desátého dubna
před třiadvacátou hodinou
došlo na třiadvacátém kilometru dálnice D46 ve směru
z Prostějova na Olomouc
k dopravní nehodě dodávky
značky Opel. Řidič byl podle svých slov oslněn světly
protijedoucího automobilu,
a proto správně neodhadl
boční odstup od svodidel
u pravé krajnice. Při kontaktu   - +-  +   - ! -   +
! *+
se svodidly došlo k poškození 
boku vozidla. Ke zranění nedošlo,“ popsal méně závažnou nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedením dechové zkoušky. Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)

ostatním návštěvníkům akce, vulgárně
je urážel a poté měl úderem pěstí do
obličeje napadnout o tři roky staršího
pořadatele. Napadený utrpěl zranění,
se kterým musel vyhledat lékařské
ošetření,“ připomenul únorový incident František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Při policejním výslechu se útočník
ke svému jednání přiznal. „Ve věci je
vedeno zkrácené přípravné řízení.
V případě odsouzení podezřelému
pro uvedený přečin hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky,“ doplnil
mluvčí prostějovské policie. (mik)

www.vecernikpv.cz
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jarní kvìt,
najdeš si náš internet

PROSTĚJOVSKO Ostatní se přišli
bavit, on jenom se porvat! Až po
dvou měsících policisté zveřejnili
informace o případu výtržnictví,
kterého se v únoru dopustil
mladý muž na hasičském plese
v Plumlově. Po jeho úderu pěstí do
obličeje skončil pořadatel v nemocnici!
„Plumlovští policisté zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu
výtržnictví proti devětadvacetiletému
muži z Prostějovska. Tohoto přečinu
se měl podezřelý dopustit tím, že
se jedenáctého února tohoto roku
během konání hasičského plesu v obci
na Prostějovsku choval agresivně vůči

ZDĚTÍN Zajímavá akce pro hobby sportovce. Parta zdětínských
sportovních nadšenců pořádá
již čtyři roky tak trochu v utajení
triatlonový závod. Letošní pátý
jubilejní ročník proběhne s mediálním partnerstvím PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. „Jedná
se o ryze amatérský závod, ve
kterém vyhrávají úplně všichni,
a spíše o výzvu, aby se každý poměřil s vlastními silami,“ prozradil úvodem Tomáš Kučera, hlavní
organizátor závodu.
Zdětínský triatlon probíhá každoročně začátkem letních prázdnin
a provází ho nadstandardní atmosféra. Na dlouhé cyklistické trase jsou
dobře zásobené občerstvovací stanice s příjemnou obsluhou. Plavání se
uskuteční na bazénu v Boskovicích
a běžecká část křižuje nejbližší okolí Zdětína. „Je to jediný krytý bazén
v okolí, který zahajuje pravidelnou

údržbu až desátého července,“ vysvětluje volbu bazénu Tomáš Kučera.
Letošní ročník se uskuteční
v sobotu 8. července a startuje se
v 9:00 hodin na bazénu v Boskovicích. Tam čeká na účastníky buď
kilometrová, nebo patnáct set metrů
dlouhá distance. Následuje cyklistická trasa z Boskovic do Zdětína. Pro závodníky první kategorie
v délce dvaasedmdesáti kilometrů,
pro druhou kategorii o sedmnáct
kilometrů kratší. Závěrečné běhy
jsou pak dlouhé dvanáct a osm kilometrů. „Jelikož se jedná o ryze
amatérský závod, jsme pro zájemce
schopni připravit i samostatnou cyklotrasu nebo štafetový závod. Záleží jen na zájmu samotných účastníků. Odměnou bude každému v cíli
neopakovatelná atmosféra, ale tady
si dovolím být trochu tajemný,“ naznačil s úsměvem zajímavé vyvrcholení Tomáš Kučera.
(zv)
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PLUMLOV Kejklíři, mušketýři, komedianti, sokolníci a žongléři.
Ti všichni se na Velikonoce sešli na nádvoří plumlovského zámku, aby zde společně přivítali jaro. Na nádvoří díky nim a stovkám návštěvníků panoval slušný mumraj. Návštěvníci si mohli
vyzkoušet například pletení pomlázky, střelbu z luku, podívat
se do prostor zámku nebo si i pohladit káně.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Historický spolek Špinavci každoročně zahajoval sezónu na hradě Sovinec.
Letos se však přesunul do Plumlova
na akci nazvanou „Requiem za rytíře“.
Po všechny tři dny prodlouženého
velikonočního víkendu na zámeckém
nádvoří vystoupily elitní mušketýrské
regimenty Corporal a Raptus, které se
vždy půl hodiny po poledni utkaly v
bitvě prosycené vůní střelného prachu.
K vidění byla i výstava palných zbraní a
obléhací techniky.

dějnic, následovat bude koncert kapel
Lety mimo a ZakázanÝovoce.
Soutěž probíhá ve dvou dějstvích.
A jestliže odpovíte správně na níže
položenou otázku, může se již druhý
kvintet těšit z jednoho kusu VOLNÉ
VSTUPENKY.
V prvním dějství, které jste mohli
najít v minulém vydání, jsme vám
položili otázku, pod jakou přezdívkou vystupuje frontman kapely
Vypsaná fiXa. Správná odpověď
se skrývala pod písmenem A, tedy
Márdi.
Správně odpověděli a štěstí při losování měli: Daniela Šlézarová, Přemyslovice * Alena Kočí, Sněhotice *
Tomáš Cydlík, Prostějov * Dagmar
Procházková, Prostějov * František
Strouhal, Prostějov
Výhercům gratulujeme! Vstupenky
si mohou vyzvednout přímo v redakci.

!"    

Uzávěrka přihlášek:

Kontakt:

Datum konání:
Místo konání:
Startovné:


8. července 2017
Zdětín
300 Kč zasílejte na ČÚ:
KB 86-3276110247/0100
Tomáš Kučera tel: 602 760 451,
e-mail: kucera@montazekucera.cz
20. června 2017
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Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@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. DRUHOU PĚTICI VÝHERCŮ zveřejníme v příštím čísle Večerníku. Vstupenky pak budou následně připraveny k vyzvednutí přímo
v redakci.

c) Gandalf

b) Tomasiano

a) Čáryfuk

JAK SE JMENUJE KOUZELNÍK A FINALISTA
SHOW ÈESKOSLOVENSKO MÁ TALENT, KTERÝ
VYSTOUPÍ NA LETOŠNÍM SLETU ÈARODÌJNIC?

:(;<=>@Q(<WX*Y'[(\*(](X@Q^

Už příští neděli 30. dubna dvě hodiny po poledni 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! Dnešní vydání vám přináší druhou šanci na úspěch.
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.
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 čaro-
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Úterý 18. dubna 2017
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na zámku přivítali jaro nebývale bohatým programem
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letos slavíme jubileum...
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Velikonoce
Velikon
noce
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SVÁTKY JARA POXÁD ZTRÁCEJÍ DECH,

MRSKAČE ABYSTE LUPOU HLEDALI...

PROSTĚJOVSKO Jsou starodávné velikonoční zvyky už přežitkem? Každoročně Večerník přináší reportáže z průběhu pondělní
velikonoční„mrskačky“. A s tím každý rok bohužel i konstatování,
že lidí dodržujících tyto nádherné zvyky stále ubývá. Včerejšek
představoval ale ještě větší zklamání. Nejenom ve městě, ale dokonce i v obcích prostějovského regionu abyste mrskače pomalu
hledali lupou...

chodím se synem každý rok, teď je
mu jedenáct, takže i on si už něco
pamatuje. A se mnou dřív zase chodil můj táta. U nás v rodině se velikonoční zvyky dodržují, hned po
Vánocích jde o náš druhý nejoblíbenější svátek,“ svěřil se Večerníku
Jiří Svoboda, kterého jsme zastihli

BYLI JSME
U TOHO

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Abychom byli přesní, i letos se samozřejmě na Velikonoční pondělí
vydali za svými kamarádkami, kolegyněmi, známými či příbuznými
pánové nejrůznějšího věku. Ovšem
bylo jich ještě méně než vloni. „Já

Z minima velikononích mrska4 jsme
mohli nejast-ji v ulicích Prost-jova vid-t tatínky s jejich potomky.
Foto: Michal Kadlec

Tady to klaplo na sto procent! Tatínek a jeho syn si u této dámy vymrskali bohatou
pomlázku.
Foto: Michal Kadlec

u vchodu panelového domu na sídlišti Hloučela.
Včera chodily po městě hloučky mrskačů i jednotliví koledníci.
Všechny jste ale museli dlouho vyhlížet. „Mě nefoťte, manželka je
v nemocnici a nechci, aby se dozvěděla, že chodím za jinými,“ odbyl
nás okolo desáté hodiny poměrně
nevrle muž, který byl již viditelně
zmožen velikonoční slivovicí...
„Nevím, je mi z toho trošku smutno,
těch lidí chodí čím dál tím méně.
Kde jsou ty časy, kdy jsme i ve měs-

Studené Velikonoce...
PROSTĚJOVSKO Letošní počasí koledníky příliš nepotěšilo. Teploty mířící po ránu
ve vyšších polohách regionu nebezpečně
blízko k bodu mrazu na venkovní pochůzky
příliš nezval. Tradice je ale silnější, byť nikoli
v takovém měřítku, jako dřív či v jiných regionech republiky.

tě potkávali davy chlapů a před nimi
utíkající ženské. Byla to tradice, která
bohužel už pomalu mizí. Podle mě
se jedná už o přežitek,“ posteskl si
starší chlapík sedící na lavičce u rybníka.
Mnoho mrskačů Večerník nenašel ani na vesnicích. V Plumlově
a následně v Mostkovicích bylo po
desáté hodině dopolední zcela mrtvo, na druhé straně regionu v Kralicích na Hané, v Mekce hanáckého
folklóru, jsme zastihli pouze skupinku malých místních fotbalistů.

„Máme už spoustu vajíček, normálních i čokoládových,“ pochlubili se
hošíci a velmi ochotně zapózovali
před fotoaparátem. Cestou zpátky
jsme ve Vrahovicích zahlédli jen osamělé „vlky“, některé z nich už značně
„pod parou“...
Velikonoce prostě a jednoduše ztrácejí dech. Ve městě, a co je horší, tak
i na vesnicích. Tuto skutečnost dokládá i zkušenost pana Dvořáka,
kterého Večerník zastihl v Drozdovicích. „S kamarádem jsme teď v krátké
chvíli navštívili dvě kolegyně z práce.

Obě jsme je vymrskali, ale dostali
jsme jako výslužku pouze dva kotle rumu. Vajíčka ani jedna z nich
prý nedělala, protože se na nějaké Velikonoce prý můžou vy...!
Myslím si, že staré tradice jdou
dneska úplně do kopru,“ postěžoval si viditelně zklamaný muž
z Prostějova.
Co dodat závěrem reportáže
z Velikonočního pondělí, na
kterou jsme se sami těšili? Snad
jen přání, že za rok to bude lepší.
Sami tomu ale moc nevěříme...

KOMENTÁX VEERNÍKU

MICHAL KADLEC

Proč pomlázka netáhne?

Tomáš KALÁB

Jak bývá zvykem, mezi koledníky převládali
tatínkové s většími i docela malými syny, kteří
vyrazili po svých známých za tekutou (v prvním
případě) a převážně čokoládovou (v tom
druhém) výslužkou. Zatímco na vesnicích se
spíše navštěvují sousedé a známí, ve městech táhnou ulicemi party školou povinných, mířících na
mrskut spolužaček.

V Kralicích na Hané Veerník potkal tuto rozja enou skupinku malých fotbalist4. Snad se jedná o sv-tlou velikononí budoucnost...
Foto: Michal Kadlec

2x foto: Tomáš Kaláb

Štpánovský mrskut v obrazech

To mi hlava opravdu přestává brát. Velikonoce jako takové jsou hodně proklamovanými svátky. Města, obce, kulturní
a společenské spolky pořádají během tohoto období desítky různých akcí, které
bývají hojně navštěvované. V těchto případech má okamžitě každý jasno, Velikonoce jsou prostě nádherné a každý si jich
rád užívá. Jak si ale potom vysvětlit, když
na Velikonoční pondělí, které je zasvěcené dávné tradici mrskání dívek a žen, jsou
ulice poloprázdné a tento obyčej přestává
mnoho lidí zajímat?
„Jděte někam s takovou trapárnou,“
poslal v pondělí dopoledne Večerník

k šípku mladý muž sedící se svojí přítelkyní v hospůdce u centra města. A tak
jsme šli někam! Například do Kralic
na Hané, které jsou sídlem světově proslulého národopisného souboru. Dalo
by se předpokládat, že právě v této obci
nasáklé folklórem potkáme plné ulice
mrskačů. Omyl. Šok. Kromě pár malých chlapců ani noha. Nemluvě o samotném Prostějově, kde jsme sledovali
jen pár osamělých skupinek koledníků
prahnoucích po nějaké té pomlázce.
Vzpomínám si ze svého mládí, že na
Velikonoční pondělí stály u dveří dívek
a žen fronty. Dopoledne se mrskalo,

odpoledne se pánové schovávali po
hospodách právě před ženami, které
měly „právo“ na odvetu za zmalovaný
zadek. Ono pondělí se neřešilo nic
jiného. Uběhlo nějakých dvacet let
a dávná tradice pomalu a jistě zaniká.
Nepředstírejme si opak. Hlavně omladina dnes vidí smysl života u počítačů,
dospělí raději odjedou na chaty a chalupy zahájit jarní práce. Drtivá většina
lidí si chce v klidu užít posledního dne
prodlouženého víkendu. Tak proč se
otravovat s nějakými Velikonocemi?
Bohužel takhle nyní začíná uvažovat
stále více lidí. Škoda...

FEJETON TOMÁŠE KALÁBA
Kluky neodradil ani déšE

Pomlázka i v koárku

Dorostenci chodili až do odpoledne. 3x foto: Jitka Vlachová

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Zatímco v Prostějově proběhla letošní velikonoční pomlázka spíše komorně
a v rodinném duchu, na Horním Štěpánově bylo tradičně veselo. Obejít všechny známé a rodinné
příslušníky se vydali koledníci od úplně nejmenších až po největší. Namátkový výběr snímků vám
Večerník přináší z díly naší pravidelné zpravodajky Jitky Vlachové.
(zv)

MRSKUT THRU?
Doba se mění, obyčeje také. Nebo
v lepším případě zůstávají, ale
přizpůsobují se okolnostem.
Je Velikonoční pondělí, zima
a pod mrakem. Manželka mi, jako
obvykle, připomíná povinnosti.
„Vstávej, jestli chceš vyfotit nějaké
koledníky, čekat na tebe nebudou,“
vybízí mě k větší aktivitě a neopomene dodat, že za jejího mládí je
se sestrou tahali koledníci z postele
už v sedm ráno.
To bylo taky sakra dávno, spolknu
jedovatou slinu a šinu se do
koupelny.

Vyjíždím s fotoaparátem v pohotovostní poloze a v první vesnici za
Prostějovem natrefím u silnice na
dva tatínky s jejich malými ratolestmi
třímajícími kocary délky srovnatelné,
jako jsou sami. Ochotně zapózují
a podle prázdného košíku soudím, že
to se vstáváním rozhodně neprožívají.
V další vesnici se kolední ruch
soustřeďuje do satelitního městečka.
Zastavuji u svého kolegy z eskáčka
a mluvíme, jak jinak, o fotbale. Dveře
se netrhnou a jak se tak díváme na
masírování něžného pozadí slabšího
pohlaví, táhne nám hlavou myšlenka,

jestli by nebylo dobré takto prohnat
fotbalisty, aby se po „piánku“ ve
Vlašimi přece jen trochu proběhli...
Vracím se domů a ve své ulici
kličkuji mezi parkujícími i jen tak
na „blikačky“ stojícími vozy. Holt
na vesnicích se ještě chodí po koledě
pěšky, ve městě se využívá motorizace.
Přemýšlím o zlepšováku. Možná by
bylo dobré si ženy a dívky objednat
ke kraji silnice, stáhnout okénko,
vymrskat je, sbalit výslužku a hurá
na další štaci. V Americe to ještě
nevymysleli, ale proč nebýt světovou
jedničkou? Co takhle „Mrskut thru“?
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NABěhemZÁMKU
V
ČECHÁCH
POD
KOSÍŘEM
ZACHRÁNILI
VELIKONOCE
svátků byla připravena stezka, která vedla od zajíce přes draka až k princezně
ČECHY POD KOSÍŘEM
Nádherná truhla, tři tisíce speciálně ražených zlaťáků a milá
princezna k tomu. To vše čekalo o uplynulém víkendu na
návštěvníky zámeckého parku
v Čechách pod Kosířem, kteří
se rozhodli najít monumentálního zajíce a zachránit tím
Velikonoce! Večerník byl tomu
pěkně nablízku...
O velikonočním víkendu panoval na
zámku v Čechách pod Kosířem čilý
ruch. Několik stovek návštěvníků se
rozhodlo prohlédnout si svátečně
nazdobené interiéry. Mnozí z nich

původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
se vydali i do nádherně rozkvetlého
parku, který barvami i vůněmi lákal
k příjemné procházce. Pro děti
i jejich rodiče tu tentokrát byla připravena dobrodružná hra. Prostřednictvím indicií u vchodu nejprve
objevili velikonočního zajíce, u něhož se museli vyfotografovat. Na jiném místě zase čekal drak, co nikdy
nespí, a od něj se všichni dostali až

" I N I L?? J I LNN ´ Û

k princezně, která jim po ukázání
fotografie za odměnu nabídla něco
z otevřené truhlice s pokladem.
Trasu absolvovali i Alesio a Beatrice Pórso, kteří většinu roku
tráví se svými rodiči na jihu Itálie
nedaleko městečka Diamante.
„Pokud mě vnoučata navštíví, vždy
s nimi ráda vyrazím právě sem, do
Čech pod Kosířem. Konají se tu
vždy perfektně připravené akce. Obzvláště jsme si oblíbili dětský den,
který v parku pořádá zdejší škola,“
prozradila Večerníku jejich babička,
která žije ve Vrahovicích. V cíli si
malí poutníci skutečně přišli na své.
„Hledání se mi moc líbilo. Dřevěný zajíc byl roztomilý a draka jsem

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
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jaakéé bylyy vellikkono
nocee na zám
mku...
3x foto: Martin Zaoral
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se vůbec nebála,“ svěřila se nám se
svými pocity v cíli osmiletá Karolína
Kirchnerová.
Kromě návštěvy zámku s parkem si
děti mohly vyzkoušet svoji zručnost
také v místní dílničce, kterou sSpolečně
připravily občanské sdružení Šikulky
u Sýkorek a sdružení umělců a řemeslníků Hané Letokruhy. „Byla jsem ráda,
že jsem si tu mohla vyzkoušet malování

vajíček, doma jsem to ještě nedělala,“
zmínila se pětiletá Anetka Poláková.
Akce na zámku pro letošek rozhodně nekončí. Už nyní zde připravují žhavou novinku, kterou
bude elegantní empírový den
pro všechny, kteří chtějí zkusit na
chvíli vstoupit do historie. Empírový den v dobových kostýmech
se bude konat 20. května.

Velikonoční jarmark se letos VYDAŘIL
PROSTĚJOV Druhý ročník Velikonočního jarmarku je za námi. A jedním
dechem dlužno dodat, že úspěšně.
I když... Zarytí kritici by určitě řekli,
že nějaký ten zádrhel se vždycky najde.
Letošní slavnosti na prostějovském
náměstí do jisté míry ovlivnilo nepříznivé počasí, i když na návštěvnosti
pestrých kulturních představení to
znát příliš nebylo. „Musíme se ještě
zamyslet nad dopoledním programem
a skladbou prodejních stánků,“ vidí

rezervy do příštího roku Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova.
Podle vedení města při organizaci druhého ročníku Velikonočního jarmarku
na náměstí T. G. Masaryka klaplo vše
tak, jak bylo naplánováno. „Myslím, že
jsme udělali dobře, když jsme při volbě
kulturního programu zacílili absolutně
na všechny generace. Ty mladší určitě potěšilo vystoupení skupiny ATMO Music,
střední generace ocenila koncert největší

pak byla nádherná
 w  dortu
přehlídka dětských
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rovskou návštěvnost jsme za" 
znamenali při představení muzikálu
hvězdy letošního jarmarku Ilony Csákové
a pro starší Prostějovany jsme připravili vystoupení národopisného souboru
Mánes či Krumsíňanky. Třešničkou na

Jesus Christ Superstar, zaplněné náměstí
mě mile překvapilo i při koncertu prostějovské kapely Smokie Revival, která celý
jarmark uzavírala,“ shrnula pro Večerník
své hodnocení bohatého harmonogramu

Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovské primátorky pro kulturu.
Ona sama viděla ale také některé nedostatky. „Nejvíce mě mrzelo špatné počasí.
Naštěstí i v dešti a chladu si lidé cestu na
náměstí našli. Pak tu byl ještě jeden zádrhel,
a to předčasná výpověď z nájmu některých
stánkařů. Podle nich dosahovali při jarmarku nízkých tržeb, což se samozřejmě
předem nedalo očekávat. Prodejci různého sortimentu měli dostatek zákazníků
pouze během koncertních vystoupení

v odpoledních hodinách. Dopoledne bylo
u jejich stánků prázdno. Mrzí mě také, že
předčasně Prostějov opustili i stánkaři s občerstvením,“ pokrčila rameny Hemerková.
Už nyní vedení magistrátu pracuje
nad programem pro příští, už třetí ročník Velikonočního jarmarku
v Prostějově. „Musíme se více zaměřit
na dopolední kulturní a společenský
program,“ zamýšlí se náměstkyně primátorky, která je ale jinak s úrovní letošního
jarmarku navýsost spokojena.
(mik)

Svátky )!(-!@!"- Náměstí zaplnily ZPÍVAJÍCÍ DĚTI
PROSTĚJOV Předsálí kina Metro
70 minulou středu jako každoročně
ožilo dávnými velikonočními zvyky, které přišli předvést vyznavači
starých řemesel. K vidění byl i pravý jarmark jako předzvěst jarních
svátků.

VIDEO+FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Michal KADLEC
Akce konaná od ranních do pozdních
odpoledních hodin přitáhla nejen
stovky dětí z mateřských i základních
škol, ale i dospělé. Za levný peníz se
zde prodávaly krásně namalovaná
vajíčka, perníčky, čokoláda či velikonoční ozdoby. „A já všem tady hraju

VIDEO+FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Kdo nepřišel, může
jen litovat! Asi žádný z rodičů či
prarodičů by si na druhé straně nenechal ujít vystoupení svého dítěte
na náměstí T. G. Masaryka. A minulou středu k tomu měli ideální
příležitost. Vpodvečer totiž v rámci
druhého ročníku Velikonočního
jarmarku vystoupily na koncertním pódiu před muzeem děti
z městských „mateřinek“ i základních škol.

k pohodě, jaká má o Velikonocích být,“ smál se na Večerník
flašinetář Martin Štěpánek.
Učitelky, které do kina přivedly často i tu nejmenší
drobotinu, trpělivě dětem vysvětlovaly historii i význam Velikonoc, dámy v dobovém oblečení návštěvníkům ukazovaly práci s kolovrátkem či tkalcovským
stavem. Každé dítě si mohlo pod dohledem přísné panímámy zkusit zdobení perníčků, u jiného stolečku zase
školáci nepohrdli možností vyrobit si vlastní kraslici.
„U mého stánku je velká sranda. Ani kluci nevědí, co to
vlastně prodávám. Dnešní omladina si už holt nepamatuje,
s čím jsme my v dětství chodili na mrskut,“ posteskl si Večerníku s úsměvem starší muž, který nabízel nádherné vyřezávané hrkačky. „Chodívám sem každý rok a také letos se
mi zde líbí. Vždy si také něco odnesu, letos to jsou magnetky
a perníčky,“ prozradila postarší dáma.
„Velikonoční jarmark určitě obohacuje náš kulturní a společenský program,“ uvedla spokojeně ředitelka kina Metro
70 Barbora Prágerová. „Řemeslníci a prodávající se hlásili
sami. Vybírali jsme na základě minulých let či jejich ukázek. Během dne dokonce přicházeli další. Je s nimi úžasná
komunikace.“

Michal
KADLEC
Večerník dorazil na místo zrovna ve chvíli, kdy nejmenší drobotina z Mateřské
školy ve Smetanově ulici ve Vrahovicích
dokázala svým písničkovým pásmem
roztleskat zcela „vyprodané“ náměstí.
„Kdepak Csáková, tady je aspoň atmosféra, jak má být,“ pronesl ve srandě
jeden z tatínků, který vzápětí upozornil
na fakt, že na pódiu zrovna zpívá jeho
dcerka.
Po nádherných písničkách v podání
dětí z prostějovských „mateřinek“
přišly na řadu jejich starší kamarádi
z prvního stupně základních škol.
Aplaus diváků, kteří zcela zaplnili okolí muzea, si mimo jiných
vysloužili i žáci ze Základní školy
Majakovského ve Vrahovicích. „Já
osobně mám tyto koncerty nejradši,
jsou srdečné a bezprostřední.
Chtěla bych každopádně tuto
tradici zachovat i pro Kulturní léto
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v Prostějově, při kterém dětičky opět
dostanou příležitost se představit.
Mile mě překvapila úroveň dnešního
vystoupení, bylo vidět, že děti se
na představení těšily. Úžasná byla
i návštěvnost, přišli maminky,
tatínkové, sourozenci, tetičky, babičky

a dědečkové. Jsem také ráda, že všichni
diváci zůstali až do konce celého programu a neodešli po vystoupení svého
dítěte. Atmosféra byla opravdu fantastická,“ rozplývala se Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky Statutárního
města Prostějova.
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„PRO NĚKTERÉ DĚTI JSOU ROKY VE ŠKOLE ZTRACENÉ...“

Karel Foltin napsal dva tucty divadelních her, vyjmenovat by je však nedokázal
PTENÍ Ve druhé části rozhovoru
s Karlem Foltinem se Večerník ohlédl
nejen za dosavadními čtyřiadvacet
divadelními hrami, které vytvořil
pro Ptenské dětské divadlo (PĎĎ),
ale i jeho dlouhou učitelskou dráhou.
Místní patriot, který působil ve škole
jedenatřicet let jako ředitel, se například svěřil, že kantořinu by nevyměnil za nic na světě. Zamyslel se také
nad tím, jak je možné, že se nenechal
ničím otrávit a dotkli jsme se i tématu
dětí, pro něž je nucené vysedávání ve
školních lavicích víceméně ztrátou
času. Prostě s „Cimrmanem ze Ptení“
nebyla nuda, což už zcela jistě poznali
čtenáři minulého vydání, kde jste našli úvodní díl obsáhlého rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL

17040710408

 Napsal jste už dva tucty her, což
je na amatéra skutečně úctyhodný
počet. Máte mezi nimi nějakou svoji
nejoblíbenější?
„O prázdninách, kdy mě už honí termín, a vím, že bych měl být hotový, tak
někdy přemýšlím, zda by nebylo lepší
některé z těch představení zopakovat.
Všechny hry mám v počítači a nebyl by
to zas až takový problém. Jenže asi bych
z nich jednu jedinou vybrat nedokázal.
Takže odpovím klasicky: moje nejoblíbenější hra je ta, kterou právě píši.“
 Dokázal byste si vzpomenout na
jejich názvy?
„Tak to už bych opravdu nedokázal! Na
škole jsem měl problémy s dějinami literatury. Vyjmenovat to, co který spisovatel napsal, pro mě vždy býval velký
problém. Nyní zjišťuji, že ani jako
autor na tom nejsem o moc lépe.
Proto nechápu, proč by se děti měly
učit nějaké seznamy děl. To je naprosto
o ničem! Mnohem víc by to mělo být
o tom, co čtu, jestli z toho mám nějaký
zážitek a maximálně být schopný uvažovat o tom, co a proč se mi na tom
vlastně líbí.“
 Je těžší se potýkat sám se sebou
při psaní, nebo s dětmi při zkoušení?
„Pro mě ani jedno z toho není potýkání. Když něco píšu, musí přijít
nápad a pak se to rozvíjí. Když se to
zasekne, dám si pauzu a uvidím. Když
to nejde, zkusím něco jiného. Co se
týče nacvičování, tak s výjimkou posledního týdne před generálkou celou
dobu na jevišti spíš jenom tak blbneme.
To není žádné vedení a zkoušení. Jde
mi o tom, aby se děti něco naučily říkat

s určitou intonací. Pokud jim to ale nejde, tak se nic neděje. Důležité je, aby je
to bavilo. Pak to baví i mě.“ (úsměv)
 Přestože píšete primárně představení pro děti, máte tam i věci, ve kterých se najde nejeden dospělý...
„Chtěl bych, aby to bylo pro všechny.
Vždyť na premiéru chodí i rodiče a prarodiče. A musí to být i pro ně, aby se měli
čemu zasmát. Proto nemůžeme udělat
představení třeba ve stylu televizní školky.“
 Kromě her píšete i knihy. Podílel
jste se autorsky mimo jiné třeba na
vzniku publikace „Největší osobnosti
našich dějin“. V současnosti připravujete podobnou knihu o ženách. Dozvěděl jste se při pročítání životopisů
slavných dam nějakou perličku...?
„Jistě. Například když mecenáš Hlávka
hledal překladatele pro Shakespeara,
tak se mimo jiné obrátil na spisovatelku
Elišku Krásnohorskou. Za překlad jedné
hry jí nabízel poměrně dost peněz. Ona
to však přesto odmítla. Odpověděla mu,
že v dramatech jsou některé dvojsmysly,
kterým nerozumí. Doslova mu napsala: ´Nejsem vdána, nerozumím tomu
a cizích ptát se nebudu´. (smích) Takže
nakonec to dělal Sládek.“
 Á propos Shakespeare. Vy sám
se občas s úsměvem zmíníte o tom,
že byste rád napsal stejný počet divadelních her jako on. Dohledal jsem
si, že tento nejslavnější světový dramatik jich vytvořil celkem devětatřicet. Do tohoto počtu vám jich zůstává ještě celých patnáct. Pokud píšete
jednu hru za rok, pak by to
znamenalo, že své mety
úspěšně dosáhnete
v třiaosmdesáti letech. Dokážete si
něco takového
představit?
„Teď si to samozřejmě
představit ne-

dokážu. Jenže před rokem 1994 jsem
si nedokázal představit, že budu vůbec
někdy něco psát. Život mě ale naučil.
Po tom prvním úspěchu jsem nikdy
neměl chuť toho nechat. A nyní už je
to naše divadlo ve Ptení bráno jako
běžná věc. Ale dokud to bylo neokoukané, tak jsme na premiéře měli tu aulu
úplně našlapanou. Snášely se lavičky
z tělocvičny a přesto lidé museli stát
kolem zdí. Premiéru sledovalo bezmála
pět set diváků. Nyní to sice bývá o něco
méně, přesto je ohlas stále velmi slušný.
To vám nedovolí toho nechat. Navíc
mě to psaní i zkoušení stále hodně baví.“
 Myslíte, že se vám to v těch třiaosmdesáti letech bude psát lépe či
hůře, než když jste psal první hru?
„Jednodušší to bude v tom smyslu, že
už mám představu, jak co funguje. Těžší

mluvit víc na hlas. A to bude pro představení výhoda.“ (směje se)
 Vlastně jste jeden z mála kantorů,
který učí děti ve škole křičet...
„Má to ale cosi do sebe. Jednou se mi
přihlásila holka z páté třídy, která mi musela mluvit přímo do ucha, jinak bych ji
vůbec neslyšel. Té jsem nedával skoro
žádnou šanci. Ona ovšem tvrdila, že se
vše naučí. A opravdu za ten rok jí divadlo
pomohlo k tomu, že se z ní stala dáma,
která krásně a nahlas konverzovala. Divadlo je pro děti v první řadě zážitek, kromě
toho jim však pomáhá i v běžném životě.“
 V podstatě děláte muzikál, což
je neobyčejně technicky náročné.
Náročné kulisy a kostýmy vám vyrábějí kantoři a rodiče. Jak to máte
s hudbou?
„Nejprve mi hudbu dělali rodiče. Vybral

Všechno bylo založeno na domluvě.
Ono, když se s někým na něčem domluvíte, tak to vzájemně funguje. Když
vydáte příkaz, tak si každý může myslet,
co si to ten pitomec zas vymyslel. Takhle
si myslím, to zde funguje dodnes. Nejen
vedení školy a kantoři, ale i další zaměstnanci tvoří velmi dobrou rodinu.“
 Co si jako dlouholetý učitel vlastně myslíte o dnešních dětech? Jsou
skutečně tak nevychované?
„Problémy s některými jednotlivci byly
odjakživa. Nelze se divit, že jsou i dneska.
Současné děti jsou možná roztěkanější,
mají větší problém udržet dlouhodobě
pozornost. Nejsem si však úplně jist, že
to dřív nebylo stejné... Každopádně vždy
záleží na vztahu mezi kantorem a jeho
žákem. Pokud učitel k dítěti přistupuje
jako k mladšímu kamarádovi, pak to

Problémy s některými jednotlivci byly
odjakživa. Nelze se divit, že jsou i dneska.
Současné děti jsou možná roztěkanější, mají
větší problém udržet dlouhodobě pozornost.
Nejsem si však úplně jist, že to dřív nebylo stejné...
to bude
v tom, že mi
to bude trvat
delší dobu, než dojdu od své židle, kterou
mívám ve středu sálu,
až na jeviště. Před
pár lety jsem na pódium vyskočil, teď
si tam dávám židličku. Myslím, že
v budoucnu to už
budu obcházet po
schodech. Jinak se
ale nebojím, že by
to přestalo bavit mě
či děti. Důležité je,
aby vydrželo zdraví.
Na druhou stranu
čím hůř budu
slyšet, tím budou muset herci

Foto: Martin Zaoral

jsem nějakou podkladovou muziku
a pak mi ji rodina Francových nahrála na
magnetofonové kazety. Když zjistili, že
je hudba chytla, založili si vlastní kapelu
a na divadlo jim už nezbýval čas. Nicméně spolupráce s nimi stále pokračuje. Za
to, že mi pomáhali s muzikou do her, jim
teď občas dodám text k nějakému zahraničnímu hitu.“ (smích)
 A co choreografie?
„To dělají kantoři. Třeba při posledním
představení jsem texty i s hudbou měl
hotové už někdy v listopadu. Tak jsem to
na ukázku nazpíval já a pak si to rozhodili
jednotliví učitelé. Něco dělají i děcka, třeba Agáta, která letos hrála ošetřovatelku.
Já to tedy jenom napíšu, dám dohromady muziku a s dětmi to nacvičím. To
ostatní - tedy kostýmy, kulisy a choreografie - to tu jede samo. Máme zde opravdu perfektní zázemí, bez kterého by divadelní fungování prostě nešlo.“
 Divadlo přispívá k nenapodobitelnému kouzlu vesnické školy. Co
dalšího jej tvoří?
„Je to podobný rozdíl, jako když bydlíte
na malé vesnici, všichni sousedé se znají
a vy se s nimi zdravíte, nebo když žijete ve
městě na velkém sídlišti, kde neznáte ani
lidi, kteří s vámi bydlí na patře... Stejné je
to při srovnání vesnické a městské školy.
Tady je to takový rodinný podnik, učily
tu celé kantorské rodiny. Tahle atmosféra zde zůstala, přestože nyní už polovina
učitelů dojíždí třeba z Prostějova. Zásadní jsou totiž vztahy mezi lidmi. Za mého
ředitelování nešlo o to, že něco písemně
rozhodnu, a běda, jak to tak nebude.

podobně funguje i z té druhé strany. Samozřejmě že jsou děti, které to považují
za slabost a zkouší, co si mohou dovolit.
Pak je potřeba jim rázně ukázat, kde jsou
mantinely. Ale celkově bych řekl, že děti
jsou pořád stejné.“
 Nemyslíte, že pro některé děti je
školy škoda?
„Takhle bych to neřekl. (smích) Ale je
určitě řada dětí, pro které jsou důležitější
věci, než je zrovna škola. Určitě je vhodné, aby se všechny pokud možno naučily psát a počítat. Jinak se ale najdou lidé,
kteří mohou klidně žít, aniž by věděli,

kdo byl třeba Jan Hus. Kdyby někteří
žáci už z páté třídy odešli do učení, tam
by pomáhali a dívali se, jak se pracuje,
po dvou letech by je pan mistr pustil k
nějakému řemeslu, pak by z nich mohl
být slušný řemeslník. Ve škole jsou to
pro ně ztracené roky, pracovní návyky
v ní nezískají. Ani se nenaučí, že za nimi
musí zůstat nějaká práce. Ale dnes je jiná
doba a já už na ministerstvo radit nepůjdu.“ (úsměv)
 Jak je možné, že jste se nikdy nenechal otrávit?
„Nezbední žáci pro mě nikdy nebyli
problém, ale třeba ředitelování mě otravovalo dost často... A to jak za minulého
režimu, tak i po revoluci. Nejvíc mě vždy
štvalo, že existuje spousta institucí, které
vám kvůli pitomostem dokážou házet
klacky pod nohy. Kvůli nim pak nemáte dost času na práci, kterou byste chtěl
dělat. Třeba s dětmi jsem si od těchto
s prominutím kravin vždy odpočinul.
Oni totiž nemají nesmyslné požadavky.
Samozřejmě že někdy řeší věci, které by
dospělí přešli mávnutím ruky, ale z jejich
pohledu jde vždy o věci důležité. Když
se na to umíte podívat jejich očima, tak
i vám to může tak připadat.“
 Nebylo v tom i něco jiného?
„Možná v tom sehrál roli i fakt, že jsem
z prvního manželství neměl žádné
vlastní děti. Díky tomu jsem si doma od
všech těch dětí mohl trošku odpočinout
a do školy se těšit. Teprve nyní, když jsem
podruhé ženatý, tak jsem vyženil holku,
která momentálně chodí do šesté třídy.“
 Kantořinu byste tedy opravdu za
nic nevyměnil?
„Nikdy! To máte stejné jako ve hře Járy
Cimrmana. Jedna z postav se dozví, že
člověk, se kterým zrovna mluví, je uhlobaron. Uhlobaron, povídáte. To musí být
zajímavé povolání. A ten dotyčný pouze pokrčí rameny a řekne: Mě to baví.
(úsměv) U mě je to stejné. Vše, co dělám,
dělám rád. A co nemám rád, tomu se
úspěšně vyhýbám.“

vizitka
KAREL FOLTIN
✓ narodil se 15. srpna 1948 v Prostějově
✓ zakladatel Ptenského Dětského Divadla
(PĎĎ)
✓ je podruhé ženatý, s manželkou Jaroslavou
vychovává dceru Justýnku, která ve hře „Kdo
bude král“ obsadila roli matky skunkové
✓ v roce 2009 mu vyšla úspěšná novela ze školního prostředí „Sbohem základko“ o obyčejné venkovské holce, která „miluje“ svého matikáře a zároveň se ocitá na první významné křižovatce svého života
✓ je autorem ilustrované encyklopedie „Největší osobnosti našich dějin - průmyslníci, podnikatelé, bankéři“
✓ zatím posledním samostatným počinem byly příběhy na motivy pohádek, legend, pověstí a historek „A ví to celé Prostějov“ v roce 2012
✓ mezi jeho záliby patří sport, přičemž dlouhá léta dělal s dětmi orientační běh a jeho svěřenci na celorepublikové úrovni dosahovali výborných výsledků. Aby mohli jezdit na závody, opravili si ve škole starou „dvanáctsettrojku“, se kterou opakovaně vyráželi i do zahraničí.
zajímavost: celoživotním koníčkem je fotografování, přičemž pečlivě
dokumentuje i jednotlivé hry PĎĎ
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letos slavíme jubileum...
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Prostějova

Prostějovanům se bude hodně dařit na obchodním poli, spousta z nich
si díky výhodným smlouvám dokáže zajistit velmi slušný a dlouhodobý
příjem. Příznivé období prožijí také ti, kteří se rozhodnou pro zásadní životní změnu.
BERANI - 21.3. až 20.4. Okolo vás
to začne vřít, všude bude plno nervozity a stresu. Měli byste se od toho
všeho odstřihnout, hlavně vy budete
potřebovat klid pro své vlastní myšlenky. Odjeďte raději z města někam
do přírody.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Od vašeho
počínání se nedají nyní čekat žádné
zázraky, vaše pasivita bude skutečně obrovská. Nečiňte proto žádná
rozhodnutí, která byste už nikdy
nemohli zvrátit. Buďte opatrní na
každé své slovo.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Pohlídejte si, aby vám včas zaplatili za vaši
práci. Pohybujete se totiž v prostředí, kterému velmi brzy hrozí finanční krach. Nebylo by tedy od věci,
kdybyste si pomalu ale jistě hledali
nové zaměstnání.
RACI - 22.6. až 22.7. S dostatečným předstihem začněte plánovat
svůj víkendový program, který
bude napěchovaný skoro až k zbláznění. Snažte se co nejvíce úkolů
splnit už během všedních dnů, jinak
vás skutečně „odvezou“.

LVI - 22.7. až 22.8. Už dlouho
hledáte novou lásku, nebo alespoň
někoho, s kým si můžete důvěrně
poklábosit. Tohoto člověka naleznete právě teď, ale musíte se k němu
prokousat. Je totiž zadaný, ovšem ve
vztahu mu to neklape.
PANNY - 23.8. až 22.9. Můžete
se rozčilovat, jak chcete, ale během
těchto dnů se vám bude na paty lepit smůla. Na co sáhnete, to pokazíte. Raději důležité práce přenechejte jiným, jinak celý kolektiv bude
hodnocen špatně.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Váš dlouhodobě úspěšný kolega bude mít
mizerný týden, což vám může přinést vítr do plachet. Najednou to
budete vy, kdo v práci bude tahat za
nejdelší provaz a na koho se budou
šéfové obracet s důvěrou.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Pomalu
ale jistě se vám začne plnit přání, se
kterým jste se už rozloučili. Výrazně
vám v tom pomůže přítel, který nejčastěji působí po vašem boku. Ale
pozor, nebude to zadarmo, dotyčný
potřebuje rovněž pomoc.

STŘELCI - 23.11. až 21.12.
Očekávejte drobné hádky, za které
budete moci hlavně vy sami. Špatnou náladu totiž přenesete i do pracovního kolektivu, který najednou
nebude fungovat tak, jak má. Berte
raději věci s humorem.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Nepůjde o nic vážného, přesto budete zavoláni do školy řešit prohřešek svých ratolestí. Doma je netrestejte příliš tvrdě, sami jste v dětství
nebyli jiní! Nějaký ten pohlavek by
ale padnout měl.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Dozvíte se velmi příznivou novinku,
která do jisté míry může ovlivnit váš
dosavadní způsob života. Nesmíte
ale nic uspěchat, dědictví po vašem
zesnulém vzdáleném příbuzném se
teprve vyřizuje.
RYBY - 21.2. až 20.3. Vůbec nebude na škodu, když si tento týden
trošku zaflámujete. Potřebujete se
dostat do společnosti, práce vám už
doslova leze krkem. Pokud to nebudete přehánět s alkoholem, optimisticky se naladíte.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 

Jogurt bílý 150g

7,90

5,90

Florian 150g

11,90

-

Termix 90g
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Jogobella 150g

13,90

-

-

13,90

11,90

13,90

Monte 150g


Naše


infoservis

Po velikonočních hodech a nejrůznějších kačenkách či řízcích se salátem je
dobré, dát si něco zdravější. A tak jsme vyrazili zjistit, kde že mají super ceny.
Nejlevnější bílý jogurt a také termix jsme objevili v Lidlu, oblíbeného Floriána
nabízí nejvýhodněji shodně Billa a Kaufland, pro Pribináčka se vyplatí navštívit Albert. Jogurt Jogobella nabízí za nejnižší cenu Tesco a kdo má rád,
Monte, bude spokojen hned na čtyřech místech.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden 12. dubna

INFORMUJE
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Podnikatelský PES chystaný Hospodářskou
komorou jim zpřehlední zákonné povinnosti
Počínaje rokem 2018 začnou mít
podnikatelé ucelený přehled o tom,
které povinnosti musí plnit podle
českých zákonů. Napříč politickým
spektrem získala Hospodářská komora podporu pro zavedení elektronického nástroje umožňujícího
firmám a živnostníkům spravovat
plnění jejich povinností přes internet. Novinka, za níž stojí tvůrce
CzechPointů, jde na jednání Poslanecké sněmovny. Systém může
podnikatelům ušetřit desítky miliard korun ročně.
„Je to snad poprvé, kdy politici nehledí na
svou politickou barvu a chtějí se podílet na
vyřešení největšího problému současného
podnikání. Každá velká společnost i nejmenší živnostník si díky tomuto projektu
bude moci snadno a rychle ověřit všechny povinnosti, které se týkají právě jeho
odvětví a právě jeho profese,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během tiskové
konference, na níž Komora představila
novinářům demo verzi Právního elektronického systému pro podnikatele
(PES).

PES umožní podnikatelům, aby
si spravovali přes internet a na
jednom místě přehled svých povinností vyplývajících ze zákonů
a prováděcích vyhlášek. Zároveň
jim podle odhadů Hospodářské
komory ušetří nejméně 43 miliard
Kč ročně, které dnes musí vydat na
zpracování právních analýz a právní
poradenství při zastupování před
správními orgány a soudy ve sporech
o výklad právních předpisů. PES
bude navíc daňově uznatelným nákladem.
Státu PES umožní identifikovat
a odstraňovat nadbytečné, nejednoznačné či nesmyslné paragrafy a povinnosti. Pomůže také
kontrolním a dozorovým orgánům

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE

Blokové 
 
úterý 18. dubna: F. Nováka (F. Nováka 3-5), Kostelecká 1 - vnitroblok, Kostelecká 1 - parkoviště, Kostelecká
2 - vnitroblok, Kostelecká 3 - vnitroblok, Kostelecká komunikace SSOK - (Přikrylovo nám. - Za Velodromem),
Martinákova, Martinákova – parkoviště, Martinákova - Kostelecká – chodník, Martinákova – cyklostezka
středa 19. dubna: Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Školní - parkoviště, Školní – cyklostezka, Šerhovní (Vápenic-Školní), Jiráskovo nám., Smetanovy sady, Kramářská, Blahoslavova komunikace SSOK,
Vápenice komunikace SSOK, Blahoslavova vjezd + parkoviště bývalá Skanska, Hlaváčkovo nám. - cyklostezka a parkoviště Atrium, Přikrylovo nám.
čtvrtek 20. dubna: Palackého komunikace SSOK, Palackého - cyklostezka, Podjezd + parkoviště, podjezd - cyklostezka, Vodní, Vodní parkoviště (parkoviště u Mlýna), Vodní - cyklostezka, průchod Vodní – Žeranovská, Žeranovská komunikace SSOK, Žeranovská - vnitroblok, Žeranovská - parkoviště, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo nám.,
Žižkovo nám. - parkoviště, Poděbradovo nám. + parkoviště před KB



(vč. ZŠ a kostela). Celé ulice:
Hrubčická, Zahradní, Biskupická, Úzká, Vítova, Trávníky, Krátká, U Pivovaru. Na ul. Hlavní Třída č. 420 a 13. Ulice Tichá od ul.
Vítova po č. 447 a 440.
Obec: Niva
Dne: 10. 5. 2017 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Niva vč. pily Minx s.r.o.,
Agro Rozstání.
Obec: Plumlov
Dne: 11. 5. 2017 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
chaty nad Plumlovskou přehradou č. 629, 239, 70, 71, 21, 22,
23, 222, parc. č. 444/3.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 11. 5. 2017 od 7:30 do
9:30 hodin. Vypnutá oblast: celé
ulice: Olomoucká (mimo č.226
a 52), Sportovní, Zátiší, Tichá
(od 278 po 91 vč. MŠ), Hlavní
Třída od č. 13 a 24 po č. 109 a 41,
Masarykovo Náměstí.
Dne: 11. 5. 2017 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
celé ulice: Bedihošťská, Komárov, U Lázní, jednostranně ul.
Zákostelí od č. 80 po č. 8, Kulturní dům.

Dne: 11. 5. 2017 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celé ulice: Čechůvská, Tyršova,
Nerudova od č. 320 po č. 186, č.
52 na ul. Olomoucká.
Obec: Protivanov
Dne: 11. 5. 2017 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Protivanov - lokality
Skelná huť, Obora a areál dětského tábora.
Obec: Nezamyslice
Dne: 12. 5. 2017 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: čelé ulice: 30. Dubna, Vyškovská (vč.
č. 14, 37, 376), nám Děk. Františka Kvapila (vč. areálu zámku,
kostel, fara), Tjabinova, Gen.
Svobody, Švermova, Trávníky,
Nezamyslova. Ulice 1. Máje od č.
239 a 187 po ul. 30. dubna (vč. č.
247, areálu ZŠ, ČOV).
Dne: 12. 5. 2017 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
celé ulice: Komenského (včetně
areálu nádraží a č. 116), Nádražní,
Mlýnská (vč. areálu koupaliště),
Sportovní, 1. Máje (od ul. Nádražní po č. 332 a 188), areál hřiště
a novostavby naproti č. 247.
E. ON Česká republika, s.r.o.

  

      



OD 19. DO 23. 4. 2017
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná ve čtvrtek od 15:00 hodin. Aktivita Slunce je nízká, nicméně v chromosférickém 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.
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Obec: Hrubčice
Dne: 9. 5. 2017 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Hrubčice ve směru od Kralic po
č. 74 a 126, 135, 141 (včetně ulic
s čísly 211, 214, 221). Část obce
Hrubčice: Pravá strana od Bedihoště od č. 190 po č.184, celá ulice směr Otonovice, dále č. 160,
163, 39, 204, 99, 104, 304, 106.
Oboustranně ulice od č. 228 po
č. 103 a 257.
Dne: 9. 5. 2017 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Hrubčice: Jednostranně ulice od č. 28, 220, 29 po č.
42 a 3. Ulice od č. 107 po č. 118
a dále č. 264, 265, 266.
Část obce Hrubčice: ulice od
č. 244 a 245 po č. 249 a 248 a dále
č. 262, 259, 250, 302, 6, 258, 124.
Oboustranně ulice od č. 42 a 175
po č. 50 a 45 (včetně hřiště a kostela).
Obec: Kralice na Hané
Dne: 9. 5. 2017 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celé ulice: Prostějovská, U Mlýna
(vč. 78, 79, 375, 147), Nerudova
(od 77 po č. 68). Jednostranně
ul. Zákostelí od č. 67 po č. 226

orientovat se v právních předpisech,
co mají kontrolovat a jménem státu
vymáhat.
V první vlně do konce roku 2018
se do systému dostanou přílohy
třináct zákonů. PES ale změní
i to, jakým způsobem budou nové
zákony přijímány. Přehled povinností, které nový zákon ukládá,
bude muset být výslovně uveden
v jeho příloze. Do konce roku 2023
by měl PES obsahovat všechny
povinnosti vyplývající z národní
legislativy.
Hospodářská komora spustila informační web na internetové adrese
www.pespropodnikatele.cz.
Tisková zpráva HK ČR
(kráceno OHK Pv)

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
Připravujeme:
Facebook a sociální sítě – jejich využití v marketingu firmy

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:

15

17041370427
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téma Večerníku

&

MRY
3URVW÷
Legendární Ferda Mravenec
to neměl vůbec jednoduché.
Nejprve si znepřátelil hlemýždě, u něhož bydlel. Následně si
sám postavil vlastní domeček.
Bohužel po krátkém a nepodařeném vztahu s náladovou
Beruškou skončil ve vězení
a musel emigrovat. V cizině
pracoval jako otrok. Teprve po
svém útěku se vrátil zpět do
mraveniště. Ferda toho musel
hodně vykonat a byl přitom na
vše sám. Ve srovnání s ním to
dnes máme mnohem jednodušší. Pokud něco neumíme,
nebo na to jen nemáme čas,
můžeme si zavolat některého
z novodobých Ferdů a ti nám
pomohou náš problém vyřešit.
Abyste se v jejich nabídce lépe
orientovali, k tomu vám má posloužit tato tematická strana.
Stranu připravil: Petr Kozák,
texty: mls, mik, zv

Úterý 18. dubna 2017
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všeho druhu

Jak najít spolehlivého řemeslníka či firmu
a jednotlivé řemeslníky, návštěvníci
pak mohou vyhledávat řemeslníky
a prohlížet si jejich ohodnocení
nebo výsledky minulých zakázek.
Řemeslníci se zde mohou registrovat, zvát zákazníky, aby zanechali
reference na jejich služby.

Hledat řemeslníka bez doporučení známých může být peklo.
Za pomocníka lze zvolit internet.
A díky takzvaným hodnoticím
serverům nemusí být hledání na
webu už jen sázkou do loterie.
„Příště se mu vyhnu velkým obloukem,“ takto hodnotí zákaznice
jednoho z řemeslníků na nejmenovaném internetovém portálu.
A další se k ní přidávají. Tak fungují
servery, jejichž cílem je vyhledávat a hodnotit řemeslníky. Jedním
z nich je například NejŘemeslníci.
cz, který je primárně zaměřen na
negativní reference na podvodníka,
jenž údajně vzal peníze a poté neprovedl svoji práci. Server ovšem ve
velkém množství obsahuje i kladné
ohlasy. Spojuje přitom komentáře lidí na určitého řemeslníka či
podnik. Na podobných serverech
mohou zákazníci hodnotit firmy

Katalogy firem
a øemeslníkù
Řemeslníky samozřejmě můžete
vyhledávat i běžnými vyhledávači.
Zvláště u místních firem ale můžete
dosáhnout lepších výsledků prostřednictvím všeobecných i oborových
katalogů. Mezi ně patří třeba České-Ručičky.cz nebo Šikovné-Ručičky.cz.
Vyhledávat zde můžete podle profesí
a oborů i podle místa, ve kterém se
nacházíte. Najít zde můžete tisíce českých profesionálů, kteří se registrují
za poplatek, uživatelé v nich vyhledávají zdarma. Portály nejsou založeny

(5   45        #   

či cokoliv jiného. Otázkou samozřejmě zůstává, jak důvěryhodné tyto
reference jsou. Vzhledem k jejich
anonymitě se jen těžko rozlišuje
mezi reálnými zkušenostmi a neka(    
lou konkurencí či spamem. Osobní
a kohokoli
doporučení tak i nadále zůstává tím
Hodnotit ale nemusíte jen řemeslní- nejlepším majákem sloužícím v oriky, ale také e-shopy, úředníky, města entaci ve světě služeb.
přímo na hodnocení uživatelů, jde
především o adresáře, ovšem i zde
mají zákazníci své slovo a komentáře
se zde zobrazují.

Není ostudou zavolat na pomoc „CHLAPA PRO VŠECHNO“! NA ODBORNÍKA
 X_ 6 `

17041220414

17031520299
16021911608

17021020151

17041220416
17041220415

manželé, které najdete na internetu pod nejrůznějšími
hesly: kromě „hodinového manžela“ je tu pro vás „domácí Padesát let v našich zemích živené pravidlo, že na řemeslmistr“, „hodiman“, „houseman“ či „šikovný muž“ a tak dále níka je nutné počkat, platí bohužel i po více než čtvrtstoa tak dále.
letí českého kapitalismu. Doby, kdy se stavělo svépomocí a kvalitního fachmana aby člověk pohledal, jsou sice
NENÍ TO OSTUDA
dávno pryč, ale morálka řemeslníků je naneštěstí pořád
Velkou část zakázek hodinových manželů představu- stejná. Zkušenosti lidí s tím, že dali zálohu předem a pak
jí ženy žijící bez muže, u nichž nelze předpokládat, že by se po řemeslníkovi slehla zem, jsou každodenním chlezcela samozřejmě braly do rukou elektrickou zkoušečku, bem právníků.
zednickou lžíci či péro na čištění odpadu. Část představují Jak se podobným problémům vyhnout? Sepsat smlouvu o dílo.
také osoby, které již na některé kutilské práce fyzicky samy Písemná smlouva o tom, co vlastně musí řemeslník zákazníkovi
nestačí. Ale „muži pro všechno“ chodí i do domácností, poskytnout, je základem pro to, abychom se v případě nedodržekde hlava rodiny nechybí. Ne vždy to nutně znamená, že ní smluveného objemu mohli dovolat spravedlnosti.
je mužský jedinec neschopný. Je zcela pochopitelné, že Největší problémy jsou s řemeslníky v oboru zednictví, malířství,
pro zaměstnané muže, kteří musejí živit rodinu, není úpl- truhlářství nebo tesařství. Nejčastějším prohřeškem je nedodrženě jednoduché přijít večer domů a začít třeba pokládat ní termínů. Hodně případů také vyplývá z případných reklamací.
koberec, opravovat vypadlé obkládačky v koupelně, spra- Řemeslníci zpravidla odmítají řešit vady svého díla a o reklamaci
vovat světlo. Jednodušší je zavolat někoho, kdo všechny nechtějí ani slyšet. V takových případech se pak poškozený zadadrobnosti zvládne za dopoledne, ušetřené volno pak raději vatel musí obrátit na Českou obchodní inspekci, která má oprávvěnovat rodině.
nění je prošetřit. Pokud nemáte písemnou smlouvu, Občanský
Pokud hodláte takového Ferdu Mravence povolat, můžete zákoník umožňuje i ústní dohodu. Z praktického hlediska se ale
hledat na internetu, ale i v tomto případě se vyplatí dát na doporučuje alespoň stručná písemná forma. Ta chrání spotřebireference souseda či kamarádky. I tady se samozřejmě déle tele, ale i řemeslníka. Hlavním důvodem je vymezení přesného
udrží kvalita a ochota.
rozsahu odvedené práce, ale i konečné ceny.
Smlouva o díle nemá předem jasně daný formulář. DokuKOLIK STOJÍ?
Práce hodinového manžela vyjde levněji, než pokud bys- ment ze sepsat i ručně přímo na místě vykonávání práce.
te na každý problém volali specializovaného odborníka. Měla by se však sepsat ve dvou vyhotoveních. Obě pak mají
Podle lokality se cena za hodinu práce pohybuje přibližně platnost originálu. Smlouva by měla obsahovat nejen předod 200 do 250 korun, plus obvykle pevná taxa za dopravu mět díla a cenu, ale i datum, kdy by mělo být dílo dokončeno.
podle vzdálenosti a materiál. Pokud u vás takový „kutil“ Také by tam mělo být uvedeno datum a způsob předání díla.
Smlouva by měla obsahovat i případné sankce za nedodržení
stráví více hodin, můžete získat i slevu.
termínu dokončení díla.
((`@=%><|<Q<)
Při samotném předávání díla je pak vhodné sepsat předávací
Hodinový manžel zastane drobné opravářské a údržbové protokol. Po předání totiž mohou nastat v případě, že se zapráce doma i na zahradě: elektrikářské, instalatérské práce, čnou projevovat vady. Spotřebitel má právo po dobu čtyřiadvařemeslné, malířské, lakýrnické, případně drobné zednické ceti měsíců vadu reklamovat. U staveb je tato lhůta pět let. Dala obkládačské služby, zvládne montáž či demontáž nábyt- ším nešvarem řemeslníků je převzetí zálohy a následné průtahy
ku, výměnu zámků, těsnění v oknech, vodovodní baterie, se započetím díla. Řemeslník má sice povinnost zálohu vrátit
opravu odpadu, pověsí obrazy, přivrtá konzole, polici, po- objednateli, ale realita bývá většinou jiná. Z toho důvodu je důležité mít i převzetí zálohy potvrzené písemně.
loží lino, naštípá dřevo, poseká trávu...

17032440353

16090813004

Je to nápad nanejvýš geniální a přitom naprosto jednoduchý. Nabízet práce všeho druhu! O tom, kde se vzala idea
založit na tomto principu úspěšné podnikání, panují různé
domněnky, nejčastěji uváděná je ta, která přisuzuje objev
ruské podnikatelce Nině Rachmaninové. Ta před dvanácti
lety začala v Moskvě nabízet služby „domácího kutila“, který
si poradí se všemi drobnými opravami, rozbitou žárovkou
počínaje přes montáž garnýží či nábytku až například po
výměnu pojistek. Netrvalo dlouho a Moskvanky po službách šikovných mužů k pronájmu doslova šílely. Tento příběh uvádějí jako zdroj své inspirace i mnozí čeští hodinoví

17041310426

Znáte to. Něco se vám doma pokazí a vy nejste zrovna ten typ, který by dokázal všechno spravit. Než se
trápit a pokoušet se o nemožné, i za cenu pracovního úrazu, je nejlepším řešením přivolat si na pomoc
hodinového manžela. Tak se totiž začalo už před
lety říkat službě, kterou dnes oceňují statisíce lidí
po celém světě. Hodinový manžel se v posledních
několika málo letech stal skutečným fenoménem. Je
dokonce tématem celovečerního českého filmu. Co
ale ve skutečnosti umí a jak je možné, že mají profesionální „chlapi pro všechno“ tolik práce?
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nabídka realit a nemovitostí /řádková inzerce/ vzpomínky
Život je krásný, ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý
a musel Ti ho brát.

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě

     dnes. Tel.: 603 218 330
info@realitypolzer.cz
Osobní bankrot – oddlužení. Konzul1($(' *2"3 tace zdarma. Volejte 777 551 492

KKvval
alitní
služ
užby
od roku
1992

14,5 $ &,*6777

Úvěry pro podnikatele - živnostníky od
10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy
nemovitostí. Volejte 777 551 492
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Tichou a stále bolestnou
vzpomínkou uctíme
dne 20. dubna 2017
sedmý smutný rok od úmrtí
našeho milovaného manžela,
tatínka, tchána a dědečka
pana Karla KYPĚNY
z Držovic.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Marka, syn Karel s manželkou Evou,
vnuci Tomáš a Kája.

14,4

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz

Volejte: 739 322 895
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SEZNÁMENÍ
Hledám ženu k hezkému trvalému
vztahu. Já 54/180/80. Tel.: 775 682 084

4

Volejte: 739 322 895
/ 9::I , C;A k rekonstrukci
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Volejte: 723 335 940
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Svobodný, abstinent, nekuřák 56/182,
kráčí životem sám, v naději, že potká hodnou obyčejnou ženu pro rodinný život.
Zdeněk Petrásek, U Jezu 480/6 Mostkovice

  *  - ,* 1 4   " K ( L

            
     !" #$ $ 
%&   '( )" *+! "  ./4:;<
   !"## $

 %  & ' # >" ?$
! >"  #   %" "4:;<
   !( $)* + ,-.

Volejte: 739 322 895
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STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

/   T 0 4

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

 - ,,  (

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

VOLEJTE: 739 322 895
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Kompletní

Kanalizační přípojky, zemní práce,
demolice. Tel.: 606 422 018
<B B#CPD HMB     !
1CC ! 
                !"#$
OBC BC 9"#V8

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

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

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

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

 !"#$%&

www.realitypolzer.cz

Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
774 421 818

17033120374

KOUPÍM CHATU. Mobil 792 284 176
Pronajmu prostory bývalé vinotéky
v Pv, Plumlovská ul. Možnost
i jako obchod, kancelář apod. Tel.:
604 202 135

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

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 – 15.00 hod.
Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
Tel.: 602 510 465
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
Přijmeme brigádníky na stříhání
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018
stromků, více info na uvedeném tel.

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

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

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

Dne 22. dubna 2017
vzpomeneme druhé smutné výročí
od úmrtí
pana Martina JENEŠE.
S láskou a úctou
vzpomíná syn Martin
s rodinou, rodiče a bratr
Pavel s rodinou.

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

Nabízím k prodeji živá jehňátka, telefon:
777 88 78 82

KOUPÍM

Zednictví Vančura vám kvalitně
a levně zhotoví veškeré stavební POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
Prodám cihlový byt 3+1 v osobním vlast- práce menšího i většího rozsahu, kon- umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2
nictví, 73m , v centru města v klidné ulici takt: zednictvivancura@seznam.cz, 2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a staPod Kosířem. Plastová okna, nová lodžie, tel.: 774 627 358
rožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
zateplení, dobrý stav, parkety, ihned
k nastěhování. Cena 1.990. 000 Kč. Tel.: Nabízíme zednické a elektro práce. Tel.: ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich
602 941 681
Skácel, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz
603 726 417, bytprostejov.wz.cz
PO - PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Stříhání pejsků, Prostějov, tel.:
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
606 166 853
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Koupím motocykly československé
výroby. Tel.: 722 208 708

Prodám stavební parcelu ve Vrahovicích
600m2 cena 800/m2, při rychlém
jednání sleva. Tel.: 776 18 34 71

Koupím levně kolo pro slečnu, věk 10 let,
tel.: 607 003 270

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

Dne 20. dubna 2017
by se dožila 70 roků
paní Jana BÖSERLOVÁ
z Brodku u Prostějova.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel a dcery
s rodinami.

Dne 23. dubna 2017
vzpomeneme první výročí úmrtí
pana Rafaela LENCSESA.
Za tichou vzpomínku
děkují maminka, sestry
s rodinami a manželka
se synem.

Dne 17. dubna 2017
by se dožil 70 roků
pan Josef ONDROUŠEK
z Protivanova.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují bratři
Jiří a Petr s rodinami.

Přání k narozeninám
bychom Ti rádi dali, ale osud chtěl,
abychom jen vzpomínali…..

Dne 19. dubna 2017
si připomeneme nedožité
jubilejní 60. narozeniny
pana Pavla ZNOJILA
ze Smržic.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka,
synové Pavel a Jiří s rodinami,
syn Tomáš a vnoučata Filip,
Ema a Pavlík.

Dne 20. dubna 2017
vzpomeneme druhé smutné výročí
od úmrtí
pana Zdeňka MATOŠKY
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Pohřební služba Pavel Makový
    

Marie Mašková 1946
Jan Suchomel 1942
Julie Tillová 1922
Anna Lišková 1949

Kelčice Miroslav Sedlák 1944
Prostějov Miroslav Slezák 1949
Stařechovice Jozef Farkaš 1940
Srbce
Poslední rozlouèení

Niva
Plumlov
Prostějov

Středa 19. dubna 2017
Drahomíra Nedbalová 1930 Pivín 12.30 kostel Pivín
Jaroslav Kubíček 1956 Olšany u Prostějova 14.00 kostel Olšany u Prostějova
Čtvrtek 20. dubna 2017
Jaromír Obr 1935 Ohrozim 14.00 kostel Ohrozim

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
15021020132

    

František Mazura 1920

16

DNES
GRATULUJEME

Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
vPROSTĚJOVSKÉMVEČERNÍKU.
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Prostějov Božena Stryková 1925
Poslední rozlouèení

Prostějov

Středa 19. dubna 2017
Jiřina Kořínková 1926 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 21. dubna 2017
Anna Špicerová 1933 Zdětín 15.00 kaple Zdětín

Pohřební služba FCC Prostějov
16011421482

Koupím cihlový byt 2+1 v OV i DV v
okolí ulic Bulharská až po B. Němcové.
722 630 928

Poptávám garáž ,,za Mechanikou" bez
RK. Volejte 722 630 928

Dne 23. dubna 2017
vzpomínáme 5. smutné výročí od
úmrtí
paní Marty BÉBAROVÉ
z Bedihoště.
Kdo jste ji znali a měli rádi
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina.

smuteèní oznámení

Koupím byt 1+1. Tel.: 732 715 302

Prodáme byt v OV 2+1 v Prostějově,
sídl. Svobody.Tel.: 602 558 388

Dotlouklo srdce
Tvé znavené, uhasl oka svit, budiž Ti,
drahá maminko, za všechno vřelý dík.

František Kala 1954 Drahany 15.00 Obřadní síň Brněnská 104

Sháním ke koupi RD, zahrada a garáž.
Tel.: 731 083 931

Pronájem volné garáže na náměstí
Spojenců. Tel.: 776 505 660

Dne 23. dubna 2017
by se dožil 65 let
pan Jaroslav ŘEHULKA
z Dětkovic.
Vzpomíná manželka, syn Miroslav
a syn Jaroslav s rodinou a vnučka
Danielka.

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

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430

Pronajmu v centru města Prostějov
zavedený obchod s občerstvením.
Zmrzlinový stroj k pronájmu k tomu,
nájem 6000 Kč tel.:777 135 540

Chceme touto cestou
poděkovat všem, kteří se přišli
v pátek 7. dubna 2017
odpoledne rozloučit
do obřadní síně na Městském
hřbitově v Prostějově se zesnulým
MUDr. Vladislavem KOŠŤÁLKEM.
Také děkujeme za četné
květinové dary.

Rekonstrukce koupelen.
Tel.: 605 459 652
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PODĚKOVÁNÍ

Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
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Dne 22. dubna 2017
uplyne 17 let, co nás opustil náš syn
pan David WANTULOK.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče a sestra Lenkou
s rodinou.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Volejte: 739 322 895
"B#CP HMBB 1CC ! 3.594m2 9"#V8
MBB HW! MXC ";A 1810m2 !9!"#
-B=CP HMBB M 525m2
!"#
-B=CP HMBB M 510m2
9N!"#
 BCP <W - ; 
ABC  /"

/  " K+ '  ,4 & K'  T  '
 ,      @A+  B #( )" 
   /!#  $
C.! "  DC*4:;<

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

SLUŽBY

Volejte: 723 335 940
8: ,> 50m2 po rek.
!"#:;C
2+1 Olomoucká 89m2 cihla
!"#:;C
8:   CP
N!9"# #! ;C
: #;AB C!&!
!N"# #!;C
- < LBBAD;AB 500m2
!"#:B!
Volejte: 739 322 895
"CAB RB ";A
< !9"# #! ;C
=AD<CP H  C ! -! LBAD <D<
=AD<CP H  C ! -! LBAD
!9"#

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

Kdo v srdci žije neumírá.

FINANCE
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Josef Dostál 1938
Milan Vojtek 1931

    
Smržice Růžena Čermáková 1941
Domamyslice
Čelechovice na Hané

20

PRÁCI NABÍZÍ

nabídka pracovních míst

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

letos slavíme jubileum...

Oděvní firma PRO LEN s.r.o. hledá
pro pobočku v Prostějově vhodného
uchazeče na pozici skladník. Požadujeme: SŠ vzdělání, znalost práce
na PC, spolehlivost, odpovědnost
a ochotu přizpůsobit se potřebám
firmy. Nabízíme: nástupní plat 16 000
Kč, práci v jednosměnném provozu,
25 dní dovolené, nástup ihned. Náplň
práce: nakládky a vykládky, příjem
zboží a následná kontrola, manipulace
s břemeny na skladě, vychystávání objednávek, balení. Výhodou znalst NJ,
zkušenosti na pozici skladníka. Kontakt: pí. Burgetová, tel.: 588 517 760,
kamila.burgetova@prolen.cz

Úterý 18. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?
 =       
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Hledáme brigádníky 18 + na sezónu na
Hledáme řidiče sk. B na dodávku do 3,5t provoz občerstvení na přehradě. Tel.:
- vnitrostátní i mezinárodní přepravu. 777 571 219
Volejte: 776 449 009
Restaurace v Prostějově přijme pomocnou
sílu do kuchyně, dobré platové podmínky,
Rudolfovo pekařství přijme:
praxe v oboru výhodou. Informace na tel.:
 obchodního zástupce
777 011 191
 prodavačku pečiva, ranní
Přijmeme brigádníky na obsluhu
a odpolední směna
Přijmeme pracovnici na odpolední
v letní zahrádce, možno i na smlovu.
 uklízečka ranní směna + sobota
Nástup možný ihned. Tel.: 775 780 046
skladníka surovin, ranní směna, ŘP sk. B úklid kancelářských a provozních
prostor.
Úvazek
8
hodin
(možno
 dělníka do výroby – provoz Kostelec
Hledáme pracovníky na pozici zámečník
na Hané, ranní a noční směna, provoz rozdělit na dva kratší). Kontakt: -montér ocelových konstrukcí včetně
778 744 894, volejte pondělí-pátek,
Prostějov brzká odpolední
opláštění a potrubáře výhodou svářečInfo na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod. 8:00 -15:00 hodin.
ský průkaz CO2, TIG, elektroda. Nutná
znalost výkresové dokumentace,
H&D,
a.s.
přijme
zkušeného
žehlíře
pánPřijmeme brigádníky na letní
ských sak na krátkodobé brigády v průběhu výhodou zkušenosti v oboru, možno
sezonu na plumlovské přehradě.
i absoloventi, zaučíme. Dobrý zdravotní
roku.
Životopisy
zasílejte
na:
H&D,
a.s.,
Telefon: 777 301 936,
Olomoucká 37, 796 01, Prostějov, e-mail: stav, fyzická zdatnost. Montáže i mimo
kocourek.radek@seznam.cz
personal@hdas.cz, telefon: 582 305 600, okr. Prostějov, ubytování, doprava hrazená. Nástup možný ihned. Platové podHledám pracovníky do lesa na sázení 602 574 287 pí. Brablecová.
mínky dle zkušeností. Tel.: 734 103 861,
stromků, dobré platové podmínky.
Trafika na hlavním vlakovém nádraží v Pro- Zámečnictví Petr Zajíček.
Tel.: 775 967 516
stějově hledá brigádníka/-ci pro víkendový Elektromontážní firma hledá elektroPřijmu kuchaře, příp. pomocnou sílu. prodej. Pracovní doba sobota 8-17 hodin, instalatéry, dobré platové podmínky,
neděle 12-19 hod. Základní znalost PC nástup možný ihned. Tel.: 608 87 88 30
Nutný ŘP sk. B, tel.: 775 711 241
nutná, vhodné pro zdatné důchodce. Bližší
Hledáme schopného a cílevědomého kole- informace na telefonu 728 562 535 nebo
gu na pozici poradce pro oblast průmyslu. přímo v trafice.
PRÁCI HLEDÁ
Finanční podpora 30 000 Kč. Vzdělání tech.
Firma Nature s.r.o. přijme brigádníky Hledám práci v sociální sféře, mám rezaměření výhodou. Tel.: 725 883 418
(i studenty) na sobotní směny do tří- kvalifikační kurz pracovníka v sociálních
MÓDNÍ STUDIO Prostějov hledá
dírny sběrového papíru v Držovicích. službách, vypomůžu s péčí o starší osoby.
krejčí, švadleny pro zakázkovou výTel.: 603 463 417
Tel.: 606 069 468
robu oděvů. Absoloventy zaučíme!
Tel.: 724 208 474

Pozice

Plat (Kè)

Asistent/-ka ředitelů
18 000 Kč
Manipulační dělník/-ce
18 000 Kč
Operátoři barevny
14 500 Kč
Pomocní kuchaři – rozvozci stravy 11 500 Kč
Operátor/-ka pro masnou výrobu 21 000 Kč
Údržbáři elektro
25 000 Kč
Všeobecná sestra/bratr
29 150 Kč
Skladníci–administrativnípracovníci 12 500 Kč

Provoz
jednosměnný
dvousměnný
třísměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný

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

Firma
Linaplast Kralice na Hané
Alika Klenovice na Hané
Toray Textiles Central Europe Pv
Středomoravská nemocniční Pv
Makovec Držovice
Hanakov Prostějov
Domov pro seniory Jesenec
Kittec Vranovice-Kelčice

Přijmu zedníky, více info na tel.: 704 458 607
Přijmeme pracovníka na úklid provozních prostor. Místo vhodné pro
OZP. Tel: 603 221 538

17040510388
17040510390

17041120412

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

17040720401

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

Úterý 18. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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Také šestnácté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete i v těchto
vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 20. 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
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Hliniky 3
Marcela FOJTKOVÁ, Holubice 2
Výherce získává: 2 VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...


 (

)*" 

Miloš ZemanJitka KOMÁRKOVÁ, Sídliště svobody 4/10, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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SPANCETTOU Blanka FALTÝNKOVÁ, nám.Spojenců 5, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment pizzerie.

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

SU
DO
KU



 (

SUDOKU

)*" 

1,7,3,7 Antonín CETKOVSKÝ, Svatoplukova 17a, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na konzumaci na akci..
KŘÍŽOVKA

17040660400



Výherce získává VSTUPENKY
 
 
     

 (

)*" 

Srdečně zvema na první část jarní výstavy Rozkvetlé Kroměříže
Věra NAVRÁTILOVÁ, Šárka 24, Prostějov
Výherce získává: DVAKRÁT RODINNÉ VSTUPNÉ
v hodnotě 400 Kč na akci.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

1703

17030260247

LETOS MŮŽETE NAVŠTÍVIT ........ .ROČNÍK

HÁZEČ, DOVOZ, TANEC, KEKSY, HUHLAT, DEHET, TRÁVA, SENDVIČ, ODTOK,
LESÁK, UCTÍT, ÚHRADA, KAVKA, SVÁTÁ, LVICE, SVĚRÁK, MOUKA, BROŽE,
LVÍČE, LUMÍK, IROVÉ, TĚŠIT, SLAST, SUPOT, EXCES

Výherce získává VSTUPENKU  
 

Výherce získává POUKAZ
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17032460332

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
známého házenkářského lodivoda,
který momentálně působí na lavičce svého
domovského klubu...

17032460332

Výherce získá POUKAZ  
 

Výherce získává 2x RODINNÉ VSTUPNÉ
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Úterý 18. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

TIP  ku

BASKETBAL:
pátek 21. dubna:
14:00 BCM Orli Prostějov - BA Nymburk
(3. čtvrtfinále extraligy kadetů, hala Sportcentra DDM Pv)
sobota 22. dubna:
15:00 BCM Orli Prostějov - BA Nymburk
(případné 4. čtvrtfinále extraligy kadetů, hala
Sportcentra DDM Pv)

PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY 2017

HÁZENÁ:
neděle 23. dubna:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK - Legata Hustopeče (20. kolo 2. ligy mužů, sk.
Jižní Morava, SH Kostelec na Hané)

*`^<[<*\`;@YY><[*=<@Y\#x[X@Y:
KDE: ZUŠ, MÌSTSKÉ DIVADLO, NÁRODNÍ DÙM,
KOMPLETNÍ PROGRAM
NÁMÌSTÍ T.G.MASARYKA, ZÁMEK PROSTÌJOV NA WWW.VECERNIKPV.CZ
Jak se stalo dobrým zvykem, i letos bude druhá polovina
dubna patřit zahajovacímu koncertu hudebního festivalu
Prostějovské dny hudby. Tentokrát se navíc bude jednat
o ročník pětadvacátý, festival tedy slaví své čtvrtstoletí.
Tím, co uplynulé a také budoucí ročníky spojuje, je myšlenka
propojit generace studentů nejen ze Základní umělecké školy
Vladimíra Ambrose. Účelem je představit žáky, kteří se nachází
teprve ve stádiu začátků a seznamování se s hudebními nástroji
během výuky na „zušce“, a dále uvést studenty konzervatoří či
vysokých uměleckých škol, začínající umělce.
Každoroční ozdobou festivalu však bývají i renomovaní umělci.
V širokém spektru koncertů si určitě posluchači najdou svůj oblíbený žánr, který jim nejen po sluchové stránce zprostředkuje
příjemný zážitek.
Na jaké interprety a ansámbly se můžeme společně těšit letos?
Festival zahájí 20. dubna Graffovo kvarteto, které během své dosavadní existence již stihlo posbírat řadu prestižních ocenění. Primáriem kvarteta je prostějovský rodák Štěpán Graffe. ZAHAJOVACÍ
KONCERT vypukne v přednáškovém sále Národního domu
od 18:00 hodin. Milovníky klavírní interpretace pak jistě nadchne
vystoupení klavíristky OLGY VINOKUR z USA, které je na programu příští pondělí 24. dubna v sále ZUŠ od 18:00 hodin. O den

LEDNÍ HOKEJ:

později proběhne JARNÍ KONCERT pěveckých sborů Vlastimila a Orlice v přednáškovém sále Národního domu od 19:00 hodin
a hned ve středu 26. dubna na stejný čas je naplánován KOMORNÍ
KONCERT pěti umělců. Duben zakončí Chrámový koncert v kostele sv. Petra a Pavla (čtvrtek 27.4. od 18:00 hodin).
Živo bude i v květnu. Nedílnou součástí festivalu je ku příkladu
koncert Děti dětem (4.5.), příznivci kytarové hry jsou zváni na
kytarový recitál Anny Slezákové (22. května) a ani v letošním roce
nebude chybět koncert samotných učitelů ZUŠ (17.5.). Novinkou letošního ročníku a zároveň posledním bodem už tak velice
bohatého programu bude komponovaný pořad ZUŠ OPEN,
který se uskuteční 30. května na nádvoří prostějovského zámku.
Koncerty nesoucí tento název budou probíhat po celé republice ve
stejný den, tento projekt osobně podporuje Magdalena Kožená.
elkem si pro vás tedy pořadatelé připravili 11 koncertů na různých místech Prostějova, jejichž harmonogram najdete na
www.vecernikpv.cz. Nad festivalem konaným díky finanční podpoře města Prostějova převzala záštitu primátorka Alena Rašková.
Vychutnejte si jistě krásné hudební zážitky, za nimiž stojí nejen
studenti místní ZUŠ. Začíná se již tento čtvrtek 20. dubna
v přednáškovém sále Národního domu. Zahajovací koncert
vypukne v 18 hodin!

sobota 22. a neděle 23. dubna:
8:00 ARIS CUP 2017 (8. ročník
amatérského turnaje, Víceúčelová hala - ZS)

NOHEJBAL:
sobota 22. dubna:
14:00 Prostějov - Čakovice „B“ (2. kolo
I. ligy mužů, dvorec u sokolovny na Skálově
náměstí)

akce
v regionu...
Pálení čarodějnic ve Skalce
Zatímco ve většině
obcí se budou čarodějnice pálit až
poslední dubnový víkend, ve Skalce pořádají tuto akci již tuto sobotu
22. dubna od 17:00 hodin na místním
hřišti. Čeká na vás vskutku bohatý
program s překvapením...

 DIVADEL
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
úterý 18. dubna
14:00 Bába z ledu
komedie ČR
17:30 Kráska a zvíře
rodinný fantasy film USA
20:00 Rychle a zběsile 8
americké akční krimi
středa 19. dubna
17:30 Safari
rakouský dokument
20:00 Úkryt v zoo
životopisné drama USA
čtvrtek 20. dubna
17:30 Loupež ve velkém stylu
americká krimi komedie
20:00 Ztracené město Z
akční dobrodružný film USA
pátek 21. dubna
15:30 Mimi šéf
animovaná komedie USA
17:30 Anděl Páně 2
komediální pohádka ČR
20:00 Rychle a zběsile 8
sobota 22. dubna
15:30 Mimi šéf
17:30 Přes kosti mrtvých
drama ČR/Polsko
20:00 Ztracené město Z
neděle 23. dubna
10:30 Mimi šéf
15:30 Špunti na vodě
rodinná česká komedie
17:30 Loupež ve velkém stylu
20:00 Ochránci
akční dobrodružný ruský film

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 19. dubna
14:00 MARGUERITE A JULIEN
historické francouzské drama
sobota 22. dubna
15:00 DO KINA ZA KRTKEM
pásmo pohádek ČR
17:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
animovaná rodinná komedie USA
20:00 NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
hudební dokument ČR

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 20. dubna
8:45, 9:45, 10:45 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
pátek 21. dubna
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
do 30. dubna
KRAJINA HANÁ
výstava Leony Hlavinkové

DIVADLO POINT

Olomoucká 25, Prostějov
středa 19. dubna
19:00 E=mc2, LÁSKO MOJE
komedie o velké lásce pařížského kluka,
který hltá americké filmy a hraje fotbal plus
americké dívky, která obdivuje Einsteina
a touží po lásce jako z Romea a Julie

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 18. dubna
19:00 DEŠTIVÉ DNY
hrají: Richard Krajčo, David Švehlík
pátek 21. dubna
19:00 DOTEKY MÓDY
finále soutěže a módní show
(pořádá Střední škola designu a módy)
neděle 23. dubna
19:00 HVĚZDA
hraje: Eva Holubová

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
středa 19. dubna
17:00 ARGENTINA A CHILE
– CESTA DO PATAGONIE
multimediální cestopisná přednáška
geografa a fotografa Pavla Svobody, který se
vydal na velkou sedmiměsíční cestu napříč
Jižní Amerikou. Přednášku doplní i výstava fotografií, kterou budete moci navštívit
v Galerii Na Půdě až do konce května.
čtvrtek 20. dubna
9:30 AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
přednáška Karla Kavičky o jeho pěším
putování má název Velehrad - Roma
2016 a bude doplněna projekcí fotografií
mapujících průběh poutí
15:00 PORADNA SOS
máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Odborní právní poradci
jej s vámi budou řešit
do 30. dubna
JÁ A MOJE KNÍŽKA:
MALÁ DĚTSKÁ FOTOSOUTĚŽ
na adresu detske@knihovnapv.cz pošli
svoje „selfie“ s knížkou, která je tvoje NEJ.
Každý, kdo se zúčastní, bude zařazený do
losování o knižní odměnu.

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 24. dubna
GEOLOGIE SVĚTA v amatérské
fotografii profesionálního geologa
výstava geologické zajímavosti z pěti
kontinentů v obrazech
do 31. května
BUĎ PŘIPRAVEN ! aneb SKAUTSKÉ
STOLETÍ V PROSTĚJOVĚ
Výstava ke 100. výročí založení první
skautské družiny v Prostějově, vedené
Jiřím Wolkerem
do 25. června
POHŘBÍVÁNÍ V DOBĚ KAMENNÉ
výstavajevěnovánapohřebnímzvyklostem
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. Zastoupeno bude hned
několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární keramikou až po
samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovými poháry. Dále bude představena
unikátní lokalita v Brodku u Prostějova,
která byla objevena a prozkoumána v roce
2015 při stavbě dálničního sjezdu. Lidově
nazvaný „hanácký Stonehenge“ zřejmě ve
své době mohl sloužit jako kalendárium
a místo pro pozorování nebeských těles.

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

ZUŠ V. Ambrose

Kravařova 14, Prostějov
do 28. dubna
„CESTY, CESTOVÁNÍ...“
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 výstava prací z okresní výtvarné soutěže.
do 24. dubna
do 31. května
KJÓSA SUGURI - KJÓSABORI
VÝSTAVA
výstava představuje více jak sto kusů prací Výtvarný obor ZUŠ Plumlov se představuje...
tohoto mistra lakových dřevořezeb druhé
(Galerie Linka)
čtvrtiny až konce dvacátého století

Galerie N7
nám. Sv. Čecha 3, Prostějov
do 30. dubna
MALBY, SMALTY, KERAMIKA
jarní výstava obrazů Jitky Jurnečkové,
výtvarnice pocházející z Brna oplývající bohatými zkušenostmi s akrylem,
keramikou, smaltem a zejména barvami

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 23. dubna
16:00 TANEČNÍ ČAJE
hraje Romantica band Romana
„Pytlíka“ Doležela.

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

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 21. dubna
20:00 APOLLO ROCKIN´ECHT
jeden z posledních mejdanů v klubu...
sobota 22. dubna
21:00MESSENJAHLIVE@APOLLO13
koncert Messenjah LIVE & Crackenn &
Poliponic
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Tanec houbiček

2)   

ZUŠ Němčice nad Hanou zve na
veselé představení plné písniček Tanec
houbiček, které se bude konat v neděli
23. dubna v 15:00 hodin v sále kina
Oko v Němčicích nad Hanou.
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aneb, co se
  STAVY kde děje…

Flétna a varhany v Konici
Kruh přátel hudby Konice a Městské
kulturní středisko Konice pořádají
koncert Varhany a flétna, který se bude
konat ve středu 19. dubna od 19:00
hodin v chrámu Narození Panny
Marie v Konici. Za varhany usedne
Lenka Voňková, která získala řadu
ocenění na soutěžích. Na příčnou flétnu
zahraje Irena Salvadori. Obě hudebnice
působí na Konzervatoři Evangelické
akademie Olomouc.

VEŘEJNOSTI

Úterý

18.4. 9.00 - 10.00
Pro školy i veřejnost

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky od 9:30 do 11:30 hodin rozšíří vaše obzory diskusní rodičovská skupina,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se koná
vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí
* ve čtvrtky od 17:00 do 19:00 hodin přijďte si posedět u kávy či čaje. K dispozici je
také dětská herna
* v úterý 18. dubna v 17:00 hodin se koná
kurz „Přísná nebo laskavá láska? III.“
* ve čtvrtek 20. dubna se uskuteční kulinářský podvečer s M. Rozehnalem „Velikonoční jehněčí roláda“
MC Cipísek
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probíhají vždy v pondělí od 15:00 do 17:00
hodin
* individuální právní poradenství s Mgr.
A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma-hrazeno z dotací
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi, každé sudé pondělí od 17:00 hodin.
* v úterý 18. dubna se od 18:00 hodin
uskuteční beseda pro rodiče dětí před
vstupem do školky názvem „Hurá do
školky aneb jak podpořit děti v samostatnosti“
* v sobotu 22. dubna od 9:00 do 13:00
hodin se koná zážitkový seminář „Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly aneb základy
efektivní komunikace s dětmi“ pro rodiče
o tom, jak si lépe porozumět se svými dětmi. Proč se neptat proč, které věty vyřadit z
rodičovského slovníku, kdy je lepší mlčet,
o tom, proč posloucháme čtyřma ušima,
jak mohou slova ublížit i podpořit a podobně.

PROSTÌJOVSKÉ
DNY HUDBY
25. ročník festivalu
čtvrtek 20. dubna
18:00 GRAFFOVO KVARTETO
zahajovací koncert
(přednáškový sál Národního domu)

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v sobotu 22. dubna od 8:00 do 13:00
hodin se koná osvětová akce pro veřejnost
DEN ZEMĚ
SONS PROSTÌJOV
* ve čtvrtek 20. dubna od 8:00 do 11:00
hodin sekoná tvořenízkeramickéhlínyvLipce
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* PRVNÍ ŠKOLIČKA je otevřena jako
dopolední adaptační kroužek pro děti od
2 do 4 roků každé úterý a čtvrtek od 8:30 do
11:30 hodin
ICM
informační centrum pro mládež, Pv
* od 18. do 21. dubna se pořádá tematickou soutěž v rámci Evropského dnu informací pro mládež o termohrnky a další
drobnosti, do které se můžete zapojit jak na
www.icmprostejov.cz, tak na Facebooku.
Více info na webu.

Klub aktivních seniorů při STP Prostějov se
sídlem Kostelecká 17 Prostějov zve na zájezd do Velkého Mederu (Slovensko) dne
22. dubna 2017. Odjezd autobusem z hl.
nádraží od lokomotivy v 5:00 hod. Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 588 008 095
nebo 724 706 773.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCHOSOBvČR,z.s.Poradenskécentrum
Prostějov, p.s., Svatoplukova 15, Prostějov
796 01. I v roce 2017 nabízíme možnost využít služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství také zajištění baterií do
sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na změnu telefonního čísla poradenského
zařízení: 775 549 777.

Muzeum Prostějovska pořádá v sobotu
22. dubna od 8:00 hodin výlet na mohylníky pozdní doby kamenné (Laškov-Rmíz-Náměšť na Hané). Na vycházce
středně náročným terénem provede
archeolog Miroslav Šmíd. Sraz účastníků
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostě- je v 7:50 před hlavním vlakovým nádražím
jově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kom- v Prostějově. Potvrzení účasti na emailu
penzační pomůcky, např. polohovací lůžka, hcizmarova@muzeumpv.cz,tel.:770128305.
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla
aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Půjčovna rehabilitačních a kompenBližší informace v kanceláři č. 106 nebo na začních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2 je
tel. č. 588 008 095, 724 706 773
z důvodu dlouhodobé nemoci provoz
Poradenská služba České obchodní inspek- omezen. Informace na tel. č. 776 054 299
ce proběhne vždy první pracovní pondělí pouze pondělí-čtvrtek 16-18hod. nebo na
každého měsíce roku 2017 (leden až čer- e-mail Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.
ven) v zasedací místnosti Odboru rozvoje
a investic, kancelář č. 435 ve třetím poscho- Regionální pracoviště TyfloCentra Olodí Magistrátu města Prostějova, Školní 4. mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
Konzultace probíhají v časovém rozmezí nevidomým a slabozrakým občanům na
od 13:00 do 16:00 hodin. Bližší informace adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
je možno získat na Odboru obecní živnostenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí ZO ČSCH Držovice pořádá ve dnech
6. a 7. května na hřišti v Držovicích výstavu
budovy (kanceláře č. 143 až 147).
drobného zvířectva. Výstava je otevřena
V úterý 18. dubna od 17:00 hodin se koná v sobotu od 12:00 do 19:00 hodin, v neděli
100. výročí hladové demonstrace ve Státním od 8:00 do 16:00 hodin.
okresním archívu Prostějov, Třebízského 1.
Hledáme soutěžní družstva ve vaření kotlíV sobotu 22. dubna od 8:00 do 13:00 hodin kového guláše. Charitativní akce GULÁŠ
proběhne na parkovišti u Teska v Prostějově FEST se koná 3. června. 1. cena SELE. Více
„Jarní motoristická burza“.
info na tel.: 604 133 621
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Úterý 18. dubna 2017
Číslo 16tRočník 21
Naleznete
uvnitř

Cyklista SKC TUFO

Adrian Teklinski
ovládl scratch!

SERVIS
PRO ŽENY
 Tradiční strana nejen pro něžné pohlaví nabízí opět plno rad,
tipů a zajímavostí... strana 29

Zdeněk
VYSLOUŽ
ŽIL

Foto: Martin Pytela

Hvìzdou prostìjovského
Velikonoèního jarmarku
byla slavná zpìvaèka

strany 26 a 27

JEDNOU


 Florbalisté TJ Sokol Kostelec na
Hané-HK sice nezakončili sezónu
úspěšně, když z posledních dvou
zápasů uhráli pouze bod, ale i to jim
stačilo k záchraně v regionální lize.

HONGKONG,PROSTĚJOV
Životního úspěchu dosáhl v čínském HongKongu
cyklista týmu SKC
TUFO Prostějov Adrian
Teklinski, který v červenobílé kombinéze polského národního výběru
vybojoval titul mistra
světa ve scratchi! Skvělé
vystoupení kmenových
jezdců prostějovské stáje stvrdil ještě Wojciech
Pszczolarski, když získal bronz v bodovacím
závodě. Velikonoční
pomlázka na dráhovém
mistrovství světa tak byla
z pohledu žlutomodrých
barev velmi bohatá!

DALŠÍ
HŘEBÍK

 Fotbalisté Prostějova nezvládli ani utkání ve Vlašimi
a jsou jednou nohou v MSFL...
strana 37

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 43
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PROČ TA
TISKOVKA?
%E 5) H        
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PLASTIKOVÉ MODELY Nohejbalisté na startu!
ŠLÁGR VEČERNÍKU - NOHEJBAL

zaplnily „Národ“

 Ve vlakové dopravě je hlášena
nepřetržitá výluka, která se bude
týkat trati Olomouc – Prostějov,
a to ve dnech od 24. (8:00 hodin)
do 28. dubna (11:40).
 Odchovanci házenkářského
Centra Haná slaví další titul. Trio
Jakub Grulich, Radek a Jakub Flajsarové se v dresu Nového Veselí
radovalo v sobotu z potvrzení mistrovského titulu v kategorii mladšího dorostu!
 Ve středu 12. dubna vyhlásili
policisté celostátní pátrání po čtrnáctiletém Šimonu Trundovi trvale žijícímu v Jihoslovanské ulici
v Prostějově. O den později jej
mohli odvolat, chlapec se našel.
 Florbalistky SK K2 Prostějov
utrpěly o víkendu ve třetí lize dva
kruté debakly. Nejprve schytaly
osmičku od Bílovce, následně jim
stejný počet branek nasázela děvčata ze Šumperka.

jsme s vámi

www.vecernikpv.cz

 Dění kolem prostějovského hokeje je stále zahaleno rouškou tajemství, záhad, pochybností... strana 38
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Hanácký klub plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov uspořádal na Velký
pátek v prostorách Národního domu v pořadí už 42. ročník výstavy a bodovací soutěže plastikových modelů. Na akci se sjely desítky účastníků ze všech koutů České republiky i Slovenska.
A co víc, rekordní zájem byl patrný i ze strany diváků, kteří umění modelářů viděli v pátek na
vlastní oči! Stovky lidí si modely se zájmem fotografovalo, jiní si je prohlíželi i v pokleku...

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Po dlouhé zimní pauze se ke slovu
hlásí nohejbalisté. Třetím rokem bude prostějovský Sokol I zápolit ve druhé nejvyšší republikové
soutěži. V předchozích dvou letech se Hanáci kvalifikovali do play-off a ten samý cíl mají i v letošní
sezóně. O tom, jak bude letošní ročník z prostějovského probíhat, hodně napoví úvodní kola.
Výběr Sokola I totiž nečeká vůbec nic snadného.
V prvních dvou duelech se střetnou s extraligovými zálohami dvou nejlepších českých klubů!
Premiéru absolvovali svěřenci trenéra Richarda
Beneše na půdě brněnských Modřic (reportáž čtěte na
straně 43 dnešního vydání). Doma se pak poprvé představí vlastním fanouškům tuto sobotu, kdy hostí záložní tým Čakovic. Výrazně omlazený
prostějovský tým se svou individuální kvalitou může měřit s nejlepšími
celky republiky. Kamenem úrazu je ovšem labilnější psychika související
s minimem zkušeností. Z toho důvodu je pak úspěšný start do sezóny
veledůležitý.
Prostějovští fanoušci tak mohou být tou přidanou hodnotou, která pomůže zdolat silný čakovický ansámbl. Právě pražský výběr loni ukončil
prostějovským nohejbalistům minulou sezónu, když je vyřadil v prvním
kole play-off. Domácí tým tak má tradičnímu rivalovi co vracet. V sestavě
Sokola I sice bude chybět loňský kapitán Petr Zemánek, ale k aktivní činnosti se vrátil někdejší mistr republiky Jakub Klaudy.
Utkání s Čakovicemi se hraje v sobotu 22. dubna od 14:00 hodin na
kurtu za prostějovskou sokolovnou.
(zv)

NOHEJBALOVÝ SERVIS PŘED STARTEM SEZÓNY
NAJDETE NA STRANĚ 39

KAM ZA F

TBALEM

➢

KRAJSKÝ PØEBOR – 23. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 23. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 19. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 19. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FK SLAVOJ KOJETÍN
SOBOTA 22.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL VELKÉ LOSINY
NEDĚLE 23.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 22.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ SOKOL KLENOVICE N/H
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
SOBOTA 22.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

FC HVOZD
SK JESENEC-DZBEL
NEDĚLE 23.4. 10:15 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

24

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

Úterý 18. dubna 2017
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Parádní støelec „MRKVA“
Prvenství putuje do Seloutek!
Čtvrté kolo naší fotbalové tipovačky –
DEVÍTKA VEČERNÍKU – přineslo
hodně vyrovnaný boj. Nejlépe se s nabídkou vypořádal Michal Petržela ze
Seloutek, jenž získal za osm přesných
tipů dvanáct bodů ze třinácti možných.
Na svém tiketu udělal jedinou chybu, když ho zaskočily Přemyslovice.
O bod zpět zůstala čtveřice dalších
tipérů, také s jednou chybou – Pavla
Maliňáková, Michal Lužný, Ladislav
Frňka a Vladimír Franc.
Vítězství Michalu Petrželovi přinesla
výhra Vrahovic v Otaslavicích. Právě
tato dvojka rozhodla o tom, že bude mít
o bodík více než zbývající kvarteto konkurentů. Trefit osm zápasů z devíti možných
stojí ale za uznání, proto i na experty na
druhé až páté příčce čekají drobné ceny.
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. Vlašim - 1.SK Prostějov 4:0
(103 správných tipů), 2. Lipová – Mostkovice 2:1 (102), 3. Nezamyslice – Tovačov 1:2 (54), 4. Vrchoslavice - Němčice n.
H. 1:1 (58), 5. Kostelec n. H. – Hvozd 6:0
(114), 6. Otaslavice – Vrahovice 1:2 (45),
7. Vícov – Brodek u Pv 5:1 (53), 8. Přemyslovice – Výšovice 4:2 (28), 9. Dobromilice – Tištín 3:2 (62).
Pořadí 4. kola: 1. Michal Petržela 12
bodů. 2.-5. Pavla Maliňáková, Michal
Lužný, Ladislav Frňka, Vladimír Franc
všichni 11. 6.-16. Jaromír Přecechtěl,
Edvard Drtil, Zdeněk Majer, Drahomír
Duchek, Ladislav Pírek, František Patz,
Jaroslav Drábek, Bob Hála, Klára Knápková, Jan Buigl, Antonín Daněček všichni 10.
17.-30. Zdeněk Pazdera2, Tomáš Lakomý, Benedikt Pražák, Jiří Spáčil, Josef Václavík, Miroslav Slezák, Miroslav Růžička,
Oldřich Trávníček, David Gryglák, Miroslav Pluháček, Petr Látal, František Svobodník, Jaroslav Jordán, Jiří Svozil všichni
9. 31.-50. Matěj Nakládal, Vladimír
Kouřil, Miluše Musilová, Radovan Vičar,
Jakub Zatloukal, Josef Trubka, Petr Musil,
Ivo Zmeškal, Lukáš Antl, Aleš Rus, Jaroslav Kouřil, Jitka Vlachová, Jan Vysloužil,
Pavel Novák, Stanislav Konupka, Richard
Vaverka, Květoslav Lužný, Martin Lužný,
Zdeněk Pazdera1, Jiří Horák všichni 8.
51.-67. David Blahák, Zdeněk Halenka, František Vysloužil, Oldřich Lošťák,
Libor Nakládal, Vladimír Staněk, Libor
Doležel, František Sedlák, Karel Štěpánek,
Jiří Hájek, Adam Vičar, Jiří Paul, Miroslav
Coufalík, Zbyněk Lošťák, Zdeněk Langr,
Jiří Doležel, František Horák všichni 7.
68.-86. Nikola Frysová, Miloslav Karásek,
Lukáš Vyroubal, Vendula Musilová, Jiří
Svoboda, Michal Polehla, Otto Vymazal,
Radek Motal, David Karhan, Jan Klusová,
Magdaléna Vránová, Lukáš Král, Miloslav
Ondrouch, Lenka Karásková, Miloslav
Brázda, Jakub Jamrich, Martin Hlavinka,
Renáta Benešová, Roman Cibulka všichni 6. 87.-105. Ladislav Šťastný, Rudolf
Trefený, Květoslav Nejezchleba, Roman
Ryba, Eva Mičková, Petr Müller, Roxana
Müllerová, František Grulich, Rostislav
Spáčil, Kristián Spartakus, Tereza Kučerová, Tomáš Frňka, Dušan Vrána, Jiří Kočař,
Petra Halousková, Kamil Kohoutek, Eva
Halousková, Josef Soldán, Roman Prokeš
všichni 5. 106.-115. Majka Lusková, Martin Kučera, Karel Sklenář, Jaromír Seidler,
Oldřich Horák, Tomáš Gottwald, Vladimír Kaštyl, Vladimír Krč, Lukáš Frys,
Pavel Kucharčuk všichni 4. 116.-119. Petr
Přibyl, Karel Brachtl, Petr Sekanina, Markéta Kaštilová všichni 3.

HON O DVACET
PRUTŮ MÁ JIŽ 124 ÚČASTNÍKŮ!
Třetí kolo hýbalo pořadím. Populární FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU, která se v prvních dvou
dějstvích vyznačovala mimořádnou vyrovnaností, zaznamenala ve třetím dějství velký bodový
rozptyl. Nejúspěšnější tipéři nasbírali dvouciferný bodový součet, ti, kterým se nedařilo, se pak
pohybovali na cifrách blízko nule. V tom je právě kouzlo naší „tipovačky“, že má naději na vítězství
opravdu každý. Odměny se za třetí kolo dočkali hned tři nejlepší. Vítězný Zdeněk Pazdera si odnesl
multipack dárkových piv, poukaz na čištění auta, permanentní vstupenku na jarní druholigové zápasy prostějovského eskáčka a spoustu dalších drobností. Stříbrný Ruda Trefený může pozvat svou
partnerku na večeři k Bílému koníčkovi, třetí David Blahák se mohl těšit mimo jiné z dvoudenní
volné vstupenky na závody trucků v Mohelnici.
Mnohem lukrativnější odměna však čeká na nejúspěšnějšího experta celoroční soutěže, DVACET
TISÍC KORUN na chodníku zkrátka nenajdete. Prémii můžete vyhrát právě díky fotbalovým znalostem z PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku! Týdenní odměny jsou také stále navyšovány, na vítěze jednotlivých kol čekají vždy zajímavá překvapení.
Růst soutěžících nás těší, neboť jako bonus připravujeme prémie, které budou souviset právě s jejich počtem. Jestliže se vás při dvacátém výročí nejčtenějšího regionálního periodika sejde minimálně 200, dostane se v tu chvíli s odměnou na každého z vás. Proto neváhejte a rozšiřte rodinu fotbalových tipérů i vy!
Zkrátka soutěžit s Večerníkem se rozhodně vyplatí! Neotálejte a zapojte sebe i vaše přátele,
soutěž se stále pořád teprve rozjíždí!

VYŠLA
SÁZKA
NA NULY

VŠICHNI V PLNÉ POLNÍ
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TIPOVACÍ KUPÓN

Třetí kolo FOTBALOVÉ DEVÍTKY
přineslo prvenství Zdeňku Pazderovi
z Vrahovic. Někdejší regionální rozhodčí, jenž odřídil ve své sedmačtyřicetileté kariéře přes čtyři a půl tisíce
utkání, trefil téměř všechno. Na tiketu
držitele Ceny Václava Jíry byla pouze
jediná chyba. „Já uvažoval o tom, že
dám na Lipovou, přece jenom je to
parta bojovníků. Nakonec jsem dal
nulu, že se v Náměšti těžko vyhrává.
Mohl jsem mít všechno,“ usmíval se
činorodý osmdesátník, jenž vzkazuje
dalším tipérům: „Chystám se vyhrát
ještě několikrát!“
(zv)

Celkové poøadí po 4 kolech:
1. P. Maliňáková 43. 2.-3. J. Horák a L. Šťastný oba 38. 4.-5. T. Lakomý, Z. Pazdera2
oba 37. 6. Z. Pazdera1 36. 7. A. Daněček 35. 8.-9. J. Buigl a Mich. Lužný oba 34. 10.11. K. Knápková a B. Pražák oba 33. 12.-14. D. Blahák, Mar. Lužný, B. Hála všichni
32. 15.-18. P. Kucharčuk, R. Trefený, R. Cibulka, M. Petržela všichni 31. 19.-25. L.
Frys, R. Benešová, K. Lužný, R. Vaverka, S. Konupka, J. Václavík, J. Spáčil všichni 30.
26.-31. V. Krč, R. Ryba, K. Nejezchleba, P. Novák, M. Slezák, M. Hlavinka všichni
29. 32.-38. J. Vlachová, J. Vysloužil, J. Kouřil, M. Růžička, O. Trávníček, J. Drábek, F.
Patz všichni 28. 39.-50. E. Mičková, J. Jamrich, Z. Halenka, F. Vysloužil, O. Lošťák,
A. Rus, L. Antl, I. Zmeškal, P. Musil, D. Gryglák, L. Frňka, L. Pírek všichni 27. 51.59. V. Kaštyl, P. Müller, M. Brázda, L. Karásková, V. Staněk, J. Trubka, L. Doležel,
M. Pluháček, L. Nakládal všichni 19. 60.-67. R. Müllerová, M. Ondrouch, L. Král,
F. Sedlák, K. Štěpánek, D. Duchek, J. Zatloukal, J. Hájek všichni 25. 68.-76. T. Gottwald, F. Grulich, M. Vránová, A. Vičar, J. Paul, R. Vičar, M. Musilová, V. Kouřil, Z.
Majer všichni 24. 77.-82. R. Spáčil, T. Kučerová, T. Frňka, K. Spartakus, Z. Lošťák,
M. Coufalík všichni 23. 83.-87. D. Vrána, J. Kočař, J. Klusová, P. Látal, F. Svobodník
všichni 22. 88.-94. E. Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková, R. Motal, D. Karhan, J. Jordán, E. Drtil všichni 21. 95.-97. O. Horák, O. Vymazal, J. Přecechtěl všichni
20. 98.-101. J. Soldán, Z. Langr, M. Polehla, V. Franc všichni 19. 102.-104. P. Přibyl,
J. Seidler, P. Zajíček všichni 18. 105.-106. K. Sklenář, J. Svoboda oba 17. 107.-111.
M. Kučera, R. Prokeš, M. Nakládal, J. Svozil, A. Svobodníková všichni 16. 112. K.
Brachtl 14. 113. V. Musilová 12. 114. P. Sekanina 11. 115. L. Vyroubal 10. 116.-117.
J. Doležel, H. Prášilová oba 9. 118.-119. J. Vymazal, V. Dostál oba 8. 120.-122. M.
Kaštilová, M. Vojkůvková, F. Horák všichni 7. 123.-125. M. Lusková, M. Karásek a
N. Frysová všichni 6. 126. J. Procházka 5. 127. Z. Jurenka 1 bod.
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FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 5. KOLO:
TIP

1

0

2

1. Ústí n. L. - 1.SK Prostějov
2. Kralice n.H.– Kojetín

3. Plumlov - Čechovice
4. Klenovice n.H. - Nezamyslice

5. Nemilany - Kostelec n. H.
6. Smržice - Nové Sady „B“

7. Otaslavice - Ptení
8. Olšany u Pv - Čechovice „B“

9. Bedihošť - Dobromilice

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

partneøi fotbalové devítky

pak nejvyšší tóny ze zpěvaččina hrdla
doslova vykouzlily překrásnou atmosféru
a některé přítomné dohnaly dokonce i k
slzám, až o tak krásný hudební zážitek pro
některé šlo.
„Jsem nadšená! Paní Ilona dokázala,
že s přibývajícím věkem na kráse a síle
hlasu opravdu nic neztratila, možná je
tomu dokonce i naopak, těžko říct. Ale
jsem opravdu ohromena, slzičky mluví
za vše,“ usmála se paní Anna, jedna z
divaček.
Vystoupení připravené v rámci programu Velikonočního jarmarku na
náměstí T.G.Masaryka v Prostějově
bylo prostoupené emocemi. Mohlo

zdarma. Takže ano, mohlo by to být
lepší, ale i tak za mě skvělý jarní den,“
rozpovídal se pro Večerník.
Pozitiva u publika i přes tuto mírnou
nepříjemnost převažovala a lidem nic

Foto: Martin Pytela

nebránilo v tom vychutnat si pondělní
podvečer plnými doušky. Během koncertu pak zaznělo několik písní všem
velice dobře známých, za zmínku stojí
například „Proč mě nikdo nemá rád“

3x foto: Foto: Martin Pytela

jaakýý byl konceertt ilon
ny csaakove...

to ta nejlepší varianta, jak pořádat koncerty, ale co se dá dělat. Můžeme být
každopádně rádi, že se podařilo hvězdu
takovéhoto formátu k nám do města
přilákat, navíc je koncert pro všechny
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„Dlouho jsme přemýšleli, s kým bychom
uzavřeli letošní Velikonoční jarmark. Nakonec jsme se rozhodli pro domácí kapelu.
Tito hudebníci už svým příznivcům dělají
radost několik desetiletí, jarmark jsme tedy
zakončili rozhodně stylově. A jsem ráda,

že i na poslední vystoupení přišlo moře
lidí. I když to počasí jsem si představovala
jinak,“ glosovala závěr jarmarku Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova, které program
akcí ke svátkům jara uspořádalo. (mik)

F -9     F    - .& 
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Foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV V galerii Kulturního
klubu DUHA proběhla ve čtvrtek
6. dubna vernisáž grafičky, knihařky a ilustrátorky Leony Hlavinkové. A dosavadní zájem návštěvníků
předčil očekávání, proto byste neměli váhat ani vy!
„Leona je studentkou prvního ročníku
navazujícího magisterského studia Ateliéru obalového a knižního designu Elišky
Čabalové na Fakultě umění Ostravské
univerzity. Na výstavě s názvem Krajina
Haná umělkyně představuje soubor hlu!"    
botiskových grafik doplněné o serigrafie
a ručně vázané knihy, které také autorsky Výstava bude ve Školní ulici k vi- mohou těšit na výstavu „3x Kůrilustrovala,“ prozradila Večerníku Pavla dění do konce dubna. V květnu se ka s podtitulem otec, syn a vnuk“.
(red)
Vašková, vedoucí oddělení KK Duha.
pak prostějovští milovníci umění

Duha vystavuje hanáckou krajinu

PROSTĚJOV Kulturní program
druhého ročníku Velikonočního
jarmarku na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově zakončila uplynulý
čtvrtek stylově prostějovská skupina
Smokie Revival. A byla to pořádná
jízda!
Opět velmi slušně zaplněné náměstí
diváky všech generací sledovalo na
„zelený čtvrtek“ prostějovské muzikanty
zpívající největší hity populární anglické
skupiny z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Muzikanti
okolo bubeníka Petra Zlámala a zpěváka
Zdeňka Havla zazpívali s neodmyslitelnými parukami na hlavě střední generaci
velmi dobře známé „pecky“ Chrise Normana. Ten společně s Alanem Silsonem,
Terrym Uttleym a Ronem Kellym tvořil
legendární skupinu, na jejíž písníčky se
pařilo na diskotékách v minulém století.
„Koncert jsme si užili. A přišlo hodně
lidí, takže je vidět, že spousta diváků si
Smokie pamatuje,“ neskrýval spokojenost Petr Zlámal.
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eolitu a kulturu se zvoncovitými poháry. Došlo též na tak zvaný „Hanácký
Stonehenge“.
Vernisáží kromě Daniela Zádrapy
a Pavla Fojtíka provázela především
nově
zastupující
archeoložka
prostějovského muzea a autorka
výstavy Jana Čižmářová. „Archeologickou výstavu jste zde měli
možnost vidět naposledy před rokem.
Nyní máte na vlastní oči možnost
prohlédnout si zajímavosti z neolitu
a eneolitu. Chtěla bych poděkovat
všem těm, co se na výstavě podíleli,“
pronesla na úvod několika desítkám
přítomných nadšenců historie.

 (  F.
Foto: Martin Pytela

Vernisáž ve Špalíčku byla tradičně
doprovázena také hudební vsuvkou, o kterou se postarali hudebníci
z Brna, konkrétně Lada Šimíčková s Ivo
Cicvárkem. „O historii a konkrétně dobu
kamennou se zajímám, velice rád se vždy
dozvím něco nového. Nejsem sice přímo
z Prostějova či obcí, ze kterých poznatky
pochází, i tak však pro mě má výstava
své kouzlo,“ spokojeně popsal Večerníku
vlastní dojmy Jan Petera.
Výstava potrvá až do 25. června,
kromě toho jsou v rámci doprovodného programu naplánovány dvě
přednášky a výlet na mohylníky pozdní doby kamenné.

      - 
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Návrat až do doby osmi tisíc let
před naším letopočtem, pohřebiště,
množství kostí, lebek, ale také zajímavých informací a vědeckých poznatků.
To vše si připravila prostějovská galerie
nejen pro své pravidelné návštěvníky.
Výstava, která nyní v prostorách
Špalíčku probíhá, je věnována
pohřebním zvyklostem v mladší
a pozdní době kamenné na základě archeologických nálezů z oblasti střední
Moravy. Všem zájemcům o trochu
historie budou odkryty výsledky
archeologické činnosti z míst, jako
jsou Kralice na Hané, Držovice, Slatinky či Čechůvky. Své místo zaujalo
větší množství pravěkých kulturních
celků od neolitické kultury s lineární
keramikou až po samotný závěr en-

Martin PYTELA

PROSTĚJOV V Uprkově ulici
byly a stále jsou k vidění kostry
i lebky, naprosto odkryté a volně
přístupné. Nejedná se však
o nic neplánovaného, ba naopak.
Ve Špalíčku v Uprkově ulici se
od předminulého týdne koná
poněkud
netradiční
výstava
s názvem Pohřbívání v době kamenné. Na vernisáži připravené
k této příležitost byl přítomen
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Marek SONNEVEND

PRAHA, PROSTĚJOV Blokařka
VK AGEL Prostějov Veronika Trnková před týdnem prodělala operaci bolavé nohy, která ji pro zbytek aktuální sezóny vyřadila ze hry
a nemilosrdně poslala na marodku. Jednadvacetiletá volejbalistka
se snaží nemilý úděl brát statečně,
v čemž jí pomáhají dobré zprávy lékařského charakteru.

zjistili jsme

^\^

3:1

ne, ale každopádně nemají co ztratit.
Například Kopáčové to dnes takhle
dost vycházelo, hrála výborně. A když
by se podobně chytilo víc brněnských
děvčat, bylo by to pro nás ještě těžší.“
 Co musí nejvíc zlepšit prostějovský tým?
„Těžko říct, každý zápas je to většinou
něco jiného. Určitě však musíme zapracovat hlavně na tom, abychom dělaly míň zbytečných chyb. Někdy totiž
vyrobíme takové hrubky, které by se
neměly stávat, obzvlášť ne nám coby
Prostějovu. Prostě se vyvarovat blbých
až stupidních chyb. Jinak si myslím, že
hrajeme dobrý volejbal.“
 Na jihu Moravy to zřejmě bude
složitější než doma. Připouštíte si
pětisetovou bitvu či dokonce porážku?
„Prohru si určitě nepřipouštíme... I
když větší boj se asi dá očekávat. Věřím,
že brněnští fanoušci nás nerozhodí, to
se spíš musíme vyrovnat s prostředím

tamní haly. Je větší, má jiné osvětlení,
a jelikož jsem v Brně dřív působila,
tak vím, jak špatně se tam někdy hraje. Především nějakou dobu trvá, než
si člověk zvykne. Každopádně platí, že
pokud zahrajeme to, na co máme a co si
řekneme, nemělo by nás Královo Pole
porazit.“
 Nakolik vás překvapilo jedno vítězství Ostravy v Olomouci?
„Úplně ne. Olomouc na tom teď asi
není ideálně, potýká se s nějakými
problémy. A Ostrava vůbec není špatná. Proto zatím jde o tak vyrovnaný
boj, který asi bude pokračovat. Vyhrát dvakrát za sebou v Ostravě bude
pro Olomouc dost složité a klidně je
možné, že postupujícího určí až sobotní pátý zápas. Čímž by pak mohl
být náš finálový soupeř víc unavený.
Hlavní teď ale je plně se soustředit na
naše vlastní semifinále, abychom do
boje o titul postoupily jasně tři nula
na utkání.“

Prostějov (son) - Poslední akci tohoto soutěžního ročníku mají před sebou
také starší žákyně VK AGEL Prostějov.
Bude jí kvalifikace o první ligu kadetek
2017/18, kterou pořádá právě prostějovský oddíl od pátku 21. do neděle
23. dubna v tělocvičně ZŠ, ul. Palackého a v Letní hale TK PLUS u velodromu.
Svěřenkám trenérské dvojice Solange Soares - Pavel Parobek se
nepodařilo mezi věkově staršími
protivnicemi zachránit během dlouhodobé části, a tak musí po roce
znovu podstoupit baráž. Její prostějovská skupina čítá šest kolektivů,
přičemž další prvoligovou sezónu
mezi kadetkami si zajistí dva první
týmy konečné tabulky.
„Některé soupeře známe dobře, jiné
méně a některé vůbec. Proto se šance
našeho mančaftu na úspěch v nadcházející kvalifikaci a tím na udržení
dopředu těžko odhadují. Přesto jsem
přesvědčen, že v kompletní sestavě
bez zdravotních absencí holky na
druhou nejvyšší soutěž kadetek určitě mají. Tak uvidíme, jak se jim bude v
rozhodujících zápasech dařit,“ odtušil
šéftrenér mládeže VK Jaroslav Matěj.

:w -^
o první ligu kadetek

Prostějov (son) - Vrchol sezóny
čeká mladší žákyně VK AGEL Prostějov. O nejbližším víkendu absolvují úvodní část Mistrovství republiky
2017 volejbalistek do 13 let, což
bude sedmičlenná skupina v Brně,
z níž dva nejlepší celky postoupí na
finálový turnaj letošního národního
šampionátu.
Do první fáze MČR se talentované
Agelky kvalifikovaly coby vítězky
krajského přeboru, čímž figurují
mezi šestapadesáti top družstvy země
v dané věkové kategorii. Pokud by teď
uspěly i na jihu Moravy a prošly do
šestnáctky úplně elitních týmů, šlo by
o velice pěkný úspěch.
„Hlavní je, aby si holky dobře zahrály proti kvalitním soupeřům a dařilo se jim předvádět svůj nejlepší volejbal. Žádnými výsledkovými cíli
je nechceme přehnaně stresovat,“
uvedl hlavní trenér mladších žákyň
vékáčka Jindřich Němeček, který
prostějovská děvčata vede společně
s Denisou Jurkovičovou.
MČR mladších žákyň 2017, první
část (sobota 22. a neděle 23. dubna) –
složení skupiny B v Brně: VK Královo
Pole Brno A, TJ Sokol Frýdek-Místek, VK AGEL Prostějov, SK Slezan
Orlová, VK Královo Pole Brno B, VK
Raškovice, TJ Žďár nad Sázavou.

%w -^
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RYCHLÝ


Vzápětí ale favorit vystřihl čtyřbodovou
šňůru (22:17), což rozhodlo. Koncovka
měla jasný průběh - 25:18 a 1:0.
Zkrajedruhéčástiprostějovské ženyznovu ukázaly svou horší tvář, když v krátké
době vyrobily několik laciných minel.
Tahle zaváhání přitom střídaly s kvalitními momenty, podobně jako protivník.
A tak se duel podobal houpačce s klasickým pohybem nahoru, dolů (1:3, 4:3,
4:5, 8:5). Až poté se vývoj ustálil, oba
celky pravidelně ztrátovaly a úřadující
mistryně republiky zůstávaly mírně vepředu. Slibně pro ně vypadal únik uprostřed setu z 12:10 na 16:11, leč Královo
Pole dál kousalo. Při účinném servisu
Kosekové zkorigovalo sérií pěti bodů
na nejtěsnější rozdíl (z 19:13 na 19:18),
čímž se rozpoutalo drama. Čadův soubor klesl po herní stránce hodně dolů
a rozjeté Jihomoravanky je v těchto chví-

lích jasně předčily až k zaslouženému
vyrovnání setového stavu - 22:25 a 1:1.
Hrubě nepovedený závěr naplno odkryl nejistý výkon vékáčka, jemuž optimálně nešla žádná činnost. Zejména
přihrávka šla stále víc dolů a zlepšující se
Brno toho dokázalo využívat, jeho rostoucí pohoda kontrastovala s trápením
Agelek (2:4). Ty však v nelehké situaci
zabojovaly, když pomohla plachtou
z podání Herelová (z 4:5 na 8:5). Sok
naopak polevil a umožnil nejvýše nasazenému mančaftu play-off volejbalové
vzpamatování. Najednou to domácím
plejerkám zase šlo na plné obrátky, svůj
nápor podložily hlavně přitlačením na
servisu i v ofenzivě. A vyšel také nástup
střídající nahrávačky Hindriksen, kápéčko nezvládalo vyšší úrovni hry čelit
(14:7, 22:11). Logicky tedy vše vyústilo
v dílčí debakl - 25:12 a 2:1.


Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Střetnutí obsahovalo víc dobrých výměn i herních pasáží, mělo větší náboj díky výborným akcím v útoku a zákrokům v obraně a celkově bylo lepší než to první. Nám
se stále daří být úspěšnější právě zakončením i bloky, stejně jako podáním. Tam si však
představuji, že bychom měli vyvíjet ještě větší tlak. Spokojenost nemůže panovat s příliš
mnoha chybami především útočnými, neboť jsme zkazili patnáct smečí. A to je moc.“
Marek ROJKO - trenér Královo Pole Brno
„Jsem rád, že tento zápas byl od nás důstojnější než včera. Celkově šla kvalita volejbalu nahoru a nám znovu nejlépe vyšla jedna desetiminutová pasáž, tentokrát na konci
druhé sady. Jinak jsme ale pořád prohrávali, tlak ze strany domácích byl po většinu
času velký. Místy hodně bojujeme s útokem nebo s příjmem a hledáme různá řešení, třeba přihrávat ve dvou. Což je proti Prostějovu těžké, pro většinu našich hráček
taková škola. Výkonnostní rozdíl mezi oběma týmy je zatím jasný.“



NA





11:5. Ani po tomto úderu Rojkovy svěřenky ještě nerezignovaly (11:7), leč zbytek střetnutí si Prostějov již bezpečně pohlídal. A přidal druhé výsledkově totožné
vítězství ve dvou dnech – 25:17 a 3:1.

Krizí tak procházelo hostující družstvo,
ovšem začátek čtvrtého dílu jeho tápání
zrušil. Znovu se bojovalo vyrovnaně, než
AGEL sešlápl plynový pedál, přidal na intenzitě a nekompromisně otočil z 3:4 na

Semifinále číslo dvě: kvalitnější mač dovedly
Agelky i napodruhé ke čtyřsetovému vítězství

vítězství 25:7, což je těžké udržet koncentraci, když dáte soupeři sedmičku.
Trochu jsme usnuly a výkon šel dolů.
Dneska jsme pro změnu nezvládly
koncovku druhého setu, rozhodně tam
však z naší strany nebylo oba dny nic
odchozeného. Pořád bojujeme naplno,
jenže občas začneme dělat moc chyb za
sebou.“
 Navzdory dílčím potížím tedy je
výkonnost družstva na vyšší úrovni?
„Určitě jsme teď na tom mnohem lépe
než v období, kdy nám to nešlo, a prohrávaly jsme. Výkony šly poslední dobou nahoru a až postoupíme do finále,
rozhodně si tam budeme věřit. Ať na
Olomouc, nebo na Ostravu.“
 Jaký je vůbec Královo Pole soupeř?
„Strašně mladý a nevyzpytatelný.
(úsměv) Jejich mladé hráčky do toho
jdou naplno, většinu míčů řežou hlava
nehlava a pak se hůř předpokládá, co
od nich čekat. Buď jim to vyjde, nebo

PROSTĚJOV Pokud budete hledat hráčku, která udělala ve dvou startovacích
duelech semifinálového klání volejbalistek Prostějova a Králova Pole nejméně
chyb, rozhodně to byla Julie Kovářová. Ani ona sice nebyla na liberu VK AGEL
stoprocentní, ale svou hodně vysokou jistotou na přihrávce i při obraně v poli
domácím volejbalistkám notně pomáhala. Jak budovat herní kvalitu většinu
času obou střetnutí, tak omezovat následky náhlých krizí během nevydařených pasáží. I díky tomu favorit dvakrát uspěl 3:1.

y =H;KtyOHE>C;:EV

 Můžete se ohlédnout za oběma
souboji?
„Ve druhém utkání hrálo Brno určitě líp
než v tom prvním. Hlavně se mu dařilo
víc na přihrávce. Naštěstí to dopadlo
dobře pro nás, i když jsme chvílemi
měly fakt problémy. Nakonec jsme je
ale zvládly.“
 Z jasné herní převahy jste se místy dostávaly do náhlé krize. Proč?
„S tímhle se potýkáme celou sezónu
a nějak se nás to pořád drží. Už to však
není tak markantní jako předtím, dřív
jsme mívaly problémy ještě mnohem
větší. Teď jsme zbytečně ztratily vždy
po jednom setu, ale naštěstí nic víc.
V pátek přišlo polevení ve třetí sadě po
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problému a zákroku je hodně individuální, někde v rozmezí tří měsíců
až půl roku. Víc by měla ukázat kontrola, ale já každopádně věřím, že
v mém případě půjde uzdravování
i dál dobře. A budu fit co nejrychleji,“ přeje si Trnková.
Ideální by pochopitelně bylo zapojit se do přípravy na příští soutěžní
ročník hned od jejího začátku někdy
zkraje srpna. „Uvidíme. Teď jsem zatím doma v Praze a mám v plánu, že
mě v neděli někdo zaveze do Prostějova. Chci s holkama jet na třetí utkání
semifinálové série do Brna a zafandit
jim tam,“ prozradila uprostřed minulého týdne.
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PROSTĚJOV Výsledková povinnost
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zatím splněna, volejbalistky Prostě- Bodový vývoj - první set: 0:3, 3:3, 7:4,
jova podeváté za sebou míří do bojů 11:5, 11:8, 13:8, 14:11, 15:13, 17:13,
o mistrovský titul. I druhé utkání se- 17:15, 18:17, 22:17, 25:18. Druhý
mifinálové série UNIQA extraligy set: 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 8:5, 12:10,
14:10, 16:11, 17:13, 19:13, 19:18,
žen ČR 2016/2017 vyhrály ve čtyřech 20:21, 21:23, 22:25. ,RBP BS 2:2,
sadách, když tentokrát Královo Pole 2:4, 4:4, 8:5, 9:7, 14:7, 17:8, 19:11,
setově vyrovnalo na 1:1 a vzdorovalo 22:11, 25:12. LQ BS 1:0, 1:2, 3:4,
víc než napoprvé. Přesto VK AGEL 5:4, 11:5, 11:7, 14:8, 15:10, 17:10,
17:12, 22:12, 22:16, 25:17.
zápasově vede 2:0, takže ve středu
19. dubna od 18.00 hodin bude na jihu dilo, naopak zareagovaly výbornou
Moravy při třetím pokračování série pasáží s několika parádně sehranými
akcemi. Díky tomu přišel rychlý, souproměňovat postupový mečbol.
razantní obrat - 11:5. Nicméně
Marek SONNEVEND časně
Brňanky působily mnohem živějším
Úvodní maratónská výměna patřila a kompaktnějším dojmem než v pátek,
hostům, což je nastartovalo k lepší- zatímco tým VK kromě zmíněného
mu začátku. Domácím se nedařilo vydařeného úseku často chyboval přezakončením pokládat míče na zem devším v útoku. Tím bylo první dějství
a dobře bránící soupeř hned utekl na poměrně vyrovnané, viditelně klidnější
0:3. To však Agelky nijak nerozho- výběr KP dokonce stáhnul na 18:17.
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moucký kouč Jiří Teplý. „Škoda, že se
nám dnes nepodařilo přetočit nějakou
koncovku, možná by pak zápas vypadal
trochu jinak. Domácí se však oproti
včerejšku zlepšili, zatímco my jsme byli
nedůrazní na servisu,“ zhodnotil Teplého protějšek Pommer.
Dá se předpokládat, že ve středu i ve
čtvrtek bude v ostravské hale během
pokračování této moravské řežby
pořádně horko!
(son)

je vyrovnaná
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

dva týdny. Pravda je, že mě noha většinu času už nebolí, spíš jen večer po
celém dni a případné námaze,“ popsala Trnková.
Na říznutou patu samozřejmě nesmí
došlapovat, nebo pouze velmi opatrně. „Zatím cvičím s prsty i s kotníkem
na operované noze, aby měla aspoň
nějakou zátěž. Dostala jsem berle, tak
se belhám, ale sádru žádnou nemám.
Rána je jen zalepená, což je pro mě určitě lepší,“ našla další pozitivum hráčka přezdívaná „Trnec“.
Přesnější termín návratu k volejbalu ošetřující lékař ještě nedal.
„Pan docent říkal, že délka pauzy
v případě takového zdravotního
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hodinového zákroku cystu odstranili včetně vyškrabání té vrostlé části,
kam pak museli náhradou doplnit
kost z nějakého nebožtíka. Hrozilo,
že mi budou muset vzít kousek kosti
z pánve, ale na to nakonec nedošlo.
Stačil ten nebožtík,“ vylíčila Trnková
svůj pobyt na operačním sálu s typickým humorem, který je této slečně
vlastní.
Častý smích během telefonického
hovoru napovídal, že už je z nejhoršího venku. „Pan docent říkal, že operace proběhla dobře, asi ještě líp, než
očekával. Prý to nebylo až tak hrozné,
ale víc ohledně hojení i doby rekonvalescence ukáže až kontrola za necelé

chystá se do Brna povzbudit parťačky

Co pronesly směrem k pokračování
semifinále obě kapitánky? „My po- „Museli mi operovat cystu na patě,
chopitelně budeme chtít sérii ukončit která vrostla do patní kosti. Během
hned středečním třetím utkáním, i když
nás nejspíš nečeká nic snadného. Brno
do toho doma půjde ještě víc, opře se
o výhodu své vlastní haly a rozhodně
se pokusí dostat nás pod tlak. Naším
úkolem je maximálně se po všech
stránkách nachystat, abychom odvedly
ještě lepší výkon než v prvních dvou zápasech,“ nabádala Mareike Hindriksen,
nahrávačka Agelek.
„Zlepšený výkon v sobotním druhém
střetnutí nás může pozitivně naladit.
Každý tým lze porazit, ale potřebovaly
bychom, aby se nám všem sešla dobrá forma a podaly jsme takový výkon,
jako v sérii proti Olympu. Natolik
silného soupeře, kterým Prostějov je,
musíme tlačit celou dobu a ne pouze
jeden set. Což znamená víc světlých
momentů, naopak méně dětských
chyb. A nepouštět favorita do velkých
náskoků. Šanci určitě máme,“ neztrácela naději Michaela Doležalová, libero Králova Pole.

Foto: Marek Sonnevend
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o*"*4121@--D"!@%-DOSAH Veronika Trnková má po operaci
cysty na patní kosti. Dopadla dobře,
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navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...
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I desítky metrů od pódia se na sebe lidé
mačkali tak, aby mohli Ilonu Csákovou
také zahlédnout. Nikdo však na druhou
stranu nemusel mít strach, že by nezaslechl její ohromující hlas, jenž se rozléval
nejen po celém prostějovském náměstí,
ale snad do všech koutů města. Zvláště
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pro Večerník
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to však být ještě o něco silnější, kdyby Csáková zpívala v doprovodu živé
kapely a nikoliv studiových nahrávek
pouštěných z reproduktorů. Toho si
všiml i pan Novotný, dlouholetý posluchač zpěvačky. „Tak trochu jsem se
bál toho, že se dočkáme takzvaného
halfplaybacku, že totiž uslyšíme naživo
zpěv a jen z reproduktorů znějící hudební doprovod. Nejsem si jistý, zda je

V PROSTĚJOVĚ ZPÍVALA
KRÁLOVNA ILONA

kultura

PROSTĚJOV Slunce nebylo tou jedinou hvězdou, která během
podvečera minulého pondělí rozzářila náměstí Tomáše Garrigua
Masaryka. Na vyrostlém pódiu u prostějovského muzea totiž koncertovala česká pěvecká hvězda Ilona Csáková. Diváci si přišli tento
jedinečný zážitek užít ve velice hojném počtu, pokud někdo chtěl
projít centrem města, musel si tisícovým davem doslova proklestit
cestu. Sama zpěvačka byla nadšena... Celé vystoupení se podobalo
spíše koncertu z letních festivalů, nádherné počasí doprovodila svými úsměvy, povídáním a tanečními kreacemi, zatímco posluchači si
mohli vychutnávat místní speciality či zmrzlinu.
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volejbal

aneb pohled
Mareike Hindriksen

Výrazné zlepšení formy Agelek hned
po návratu kouče Miroslava Čady do
funkce slibovalo, že herní progres bude
kontinuálně pokračovat až do konce
sezóny k tradičně výbornému závěru.
Leč extraligové play-off ukazuje, že tak
jednoduché to asi nebude. Již čtvrtfinále s Přerovem naznačilo přetrvávající
problémy v některých pasážích a semifinálová série proti KP Brno potvrzuje,
že současné vékáčko na produkování
stabilní volejbalové kvality bez výpadků (minimálně dílčích) prostě nemá.
„Že náš výkon chvílemi spadne hodně
dolů, to je i složením týmu. Družstvo
nemá vyloženě silného lídra a tahouna,
který by byl schopný vzít zodpovědnost v nejtěžších momentech úspěšně
na sebe. Místo toho se někdy stává, že
holky nabalují chyby jedna na druhou,
až jsou z toho dlouhé šňůry inkasovaných bodů. Zcela optimálně tudíž hrát
v tomto ročníku asi už nebudeme a jde
o to, abychom v rámci možností klopýtali co nejméně. Podstatné je jakkoliv
získat titul, klidně ho třeba nějak urvat,“
zdůraznil hlavní trenér Čada.

^#^

3:1

Bodový vývoj - první set: 1:1, 3:1, 5:2,
6:4, 8:4, 12:5, 12:8, 15:8, 20:9, 20:11,
24:12, 25:13. Druhý set: 1:1, 3:1,
3:3, 5:3, 10:4, 12:5, 20:6, 25:7. ,RBP
set: 0:3, 2:3, 2:6, 7:6, 7:8, 8:10, 10:10,
15:11, 16:12, 16:15, 19:16, 20:19,
23:19, 23:22, 24:22, 24:26. LQ
set: 2:1, 2:3, 3:5, 7:5, 7:7, 10:7, 10:9,
13:9, 15:10, 19:11, 19:13, 20:15,
23:15, 24:16, 25:18.
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PROSTĚJOV Na Velký pátek předváděly prostějovské volejbalistky
velký výkon, ale Královo Pole doslova drtily jen dva sety prvního
semifinálového utkání UNIQA
extraligy žen ČR 2016/2017. Pak
polevily a umožnily brněnskému
celku snížit, aby nakonec přece jen
dosáhly vstupního triumfu v sérii.

stav
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Nelehké potvrzení role favoritek? Pro
Agelky v úvodu pátečního střetnutí nic
složitého. Na soupeřky okamžitě nastoupily s velkou nažhaveností, zatlačily je
dobrým podáním i úspěšnějším útokem
a rychle získaly výrazný náskok 12:5. Až
poté se hostující tým chytil díky několika
ubráněným balónům (12:8), leč chvilkovou korekci hned vystřídal nový nápor
domácích plejerek. Ty v pohodě dominovaly všemi činnostmi, dál zvyšovaly
bodový odstup (po výborných servisech
Emonts 20:9) a zahajovací sadu zavřely
suverénním způsobem – 25:13 a 1:0.
Jihomoravské hráčky pod tlakem hodně chybovaly, dílčí debakl je navíc nijak
nevyburcoval k lepšímu výkonu. Zkraje
druhé části se držely jen pár minut (3:3),
než Agelky navázaly na svou předchozí

Marek SONNEVEND
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„My jsme zahráli obrovsky bojovně
a z toho mám velkou radost, neboť
Olomouc je doma hodně silná. Ukázalo se, že jsme na dobré cestě, ale zítra
se začíná znovu od nuly,“ uvědomoval
si pátečně spokojený trenér TJ Zdeněk Pommer. Zatímco napoprvé měly
jeho svěřenky většinu času navrch,
v sobotním druhém duelu se rozpoutal
naprosto vyrovnaný boj. Úpéčko jej
nakonec s vypětím sil urvalo 3:0 (22,
23, 34).
„Tentokrát jsme podali podstatně
lepší výkon než včera. Hráli jsme naši
hru, i když to bylo chvílemi nervózní.
Rozhodlo, že se nám proti kvalitnímu
soupeři s výbornou obranou i dobrým
podáním povedlo zvládnout všechny
vyrovnané koncovky,“ oddechl si olo-

rovnání s minulými lety až tak velká...
Jakmile hrajeme dobře a soupeř špatně,
dokážeme mu konkurovat, v opačném
případě má AGEL jasně navrch. Ve
středu každopádně chceme odehrát
kvalitní zápas a navázat na vydařená
představení ze čtvrtfinále s Olympem
Praha. Pokud nám bude vycházet víc
herních věcí najednou, může to být
hodně vyrovnané. Určitě jsme zatím
nic nevzdali, dobře se připravíme a půjdeme to odmakat naplno, jak play-off
káže,“ ujistil kormidelník KP Marek
Rojko.

BYLI JSME
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diktaturu. A vyváženě kvalitní produkcí
celého družstva znovu utekly na 10:4.
Brněnský soubor navzdory intenzivnímu koučinku lodivoda Rojka absolutně
nestačil, předzápasové odhodlání trápit
obhájkyně národních titulů mu vůbec
nevycházelo. Naopak vyladěný prostějovský ansámbl ještě zvýšil svou herní
převahu, až se zrodilo jednociferné skóre
vpravdě kruté podoby - 25:7 a 2:0!
Naděje zdramatizovat jednoznačný průběh duelu Královu Poli svitla na začátku
třetího dějství. Čadovy svěřenky vyrobily
několik hrubek, umožnily protivnicím se
zvednout a rázem bylo o co bojovat. Po
oddechovém čase sice přišel bleskový obrat z 2:6 na 7:6, ale vzápětí oživený celek
z Brna potrestal další zaváhání polevivších
vítězek dlouhodobé fáze soutěže - 8:10.
Nicméně jejich útlum netrval dlouho a
uprostřed setu zatroubily na zteč. Stačilo

vyvarovat se nevynucených minel i obnovit pořádnou volejbalovou intenzitu,
načež se po otočení na 15:11 zdálo být
rozhodnuto. Měrková a spol. se však ještě
nevzdaly, místo toho vnesly do děje zajímavé zápletky (16:15, z 20:17 na 20:19,
z 23:19 na 23:22). Včetně dvou odvrácených mečbolů v úplném závěru a nečekaného zvratu čtyřbodovou finální šňůrou
- 24:26 a 2:1!
Poznamená vékáčko překvapivé vypadnutí z role? Tahle otázka se vznášela ve
vzduchu a měla kladnou odpověď. Zatímco kolektiv z jihu Moravy hrál ve všem
o dvě stě procent lépe než v první polovině utkání, hanácká parta se nemohla opřít
o dříve fungující přihrávku a dolů šla rovněž jeho obrana. Krize domácích ovšem
měla svůj vrchol v podobě nepříznivého
stavu 3:5 ve čtvrtém dílu, aby od tohoto
momentu papírově silnější tým opět vzal
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Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Dva sety jsme hráli výborně, po problémech na začátku třetí sady to pak bylo dobré
ještě do stavu 23:19. Následně jsme ztratili koncentraci, udělali pět chyb za sebou
v různých činnostech a to soupeře nastartovalo k obratu. Takhle zbytečné ztráty
koncovky je škoda, místo hladkého vítězství jsme si zápas zkomplikovali. Přesto
jsem ale věřil, že je jen otázkou času, než se znovu začneme prosazovat. Hosté totiž
přihrávali pouze ve dvou hráčkách a podařilo se nám dostat je pod opětovný tlak
podáním. Důležitá je zahajovací výhra v sérii, i když 3:1.“
Marek ROJKO - trenér Královo Pole Brno
„Odehráli jsme slabý zápas. Výhoda play-off je však v tom, že nezáleží na skóre
a domácí prostě vedou pouze 1:0 na utkání. Každopádně v holkách asi příliš dlouho
zůstalo, že jsme splnili sezónní cíl, a družstvo nebylo hlavně v úvodu nastavené na
to, že sem přijelo bít se o výsledek. Podle mě není mezi oběma týmy takový výkonnostní rozdíl, jako v úvodních dvou sadách, tam jsme působili až odevzdaně. Což si
vyřazovací část nezaslouží...“
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Jokielem a klávesistou Markem
Svobodou projíždí skrz na skrz
celou Českou republikou, páteční
zastávku pak představoval právě
prostějovský
hudební
klub.
V prostorách Apolla tak měli všichni
přítomní možnost slyšet kompletní
obsah desky Anděl na útěku. Ti, jež
jako posluchači Kreysonu prožili
nejslavnější éru skupiny, byli touto
unikátní příležitostí nadšeni.
„Jak jsem zjistil, že někteří členové
Kreysonu chystají nové koncerty, byl
jsem pevně rozhodnut, že alespoň na
jednom z nich musím být osobně. To, že
dojeli až za námi na Hanou, je pak bonbonkem, za který jsem velmi vděčný.
Atmosféra byla dobrá, jen škoda, že ve
staronovém seskupení již nefiguruje
pan Křížek, za mě jeden z nejlepších
zpěváků, co se u nás kdy narodili,“ svěřil
se příjemně naladěný Ladislav, dlouholetý obdivovatel kapely, jejíž vznik se datuje do roku 1989. Zpěv Petra Dolénka
společně s tóny jednotlivých hudebníků
diktoval atmosféru a dobrou náladu
v klubu po celý večer. Hned po první
písni se začalo plnit i pódium a přítomní
svými hlasivkami a tanečky taktéž pomohli kapele nechat vzpomenout na
devadesátá léta.
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tou desku. Ačkoliv frontman skupiny
není členem staronové kapely s mírně
upraveným názvem Kreyson Memorial, měli se i tak nejen všichni věrní
posluchači kapely nač těšit.
Do Prostějova se v rámci Kreyson
Memorial Tour 2017 podívali zakládající členové kapely bubeník
Robert Killer Vondrovic, kytarista
Daniel Rohlík Krob a bývalý člen
kytarista Radek Reddy Kroc.
S obnoveným programem společně
se zpěvákem Petrem Doldym
Dolénkem, basistou Stanislavem
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Kdo by neznal hity Kreysonu, kapely,
která v devadesátých letech ovládala
českou hudební scénu. Nenapodobitelný hlas Ladislava Křížka byl v tu
dobu slyšet ze všech rozhlasových
stanic. Neexistoval snad nikdo, kdo
by neznal píseň s názvem Vzdálená.
Tento hit byl vydán na albu Anděl
na útěku, za nějž Kreyson získal zla-
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až nemožné. Během úterního večera byl
divákům předložen především výborný
herecký výkon Jiřího Langmajera.
„Hra nebyla špatná, ale již jsem zažila
lepší inscenace. Nemohu říct, že by
se mi představení nelíbilo, ale místy
mi přišel použitý vtip až křečovitý.
Vše ale napravili samotní herci. Jejich
výkony, to bylo něco fantastického.
Díky nim, především pak vděčím Jiřímu Langmajerovi, jsem si odnesla
velice příjemný zážitek,“ okomentovala představení jedna z návštěvnic Jana
Horáková.

Namísto Staré dobré kapely se na jevišti
představilo vlastní podání francouzské
komedie s názvem Jo, není to jednoduché. Představení popisuje hned několik
milostných situací a vztahů, do nichž
jsou zapleteni padesátiletý učitel matematiky Eduard, jeho žačka Sarah, učitelova žena Marion, Marco a Julie. Během dramatu do sebe postupně naráží
jednotlivé naprosto rozličné charaktery
postav a vzniká tak místy velice složitý
hlavolam, jehož vyřešení se zdá být snad

Kromě hlavní hvězdy večera byli k vidění také Adéla Gondíková, Monika
Timková, David Punčochář a Karolína
Krejšová. Divadlo Palace Praha i při
náhradním představení hvězdami rozhodně nešetřilo a do Prostějova přivezlo
kompletní a velice kvalitní hereckou sestavu. Ta se v několika úsměvných scénkách předvedla ve velice dobrém světle.
Ačkoliv tedy rozjezd byl trochu pomalejší, ke konci se již přítomní diváci
museli velice dobře bavit a možná je
na konci až mrzelo, že se již zatahuje
opona.
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PROSTĚJOV Divadlo Palace Praha mělo původně na Hané ukázat
svou hru Stará dobrá kapela, nakonec však muselo dojít k vynucené
změně. Ze zdravotních důvodů na
straně jednoho z herců Reného Přibila bylo prvotně plánované představení nahrazeno jiným kouskem.
A tak měli prostějovští fajnšmekři
minulé úterý možnost spatřit herecké umění takových hvězd, jakými jsou Adéla Gondíková či Jiří
Langmajer. Večerník v publiku
Městského divadla nechyběl...
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PROSTĚJOV Agentura HITTRADE si již počtvrté pro rockové
nadšence a všechny ty, kteří rádi
nepohrdnou možností strávit
čas ve společnosti kvalitní hudby
a tance připravila akci s názvem
Velikonoční rock. I tentokrát se
tato show konala v prostorách
Společenského domu. A „Kasko“
se v průběhu večera velice slušně
zaplnilo a bylo vidět, že místní
legendy jako Kontakt či Keks stále
táhnou. Tradičním mediálním
partnerem této akce byl i letos
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Foto: Martin Pytela

kde se podávaly desítky nápojů
a také drobné pochutiny. Každý si
tedy během pátečního večera přišel
na své a společně s oblíbeným nápojem a svými kamarády či rodinou se
protančil úspěšně až do sobotního
rána. Pan Josef si večer strávený na
parketu v „Kasku“ ve společnosti
své manželky pochvaloval: „Tak

trošku jsme zavzpomínali na mládí.
Dnes nám sice již není dvacet,
ale i tak jsme se dokázali odvázat
a Velikonoční rock si užít. Je to
příjemný start těchto svátků, zbylé
dny strávíme společně s rodinou,
samozřejmě přijde na řadu mrskut,“ nastínil Večerníku své plány na
následující dny.

www.vecernikpv.cz
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V tom, že se jednalo pro všechny
zúčastněné, od kapel až po místní
tanečníky o úspěšný a příjemný zážitek,
měl pravdu. Lidé museli být se zahájením svátků spokojeni. Stejnými pocity
oplýval i organizátor akce. „Myslím, že
akce se setkala s úspěchem. Ti, co byli,
si užili pěkný páteční večer u dobré
muziky. Těší mě, že vše proběhlo bez

jakéhokoliv zádrhelu, šlo to spádem,“
mnul si ruce Petr Zlámal, jednatel agentury HITTRADE. A kdo měl podle něj
u publika největší úspěch? „Možná to
bude znít divně, ale hurónský potlesk
sklidilo vystoupení Smokie revival,“
smál se muž, který je shodou okolností
jejich kapelníkem.
Tak zase za rok, rockeři!
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Velký pátek přinesl velkou akci, v „Kasku“ byl VELIKONOČNÍ ROCK

či „La isla bonita“, během níž se kromě samotné koncertující zpěvačky
rozhoupalo také několik diváků a divaček tak, že nálada u muzea kolikrát
spíše připomínala atmosféru letního
vystoupení někde u vody na pláži. Na
závěr se pak na žádost publika Ilona
Csáková vytasila s přídavkem a zároveň
zřejmě s vrcholem svého koncertu, a to
s písní „Teď královnou jsem já“. Jen tak
podtrhla to, co bylo patrné od prvních
chvil. Že dnes to je ona, kdo na Hané
vládne. Následoval mohutný potlesk,
jakoby ho během koncertu po každé
z písní nebylo dost. A došlo také na autogramiádu.
Večerník se snažil také pořídit pro své
čtenáře exkluzivní rozhovor, bohužel
však neúspěšně. I tak se však návštěva
Ilony Csákové dá označit za velice povedenou. Bylo vidět, že hvězdy skutečně táhnou.
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PROSTĚJOV Česká hudební kapela nesoucí název KREYSON je
stále legendou. Možnost vzpomenout na staré dobré časy, kdy hity
těchto vytříbených hudebníků
poslouchala celá republika, měli
během pátečního večera návštěvníci
prostějovského klubu Apollo 13.
Že bude tento hudební klub všem
fanouškům kvalitní muziky a zábavy
chybět, bylo jasné i během koncertu
staronového seskupení Kreyson
Memorial, které sledoval i Večerník.

také skupina PLUS a talentovaní
hudebníci ze Zlína vystupující pod
názvem MINAMI. Ti také celý
program rozběhli a pro nejčasnější
návštěvníky si přichystali vlastní show. Již ke konci prvního
z plánovaných vystoupení někteří
přítomní podpořili hudebníky
tanečky v jejich bezprostřední blízkosti. K nim se postupem času
přidávali další a další.
„Nebudeme přeci celý večer sedět na
židlích. Přišli jsme se pobavit. Když
už, tak už, Velikonoce jsou jednou
za rok, atmosféra na akci je dobrá, proč si tedy nezatančit,“ jásala
Simona Pospíšilová. Rozhodně
EXKLUZIVNÍ
nebyla jedinou, kterou písně kapel,
REPORTÁŽ
jež se v průběhu večera na pódiu
pro Večerník
představily, přinutily vstát od nápojů
Martin
a přemístit se na taneční parket, na
němž se to jen hemžilo tanečníky.
PYTELA
Někteří preferovali ploužáky, jiní se
za přispění Petra Kozáka
nebáli předvést i odvážnější čísla.
taktovku pevně do rukou. Stěžejní důleži- týmu zase roztočil do potřebných otáček.
tost měla brzká otáčka na 10:7, poté už se A souboj dopadl výhrou favorizované Kromě dvou již zmíněných stálic Kromě zaplněného parketu mnoho
místní hudební scény, bez kterých návštěvníků využilo také možnosti
znovu zažehnutý motor mezinárodního skvadry - 25:18 a 3:1.
by to zřejmě ani nešlo, se představila občerstvit se u přichystaného baru,

PROSTĚJOV Zatímco volejbalistky VK AGEL zatím plní roli favoritek a vzdor dílčím problémům
s KP Brno vedou v semifinálové sérii
2:0, druhý největší adept na účast ve
finále Olomouc má mnohem větší
potíže. Proti Ostravě panuje zápasově srovnaný stav 1:1, za který může
být papírově silnější celek ještě rád.
Hned v úvodní domácí bitvě totiž
Hanačky nečekaně klopýtly 1:3 (25,
-14, -20, -16). „Dnes jsme nepředvedly vlastní hru. Soupeřkám vycházelo
naprosto všechno, složily, na co sáhly.
Nám naopak nevycházelo vůbec nic.
Ale nevzdáváme se, zítra je nové utkání
i den a půjdeme do toho naplno,“ překonávala vstupní zklamání kapitánka
UP Katarína Dudová.

Série mezi Olomoucí a Ostravou
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zdánlivě bezpečný náskok.
„Tyhle problémy skutečně máme celou
sezónu a vzhledem ke složení týmu
s nimi musíme v určité míře počítat až
do konce extraligové soutěže. Asi každý vidí, že naše stávající družstvo nevydrží hrát na vysoké úrovni bez chyb
neustále, aniž by se dopustilo nějakých
výpadků. My se aspoň snažíme, aby takových zaváhání bylo co nejméně a neměla na jednotlivé zápasy úplně zásadní dopad. Tentokrát nás to stálo v pátek
i v sobotu jeden těsně ztracený set, což
sice bylo nepříjemné, ale nikoliv rozhodující. Celkově jsme byli jednoznačně
lepší než Královo Pole a většinu času
hráli dobře. To je podstatné,“ rozebral
velikonoční bitvy hlavní kouč prostějovské družiny Miroslav Čada.
Jeho kolektiv tak vede 2:0 na zápasy
a výše zmíněným středečním střetem
číslo tři v Brně může rychle rozhodnout
o svém postupu do finále. Když by to ne-

statistické srovnání - 2. zápas

Celý soutěžní ročník se Agelky potýkají s výkonnostními problémy a výkyvy
formy jak trvale, tak během jednotlivých střetnutí. Ani proti KP tento neduh nezůstal spát. V pátečním utkání
se svěřenkyně trenéra Čady trápily ve
třetí sadě, o den později pro změnu ve
druhém dějství. A obě ztratily vyloženě pokaženými koncovkami, ačkoliv
předtím jasně vedly (16:12 a 23:19,
respektive 19:13). Je zřejmé, že jakmile se protivníkovi jisté úrovně začne
dařit a víc přitlačí, dostává se současné
vékáčko v některých pasážích do značných trablů. A dokáže prohospodařit i

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

vyšlo, na řadu přijde čtvrtý mač ve čtvrtek 20. dubna znovu od 18:00 hodin
v jihomoravské metropoli. A případný
pátý duel má termín sobota 22. 4.
od 17:00 zpátky v hale Sportcentra
DDM. Připouští si ostřílený trenér
favorizované ekipy i možnou porážku v některém souboji?
„Nejsme v pozici, abychom se bili
v prsa, že už je rozhodnuto. Utkání
s Královým Polem nejsou jednoduchá
a soupeř má k dispozici větší počet hráček na střídání, což je však jeho výhoda
i nevýhoda. Na jednu stranu může víc
a někdy účinně rotovat se sestavou,
na stranu druhou tam pak není taková sehranost. My se musíme naplno
rvát v daném složení bez dvou zraněných opor, do Brna rozhodně pojedeme předvést co nejkvalitnější výkon.
A pokud se nám místy nebude dařit, je
potřeba si navzájem pomoct, opřít se
o některé silnější činnosti ve hře. Uvidíme, co přesně třetí vzájemný zápas
přinese,“ řekl Čada spíš opatrně.
Ani lodivod papírově slabšího družstva
nevolil žádná příliš pádná slova. „Porazit doma Prostějov? Žijeme v realitě
a vnímáme výkonnostní rozdíly mezi
oběma celky. Na druhou stranu si
myslím, že převaha mistra není při po-

a v Brně to může ještě být hodně tvrdý boj...

PROSTĚJOV Kdo předpokládal výrazné potíže volejbalistek VK
AGEL Prostějov v semifinále UNIQA extraligy žen ČR 2016/2017
s Královým Polem Brno, zatím se nedočkal. Přesto není probíhající série úplně jednoznačná, favorit doma zvítězil dvakrát 3:1.
A získané sety jsou pro soupeře povzbuzením do pokračování
vzájemných bojů na jihu Moravy, kde se třetí vzájemný duel odehraje už zítra, tj. ve středu 19. dubna od 18:00 hodin.

PLNÉ na slavnou éru Kreysonu... 2["\

Úterý 18. dubna 2017
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RÁD? V Apollu nechali vzpomenout & 
ŽENY
VK
MAJÍ
POSTUP
DO
FINÁLE
NA
F # 
Proti Králově Poli se však nevyhnuly dílčím výpadkům

letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz

Semifinále číslo jedna: dva sety to byla DRTIČKA,
pak přišly komplikace. Ale nakonec vstupní výhra

„Na první utkání semifinálové série s Brnem jsme se dobře připravily a dvě sady
hrály v pátek přesně takový volejbal, jaký chceme: kvalitní ve všech činnostech, bez
mnoha chyb. Bohužel se nám nepovedlo udržet plnou soustředěnost celé střetnutí,
kvůli čemuž jsme zbytečně ztratily třetí set. Pozitivní je, že jsme potom dokázaly
zase zabrat. Druhý vzájemný zápas byl v sobotu vyrovnanější, i když tři sady jsme
nakonec získaly zase dost jasným poměrem. Královo Pole však hrálo lépe než o den
dřív a my jsme naopak v některých momentech opět moc chybovaly, hlavně v závěru druhého setu. Přesto máme dvě vítězství podle plánu, zápasové vedení 2:0 je důležité. Teď pochopitelně budeme chtít sérii ukončit hned středečním třetím utkáním,
i když nás nejspíš nečeká nic snadného. Brno do toho doma půjde ještě víc, opře se
o výhodu své vlastní haly a rozhodně se pokusí dostat nás pod tlak. Naším úkolem je
maximálně se po všech stránkách nachystat, abychom odvedly ještě lepší výkon než
Mareike Hindriksen,
v úvodních dvou zápasech.“
nahrávačka VK AGEL Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Ocenìní i mrskut
Také semifinálovou sérii ženské
extraligy Prostějov - Brno provázejí zajímavé události. Dva týdny
po Pavlu Navrátilovi se ocenění
Krajským volejbalovým svazem
Olomouc dočkala další osobnost,
tentokrát bývalá trenérka mládeže
VK AGEL Lenka Koblerová. V letech
2012 a 2013 dovedla starší žákyně
hanáckého oddílu ke dvěma titulům mistryň republiky dané věkové kategorie, nejen za to v sobotu
obdržela z rukou člena výboru KVS
Olomouckého kraje Vladimíra Tabary čestný diplom. Po skončení
druhého vzájemného střetnutí
se pro změnu dostaly do popředí
probíhající Velikonoce, když na
hřiště vtrhli dva postarší fandové
Agelek a velkým i krásně ozdobeným kocarem vyplatili prostějovské volejbalistky. Některé se smály
na celé kolo, jiné (hlavně zahraniční) na to vyjeveně koukaly jako z
jara. Mrskut je totiž doménou ČR,
zatímco v cizině slaví tyto svátky
poněkud jinak. Hlavně že bylo veselo též díky dvěma vítězstvím 3:1.

_  

Z VÉKÁČKA

VEČERNÍKU

SMEČ

ŽHAVÁ NOVINKA

VOLEJBALOVÁ

Herní vzestup třiadvacetileté Kubánky pokračuje, momentálně už je zcela zřetelně první univerzálkou VK Prostějov.
Oproti předchozímu průběhu sezóny výrazně omezila
vlastní chyby a tentokrát zazářila hlavně v pátečním semifinále číslo jedna, kdy konto Králova Pole zatížila
jedenadvaceti body při vysoké úspěšnosti útoku
pětapadesáti procent se třemi esy plus jedním vítězným blokem. Sobotní druhý zápas série vyšel
Heidy o něco méně, přesto získala stále velmi solidních patnáct bodů, z toho dva servisem a rovněž dva
obranou na síti. V součtu obou utkání se suverénně
stala nejvíc bodující plejerkou, navíc jednoznačně
dominovala i celkovou užitečností. Mít za dva duely dohromady +23, to dokládá skutečně dobrou
aktuální formu.

HEIDY RODRIGUEZ

VEČERNÍKU

AGELKA PODLE

40

28

společnost

letos slavíme jubileum...
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DOTEKY MÓDY poznají vítěze již v pátek
GRATUACE
Ať úsměv a radost
na Tvé tváři neustále září,
dnes narozeniny slavíš, tak ať se hodně bavíš.
Hodně štěstí, zdraví, lásky.. ať nemáš
žádné vrásky, ať se směješ den co den,
ať splní se Ti každý sen, ať máš kolem
prima lidi, co Tě vždy rádi vidí.

Dne 19. dubna 2017
se dožívá 101 let
paní Josefa SCHLESINGEROVÁ
z Prostějova.
Vše nejlepší k narozeninám
přeje Jožka s manželem,
vnuk Václav s rodinou
a vnučka Alena s rodinou.

PROSTĚJOV Dlouholetá tradice prestižního klání DOTEKY
MÓDY 2017 vyhlásí vítěze letošního ročníku tento pátek 21. dubna
v Městském divadle. Vybírat se
bude opět z patnáctky finalistů,
kteří vzešli z devětadvaceti přihlášených kolekcí. Jak Večerník informoval již v minulém vydání, galavečerem provede již popáté zvláště
u ženského publika populární
herec Tomáš Hanák. Sedmnáctý
ročník prestižní návrhářské soutěže probíhá opět pod organizační
taktovkou Střední školy designu
a módy Prostějov a mediálním
partnerem je tradičně PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
V sedmnáctileté historii Doteků
módy se na pódiu vystřídala celá
řada moderátorů, ale právě To-

máš Hanák má výsadní postavení. „Dává tomu více než jen
moderaci, vždy přidá i kus svého
herectví. Do Prostějova se těší.
V současnosti je v zahraničí, ale už
si vyžádal veškeré podklady a na
galavečer se pečlivě připravuje,“
prozradila Ivana Vaňková, ředitelka
SŠDAM.
O popularitě soutěže svědčí i nadstandardní zájem soutěžících. Letos
jich podalo přihlášku devětadvacet
z deseti měst a čtrnácti škol napříč
Českou i Slovenskou republikou.
„Právě ze Slovenska registrujeme
zvýšený zájem. Hned desítka kolekcí
bylo od našich východních sousedů,“
zopakovala Vaňková.
Kvalita a vysoká úroveň byla průvodním jevem všech přihlášených
kolekcí. Předsedkyní poroty, která

určí vítěze, bude podruhé Liběna
Rochová. „Jedná se o velice respektovanou ikonu české módy, jejímu
slovu je přikládána velká váha. Sama
je pedagogem, takže její názor není
jen v rovině módního návrhářství,
ale i pedagogický. Ráda naše pozvání
opět přijala,“ představila hlavní personu ředitelka pořádající školy.
Organizátoři přicházejí každý rok
s nějakou novinkou a výjimkou
není ani letošní galavečer. „Poprvé
předvede svou kolekci loňská vítězka Natálie Karlíková. Premiérově tak
uvidí publikum práci jednoho návrháře dvakrát za sebou,“ prozradila Ivana Vaňková. „Mimo soutěž pak ještě
mohou diváci ocenit práci přední
brněnské návrhářky Ireny Řádkové,
která také v rámci programu předvede svou kolekci.“
(zv)

„Bude všem chybět,“
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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 vstupenku na finálový galavečer. Stačí správně
odpovědět na naši druhou soutěžní otázku...
Současně zveřejňujeme výsledky prvního kola z minulého vydání. Loňský ročník
moderovala dvojice Bořek Slezáček a Eva Decastelo. Ze správných odpovědí
jsme vylosovali jednu výherkyni, která obdrží vstupenku na slavnostní galavečer,
kterou se stala Lenka GARTNEROVÁ, Krasická 51, Prostějov.

a)
b)

KOLIKRÁT MODEROVAL SLAVNOSTNÍ
GALAVEČER DOTEKŮ MÓDY TOMÁŠ HANÁK?
5x
4x

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 20. DUBNA 15:00 hodin.
Šťastného výherce budeme kontaktovat telefonicky, proto na sebe nezapomeňte
uvést kontaktní číslo.

partneøi doteky módy 2017

shodují se po úmrtí V. Koláře politici
PROSTĚJOV Úmrtí Václava Koláře zdrtilo všechny, kteří s ním
dlouhá léta spolupracovali. V Prostějově se snad ani za jeho
života nenašel člověk, pro kterého by díky slušnosti, humanismu a korektnosti nebyl vzorem. Večerník během uplynulého víkendu vyzpovídal někoPtal se Michal Kadlec
lik prostějovských zastupitelů napříč politickým spektrem.

➢ztitulnístrany

JAKOU VZPOMÍNKU SI ZACHOVÁTE NA VÁCLAVA KOLÁØE?

NOC KOSTELŮ byla pro letošek ZRUŠENA!
OLOMOUC, PROSTĚJOV Zklamání nejenom pro věřící v Prostějově přinesla zpráva z Arcibiskupství
olomouckého. Přestože se v České republice uskuteční 9. června další ročník tradiční a oblíbené akce Noc
kostelů, Prostějov tentokrát zůstane mimo toto dění!
Podle organizátorů totiž chybí průvodci, kteří by návštěvníkům otevřených kostelů v Prostějově mohli podat fundovaný výklad a provést je po svatostáncích. Místní farnost se tak rozhodla pro roční pauzu.
„Kdo všechno se do Noci kostelů zapojí, je čistě na jeho uvážení. Akce se bude konat v mnoha městech České republiky a já jsem rád, že se jich každoročně účastní více a více obcí. Osobně věřím, že Prostějov se v roce 2018 opět vrátí
na naši pomyslnou mapu Noci kostelů,“ uvedl mluvčí Olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.
(mik)

Před vystavenou nádherou se i klečelo
Alena RAŠKOVÁ (ČSSD),
primátorka Statutárního
města Prostějova
„Byl to pro mě naprostý šok, jakmile
jsem obdržela zprávu o jeho úmrtí. Václav mi bude strašně moc chybět. Obdivovala jsem vždycky jeho lidský přístup
a obrovský nadhled při řešení i těch největších problémů. Byl navíc humanista
a tomuto pojmu dělal on sám čest. Učili
jsme spolu na škole několik let a vytvořili si k sobě vztah plný respektu. Měla
jsem vždy k němu obrovskou úctu.“

Jaroslav FALTÝNEK (ANO 2011),
poslanec Parlamentu ČR
a zastupitel Prostějova
„Uchovám si na Vaška jen krásné vzpomínky. Byl to slušný člověk, takových
je dnes na světě strašně málo. V komunální politice jsme po revoluci začínali
společně, byl to člověk s obrovským
nadhledem. Bude mi chybět, byl to kamarád, kolega a rytířský člověk.“

Milada SOKOLOVÁ (ODS),
zastupitelka Prostějova
„Dlouholetý kolega Václav Kolář byl
velmi distingovaný vzdělaný člověk
s velkým smyslem pro humor. Vždy
velmi klidným způsobem předestřel
svůj názor bez zbytečných emocí.
Bude všem v zastupitelstvu chybět.“

➢
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PROSTĚJOV Letošní atraktivní
výstava plastikových modelářů
čítala 278 modelů vystavených na
odiv veřejnosti, které představilo
109 nadšenců. Dalších 113 modelů zůstalo divákům až do slavnostního vyhlášení utajeno, tento
počet - z toho 39 dětí - s nimi totiž
přijel do Prostějova usilovat o některou z šesti atraktivních cen. Večerník byl u toho!

MICHAL KADLEC
Jan NAVRÁTIL
(Změna pro Prostějov),
zastupitel Prostějova
„Byl to rozvážný, rozumný a milý člověk.
Jsem rád, že jsem ho znal mnoho let.“
Pavel SMETANA (ČSSD),
náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova
„Zpráva o úmrtí kolegy zastupitele Václava Koláře mě zaskočila. Dovolte, abych
touto cestou nejprve vyjádřil upřímnou
a hlubokou soustrast celé jeho rodině.
Ještě před nedávným časem jsme spolu
mluvili a nic nenasvědčovalo tomu, že by
se něco takového mohlo stát. Pan kolega
Kolář byl výraznou osobností prostějovské komunální politiky a jako zkušený
kantor i dlouholetý ředitel Reálného
gymnázia se vyznačoval životní moudrostí. Často se vyjadřoval k různým
složitým problémům města, a to vždy
s odborností a životní zkušeností jemu
vlastní. Nejen jeho rodině, ale celému
Prostějovu bude jeho osobnost chybět.“

Petr KOUSAL (KDU-ČSL),
zastupitel Prostějova
„Zpráva o úmrtí Václava Koláře mne
velmi překvapila a hluboce zarmoutila.
Znal jsem ho dlouhá léta a vždy jsem
obdivoval jeho všeobecnou a širokou
vzdělanost, ale zejména korektnost
a opravdový, milý vztah k bližnímu,
a to nejen ke kamarádům. Vždy dokázal s humorem a neotřelou nadsázkou
komentovat jakoukoliv událost, třeba
i nepříjemnou. Byl mi vždy spolehlivým rádcem a kamarádem, který nikdy nezklamal. Je to určitě nejen pro
mne obrovská ztráta a bolest, která se
bude jen velmi těžce hojit. Měl jsem
ho velmi rád a budu na něho vždy
s láskou a úctou vzpomínat. Čest jeho
památce.“

jsme s vámi

www.vecernikpv.cz
Jiří POSPÍŠIL (PéVéčko),
náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova
„Vzhledem k tomu, že Václav byl můj
dlouholetý kolega a kamarád, tak vzpomínek mám spoustu. Byl to vynikající
člověk a férový chlap.“

Jaroslav ŠLAMBOR (KSČM),
radní Prostějova
„Nečekaná, neuvěřitelná, smutná
zpráva. Dovolte vyjádřit alespoň touto cestou soustrast rodině a všem pozůstalým. Pan doktor Kolář odešel příliš brzy a mnohým z nás bude chybět.
Myslím, že mohu náš vztah označit
za přátelský. Vedli jsme spolu mnohé
diskuse nejen o politice, ale i obecných
záležitostech světa. Naše názory se ne
vždy shodovaly, ale to u lidí, kteří se
respektují, nehraje roli. Václav Kolář
pro mě zůstane osobností, která v sobě
nesla vzdělanost spojenou s přehledem, umožňující toleranci, osobností
se svérázným a odzbrojujícím humorem. Ale těch vzpomínek setrvá v mé
paměti trvale nespočet a jsou veskrze
pozitivní. Věřím, vím, že svůj pozemský osud naplnil zejména svým neokázalým vztahem k ostatním lidem,
svým opravdovým člověčenstvím.

Na Velký pátek se už brzy ráno se
u Národního domu srocovaly davy lidí
ze všech koutů Čech, Moravy i Slovenska. Všichni měli naspěch, protože
modely k soutěži bylo potřebné přihlásit do devíti hodin. A když těsně po deváté hodině se dveře přednáškového
sálu otevřely, množství návštěvníků se
začalo kochat. Na stolech byly vystaveny plastikové modely nejen letadel,
ale i tanků, lodí, motocyklů, vrtulníků,
obrněných transportérů, ale i pevností. To vše asi z poloviny z období druhé
světové války. Tato doba totiž modeláře přitahuje snad nejvíce.
„Jsem spokojen s letošní účastí, je
opravdu parádní. Ještě nedávno jsme
pořádali dvě takové akce ročně, poslední dva roky jsme se ale rozhodli
už pouze pro jednu. Jednak kvůli
vysokým nákladům a také proto, že

 ; <2   &

takto jsou soutěž i výstavka daleko
atraktivnější,“ řekl Večerníku přímo
na místě Tomáš Studený, náčelník
pořádajícího Hanáckého klubu
plastikových modelářů při AMK
Minerva Prostějov. „Modeláři přijeli ze Žamberka, Pardubic, Ostravy,
Hlinska, Broumova, České Třebové,
z Prahy, Velkého Beranova, Zlína
a dalších českých měst. Dorazili
ale i kamarádi modeláři ze Slovenska, konkrétně z Bratislavy, Košic
a Liptovského Mikuláše,“ vyjmenoval
Studený.
Hlavní trofej „Cenu 21. odbočky
Svazu letců ČR generála Škarvady“ získali společně Dušan Ritz
z Kopřivnice za model letadla Hawker Hurricane a Petr Cetkovský
z Drahan s modelem vrtulníku MI24 D HIND.
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Další ceny si odvážejí z Prostějova
Robert Roubalík z Olomouce, Jiří
Zelený z Brněnce, Jindřich Petříček ze Žamberka, Vladimír Záliš
z Broumova a Miroslav Borna rovněž z Broumova.
Letošní výstavu plastikových
modelů doprovázela i úsměvná
soutěž v pojídání tvarůžků. Těch
v časovém limitu nejvíce dokázal
spořádat Juraj Bojkovský z Bernolákova a z žen Marie Kopičová
z Broumova. „V této souvislosti
bych chtěl vyzvednout účast náměstka prostějovské primátorky
Pavla Smetany, který v pojídání
´tvarglí´ obsadil deváté místo ze sedmnácti soutěžících,“ poznamenal
Tomáš Studený.
Fotogalerii najdete na našem webu
www.vecernikpv.cz!

Rekordní JÍZDA
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PROSTĚJOVSKO Prostějovští
motorkáři mají za sebou tři úspěšné ročníky Vánoční vyjížďky, při
které před místní radnicí zapalují
svíčky za své kamarády, jenž už
s nimi nemohou vyjet. Letos si
připravili novinku, a sice Velikonoční burácení.

Sešli se již tradičně na oblíbeném místě
u pasáže Anděl vedle Lidlu v Anenské
ulici. Následně vyrazili do Jedovnice
a svoji jízdu zakončili občerstvením
a „pokecem“ v plumlovském kempu
Žralok. Skutečně hojnou účastí byli
příjemně překvapeni i samotní organizátoři. „Čekal jsem maximálně sto
padesát strojů. Kromě motorkářů
z Prostějova a okolí se akce účastnili
i kamarádi z klubu MK Berani z Gry-

gova,“ poznamenal Karel Hýbl, který si
pochvaloval toleranci ze strany řidičů
během jejich spanilé jízdy. „Pro jistotu
jsme však měli na křižovatkách své lidi,
ti zajišťovali hladký průjezd naší dlouhé kolony. Celkem se nás na organizaci
podílelo asi dvacet,“ prozradil Hýbl
s tím, že jak Vánoční vyjížďka, tak i Velikonoční burácení by se měly na silnice ve svých tradičních termínech opět
vrátit.
(mls)

letos slavím
slavíme
me jubileum...
jubileu

Úterý 18. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

servis pro ženy

29

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ
ÈAS

CVIČENÍ
O&ista organismu je NUTNÁ! PRO
TĚLO
O

Milé čtenářky a milí čtenáři,
ět všechny
po dalším měsíci vás srdečně opět
u pro ženy,
vítám při dubnovém vydání Servisu
k němuž se opět pohodlně usaďte, vezměte si sklenici vody i něco dobrého a nenechejte se hlavně ničím rušit. Naa co
me
se můžete dnes těšit? Připravili jsme
NY
pro vás odhalení vítězky PROMĚNY
ní
IMAGE, dále se podíváme na jarní
očistu organismu a samozřejmě si
áte
také tradičně zacvičíme. Opět máte
možnost přihlásit se do dalšího dílu
ředProměny, přičemž stále hledáme předom i
stavitele obou pohlaví, uvítali bychom
samotné zájemce z řad mužů.
Příjemný a ničím nerušený čas
chvíle pohody vám přeje Aneta Křížová

R ady a tipy
A proč?
p
Protože naše tělo je zaneseno škodlivým ovzduším, éčky,
sen
glu
glutamáty, umělými sladidly, chemic
mickou solí, jedovatým cukrem,
alk
alkoholem, náhražkami masa,
ge
geneticky
modifikovanými potra
travinami,
léky, ale i stresem,
vzt
vztekem atd. To vše organismus
špi
špiní, obtěžuje, zanáší a postupně
pak může dojít ke zdravotním potíží
tížím. Takže nejen pro uvedené,
ale pro mnoho dalších důvodů je
důležitá detoxikace organismu…
A kdy s ní začít? Klidně hned, jaro
je pro očistu velice vhodné. Buďte
na sebe chvíli přísní a vydržte to, co
si naplánujete. Zkuste si dát měsíc
bez uzenin, masa, smaženého jídla, bez zákusků, koláčků a pečiva,
bez cigaret, alkoholu. Vytrvejte
bez vztekání, nadávání a stresování
se. Jen to vyzkoušejte a výsledky se

Motto na tento týden:
„a cítíJe málo
takových, kteří se dívají vlastníma očima
vlastním srdcem. Na jejich síle bude záležet, zda
lidi znovu klesnou do otupělosti, kterou oslepené davy
zjevně dnes považují za cíl.
Albert Einstein

“

společně s pocitem hrdosti zaručeně
dostaví.
Naše tělo totiž není popelnice,
když si ale uvědomíme, co všechno kolikrát sníme, v jakém množství a s jakým složením, mnohdy
to nádobu na odpad připomíná.
Když k tomu přidáme negativní
emoce, které máme všichni, tak se
již nejedná o popelnici, ale přímo
o toxickou skládku!
Ukliďme, vyčistěme a uzdravme
sami sebe, dokud je čas. Ten bohužel
běží tak rychle, až se někdy nestačíme divit, co všechno se s námi a naším organismem děje. Z těch lehčích
jako únava, bolesti kloubů, ekzémy,
nemožnost zhubnout a další neduhy
po kvalitní očistě najednou zmizí. Ty
horší potíže už potřebují více času,
pozitivního myšlení, ale také více
úsilí, péče a hlavně naší pozornosti.
Vhodné je dát si očistu, detox nebo
půst i v den úplňku, kdy je tento proces několikrát účinnější a silnější.

A pomocí čeho se nejlépe detoxikovat? Důležité je začít očistou
střev, bez toho to půjde horko těžko.
Začneme třeba klystýrem, použít
také můžeme Zaječí kyselku, v době
od jedné do sedmnácté hodiny je
pak dobré popíjet vodu s jablečným
octem. Čistá a neperlivá voda je ale
základ, dva litry by měl vypít každý, aby tělo mělo možnost odvádět
škodliviny ven. Zařaďte však i vodu
s citronem bez chemicky ošetřené
kůry nebo si také můžete pořídit kefír
z tibetské houby. Možností je celá řada.
Koupit si můžeme účinné tinktury od
firmy Naděje, ajurdédské čaje, zelený
ječmen, chlorelu, yuccu či spirulinu.
Chybět by neměl ostropestřec mariánský a třeba i výluh z kopřiv. K tomu
všemu se pravidelně usmívejte, buďte
pozitivní. Je třeba být vždy nad věcí,
neberte si nic osobně a koupejte se
v bazické soli a zdravotní stav se zlepší.
Tak pojďme společně s radostí
a úsměvem na to!

Manželé, sourozenci, kamarádi p+ipojte se!

Vyzýváme všechny naše čtenáře, dámy a pánové, hlaste se do dalšího dílu. Nemáte co ztratit, ba naopak! Čeká na vás den plný péče, hýčkání, zcela nové vizáže a zážitku na celý život. To vše naprosto
zdarma získáte jedině od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Chcete se zúčastnit DUBNOVÉ PROMĚNY IMAGE? Na nic nečekejte a již teď nám pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava) na
e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně do naší redakce. Napište nám také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do projektu hlásíte a proč bychom měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete do 12. května, pak budeme vybírat finalisty další PROMĚNY IMAGE. Těšíme se na spolupráci s vámi.

dubnovou vítězkou je mladá

PROM)NA IMAGE: maminka Tereza Golisová
oslavičce. Jsme totiž nesmírně
potěšeni, že nápad stále
nezevšedněl a těší se stále velké
popularitě.
A co proměna od nás všechno
obnáší? Den jako ze snů.
Od změny účesu, líčení přes
proměnu šatníku až po nové
brýle a kompletní poradenství. Závěrem pak nechybí ani
profesionální
fotografování
a natáčení. Chceme vám pomoci
vypadat tak, jak si představujete,
zároveň vám dodat potřebné
sebevědomí, novou energii a jiskru do života. Šťastnou vítězkou
DUBNOVÉ PROMĚNY IMAGE
je pětadvacetiletá Tereza Golisová z Prostějova!
„Přihlásila jsem se ze zvědavosti,
protože mě zajímá jak něco takové-

Foto: archív T. Golisové

ho, o čem běžně pouze čteme nebo
to vidíme v televizi, vlastně probíhá.
Zároveň však potřebuji změnu, už
roky vypadám pořád stejně,“ prozradila svůj počin k přihlášení Tereza

Golisová. „Ocením také poradenství ve všech oblastech, kterých se
PROMĚNA IMAGE týká. Zejména pak účesu a oblečení. Vlasy
si sama barvím a střihově je mám
roky stejné. Co se týče oblečení,
tak po synovi mi zůstalo bříško,
takže bych potřebovala poradit, jak
to vhodně maskovat,“ pokračovala
s úsměvem naše dubnová vítězka.
A co nám Tereza prozradila
o sobě? Pracuje jako prodavačka
v Albertu a veškerý svůj volný čas
věnuje svému synovi, kterému budou čtyři roky. Nejraději nosí džíny
a nějaké pěkné pohodlné tričko.
Od proměny očekává takřka totální změnu, kromě krátkého střihu
a modré barvy vlasů se ničeho
nebojí, takže je připravena na vše..
O dubnovou vítězku se tentokrát

R ecept pro vás
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hladké mouky
cukru moučka
žloutky
kostka másla

postará Andrea Furiaková a její
kadeřnický salón, dále týmy z butiku Magnolie, Optiky Wagner a také
tradiční kosmetička s vizážistkou.
„Mírná nervozita se trochu ozývá,
ale převažují pozitivní pocity.
Těším se a věřím, že to bude fajn,“
poznamenala před startem Tereza
Golisová.
Již
v
příštím
čísle
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
zjistíte, jak se třiadvacátá proměna
podařila. „Slečna Tereza se má
rozhodně na co těšit a vy, milí
čtenáři, taktéž. Sledujte také naše
stránky www.vecernikpv.cz. Těšit se
můžete na celou reportáž z průběhu
proměny, fotogalerii a video, vzkazuje patronka PROMĚNY IMAGE
a redaktorka Servisu pro ženy Aneta Křížová.
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Krém:

vanilkový pudinkový
prášek
lžíce cukru moučka
mléka
kostka másla

Postup

me mouku,
přidáme na kousky nakrájené
změklé máslo, žloutky a cukr.
Vše řádně ručně vypracujeme na
hladké a pevné těsto, které zabalí-í
me do potravinářské fólie a dáme
do lednice na chvíli odležet. Poté
z těsta na pomoučněném vále
vyválíme plát, ze kterého vykrajujeme kolečka a vložíme je do vyy
mazaných formiček. Pečeme ve

17021710171

Jsou tomu už dva roky, co pro vás
PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako
jediné místní periodikum poprvé
zorganizoval PROMĚNU IMAGE. Od té doby jsme změnili
třiadvacet žen a jednoho muže
z Prostějova, načež všechna klání
dopadla až na výjimku více než
skvěle. U srdce tak zahřály nejen
naše vítězky, ale i celý náš profesionální tým...
Nyní se blíží malá chvilka nostalgie, neboť zatímco teď chystáme
Proměnu s číslem 23, již brzy
budeme slavit u čtyřiadvacátého
dílu, kterým završíme dvouleté účinkování celého seriálu.
Poprvé jsme se potkali už v dubnu 2015 a ani jsme se nenadáli,
máme tu duben 2017. A to bude
minimálně příležitost k malé

vyhřáté troubě přibližně 10 mi-i
nut. Hotové, ještě teplé košíčky
vyjmeme z formiček a necháme
vychladnout. Nakonec plníme
krémem a zdobíme ovocem.
Krém: V hrnci svaříme mléko
společně s pudinkovým práškem
a cukrem na hustou kaši. Jakmile
kaše vychladne, zašleháme do
ní na kousky nakrájené změklé
máslo.

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 4/2017 - Hrníčkové recepty, který si můžete koupit na stáncích tisku.
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Dnes slavíme malé jubileum,
b
neboť v tomto okénku se budeme již
potřicáté společně věnovat různým
harmonizačním, relaxačním, ale
i posilujícím a rehabilitačním či
kompenzačním cvičením. K tomu,
abychom předešli bolestem zad,
kloubů, blokádám a dalším nešvarům je potřeba zejména pravidelný
pohyb. Pokud však již k nějakému
narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí
a podobně dojde, nezbývá, než se
problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se zaměříme na posílení celého těla. Pojďme tedy na to...

Navážeme na cvik z minulého
dílu. Nejprve se tedy postavíme
na šířku kyčlí a následně pokrčíme lehce nohy, vystrčíme zadek
a lehce prohneme záda, ruce
umístíme za sebe. Postoj připomíná skokana na lyžích, který je těsně před skokem (viz. foto). Nyní
se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají doširoka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.
Teď se s nádechem
narovnáme, postavíme se na špičky
a švihem umístíme ruce nad hlavu
(viz. foto). Následně se vraťte do výchozí pozice a na
celá chodidla. Cvik
opakujte v rychlejším tempu celkem
dvacetkrát. Pozor
si dejte na hrbení
a správné umístění
nohou na šířku kyčlí. U cvičení pravidelně dýcháme. Je to výborný cvik na
zpevnění celého těla.
Na tento cvik se
postavíme,
ruce
máme volně podél
těla, nohy umístíme
k sobě a stojíme zcela rovně (viz. foto).
Nyní se od břicha
začneme pomalu
nadechovat. Dech
postupuje směrem
do žeber, kde máme
pocit, že se žebra
otevírají doširoka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

Nyní vytvoříme takový stoleček.
Nohy necháme rovně u sebe, kolena jsou napnutá a trupem se předkloníme dopředu a k tomu přidáme
ruce. Cvik tedy skutečně připomíná
stoleček a zpevňuje zádové svalstvo
a pomáhá správnému držení těla.
Je nutné, aby se záda natahovala
směrem dopředu a postupně se vyrovnávala (viz. foto). V této poloze
vydržíme přibližně minutu. Cvik
provádíme třikrát denně a časový
interval postupně prodlužujeme dle
možností.
Budu se na vás těšit zase příště.

30

sport

letos slavíme jubileum...

Úterý 18. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

0ODGËER[HĆLVHSĆLSUDYXMËQDPLVWURYVWYËUHSXEOLN\
TITUL V ringu
se objevila i první odchovankyně BC DTJ!
2#C
'   #
PROSTĚJOV Neuskutečněné utkání
8. kola extraligy mezi bratislavským
Ružinovem a Ostravou řešila v předminulém týdnu Sportovně technická komise České boxerské asociace,
která rozhodla vyhovět argumentům
slezského klubu a přisoudila mu
kontumační výhru poměrem 16:0.
Prakticky tak Ostravanům přiklepla
mistrovský titul!
„Myslím, že se jedná o takovou vzpouru Ostravy. Ten zápas jsme mohli
klidně odboxovat v náhradním termínu. Oni ale trvali na kontumaci,
aby si pojistili prvenství. Vyhrát bez
boje je podle mě unfair,“ vyjádřil se
k rozhodnutí Dušan Bučko, trenér Ružinova. „Ostrava má navíc tak kvalitní kádr,
že zbývající týmy extraligy na ně stejně
nemají nárok,“ přidal.
Celá kauza vznikla z důvodu organizačních problémů pořádajícího klubu.

Utkání se mělo boxovat v jednom bratislavském nákupním centru. „Bohužel ve
středu, tři dny před zápasem, nám vypověděli dohodu. My jsme nebyli schopni
v tak krátkém časovém úseku sehnat náhradní prostory,“ vysvětluje Bučko.
Druhé odložené střetnutí mezi Ústím
nad Labem a Prostějovem se bude
z rozhodnutí STK boxovat v náhradním termínu. „My jsme mohli také
žádat kontumaci, ale jít proti svazu
a dělat problémy není ideální. Klidně
pojedeme do Ústí jindy,“ konstatoval
Petr Novotný, předseda DTJ Prostějov. „Kdybychom byli na místě Ostravy, s Bratislavou bychom se dohodli.
Podobné problémy přece mohou
postihnout každého a lepší je bojovat
v ringu než u zeleného stolu,“ vzkázal
lodivod.
(zv)
Aktuální tabulku boxerské
extraligy najdete na straně 24

MISTŘÍN Předposlední březnovou sobotu se v Mistříně uskutečnilo oblastní kolo v boxu talentované
mládeže. Dorostenecký oddíl BC
DTJ Prostějov měl na tomto turnaji hned tři želízka v ohni. Drtivým
způsobem si počínal Marcel Pfleger, naopak Filip Jílek prohrál. S rukama nad hlavou neopouštěla ring
ani Michaela Brančíková, přesto
se však v jejím případě jednalo
o významný počin, stala se totiž historicky první odchovankyní oddílu
mezi čtyřmi provazy, která kdy nastoupila k soutěžnímu duelu!
Brančíková se ve váze do 70 kilogramů střetla se zkušenější Václavíkovou
z konkurenčního oddílu SK Prostějov
a prohrála až na body. „Bojovala až do
poslední sekundy třetího kola a nedala nic zadarmo, své soupeřce uštědřila
pár pěkných ran. Míša má velké srdce
a já věřím, že o ní v budoucnu ještě

hodně uslyšíme,“ těší se na její další
úspěchy mládežnický trenér BC DTJ
Prostějov Martin Klíč.
O dvacet kilogramů níže se představil
další objev prostějovského boxu Filip
Jílek. Také on sice odcházel poražen,
přesto vnímal kouč jeho výkon pozitivně. „Filip se taktéž postavil proti
zkušenějšímu a fyzicky vyzrálejšímu borci Prchalovi z týmu Bruiser
Kroměříž. Zápas zvládl na jedničku,
a i když prohrál, boxoval velice chytře
a tak, jak mu to trenér poradil. Touto
cestou bych chtěl Filipa pochválit,“
sdělil.
Na trojici doplnil prostějovskou výpravu Marcel Pfleger a vedl si v hmotnosti do 69 kilogramů na jedničku.
„Doslova vymazal z ringu Vrbku
z Dukly Olomouc. Pro Marcela to
bylo teprve druhé utkání. Nastoupil
sebejistý a sebejistý z ringu také odešel. Prodal vše, co se doposud naučil
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a to jeho soupeř neustál. Výsledkem
je RSC ve druhém kole a další skalp
pro Marcela,“ chválil Klíč.
„Chtěl bych poděkovat všem boxerům
za jejich vzornou reprezentaci oddílu.
Myslím, že se nám společně s Petrem
Novotným podařilo vytvořit dobrou
partu a přejeme si, aby to tak i zůstalo,“
pravil hromadně na adresu všech oddílových mládežníků.

Vrcholem celé domácí sezóny bude
Mistrovství České republiky kadetů
a juniorů, které přijde na řadu již
v tomto měsíci. Konkrétně se tak
stane tuto neděli 23. dubna v České
Kamenici. „S Petrem už víme, kdo
tam od nás bude startovat. Důležitá je
teď ale příprava, právě ta bude rozhodovat. Držte nám pěsti,“ vzkázal Klíč.
(spo)

www.vecernikpv.cz

Obhajoba titulu se Vitáskovi

17041110409

PROSTĚJOV Už jen jedno zaváhání si mohou dovolit liberečtí Bílí Tygři, chtějí-li se i letos radovat z mistrovského titulu. Vítězové základní části vstupovali i do finálové série proti Kometě Brno v roli mírného
favorita, avšak z dvojice domácích střetnutí nezvládli ani jedno a na jih Moravy se stěhují za nepříznivého
stavu 0:2.
V rozhodujících soubojích se navíc musejí obejít bez Ondřeje Vitáska. Prostějovský rodák naposledy naskočil do
šestého semifinále proti Chomutovu, od té doby se na soupisce neobjevil. O jeho zdravotním stavu klub neinformoval, což je ostatně ve vyřazovacích bojích běžnou skutečností.
Šestadvacetiletý obránce, jenž se v tomto extraligovém ročníku dokázal vrátit zpět do národního týmu, sehrál v play-off zatím dvanáct soubojů s bilancí tří nahrávek, pěti plusových bodů, osmačtyřiceti zápisy v Radegast Indexu
a dvaceti trestnými minutami. V severočeském souboji opakovaně prokázal svůj význam pro tým, když vedle plnění
obvyklých defenzivních úkolů nebezpečně střílel, sjížděl si před bránu soupeře a získával přesilovky pro své mužstvo, i díky němu dokázal obhájce prvenství po Plzni vyřadit i Piráty, oba v poměru 4:2 na zápasy.
Celá série pokračuje dvěma duely v úterý a ve středu na brněnském ledě, aby se vrátila ještě pod Ještěd, musejí Bílí
Tygři alespoň jednou zvítězit. V opačném případě se bude po šestačtyřiceti letech radovat nástupce Rudé hvězdy
a později TJ ZKL, díky celkově dvanáctému triumfu v československé či české historii by tak dorovnal rekordní
bilanci jihlavské Dukly.
(spo)
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Další patriot se vrací:
MICHAL JANEČEK V SK 1913!
PROSTĚJOV V uplynulém týdnu spatřila světlo světa dohoda mladého hokejového klubu SK Prostějov 1913 s dalším
místním patriotem. Do funkce sekretáře byl ustanoven Michal Janeček.„Povedlo se nám jej přesvědčit. Všichni vědí,
kolik práce pro prostějovský hokej udělal. Má bohaté zkušenosti a my jsme rádi, že posílí náš tým,“ potvrdil Večerníku
informaci Milan Sedlo, předseda SK 1913.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Michal Janeček pochází z hokejové rodiny. Jeho otec Jiří byl dlouholetým činovníkem tehdejší TJ Prostějov, bratr
Martin v současnosti koučuje první mužstvo prvoligového Havířova. Tam působil v posledních čtyřech sezónách
i Michal jako trenér juniorky AZ. „Byl jsem v dlouhodobém kontaktu s Markem Černoškem. Sleduji rozvoj
tohoto klubu od samého začátku. Jsem přesvědčen, že lidé v SK 1913 jdou po správné cestě,“ komentuje
svůj návrat na rodnou hroudu Michal Janeček, který na pozici sekretáře LHK Jestřábi pracoval již před
svým angažmá v Havířově. „Ta práce mě bavila. Náplň by měla být podobná. Budu se starat o věci
okolo hráčů, tréninků a turnajů. Zapojím se aktivně i do trénování,“ prozradil.
Zatím však není jasné, kde bude jeho působiště. „Kancelář nemáme. Nájemní smlouvy LHK
Jestřábi však končí na konci dubna, tak doufám, že se nějaký prostor pro náš klub najde. Přece
nebudu sedět ´U Hudečků´,“ usmál se Michal Janeček.

Vedení města a komisaři

Michal Janeek se vrací do Prost-jova s úsm-vem.

Dozvuky fotbalového svátku s Baníkem:

jednali se zástupci Do ProstCjova

hokejové mládeže
PROSTĚJOV Minulou středu
se na půdě radnice uskutečnilo
důležité jednání mezi zástupci
vedení magistrátu a nedávno
speciálně vytvořené komise pro
řešení otázek mládežnického
hokeje na straně jedné, a představiteli klubu SK Prostějov
1913 a Jestřábi LHK Prostějov na straně druhé. Informace
o tomto setkání však její účastníci jen neradi vypouštějí na
veřejnost...
Ze strany vedení města se jednání
zúčastnili náměstci primátorky Jiří
Pospíšil a Pavel Smetana, přítomni
byli ale také členové komise pro řešení otázek mládežnického hokeje,
zastupitelé František Švec, Ivana
Copková a další. Klub SK Prostějov 1913 zastupoval Milan Sedlo
s Markem Černoškem, druhý mládežnický klub pak na základě plné
moci reprezentoval boss prvoligového mužstva Jaroslav Luňák společně se sportovním manažerem
Jiřím Vykoukalem.
„Jedná se o složitá jednání pod vedením města a necítím vhodnost
o nich v této fázi z naší strany informovat. Pokud bude vůle toto učinit
ze strany komise města, obraťte se
na ni, já proti tomu nic nemám,“
odbyl Večerník stručnou reakcí
Luňák. Zástupci SK 1913 nechtěli
aktuální hovory komentovat vůbec.

SONDA
EVŽENA
HOLUBA

„Jednání jsou skutečně těžká, ale
cítil jsem vůli se domluvit a najít
řešení v krizi, kterou je působnost dvou mládežnických hokejových klubů. Dohodli jsme se, že
za čtrnáct dní si znovu společně
sedneme nad některými konkrétnějšími návrhy,“ reagoval na dotaz
Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek
primátorky Statutárního města
Prostějov.
Sdílnější byl druhý z náměstků. „Schůzka to byla spíše informativní a měla napomoci hledat společnou řeč mezi
mládeží LHK Jestřábi a SK Prostějov
1913. Smyslem komise není nadiktovat soukromým subjektům,
co mají dělat, ale má za cíl pomoci oběma, aby našly společnou
řeč a bylo tak možné i do budoucna podpořit mládež hrající
hokej,“ uvedl Pavel Smetana.
Jak dodal, osobně má z prvního
jednání trošku smíšené pocity.
„No, řekl bych, že jsme teprve na
počátku cesty a čas nejlépe ukáže,
zda je možné, aby oba subjekty
našly společnou řeč a zabránili tak
kolapsu mládežnického hokeje.
S oběma subjekty jsme se dohodli na dalším jednání s tím, že do
té doby si mají oba kluby vyjasnit, zda a za jakých podmínek
jsou schopny spolupracovat.“
(mik, jim)

doletClo podCkování

PROSTĚJOV, OSTRAVA Obavy
nebyly na místě. Poctivá a důsledná
bezpečnostní příprava na nechvalně
proslulé příznivce ostravského Baníku nakonec neměla opodstatnění.
Příznivci slezského klubu se na Hané
předvedli v tom nejlepším světle
a dokázali, že když chtějí, tak patří
k nejlepším svého druhu v republice. Atmosféru, kterou vytvořili při
ligovém utkání na prostějovském
stadionku, naše město ještě nezažilo.
Z obou stran pak v týdnu po elektrizujícím duelu přišly děkovné dopisy. Je
vidět, že někdy to jde i po dobrém…
Mistrovské utkání Prostějova a Baníku
Ostrava se na Hané uskutečnilo po více
než pětasedmdesáti letech. V tehdejší
protektorátní Českomoravské lize se
oba celky SK Prostějov a SK Slezská
Ostrava rozešly smírně po remíze 2:2.
Tentokrát se utkaly kluby s trochu obměněnými názvy 1.SK Prostějov a FC
Baník Ostrava a z dvoubrankového vítězství se radoval slezský tým.
Prostějovští pořadatelé se ale ani
tak neobávali fotbalové kvality soupeře, ale spíše fanoušků ze severní
části Moravy. Přesto jim vyšli vstříc
a umožnili jim vstup na stadion
v mnohem vyšším počtu, než jim
ukládají soutěžní řády. Ostravští
fans se za tento vstřícný krok odměnili vytvořením parádní atmosféry
bez jakýchkoliv násilností a excesů.
V uplynulém týdnu po zápase pak
přišel na sekretariát 1.SK Prostějov
děkovný dopis následujícího znění.

z Ostravy

Foto: archiv SK Prost jov 1913

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Fotbalistky AFK Prostějov City
2016 se dočkaly první výhry! Zcela
obměněný tým nastřílel domácímu
Podivínu sedmičku a hodil tak před
víkendovým derby s Kostelcem na
Hané soupeřkám rukavici.
DEBAKL:

Fotbalisté Baníku svým fans ihned po zápase pod-kovali za výtenou atmosféru.
Foto: Zden k Vysloužil

POD.KOVÁNÍ DO PROST.JOVA
Po událostech v Opavě, následné mediální hysterii a s ohledem na velikost prostějovského stadionu panovaly v řadách fanoušků FCB obavy, jak se pořádající
klub k baníkovcům postaví. Následný vstřícný přístup byl příjemným překvapením, proto se výbor spolku „Baník Baníku“ rozhodl pro nestandardní krok
a poděkoval vedení 1.SK Prostějov dopisem následujícího znění:
Vážené vedení 1.SK Prostějov,
spolek fanoušků Baník Baníku by Vám touto cestou chtěl poděkovat za
vstřícný přístup před a v průběhu vzájemného utkání s FC Baník Ostrava.
Zejména značným množstvím poskytnutých vstupenek nad rámec nutného jste nám ukázali, že se v českém fotbale stále pohybují lidé, pro které
není žádná mediální hysterie dostatečně velká a kteří chápou, že se fotbal
hraje v první řadě pro fanoušky. Leckteré kluby, včetně těch s prvoligovými
ambicemi, by se od Vás mohly učit.

Od vedení prostjovského klubu pak dorazila následující odpov/:
Velice si tohoto vašeho poděkování vážíme, s dovolením jej uveřejníme na našich
web stránkách a místních novinách, tak aby veřejnost viděla, že naše cesta byla přes
mnohé varování zvolena správně a že fotbal a vše kolem děláme v Prostějově dobře.
Poděkování a poklonu je však nutné vyseknout také vám, fanouškům Baníku Ostrava - atmosféra, kterou jste zde vytvořili, byla nezapomenutelná, já sám mám husí
kůži ještě teď, když si na to vzpomenu. Díky vám za váš přístup, chování, fandění...
S pozdravem Tomáš Čepa,
hlavní pořadatel 1.SK PROSTĚJOV

Jednoznačně tisková konference
prostějovského hokejového klubu.
Přestože vzhledem k posledním událostem veřejnost čekala oznámení
zásadních informací, nic takového se
nikdo minulé pondělí nedozvěděl...
ÍSLO:
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Tolik setů ztratily prostějovské volejbalistky ve dvou semifinálových zápasech extraligového play off proti
Královu Poli z Brna. I přes tyto dílčí
neúspěchy dovedly obě utkání do vítězného konce a k postupu do finále
jim chybí jeden krok.
VÝROK:

„JE NA ASE, ABY
NKDO ZANEXÁDNÉ
PROSTXEDÍ VYISTIL.“
Nový předseda LHK Jestřábi
Prostějov Vladislav Odstrčil
k současné situaci
KOMETA:

MLADÍ KRASOBRUSLAXI DOSTALI DÁREK

VŠE MUSÍ JEDNOU SKONIT

NEBYL VILÉM TELL Z HANÉ?

Zimní stadion není pouze místem zaslíbeným
hokeji. Pravda, toto odvětví má nejen v Prostějově početnější zástup fandů i aktivních sportovců, jenže i bez hokejky a v individuálním
pojetí lze předvádět kvalitní výkony. Přímo
na Hané o tom svědčí každoroční Velká cena
města Prostějova v krasobruslení, která vždy
přiláká necelé dvě stovky nadšenců od nejmenších až po dospělé. Na závěr stávající sezony se totiž uskutečnilo týdenní intenzivní soustředění a na své si mohli přijít nejen samotné
děti, ale i všichni pozorovatelé, kteří nelitovali
času stráveného v hledišti. Už jsme si zvykli,
že do regionu přijede každým rokem několik
výrazných osobností světového sportu, a tentokrát jsme dostali další důkaz, kdy se po zdejší
ledové ploše pohyboval Petr Barna. Česká republika ani dřívější Československo nemá ve
svém středu příliš medailistů ze zimních olympijských her, jednapadesátiletý rodák z Prahy
je však jedním z nich a děti tak mohly nabrat
cenné poznatky od kapacity ve svém oboru.
Dobrá práce!

„Každá voda ale nakonec steče dolů a Stázina se
dostane Kubovi za ženu.“ Těmito slovy se uzavíral každý z dílů Večerníčku natočeného podle
knížky Václava Čtvrtka. A stejně tak by se po letech i desetiletích neúspěšného vyhlížení mistrovského titulu mohli brzy dočkat happyendu
rovněž hokejisté a fanoušci brněnské Komety.
Pravda, z regionálního hlediska by bylo příznivější, kdyby se Liberci podařilo po Velkém
pátku a Bílé sobotě obrazně vstát z mrtvých
a obrátit stav 0:2 na zápasy ve svůj prospěch.
V tomto případě by totiž znovu po roce mohly na Hanou zavítat Prezidentský i Masarykův
pohár určené pro vítěze základní části a následného play off tuzemské extraligy, do kádru Bílých Tygrů totiž i v tomto ročníku patří Ondřej
Vitásek. Jenže zdá se, že třetí finále za posledních šest let už dopadne pro Jihomoravany lépe
a hvězdami nabitý kádr napodobí zlatá padesátá i šedesátá léta, kdy jejich předchůdci neochvějně vládli a v dresu tehdejšího ZKL zářil
mimo jiné i Oldřich Machač. Rekordní dvanáctý titul je za dveřmi.

Zřejmě nejznámějším mytologickým hrdinou
Švýcarska je Vilém Tell, zázračný střelec z kuše,
jenž mimo jiné dokázal sestřelit jablko z hlavy
svého syna, čímž zachránil sobě i jemu život, tři
z pěti obyvatel této alpské země navíc podle výzkumu z roku 2004 věří, že jde o reálnou postavu. Tak jako má ale bájný král Ječmínek namísto Hané svůj prapůvod v úrodných uherských
nížinách, proč by i další kladný hrdina nemohl
pocházet odjinud? A co třeba právě z okolí
Prostějova? Jeho novodobí nástupci z Kostelce
na Hané a Plumlova potvrdili svou suverenitu
a také tentokrát zcela opanovali domácí šampionát v polní kuši, když naplno využili domácího prostředí a jedním slovem excelovali.
Pravda, v mezinárodním měřítku se nedaří zcela konkurovat Chorvatům či Maďarům, avšak
v tuzemských podmínkách zůstává jejich pozice za poslední roky neotřesitelná, navíc se jim
díky kvalitní práci s mládeží daří vypiplat nové
členy, kteří se rovněž zařadili na republikovou
špici. O dobré výsledky tak nemusí být nouze
ani v budoucnosti.

ADRIAN
TEKLINSKI

Polský
jezdec
ve
službách
prostìjovského oddílu SKC TUFO
dosáhl v uplynulém týdnu životního
úspìchu, když na dráhovém mistrovství svìta vybojoval zlatou medaili ve
scratchi. A nebyl to jediný úspìch místního oddílu na vrcholné akci!

Foto: archív Veerníku

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16
– JARO:Konice
7. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(neděle 23.4., 12.00, Vachutka –
Soukal, Vedral).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17
– JARO:
7. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(neděle 23.4., 10.00, Soukal – Vachutka, Vedral).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
20. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK
Olomouc (pátek 21.4., 16.00, Vejtasa – I. Antoníček, Vachutka).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
>@x:*q{^
19. kolo, neděle 23. dubna, 13.30 hodin: Šardice – Mostkovice (sobota 22.4.,
16.00, Vejtasa – Zámečník, Voříšek),
Prostějov – Kostelec na Hané (Grečmal
– Frais, Odstrčil, hřiště Biskupice).

III. TØÍDA, SK. „B“:
11. kolo, neděle 23. dubna. 16.00
hodin: Plumlov „B“ – Mostkovice
„B“ (hřiště Krumsín), Kladky - Protivanov „B“, Přemyslovice „B“ – Čechy pod Kosířem, Biskupice volno,
Brodek u Konice volno.

III. TØÍDA, SK. „A“:
11. kolo, neděle 23. dubna. 16.00
hodin: Brodek u Prostějova „B“ –
Němčice nad Hanou „B“ (sobota
22.4., 16.00), Bedihošť – Dobromilice (sobota 22.4., 16.00), Pavlovice
u Kojetína – Nezamyslice „B“, Želeč
– Otaslavice „B“, Tištín volno.

OKRESNÍ PØEBOR
PROSTÌJOVSKÉHO
VEÈERNÍKU - II. TØÍDA:
19. kolo, sobota 22. dubna, 16.00 hodin: Haná Prostějov – Skalka, Otaslavice – Ptení, Olšany u Prostějova – Čechovice „B“, Vrahovice – Přemyslovice,
Výšovice – Určice „B“ (neděle 23.4.,
16.00), Zdětín – Vícov (neděle 23.4.,
16.00), Horní Štěpánov – Brodek u
Prostějova (neděle 23.4., 16.00).

CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
19. kolo, sobota 22. dubna, 16.00:
Smržice – Nové Sady „B“ (Foral – Štěpán, OFS), Nemilany – Kostelec na
Hané (sobota 22.4., 16.00, Kopečný
– Zemánek, OFS), Hvozd – Jesenec
(neděle 23.4., 10.15, Molík – Šmíd, Foral), Protivanov – Zvole (neděle 23.4.,
16.00, Valouch – Kučera, Bašný).

KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
19. kolo, sobota 22. dubna, 16.00:
Němčice nad Hanou – Kojetín „B“
(Kaňok – Gábor, OFS), Klenovice
na Hané – Nezamyslice (Petr – Borůvka, OFS), Ústí „B“ – Pivín (neděle
23.4., 10.00, Hampl – Jílek, Kouřílek),
Tovačov – Vrchoslavice (neděle 23.4.,
16.00, Borůvka – Sedláček, Kaňok).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
19. kolo, sobota 22. dubna, 16.00:
Plumlov – Čechovice (Zbýňovec – Kreif, I. Antoníček), Mostkovice – Brodek
u Přerova (Jurčák – Habermann, Petrásek), Opatovice – Konice (neděle
23.4., 10.00, Šebesta – Langhammer,
Štětka), Beňov – Lipová (neděle 23.4.,
16.00, Svozil – Krpec, Machala).

SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
23. kolo: Kralice na Hané – Kojetín (sobota 22.4., 16.00, Konečný
– Svozil, Janáček), Určice – Velké
Losiny (neděle 23.4, 16.00, Zavřel
– M. Pospíšil, Jelínek).

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Opava
(středa 19.4., 17.00).
24. kolo: Ústí nad Labem - 1.SK
Prostějov (sobota 22.4., 17.00).
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ret, než jsme se dostali do tempa, už jsme
byli dva góly pozadu. To už se pak hraje
jinak. Také jsme nebyli plně koncentrovaní, stačily tři čtyři špatné přihrávky a
psychika šla hodně dolů,“ povšiml si.
Souběžná výhra Určic nad Ústím znamená, že náskok Kralických na třináctou
pozici se ztenčil už jen na čtyři body,
do karet jim nahrály alespoň porážky
Chválkovic a Hněvotína.
„Komplikace to je i není. Kdyby se nám
podařilo bodovat, tak jsme mohli jít
na Kojetín s čistou hlavou, takto jsme
trochu pod tlakem a musíme domácí
duel stoprocentně zvládnout a získat tři
body,“ stanovil Martin Neoral jasný cíl
pro sobotní duel startující ve čtyři hodiny odpoledne.
Do souboje třiadvacátého kola krajského přeboru by už chtěl zasáhnout i
osobně, věří, že ho poraněný sval pustí
zpět na hřiště. „Ještě rehabilituji, ale chtěl
bych už zkusit výklus a proběhnout se,
abych mohl o víkendu klukům pomoci.
Zatím jsem ale nohu nezatěžoval, tak nevím, jestli to vyjde,“ musí se i on nechat
překvapit, jak rychle bude zotavování u
konce.
(spo)

neztratili jsme půdu pod nohama, museli
jsme se ale mít na pozoru a semknout se,
dokud nebude konec,“ líčil své dojmy.
Podstatné momenty se udály na přelomu
první a druhé půlhodiny, kdy se kapitánovi Dominiku Bokůvkovi a po něm i
Tomáši Menšíkovi podařilo překonat
soupeřovu obranu a stanovit poločasové
skóre 0:2. „Klukům hodně pomohlo,
když zjistili, že i takovému soupeři se dá
vstřelit gól. O přestávce jsme si řekli, že
máme za sebou jen jednu část a musíme
být i nadále obezřetní a od první minuty
se soustředit na každý souboj,“ nabádal
svěřence bývalý prvoligový hráč.
Dobře si uvědomovat, že pouhé betonování by se mohlo minout účinkem, a
brzy po návratu z kabin přidal uklidňující
třetí zásah Petr Halouzka. Ústí se sice
zanedlouho podařilo korigovat, víc míčů
už ale Kostelka za svá záda nepustil.
„Soupeř nás zatlačil a měl šance, kluci to
ale perfektně zvládli a podali výkon na
hranici osobní statečnosti,“ vysekl jim
poklonu.
Roli podle něj sehrálo i počasí, prvních
pětačtyřicet minut totiž hrály po větru
Určice, pak se role prohodily. „Věděli jsme,
že nákopy pro ně nemusí být tak snadné,
útočníkům totiž míče utíkaly od nohy a
my jsme jejich stereotypní snahu dokázali
zvládnout, brankář i obrana si vedli dobře.
Celkově byl přístup perfektní, kluci si chtěli
užít fotbal a tvoří jednu partu. Každý se
snaží odvést maximum a odměna přichází
pro všechny,“ liboval si Pavel Zbožínek.

MOS

trochu to bylo i v hlavách,“ přemítal kouč
Mostkovic Jaroslav Karafiát.
Po půli platil nerozhodný stav 2:2, když
na první z celkem čtyř tref Mokrušové
navázaly v rychlém sledu Barbora Karafiátová s Hanou Ptačníkovou,“ takže papírový
outsider dokonce vedl. A ještě v padesáté
minutě dokázala na 3:3 srovnat Marie
Domesová. Vítěznou branku tak zařídila
až bývalá hráčka Brodku u Konice Lenka
Mikulová, jež se trefila celkem dvakrát.
„Osm gólů není žádná sláva, nedali jsme
ale soupeři nic zadarmo a tři góly jsou

perfektní zápas, nevyšel nám pouze závěr,“
pustil se do podrobnější analýzy.
„Holky si víc věří, to je základ všeho.
Uvědomily si, že hrát se dá s každým. Jsme
schopni dávat góly a přístup holek je úplně
jiný,takhlesitopředstavuji.Navícjsmekompletní a nedecimují nás zranění,“ libuje si.
S výjimkou Holešova už ale mají
Mostkovičanky ty nejtěžší soupeře za sebou a nyní už by rády hojnějším způsobem
rozšířily svůj bodový zisk. Ta první jarní by
mohla přijít třeba v Šardicích, kde se bude
hrát v sobotu od 16 hodin.
(spo)

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

8. Prucek David 93111959 TJ Sokol Vrahovice. Utkání TJ Sokol Vrahovice – FC Ptení 08. 04. 2017
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Disciplinární OFS Prostìjov na svém zasedání dne 13. dubna 2017 rozhodla:

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

1. II. třída – 17. kolo bez závad. Změny termínů: utkání 18. kola: TJ Sokol Přemyslovice – FK Výšovice. Původní termín neděle 16. 4.
od 15:30 hodin. Požadovaný termín sobota 15. 4. 2017 od 15:30 hodin. Dohoda oddílů. utkání 21. kola: TJ Haná Prostějov – TJ Horní
Štěpánov. Původní termín sobota 6. 5. od 16:30 hodin. Požadovaný termín neděle 7. 5. od 16:30 hodin. Dohoda oddílů.
2. III. třída OFS, skupina A. Změny termínů: utkání 18. kola: TJ Haná Nezamyslice B – TJ Želeč. Původní termín sobota 10. 6. od 16:30
hodin. Požadovaný termín sobota 10. 6. 2017 od 14:00 hodin.
3. Přebor OFS dorost – 13. kolo bez závad až na utkání Horní Moštěnice – Bělotín. Hrubé a urážlivé chování hlavního pořadatele domácích Hrubý Miroslav ID 65050718 vůči hlavnímu rozhodčímu. Předává se k projednání STK OFS Přerov.
4. Přebor OFS starší žáci. Změny termínů: utkání 15. kola: TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Sokol Klenovice na Hané. Původní termín
neděle 21. 5. 2017 od 9:00 hodin. Požadovaný termín sobota 20. 5. 2017 od 10:00 hodin. Hřiště Klenovice na Hané (na podzim se hrálo
v Brodku u Pv). Změna pořadatelství. Dohoda oddílů. utkání 10. kola: TJ Sokol v Pivíně – FC Kralice na Hané. Původní termín sobota
15. 4. od 13:00 hodin. Požadovaný termín pondělí 24. 4. 2017. Dohoda oddílů. STK uděluje dle RS čl. 28/2 pokutu 100 Kč oddílu FC
Kralice na Hané ID 7130241.
5. Přebor OFS mladší žáci. Změny termínů: utkání 13. kola: FC Hvozd – SK Lipová. Původní termín neděle 7. 5. 2017 od 9:00 hodin.
Požadovaný termín neděle 7. 5. 2017 od 13:30 hodin. Dohoda oddílů.
6. Přebor OFS starší přípravky. Skupina 1: Oddíl SK Lipová požádal o přeložení termínu turnaje ze soboty 15. 4. od 9:00 hodin na pátek
14. 4. 2017 od 8:30 hodin. Předložen souhlas všech účastníků. Skupina 2: Oddíl TJ Smržice požádal o přeložení termínu turnaje z neděle
16. 4. 2017 na 13. 5. 2017 v neúplném počtu utkání. STK požadavek projednala a termín s navrhovaným rozpisem utkání neschvaluje.
Žádost oddílu TJ Smržice zamítá. Turnaj se musí odehrát celý v jeden den dle předem daného rozpisu. STK turnaj překládá na SO 13. 5.
2017 v původním počtu utkání.
7. Přebor OFS mladší přípravky. Skupina 3: Turnaj 8. 4. 2017 bez závad. Skupina 2: Oddíl TJ Smržice požaduje změnu začátku turnaje.
Původní termín NE 21. 5. 2017 od 9:00 hodin. Požadovaný termín NE 21. 5. 2017 od 14:00 hodin.
8. Upozornění STK. STK upozorňuje oddíly přihlášené v soutěžích starší a mladší přípravky, že požadavky na změny termínů a začátků
turnajů schválených na Losovacím aktivu budou projednávány pouze, pokud budou podány minimálně s týdenním předstihem. Podmínkou je odehrát turnaj v původním rozpisu – kompletním počtu utkání. Dělení turnajů na jednotlivá utkání je nepřípustné. Pokud
nebude požadována změna odsouhlasena všemi oddíly, platí termín podle původního rozpisu!

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 11. dubna 2017 rozhodla:

zprávy od zeleného stolu...

NOVÉ SADY, PROSTĚJOV Až
nečekaně tuhý odpor kladly fotbalistky Mostkovic favorizovaným
Novým Sadům. Soupeř s bohatými
zkušenostmi z vyšších soutěží se na
očekávané tři body velice nadřel, hostující tým totiž dokázal navázat na svá
předešlá jarní vystoupení, výrazně se
prosadil i střelecky a ještě v sedmdesáté minutě držel nerozhodný stav
3:3.

8:3

5:2

„Lipník byl nejslabším soupeřem, se kterým
jsme se na jaře potkali. Rychle jsme šli do vedení, mohli jsme ale poločas vyhrát daleko
vyšším rozdílem. Pak se stalo to, čeho jsem
se obával. Soupeř dal po ojedinělé šanci gól
a dostali jsme se do křeče a báli se o výsledek.
Zahodili jsme další vyložené šance, nakonec

Hodnocení trenéra Konice
Petra Ullmanna:

Branky: 6. a 44. Bross. Rozhodčí: Straka – Vedral, Molík. Sestava Konice:
Laštůvka – L. Bílý, Rus, F. Bílý, Drešr –
Kamený, Kaprál, Kořenovský (90. Paš),
P. Tichý – Bross (79. Knoll), Žondra (66.
Blaha). Trenér: Petr Ullmann.
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bojovali a dřeli. Měli jsme několik brejků,
ze kterých jsme mohli a měli skórovat.
Herní stránka tedy nebyla optimální, ale
jsem spokojený s bojovností a nasazením.“

„V Lipové opravdu moc foukalo. Bohužel byl soupeř trochu důraznější
a tvrdší, než nám vyhovovalo. Dvě
naše chybičky byly potrestány, my
jsme nějaké šance neproměnili. Když
to řeknu kulantně, byly tam určité
nesrovnalosti v posuzování zákroků.
Ihned po vyrovnání jsme mohli skórovat, ale nebudu se k tomu vyjadřovat. Když to shrnu, dnes jsme měli na
tři body, nedopadlo to a nemá smysl
to rozebírat. Soustředíme se na další
zápas.“
(zv)

4:7

PODIVÍN, PROSTĚJOV Tak to je
bomba. Fotbalistky AFK Prostějov
City 2016 se dočkaly premiérového
vítězství letošní sezóny a hned to
bylo rozdílem třídy. Sestava
s několika slovenskými internacionálkami sice nastoupila pouze
s devíti hráčkami v poli, přesto na
hřišti osmého celku dominovala.
„Na úvod to nebylo špatné,“ culil se
spokojeně klubový boss Miroslav
Krotil.
Prostějovská děvčata se poprvé viděla
prakticky v šatně před zápasem, ale na
výkonu to moc znát nebylo. O svém
vítězství rozhodl AFK už do poločasu,
když domácím nasázel pět branek. Po
změně stran už sice začaly docházet
síly, ale individuální kvalita jednotlivých
hráček stačila k udržení tříbrankového
náskoku. Hattrickem se zaskvěla kapi-
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tánka Nikola Rybanská, dvě trefy přidala
hrající trenérka Kristína Cerovská.
„Hráčky jsem měl domluvené už před
startem jara. Všechno vázlo na registracích. Zatím je nás málo, ale věřím, že
do dalšího utkání už budeme v plném
počtu,“ informoval Krotil a dodal: „Měly
by dorazit i dvě africké posily!“
Sestava AFK Prostějov City 2016 by tak
měla být hrozbou pro jasného regionálního vládce na poli ženské kopané –
Kostelec na Hané. Právě s kosteleckými
Štikami by se měl mezinárodní soubor
AFK utkat v dalším kole. „Myslím, že se
opakovat výsledek z podzimu nebude.
Kostelec je však silný a sehraný, neříkám,
že vyhrajeme, ale šanci máme,“ dívá se
k nedělnímu mači Miroslav Krotil.
Utkání 19. kola Moravskoslezské divize,
skupiny „B“, mezi AFK Prostějov City
2016 a FC Kostelec na Hané by se mělo
uskutečnit v neděli 23. dubna od 16:00
hodin na hřišti v Biskupicích. Osmadvacet branek, které Kostelečanky na podzim
AFK nasázely, to se už asi opravdu opakovat nebude…
(zv)

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:

představovali. Hosté vstřelili krásný gól
z přímého kopu. My jsme se pak dostali
do herní převahy, ale nemohli jsme dát
gól. Ve druhém poločase jsme prostřídali
a to přivodilo obrat. Změny nám pomohly, navíc hostům se zranili hráči a naše
převaha kulminovala brankami, kterými
jsme vývoj otočili na naši stranu.“

PROSTĚJOVSKO Nebývalé drama slibuje závěrečných osm kol „A“ skupiny I.B třídy. Nejenže vedoucí
Dub vede před Němčicemi jen o tři body, navíc osmičku týmů od šestého do třináctého místa dělí jen
tři body. O víkendu si polepšily Klenovice i Pivín, když dokázaly bodovat naplno, v cestě vzhůru pokračovaly i Vrchoslavice po penaltové výhře v derby s Němčicemi, naopak Nezamyslice už ztrácejí dvanáct
bodů a jejich osud se zdá být zpečetěn.

Branky: 71. Novák, 82. Liška – 2. V. Vojtíšek.
Rozhodčí: Vrba – Jílek, Straka. Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka, Macourek, Novák,
Abrahám (67. Jamrich) – Dvořák (90. D.
Liška), M. Vybíhal, Takáč, Dostál – Petržela
(60. Répal), M. Liška (89. Růžička). Hrající
trenér: Pavel Růžička. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička, Bureš, Milar (46. Šlézar),
Hodnocení trenéra Čechovic
V. Vojtíšek (82. Křišťan) – Dadák, Doseděl,
Evžena Kučery:
Šlambor,L.Zapletal(26.Ordelt)–Kamenov
„Zápas to byl všelijaký. Tentokrát se nám ml.,P. Zapletal.Trenér: Jiří Kamenovst.
herně moc nedařilo. Dostali jsme se rychle
Hodnocení trenéra Lipové
do vedení, mohli přidat další góly, ale souPavla Růžičky:
peř mohl skórovat také. Nedrželi jsme tolik
míč, jak jsme zvyklí. Pravdou ale je, že kluci „Opět jsme začali tak, jak jsme si to ne-

Branky: 3. Matula, 34. Novák, 71. Hatle –
45. Navrátil, 90. z pen. Ďopan. Rozhodčí:
Vedral – Boháč, Křepský. Sestava Čechovic: Polák – Ján, Walter, Lakomý, Frys (32.
Jano) – Novák, Kolečkář, Matula, Hatle
– Chmelík (80. A. Pospíšil), Haluza (46.
Klváček). Trenér: Evžen Kučera.
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jsme byli rádi za nejtěsnější výhru. Důležité
jsou body, je to třetí výhra v řadě. Teď jedeme do Opatovic, kde nemáme co ztratit.
Musíme začít proměňovat šance.“

I.B třída skupina B

„Věděli jsme, že se Vrchoslavicím daří,
hrají velice dobře a mají zkušené chlapy. Upozorňoval jsem kluky, že hrají
přes Pavla Horáka staršího, který umí
podržet míč, dát finální přihrávku i naběhnout si, aby byla standardka, což se
potvrdilo. Dostali jsme se do vedení, ale
po zbytečném faulu a dorážce jsme inkasovali. Pak nedal Kolečkář tutovku, na
druhé dopadl stejně Konupka. Prvních
dvacet minut bylo dobrých, zbylých pětadvacet v první půli špatných, negativně
se projevilo i počasí, vítr fotbalu hodně ublížil. Ve druhé půli se hra hodně
přelévala a diváci si mohli přijít na své,
penalty jsme bohužel nevyhráli. Hodně
nám chybí Mrkva a Honzovi Horákovi
svazovalo nohy, že hrál proti bráchovi i
tátovi, i pro Coufalíka to byl náročnější
zápas. Těší nás, že Dub prohrál, bohužel
jsme ale taky klopýtli. A bohužel se mi
potvrdilo, že lidé z Němčic fandí Vrchoslavicím, to mě hodně zklamalo.“

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

Branky: 15., 49. a 73. Preisler, 27. M.
Klimeš, 66. Žídek, 88. Chytil. Rozhodčí: Brázdil – Zaoral, I. Antoníček.
Sestava Kostelce na Hané: Vítek
– Zatloukal, Baláš (46. Móri), Šmíd,
Holoubek (46. Žídek) – Muzikant,
Grepl, Langr (67. Chytil), M. Klimeš
– Preisler (76. Synek), Lužný (46. Ondra). Trenér: Jaroslav Klimeš. Sestava Hvozdu: Koutný – J. Krása st., O.
Procházka, Vánský, K. Procházka – P.
Muzikant, Kubica, J. Krása ml. (71. T.
Dostál), Fiala, Bílý – Tichý. Hrající trenér: Petr Fiala.
Kostelecký kouč Jaroslav Klimeš nebyl
po utkání k zastižení, ale o Božím hodu
velikonočním se mohl radovat, se svým
týmem dosáhl s výjimkou úvodního
zdolání Velké Bystřice v poměru 8:2
na nejvyšší výhru celé sezóny a lídr tabulky si celkově třináctou tříbodovou

6:0
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„Kostelec ukázal, že je jedním z aspirantů na postup, a gratuluji mu k vítězství.
Má dobrý přechod do útoku a v bráně
vynikajícího Vítka, který má divizní
parametry. Také jsme měli tři velké
šance, když šel Vojta Bílý třikrát sám na
brankáře, a výsledek tedy mohl vypadat lépe, ale domácí vyhráli zaslouženě.
Byli dobře organizovaní a měli míč na
kopačkách tak devadesát procent času.
Před zápasem jsme si řekli, že na ně zkusíme vletět, protože v Jesenci jsem viděl,
že pak jen nakopávali. To se potvrdilo,
jenže jsme si nedokázali poradit s jejich
dvěma útočníky, kteří pak dávali góly do
prázdné brány. Za stavu 2:0 jsme měli
dvě velké tutovky a jeli jsme tu s vírou,
že se dá vždy bodovat, nakonec ale můžeme být rádi, že odjíždíme i s takovým
výsledkem.“

Hodnocení trenéra Hvozdu
Petra Fialy:

výhrou pojistil vedení v soutěži. Navíc
dostihl Protivanov na čele střeleckého
pořadí.

TJ Haná
 
TJ Sokol
 

„Udělali jsme asi definitivní tečku za pokusem zachránit I.B třídu. Zbývajících osm
zápasů bude už jen přípravou na okres. Je
pravda, že nám chyběli Machálek, Mariánek, Martin Přikryl i Dadák a museli jsme
hodně improvizovat, stačil na nás ale i
oslabený Tovačov a ukázalo se, že bez této
čtveřice na soutěž nemáme. Hosté hráli
velice jednoduše. Po chybě v obraně jsme
jim nabídli penaltu, která skončila na tyčce,
inkasovali jsme až po závaru ve vápně, kdy
jsme mohli třikrát odkopnout balon. Ve
druhé půli jsme sice měli optickou převahu, ale jen po vápno. Branku jsme trefili jen
jednou a byl z toho gól, až v závěru vypálil
Špička ze čtyřiceti metrů a trefil tyčku. To
je strašně málo.“
(spo)

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:

Branky: 78. Přikryl – 30. Nemrava, 77. Zatloukal. Rozhodčí: Frais – Odstrčil, Spurný.
Sestava Nezamyslic: Fürst – Hájek, Ryška,
Moler, J. Přikryl – Musil, Dostál, Přidal, Špička – Moravec (46. Matěj Pluclar), Vévoda
(64. Jozek). Trenér: Drahomír Crhan.

1:2
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my nyní máme silné Ústí, nejedeme tam
ale v poraženecké náladě.“

„Důležité bylo, že jsme přečkali úvodní
nápor domácích a po třiceti minutách
se hra vyrovnala. Po celkem opatrném
poločasu se odcházelo do šaten za nerozhodného stavu 0:0, útočná hra začala
až od sedmačtyřicáté minuty, kdy jsme
vstřelili úvodní gól. Domácím se podařilo velice rychle srovnat, stav 1:1 ale
dlouho nevydržel a Ondra Milar nám
vrátil vedení. Ve druhé půli jsme už kontrolovali míč a měli i více šancí, leč další

Hodnocení asistenta Protivanova
Josefa Pospíšila:

Branky: 52. Trefil – 47. F. Pospíšil, 55.
Milar. Rozhodčí: Majer – Petrásek, Vachutka. Sestava Protivanova: M. Piták
– M. Bílek, Dvořák, D. Nejedlý, Z. Pospíšil
– Kropáč (80. Sekanina), Milar, F. Pospíšil,
D. Sedlák – T. Pospíšil (64. R. Sedlák), Grmela. Hrající trenér: Milan Piták.

1:2
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me je, ale pak v zápase ne a už jsme takto
poztráceli spoustu bodů. Musíme na nich
zapracovat, každý rozstřel byl ale jiný, nechodí na ně stále stejní hráči. Hra se mi
ale líbila. Jeli jsme si alespoň pro remízu
a povedlo se nám, takže jsme venku neprohráli. Domácí mužstvo bylo posílené
o hráče z ‚áčka' a kluci odvedli suprový výkon. Prvních deset minut patřilo Novým
Sadům, pak se hra vyrovnala a dali jsme
gól z brejku, soupeř pak po pauze srovnal.
Měli jsme hromadu standardních situací
a mohli jsme dát víc branek, oni ale také
nedali velkou šanci, takže remíza asi odpovídá.“
Branky: 64. Dvorský – 34. Čížek. RozTJ
hodčí: Kundrát – Odstrčil, Páral. Sestava
&*
Jesence: Burget – Horák, Ullmann, Buri5:2
TJ Sokol
(3:1)
an, Laštůvka – Drešr (71. Zajíček), Čížek,
Troubelice
Gottwald, Svoboda – J. Tichý (90. Žouželka), Navrátil. Trenér: Petr Tichý st.
Branky: 7. Klus, 25. Vařeka, 40. Dostál,
. Hodnocení trenéra Jesence
80. Kalandřík, 88. Kotlár – 38. a 58. Kráčmar. Rozhodčí: Lasovský – Jelínek, MlPetra Tichého:
čoch. Sestava Smržic: Volf – T. Studený
„Opět jsme nezvládli penalty, asi nám (72. M. Studený), Zbožínek, Gottvald,
nesedí. Na trénincích se nám daří a dává- A. Studený – Dostál (88. Procházka), Ka-
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branku jsme už nepřidali. Poslední dvě
tři minuty se přesunul soupeř na naši
polovinu, a protože byla puštěna ostřejší
hra, zranili se v poslední minutě dva hráči. Jejich útočník vletěl do našeho obránce Danka Nejedlého a oba skončili s podezřením na otřes mozku v šumperské
nemocnici. Domácí pořadatelská služba
zasáhla velice rychle a poskytla dobrou
péči, snad budou oba brzy v pořádku.“

4)!?*

PROSTĚJOVSKO Kostelec na Hané i Protivanov zvládly víkendové osmnácté pokračování„B“ skupiny I.B
třídy bez zaváhání a na prvních dvou pozicích se tak nic nezměnilo. Platí to i pro čtvrtý Jesenec po remíze
v Nových Sadech. Polepšily si Smržice, které vysoká výhra nad Troubelicemi poslala před Libinu, naopak
Hvozd přikoval debakl na půdě lídra k posledním dvěma pozicím zaručujícím sestup do okresu.

ležal, Votava. Sestava Klenovic: KliTJ Sokol
meš – Spálovský, T. Cetkovský, Liška,


3:1
Cibulka (45. Pospíšil) – Frys, Smékal,
1.FC Viktorie
(1:1)
Rozehnal, Dreksler, Prášil (66. Popel  
ka) – Pokorný (90. Grepl). Trenér:
Branky: 39. Sedlák, 54. J. Svozil, 63. PoVladimír Horák.
spíšil – 6. Klimek. Rozhodčí: Gábor –
Hodnocení trenéra Klenovic
Rosskohl, Lasovský. Sestava Pivína: Krč
Vladimíra Horáka:
– M. Sedlák (84. J. Bartoník), M. Svozil, T.
„Když se podíváme na tabulku, tak Vrba – Hýbl (75. M. Bartoník), Valtr (86.
jsme měli velké štěstí, že jsme vy- A. Vrba), Pospíšil, Šišma (46. Hyžďal) – J.
hráli, všichni zdola totiž bodovali. Svozil ml. – Tydlačka (56. Frýbort), R.
Do Újezdce jsme jeli s cílem ubrá- Švéda. Trenér: Jaroslav Svozil st.
nit výsledek a postavili jsme hodně
Hodnocení trenéra Pivína
defenzivní sestavu. Nechtěli jsme se
Jaroslava Svozila:
pouštět do bezhlavého útočení, ale
spoléhat se na brejky. V první půli „Začali jsme dost nešťastně a už zkraje
jsme měli jeden, když utekl Rozehnal utkání jsme nepřesnou přihrávkou na
a minul. Pak jsme udělali chybu na střed nabídli hostům vedení. Poté jsme
pravé obraně, utekl nám hráč a bylo měli trochu smůly, když jsme dvakrát
to 1:0. Kluci ale cítili, že je možnost trefili tyčku, a hosté se dostali do jednobodovat, po nedorozumění gólmana ho brejku, při němž netrefili prázdnou
s obranou srovnal Rozehnal, poté bránu. Martin Sedlák dokázal vyrovnat a
prošel Dreksler nekompromisně takto se šlo do šaten. Byli jsme herně leppřes střed hřiště a dal druhý gól. To ší, soupeř však měl mladé a běhavé mužuž jsme byli lepší, kontrolovali jsme stvo se třemi dorostenci. Ve druhé půli
hru a s konečným hvizdem se mi jsme otočili výsledek a v pohodě jsme
TJ Sokol
ulevilo. Ukázalo se, že se dá bodo- si dokráčeli pro vítězství. Zatímco první
Újezdec
vat téměř s každým, a teď nás čeká poločas nám chybělo větší nasazení, po
1:2
TJ
Sokol
(1:0)
důležitý zápas s Nezamyslicemi, za přestávce jsme se výrazně zlepšili. KaKlenovice na Hané
tři body bych byl rád. Když jsem ždý bod je pro nás zlatý a očekávám, že
Branky: 39. Fikr – 63. Rozehnal, 67. si to tak počítal, ani třicet jich na- soutěž bude zajímavá až do konce. Sám
Dreksler. Rozhodčí: Valouch – Do- konec nemusí stačit na záchranu.“ jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne,

Němčice zas nevyhrály, spodek se srovnal

I.B třída skupina A

„První půlka byla z naší strany
slušná. Ve druhém poločase byli
domácí lepší, střídáním oživili svou hru
a zaslouženě vyhráli. My jsme si prakticky nevytvořili žádnou šanci a tak jsme
nemohli na body pomýšlet.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky:

Branky: 66. Rolinc, 84. Přikryl. Rozhodčí: Konečný – Slota, Vrána. Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil, Fabiánek, J. Kiška – Ostratický (58.
Hrstka), Spáčil, Zabloudil, Ševcůj, Klváček – L. Kiška, Hladký. Trenér: Petr
Kiška.

2:0
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Plumlov naprázdno
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KOSTELEC NA HANÉ Nepříjemný
soupeř a vítr. To byly hlavní překážky
na cestě kosteleckých děvčat ke čtvrtému jarnímu vítězství v řadě. Třetím
problémem byla hostující kanonýrka
Rathouská. Se všemi problémy se však
domácí Štiky vypořádaly a nadále v jarní části zachovávají neposkvrněný bodový štít!
Domácímu týmu vyšel skvěle úvod, když
otevřela skóre bojovnice Adamová a následovala ji zkušená Smičková – 2:0. Místo
klidného kontrolování vývoje jako v předchozích vystoupeních se však hrála spíš
překopávaná a to sedělo soupeři. Rychlá
Rathouská pak krátce před pauzou vstřelila
kontaktní gól – 2:1.

KOS
VPA
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PROSTĚJOVSKO Našlapané čelo. Boj o prvenství pokračoval i dalším hracím víkendem. Ve hře jsou stále borci Lipové a Čechovic, kteří slavili tříbodové zisky. Lipová přetlačila ve finiši odbojné Mostkovice,
Čechovičtí si poradili s Beňovem. Třetí výhru v řadě slaví obrozená Konice a podruhé vyšel naprázdno
bodově i střelecky Plumlov.

Úterý 18. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

Lipová otočila derby, Konice na vítězné vlně, Čechovice za tři body,

I.A třída skupina B

I s ohledem na sílu soupeře se rozhodl
zabezpečit střed pole a zvolil rozestavení
4-2-3-1, navíc se musel obejít bez obránce
Neubauera. Plán vyšel a po dlouhých
měsících tak Určice opustily poslední
dvě pozice. „Nejsem první, kdo se dívá
na tabulku, nezatěžujeme se tím. Byl to
pro nás jeden z venkovních zápasů a kluci
podali poctivý výkon. Sezóna je dlouhá
a soustředíme se na každý duel,“ podotkl
Zbožínek k předstižení Chválkovic.
TJ Sokol
O udržení si ještě další vylepšení třinácté
PK
Vrchoslavice 1946
pozice se pokusí Určice v neděli od 16
2:1

(1:1)
hodin, to ve svém přivítají Velké Losiny.
nad Hanou
Soupeři patří čtvrtá pozice a úvodní
střetnutí sezóny ovládl poměrem 4:0, Branky: 22. Trávníček – 12. J. Horák. Rozna jaře ale zatím vyhrál pouze dvakrát. hodčí: Vrána – Oulehla, Frais. Sestava Vr(spo) choslavic: Loučka – Trávníček, Gajdošík,
Holub, Spiller – Zatloukal (67. Přecechtěl),
R. Jurčík, P. Horák st. (83. M. Hradil), Bleša
– Konupka, P. Horák ml. Trenér: Miroslav
Panáček. Sestava Němčic: M. Tomek –
Řezáč (44. O. Tomek), M. Navrátil, J. Navrátil, Coufalík – Vévoda, Hamala, Jiříček,
Svozil – J. Horák (87. Držálek), Kolečkář.
Kostelec nečekalo po změně stran nic leh- Trenér: Radovan Novotný.
kého, protože hrál proti silnému vichru. Po
ruce však proměnila penaltu Vykopalová Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
– 3:1. Rathouská našla sice rychlou odpověď, ale Smičková pohotovou hlavičkou „Začali jsme trošku nervózně, brzy jsme
kontrovala na – 4:2. Konečnou podobu se ale uklidnili a Němčice jsme přehrávali.
skóre dala chytrým lobem Vlková a stadio- Oni dali jediný gól po naší chybě, naopak
my jsme neproměňovali šance. Byli jsme
nem znělo sborové Kostelec válí.
„Bylo vidět, že nám chyběly dvě hráčky ze celý zápas lepší a oni si nic nevytvořili. V zázákladu, které nám tvoří hru. Více jsme tak kladu jsem sice postrádal Fialku i oba Hradily, což bylo velké oslabení, síla je ale v kobojovali sami se sebou a větrem. Vyhráli
lektivu a ukázalo se, že naše společná práce
jsme, soupeř nebyl příliš kvalitní, ale hrál nese ovoce. Už o týden dřív proti nám
dobře. Dnes jsme vyhráli spíše se štěstím. Dub nic neukázal, překvapilo mě to, oba
Holky musely bojovat a o výhru se porvat,“ celky herně totálně zklamaly. Dub hrozil
zhodnotil domácí kouč Marek Jelínek.
jen dlouhými auty a v devadesáté minutě
V dalším kole čeká na jeho svěřenky derby vyrovnal, jinak neměl nic. Bojovníci to sice
s prostějovským AFK. „Zatím jsme neztra- jsou, ale spoléhají se pouze na nakopávání.“
tili bod, ale hráli jsme proti slabším soupeřům. Teď nás čeká posílený soupeř, který je
pro nás neznámou. Těším se ale, doufám
jen, že budu mít všechny hráčky v pořádku,“ uzavřel trenér Kostelce.
(zv)

Určice šokovaly,
vyplenily vedoucí Ústí

nepohlídaný aut a bylo to 3:1 pro Dolany. „Stále jsme sice byli na míči, branku
se nám už ale vstřelit nepodařilo. Po kondiční stránce splňovala naše hra vysoké
parametry, ale stav je špatný. Výsledek
neodpovídá průběhu hry a zápasu by
slušela remíza, za prvních patnáct minut
jsme si ale zasloužili dostat i víc branek,“
přemítal.
Kde byl zakopán pověstný pes, že se
Kralicím úvod zápas tak nepodařil? „Nedokázali jsme se sžít s jejich velkým hřištěm a také hodně foukalo. První půli hrál
soupeř s větrem, což nám nehrálo do ka-

Kralice nezachytily úvod
a v Dolanech body netěžily

letos slavíme jubileum...

Mostkovičanky držely v šachu Nové Sady Kostelecká jízda pokračuje:
„Potrápili jsme je a dvě třetiny zápasu super, Sady se na výhru hodně natrápily.
jsme byli Novým Sadům rovnocenným Nechci dělat machra, ale věřil jsem, že Štiky slaví počtvrté v řadě!
NOS
soupeřem. Trochu jsme odešli fyzicky a tam můžeme něco uhrát, a povedl se nám

ÚSTÍ, PROSTĚJOV Nebývalou
proměnou prošly za uplynulý měsíc
výsledky určických fotbalistů. Ještě v
polovině března byli jasným adeptem
na sestup, když nezvládli vstupní duel
proti Rapotínu a v Holici schytali
osmičku, jenže od té doby drží bodovou sérii a dokonce dokázali podruhé
za sebou naplno zvítězit venku. Po zdolání posledního Kojetína se jim to
podařilo i proti vedoucímu souboru
celého krajského přeboru – Sokolu
Ústí.

ÚST
URČ

„Jsme obrovsky rádi, že se nám to povedlo. Překvapení to samozřejmě je, do utkání
jsme šli ale s pokorou i s vírou, že můžeme
porazit silnějšího soupeře. Jako to o den
dříve dokázala Jihlava proti Spartě. Chtěli
jsme odehrát zápas, na který budeme
vzpomínat, a podařilo se,“ rozplýval se
hlavní trenér vítězů Pavel Zbožínek.
Zřejmě největšího favoritova soutěže se
jeho hráči nezalekli, mákli si až na dno
svých sil a po uplynutí devadesáti minut
na ně čekala vysněná odměna. „Zápas
stál za to, bylo to pro mě strašně emotivní
a přišel jsem o hlas. Věděli jsme, že proti
nám stojí kvalitní soupeř a nečeká nás
nic jednoduchého, do utkání jsme ale
vstoupili aktivně a s plným nasazením.
Od první minuty jsme byli nebezpeční a

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

se sice ještě do pauzy podařilo snížit,
ale domácí následně přidali pojistku.
Dvěma trefami se pod konečný stav
3:1 podepsal bývalý hráč Prostějova i
Určic David Pekař.
„Nezvládli jsme začátek. Náš vstup byl
tragický a prohrávali jsme 0:2, až poté
se nám podařilo nastartovat a za stavu
1:2 šel Cibulka sám na brankáře. Mohli
jsme srovnat, ale nedal, to byl rozhodující moment střetnutí,“ domnívá se člen
trenérského štábu Kralic Martin Neoral.
Jeho svěřenci se sice i pak tlačili dopředu
a toužili po srovnání, jenže přišla chyba,

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

Fotbal

DOLANY, PROSTĚJOV Fotbalisté
Kralic poprvé pod novým trenérským
tandemem Vincourek – Neoral prohráli a opět se jich začínají vážněji týkat
sestupové starosti. O víkendu nedokázali bodovat v Dolanech, které učinily
důležitý krok k tříbodovému zisku již
v úvodních dvaceti minutách, když se
ujaly dvougólového vedení. Hostům

DOL
KRA
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„Byly tam sice nějaké mezírky, třeba
když v první půli jsme soupeře pustili do
šestnáctky a nezačali jsme dobře druhý
poločas, kdy jsme byli laxní a nezformovaní, ale výsledkově i gólově se podařilo
vše splnit a takových soupeřů by k nám
mohlo jezdit víc. (úsměv) Chtěli jsme od
začátku napadat a nenechat soupeře hrát
ani nakopávat, snažili jsme se presovat a
sbírat balony. Díky tomu jsme se dostávali
do šancí a při prvním gólu nám pomohl
i brankář, který pustil takovou neslanou
nemastnou střelu. Brzy jsme vedli 2:0 a
po půli 3:1, pak jsme měli patnáct hluchých minut a soupeř se přiblížil, jenže
znovu jsme se semkli a zaslouženě zvítězili. Kluci vidí smysl presinku, v této soutěži je to markantní, protože je potřeba víc
času na zpracování i přihrávku, a budeme
se snažit domácí vítěznou sérii prodloužit
i proti Novým Sadům.“
(spo)

Petra Gottwalda:

landřík (82. Martinák), Kotlár, Sedláček,
Klus – Vařeka. Trenér: Petr Gottwald.
. Hodnocení trenéra Smržic

KRAJSKÝ PØEBOR PØÍPRAVEK:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Kozlovice (neděle 23.4., 14.00), Olšany
volno.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

OKRESNÍ PØEBOR
%]Y`Q|>W*^
11. kolo, sobota 22. dubna, 10.00
hodin: Hvozd – Nezamyslice (9.00),
Mostkovice – Plumlov, Lipová – Ptení (11.00), Výšovice – Pivín (neděle
23.4., 13.30), Určice – Olšany (neděle
23.4., 14.00).

OKRESNÍ PØEBOR
:<Y[Q|>W*^
11. kolo, neděle 23. dubna, 13.30
hodin: Brodek u Konice Kralice na
Hané (sobota 22.4., 9.00), Protivanov
– Plumlov, Klenovice na Hané volno,
Brodek u Prostějova volno, Pivín volno.

:('(_ (@Y*[Y:*
'¡([%]Y`Q|>W*^
23. kolo: Čechovice – Šternberk (neděle 23.4., 10.45, I. Antoníček), Dub nad
Moravou – Němčice nad Hanou (sobota 22.4., 11.00, Rosskohl), Želatovice
– Konice (sobota 22.4., 9.00, Pitner).

:('(_ (@Y*[Y:*
'¡([:<Y[Q|>W*^
23. kolo: Čechovice – Šternberk
(neděle 23.4., 9.00, I. Antoníček),
Dub nad Moravou – Němčice nad
Hanou (sobota 22.4., 9.30, Rosskohl), Želatovice – Konice (sobota
22.4., 10.45, Pitner).

OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU:
15. kolo, neděle 23. dubna, 16.00
hodin: Hvozd – Nezamyslice (sobota 22.4., 11.00), Otaslavice –
Bochoř-Vlkoš (10.00), Kralice na
Hané – Plumlov (13.30), Nezamyslice, Horní Moštěnice – Smržice,
Troubky – Pivín, Bělotín volno.

LION SPORT KRAJSKÁ
:(;<=>`([(:<;^
15. kolo: Bohuňovice – Protivanov
(sobota 22.4., 10.45, Kryl), Dub nad
Moravou - Brodek u Prostějova (neděle 23.4., 16.00, Kopečný).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
19. kolo: Konice - Určice (pátek
21.4., 17.00, Hubený).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
20. kolo: Zábřeh – Čechovice (sobota
22.4., 12.15, Hampl – Běhal, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
20. kolo: Zábřeh – Čechovice (sobota
22.4., 10.00, Běhal – Hampl, Ol KFS).

´
menicko

´
´
zapasove

letos slavíme jubileum...
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KOLA

Vrahovice ve šlágru kola předčily domácí Otaslavice

ŠAMPI N

S Ota
S Vra

FK SKALKA 2011
Velikonoce, jak se patří! Tým ze Skalky rozpoutal na domácím trávníku pravé
střelecké manévry a s outsiderem ze Zdětína vyběhl rekordním výsledkem. Deset branek v síti hostů přitom bylo ještě milosrdným vyjádřením totální převahy
domácího celku, který si na hřišti po celých devadesát minut dělal, co chtěl.

KOLA

SM LÍK
TJ SOKOL ZDÌTÍN
Takovou dardu ještě nedostali! Naopak mužstvo Zdětína se na sobotní zápas
dávalo horko těžko dohromady a výsledek tomu také odpovídal. Do brány se musel postavit čistokrevný útočník Martin Hlavinka a přes deset obdržených gólů byl
ještě kupodivu nejlepším hráčem svého týmu, kterému duel hrubě nevyšel…

PROGNÓZA NA 19. KOLO
aneb Večerník předpovídá
VS.

TJ Sokol Otaslavice

VS.

FC Ptení

FK Skalka 2011

Tradičně se v souboji těchto dvou týmů roztrhne
Tip
s brankami pytel a výjimkou nebude ani tenhle zápas.  ^
Haná si se snaživým protivníkem pohraje a na cestu mu
6:2
nasází solidní počet branek.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Olšany

VS.

TJ Sokol Èechovice „B“
Topící se Olšany potvrzují, že s největší pravděpodobností
Tip
na nejvyšší okresní soutěž nemají. Mladíci z Čechovic si  ^

na velkém hřišti v Olšanech vytvoří svou běhavostí solidní
1:4
počet šancí, z nichž některé promění.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Vrahovice

VS.

TJ Sokol Pøemyslovice

Vrahovičtí zatím jarní částí proplouvají bez větších
Tip
zádrhelů a svou kvalitu potvrdí i v tomto utkání.  ^
S přemyslovskými bojovníky jim dá sice duel zabrat, ale
4:1
kvalita je na domácí straně, což rozhodne.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Zdìtín

VS.

TJ Sokol Vícov

Vícovští se dostali předcházejícími bodovými zisky do poTip
hody, kterou potvrdí v tomhle prestižním derby. Domácí  ^
budou sice na větrné hůrce klást tuhý odpor, ale fyzicky
1:3
v závěru odpadnou.
------------------------------------------------------------------------------------------------*w <:
 ; q{
VS.

Že by kříž? Určický soubor je sice kvalitativně výše, ale
Tip
specifikum místního prostředí, ve kterém domácí borci  ^
podávají nadstandardní výkony, udělá své. Taktika na2:2
kopávaných míčů na dvě věže bude platit.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Brodek u Pv

VS.

TJ Horní Štìpánov
Přestože jsou jako domácí uvedeni hráči Brodku, vzhledem
Tip
k vzájemné podzimní dohodě se hraje utkání v Horním  ^

Štěpánově. Brodečtí však svému soupeři oplatí porážku
a odvezou si ze severu nečekaně tři body.

3:2

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

OTASLAVICE Souboj neporažených. Sobotní střet Otaslavic
s Vrahovicemi byl konfrontací
dvou v jarní části Okresního
přeboru PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku velmi dobře hrajících
celků. Vzhledem k postavení
v tabulce byli mírně favorizovaní
hosté, kteří také tuto roli ustáli.
Domácí tým sice opticky tahal
za kratší konec, alespoň o remízu
však bojoval až do úplného konce. Vinou vlastní nemohoucnosti
v koncovce ovšem do rozstřelu
zápas domácí nedotáhli.Titulární
partner nejvyšší okresní soutěže
sledoval utkání na vlastní oči.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

Jednoznačná jednička. Na jaře jakoby živou vodou pokropeTip
né Otaslavice patří výsledkově k nejúspěšnějším týmům dru-  ^
hé poloviny sezóny a s trápícím se výběrem Ptení by neměly
5:1
mít v domácím prostředí problém.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Haná Prostìjov

1:2
(1:1)

20 branek
17 branek
15 branek
15 branek
13 branek
12 branek,

7.-9. Martin VOGL (Otaslavice), Bernard BOŠEK (Vícov), Libor NĚMEC (H. Štěpánov) všichni
10 branek, 10.-11. Radovan SVĚTLÍK (Haná Prostějov), Jan TYPNER (Brodek u Pv) 9 branek.
12.-15. Radovan CITA, Martin KOŘENEK (oba Přemyslovice), Pavel FORET (Čechovice
B), Roman ŠIMEČEK (Brodek u Pv) všichni 8 branek. 16.-19. Radek MAŇÁK (Skalka), Kamil ŽÁČEK (Určice B), Petr HODULÁK (Haná Prostějov), Jan SEKANINA (Ptení) všichni 7
branek. 20.-24. Roman BERČÁK a Vladimír KRAJÍČEK (oba Určice B), Jiří KARÁSEK (Skalka),
Lukáš JURNÍK (Přemyslovice), Oldřich DOSPIVA (Ptení) všichni 6 branek. 25.-33. Roman
RIEGER (Otaslavice), Jaroslav TRNEČKA (Vícov), Marek ZATLOUKAL (Haná Prostějov),
Martin KUČERA (Vrahovice), Lukáš HOLINKA (Ptení), Jaroslav HLADÍK (Otaslavice), Lukáš
RYŠÁNEK (Výšovice), Petr PIŇOS (Brodek u Pv), Lukáš TYL (Přemyslovice), všichni 5 branek.
34.-51. 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),
Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv), Dominik ZATLOUKAL (Otaslavice), Jakub WOLKER
(Čechovice), Viktor ŠŤASTNÝ (Určice B), Marek HOLOMEK (Haná Pv), Michal PŘIDÁLEK,
Michal BARNET (oba Skalka), Adam POSPÍŠIL (Čechovice B), Dominik DRMOLA (Otaslavice) všichni 4 branky. 52.-66. Miloš KRUPIČKA (Haná Pv), Petr VODÁK (Učice B), Petr FIALKA
(Brodek u Pv), Petr HANSL (Olšany), Martin TYL (Přemyslovice), Martin ŘEHULKA (Zdětín),
Přemysl MLČOCH (Určice B), David HRAZDÍRA (Otaslavice), Filip HEMERKA (Olšany),
Tomáš POŘÍZKA (Vrahovice), Michal OBRUČNÍK (Výšovice), Jan KŘIVINKA (Výšovice),
Tomáš APALOVIČ (Zdětín), Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov), Ondřej MLČOCH (Skalka)
všichni 3 branky.

Zdeněk

VYSLOUŽIL
Vrahovičtí nastoupili do sobotního utkání 18. kola Přeboru OFS-II. třídy
v téměř kompletním složení a od prvních
minut udávali tempo hry. Hned

v 6. minutě zchladil naděje Otaslavických
hostující kanonýr Farný - 0:1. Karta se
začala obracet zhruba po půlhodině hry,
kdy po jednom ze střetů zůstal spíše
nezaviněně ležet na zemi domácí útočník
Hladík a musela se pro něj volat sanitka.
Vrahovice na čas vypadly z tempa
a Otaslavičtí toho dokázali využít. Psala se
25. minuta, když po rychle rozehraném
autu vběhl do obrany soupeře Drmola,
zachoval chladnou hlavu a technicky
přesně provedenou střelou k tyči srovnal
skóre - 1:1. Na druhé straně se blýskl povedeným „přímákem“ Bukovec, ale gólman Orálek byl na místě. V závěru
poločasu mohli jít domácí do vedení, kdy
Drmolův volný kop propadl až na zadní
tyč,aleanijedenzdobíhajícíchotaslavických hráčů míč netrefil!
Vrahovičtí vběhli do druhé půle opět
s větší koncentrovaností a se střelou
Michalce měl Orálek velké problémy.

VIDEO+FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Územní převaha favorizovanějšího týmu
byla čím dál zřetelnější, ale dobře rozehraným akcím chyběla přená finální fáze,
Do vedení se tak hosté dostali až v 75.
minutě po „standardce“ Kratochvíla,
kterou na zadní tyči proměnil Studený 1:2. O chvíli později mohl jistit Kučera,
ale Orálek vytěsnil na roh. Domácí zahrozili v 83. minutě opět autovým hodem,
míč poskakoval po horní tyči a Šubrt měl
na noze gól, bohužel míč do sítě nedo-

pravil. Na druhé straně pak spálil jasnou
šanci Kratochvíl, načež se Otaslavičtí
nadechli k závěrečnému tlaku. Pohrdli
však situací, kdy se ve třech řítili na
brankáře, avšak akci zazdili nepřesnou
přihrávkou. Další gólovou hlavičku pak
vyrazil brankář Pokorný, aby po akci agilního Drmoly mohl srovnat Vogl, avšak
ani on neměl přesně seřízená mířidla.
A tak se po závěrečném hvizdu body
stěhovaly do Vrahovic.

Pozápasové hodnocení trenérù
Jiøí HON – Sokol Otaslavice:
„Můžou nás mrzet neproměněné šance z prvního poločasu.
Vrahovice potvrdily kvalitu, ti kluci jsou fotbaloví. My se
snažili, rvali se, ale soupeř byl lepší. Byli jsme místy trochu
nervózní, zbytečně se zatáhli dozadu. Soupeř hrál fotbal,
my až tolik ne, vyrovnali jsme se v první půlce a v závěru zápasu. Nic se neděje, máme k Vrahovicícm respekt. Přijdou
soupeři, které bychom s tímto výkonem měli porazit.“

Jan ØEZNÍÈEK – Sokol Vrahovice:
„Byl to vyrovnaný zápas s kvalitním soupeřem. Otaslavice potvrdily, že jejich výsledky na jaře nejsou náhodné.
Z našeho pohledu tedy strašně těžký zápas a jsem rád,
že jsme ho zvládli. Naše hra nebyla optimální, s odchodem Svati Bukovce se nám trochu rozsypala kombinace.
Naštěstí jsme zužitkovali standardku. S tříbodovým ziskem
z Otaslavic spokojení, nebyl to vůbec snadný zápas.“

18. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Olšany

1:2
(0:1)

Branky: 79. Josif – 12. Mazal, 47. Antoníček. Rozhodčí: Němec – Kopecký,
Bureš. Žluté karty: 44. D. Trajer, 70. Josif – 26. Beneš, 45. Hloušek, 61. Posker.
ČK: 84. po 2 ŽK Beneš (O). Diváků:
50.
Určice „B“: Pokorný – Grulich, Němčík
(62. Josif), Nakládal, Kadlec (46. Žáček)
– Berčák, Mlčoch, Vodák, Dračka (46.
Muzikář) – Pospíšil (71. Ježek), D. Trajer
(76. Pavlů). Trenér: David Múdrý.
Olšany: Kos – Beneš, Hloušek, Míška,
Posker – Antoníček (86. A. Pospíšil),
Hemerka, Řezníček, Šenkyřík (51. M.
Rokyta) – J. Pospíšil, Mazal (78. Ječmeň,
90. Uhřík). Trenér: Roman Sedláček.
Pohledem trenérů:
David Múdrý: „Hráči by si měli rozmyslet, jestli to chtějí hrát, nebo ne. Ten zápas
jsme si prohráli sami. Olšany byly bojovnější, mně připadlo, jakoby se nám nechtělo. Je to k zamyšlení, nemám k tomu
co říct.“
Roman Sedláček: „Konečně do toho
dali kluci srdce. Před zápasem jsme odlehčili trochu atmosféru. Už nehrajeme
prakticky o nic, každý už nás odepsal.
Řekli jsme si ale, že by byla ostuda, kdybychom všechno prohráli. Chtěli jsme
něco vyhrát, ale upřímně se přiznám, že
jsem nečekal, že už teď. Kluky musím ale
pochválit, bojovali a měli i některé hezké
akce. Bojovností jsme si to snad zasloužili.“
TJ Sokol Přemyslovice
FK Výšovice

4:2
(1:2)

Branky: 27. Kořenek, 49. a 65. L. Jurník, 54. z pen. L. Tyl – 32. a 39. Koukal.
Rozhodčí: Svozil – Řezníček, Holinka.
Žluté karty: 88. M. Tyl (P). Diváků: 30.
Přemyslovice: Raška – Konšel (89. Jančík), Sláma, J. Špaček, T. Jurník – Burget,
L. Tyl, Kořenek, Možný – L. Jurník (86.
Koutný), L. Špaček (62. M. Tyl, 88. D.
Liška). Trenér: Jaroslav Liška.
Výšovice: Hýbl – Kozdas, Dudík (80.
Olbert), Křivinka, M. Škop – Obručník,
Baterdene, Fildán, Ryšánek – Koukal, F.
Okleštěk (50. Smička). Hrající trenér:
Michal Dudík.

Pohledem trenérů:
Jaroslav Liška: „Na soupeře jsme se připravili. Pětadvacet minut jsme byli lepší,
pak jsme ale vlastní laxností přenechali
iniciativu soupeři. Po přestávce jsme trochu změnili styl hry, začali to víc roztahovat. Začaly se nám dařit kombinace, měli
jsme spoustu šancí. Nelíbí se mi, že za
stavu 4:2 jsme hráli pořád nahoru, dolů.
Naštěstí jsme náskok udrželi, i když soupeř ke konci trefil tyčku. Mohli jsme ale
rozhodnout daleko dřív. Klukům patří za
druhý poločas poděkování.“
Michal Dudík: „Špatná čtvrthodina nás
stála gól, pak jsme byli lepší a do poločasu otočili. Mohli jsme se trhnout hned
zkraje druhé půle, nedali jsme tutovku.
Domácí pak vstřelili branky a odskočili.
V obraně jsme vyrobili moc chyb, defenziva nám nefungovala.“
FK Skalka 2011
TJ Sokol Zdětín

10:0
(5:0)

Branky: 4. z pen. Slamenec, 14. Karásek,
18. Václavík, 26. Přidálek, 41. Petržela,
56. Pinkava, 69. Mlčoch, 77. a 79. Barnet, 90. Dvořák. Rozhodčí: Dömisch
– Duda, Pospíšil. Žluté karty: nikdo.
Diváků: 40.
Skalka: A. Glouzar – Přidálek (69.
Dvořák), Mlčoch, Slamenec, Spisar –
Petržela, Chytil, Pinkava (55. Barnet),
M. Glouzar, Václavík (68. Maňák) – Karásek (75. Podešva). Trenér: Stanislav
Prečan.
Zdětín: Hlavinka – Sokol, Knápek,
Lenďák, Kučera 1, A. Keluc – Adam,
Apalovič, Kučera 2, Nakládal – Pliska.
Hrající trenér: Tomáš Kučera1.
Pohledem trenérů:
Stanislav Prečan: „Do stavu tři nula
jsem byl spokojený. Od toho stavu ale už
jsem byl na kluky naštvaný. Každý si chtěl
dát gól a podle toho to vypadalo. Zápas
prakticky o ničem.“
Tomáš Kučera: „Komentovat zápas
se asi moc nedá. Dostali jsme gól
z penalty, pak jsme kopali my a nedali.
Tím ale nechci říct, že by to hrálo nějakou roli. Já beru jako pozitivum, že i
při deseti omluvenkách jsme schopni
postavit jedenáctku. My jsme se šli
fotbalem bavit, ale od stavu pět či šest
nula už to baví trochu míň… Gratu-

lujeme Skalce a jejím fanouškům, kte- Deutsch, Němec, Pokorný (88. Šmíd) –
ří byli slyšet.“
Červinka, Gryc. Trenér: neobsazen.
Pohledem trenérů:
TJ Sokol Čechovice „B“ 2:1PK
Roman Minx: „Momentálně mužstvo
(1:0)
TJ Haná Prostějov
nedosahuje výkonnosti úrovně okresníBranky: 10. A. Pospíšil – 75. Krupička. ho přeboru. Bohužel ani naše bojovnost
Rozhodčí: Milar – Přecechtěl, Kopřiva. nestačí k tomu, abychom získali body.
Žluté karty: 78. Wolker, 86. Jančík – 52. Soupeř nás přehrál svými zkušenostmi.
Krupička, 82. M. Holomek. Diváků: 54. Rozdílovým hráčem zápasu byl Libor
Čechovice B: Zelinka – Kupka, F. Němec.“
Hanák, Bilík, Š. Hanák – Foret (63. Horní Štěpánov: Z důvodu neobsazené
Bontempo), Prášil (85. Meixner), Jan- funkce trenéra není výborem nikdo pověčík – Wolker, Pospíšil, Klváček. Trenér: řen k podávání informací o zápasech.
Rudolf Valný.
TJ Sokol Vícov
5:1
Haná: Lošťák – Světlík, Trnavský, Čer(1:1)
TJ Sokol Brodek u Pv
mák (46. D. Holomek), M. Kolář – M.
Holomek, Černý, Hodulák (76. Jančiar), Branky: 5. a 65. Bošek, 60., 80. a 88.
Krupička – Zatloukal (71. Bartoň), Gá- Štěpánek – 41. Šimeček. Rozhodčí: Zatloukal – Winkler, Weiser. Žluté karty:
bor. Trenér: Daniel Kolář.
40. Rozsíval, 62. Trnečka – 3. Soldán, 25.
Pohledem trenérů:
Rudolf Valný: „Haná nás přehrávala, Fialka. Diváků: 88.
byly vidět větší zkušenosti. My jsme však Vícov: Brabec – Chytil, Humpolíček,
také nehráli špatně. Soupeř dal pět bře- Trnečka, Ježek – Rozsíval (78. Tříska),
ven, hraje se ale na góly. V první půli byla Baránek, Ovčáček, Bartlík (81. Zapletal)
Haná lepší, avšak vedli jsme my. Ve druhé – Bošek (88. Štuler), Štěpánek. Trenér:
půli jsme měli dobrých deset minut, pak Karel Vlach.
zase soupeř hrál prim. Myslím, že pro nás Brodek: Král – Vlachynský, Juračka,
je remíza dobrá, pro Hanou ztráta. Při Fialka, Kořínek – Typner, Chvojka, Solpenaltách nás podržel Zelinka, když dvě dán, Zatloukal – P. Piňos, Šimeček. Trenér: Ivo Vykopal.
chytil.“
Pohledem trenérů:
Daniel Kolář: „Navzdory prohře na penalty musím být s výkonem spokojený. Karel Vlach: „Brodek přijel hrát fotbal
Zvláště v prvním poločase jsme podali a to nám vyhovuje. Dali jsme rychlý gól,
velmi dobrý výkon, soupeře jsme pře- trefili tyč. Hosté vyrovnali v závěru polohráli, navíc nám nebyly uznány dva góly. času. To bylo z jejich strany vše. Celkově
Vítězství jsme si dnes zasloužili, ale bohu- se hrál ve Vícově běhavý a pohledný fotžel někdy to tak už chodí. Navíc se nám bal. Diváci byli určitě spokojení a já s výnepovedly ani penalty. Jsem spokojený sledkem taky. Z naší strany se jednalo asi
o herně nejlepší zápas.“
až na ten výsledek.“
Ivo Vykopal: „Chtělo se mi zvracet!
FC Ptení
3:6 Paradoxně jsme prohráli s nejhorším
(2:3)
TJ Horní Štěpánov
soupeřem, kterého jsem zatím viděl.
Branky: 5. a 22. J. Sekanina, 78. Dospiva – Omlouvám se za tohle hodnocení vícov8., 53. a 86. Němec, 24. Pokorný, 38. a 63. ským divákům, ale tak uhádaný mančaft
Gryc. Rozhodčí: Heger – Kunc, Knoll. jsem ještě neviděl. První čtvrthodinu
Žluté karty: 61. Kohout – 70. Němec, jsme se hledali, díky tomu jsme prohráva83. Janíček. Diváků: 88.
li. Pak jsme byli jasně lepším mužstvem,
Ptení: Hon – Lang (46. Vyroubal), Ko- ale stačili jen vyrovnat. Bylo otázkou
hout, S. Doležel, Látal – Šmída, Nevrla, času, kdy zápas zlomíme. Stal se ale naHolinka, Jergl (68. Horák) – J. Sekanina prostý opak, protože jsme všechno, co
(70. Minx), Dospiva. Hrající trenér: Ro- jsme si o pauze řekli, porušili. Ve druhém
man Minx.
poločase jsme nehráli naprosto nic, nula!
Horní Štěpánov: Havlíček – Rych- Po druhé inkasované brance jsme začali
novský, Janíček, Ščudla, Sígl – Klimeš, blbnout a bylo po hře.“
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pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

hotové to ješt není,“
„DOBRÁTKA“ SESTŘELILA SOUPEŘE NÁSTUPEM „Úpln
varuje gólman Libor Nosek
Tištínská snaha o zvrat vyzněla naprázdno a o postupujícím je téměř jasno

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
DOBROMILICE Los si pohrál.
Hned na úvod totiž na sebe
narazily dva suverénně nejlepší celky III. třídy OFS Prostějov,
skupiny„A“ a v sázce tak byl přímý boj o postup. V podzimním
souboji slavily šťastnou výhru
Dobromilice a v případě domácího triumfu v rá,mci startu
jarních odvet by položily základ
k návratu do Okresního přeboru. To se jim v neděli odpoledne
podařilo, když nesoustředěný
Tištín nachytaly během úvodní
čtvrthodiny třemi góly. Hosté,
přestože se dostali na dostřel,
už se pak na zvrat nezmohli.
Stav pøed výkopem
Vzájemná rivalita a také dokonalá
znalost předností či slabin jednoho či
druhého týmu nestavěly ani žádného z týmů do role favorita. Vzhledem
k bodovému náskoku domácích se
očekával útočný fotbal zejména ze strany Tištína. Dobromiličtí však odvěkého soka dokonale zaskočili počátečním náporem, kdy skvěle zužitkovali
podporu silného nárazového větru.

Vývoj zápasu
Jako ve zlém snu si museli připadat
hostující hráči i fanoušci. Ti, kteří přišli
zhruba s pětiminutovým zpožděním,
jen nevěřícně kroutili hlavami, když jim
domácí příznivci s posměšnými úsměvy
sdělovali průběžný stav 2:0. A to nebylo
vše. Hned na konci úvodní čtvrthodinky
přidaly Dobromilice třetí gól a o osudu
zápasu bylo de facto rozhodnuto. O vý-

DOBROMILICE Nejstarší

sledku rozhodla především bojovnost
FOTO & VIDEO
a také nejmenší hráč na
GALERIE
a agresivita na straně vítězů. Domácí tým
klikni na
www.vecernikpv.cz
place, domácí gólman Libor
BYLI JSME
do utkání vložil přece jen trochu větší
U TOHO
Nosek (na snímku) byl nepřezaujetí než fotbalověji vypadající hosté.
Dalším důvodem porážky Tištína byla až
hlédnutelnou postavou šlágnečekaná volnost, kterou dostala domácí
ru nejnižší okresní soutěže.
hvězda Špaček. Přestože o jeho kvalitách
Svými zákroky a dirigováním
a nadstandardní úrovni na danou třídu
celé defenzívy výrazně přimuseli hosté dobře vědět, byl to právě
spěl k úspěchu svého týmu.
hráč s číslem devět, který rozjel všechny
gólové akce svého celku. Ve druhé půli se
Zdeněk VYSLOUŽIL
hosté mocně snažili o obrat, leč fotbalisté
Dobromilic byli také nebezpeční a tak Domácí Dobromilice (ve žlutém), svou dot-rností plejer4m Tištína p íliš prostoru ne-  Co řeknete k dnešnímu
nechávali.
Foto:
Zden
k
Vysloužil
zápasu?
se i přes atraktivní průběh utkání se střídáním šancí na obou stranách skóre již la Seluckého z hranice šestnáctky, kterou pogratuloval dvojici jubilantů - sedmde- „Rozhodl začátek. Podařilo se nám
sátiletému Františku Klapilovi a čtyřicít- během patnácti minut vstřelit tři
nezměnilo.
Koutský lapil.
Foto: Zden k Vysloužil
Po změně stran zaveleli hosté k očeká- ku slavícímu Petru Noskovi. „Oba dva branky a to bych řekl, že by složilo
Zásadní okamžiky vanému náporu. Pavelka pálil z dobré patří neodmyslitelně k dobromilickému každý tým. Tištínského soupeře to body s Brodkem. Máme ale dobře
nakročeno. Znamená to, že můžepozice nad, Stančíkovu pumelici pak fotbalu. První byl dlouholetý trenér tedy srazilo a nám pomohlo.“
Domácí soubor skóroval hned z prvního vyrážel Nosek. Kontaktní gól přišel pěta- a funkcionář. Druhý je obětavým pra-  Pomohl vám i silný vítr?
me udělat jednu chybu. Je to slušný
útoku. Obávaný kanonýr Jakub Špaček dvacet minut před koncem, kdy po sérii covníkem, nechybí na žádné brigádě, „Hrál svou roli. S jeho podporou základ, ale úplně hotové nic není!“
napřáhl, gólman Koutský jen vyrazil do chyb dopravil míč do sítě Oulehla - 3:2. i když bydlí v Nezamyslicích,“ informoval jsme získali náskok. Ve druhé půli  Rozhodly výkony obran?
strany a dobíhající Šoc otevřel skóre - 1:0. Doromilice však nezpanikařily a nadále Jaroslav Jordán.
jsme se dostali trochu pod tlak, ale „Asi ano. Soupeř se moc do finální
fáze nedostával. I druhou branku
Pět minut nato rozehrál volný kop z třice- čekaly na brejky. Šoc střílel z dobré pozice
zvládli jsme to.“
Atmosféra støetnutí  Myslíte, že touto výhrou dali takovou ušmudlanou. A další
timetrové vzdálenosti šikovně Rochla, vedle a po krásném přečíslení nepochomáte postup v kapse?
loženky moc neměli. My jsme paKoutský opět míč neudržel a bylo to 2:0. pitelně selhal Špaček, když poslal míč ze
Excelentní čtvrthodinku v podání Dob- tří metrů vedle... Tištín se nažil zoufale Kdo očekával nějaké rozbroje či rozepře „Myslím, že úplně jasné to není. Na radoxně ve druhé půli měli větší
romilic završil opět Špaček. Ten sebral alespoň srovnat, ale kloudnější kombina- mezi oběma tábory fanoušků, musel být podzim jsme také dokázali ztratit šance.“
míč na své polovině, udělal si z několika ci nevymyslel. Hrozil pouze z nákopů do zklamán. Velmi chladné počasí navádělo
rychleji než jarní kvìt,
tištínských hráčů slalomové tyče a při- malého čtverce. Dobrou hlavičku Slavíka většinu přihlížejících k častému občerhrávkou pod sebe vybídl ke skórování ukryl v rukavicích Nosek a labutí písní stvování ohnivou vodou. Místo nesvárů
najdeš si náš internet
Seluckého - 3:0! Hosté byli dokonale za- tištínských nadějí byla hlava Hýska z ma- tak byla k vidění spíše přátelská objetí
a všudypřítomné úsměvy. Fotbalové odskočeni a hodně dlouho se z tohoto šoku lého čtverce nad břevno.
poledne bylo zkrátka vydařené.
otřepávali. Poprvé se dostal k ohrožení
Osobnost utkání
domácí branky až ve 20. minutě Stančík,
ale jeho táhlou střelu z levé strany brankář
Nosek vyrazil. Na druhé straně pak opět Jednoznačně Jakub Špaček. Vyhlášený
protáhl z volného kopu Koutského kapi- kanonýr čněl nad ostatními hráči nejen
tán Rochla, ale tentokrát už byl hostující svou rychlostí, ale i technikou a výběgólman úspěšnější. Tištín vykřesal jiskér- rem místa. Svými průniky dělal z tištínku naděje po půlhodině hry. Po krásném ských beků solné sloupy a k ideálnímu
Aleš OŠKERA – FC Dobromilice:
Zdenìk OULEHLA – Sokol Tištín:
centru z levé strany se prosadil na malém obrazu chyběl útočníkovi s číslem devět „Mimořádně se nám povedl začátek, vést po patnácti „Nevím co k tomu říci... Těch prvních deset minut bylo
čtverci Bosák - 3:1. Dobromiličtí však pouze vstřelený gól. Nejblíže mu byl minutách tři nula je paráda! To jsme vůbec neplánovali. jasných, pak už to nešlo. Byli jsme nachystaní, řekli si, co
nadále hrozili. Špaček opět udělal průvan čtvrt hodiny před koncem, kdy spálil (úsměv) Nakonec to ale bylo nepříjemné drama. Koneč- chceme hrát, ale těch deset minut jsme se úplně potoný výsledek asi neodpovídá, zápasu by asi lépe slušela pili. Za stavu nula tři se už hraje těžko. Převládá ve mně
v obraně soupeře, zbavil se i gólmana, snad tisíciprocentní „loženku“.
remíza. My jsme ale šli výsledku naproti. Bylo poznat, že trochu smutek. Domácí byli šťastnějším týmem, fotbaale jeho střelu z úhlu vykopl na brankoTištín musel. Chtěli jsme hrát zezadu a počkat na šance. lovější určitě nebyli. Daným výsledkem jsme se dostali
Zajímavost duelu
vé čáře jeden z bránících hráčů. Hosté
Rozhodla určitě ta úvodní čtvrthodina. Dali jsme i šťast- do situace, že už postup nemáme ve vlastních rukách.
mohli ještě do půle kontrovat. Bosák šel
z pravé strany sám, ale Nosek ho výbor- Slavnostní okamžik provázel nástup né góly - jeden po brejku, další dva odražené. Mrzí mě Věřili jsme, že zde nějaký bod uhrajeme. Budeme ale
ným vyběhnutím zpacifikoval. Tečku za obou týmů. Šéf domácího klubu Jaro- jen, že jsme nevyužili další brejky, když se soupeř vytáhl. bojovat dál, i když kostky jsou vrženy. My ale budeme
Šance byly, mohlo být vymalováno dříve.“
hrát až do konce.“
pohlednou první půlí udělala hezká stře- slav Jordán před zaplněnými ochozy

www.vecernikpv.cz

Pozápasové hodnocení trenérù

3 :2

FC Dobromilice

TJ Sokol Tištín

III. třída OFS, skupina „A“, 10. kolo
Kubíček

Aleš

Hýsek

Slavík

Zdeněk

Selucký

Rochla

Lakomý

OŠKERA
Oulehla ml.

Nosek

Šenkyřík

Špaček
Bosák

Koutský

Pavelka

Kratochvíl

Bureš
Matoušek

Dokoupil

Kyselák

Jordán

Branky: 2. Šoc, 8. Rochla, 15. Selucký
Střely na branku:

10
3

Střely mimo branku:

DOBROMILICE

2

Sipěna

Stančík

Šoc

Rohové kopy:

OULEHLA ST.

3 :2

TIŠTÍN

( 3 :1)

Rozhodčí: Milar – Procházka, Keluc

Branky: 30. Bosák, 65. Oulehla
Střely na branku:

Diváků: 90

Rohové kopy:

Žluté karty: 40. Dokoupil, 85. Špaček

Žluté karty: -

Střídání: 81. Křivčík za Šoce, 84. Žondra za Dokoupila, 89. Svozílek za Seluckého, 90. Obruča za Bureše.

Střídání: 80. Cetkovský za Oulehlu

8
5

Střely mimo branku:

3
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„CHCI SE KVALIFIKOVAT NA OLYMPIÁDU!“

Čerstvý evropský medailista v boxu a člen BC DTJ Prostějov
Viliam Tankó vyjevil svůj dlouhodobý cíl

PROSTĚJOV Zatím poslední medaili,
kterou si Bronislav Khýr mohl pověsit
na poličku, získal nedávno na halovém
republikovém šampionátu veteránů.
Měla zlatý lesk, a byla z trati na 800
metrů. V dalších dvou běžeckých disciplínách pak skončil těsně pod pódiem
na nevděčné čtvrté pozici. I tak navázal na své dosavadní výsledky nejen na
českém území, z nichž nejvíce vyčnívá
stříbro na půldruhém kilometru z mistrovství světa veteránů, které proběhlo
loňský rok v Austrálii. Na to, že „Broňa“, kterého můžete v rámci tréninku
zahlédnout mimo jiné také v lesoparku
u Hloučely, začal závodit teprve před
čtyřmi lety, jsou jeho úspěchy až k neuvěření. O svých startech, tréninkových
metodách a dalších receptech, jak se
běháním bavit a zároveň vítězit, se podělil v obsáhlém rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

se ptal
Zdeněk
VYSLOUŽIL
 Získal jste bronz na mistrovství Evropy. Považujete to za úspěch nebo jste
chtěl být výše?
„Samozřejmě že se jedná o velký úspěch!
(úsměv) Na druhou stranu jsou před námi
ale ještě větší cíle. Každý rok se nám však
nepodaří získat medaili z Evropy nebo podobných šampionátů. Musíme si tedy toho
umístění vážit. Člověk se ale nesmí uspokojit. Kdybych se uspokojil, tak už jsem vlastně do budoucna všechno prohrál.“
 Znamená to tedy, že je to první krůček na dlouhé cestě?
„Ano. Každé vítězství je vítězství a dělá
vás šťastným. Já chci ale rozhodně dosáhnout ještě vyšších cílů. Pořád je to pouze
bronz...“ (pousměje se)

 V semifinále jste prohrál s domácím
boxerem. Hrálo to velkou roli?
„Samozřejmě. Celé hlediště bylo proti
mně, rozhodčí se také nechali pohltit atmosférou. Soupeř byl o půl hlavy menší
než já, ale já jsem byl stále napomínaný, že
dávám hlavu dolů... Moc férové to nebylo!
Když jsem dal ruce více nahoru, byl jsem
zastavený, že dávám výš loket. Nechápal
jsem.“

tupuji rád.“
mluvíme. Opravdu za DTJ nastupuji
(úsměv)
 Jaká je podle vás úroveň české
eské extraligy?
„Mám možnost každý zápas nastupovat
proti boxerům, které neznám. Sbírám tak
dý odboxocenné zkušenosti, protože každý
vaný zápas vás posouvá dál. Zatím jsem
ohrál zápas
v české extralize ještě neprohrál
a doufám, že to tak i zůstane!“

Odkud
stoupil v tehdejší Boxing One. Tehdy to  Pojďme k vám osobně. Od
boxu?
byla velká výzva. V prvním kole jsem ho pocházíte a kde jste se dostal k boxu
„Já pocházím z Tomášikova, dědinky
dědi
zaskočil a myslím, že všechny, co
u Galanaty. Tam jsem i začal v osmi
o
se na nás dívali. S trenérem
letech boxovat. Věnoval se mi trejsme byli domluvení, že když
nér Ladislav Karáčo, bývalý m
mistr
mě trefí, tak to ukončíme.
republiky a reprezentant. Ve
Velmi
Nakonec jsem to první
dobrý a skromný člověk, kterému
které
kolo vyhrál, on se začal
bych tímto chtěl poděkovat. On
prosazovat až od druhého.
zá
mě přivedl k boxu a dal mi záklaJeho zkušenosti byly velké
c
dy nejen do sportovního, ale i civilního života.“
 Slovenská média vás nazý
nazývají
šampion z chatrče. Z jakého důvo
důvodu?
J
„Ono to má určitý důvod. Jako
ma
rodina jsme žili v malém
dom
rodinném
domku.
Nebylo to nic ex
extra,
ale byl náš vlas
vlastní.
V mých čtrnáct
čtrnácti se
rozv
však rodiče rozvedli a my o dům něpodvod
jakým podvodem
přišli. Starosta nnám
pomohl a dal nnám
hhned
domek
smet
vedle smetiště.
zchát
Byl zchátralý,
žili jsme tam
Pr
rok a půl. Proto
ch
šampion z chatrNeb
če. (smích) Nebyly
tam optimální podmí
podmínky
pro život. V současnost
současnosti už
krá
máme třípokojový krásný
dobř
byt. A žije se nám dobře.“
 Jaké máte nejbl
nejbližší
výkonnostní cíle?
„Ještě tento rok nás
čeká mistrovství Evropy, na které se chci
kvalifikovat. Mimo
M
box bych se chtěl
c
vy
dostat na vysokou školu, chci
pr
studovat právo.
V osobním žživotě bych se chtěl
c
také dostat na
úro
lepší úroveň.
Ve sportu neppřijít
musí
úspěch a já
musím zab
zabeza porazil
pečit rodinu. To
pri
mě.
Dva
je pro mě prioriroky nato
tou.“
 Takže u vás
jsem s ním
není
prioritou,
n
ne
ní priorit
boxoval znovu
jako u větš
většiny
a byla z toho už
boxerů, vstup do
remíza. Kdybych
profiringu?
se s ním utkal teď,
„Já považuji box za
myslím, že by to už
šanci na lepší ži
život,
bylo lepší.“ (smích)
 Těší vás alespoň
v současnosti je pro
to, že zatím máte lepmě prioritou. Vedle
V
ší bilanci než on v záněj však buduji
bu
pasech za Prostějov?
i další věci. Na profipr
„Samozřejmě. (smích)
ring zatím nemyslím.
nemys
Je to dobrý pocit. NeříMým nejvyšším cílem
cí
kám, že jsem lepší boxer,
je dostat se na olym
olympijpřece jenom on byl na
ské hry, kde nebyl sloolympiádě, má mevenský boxer už ppřes
daile z mistrovství
dvacet let. Já to chci
Evropy, vyhrál velké
změnit. Mám na
turnaje. Je to velký boxer,
to tři roky a do
d té
mám k němu úctu. Já jsem
doby budu uurčirád, že jsem se s ním mohl Foto: Josef Popelka tě v amatérsk
amatérském
utkat.“
ringu.“

Bydleli jsme ve zchátralém domku
vedle smetiště. Nebyly tam optimální
podmínky pro život. Proto o mě noviny
píšou, že jsem šampion z chatrče...
 Na neutrální půdě byste ho tedy porazil?
„Tak pozor, on zase umí boxovat. Jedná
se o velmi kvalitního boxera, měl už dvě
bronzové medaile z předchozích mistrovství Evropy. Je to rumunská hvězda, navíc
ale pochází z města, kde se šampionát konal a byl vyloženě dělaný pro něj. První
kolo jsem prohrál, druhé jsem byl malinko
lepší a ve třetím jsem ho převálcoval. Prohrál jsem 1:4, takže jeden rozhodčí viděl
jako vítěze mě.“ (úsměv)
 Máte tedy motivaci mu to v budoucnu vrátit?
„Jasně. Věřím, že na neutrální půdě mám
šanci ho porazit.“
 Druhý rok nastupujete za Prostějov
v extralize. Jak se vám líbí na Hané?
„Já se zde cítím velmi dobře. Jsou tady kvalitní trenéři, mají pozitivní přístup. Také
my boxeři mezi sebou vycházíme dobře.
Při zápasech zde panuje dobrá atmosféra.
Fanoušci už nás znají, pozdravíme se, pro-

 Nemrzí vás, že jste naposledy
sledy proti
venska, neRužinovu, tedy týmu ze Slovenska,
měl soupeře?
oxoval. NaNaa„Samozřejmě že bych raději boxoval.
erému jsem
m
víc jsem znal soupeře, proti kterému
měl nastoupit. Je to můj týmovýý kolega Fisíci jsem ssee
lip Meszároš. Před dvěma měsíci
vs ním utkal a těsně ho porazil. Je to šikov
šikovlo, že kvů
ůli
ný boxer. Bohužel se rozhodlo,
kvůli
financím nakonec nepřijede.“
 Mohl jste tak možná naposledy
osledy na
naastoupit za Prostějov. Nebo budete popo
okračovat i v příští sezóně?
„Uvidíme, co život přinese, jaké
aké budou
nabídky. Když ale bude možnost
ost boxovat
boxovaat
tady v Prostějově, tak budu tady.
zde
dy. Já se zd
de
opravdu cítím dobře, rozumím
lidmi.
m si s lidm
mi.
To je velmi důležité.“
 V prostějovské sestavě jste
te nahradi
nahradil
il
mátte
Norberta Kaluczu. Jakou s ním máte
zkušenost?
m boxova
al.
(úsměv) „Několikrát jsem s ním
boxoval.
ti němu na
aUž jako patnáctiletý jsem proti
na-

vizitka

17041210420

VILIAM TANKÓ
✓ narodil se 17. května 1995 v Galantě
✓ slovenský boxer, hájící v české extralize dres BC DTJ Prostějov
✓ je svobodný
✓ největší úspěchy: v posledních čtyřech letech je mistrem Slovenska ve váhové kategorii do 56 kilogramů, mistrovský titul
získal i v dorostenecké kategorii. Na ME do 22 let v rumunské
Braile, také ve váze do 56 kg, vybojoval bronzovou medaili
✓ bilance v extralize: v průběhu sezón 2015/2016 a 2016/2017 vyhrál všech sedm
svých zápasů
zajímavost: v budoucnu by chtěl vystudovat právnickou fakultu
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HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
JJOSEF 0TVRTNÍ0EK

Druhý z vy
vytáhlých útočníků prostějovského
uplynulou sobotu na trávníku
eskáčka nastoupil
nasto
Vlašimi v základní sestavě a měl poněkud
nevděčnou
nevděčno úlohu nahradit kapitána Kroupu. Vzhledem
k jeho fyzickým dispozicím
Vzhl
nebylo příliš
př třeba měnit zažité schéma nakopávaných míčů, i když při vědomí soupeřovy
hry naord
naordinoval trenér Aleksijević speciální
taktiku.
taktiku Čtvrtníček se vpředu snažil, bez
dostatečné
podpory z druhé vlny toho
dos
ale
al nikdo příliš nezvládne. Pracoval
na hraně svých možností, bohužel ani
on se nija
nijak výrazně před Nguyenem neprosadil a konto
kon jeho týmu tak zůstalo prázdné.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Dnešní zápas jsem musel sledovat pouze z tribuny. Dostihly mě potíže s kolenem,
které jsem tu a tam pociťoval už dříve, ale od toho kontaktu ve Znojmě, kdy jsem byl
nucen střídat, nejsem v pořádku. Zápas s Baníkem jsem sice absolvoval, ale nebylo to
ono a nemohu podat stoprocentní výkon. V pátek podstoupím specializované vyšetření, které rozhodne o dalším postupu. Ve hře visí i varianta radikálního řešení, což
by samozřejmě znamenalo konec sezóny. Byla by to jistě škoda, na druhou stranu by
nedávalo smysl koleno dále zatěžovat a situaci jenom zhoršovat. Nejsem tedy schopen dopředu odhadnout, jestli s Opavou nastoupím nebo ne. K samotnému utkání
ve Vlašimi se raději nebudu vyjadřovat. Jednak bych opakoval už poněkolikáté to
samé, musel bych se i přimět k tomu volit adekvátní slovník. Zkusme obrátit pozornost jiným směrem. Tento ročník stále probíhá, takže jsme dosud mistry třetí ligy...
Víc dodávat nebudu.“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

íslo

ZÁPASU

360
Tolik minut celkem strávili fotbalisté Prostějova na cestě pro čtvero
gólů ve Vlašimi

T+i turisté

Starším dorostenc1m
se neda+í
Prostějov (tok) - Podruhé v řadě
prohráli fotbalisté do 19 let v Moravskoslezské dorostenecké lize.
Po domácí porážce od Znojma
nestačili na soupeře ani v Kroměříži, kde padli nejtěsnějším rozdílem 0:1. Přesto si ale stále drží třetí
příčku, ovšem jen s dvoubodovým
rozdílem od šestého místa.

1.SK Prostjov
 více informací
 více ohlasW
 více fotograí, videí

www.vecernikpv.cz
nebo na
www.1skprostejov.cz
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DALŠÍ DOST JEDNODUCHÁ PORÁŽKA
VLAŠIM Komorní fotbalový areál
roztroušený v několika přízemních
budovách. Provinční třináctitisícové
město. To vše uplynulou sobotu odpoledne lehce evokovalo prostředí
třetí ligy, kam prostějovský fotbal
nezadržitelně směřuje. Ovšem pouze do úvodního hvizdu rozhodčího
Váni. Druholigová kvalita v domácím provedení byla jasně zřetelná,
stejně jako stopa bývalého kouče
Martina Haška.

Tomáš KALÁB

Hanáci koneckonců nebyli jediní, kdo
se ve středočeském klubu rozkoukával.
Ve stejné roli byl rovněž domácí trenér
Petr Havlíček, který přišel ze Strahova od
sparťanské mládeže v průběhu minulého
týdne. „Tak to se budete muset zeptat
někoho jiného, já jsem tady na zápase
taky poprvé,“ odvětil na dotaz ohledně
pozápasových tiskových obyčejů.
Konečně i ty evokovaly spíše třetí ligu.
Zpovídání trenéra přímo na hrací ploše,
tiskovku by totiž bylo možné uspořádat
jen v klubové restauraci. Zájem novinářů
stejně nulový.
Havlíček mohl nechat pracovat mužstvo
takříkajíc samospádem, ofenzivní duo

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Prost-jovský Skwarczek (vlevo) práv- rozehrál p ímý kop, mí ale ze teovala mimo branku.

Vyhnal - Hadaščok pracovalo jako
dobře promazaný stroj, stejně jako
Haškem a Tarczalem dirigovaná záloha.
V brankovišti si zjednával pořádek
dostatečně ostřílený další expsarťan
Nguyen. Ostatně těch nastoupilo v základu hned půltucet.
To hostující kouč Petar Aleksijević byl
nucen do sestavy absolvující poslední
dvě herně solidní kola opět sáhnout,
a tentokrát výrazněji. Na hrotu totiž
ze zdravotních důvodů chyběl kapitán
Kroupa, kterého nahradil Čtvrtníček. Zastupující kapitán Hirsch se vrátil na pravý
kraj obrany, v záloze nastoupil v prvním
poločase Elšík místo Alaverdašviliho,
nalevo pak operoval Hladík, který si odpykal trest za vyloučení ve Znojmě.

Jenže právě levá strana už v první
desetiminutovce vyhořela. Stačily
dvě zasekávačky, aby se vlašimský
ostrostřelec Vyhnal dostal do výhodné
pozice a přesnou střelou otevřel skóre.
A to je, jak v této sezóně ví každý capart
z fotbalové přípravky, pro eskáčko konec
nadějí na slušný výsledek.
Už v šatně před zápasem upozorňoval
trenér hráče na prvního asistenta
Kubce, který na stejné pozici mával
podzimní domácí duel s Táborskem,
končící blamáží hlavního sudího
Dreslera. Přes korektní vedení zůstal
opět viset pomyslný otazník nad
odpískanou penaltou, kdy všichni
viděli nastřelenou Elšíkovu ruku
u těla. Se stavem 0:2 už totiž současný

Foto: Tomáš Kaláb

prostějovský tým není schopen
cokoli udělat.
Nakonec z toho byly čtyři kousky za
Halouskovými zády a to se domácí
v druhém poločase spíše šetřili na nadcházející náročný týden. S nádechem
černého humoru lze konstatovat, že
to byl jeden z těch lepších venkovních
výsledků.
Po další porážce si tak Prostějov drží
poslední příčku v tabulce s aktuálně
devítibodovým odstupem na patnácté Vítkovice a dvanáctibodovým
na nesestupové místo, obsazené Sokolovem. Nezbývá než doufat, že Opava
doma nabudí hráče k výkonu, který
dovolí delší dobu doufat v příznivý
výsledek.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017

Kvalita zůstala doma, sparťanská Vlašim kralovala
VLAŠIM Sobotní zápas dvaadvacátého kola Fortuna FNL nabral opět
nepříznivé obrátky od prvních minut a brzy bylo jasné, že ve Vlašimi
nemůže eskáčko počítat s nadějným výsledkem. První branka padla,
jako už tolikrát, po nedůrazu obrany a zmar završila s „nesnesitelnou
lehkostí“, slovy klasika, odpískaná penalta za nastřelenou ruku Elšíka. Dvoubrankové manko je totiž nad síly prostějovského výběru
a zápas tak byl de facto rozhodnut...
střelu hostí vyslal na Nguyena Hlaexkluzivní
dík, domácí gólman míč vyrazil na
reportáž
roh. Po stejné herní situaci na druhé
pro Večerník
straně se rozhodl sudí odpískat penaltu za nastřelenou Elšíkovu ruku,
Hadaščok v této situaci nezaváhal
a poslal Halousku na opačnou
stranu - 2:0. Výbornou šanci na
Úvodní oťukávání s několika ne- kontaktní branku měli Hanáci depřesnými pokusy skončilo už po set minut před přestávkou, kdy si
osmi minutách. Hadaščok zpraco- vypracovali sérii rohových kopů.
val míč pro svého parťáka Vyhnala, Po jednom povedeném centru
který se zprava uvolnil a parádně za- měli míč na dosah dva volní hráči,
věsil do vzdálenějšího horního růž- nakonec jej ale Rus usměrnil mimo
ku Halouskovy branky - 1:0. První prostor ohraničený brankovou kon-

RYCHLÝ Tomáš
VEERNÍK KALÁB
Prostějov (tok) - S výpravou do
Vlašimi cestovali také tři „turisté“.
Je sympatické, že žádný ze zápasů
nevynechá stoper Sus, jehož návrat
na trávník je v nedohlednu. „Žebra mě stále bolí, bude to chtít další
vyšetření,“ neoplývá optimismem.
O Kroupovi bylo již psáno a Fládr
nemohl nastoupit pro čtyři žluté
karty.

fotbal

strukcí. Na druhé straně mohlo být
při odchodu do šaten i hůře, když
POHLEDEM TRENÉR4
v poslední minutě si narazil hlavičkou Janda míč s Haškem a poslal jej
Petr HAVLÍÈEK – trenér FC Sellier&Bellot Vlašim:
těsně vedle branky.
„Jsem rád, že moje premiéra na lavičce Vlašimi byla úspěšná. I vzhledem
Do druhého poločasu vystřídal k předchozím výsledkům jsme začali trochu nervózně, ale dali jsme rychlou
Elšíka Alaverdašvili, v první dese- branku a další přidali z penalty. To nás uklidnilo a zápas jsme pak už v podstatě
timinutovce se hra opticky srovna- kontrolovali. Samozřejmě i soupeř si vytvořil dobré šance a mohl do vývoje zála, ovšem bez potřebného efektu. pasu promluvit. Kdybychom byli produktivnější v útočné fázi, nemuselo zůstat
Po jednom z rohových kopů vrátil jen u čtyř branek. Diváci jsou nároční vesměs všude a některé naše pasáže hodRus míč zleva před branku, na ma- notili správně, když jsme byli pasivnější, na tom musíme zapracovat.“
Petar ALEKSIJEVIÈ – trenér 1.SK Prostìjov:
lém vápně stojící Hladík ovšem
vysoko přestřelil! Definitivní K.O. „Bylo jasné, že Vlašim je dostatečně kvalitní v herních činnostech, které
přišlo po hodině hry. Nejprve se k fotbalu patří. Snažili jsme se naordinovat taktiku, abychom se od počátku
do brejku dostal Vyhnal, z úhlu vrá- nedostali pod tlak, bohužel jsme po jedné, nijak nebezpečné situaci obdrželi
til míč Jandovi před branku, který branku. Další gól padl z penalty a to už je pro nás příliš. Měli jsme sice šance
s pomocí teče překonal Halousku na návrat do zápasu, před přestávkou to naopak mohlo být pro nás i horší.
Vstup do druhé půle nebyl špatný, ale gól z brejku rozhodl. Mrzí mě počet
potřetí - 3:0. Vzápětí po odvráceindividuálních chyb, byť je jasné, že kluci porážkami sebevědomí nezískávají.“
ném nepřímém kopu vrátil míč
do branky ze střední vzdálenosti kův nebezpečný pokus vytěsnil na mezi tyče nevešla střela Skwarczeka
Tarczal - 4:0. Pověstnému „búru“ roh. Další střela domácích rozvlnila a další nebezpečná hlavička mířila
y Hadaščo- pouze
p
zabránil Halouska, když
boční síť. Na druhé straně se na Nguyena z ofsajdu.

„Jezdit na výlety prohrávat je smutné,“

íká oteven Martin Hirsch
VLAŠIM Z nebe se snášející kapky jakoby podtrhovaly neradostnou atmosféru před klubovým autobusem, do něhož nastupovali prostějovští hráči před zpáteční cestou. Za všechny vyjádřil
pocity současný kapitán týmu Martin Hirsch.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Během týdne jste vstoupil z hlediš-

tě přímo do role kapitána. Zápas se ale
podle vašeho gusta nevyvedl?
„Jaké mohu mít pocity? Jedeme sem tři
hodiny, dostaneme čtyři góly a můžeme
jet nazpět... Opět, už poněkolikáté, jsme
nechytli začátek. V šatně si to říkáme,
trenéři nám to říkají, všichni to víme,
přesto nám hráč zase projde od lajny
přes dva hráče a už si jen vybere, kam to
dá. Je smutné jezdit na výlety prohrávat.
Musíme tento ročník důstojně dohrát
a nedostávat ve venkovních zápasech
čtyři góly. To si tady nikdo nezaslouží.

Vedení, trenéři nám dávají stále důvěru
a my jim to takto vracíme.“
 Do vývoje zápasu významně zasáhla penalta. Dalo se ještě se zápasem
něco udělat?
„Byl jsem u té situace, Elšíkovi ruku
opravdu nastřelili, ale určitě nebyla od
těla. Stalo se. Po tomto okamžiku ještě
přišly náznaky šancí, z nichž jsme mohli
vytěžit návrat do zápasu, ale jinak se to na
nás valilo. Nemáme ve vápně dostatek
hráčů a důrazu, abychom míč do branky
jakkoli dotlačili, a to nás sráží. Po vstřelení
kontaktního gólu by se hrálo přece jen
trochu jinak. Ve druhém poločase poslední půlhodinu už určitě naplno nehráli, šetřili síly na náročný týden.“
 Co chybělo k aspoň čestnému
úspěchu?
„Karel Kroupa nám hodně chyběl. Je
potřeba ve větším počtu chodit do vápna. Byl tam jen Pepa Čtvrtníček a kolem

zdno.
něho
prázdno.
Trefit jeho samotného naa
hlavičku přes
několikobránký
ců je nadlidský
Foto: archív
ntrů do
úkol. Těch centrů
Veerníku
pokutového území
nám za zápas až tolik nelétá, proto je
potřeba do vápna chodit ve více lidech
a hrát na riziko.“
 Opava by měla být druhým domácím vrcholem po Baníku, i když
v týdnu asi přijde diváků méně. Bude
to dostatečná motivace?
„Nemůžeme očekávat takovou atmosféru, jako s Baníkem, ale doufám, že
s nimi skalní fanoušci přijedou a taková
atmosféra samozřejmě nabudí oba celky.
Z této porážky se musíme snažit oklepat
rychleji, než obvykle, protože hrajeme už
ve středu a na Opavu bychom měli mít
čistou hlavu. Pokud budeme s Opavou
hrát jako s Ostravou, kde se jezdilo po
zadku, a byla z naší strany viditelná kvalita, můžeme uhrát solidní výsledek.“

Anglický týden:
Opava doma, Ústí venku
PR
PROSTĚJOV
Pověstný „anglický“ týden čeká po Velikonocích účastníky
Fo
Fortuna národní ligy. Ve středu je totiž na programu vložené 23. kolo a hned
v sobotu
s
následuje čtyřiadvacáté dějství. Zatímco uprostřed týdne přijede do
Pr
Prostějova divácky atraktivní Opava, o víkendu cestuje eskáčko přes celou republiku až do severočeského Ústí nad Labem.
Opava zažívá v aktuálním soutěžním ročníku pohádku především na půdě domácího poháru. Nejenže bez problémů postoupila do třetího kola, v něm ale v prodloužení přehrála prvoligové Slovácko na jeho půdě, poté doma senzačně vyřadila
dlo
mistrovskou Plzeň a po nečekaném přezimování si ve čtvrtfinále vyšlápla i na třetího
prvoligistu, Zbrojovku Brno. Týden po utkání v Prostějově svěřence trenéra Romana
Skuhravého čeká pohárové semifinále v Mladé Boleslavi!
V zatím posledním kole v pátek Opava zachraňovala doma aspoň bod proti žižkovské Viktorii. Pomohla jí k tomu tři minuty před koncem penalta a vlastní branka
v poslední minutě. „Opava je soupeř, který kluky namotivuje, na rozdíl třeba od Vlašimi. Nesmíme každý další zápas odcházet zbití a poražení, s ostudou. Musíme bojovat a doufat, že po Opavě přijdou soupeři, s nimiž bude možné uhrát přijatelnější
výsledek,“ věří trenér Petar Aleksijević. Dá se očekávat, že na trávník vyběhne zase
trochu jiná sestava. „Už ve Vlašimi jsme brali v potaz středeční utkání a některé posty
jsme obsazovali s tím, že ti nehrající nastoupí ve středu, u některých jsme zkrátili jejich
pobyt na hřišti. Kromě Kroupy bychom měli mít k dispozici všechny ostatní hráče,“
poznamenal k sestavě eskáčka prostějovský lodivod.
Ústecká Arma na jaře zrovna úspěšné období neprožívá. Polovina zápasů skončila
remízou, třikrát Arma prohrála. V posledním kole přijel do města nad Labem Třinec
a odvezl si bod za remízu 1:1. Za domácí nastoupili Zacharda – M. Zeman, L. Vaněk,
Pimpara, Šnirc (84. Pícha) – J. Peterka, Martykán (65. P. Výborný) – Moulis, Kateřiňák, Leibl (65. Pouček) – Jindráček.
(tok)
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Tisková konference hokejových Jestáb nic podstatného nepinesla

PROSTĚJOV Dlouho po skončení sezony mlčeli. A když měli
promluvit, přestože něco řekli,
de facto pořád mlčí. Tolik očekávané setkání s médii trvalo
v pondělí 10. dubna jen bezmálapůlhodinuapojehoskončení
nebyl Večerník zrovna dvakrát
moudřejší. Necelé dva měsíce
po skončení sezony se pořád
neví, kdo je vlastně tím pravým
bossem prostějovského hokeje, kdo bude trénovat prvoligový „A“-tým, jehož licenci má
prý minimálně další dva roky
ve správě stávající vedení v čele
s Jaroslavem Luňákem, ani jak
bude vypadat podpora klubu
ze strany Statutárního města
Prostějov či Olomouckého kraje... Bohužel nutno konstatovat,
že žádné zajímavé novinky či
jiné informace ze zákulisí klubu
tisková konference nepřinesla.

původní
zpravodajství
pro Večerník
Martin
PYTELA
za přispění Petra Kozáka
áka
Hokejový klub LHK Jestřábi Prostějov se zřejmě rozhodl, že začne (nebo
alespoň bude chtít začít) být více
transparentní a společně s touto snahou
pravidelně pořádat setkání s médii a fanoušky. Po krátkém úvodu a pronesení

CELKOVÉ FUNGOVÁNÍ KLUBU JE STÁLE NEJASNÉ...
Na soupisce „A“-týmu sedm hráčů, novinkou kondiční trenér

několika vět týkajících se uspořádání
tiskové konference byli přítomní novináři ve V.I.P. salonku Víceúčelové haly-zimního stadionu zvědavi na to, jaké
zajímavosti jim vedení přinese. Přestože
se očekávala účast vícero představitelů a především objasnění nejasných
záležitostí ve strukturách celého prostějovského hokeje, nic takového se nestalo. Dvě hodiny před polednem přivítalo hrstku novinářů pouze duo Jaroslav
Luňák a Jiří Vykoukal...
Nejprve došlo na krátké ohlédnutí za
vystoupením v uplynulém ročníku
WSM ligy. Dle Luňákových slov se
jednalo o ročník, v němž se po sportovní stránce nepodařilo naplnit předem
vytyčené cíle. O rozčarování však prý
mluvit také nelze. „K sezóně, která je již
za námi, bych řekl následující. Nemohu konstatovat, že skončila zklamáním
či katastrofou. Doufal jsem, že se opět
posuneme kousek dál, což se ovšem nepovedlo, zastavil nás rival z Přerova. Na
nás však nyní je, abychom se z chyb poučili a dokázali z nich profitovat tak, abychom byli příští sezónu silnější,“ uvedl
J
Jaroslav
Luňák, generální manažer „A“-týmu. „Co se týče příprav na příští ročník, jsme teprve na začátku. Nejprve je
nutné zajistit sponzorské smlouvy, což
pak bude mít vliv i na možné posílení
kádru. Naším cílem bude vylepšit naše
maximum a propracovat se alespoň do
semifinále play off. Není to jednoduchá
výzva, naplnit tento úkol bude nesmírně těžké,“ předeslal Luňák.

Jméno hlavního trenéra nepadlo,
přítomní vyslechli pouze oznámení,
že klub má zájem angažovat kouče
působícího v zahraničí, zatím se mu
však nepodařilo dovolat... „Jedno
jméno máme již vybrané, avšak prozradit jej nemůžeme. Zatím s ním totiž
nebyla šance se spojit, neboť působí
v zahraničí. Pevně ale věříme, že shodu
najdeme. Pokud ne, tak sám Jirka (Vykoukal - pozn. redakce) říkal, že zájem
o trénování v Prostějově je velký,“ okomentoval situaci kolem obsazení strategického postu Jaroslav Luňák s tím, že
asistentem nového kouče bude právě
Jiří Vykoukal.
Jisté je, že do příští sezóny vstoupí
LHK Jestřábi s rozšířeným realizačním týmem, jenž bude doplněn kondičním trenérem. Tím se stane bývalý hráč Prostějova David Skřivánek
a na starost bude mít i letní přípravu.
„Jeho úkolem bude starat se o čas hráčů
po skončení tréninku. Bude k dispozici
celou sezónu tak, aby hráči udrželi svou
kondici na vrcholu po celou sezónu.
Myslím si, že právě fyzická připravenost
byla největší slabinou našeho týmu.
Šikovnost individualit na vše nestačila,“
měl generální manažer jasno o hlavním
nedostatku svého týmu v uplynulém
ročníku.
Jaroslav Luňák okomentoval také možné posily. Ne snad, že by zmínil některá
nová konkrétní jména, jak by se očekávalo, prozradil jen, že po zkušenostech
se více bude zabývat tím, má-li daný

chá nejsou,
o extraligu. Jednání jednoduchá
dne a podle
takže uvidíme, jak vše dopadne
toho budeme postupovat dál,“ shrnul
aktuální stav Jiří Vykoukal. Necelá
dva měsíce po skončení minulé
dru
sezony má své místo v kádru
eré
Jestřábů sedmička hráčů, které
najdete ve vytvořené tabulce..
Pozoruhodné jistě je, že ani
v novém ročníku se příliš nepočítá se zapojením místních
ích
odchovanců. „Chceme mít
2x foto: archív Veerníku

domů...,“ postes
posteskl si Vykou(ne
kal nad (ne)propojením
„A“-týmu s m
mládeží. „Rádi
ta hrál Hobychom, aby tady
V
nejsek nebo Vitásek
a naše
neb malé, ale
nabídky nebyly
hrá kteří jsou
to jsou hráči,
dos za svůj výzvyklí dostat
zapla
kon zaplaceno,
a když
dos
někde dostanou
víc, tak
jsou tam,“ dodal Luňák.
otázk týkající se
Na otázky
M
kauzy Michala
Tomiodp
gy odpověděl
boss
prvoligo
prvoligového
týmu
Jestřábů slovy, že
s některý
některými jeho krok souhlasí
hl a s jinými
ky
nikoliv... Více toho tiskovka Jestřábů nenabídla, což je velkým zklamáním především pro věrné prostějovské fanoušky.

Jedno jméno máme již vybrané,
né,
e.
avšak prozradit jej nemZžeme.
Zatím s ním totiž nebyla šance
se spojit, nebo pZsobí v zahranií.

potvrzená jména
do kádru jestøábù
pro sezonu 2017/18

Jaroslav LU¤ÁK
o obsazení pozice hlavního trenéra
hráč na to, aby byl dlouhodobě pro klub
posilou a měl Jestřábům takzvaně co
dát. Konkrétnější nebyl ani sportovní
manažer „A“-týmu. „S některými hráči
již pochopitelně jednáme. Především
ale čekáme, jak dopadne baráž, kdo postoupí a kdo naopak zůstane ve WSM
lize. Jména, u nichž jsme uplatnili obce,
již znáte, u zbytku není budoucnost jistá. Čekáme jak my, tak i oni, protože dostali nabídky i od týmů, které ještě bojují

brankář
Jakub Neužil
obránce
Jan Kolář
útočníci
Matouš Venkrbec
Lukáš Luňák
Ondřej Fiala
Lukáš Krejčík
Jan Rudovský.

v týmu co nejvíc odchovanců, ale problém je, že na to musí výkonnostně mít.
Druhým problémem je, že musí chtít
hrát za Prostějov,“ líčil vztah Jestřábů
a odchovanců Jaroslav Luňák. „V naší
juniorce kluci, co by měli na WSM ligu,
nejsou. A ti, kteří působili v mládežnických týmech extraligových klubů,
se bohužel nevrací k nám, ale míří do
Havířova nebo do Přerova. Doufám, že
se v budoucnu dočkáme, aby se vraceli

Jaroslav Luqák o licenci: „Není mým zájmem v této vci obchodovat“

POHLED
martina pytely
Vzhledem k tomu, co vše se momentálně
kolem prostějovského hokeje odehrává,
dotacemi začínaje a panem Tomigou
konče, šlo připravit daleko zajímavější
tiskovou konferenci. Dá se říct, že se
takto nikdo nic nového nedozvěděl,
snad s výjimkou toho, že se klub snaží
dovolat trenérovi v zahraničí, který
nicméně telefonáty zatím nepřijímá.
Když už se s tiskovkami vedení klubu
rozhodlo začít, mělo se vyjádřit nejen k těm obecným záležitostem, ale
především k tomu, co veřejnost zajímá
a co je nejen z jejího pohledu, ale hlavně
pro klub nejdůležitější. K ničemu podobnému však nedošlo, jednalo se tak
pouze o amatérskou dvacetiminutovou
tiskovou konferenci. Rozhodně je co
zlepšovat.

PROSTĚJOV Generální manažer
„A“-týmu LHK Jestřábi Prostějov
Jaroslav Luňák se během tiskové
konference vyjádřil k několika
tématům týkajícím se především
sportovní stránky klubu. Z jeho
odpovědí vznikl následující rozhovor.

Martin PYTELA
 Důležitou informací je potvrzení vaší spolupráce s Jestřáby.
„Domluvili jsme se s novým předsedou Odstrčilem a podepsali jsme
smlouvu na další dva roky. To znamená, že práva na hráče starších
osmnácti let i na licenci do první ligy
budou patřit nám. A můžu říct, že my
nemáme nejmenší zájem o prodeji
této licence kamkoliv. Děláme to pro
Prostějov!“

 Můžete prozradit složení realizačního týmu?
„Co se hlavního trenéra týče, hledáme
skutečnou osobnost, která bude mít
velké slovo. Jedna věc je ale jistá, asistentem trenéra bude Jiří Vykoukal.“
 Zatímco jméno hlavního trenéra tedy známo není, co můžete
prozradit o novém kondičním trenérovi?
„Jedná se o Davida Skřivánka, v našem klubu hrával. Získali jsme na něj
výborné reference, svou prací žije. Jak
říkám, hokej je krásné zaměstnání,
hráči si odtrénují a od pěti nikdo neví,
co hokejista dělá. A tuto mezeru by
právě David Skřivánek měl vyplnit
a ve volném čase s každým individuálně pracovat na nedostatcích.“
 Jak plánujete využívat mladé
Jestřáby v „A“-týmu?

„Rádi bychom zakomponovali co
nejvíce odchovanců Prostějova, ale
není to tak jednoduché, jak se na
první pohled zdá. Jednak ve většině
případů chybí kvalita, dále pak samotní hráči musí mít chuť zde hrát.
Hráči, jako jsou Honejsek nebo
Vitásek, můžou dostat za své výkony v jiných klubech velice dobře
zaplaceno. A naše nabídka, i když
by byla na náš klub opravdu slušná
a naprosto nadstandardní, se těmto
podmínkám rovnat nemůže.“
 Plánujete do budoucna rozšířit
své působení i na prostějovskou
mládež?
„Hokej je především můj koníček, do
Prostějova jezdím velice rád. Nikdy
jsem nepředpokládal, že nastanou
komplikace, jaké nyní nastaly. Určitě
se budu snažit o to, aby fungovala

i mládež Jestřábů, bez ní pak nebudeme fungovat ani my. WSM liga nově
stanovila, že můžeme do pole postavit pouze osmnáct hráčů, přitom
nastoupit musí minimálně jeden hráč
ročníku 1998 a mladší. Tuto pozici
by měl plnit velice šikovný útočník
Matěj Zabloudil. Z dalších mladých
talentů bych rád zmínil i Krejčího či
Antoníčka, to jsou hráči, o kterých samozřejmě víme a dokážeme si představit, že by u nás v budoucnu působili. Záleží však také i na nich, jakou
cestu si zvolí a kam zamíří.“
 Jak vidíte současné spory Michala Tomigy s vedením města?
„Babička říkala, chceš-li psa bít, hůl
si vždy najdeš... (úsměv) Pana Tomigu nechci příliš hodnotit, šest let
tu hokej držel nad vodou. Výhrady
směřující na jeho osobu byly přede-

vším ze strany rodičů, my dva jsme
se také několikrát neshodli. Co se
týče jeho činnosti ohledně exekucí
a exekučních příkazů, zde pochybil,
to naprosto souhlasím. Rád bych se
ještě vyjádřil k problematice licence,
o níž se také v posledních dnech hodně diskutovalo. Zda může Prostějov
opustit či nikoliv. V současné době
je podepsaná dohoda, že s.r.o. vlastní
licenci na další dva roky a doufám,
že tomu tak bude na mnohem delší
dobu. A opakuji, není mým zájmem
v této oblasti obchodovat a prodávat
něco někomu, kdo si úspěchy sportovní cestou nevybojuje.“
 Jaké jsou ambice Jestřábů na
další sezonu?
„Plány se nemění, rádi bychom se už
konečně, ale aspoň do toho semifinále dostali. Bude to ale velmi těžké.“

Otevřený dopis nového předsedy LHK Jestřábi
O bydlení ve Vyškově, krachu mých firem, spolupráci s panem Zabloudilem i bolševických metodách ze strany 1913
Dobrý den všem čtenářům,
dnes se vyjádřím ke článkům v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku ze dne 10.
dubna 2017, týkajícím se LHK Jestřábi Prostějov, a některá tvrzení uvedu
na pravou míru. Co se týká mého
nynějšího bydliště ve Vyškově, zvolil
jsem ho zejména z praktických důvodů. Nejdůležitější je výborná dopravní dostupnost všemi směry, protože
hodně cestuji. Tím ušetřím spoustu
času. A byt, i když není nejlevnější, je
situován s výhledem na náměstí a prošel nákladnou rekonstrukcí. Neexistují
problémy s parkováním. Jestliže v článkubylo uvedeno, že bydlím v „nepříliš
vzhledném domě“, tak k tomu podotýkám, že nemovitost je po celkové
vnitřní rekonstrukci a jeho hodnota se
blíží třiceti milionům korun. Takže nechatrč, jak si po zhlédnutí
jde o žádnou
ouu cha
nezdařilého
obrázku
n
v Večerníku mnoho
ve
l myslí. Mimocholidí
dem, je čistě mým

osobním rozhodnutím, kde chci bydlet. Nikomu do toho nic není!
Co se týká mých dvou firem, ukončily
činnost konkurzem. Bylo to v první
polovině devadesátých let. Postupně
zbankrotovalo nebo ukončilo činnost
několik našich stěžejních odběratelů.
Zejména vlivem nízké vymahatelnosti
práva nebo nedokonalým zákonům v té
době nemělo smysl dále se snažit pumpovat do takto postižených firem další
kapitál. Proto jsem se rozhodl pro ukončení činnosti konkurzem, který je pro
všechny zcela transparentní. Nemám se
zač stydět. Nikoho jsem neokradl. Sám
jsem přišel o několik milionů. Následně
jsem využil svých jazykových znalostí
a některých dlouhodobých kontaktů
v zemích bývalého SNS a začal tam
podnikat. Dnes vím, že to bylo moje
nejlepší rozhodnutí. Jsou tam lidé, na
které se mohu kdykoliv stoprocentně spolehnout. A bez toho se prostě
neobejdete! Navíc tam mám plno
opravdových přátel, kteří mi v začát-

cích hodně pomohli. Jsou to přátelé na
celý život. A to se každému nepoštěstí.
Nyní se vyjádřím ke spekulacím ohledně
osoby pana Zabloudila, kterého znám
patnáct let. Za tu dobu jsem poznal, že
je člověkem nesmírně pracovitým, ke
svým obchodním partnerům vždy naprosto korektní, který za sebou nenechává žádné dluhy. A hlavně umí věci dotáhnout do konce. Proto jsem ho požádal o
spolupráci v oblasti marketingu a nové
koncepce sponzorství našeho hokejového klubu. V hokeji přímo i nepřímo
působí již řadu let. Je to člověk, kterému
mohu plně důvěřovat, což je pro mě nesmírně důležité. Proto nechápu, jak ho
někdo může nazvat kontroverzním podnikatelem? Navíc je všeobecně známé,
že před lety přebíral prostějovský hokej
s milonovými dluhy, když ho opouštěl,
žádné dluhy po něm nezbyly!
Dále se vyjádřím k situaci kolem prostějovského hokeje. Je smutné, že kolem
nejpopulárnějšího sportu ve městě
momentálně panuje nedýchatelná at-

mosféra osočování, lží a různých forem
nátlaků, které dokonce přerostly i ve
fyzická napadení trenérů LHK. Tuto
atmosféru vytvořili lidé, kteří se neštítí
zneužívat k dosažení svých osobních
cílů toho nejcennějšího, co společnost
má, a to dětí svých občanů. Nesplnitelnými sliby a různými manipulacemi
k tomu potažmo využívají jejich rodičů. Neštítí se ničit pro ně nepohodlné
lidi jejich dehonestací v očích ostatních
občanů Prostějova, využívajíce přitom
i podávání účelových trestních oznámení. Přitom sami nedomýšlejí, že zítra, pozítří nebo za několik dnů mohou
sami čelit trestním oznámením, ale
tentokrát již na základě prokazatelně
spáchaných skutků. Ano, jdou prostě
brutálně za svým hlavním cílem, a tím
je zadarmo se zmocnit LHK Jestřábi
Prostějov nebo ho vymazat z hokejové mapy Česka. Je jim úplně jedno, co
bude se současnými mládežnickými
týmy, prvoligovým „A“-týmem a extraligovým týmem žen! K dosažení svých

cílů si osvojili bolševickou metodu, kterou úspěšně využívali v padesátých letech minulého století komunisté a STB
při násilné kolektivizaci zemědělství.
Tehdy přitom bylo zničeno mnoho
rodin a životů. Tehdy byla tato metoda
úspěšná, protože to bylo v zájmu jediné
politické strany a zákony byly samozřejmě na její straně. Mohli beztrestně
zlikvidovat fakticky kohokoliv nepohodlného. Mám za to, že dnes žijeme v demokratickém státě, kde není tolerováno
bezpráví nezákonné jednání. A také
krádež zůstává krádeží za jakéhokoliv
režimu. Jakémukoliv zlu se musíme
umět postavit. Stejně tak se musíme postavit lži a nenávisti a nakonec je porazit.
Musíme jim ukázat, že v Prostějově pro
ně není místo. Jinak odkaz našeho prvního polistopadového prezidenta Václava Havla zůstane jen vyšumělou frází
a slovo demokracie dostane hořkou
pachuť pseudodemokracie. Je načase,
nazývat věci pravými jmény. Je načase,
aby někdo zaneřáděné ovzduší kolem

prostějovského hokeje vyčistil. Aby někdo rozhodl, kdo bude nositelem nebo
pokračovatelem dlouhodobé a úspěšné hokejové tradice města Prostějova
v dalším období. Zda to bude dosud
úspěšně reprezentující ucelený klub
LHK Jestřábi nebo zájmový hokejový
kroužek SK 1913. Pokud to bude LHK
Jestřábi, rádi přivítáme zpět v klubu
všechny ukradené děti.
Vím, že v této vyhrocené a nepřehledné
situaci je i pro mnohé zastupitele magistrátu těžší se orientovat. Proto jsem přesvědčen, že bylo výborným rozhodnutím magistrátu vytvořit zvláštní komisi
k posouzení a vyhodnocení celé situace.
V jejím čele stojí náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pan Jura. Bezesporu je to člověk z nejpovolanějších.
V oblasti sportu má ze všech nejvíce
profesionálních zkušeností. Pro mne je
zárukou, že nakonec bude rozhodnuto
profesionálně a zároveň spravedlivě.
Předseda LHK Jestřábi Prostějov
Vladislav Odstrčil

letos slavíme jubileum...

Úterý 18. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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NOHEJBALISTÉ
ODSTARTOVALI NOVOU SOUTĚŽNÍ SEZÓNU
Muži Sokola I budou bojovat o medaile, dorost by měl útočit na titul!
PROSTĚJOV Prostějovský nohejbal prožívá v posledních letech nejúspěšnější období své historie. Mužský
výběr již třetím rokem figuruje v prvoligové společnosti,
ve které by letos při dobré konstelaci mohl sahat i po medailovém umístění. Po roční odmlce se do nejvyšší dorostenecké soutěže vrátili i dorostenci, a budou mít opět ty
nejvyšší ambice. „V prognózách jsem tradičně opatrný.
Náš tým a hlavně jednotlivci mají nadstandardní výkonnostní úroveň. Scházejí jim ovšem pořád zkušenosti
a větší psychická odolnost,“ předeslal před startem ročníku
Richard Beneš, šéftrenér nohejbalového oddílu TJ Sokol
I Prostějov. Jeho tradičním mediálním partnerem bude
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Mužský soubor zahájil soutěž již na
„Velký pátek“, kdy se představil na
půdě nováčka soutěže z Modřic.
Prostějovští v duelu nebyli
rozhodně favority, protože se jedná
o záložní tým extraligového velikána, za který mohou nově startovat
mladí hráči ze soupisky prvního
celku. „V letošní sezóně došlo ke
změně pravidel. Za béčka mohou
nastupovat všichni hráči do jedenadvaceti let figurující na soupisce
„A“-týmu. Nikdy tak nevíte, kdo
proti vám nakonec nastoupí,“ prozradil Richard Beneš. Reportáž
z utkání najdete na straně 43
dnešního vydání.
Obdobně obtížná se jeví i domácí
premiéra, kdy se na Hané představí
záložní soubor extraligových
Čakovic. „Jedná se o přetěžkého rivala. Mají složený kádr z ostřílených
veteránů a mladých perspektivních

hráčů. Nedá se vůbec odhadovat,
v jaké sestavě přijedou,“ krčil rameny trenér Beneš a dodal: „Pro
každého je vstup důležitý, nejen pro
nás. Každopádně bychom chtěli
ale před vlastními fanoušky napoprvé uspět,“ uvedl přes sobotním
utkáním lodivod prostějovských
nohejbalistů.

Nahradí kapitána
Klaudy?
Oproti loňské sezóně se moc
složení prostějovského mužstva
nezměnilo. Zásadní změnou je
konec angažmá kapitána Petra
Zemánka, který se po roce vrací do
Ivanovic na Hané. „Samozřejmě
že takový hráč bude chybět.
Výkonnostně by ho mohl nahradit Jakub Klaudy, jenž se vrací po
půldruhý rok trvající odmlce,“ přeje
si Beneš. Dále by měli táhnout káru
stabilní opory loňského základu:

Valenta, Ftačník, Roba, Matkulčík
a Wiesner. Nemění se ani trenérské složení, kdy zůstává hlavním
koučem Richard Beneš a hrajícím
asistentem Jan Valenta.
V týmu je i několik nových tváří,
které však budou pravděpodobně
spíše střídajícími žolíky. „Přesnou
sestavu určím vždy až těsně před utkáním. Z devětadevadesáti procent
však už mám o složení dvojic a trojic jasno,“ usmívá se kouč a dodává:
„Ve dvojicích by spolu měli hrát
Ftačník s Robou, Matkulčík s Klaudym a Wiesner s Valentou nebo
Kolářem. Základní složení trojic by
měli tvořit čtyři hráči v jedné a čtyři
ve druhé sestavě: Příhoda, Klaudy,
Matkulčík, Roba, respektive Valenta, Wiesner, Ftačník a Kolář.
Připraveni ke střídání do obou sestav jsou Deutsch a Pospíšil.“
S tipy na umístění se drží tradičně
Richard Beneš při zemi. „Cílem
mužstva je záchrana v soutěži. Nadstavbou by byla účast v play-off,“
nemá veliké oči. V silách týmu však
je rozhodně minimálně účast v playoff, při dobré konstelaci by nemuselo být ani první kolo vyřazovací
části pro Sokol I konečnou.

Dorostenci po roce
v extralize
Výpadek z minulého roku, kdy se
vedení Sokola I rozhodlo nepřihlásit
dorostenecký výběr do elitní
soutěže, je již minulostí. V letošním
roce se jméno klubu opět objevuje
v nejvyšší dorostenecké soutěži Bo-

Lukáš Wiesner by m-l být smea skou oporou mužského týmu.

tas extralize. Základ sestavy budou
tvořit opory mužského áčka, které
jsou stále v dorosteneckém věku.
„Kostra týmu je roky stejná - Jakub
Ftačník, Marián Příhoda, Ondřej
Pospíšil a Jan Matkulčík. S tím, že
Honza dá přednost startům za muže,
z důvodu zraněného kolene,“ poznamenal Richard Beneš a pokračoval:
„Přiznám se, že jsem loni tolik dorosteneckou soutěž nesledoval. Měli
bychom ale patřit k favoritům.“
Letošní roční Botas extraliga se
hraje novým systémem. Jedenáct
účastníků je rozděleno do dvou
skupin. „V naší skupině je pět celků
a první čtyři postupují do play-off.
Tam bychom měli bez problémů

Foto: Zden k Vysloužil

postoupit. Jak se bude dařit dál,
nedokážu v tuhle chvíli říct,“ krčil
rameny kormidelník. Prioritou budou pro dorosteneckou kategorii
jednotlivé šampionáty. „Hlavní pozornost bude upřena na mistrovství
ČR ve dvojicích, trojicích a singlu.
V nich máme určitě ambice na zisk
nějakého titulu,“ dodal k ambicím
Richard Beneš.
Stejně jako mužský výběr už mají
dorostenci mistrovskou premiéru za
sebou. O velikonoční neděli absolvovali svůj úvodní zápas ve Vsetíně
(reportáž z utkání najdete opět na
straně 43 dnešního vydání).
Vedoucím družstva dorostu bude
Richard Beneš, koučovat domácí zá-

pasy bude Tomáš Procházka a venku
bude mít zodpovědnost Tomáš Procházka s Jakubem Ftačníkem.

Oživení
atmosféry
Novinkou v kádru dorosteneckého
týmu jsou děvčata. Od podzimu
začaly docházet na tréninky Alexandra Ejemová a Kristýna Hrachovcová. Díky nim se trochu zvedla i tréninková morálka, protože chlapci se
samozřejmě chtějí ukázat... „Děvčata
mají zápal, prakticky nevynechají trénink. Tím pádem chodí i kluci, učí je
základům a jsou dochvilní,“ pousmál
se Beneš.

PARTNEI TJ SOKOL I PROSTJOV V SEZÓN 2017

ROZLOSOVÁNÍ BOTAS EXTRALIGY
NOHEJBALU DOROST – 2017, SKUPINA „B“
1. kolo, nedle
16. dubna 2017,
12:00 hodin:

6. kolo, nedle
21. kvtna 2017,
12:00 hodin:

NK CLIMAX Vsetín – TJ Sokol I Prostějov, TJ Sokol TJ Sokol I Prostějov – NK CLIMAX Vsetín, TJ Sokol
Holice – TJ Sokol Zbečník (14:00), MNK SILNICE Zbečník – TJ Sokol Holice (13:00), MNK SILNICE
GROUP Modřice – volný termín.
GROUP Modřice – volný termín.
2. kolo, nedle
23. dubna 2017,
12:00 hodin:

7. kolo, nedle
28. kvtna 2017,
12:00 hodin:

MNK SILNICE GROUP Modřice – TJ Sokol Holice, NK CLIMAX Vsetín – TJ Sokol Zbečník, TJ Sokol Holice
TJ Sokol Zbečník – NK CLIMAX Vsetín (13:00), TJ – MNK SILNICE GROUP Modřice (14:00), TJ Sokol I
Sokol I Prostějov – volný termín.
Prostějov – volný termín.
3. kolo, nedle
30. dubna 2017,
12:00 hodin:

8. kolo, nedle
11. ervna 2017,
12:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov – MNK SILNICE GROUP Mod- MNK SILNICE GROUP Modřice – TJ Sokol I Prosřice, NK CLIMAX Vsetín – TJ Sokol Holice, TJ Sokol tějov, TJ Sokol Holice – NK CLIMAX Vsetín (14:00),
Zbečník – volný termín.
TJ Sokol Zbečník – volný termín.
4. kolo, pondlí
8. kvtna 2017,
12:00 hodin:

9. kolo, nedle
18. ervna 2017,
12:00 hodin:

MNK SILNICE GROUP Modřice – NK CLIMAX TJ Sokol I Prostějov – TJ Sokol Zbečník, NK CLIVsetín, TJ Sokol Zbečník – TJ Sokol I Prostějov MAX Vsetín – MNK SILNICE GROUP Modřice, TJ
Sokol Holice – volný termín.
(13:00), TJ Sokol Holice – volný termín.
5. kolo, nedle
14. kvtna 2017,
12:00 hodin:

10. kolo, nedle
25. ervna 2017,
12:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov - TJ Sokol Holice, TJ Sokol Zbeč- MNK SILNICE GROUP Modřice – TJ Sokol Zbečník - MNK SILNICE GROUP Modřice (13:00), NK ník, TJ Sokol Holice – TJ Sokol I Prostějov (14:00),
CLIMAX Vsetín – volný termín.
NK CLIMAX Vsetín – volný termín.

SOUPISKA TJ SOKOL I PROST.JOV – dorost

Jakub FTAČNÍK, Marián PŘÍHODA, Jan
MATKULČÍK, Ondřej POSPÍŠIL, David
JAMRICH, Jiří SPÁČIL, Alexandra EJEMOVÁ,
Kristýna HRACHOVCOVÁ a Michal NĚMEC.
Trenér:
Jan PROCHÁZKA
Hrající asistent:
Jakub FTAČNÍK
Vedoucí družstva:
Richard BENEŠ

SOUPISKA TJ SOKOL I PROST.JOV - muži

Trenér:
Richard BENEŠ
Hrající asistent
a kapitán:
Jan VALENTA

Jan VALENTA
Jakub FTAČNÍK
Tomáš ROBA
Jakub KLAUDY
Jan MATKULČÍK
Lukáš WIESNER
Martin KOLÁŘ
Michal GUBČO
Marián PŘÍHODA
Martin DEUTSCH
Ondřej POSPÍŠIL

JÍZDNÍ @ÁD PROST.JOVA,
1. LIGA NOHEJBALU – 2017, ZÁKLADNÍ 0ÁST
1. kolo, sobota
14. dubna 2017, 10:00 hodin:

6. kolo, sobota
13. května 2017, 14:00 hodin:

MNK SILNICE GROUP Modřice SKN Žatec – TJ Sokol I Prostějov
– TJ Sokol I Prostějov
7. kolo, sobota
2. kolo, sobota
22. dubna 2017, 14:00 hodin:

20. května 2017, 15:00 hodin:

3. kolo, sobota
29. dubna 2017, 13:00 hodin:

27. května 2017, 14:00 hodin:

4. kolo, sobota
6. května 2017, 14:00 hodin:

9. kolo, sobota
3. června 2017, 10:00 hodin:

11. kolo, sobota
24. června 2017, 14:00 hodin:

TJ Spartak MSEM Přerov – TJ Sokol I Prostějov
12. kolo, neděle
2. července 2017, 14:00 hodin:

TJ Sokol Horažďovice VYNK
TJ Sokol I Prostějov – TJ AVIA Hapon – TJ Sokol I Prostějov
AC Zruč-Senec 2004 – TJ Sokol I
Čakovice „B“
Prostějov
8. kolo, sobota
13. kolo, sobota
19. srpna 2017, 14:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov – MNK SILSK Start Praha – TJ Sokol I Prostějov NICE GROUP Modřice
TJ Sokol I Prostějov – SKN Žatec
14. kolo, neděle
27. srpna 2017, 14:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov – TJ Spartak TJ AVIA Čakovice „B“ – TJ Sokol TJ Sokol I Prostějov – TJ Sokol
MSEM Přerov
I Prostějov
Horažďovice VYNK Hapon
5. kolo, neděle
7. května 2017, 14:00 hodin:

10. kolo, sobota
17. června 2017, 14:00 hodin:

TJ Sokol I Prostějov – AC Zruč- TJ Sokol I Prostějov – SK Start
Senec 2004
Praha

WWW.
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basketbal

„Ještě se z poslední příčky můžeme dostat,“
burcuje tým asistent trenéra David Hájek

VEČERNÍKU

PROSTĚJOV Hned druhé utkání skupiny hrající o záchranu
nejvyšší tuzemské soutěže bude pro basketbalisty Prostějova
klíčové. Jestli mají mít šanci na záchranu, Novou huť Ostrava
totiž potřebují nutně porazit. Případná porážka, podpořená
eventuální výhrou Brna v Jindřichově Hradci, by mohla znamenat, že by se ztráta Orlů na předposlední příčku mohla natáhnout na tři body. Čtyři kola před koncem by to byla prakticky neřešitelná situace. Těžký duel se hraje v hale Sportcentra
DDM zítra, tj. ve středu 19. dubna od 18:00 hodin.

RAYSHAWN SIMMONS

Osm doskoků, osm asistencí a osmnáct bodů.
Americký rozehrávač ve službách prostějovských
Orlů neslezl na jihu Čech ani na sekundu
z palubovky a snažil se ze všech sil odvrátit
čtyřiadvacátou porážku v sezóně. Sedmi
obrannými doskoky vyrovnal své osobní maximum, za celý zápas nasbíral
pouze dvě osobní chyby. Čtyři ztracené míče byly důsledkem únavy v závěru střetnutí.

Exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

Stanislav
ZUZÁK

„Víme, jak na tom v tabulce jsme. Ale
pořád máme šanci, ještě se z poslední
příčky můžeme dostat. Musíme ale
bodovat, k tomu je třeba odehrát naplno celých čtyřicet minut. Pak se to
může podařit. Budeme bojovat bez
ohledu na tabulku, nikoho nebaví
pořád prohrávat,“ říká David Hájek,
asistent prostějovského trenéra.
Nová huť má záchranu prakticky
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RYCHLÝ

Orli chybí mezi
nejlepšími
Prostějov (lv) - Po nadstavbové části se tradičně vyhlašovala
anketa Hvězda Kooperativa NBL
2016/2017. Na předních příčkách
tentokrát chybí basketbalisté Prostějova, což se, vzhledem k postavení
Orlů v soutěži, dalo předpokládat.
Nejužitečnějším hráčem se stas
Jaromír Bohačík, který nastupuje
v dresu USK Praha, kde je na hostování z Prostějova. Post nejlepšího
obranáře soutěže obhájil další bývalý prostějovský hráč Radek Nečas. Vyhlášeny byly rovněž nejlepší
pětky soutěže, ani v nich nefiguruje
žádný basketbalista ze sestavy Orlů.
Nejlepší pětka Kooperativa NBL:
Jaromír Bohačík (USK Praha), Dominez Burnett (BK JIP Pardubice),
Howard Sant-Roos (ČEZ Basketball Nymburk), Ladislav Pecka
(SLUNETA Ústí), Pavel Houška
(BK ARMEX Děčín). Nejlepší česká pětka: Jakub Šiřina (BK Opava),
Jaromír Bohačík (USK Praha),
Vojtěch Hruban (ČEZ Basketball
Nymburk), Ladislav Pecka (SLUNETA Ústí), Pavel Houška (BK
ARMEX Děčín). Nejlepší zahraniční pětka: Howard Sant-Roos (ČEZ
Basketball Nymburk), Dominez
Burnett (BK JIP Pardubice), Lamb
Autrey (BK JIP Pardubice), Deshawn Painter (NH Ostrava), Hunter
Mickelson (DEKSTONE Tuři Svitavy).

na 59:66. Jihlavský klub stále bojuje
s celkem GBA o osmnáctou příčku,
Prostějované navíc odehráli střetnutí pouze v devíti lidech. Po první
čtvrtině ještě vedli, postupně se ale
dopředu dostali domácí a v závěru
svůj náskok dokázali kontrolovat.
Hanáky čekají ještě dva zápasy. Nejprve se představí 19. dubna na půdě
rezervy USK a o den později ukončí
sezónu na palubovce Písku.

jistou, proto nejde odhadnout, v jakém rozpoložení do Prostějova dorazí. „V této fázi soutěže je opravdu
těžké motivovat hráče k nějaké hře,
ale jsou to profíci, tak se s tím musí
nějak porvat,“ poznamenal ostravský
asistent Marek Stuchlý, v minulosti
hráč Orlů.
O případné menší koncentraci nechtějí na Hané ani přemýšlet. Sami se potřebují na duel maximálně soustředit.
„Nemá smysl spekulovat o tom, jestli
soupeř bude hrát naplno, nebo utkání
odchodí. To nikdy nepřinese nic dobrého,“ míní Hájek.

ZÁPASEM ROKU
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Orli zatím stále mají možnost dostat pod sebe Brno, na které ztrácí
dva body. Soupeři mají zatím vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů, skóre je plus pětatřicet bodů ve
prospěch Prostějova. „To je sice hezké, ale samo o sobě to nic neznamená...
Aby mělo skóre nějaký smysl, musíme

nejdříve stáhnout ztrátu dvou bodů
v zápasech s dalšími soupeři. Takže
potřebujeme vyhrávat. Už s Ostravou
v dalším kole,“ uzavřel Hájek.
Druhé utkání tohoto týdne sehrají Orli v sobotu 22. dubna v Brně.
začátek je naplánován na 19:00
hodin.

vzájemné zápasy orli prostìjov vs. nh ostrava
4. kolo 79:73 venku
(Marko 16 - Smith 24)
15. kolo 86:63 doma
(Slezák 20 - Riewer 12)

27. kolo 75:85 doma
(Dyck 22 - Mays 24)
4. kolo 73:79 venku
(P. Bohačík 16 - Jacobs 15)

Ethan
JACOBS
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Silná trojka zamířila razantně do semifinále
PROSTĚJOV Žádné velké překvapení nepřinesly úvodní zápasy
ligového čtvrtfinále. Silné kluby
z Nymburka, Pardubic a Děčína
dokonale využily domácí prostředí i kvalitní sestavy a získaly
ve svých sériích vedení. Všechny
série se hrají na čtyři vítězství.
Úřadující mistr se s ústeckými Pandami nemazlil. Dva domácí zápasy
vyhrál v součtu o propastných třiaše-

desát bodů a ukázal, že je opět jediným favoritem na zisk titulu. „Sluneta není špatný tým, ale v naší pozici
musíme takového soupeře porážet.
Zápasy se od sebe lišily. V tom prvním jsme si zastříleli a dostali se přes
stovku. Ve druhém nám to zase šlo
v obraně. Ústí nám nedalo ani šedesát bodů, s defenzivou jsem mohl
být spokojený,“ konstatoval nymburský kouč Ronen Ginzburg.

Dva povedené zápasy mají za sebou
také hráči Pardubic, kteří si na vlastní palubovce poradili s Tury. „V play-off jsou
výsledky jednotlivých zápasů naprosto
bezvýznamné. Počítají se jenom body
za výhry. Těší mě, že jsme dokázali být
dostatečně agresivní a většinou jsme
měli hru pod kontrolou,“ uvedl pardubický kormidelník Levell Sanders.
Přes dílčí problémy ve druhém utkání dokázali uhájit domácí palubovku

i basketbalisté Děčína, kterým se postavil do cesty Kolín. Medvědi po hladké
porážce na začátku série v odvetě vedli,
vedení 2:0 přesto nakonec patří Válečníkům. „Hlavně ve druhém utkání jsme
se pořádně nadřeli. Soupeř podal velice
kvalitní výkon a naznačil, že nás v Polabí
čeká pořádně žhavá palubovka,“ prohlásil děčínský trenér Pavel Budínský.
Kdo očekával dramatický souboj
mezi USK Praha a Opavou, ten se

nemýlil. Vysokoškoláci v prvním
zápase nestačili na trojkové střelce
Slezanů, v odvetě ale dominovali
a ukázali, že tato série se může klidně
protáhnout až do sedmého zápasu.
„V prvním zápase jsme opory USK
dokázali udržet bez míče, v tom
druhém ne. Naše hlavy byly prostě
jinak nastavené. Odpovídal tomu
i výsledek,“ krčil rameny Petr Czudek, trenér Opavy.
(lv)
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JINDŘICHŮVHRADEC,PROSTĚJOV
Neúspěšně vstoupili do play-out KooperativyNBLbasketbalistéProstějova.
V Jindřichově Hradci se potvrdilo, že
Hanákům to prostě proti Lvům v probíhající sezóně nejde. Prohráli totiž
i páté vzájemné utkání v sezóně. Jihočeši sice ztratili první poločas, velkým obratem ve třetí čtvrtině se však
propracovali k příznivému výsledku
101:88 po čtyřiceti minutách.
První se ve středečním souboji úvodního kola skupiny o záchranu trefil do-

mácí hráč Malcolm Brooks, který přidal
i další body. Pak ovšem následovala krátká bodová série hráčů Prostějova, kteří
během tří minut zaznamenali sedm
bodů a srovnali skóre. V podobném
duchu se odehrálo prvních osm minut.
V závěru periody se ovšem domácí
výrazně zvedli, zaznamenali jedenáct
bodů v řadě a získali nadějný náskok
23:14.
Druhá čtvrtina byla hodně o faulech. Orli
proměnili sedm šestek. Lvi se dostali do
problémů a především pivoti si museli dávat pozor na obranné zákroky, což se rychle projevilo. Hanáci potíží soupeře využili
především při střelbě otevřených trojek.
S jejich pomocí překlopili výsledek na svoji stranu a v poločase vedli 50:49.

Příznivě se pro Orly vyvíjel i úvod třetí
desetiminutovky. Sehnal trefil trojku,
čtyři body v řadě zaznamenal Fitzpatrick a hosté najednou vedli 57:51.
Kouč Karel Forejt přerušil tlak hostů
oddechovým časem a povedlo se mu
to dokonale. Do konce čtvrtiny totiž
střelci Prostějova zapsali jediný bod
a deset minut před koncem prohrávali
o osmadvacet bodů - 77:59.
Trenér Zbyněk Choleva v závěrečné
pasáži vsadil na sestavu s menšími hráči a ta začala ztrátu umazávat. Poslední
zlom přišel za stavu 79:84 v neprospěch Orlů. Domácí Šoula sám zařídil
sedm bodů v řadě a definitivně pohřbil
naděje prostějovských basketbalistů
na příznivý výsledek.
(lv)

Karel FOREJT - Lions J. Hradec:
„Očekával jsem těžký boj a to se splnilo. Prostějov podle mě nemá horší tým
než my, akorát trpí malou sehraností. Především ve druhé čtvrtině ale Orli
ukázali svoji sílu. Po přestávce už to s námi vypadalo špatně, ale hráči opět
předvedli, že mají morálku. Postupně se tým dostal do nějaké extáze. Přesto
jsem byl klidný až nějaké dvě minuty před koncem, protože hosté se nevzdali
ani za krajně nepříznivého stavu.“
[\ ]^ _$`g"    (
„My jsme se drželi v první půlce, ale dostali jsme hrozně moc bodů. Bylo
otázkou času, kdy se domácí dostanou do náporu. Stalo se to ve třetí čtvrtině, kdy se nám vyfauloval Marek Sehnal. Přestali jsme být produktivní
a Hradec nám hodně utekl. Ještě jsme to zkusili v závěrečné desetiminutovce. Šlo to do chvíle, než nám došly síly, v samotném závěru už nebyl nikdo,
kdo by byl schopný střílet.“
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PRAHA Dva roky zpátky se Jaromír Bohačík vrátil do Prostějova
z nepovedeného angažmá v belgickém Leuven. Unavený, zničený, přesto odhodlaný začít od začátku budovat svoji pověst
Prostějov (lv) - V pěkném před- špičkového basketbalisty. Odešel na hostování do USK Praha a
stihu se hráči BCM Orli Prostějov povedlo se. Po nadstavbové části byl vyhlášený nejužitečnějudrželi v první lize a splnili svůj hlav- ším hráčem Kooperativa NBL! „Něčemu takovému bych ještě
ní výkonnostní cíl. Nováček soutěže na začátku ročníku nevěřil,“ přiznal Večerníku v interview kmedokázal porazit řadu zkušenějších nový hráč Orlů Bohačík.
soupeřů a na tom nic nezměnila
ani poslední porážka s BC VysočiEXKLUZIVNÍ rozhovor
Mladíky èekají
poslední dva zápasy

Úterý 18. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

DUEL S OSTRAVOU BUDE
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letos slavíme jubileum...

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

rr Co říkáte ocenění pro nejlepšího hráče sezóny?
„Basketbal je týmový sport a je třeba
připomenout, že cena patří i mým
spoluhráčům. Je výsledkem společné práce. Nejužitečnější hráč je

obvykle z týmu, který je v tabulce
nahoře, což se nám letos povedlo.“
rr Váš bratr Petr hraje také ligu
v Ostravě. Stačil vám poblahopřát
k individuálnímu úspěchu?
„Jsme stále v kontaktu, přeje mi to.

x&F{%| '
A říkal, že asi pije špatné kafe. Protože já si před zápasem kávičku docela
pravidelně dávám.“ (smích)
rr Jaký podíl mají na vašem ocenění trenéři, případně někdo další
s realizačního týmu?
„Trenér Mirsad Alilovič je velký detailista a všechno nám podrobně
vysvětluje. Tvrdí, že právě maličkosti
rozhodují zápasy. Dostal to do nás,
i pro mě je to velký přínos. Hodně
mi pomohl také Pavel Miloš. Vysvětloval mi, jak se z hráče stává lídr
týmu. Předával mi zkušenosti, ze
kterých jsem čerpal.“
rr Myslíte si, že máte vrcholnou
formu? Nebo se můžete ještě posouvat nahoru?

„Vezmu to z pohledu statistiky.
Body jsou v pořádku a zlepšil jsem
se i na
doskoku,
hlavně v obraně. Ale třeba v asistencích mám rezervy,
tam je prostor ke zlepšení. A taky procento úspěšnosti trojek bych měl zlepšit.“
rr Může vám cena pomoci k nominaci na mistrovství Evropy?
„To ne, ale myslím si, že mám větší
šanci se dostat do nároďáku kvůli
tomu, jak hraji. V přípravě se chci
předvést, na tom, co ukážu v kempech, bude hodně záležet.“
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Nohejbalistům Prostějova PREMIÉRY NEVYŠLY Veselý
Padli muži Sokola a překvapivě i dorost!

MODŘICE, VSETÍN Nula od
nuly pojde. Vstup do letošní
sezóny nohejbalistům Sokola
I Prostějov nevyšel. Mužský
prvoligový
výběr
podlehl
v pátečním vystoupení na
modřickém kurtu, dorostenci
pak v neděli nezvládli roli favorita ve Vsetíně a odjeli s nejtěsnější
porážkou. „Nezbývá než doufat,
že se vše v lepší obrátí,“ neskrýval
zklamání zejména z výkonu
dorostenců Richard Beneš,
šéftrenér Sokola I.

Muži: výbuch dvojic
Páteční premiéra na půdě Modřic
nezastihla prostějovské borce v optimální pohodě. Přestože hostující
tým ovládl všechny zápasy trojic,
ve dvojicích neudělal ani bod a to
bylo rozhodující. „Modřice jsou
sice nováčkem, ale jedná se o velice
kvalitního a nepříjemného soupeře.
Neočekával jsem snadný zápas,“
prorokoval Beneš.
Na Brněnsku nastoupili Hanáci
ve složení: Klaudy, Matkulčík,
Roba, Valenta, Wiesner, Ftačník,
Příhoda a Deutsch. Chyběl pouze
Kolář pro pracovní povinnosti.
„Je to naše momentálně nejsilnější
sestava,“ konstatoval trenér Sokola I.
Prostějovským nevyšel vstup do
utkání. Pár Klaudy - Matkulčík
chyboval a ani postupné zlepšení

na obrat nestačilo. Druhá dvojka
Ftačník - Roba se předvedla lepším
výkonem, ale ani ona se nevyhnula
chybám a Modřice šly do trháku
2:0. Hosté se nadechli v následných
trojkách. Nejprve sestava Valenta Ftačník - Wiesner doslova sestřelila
modřickou první trojku a vzápětí
druhé trio Prostějova ve složení
Klaudy – Matkulčík - Příhoda
nedala po prvním prohraném setu
domácím šanci na zisk vítězství a na
utkání to bylo srovnáno - 2:2.
V loňském roce tradiční silná
zbraň Sokola I singl a vložená dvojka tentokrát nebyla tím, co bylo
dříve. „Singlista Roba sice proti
vynikajícímu Hanusovi, který již
startuje za Modřice v extralize,
zazářil v prvním setu, který vyhrál
10:2, ale promarnil své vítězství
svou chybou ve druhém setu, kdy
za vedení 8:5 vzal míč do autu
a potom již nedokázal najít na
svého soupeře zbraň,“ popsal vývoj
pravděpodobně zlomového duelu Beneš. Následně byla blízko
vítězství i vložená dvojka Wiesner
- Valenta. „Nebýt fatální chyby za
stavu 9:9 ve druhém setu, mohli
vyhrát,“ popisoval smutně trenér.
Modřice tak šly do vedení 4:2.
Poslední vzdor Hanáků zaznamenaly duely dvojic. Otočené „dvojky“ dokázaly dvakrát zvítězit a bylo
srovnáno - 4:4. Finiš zápasu ovšem
hostům nevyšel. Roba a Ftačník

toupení dorostenců TJ Sokol I,
kteří do Vsetína odjížděli v roli jasných favoritů. „Po velmi matném
výkonu bez bojovnosti klíčových
hráčů odešli poraženi,“ konstatoval
smutně Richard Beneš.
Špatný úvod, kdy hosté odevzdali
oba úvodní zápasy dvojic, nevěstil
nic dobrého. V následné „trojce“
však Prostějovští zabrali a po singlu byl stav nerozhodný 2:2. Zlomovým se ukázal duel obrácených
dvojic. „Chyby Ftačníka na útoku
rozhodly,“ krčil rameny Beneš
a dodal, že psychicky nalomený tým
pak podlehl i v dalším zápase a stav
2:4 už jeho svěřenci dokázali pouze
korigovat na konečných 3:4. „Utkání bych raději vůbec nehodnotil...
Takto nelze přistupovat k zápasům
dorostenecké ligy! Náš nejlepší
hráč Kuba Ftačník je vážným kandidátem reprezentace juniorů,
což ovšem nekoresponduje s jeho
přístupem k utkání a výkonem
proti mnohem slabšímu soupeři.
Pokud tento stav nezměníme,
nemůžeme bojovat v letošním roce
o medaile,“ nenechal nit suchou na
hlavní opoře trenér Beneš.
Dorostenci mají o následujícím
víkendu volno. Mistrovské utkání je čeká až v neděli 30. dubna
na domácím kurtu s Modřicemi.
Dorost: vsetínský kolaps
(zv)
Ještě mnohem větší roztrpčení
Výsledkový servis
a zklamání přineslo nedělní vysnajdete na straně 24

sice bojovali, ale v třísetovém dramatu vlastní chybou utkání ztratili.
Alespoň remízu mohli zachránit
Klaudy s Matkulčíkem, ale bez
zisku setu padli. Modřice tak slavili
dva body po výsledku 6:4.
„Pro přítomné diváky byl zápas dramatický a nepostrádal určitě svou
kvalitu. Byla to pro obě družstva
první utkání v soutěži i na antuce
a trochu lépe se s tím a se silným
větrem vypořádali domácí,“ komentoval porážku Richard Beneš.
„Kromě dvojic nemohu říci, že mě
hra mých svěřenců zklamala, ukázala, že musíme v dalších trénincích
hodně zapracovat na hře dvojic,
která nám nešla. Z jednotlivců bych
pochválil zejména za bojovnost
a přístup k utkání Robu, Klaudyho
a Valentu. Naši mladí a jinak vynikající smečaři předvedli, že mají na
to hrát na extraligové úrovni, ale
musí to být podloženo bojovností,
soustředěním na hru a týmovým
pojetím.“
V domácí premiéře se prostějovští
nohejbalisté představí domácím
fanouškům tuto neděli 23. Dubna, kdy od 14:00 hodin budou
hostit na kurtu za sokolovnou
tým Čakovice „B“.

obhájil v Marrákeši

SEMIFINÁLE

MARRÁKEŠ, PROSTĚJOV V nej- tím nejlepším možným způsobem
novějším žebříčku ATP sice Jiří nominaci do fedcupového výběru.
Veselý spadl o pět míst na 59. příč(lv)
Výsledkový servis
ku, radost z výkonu na turnaji
mnezkazilo.
najdete na straně 24
v Marrákeši mu to ovšem
nezkazilo.
V Maroku prostějovský tenista zoo semifinápakoval loňský postup do
le a úspěšně odstartoval antukovou
část sezóny.
va nasazené
„Podařilo se mi porazit dva
tenisty, předvedl jsem kvalitní výem Veselý.
kony," ohlédl se za turnajem
dyckyy
„V Maroku se mi hraje vždycky
m
dobře a rád tady začínám
antukovou sezónu," po-znamenal český reprezen-tant, který v semifinále ne-e.
stačil na Chorvata Čoriče.
m„Prohrál jsem i třetí vzájemný zápas, vždy proti mně hraselý.
je výborně,“ posteskl si Veselý.
dokázala
Ve švýcarském Bielu nedokázala
potvrdit pozici nasazené jedničky
rtfinále neBarbora Strýcová. Ve čtvrtfinále
droušovou,
stačila na krajanku Vondroušovou,
nik senzačkterá nakonec celý podnik
ácti letech
ně ovládla a v sedmnácti
tak získala hned při svéé premiéře
Foto:Internet
na okruhu WTA titul. Oslavila tak

PADESÁT DĚTÍ BRUSLILO S PETREM BARNOU

PROSTĚJOV Historicky první krasobruslařské soustředění pod
vedením velké osobnosti se na ledě Víceúčelové haly-zimním stadionu vydařilo na jedničku. Svědčí o tom nadšené děti, které si celý týden užívaly, i slova trenérky zdejšího oddílu KRASO-bruslení
Prostějov Moniky Tanečkové. Intenzivní příprava pod vedením
někdejšího mistra Evropy i olympijského medailisty Petra Barny
se tak stala vysoce postavenou laťkou pro příští roky, kdy by měla
nově založená tradice pokračovat. Večerník vše monitoroval.
ku unaveni, ale spokojeni a rodiče
tuto akci také kvitují. Mám jen kladné ohlasy a už nyní se ptali, jestli se
to stejné bude opakovat i za rok,“
Evžen HOLUB
UB
rozplývala se Monika Tanečková.
Do sedmidenního programu se
a Zdeněk
zapojilo celkem jednapadesát dětí,
VYSLOUŽIL
L
které byly rozdělené do několika
„Bylo to úplně super! Děti byly úžas- skupin, načež absolvovaly jednotné, rády vstávaly i tak brzo a chtěly ky jak přímo s bruslemi na nohou,
ještě pokračovat. My jsme sice troš- tak ve cvičebním úboru na suchu.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Petr Barna p edvád-l mladým talent4m názorn-, jak že se má bruslit.
Foto: Zden k Vysloužil

„Nabruslily šestnáct hodin ledu
a dalších deset hodin měly tělocvičnu. Skladba tréninků šla podle plánu
a odsýpala, žádné nečekané věci jsme
řešit nemuseli,“ těšilo Tanečkovou.

V ideálním případě se tak všichni
sejdou na stejném místě znovu za
dvanáct měsíců, až se uzavře hokejový ročník 2017/2018 a ledová
plocha bude dostupnější. „Rádi

bychom tento model zopakovali
a chtěla bych opět pozvat i Petra Barnu. Budou se ale stěhovat
z Chemnitzu do Oberstdorfu, tak
uvidíme,“ sdělila s úsměvem.
Přímo v Prostějově se krasobruslařský ročník uzavře tento týden
dvěma závěrečnými tréninky
v exhibičním nádechu, hlavní fáze
příprav na nový ročník se pak rozběhne v létě. „Budeme se těšit na
první polovinu srpna, od sedmého
do třináctého budeme mít letní
týdenní soustředění, které opět
spojíme s příměstským táborem.
Máme širokou základnu a opět by
se nám mělo podařit naplnit kapacitu,“ předpokládá trenérka prostějovských krasobruslařů Monika
Tanečková.

A co vůbec Petra Barnu do Prostějova přiválo? „Moje žena pochází
z Olomouce a jezdíme sem pravidelně na dovolenou. Já mám navíc
k Prostějovu historický vztah, protože jsem zde poprvé vyhrál mistrovství Československa. Pořád tu navíc
mám spoustu kamarádů,“ vyznal ze
svého vztahu k našemu městu nejúspěšnější český krasobruslař Petr
Barna. „Celý týden jsem byl prakticky pořád na ledě. Zájem dětí je potěšující. Je tu spousta talentů, je vidět
že u nás umíme bruslit. Krasobruslení je však o tvrdé dřině,“ zhodnotil
soustředění evropský šampion.
Exkluzivní rozhovor s bronzovým
medailistou z olympijských her
v Albertville 1992 najdete v některém z příštích čísel Večerníku.

Házenkáři užívali pomlázku Adrianova sólojízda a bronz Pszczolarskiho

17041170411

PROSTĚJOV, KOSTELEC NA HANÉ Letitá házenkářská tradice velikonočního volna platila i v letošním roce.
Napříč všemi republikovými soutěžemi tak byl na palubovkách o prodlouženém víkendu klid zbraní. Volna si
užívali i borci hájící barvy regionálních účastníků dru-

holigové soutěže. Jak Prostějov, tak ani Kostelec na Hané
žádný přípravný zápas v plánu neměly.
„Náš zdravotní stav je takový, že jsme vůbec rádi, když dám
dostatečný počet hráčů dohromady na mistrovský zápas. Proto
v žádném případě nepřipadá v úvahu, že bychom absolvovali
nějakou přípravu,“ komentuje s úsměvem Svatopluk Ordelt,
trenér prostějovského souboru. „Přestože jsme ve formě a šlape
nám to, volno vítám. Kluci si potřebují orazit a je to už taková
tradice,“ poznamenal kostelecký lodivod Jiří Grepl.
Oba celky ale tráví pauzu ve zcela rozdílném rozpoložení. Zatímco Kostelečtí mohou s úsměvem na rtech užívat
volno s rodinami a těšit se na další pokračování soutěže,
prostějovští házenkáři mají důvod k zamyšlení. Zisk
pouhých tří bodů v osmi jarních zápasech srazil tým až na
devátou příčku tabulky pouze se čtyřbodovým náskokem na
předposlední Kuřim. „Abych pravdu řekl, tak vůbec nevím,
kolik týmů bude sestupovat... Chystá se nějaká reorganizace,
budou se měnit počty účastníků v extralize i první lize. Pro
nás je stěžejní zvládnout nejbližší zápas v Juliánově. Na hřišti
posledního celku musíme zvítězit,“ má jasnou prioritu trenér
Ordelt. Úplně jiné myšlenky a cíle se honí hlavou jeho kosteleckému kolegovi. „Hrajeme v neděli doma s Maloměřicemi
a jedná se o přímý souboj o třetí příčku. Možná i o druhou.
Na domácí palubovce bychom měli a chtěli vyhrát,“ míří vysoko Jiří Grepl.
Obě utkání regionálních vyslanců jsou na programu tuto
neděli 23. dubna od 17:00 hodin. Prostějovští nastoupí
v Juliánově a Kostelec bude hostit na domácí palubovce
(zv)
třetí Maloměřice.
Aktuální tabulku jihomoravské skupiny 2. ligy
s pořadím střelců najdete na straně 24

➢ Ze strany 23
HONGKONG,
PROSTĚJOV
Teklinského zlatý závod se jel ve
čtvrtečním odpoledni a byl vypsán
na šedesát kol. Vedle Adriana se
v poli startujících objevil i další člen
SKC TUFO Christos Volikakis.
Patnáctikilometrový scratch se jel od
začátku ve svižném tempu. Při nájezdu do osmého kola nastoupil nenápadně Portugalec Joao Matias, ale
Adrian Teklinski jeho pokus zachytil, razantním způsobem ho předjel
a vybudoval si půlkolový náskok.
Zvyšující se tempo pelotonu bralo
Teklinskému síly, ale odrazil všechny ataky a dojel si pro životní triumf.
Druhý závodník SKC TUFO Christos Volikakis dojel na osmé příčce.
Den po zlaté euforii svého týmového
kolegy se postavil na start bodovacího závodu další polský reprezentant
týmu SKC TUFO Prostějov Wojciech Pszczolarski. Pravidla bodovacího závodu doznala od letošního
roku podstatných změn, nově se boduje každé desáté kolo, poslední počítání je ohodnoceno dvojnásobnou
porcí bodů, závod tak může být roz-

Wojciech Pszczolarski po dojezdu bodovaky slaví bronz.
Foto: SKC TUFO Prost jov

hodován až v samotném závěru. Ve
druhém bodování poprvé bodoval
Cameron Meyer a s každým dalším
odjetým kolem závodu bylo zřejmé,
že tento australský dráhový navrátilec
si jede pro zlato. Zkušený Australan
jel svůj vlastní závod, dal dvě rundy
a s komfortním náskokem šestatřiceti
bodů zvítězil před druhým Belgičanem Kennym de Ketelem, ten nasbíral bodů čtyřicet. Stejný počet bodů
nasbíral i Wojciech Pszczolarski,
ale o stříbrné medaili pro Belgičana
rozhodl poslední spurt. Sympatický

závodník z polského Brzegu podával
v celém závodě výborný a takticky vyspělý výkon. Body získával především
stylem jemu nejbližším- pomalejšími
nástupy několik kol před bodovacími spurty, hlídal si soupeře, a když se
v polovině závodu lámal chleba, tak
společně s Meyerem, de Ketelem
a Niklasem Larsenem z Dánska dal
rundu. Bohužel v závěrečném spurtu už neměl tolik sil, aby získal body.
(zv)
Výsledky najdete na straně 24
dnešního vydání
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

SÍŇ SLÁVY PROSTĚJOVSKÉHO SPORTU ROZŠÍŘIL
ATLETICKÝ CHODEC-VETERÁN ALOIS BALCAŘÍK

PROSTĚJOV Více než desetiletou historii už má
anketa Sportovec města
Prostějova. A od samého
Marek
počátku k ní neodmyslitelND
D
SONNEVEND
ně patří Síň slávy, do které
jsou každoročně uváděny známé či dokonce slavné legendy místního sportu.
Osmadvacátým členem, jenž byl mezi tyto osobnosti na nedávném slavnostním vyhlášení jmenován, se
stal Alois Balcařík, atletický reprezentant AK (dříve TJ
Železárny) Prostějov a ve veteránských kategoriích také
České republiky. Svůj neobyčejný životní příběh přiblížil
Večerníku ve vlastních vzpomínkách...
původní
ví
zpravodajství
k
pro Večerník

Sportovní zaèátky
(1942 až 1945)
„Vše začalo mým nástupem do učebního poměru k firmě Arnošt Rolný-pánské oděvy prvního září 1942.
Tato společnost kopírovala obuvníka-podnikatele Tomáše Baťu a přijímala na podzim zmíněného roku
do učení sto mladých chlapců z celé
republiky. Všichni jsme bydleli společně v ubytovnách Na hřišti za Olomouckou ulicí. V polovojenském
režimu jsme měli zaměstnání denně
od šesti hodin ráno do devíti hodin
večer, rozdělení jsme byli ve čtyřech
četách: jedné výrobní a třech obchodních.
Od roku 1943 byla firma Rolný podřízena německému vedení. A v rámci
péče o mladé muže se nezapomínalo
na sport, soutěžení v bězích, skocích a hodech, na různé hry, nástupy
a podobně. Já jsem například ve skoku
dalekém získal třetí místo výkonem
487 centimetrů bez zvláštního tréninku v konkurenci té stovky kluků.
V roce 1944 byl náš třetí ročník rozpuštěn a dán k dispozici Říši. A od
prvního ledna 1945 nás převedli na
kopání protitankových zákopů do
Hranic na Moravě. Mně se po vyšetření německými lékaři podařilo
dostat za pět týdnů domů kvůli chronické nedoslýchavosti. Žádné odškodnění za tuto práci jsem nežádal.“

Postupný odklon
k chùzi (1960 až 1968)

„Až po mnoha letech byl skok o tyči
zařazen mezi soutěžní disciplíny,
později i chůze na pět kilometrů na
dráze. V tyčce jsem se zlepšoval jen
zvolna, protože mi nevyhovovaly
švédské tyče, které byly ocelové,
nepružné a těžké. Já měl rád bambusové, jenže jsem pravidelně závodil
s nevyhovujícím půjčeným nářadím.
Teprve za lepších podmínek po zavedení laminátových tyčí a doskoku
do molitanu se mi povedl větší posun, avšak mladší mě překonávali.
Jako na hodně památné vzpomínám
na utkání o druhou ligu v šedesátých
letech minulého století v Banské
Bystrici, kde se nám Prostějovanům
podařilo vyhrát první tři disciplíny.
Na deset kilometrů chůze jsem zvítězil já v čase 57:58 minuty, ve skoku o tyči Koutný s 375 centimetry
a v běhu na 400 metrů překážek
Mrázek. Všechny další disciplíny už
pro nás byly neúspěšné, neboť soupeře Duklu Praha B reprezentovala
suita trénovaných borců-vojáků.
Po zrušení chodeckých disciplín
v atletických soutěžích jsem ukončil
hostování v TJ Železárny. V té době
se kromě jiných kratších závodů
chodily jen dva dlouhé na padesát
kilometrů: Praha - Poděbrady a Přerov - Kojetín - Přerov. V roce 1968,
kdy mi bylo jednačtyřicet let, jsem
Gymnastika a skok do
se zúčastnil prvního z těchto závodů
atletiky (1945 až 1960)
v Přerově a došel jako sedmý časem
„Po druhé světové válce jsem cvičil 5:13 hodiny. Po zranění zad (plotýnv gymnastickém oddílu Sokola ky) jsem pak absolvoval i své první
Mostkovice. Konkurovali jsme sil- Poděbrady v čase 5:20 hodiny.“
nějším Sokolu 1 a Sokolu 2 ProstěPravidelnì
jov, naši nejlepší se dokázali umísťov Podìbradech a Pøerovì
vat od druhé do čtvrté pozice. To se
(1968 až 1982)
ale mne netýkalo. Byl jsem rád, když
se mi povedlo získat aspoň osm- „Bylo pro mne důležité kromě splnědesát bodů k zařazení do družstva. ní limitu pro účast 5:40 hodiny také
(úsměv) Dost jsem se však zlepšil splnění limitu pro dosažení na diety
poté, co se ke gymnastice ve vícebo- a uhrazení nákladů za účast, což si
jích přidaly atletické disciplíny, na- jako podmínku dávala moje manpříklad běh na sto metrů, vrh koulí želka. Tohle si v mezinárodní konkua skok o tyči. Ty mě vyhouply až do renci zajistilo vždy dvacet nejlepších
krajského přeboru.
závodníků ČR a já mezi nimi nikdy
V roce 1951 jsem pak závodil na nechyběl.
okresním přeboru v atletice a ve sko- V letech 1968 až 1982 jsem padesátiku o tyči se v teniskách s vypůjčenou kilometrovou trať v chůzi absolvoval
tyčí zlepšil z 240 na 303 centimetrů, celkem devětadvacetkrát a ze třinácti
což stačilo na druhé místo za vítěz- účastí v Poděbradech se mi podařiným Mrázkem s 315 centimetry. Tak lo dosáhnout nejlepšího času 5:05
jsem vlastně začal závodit v atletic- hodiny s mezičasem na čtyřicátém
kém oddílu TJ Železárny Prostějov. kilometru 3:57 hodiny.
Radoval se z toho především můj Jednou jsem dokonce porazil vebývalý učitel tělocviku, ´strýc´ Zik- doucího střediska Dukly Praha, střímund. Což byl nestor prostějovské brného medailistu z olympijských
atletiky a otec dalších slavných Zik- her 1948 v Londýně a zasloužilého
mundů. Skok o tyči ale tehdy nebyl mistra sportu J. Doležala, což pro
zařazen do oficiálních soutěží, proto mě znamenalo velké překvapení. Od
jsem zaskakoval v různých jiných té doby platilo, že kdykoliv mu ode
disciplínách, například v trojskoku, mne hrozila další porážka, tak závod
bězích a podobně. Obecně náš klub raději vzdal. Byl o pět let starší než já
trpěl nedostatkem závodníků.“
a asi to těžce nesl.“ (úsměv)

Chodecké body pro TJ
Železárny (1982 až 2002)

„Po opětovném zařazení chůze do
atletických soutěží v podobě dvacetikilometrových závodů na okruzích, kdy prvních deset v cíli získávalo body pro oddíl, se TJ Železárny
Prostějov rozhodla znovu sestavit
družstvo chodců. Já coby pokročilý
důchodce, o něco mladší Ošlejšek
a junior Miloš Dostál jsme tak
v osmdesátých letech dvacátého století pravidelně sbírali pro svůj klub
výrazný bodový zisk.
Moje časy se pohybovaly mezi 2:10
a 2:20 hodiny, což byl velmi dobrý
výkon, na který nespecialisté nedosáhli. Jen chodci. Naše tříčlenné
družstvo přitom mělo dohromady
150 let, a proto jsme se stávali terčem
posměchu. Naše body se však oddílu moc hodily. Obecně chůze není
Alois Balca ík s n-kterými ze svých
tolik populární jako jiné atletické medailí, na trati mezinárodního závodu
disciplíny, ale zase je relativně zdra- a p i poznávání cizích kraj4.
vá, dostupná a hlavně má u člověka
Foto: 3x archiv Aloise Balca(íka.
nejdelší životnost. Těžko si předsta- zájezdů i informátoři, takzvaná očka.
vit někoho, jak třeba skáče o tyči ve A já jsem se po těchto špatných zkuvěku přes osmdesát let.“
šenostech v dalších letech o cesty do
zahraničí radši ani nepokoušel...“
Sedmý pøi mezinárodní
premiéøe (1978)
Pøíval svìtových
a evropských medailí
„První zahraniční start jsem zazna(1998 až 2012)
menal roku 1978 v italském Viareggiu. Bylo to za hluboké normalizace s omezeným povolením účasti
- pouze jeden autobus z celé ČSSR.
Člověk musel mít doporučení zaměstnavatele i sportovního oddílu,
splněné závazky a podobně. Já jsem
si aspoň nemusel vyřizovat devizový
příslib, který mi zajistil organizátor
celého zájezdu ČSTV.
Startoval jsem ve věkové kategorii
50 až 55 let a v konkurenci padesáti
soupeřů skončil v pětikilometrovém
závodu sedmnáctý, zatímco na oblíbenější trati dvaceti kilometrů podél
mořského pobřeží z toho bylo pěkné sedmé místo v čase 1:51 hodiny.
A protože šlo o silně obsazenou kategorii, dostalo medaile deset prvních v cíli, tedy i já.
Navíc jsem si vytvořil osobní rekord
celé kariéry. Největší úlevu pro mě
znamenalo, že jsem poprvé startoval výhradně mezi svými vrstevníky
a nemusel zápolit proti o generaci
mladším borcům jako při domácích
soutěžích. Pro zajímavost lze zmínit,
že v rámci současných populárních
půlmaratónů nedosahují běžci stejné věkové kategorie ani zdaleka takových časů, jako já tehdy v Itálii.“
(úsměv)
Zahranièní pauza kvùli
politice (1979 až 1998)

„Při druhém zahraničním startu
v roce 1979 v německém Hannoveru, což bylo mistrovství světa veteránů, jsem si trochu pohoršil, ale vešel
se aspoň mezi patnáct nejlepších
mé kategorie. Velké obavy jsem měl
hned během nástupu na slavnostním zahájení, když napochodovala
asi třistačlenná delegace Jihoafrické
republiky a protože tahle země byla
tenkrát v Československu na černé
listině, hrozil oficiální bojkot akce ze
strany našeho vedení.
Naštěstí naši tajní hlídači a informátoři byli asi rádi, že jsou v jiném světě, a všechno nehlásili. Já byl šťastný,
neboť zrovna před tímto zájezdem
jeden můj známý právě do JAR utekl. Stejně se z tehdejších zájezdů do
ciziny pravidelně pár lidí nevracelo,
zvlášť lékaři. Potom s tím měli obrovské problémy zmínění vedoucí

„Třetí moje atletické cesta do ciziny
se tak uskutečnila až roku 1998, a to
na mistrovství Evropy do italského
Cesenatika. Z Česka tam vyrazily
dva autobusy s devadesáti účastníky
plus dalších třicet lidí soukromými
auty. V té době jsem dosáhl věkové
kategorie 70 až 75 let, kde mě čekalo okolo dvaceti soupeřů. Na trati
dvacet kilometrů jsem skončil třetí
časem 2:13 hodiny za Belgičanem
a domácím Italem, ale před Němci,
Španěly, Francouzy, Rakušany i dalšími. Mezi konkurenty to vzbudilo
docela poplach, protože mě nikdo
neznal.
Čtvrtá cesta vedla do anglického Gatesheadu blízko Skotska, na tamním
světovém šampionátu 1999 se počet
závodníků z ČR opět vyšplhal na
nějakých 120 až 130. A pro mne šlo
o jeden z nejcennějších medailových
úspěchů na velice silně obsazené
akci se zástupci všech kontinentů.
Za dva své starty jsem bral hned tři
stříbra, ta třetí medaile byla za družstva na dvacet kilometrů. Já došel
druhý, Neuman šestý a Franěk patnáctý, porazili nás pouze Američané.
Z Evropanů jsme tedy byli nejlepší.
O rok později přišlo mistrovství Evropy 2000 ve španělském Valladolidu a tam závod na třicet kilometrů,
v němž jsem za 3:29 hodiny vybojoval svůj první zlatý kov a současně
jediný titul pro ČSR. V roce 2002
následovalo druhé místo na ME
v italském Riccione, třicetikilometrovou trať jsem zvládl v osobním
rekordu 3:24 hodiny.
Na podzim téhož roku přišel jeden
z vrcholů v podobě dvoutýdenní
letecké výpravy do australského
Melbourne na Světové veteránské
hry. Byla to obrovská akce srovnatelná s olympiádou, mezi mnoha
tisícovkami účastníků se ztrácela jen
asi čtyřicítka z naší republiky včetně
pětadvaceti atletů. Se zesnulým kolegou Bubjakem jsme se dohodli, že
oba půjdeme ve věkové kategorii 75
až 80 let pět kilometrů na dráze a on
navíc absolvuje desítku, zatímco já
dvacítku. Zrodily se z toho dvě zlaté
medaile pro něho a jedno zlato plus
jedno stříbro pro mě, když na pětce

ZÍSKANÉ MEDAILE NA MS VETERÁNÙ

ZÍSKANÉ MEDAILE NA ME VETERÁNÙ

èlenové sínì slávy prostìjovského sportu
Otokar Hořínek, Jan Mrázek, Oldřich Machač, Miroslav Černošek,
Vladimír Vačkář, Antonín Přikryl, Ivan Hoššo, Josef Pavlata, Karel
Menyház, Stanislav Bábek, Vlastimil Zeman, Robert Změlík, Milan
Čečman, Jaroslav Šalamoun, Rostislav Václavíček, Jan Hrbatý, Ivo
Skoták, Naděžda Hořínková, František Gašparík, František Sedláček, Pavel Dyba, Zdeněk Nenadál, Antonín Doseděl, Alois Copek,
Eva Krupová, Jiří Novák, Jindřich Vedmoch, Alois Balcařík.
držitel nejlepších výkonù všech dob na 20 km
d
m chùze

Vìková kategorie 80 až 85 let

2:26:05 hodiny
Vìková kategorie 85 až 90 let

2:47:50 hodiny
mne porazil o jediný metr. Každopádně jsme z celé naší národní
výpravy zajistili suverénně nejlepší
výsledky.
Co dál? ME 2003 v české Úpici první místo na 30 kilometrů za 3:34
hodiny. MS 2007 v italském Riccione
- v kategorii 80 až 85 let druhá příčka
na 5 kilometrů v čase 32:40 minuty
a vítězství na 20 kilometrů za 2:26
hodiny. ME 2012 v německém Zittau - v kategorii 85 až 90 let bronz na
5 kilometrů za 40 minut, stříbro na 20
kilometrů v čase 2:47 hodiny a navíc
třetí pozice v závodě družstev věkové
kategorie 60 až 65 let, kde čeští kluci
neměli třetího do party. Proto přibrali
mě, o dvacet roků staršího, a pak byli
úplně na větvi z toho, že jsem časem
skoro vůbec nezaostal. A při své poslední účasti na vrcholné mezinárodní akci jim pomohl k zisku bronzových medailí.“

Nezdolný veterán
jede dál (souèasnost)

„Nikdy jsem neusiloval o publicitu,
ale nepodařilo se utajit všechno, takže od roku 2000 jsem byl asi čtyřikrát vyhodnocen jako nejlepší veterán mezi sportovci okresu Prostějov
nad čtyřicet, případně nad šedesát
let. To způsobilo zmatek na bývalém
ČSTV, že na základě mých mezinárodních úspěchů museli měnit
připravené pořadí. Někteří to nesli
těžce a reagovali tak, že mi nepogratulovali, což jsem ale v jejich situaci
vzal s pochopením.“
Na závěr dodejme, že 28. května oslaví Alois Balcařík devadesáté narozeniny a v tomto
požehnaném věku se stále aktivně věnuje atletické chůzi.
Klobouk dolů!

