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SBOHEM,
VÁCLAVE!
Památce ex-ředitele reálky a zastupitele
V. Koláře jsme věnovali dvoustranu 14-15
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Martin ZAORAL
LIPOVÁ Celý život se věnuje pomoci opuštěným pejskům. Nyní
se sama ocitla v obrovských existenčních problémech. A to nikoliv
vlastní vinou. Do domu Květoslavy Petříkové v Lipové totiž den
po Velikonocích vtrhl vytáhlý lupič. Starou paní povalil na zem
a sebral všechny peníze, které patřily sedmašedesátileté dámě
a jejímu synovi. Druhý z lupičů před domem „túroval“ motor černé
fabie. Ztráta přibližně pětadvaceti tisíc korun představuje pro
nemajetný pár obrovskou komplikaci...
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Prostějov (mik) – Uzavírka Plumlovské ulice komplikuje život místním obchodníkům. „Je to hrůza,
mám třetinové tržby než za běžného provozu. To nám byl čert dlužen,“ přišla si do redakce Večerníku
postěžovat majitelka jedné z prodejen v Plumlovské. „Kdyby aspoň
ti dělníci makali na rekonstrukci
vodovodu i o víkendech, aby vše
urychlili. Ale to je ani nehne,“ dodala zklamaně obchodnice. „Věřím,
že všechny práce budou urychleny
o měsíc, na konci května by Plumlovská mohla být zase plně otevřena,“ zareagoval Zdeněk Fišer, první
náměstek prostějovské primátorky.

PROSTĚJOVSKO Čas letí jako jelen byvše do prdele střelen. Proto
se snad ani nemůžeme divit, když
krátce po Velikonocích nám nastaly zase Vánoce. Alespoň tak
to vypadalo při pohledu z okna
na mnoha místech prostějovského regionu. Náhlé ochlazení
zachmuřilo čela zejména pěstitelům ovocných stromů. Někteří
z nich by nejraději vzali spacáky
a své rozkvetlé svěřence ochránili
dutým vláknem. Četní znalci seriálu Hra o trůny zase pro dubnové
sněžení měli jednoznačné vysvětlení: zima se blíží a s ní přicházejí
Bílí chodci...

  
Stoletých přibývá. Prostějovská
primátorka Alena Rašková poblahopřála paní Josefě Schlesingerové
z Prostějova. Tato dáma se totiž
v plné svěžesti dožila 101. narozenin, které oslavila v plné parádě. Její
recept na dlouhověkost je prostý ničím se netrápit! Večerník se samozřejmě připojuje ke gratulacím.

STROMY

Tohle svět ještě neviděl! Minulý
pátek se v prostějovské porodnici narodila osmerčata, maminka
prý byla údajně na roztrhání! Pět
kluků a tři děvčátka se mají čile
k světu, otec je však neznámý...
„Můžeme potvrdit, že na porodnickém oddělení prostějovského
špitálu došlo k naprosto neobvyklé
události. Dosud se tady v historii
narodila akorát tak trojčata, ale
nyní jsme zaregistrovali rekord,
který ve světě nemá obdoby. Osm
dětí! Tím se nemohou pochlubit ni-

    

ttÁUFSâtt

Sněhové dny. Víte, proč je letos v dubnu taková zima? Dvanáct měsíčků se na Velikonoce tak opilo, že kouzelní bratři úplně zapomněli, kde kdo sedí... Zatímco v prostějovském divadle dávali hru Deštivé dny s Krajčem a Švehlíkem, ve vyšších polohách
regionu bylo k vidění nevšední představení Sněhové dny, které režírovala aprílová
příroda.

tt4UʭFEBtt

Osmnácté poučení. Říká se, že jedna prohra nás naučí víc, jak deset vítězství. Něco
na tom bude. V případě prostějovských fotbalistů je ovšem otázkou, co všechno už
je stihlo naučit letošních celkově osmnáct proher této sezóny... Tu zatím poslední si
připsali v domácím zápase s Opavou.

ttɇUWSUFLtt

Respekt! „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti bránit vaše právo to
říkat.“ Citát, který se mylně připisuje Voltairovi, trefně vystihuje celoživotní postoj
bývalého ředitele prostějovské reálky Václava Koláře k ostatním lidem. Ten by se
dal charakterizovat i jediným - dnes velmi populárním - slovem: respekt. Zásadní
přitom je, že respektovat bychom měli nejen ty, s nimiž souhlasíme či je obdivujeme, ale i ty, s nimiž se neshodneme, a jsou nám třeba něčím protivní. Právě to je
jeden z odkazů muže, s nímž se do kostela Povýšení svatého Kříže přišly rozloučit
stovky lidí.

tt1ÈUFLtt

Doteky stylu. Móda je něco tak ošklivého, že to musíme každého půl roku měnit. Za to styl je způsob, jak beze slov okamžitě vyjádříme to, jací jsme... Ano,
zatímco módní vlny přicházejí a odcházejí, styl těm lepším z nás zůstává po celý
život. Jak na to, mohla poradit i tradiční přehlídka Doteky módy. Akcí letos provázel Tomáš Hanák, kterého spolu s Markem Ebenem považuji za nejlepšího
moderátora u nás.

tt4PCPUBtt

S chlebem i bez chleba. Dorazí chlap domů a říká: Rodino, zajedeme si do Dětkovic na Zabijačkové hody! Budete si moci dát tlačenku, prejt, jitrnice, škvarky,
domácí kabanos, klobásky a paštiky... Potom se zamyslí, přijde k synovi a dá mu
facku. Manželka se ho ptá: Proč ho biješ? A otec na to: „Už ho vidím, jak to žere
bez chleba...!“ Pokud jste se zmíněné akce skutečně zúčastnili, měli jste opravdu
z čeho vybírat. Nejrůznějších pochoutek s chlebem i bez chleba bylo více než
dost.

tt/FEʏMFtt

Rychlostí Blesku. Slavná seriálová hvězda čte v obýváku Blesk. „Tomáši,“ volá
na svého muže do kuchyně, „četl jsi už dnešní drby v novinách? Co si jen ti
novináři nevymyslí! Tady píší, že máš milenku a že mě opouštíš. Prý jsi se už
i odstěhoval. Tomáši, slyšíš mě? Tomáši! Tomáši…?!“ Nakouknout do světa populárních herců a bulvárních médií jste mohli v divadelní hře Hvězda. V hlavní
a jediné roli se představila Eva Holubová.

   !"
Kolečkářová to vzdala! Ignorovala
dvě jednání nového zastupitelstva,
před tím třetím podala společně
s Janou Pavlíčkovou Hlebovou dokonce rezignaci na post opoziční zastupitelky! Bývalá starostka Držovic
Blanka Kolečkářová zřejmě nepřenesla přes srdce nedávnou drtivou
porážku v předčasných volbách.







         !"

Agentura 

„6 dnù Veèerníku v kostce“
 

rubriky
Večerníku

Martin ZAORAL

   
Prostějov (mik) - Jak Večerník informoval, prostějovská zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova se stala
Ženou regionu v Olomouckém
kraji. Má však šanci získat ještě
prestižnější celorepublikový titul
v této tradiční anketě. „O termínu
a místu konání celostátního finále
jsme již dávno měli být informováni, bohužel se tak ještě nestalo.
Organizátoři stále ještě nejsou rozhodnuti, kdy a kde k vyvrcholení
letošní Ženy regionu dojde,“ řekla
Večerníku Milada Sokolová.

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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Prostějov (mik) - Jediná prostějovská májka bude stát již tuto sobotu!
Drozdovičtí nadšenci se ji chystají
vztyčit okolo desáté hodiny dopolední. „Těšíme se na tento okamžik.
A běda tomu, kdo by se nám ji
pokusil předčasně pokácet,“ zubí se
Pavel Makový, majitel zdejší
pohřební služby.

letos slavíme jubileum...

rubriky
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kde jinde na zeměkouli,“ mnula si
ruce tisková mluvčí prostějovské nemocnice Raduna Milošová. Podle
informací naší slovutné agentury
však matka Elefanta Mesárošová
nechce prozradit jméno otce svých
dětí. „Na to má právo. Každopádně to ale musel být pěkný kanec,“
podotkla mluvčí špitálu.
Už dnes se do porodnice chystá
delegace z prostějovské radnice.
Konšelé se totiž narychlo rozhodli
odměnit matku, která se takto výrazně zasloužila o nečekaný nárůst
prostějovského obyvatelstva. „Bývá
zvykem, že každé výjimečné dítě
odměňujeme dvěma tisíci korunami. Takže nyní máme připravených
šestnáct tisícovek, množstevní slevu
nepožadujeme,“ uvedla Ivana He-

KRIMI


Počet vloupání do rodinných
domů či bytů v Prostějově povážlivě stoupá. Minulý týden se
„napakoval“ dosud neznámý
zloděj, který po rozbití okna
pronikl do domu v severovýchodní části Prostějova. Zřejmě
věděl, kam jde krást, odnesl si
skutečně tučnou kořist...

300+700
Majitel nemovitosti totiž po
návštěvě navýsost nezvaného
hosta přišel kromě jiného také
o tři sta amerických dolarů a
sedm set euro. A k tomu všemu
ještě lapka odnesl pětadvacet
zlatých šperků. To vše bratru
za 115 000 korun. Otázkou
zůstává, proč si majitel takové bohatství nechává vůbec
doma...

PØÍŠTÍ ÈÍSLO
&'()*+,.6
V ÚTERÝ
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meráková, náměstkyně primátorky pro školství a rizikové porody.
„S maminkou osmerčat si ráda pěkně v klidu a soukromí popovídám.
Chtěla bych vědět, kterej samec ji
přivedl do těhotenství,“ dodala.
Prostějov se tak po delším čase
může opět dostat do světové Guinnessovy knihy rekordů. „Je to tak.
Zatím jsme v této knize zapsáni
jen díky nejdražšímu aquaparku
na světě či nejdéle trvajícímu jednání zastupitelstva. Konečně tam
bude něco, čím se můžeme chlubit,“
míní primátorka Prostějova Alena
Rašáková.
Agentura Hóser se snažila pořídit
krátký rozhovor se šťastnou maminku osmerčat. Elefanta Mesárošová to však odmítla. „Jsem celá

roztrhaná. Mám zatím jedenáct
dětí, ale každé z nich jsem porodila
zvlášť. A teď tohle,“ řekla přes zavřené dveře čerstvá matka osmerčat.
Agentura Hóser zjistila, že paní
Mesárošová na svých dosavadních
jedenáct dětí pobírala od státu
osmdesát tisíc korun na příspěvcích. Kolik to bude teď, to si ani nedovedeme představit. Každopádně
ještě tři děti a dají se postavit dvě
nové fotbalové Mesárošovy jedenáctky...
Za Agenturu Hóser Majkl

Právě tolik lidí se uplynulý čtvrtek přišlo do kostela Povýšení
svatého Kříže rozloučit s bývalým ředitelem Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova a dlouholetým komunálním
politikem Václavem Kolářem.
Církevní obřad trval půldruhou
hodinu.
#$'$ "

TOMÁŠ
HANÁK
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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.

!#$%& 

Populární herec a moderátor bavil v pátek večer diváky sedmnáctého ročníku Doteků módy v sále
prostějovského divadla. Miláček
především ženských srdcí byl excelentním průvodcem večera, od
pořadatelů tradiční akce to byl
skvělý tah.
#$)% '()"

„JÁ TO FURT
ŘÍKALA, ALE
NIKDO MĚ
NEPOSLOUCHAL!

LUBOMÍR POLHOŠ

Náměstkyně primátorky
Ivana Hemerková
takto komentovala
výsledky pátečních zápisů
do základních škol
a další úbytek dětí,
což před lety
ona sama předpovídala

se narodil 24. října 2001 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 20. dubna
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 16 let, měří mezi 163 až 166
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlnité vlasy.

POÈASÍ v regionu

ROMAN POHLODKO
se narodil 7. dubna 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. prosince
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 44 do 45 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hnědé oči, černé vlasy
a nosí vousy, takzvané strniště.
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PROSTĚJOV V polovině února jsme informovali
o kuriózní havárii třiatřicetiletého prostějovského
bezdomovce. Ten v ulici Josefa Lady najel s kolem
a vozíkem plným starého papíru na obrubník chodníku a po drsném pádu musela alkoholem zmoženého
chlapíka odvézt sanitka do nemocnice. Večerníku se
podařilo získat exkluzivní výpověď muže, který se po více
než dvou měsících přiznal, že byl opilý, jak zákon káže!



Michal KADLEC
Známou postavičku můžeme i dnes
spatřit po celém Prostějově. Jiřího
Noska uvidíte nejčastěji s kolem, za
kterým má zapřažen vlastnoručně
vyrobený vozík. „Žiju na ulici už několik let a nezbývá mi nic jiného než
se živit sběrem starého papíru nebo
železa. Nepobírám žádnou podpo-

ru v nezaměstnanosti ani sociálku,“
svěřil se Večerníku muž, který se do
Prostějova před časem přistěhoval z
Rožnova pod Radhoštěm.
Na nehodu z 11. února si i dnes velmi dobře vzpomíná, přestože při
ní utrpěl vážný úraz hlavy. „Byla to
moje blbost, ale na tom kole jsem
nejel, nýbrž jsem ho vedl vedle sebe.
Ve vozíku jsem měl totiž nějakých

pětadevadesát kilo papíru... A co je
horší, těsně předtím jsem vypil skoro na ex tři litry krabicového vína.
Byl jsem jako dělo, ve špitále mi pak
naměřili 5,28 promile,“ přiznal Jiří
Nosek. Vzhledem k utrpěnému zranění jej pak policisté prý ani nepřeváželi na záchytku. „Nějakou dobu
jsem pobyl v nemocnici, měl jsem
proraženou hlavu. Najel jsem s ko-

   

lem blbě na rantl a upadl na něj,“
shrnul svoji havárku v ulici Josefa
Lady třiatřicetiletý bezdomovec.
Na publicitu je prý zvyklý. „Vždyť já
byl ve Večerníku už pětkrát! Skoro
vždycky to bylo proto, že jsem něco
vyvedl. Jen jednou jste mě vyfotili
normálně, když mi paní Sokolová
před místním nádražím nalévala polévku,“ zazubil se Jiří Nosek.
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DRŽOVICE To jim zřejmě zas
až tak o obecní blaho nejde!
Bývalá starostka Držovic Blanka Kolečkářová, která nedávné
předčasné volby prohrála na celé
čáře, nyní dokonce rezignovala
i na post opoziční zastupitelky.
Stejně tak se zachovala také její
dřívější zástupkyně Jana Pavlíčková
Hlebová. Ani jedna z nich nepřišla
na již dvě konaná jednání nového 3   .  '          '#  4  ,    !#   .   
3$ , '.  5 6 3 ' #$  
2x foto: Michal Kadlec
zastupitelstva, na tom třetím se již
je zároveň sesadily i z vedoucích postů je odmítli nahradit první dva kandidáti předčasných volbách budeme hlasovolili jejich nástupci!
v obci, jenž zastávaly uplynulých de- z hnutí Starostové a Nezávislí Monika vat o jejich členství v nejvyšším orgánu
Michal KADLEC set let. „Paní Kolečkářová společně s Konečná s Tomášem Hrdličkou. Oslo- obce,“ sdělil Večerníku počátkem uppaní Pavlíčkovou Hlebovou podaly ve vili jsme tedy další dvojici a ti nominaci lynulého týdne Jaroslav Studený, staObě dámy viditelně neunesly drtivou čtvrtek třináctého dubna rezignaci na na nové zastupitele Držovic přijali. Na rosta Držovic.
porážku v předčasných volbách, které posty zastupitelek Držovic. Stejně tak v pořadí třetím zastupitelstvu obce po
pokračování na straně 13 >>>
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PROSTĚJOV Na přetřes posledního jednání zastupitelstva města
konaného v pondělí 3. dubna se
dostal i skandál v podobě nákupu
pozemku v Brněnské ulici od dnes
již bývalého pracovníka odboru
rozvoje a investic prostějovského
magistrátu Kamila Janečka. Opozice chtěla revokovat usnesení ze
září loňského roku, kdy zastupitelé
tomuto kšeftu za necelé čtyři miliony korun požehnali.
„Výše zmíněný materiál předložený na
jednání dne pátého září loňského roku,
kterým zastupitelstvo schválilo prodej
pozemku, neobsahuje v rozporu s
jednacím řádem komplexní informace, ani pokud jde o zainteresovanost
zaměstnance magistrátu Kamila Janečka, ani upozornění na možný střet
zájmů, ani informace o tom, že v roce

2010 byla městu Prostějovu předložena nabídka k odkoupení pozemku
společně s dalšími parcelami za podstatně nižší cenu,“ odůvodnil návrh
na revokaci usnesení a zrušení kupní
smlouvy jeden z opozičních zastupitelů. Kamil Janeček podle něj nakoupil
dříve zmíněný pozemek spekulativně,
protože jako vysoce postavený úředník
měl přesné informace o tom, že město
bude parcelu nutně potřebovat pro
výstavbu průmyslové zóny. Janeček
opustil vedoucí místo na odboru rozvoje a investic k 31. prosinci loňského
roku, ale ze čtyř milionů korun od
města se může těšit i nadále.
Pro návrh opozice revokovat původní rozhodnutí zastupitelstva bylo
pouze jedenáct zastupitelů, dalších
sedmnáct se hlasování zdrželo...
(mik)
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PROSTĚJOV Poslední roky nejde o nic výjimečného. V Prostějově se rodí čím
dál tím méně dětí, což se následně odráží i na stále slabším počtu budoucích
„prvňáčků“, kteří přijdou se svými rodiči k zápisům do základních škol. Nejinak
tomu bylo i minulý pátek...
(mik)
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PROSTĚJOV V Brodecké ulici,
která se pomalu ale jistě plní rodinnou zástavbou, došlo minulé
úterý k neštěstí. Pětadvacetiletý
dělník byl zavalen panely montovaného domku, které se bůhví
proč nekontrolovatelně sesunuly
z korby nákladního vozidla. Těžce zraněného mladého muže přepravil vrtulník letecké záchranky
do olomoucké nemocnice.

4

letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

STÍNY MINULOSTI

Garáž v Krasicích si už neopravíte "  )% '$ ()(' 56%
Zaměstnanci muzea musí invalidní spoluobčany vynášet

; 

PROSTĚJOV Absurditám s územním plánem stále není konec.
Úspěšná společnost Gala ve svém
výrobním závodě v Krasicích zaměstnává stovky lidí. Přesto na ni
tvůrci plánu zapomněli a na jejím
místě namalovali nové veřejné
centrum Krasic. To se následně
posunulo o pár metrů dál, kde zase
stojí téměř sto dvacet garáží obyvatel nedalekého sídliště. Zajímalo
nás, jak se situace v tomto ohledu
vyvinula.
Milan Peterka provozuje svůj autoservis v jedné z garáží v Krasicích
v sousedství areálu Galy. Před rokem

Napsáno
pred


na něm chtěl zvednout střechu, aby
mohl své podnikání rozšířit. Na úřadě mu však řekli, že s tím nemůže nic
dělat, protože se jeho autodílna bude
po brzké změně územního plánu nacházet v zelené zóně, ve které nelze
provádět jakékoliv stavební úpravy.
V budoucnu by na jejím místě navíc
měl vzniknout lesopark. Pan Peterka
není sám, na pozemku stojí dalších
téměř sto dvacet podobných garáží. Prvotní reakce majitelů na fakt,
že by jejich nemovitosti mohly být
v budoucnu zbourány, byly mírně
řečeno zamítavé. Jak se má situace
nyní? „Pokud vím, tak připravovaná

změna územního plánu stále ještě
nebyla schválena. Nicméně nám
bylo opakovaně řečeno, že garáže už
jsou pouze na dožití a žádné stavební
úpravy již velmi brzy na nich nebude
možné provádět. I z tohoto důvodu
jsem od svého záměru na rozšíření
dílny nakonec upustil,“ konstatoval
aktuálně Milan Peterka. Má tedy
město skutečně v úmyslu vykupovat
garáže, zbourat je a udělat místo nich
lesopark? „Současní majitelé se něčeho takového bát nemusí. Třeba za padesát let je to ovšem možné,“ uzavřel
náměstek prostějovské primátorky
Zdeněk Fišer.
(mls)
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dovali výtah pro invalidní občany.
Neumožní nám to záporný postoj
památkářů,“ vyjádřil se náměstek
primátorky Zdeněk Fišer.
Přitom existují hned dvě varianty,
kde by mohl výtah fungovat. Jednou
z nich je prostor u ZLATÉ BRÁNY.
„V tomto případě by nám to ovšem
památkáři nepovolili. Navíc si myslím, že by to nevypadalo pěkně
a bylo by to problematické i s ohledem na zabezpečení muzea,“ vyjádřil

se ředitel prostějovského muzea
Daniel Zádrapa. Nabízí se ještě
jedna možnost. Výtah by totiž mohl
vzniknout ve dvoře prostějovské fary.
„Fara je ale ve vlastnictví olomouckého arcibiskupství. Jednání s ním
před časem vedl můj předchůdce.
Nedopadla však bohužel dobře,“
dodal Zádrapa, který sám na toto
téma s arcibiskupstvím nejednal.
„Zatím nebyl čas,“ vysvětlil na závěr.
(mls)

Sokoli prodávají  + , - ., /
Velmi špatná finanční situace
donutila prostějovské sokoly
prodat svůj areál za Kosteleckou ulicí, který drželi v majetku
dlouhá desetiletí. Areál, jehož
součástí je několik sportovišť
včetně dvou krytých tělocvičen,
velodromu, tenisových dvorců,
minigolfu a koupaliště, nabízí
Tělovýchovná jednota Sokol I
Prostějov k odkupu naší radnici. Když jsme zjišťovali, zda by
prostějovští konšelé na nabídku
kývli, místostarosta Miroslav

Pišťák odpověděl bez vytáček. „Neříkám, že ne. Záleží na
ceně!“
Prostějovští sokoli se k tomuto
razantnímu kroku rozhodli na
poslední valné hromadě jednoty,
která se zaobírala tíživou finanční
situací. „Tu chceme řešit prodejem
sokolského stadionu za Kosteleckou ulicí, a to včetně koupaliště.
O to nás ostatně požádal starosta
města Jan Tesař už vloni v červnu.
A letos jsme o této žádosti jednali
a musím říct, že je to pro nás vel-

ká výzva,“ řekl Večerníku starosta
TJ Sokol I Prostějov Richard Beneš. Je ale docela možné, že sokoli
by se k prodeji stadionu rozhodli
i bez předchozího kontaktu se starostou Prostějova. „Učinili jsme
radikální rozhodnutí, neboť naše
jednota nemá, a s velkou pravděpodobností ani mít nebude volné
prostředky na nutné rekonstrukce
prakticky všech nemovitostí po celém areálu. Nemáme nyní jednoduchou pozici. Na jedné straně je ekonomická situace, na straně druhé je

náš sokolský majetek, který sokoli
sami a ze svých vlastních prostředků vybudovali. Po listopadu 1989
jsme navíc dlouhá léta čekali na
soudní rozhodnutí o vrácení majetku. Bohužel peníze jsou peníze,
a ty my nemáme,“ potvrdil s lítostí
v hlase Richard Beneš.
Snad jediné, co mohlo sokolům
přinášet alespoň nějaké finanční
prostředky do jejich pokladny, bylo
koupaliště. „Přestože nám každoročně pomáhala dotacemi radnice,
v období od roku 2003 do roku

17041210419
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PROSTĚJOV Utíká to jako voda.
Když se v srpnu 2009 chystala
oprava fasády prostějovského
muzea, mluvilo se i o tom, že
následující rok bude v budově
nainstalována zdviž pro vozíčkáře.
Po sedmi letech je výtah stále
v nedohlednu. Jak je to možné?
A podaří se tuto situaci v budoucnu změnit? Podívali jsme
se aktuálně na jeden ze Stínů
Prostějovska, který leží přímo
v centru města.
Prostějovští vozíčkáři se před lety
na výtah do muzea těšili marně.
Zaměstnanci muzea je totiž k výstavním sálům museli vynášet po dlouhém
schodišti. Vytáhnout je až nahoru pak
vždy bylo úkolem pro skutečné siláky.
Poměry se ani po několika pokusech
a řadě urgencí nezměnily. Muzeum
je tak řadu let poslední veřejnou institucí v centru města, která nemá bezbariérový vstup.
Jeho budovu vlastní město, které
do ní za poslední roky investovalo
kolem 15 milionů korun. Vybudování výtahu je však zakleté, situace se v tomto ohledu za poslední
roky nijak nehnula z místa. „Není
možné, abychom v muzeu vybu-

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: náměstí Svatopluka Čecha
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2006 jsme vykázali finanční ztrátu
ve výši 407 tisíc korun. Navíc v roce
2005 nám hygiena povolila provoz
jen na výjimku,“ uvedl Beneš.
A co na to město? Přestože ještě
žádné oficiální setkání mezi oběma stranami neproběhlo, radní se
netají s tím, že o možném odkupu
uvažují. „Oficiální nabídku jsme
od sokolů ještě neobdrželi, vím
však přesně, o čem jednala jejich
poslední valná hromada. Vnímáme ale už to, že součástí kupní
smlouvy by měl být závazek města,
že v areálu vznikne památník, který připomene zásluhy prostějovských sokolů při vybudování tohoto sportovního areálu. Druhou
podmínkou by měl být náš závazek, že areál zachováme výhradně
jen pro sportovní účely,“ prozradil
Večerníku místostarosta Prostějova Miroslav Pišťák.
Utajovaná zatím zůstává cena, za
kterou by sokolové byli ochotni
areál za Kosteleckou ulicí městu
prodat. „Tu ještě neznám ani odhadem,“ zkonstatoval Pišťák. „Než
půjdeme ven s konkrétní finanční
nabídkou, musí nám celou obchodní transakci povolit ústředí České
obce sokolské. Nechceme na prodeji vydělat, jsme moderní jednotou, která dokáže uvažovat reálně,“
vyjádřil se Richard Beneš.




   
O dva roky později už byl sportovní areál za Kosteleckou ulicí
v majetku města. Radní si se
sokoly plácli poměrně rychle.
A bylo to ku prospěchu věci.
Radnice se dala hned do nákladných rekonstrukcí, ta na velodromu vlastně pokračuje dodnes. Jen slibované koupaliště se
pořád nedaří obnovit... Zato
kus pozemku ve sportovním areálu věnovalo město spolku Prostějov olympijský. A jak všichni
víme, v plném proudu je na něm
již výstavba Národního olympijského centra. Za posledních
osm let se tak celý areál změnil
takřka k nepoznání.
(mik)

letos slavíme jubileum...



Ztracená korela
V odpoledních hodinách minulého
úterý 18. dubna bylo přijato telefonické sdělení o odchycené korele na
zahradě oznamovatele v Rejskově
ulici. Strážníci vyjeli na místo a opeřence od muže převzali. Papoušek
byl předán do zverimexu ve Vodní
ulici. Zda si ho někdy vyzvedne majitel, to zůstává ve hvězdách...

Velikonoční rvačky
I ženy bývají agresivní. Během velikonočních svátků byli strážníci
čtyřikrát přivoláni ke sporům mezi
partnery. Ve dvou případech se
jednalo o napadení muže ženou.
První nahlášená událost se stala
předminulý pátek 14. dubna hodinu po půlnoci. Dotyčný jednapadesátiletý muž o dvanáct let mladší
ženě sprostě nadával a i před přítomnými strážníky ji neustále urážel. Po půl hodině vyjížděla hlídka
na podobné oznámení. V tomto
případě byla útočníkem dvaadvacetiletá žena. Dle slov osmadvacetiletého muže bylo její chování
velice agresivní. Z důvodné obavy
o svoje zdraví použil proti podnapilé partnerce slzný sprej a poté
utekl ven. Ve třetím případě ohlásil
soused hlasitou partnerskou hádku
v odpoledních hodinách minulého
pondělí 17. dubna. Třiašedesátiletý muž slovně napadal svoji o tři
roky starší družku a urážel ji hanlivými výrazy. Na poslední událost
vyjížděli strážníci téhož dne, před
třiadvacátou hodinou, po oznámení čtyřicetiletého muže, kterého partnerka nechtěla pustit do
bytu. Ten hlídce uvedl, že spory
s šestatřicetiletou přítelkyní trvají
delší dobu. Před dvěma dny od ní
dostal pěstí do ucha, na které ještě
neslyší. I teď mu opět dala facku.
Na zvonění a bouchání strážníků
dotyčná dveře odemkla, napadení
svého partnera ovšem popřela. Ve
všech čtyřech případech se jedná
o návrhové přestupky, o čemž byli
zúčastnění aktéři poučeni.

Zablokoval hříšníka

Předminulou sobotu 15. dubna
v odpoledních hodinách bylo nahlášeno zakázané jednání muže
v Brněnské ulici. Dotyčný přijel vozidlem na cestu za čerpací
stanici a tam vysypal stavební
suť. Oznamovatel svým vozidlem jeho automobil zablokoval,
aby nemohl odjet a přivolal hlídku
městské policie. Strážníci na místě
kontaktovali oba muže. Osmadvacetiletý přestupce se k uvedenému počínání přiznal. Ve vozidle
měl ještě několik kýblů rumiska.
Uvedl, že do trávy vysypal pouze
jeden. Hlídkou byl muž vyzván
k uvedení místa do původního
stavu. To ihned učinil. Poté byli
oba muži poučeni o předání případu k dořešení správnímu orgánu. Zde je možné za založení
skládky, umístění odpadu mimo
místa k tomu určená uložit pokutu do padesáti tisíc korun.
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ŽENAzpírajícího
USNULA NA
WC,
MILENEC
PROKOPL
DVEŘE!
se násilníka vyvedla z baru policie
PROSTĚJOV Ustlala si na veřejném záchodku, zatímco přítel vybuřoval! K nevšední scéně došlo minulé úterý 18. dubna večer v jednom z prostějovských barů.
Spolu si do něj vyšla dvojice partnerů, ovšem večírek pro ně neskončil dobře. Žena
si totiž „dovolila“ dát si na záchodě trošku delšího šlofíka, což jejího přítele značně
rozzuřilo. Prokopnutí dveří od záchodu bylo v tu chvíli asi to nejmenší. Po příjezdu
hlídky se pustil ostře i do strážníků...

Michal KADLEC

!"&&$,

krimi

Problémy v baru nastaly těsně před dvacátou hodinou. „V tu chvíli byla přijata žádost od kolegů z Policie
ČR o prověření události v provozovně, kde měla mít
obsluha nespecifikované problémy s hostem. Okamžitě tak byla vyslána hlídka, načež strážníci na místě zjistili, že na toaletě se uzamkla jedna z návštěvnic
a déle jak půl hodiny nereaguje na žádné vnější podněty,“ sdělila Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Situace se záhy začala vyostřovat... „Ještě před příjezdem strážníků se příteli uzamčené ženy podařilo
dveře kopem poškodit. Na žádost hlídky byli přivoláni přes operační středisko městské policie také
hasiči. Ti dveře od záchodu otevřeli. Uvnitř se nacházela spící žena. Po probuzení uvedla, že nemá žádné
zdravotní komplikace, ale pouze usnula, a to vlivem

NĚMČICE NAD HANOU Nejenom ve městě se hosté perou v baru a napadají strážce zákona. Policisté měli co dělat i s dvojicí mužů,
kteří se do sebe pustili při pijatice v Němčicích
nad Hanou. Velikonoční oslava skončila neslavně, jeden z hrubiánů skončil spoutaný na
záchytce!
„Po třetí hodině v noci z pátku čtrnáctého na
sobotu patnáctého dubna zasahovali policisté v
baru v Němčicích nad Hanou. Podle oznámení
zde mělo dojít ke vzájemnému napadení mezi
dvěma hosty. Šetřením na místě policisté zjistili,
že nejprve verbálně vedený konflikt mezi muži ve
věku dvaačtyřiceti a pětatřiceti let měl následně
eskalovat až k fyzickému napadení. Oba muži při
potyčce utrpěli zranění,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Problém byl, že jeden ze silně podnapilých rabiátů se pak pustil i do policistů! „Starší z mužů


Bral dolary i šperky

požití většího množství alkoholu. Za prokopnuté
dveře svým partnerem pociťovala vlastní odpovědnost, proto škodu sama od sebe uhradila,“ popsala
událost Greplová.
V tu chvíli se zdálo, že kuriózní případ je dořešen
a všichni se v klidu mohou rozejít domů a hasiči
společně s policisty na své základny. Omyl! „Přítel
jednatřicetileté ženy se během řešení situace choval
vulgárně, dokonce se pokusil fyzicky napadnout jednoho z přítomných hostů. Proto byl strážníky vyzván
k zanechání protiprávního jednání a prokázání totožnosti. Po neuposlechnutí výzvy byly proto použity
donucovací prostředky, hmaty a chvaty sebeobrany.
Následně byl vyveden ven z prostor a převezen ke zjištění totožnosti na Policii ČR,“ popsala nutné opatření
tisková mluvčí prostějovských strážníků.
Celá záležitost byla předána příslušnému správnímu
orgánu k dořešení. „Za neuposlechnutí výzvy úřední

RVAČKA v Němčicích
h
V poutec

byl agresivní ještě i po příjezdu policistů, kdy jejich výzvu k uklidnění neuposlechl. Dechovou
zkouškou policisté u muže změřili hodnotu 2,61
promile alkoholu v dechu. Pro přetrvávající agresivní výpady policisté využili svého zákonného
oprávnění a agresivního muže zajistili a k vystřízlivění umístili do protialkoholní záchytné stanice.
Zákrok policistů se obešel bez zranění a škody na
majetku. Oba muži jsou v současnosti podezřelí
ze spáchání přestupku proti občanskému soužití,
za který jim hrozí pokuta až do výše dvaceti tisíc
korun,“ dodal Kořínek.
(mik)
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osoby při výkonu její pravomoci má komise pro projednávání přestupků možnost třiatřicetiletému muži
udělit pokutu až do výše deseti tisíc korun,“ dodala
Tereza Greplová.

PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku vyjde kvùli
Státnímu svátku

2. kvìtna 2017

KRÁSNÉ
PRVOMÁJOVÉ
OSLAVY

ZA ZMLÁCENÍ HOMOSEXUÁLNÍHO
KAMARÁDA PADLA PODMÍNKA!
Andrea Řeháková dostala třicet měsíců podmíněně, případ však nekončí

PROSTĚJOV Za vším hledej ženu. Možná že najdeš i dvě... Tak by se
dal shrnout případ loupežného přepadení homosexuálního narkomana z Kostelce na Hané, na kterého si došlápla trojice zakuklenců.
Příběh pomsty, inspirovaný americkými akčními seriály, o němž informoval Večerník již v minulém vydání, se probíral minulé úterý u
prostějovského soudu. V kauze padl rozsudek. A byli jsme opět toho
svědky!

Martin
ZAORAL
K loupežnému přepadení došlo už
koncem roku 2015. Na policii jej nahlásil přepadený Michal Šindler, který při
něm přišel o notebook, mobil a peníze.
Navíc se zraněními skončil v nemocnici. Vzhledem k tomu, že byli pachatelé
maskování, měli kriminalisté ztíženou
roli. Případ byl nejprve odložen, teprve
později se objevila indicie, která ukazovala na možné pachatele. Přestože se tato
stopa ukázala jako chybná, během jejího
vyšetřování vyšlo najevo, že Šindlerova
kamarádka Andrea Řeháková, která
s ním v době přepadení seděla v autě, ví
o předmětné záležitosti víc, než původně policistům přiznala. Po obvinění
se u soudu plně doznala a dokonce
označila i trojici mužů, kteří celou

akci provedli. Bohužel pro obžalobu
se jednalo o jiné chlapíky, než byli „na
první pokus“ obviněni...
„Policisté při prvním výslechu trvali na
tom, že to udělal někdo jiný, nechtěli
pravá jména slyšet,“ vyjádřila se Řeháková, která se na konkrétní akci domluvila s kamarádkou a třemi známými.
„Nejprve jsem s Michalem Šindlerem
spáchala úvěrový podvod, když jsem
při půjčování peněz tvrdila, že jsem
zaměstnaná v jeho firmě, což nebyla
pravda. On si však na moje jméno bral
další půjčky, o kterých jsem nic nevěděla. Proto jsme se s Anetou Píchalovou domluvily, že se mu pomstíme,“
vyjádřila se doslova Andrea Řeháková,
která přímo u soudu označila i tři muže,
kteří měli loupežné přepadení spáchat.
„Aneta u toho chtěla být také, proto
s nimi jela v autě a skrývala se na zadním
sedadle,“ dodala.
Dle senátu vše proběhlo přesně tak, jak to
obžalovaná popsala. „Nevidíme důvod,

V období od 14. do 17. dubna se
dosud nezjištěný pachatel vloupal do rodinného domu v severovýchodní části města. Pachatel do domu vnikl po násilném
překonání okna. Následně dům
prohledal a odcizil z něho dva
notebooky značek Asus a Sony,
finanční hotovost dvacet tisíc
korun, tři sta amerických dolarů,
sedm stovek euro a pětadvacet
kusů zlatých šperků. Škodu na
odcizených věcech majitel vyčíslil na 115 000 korun. Škoda způsobená poškozením okna dosud
vyčíslena nebyla. Pachateli tohoto skutku v případě dopadení
a prokázání viny za přečin porušování domovní svobody a přečin krádež hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Pøíští èíslo
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Cyklista s 2,99 promile
Po rozsáhlé velikonoční razii
zjistili policisté v dalších dnech
v rámci dopravně bezpečnostní akce přímo v Prostějově také
dalších šest řidičů pod vlivem
alkoholu. Pět z nich je podezřelých z přestupku podle zákona
o silničním provozu. Jedná se
o tři řidiče automobilů, u kterých
policisté při silniční kontrole
změřili hodnotu do jednoho promile alkoholu v dechu a dva cyklisty. Jeden z cyklistů je pak zároveň i rekordmanem akce, protože
u něho policisté změřili hodnotu
2,99 promile alkoholu v dechu.

Vloupal se pro obraz
Dosud nezjištěný pachatel se
v přesně nezjištěnou dobu
v průběhu měsíce dubna vloupal do neobydleného domu
v centru města. Pachatel nejprve překonal oplocení a vnikl na
pozemek u domu. Z toho poté
po násilném překonání vstupních dveří vešel do domu, který celý prohledal, přičemž poškodil čtvery interiérové dveře
a poté i dveře a zárubeň předního vstupu. Z domu pachatel
odcizil jeden obraz a další dva
poškodil. Svým jednáním způsobil škodu, která nebyla dosud
přesně vyčíslena, zjevně ale
přesahuje výši 10 000 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu poškození cizí věci
a přečinu krádeže. Za ty pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
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proč by si cokoliv vymýšlela,“ konstatovala soudkyně Adéla Pluskalová, která
dosud netrestané Řehákové za podíl na
loupežném přepadení a dva úvěrové
podvody vyměřila trest ve výši třiceti
měsíců podmíněně. Další tři obžalovaní
byli viny ohledně loupežného přepadení
zproštěni.
Tím však celá záležitost zřejmě nekončí. Je více než pravděpodobné, že
vyšetřování případu bude pokračovat
a zaměří se na bratry Romana a Jana B.

a také na Michala V. Právě ty totiž Řeháková uvedla jako své spolupachatele.
„Nechápu ani to, jak z celé záležitosti
vypadla Aneta Píchalová,“ upozornila soudkyně na druhou z žen stojící
v pozadí vlastního přepadení. Ta v této
konkrétní záležitosti nebyla vůbec obviněna.
Všichni obžalování s rozsudkem souhlasili, státní zástupkyně si ponechala
lhůtu pro možnost odvolání. Rozsudek
tak ještě není pravomocný.
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děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!

Dominik HLAVÁČ
16. 4. 2017 49 cm 2,95 kg
Prostějov

Oliver ENEV
18. 4. 2017 50 cm 3,50 kg
Kostelec na Hané

Silvie KOUTNÁ
15. 4. 2017 49 cm 3,30 kg
Olomouc

lika minut může mrtvice udeřit znovu
a mnohem silněji. Nepodceňujte situaci
a vždy volejte 155. Rychlá pomoc, poskytnutá do čtyř hodin od počátku příznaků, může odvrátit negativní následky.
Jen vyšetření neurologa může potvrdit
nebo vyloučit CMP. Zároveň je ale také
na místě věnovat pozornost preventivním opatřením a vyšetřením, která budou v rámci Dne prevence CMP nabízena lidem zdarma,“ dodává vrchní sestra.
Den prevence CMP zahrne konkrétně měření krevního tlaku a pulsu,

!< &
vyšetření hladiny krevního cukru,
měření tuku i odborné poradenství nutričních terapeutů v oblasti
výživy. Akce, která proběhne ve středu
26. dubna od 8:00 do 12:00 hodin ve
vstupní hale Nemocnice Prostějov, je
určena všem věkovým skupinám. Cévní mozková příhoda sice nejčastěji postihuje osoby starší 65 let, častěji muže,
u žen ale naopak bývají důsledky fatálnější, kdy vlivem vyššího hormonálního
zatížení organismu více než polovina
případů CMP končí smrtí.
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.

)' %) $'2 !5 26/&7

nervové buňky začnou odumírat. Po několika hodinách je mozek již nenávratně
poškozen a postižená osoba si pravděpodobně ponese následky do konce
života. Výjimkou pak bohužel nejsou ani
úmrtí,“ varuje Božena Böhmová, vrchní
sestra neurologického oddělení Nemocnice Prostějov.
Na rozdíl od infarktu myokardu,
který se projevuje typickou silnou
bolestí za hrudní kostí, u mozkového
infarktu, tedy cévní mozkové příhody, příznaky tolik jednoznačné nebývají. V některých případech se objevuje
pokles koutku úst či poruchy řeči, jindy
přichází ochrnutí či slabost na končetinách jedné poloviny těla, případně i náhlé poruchy vědomí. Záleží vždy na tom,
jaká část mozku je infarktem zasažena.
Vřaděpřípadůpakmůžejítijenomálovýrazné poruchy citlivosti, brnění končetin
a obličeje, dvojité vidění, závratě, zvracení či bolest hlavy bez zjevné příčiny.
„Pokud se kterýkoliv z těchto signálů
objeví, je potřeba ihned jednat, a to i v
případech, kdy postiženého nic nebolí
a potíže ustupují, neboť již během něko-
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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.

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Tuto středu 26. dubna pořádá prostějovská nemocnice osvětovou akci
pro širokou veřejnost zaměřenou na
prevenci a příznaky cévní mozkové
příhody. Toto náhlé postižení určité
oblasti mozku zasáhne ročně pětatřicet tisíc Čechů. Cévní mozková
příhoda je také hlavní příčinou trvalé
invalidity i třetí nejčastější příčinou
úmrtí u nás. Právě včasná pomoc
a správný postup při prvotních příznacích přitom mnohdy snadno odvrátí případné trvalé následky.
Cévní mozková příhoda, CMP, mozková mrtvice, mozkový infarkt. Všechny
tyto názvy označují akutní poruchu
průtoku krve v části mozku, která může
mít fatální dopady na lidské zdraví i život.
V drtivé většině případů přitom o míře
postižení rozhoduje rychlost a správnost
poskytnuté pomoci. „Rozpoznat včas
cévní mozkovou příhodu a okamžitě
přivolat rychlou záchrannou službu je
vůbec nejzásadnější pro záchranu pacienta. Netrvá totiž dlouho a neokysličené

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!

Liliana STRATILOVÁ
17. 4. 2017 51 cm 3,60 kg
Bedihošť

Pondělí 24. dubna 2017
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Matěj ROSENBERG
18. 4. 2017 50 cm 3,35 kg
Prostějov

Den prevence cévní mozkové příhody

Z NEMOCNICE ...

Gabriela VÉMOLOVÁ
17. 4. 2017 51 cm 3,30 kg
Prostějov

Barbora ŠRAMATÁ
8. 4. 2017 49 cm 3,40 kg
Prostějov

Rozálie BĚLEJOVÁ
17. 4. 2017 52 cm 3,60 kg
Prostějov

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

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!

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Jak se Večerník
uprostřed
minulého
týdne
dozvěděl, již na úterním zasedání
25. dubna budou prostějovští radní jednat o doplnění Zastupitelstva statutárního města Prostějova
novým členem. De facto jde ale
o formalitu. Zesnulého Václava
Koláře totiž s jistotou hraničící
takřka stu procent nahradí první
náhradník v rámci kandidátky

PROSTĚJOV Minulé úterý 18. dubna
před třináctou hodinou došlo v Brodecké ulici v Prostějově k pracovnímu úrazu stavebního dělníka. Podle
prvotních informací se na pětadvacetiletého muže měly sesunout panely
montovaného dřevěného domku. Zavalení muže panely se ale poté ukázalo
jako mylná informace..
„Muž měl být padajícími panely pouze
zraněn. Se zraněními byl poté převezen
do Fakultní nemocnice Olomouc. Provedenou dechovou zkouškou policisté
vyloučili ovlivnění alkoholem,“ objasnil
případ František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. Při
sesunutí panelů došlo také k poškození
nákladního návěsu. „Takto vzniklá škoda
byla předběžně vyčíslena na osm tisíc
korun. Příčiny, okolnosti i míra zavinění
události jsou předmětem dalšího šetření,“
dodal Kořínek.
„Já se o té nehodě dozvěděl až ve chvíli,
kdy tady přistával vrtulník. Úplně zavalený ten chlap nebyl, jeho kolegové ze
stavby mu už poskytovali první pomoc,
pak to převzali hasiči s doktory,“ potvrdil
Večerníku jeden ze sousedů.

Na místě neštěstí zasahovali i hasiči. „K
události vyjely osádky dvou profesionálních jednotek se speciální technikou určenou pro závaly a destrukce. Panel muže
podle následných upřesnění skutečně
nezavalil, pouze jej zasáhl a zranil. Veškerá
technika pro nutné vyproštění byla tedy
během jízdy k zásahu odvolána zpět na
svou základnu,“ popsal Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Do Brodecké ulice přijela také sanitka rychlé zdravotnické pomoci, po níž
přistál na trávníku vedle rozestavěného
domu vrtulník letecké záchranky. „Na
místě byl nalezen pětadvacetiletý zraněný
muž v oblasti zad. Po komplexní prohlídce, ošetření a imobilizaci pacienta byl muž
s poraněním v oblasti bederního obratle
letecky přepraven k navazující péči do
traumacentra Fakultní nemocnice Olomouc,“ přidal Hošák, který je zároveň i
mluvčím Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje.
Během uplynulého víkendu se Večerník
snažil zjistit aktuální zdravotní stav zraněného muže, telefon mluvčího Fakultní
nemocnice Olomouc Egona Havrlanta
byl bohužel hluchý...
(mik)
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místo stromů požadují například parkovací plochy,“ shrnul známou pravdu
Antonín Zajíček.
Večerník po této opravdu živé a chvílemi i emoční debatě zastupitelů
na téma kácení stromů zajímalo,
zda magistrát opravdu má v tomto
ohledu jasně danou koncepci.
„Samozřejmě, tvoříme dvouleté i pětileté plány, jak rozšiřovat veřejnou
zeleň v Prostějově. Prvním krokem
je například aktuální výstavba parku
v Okružní ulici. Co se týká kácení,
postupujeme na základě dlouhodobých
posudků dendrologů nebo reagujeme
na přání obyvatel. Nikdy není pokácen
strom bezdůvodně, jaksi z našeho rozmaru. Ostatně už několik let se nám
daří více stromů vysazovat než kácet,“
ujistila Ivana Hemerková, náměstkyně
primátorky pro životní prostředí.
Dlužno dodat, že až do roku 2012 se
v Prostějově více kácelo, než vysazovalo. Teprve v roce 2013 se podařilo tuto
nechvalnou statistiku prolomit, a jak
vypadá přiložený graf, od uvedeného
letopočtu je v Prostějově situace přesně
opačná.

zjistili jsme

případnou spolupráci se zástupcem
ředitele Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově, se
těší. „S vedením města dlouhodobě
úspěšně spolupracujeme, takže
doufám, že se tento vztah na politickém poli nikterak nezmění,“ podotkla
s úsměvem první žena radnice.
Marek Moudrý byl ve volbách do
zastupitelstva v roce 2014 „dvojkou“ kandidátky TOP 09 a Nezávislí Prostějované. Od voličů
obdržel 1 161 hlasů, což značilo
3,92 procenta a pozici prvního
náhradníka za zvolenou trojicí
Kolář, Matyášek, Nevrla. A právě
vítězného exředitele RG a ZŠ města
Prostějov, za nímž zaostal o 318
hlasů, v zastupitelstvu nahradí.
„Odchod Václava Koláře je pro
všechny nenahraditelnou ztrátou.
Zanechal nám zde trvalý odkaz laskavosti a ryzí lidskosti. Já se za těchto
smutných okolností ujímám funkce
zastupitele,“ potvrdil Marek Moudrý
exkluzivně pro Večerník, že v lavicích
opozice skutečně nahradí legendu
komunální politiky.
Předběžný mandát zastupitele si má
převzít již teď na radě. Do funkce
nového prostějovského zastupitele
by jej členové nejvyššího orgánu
města měli potvrdit 12. června při
dalším zasedání.
(mik, pk)

Zčernalá pizza prý vypadala jako noční můra každého milovníka této původně italské pochoutky. „Byla jsem
na procházce se psem, vrátila se domů
a dostala velký hlad. Tak jsem si objednala pizzu z Fiesty a dojelo mi přesně
to, co jsem čekala,“ vyjádřila se Lucie
H., která se snímek spálené pizzy rozhodla zveřejnit na facebookovém profilu „Prostějov bez cenzury“. „Beru to
tak, že pokud tohle někomu prodají za
sto čtyřicet korun, tak se za svoje dílo
nestydí. Proč to tedy nedat na Facebook?“ vysvětlila Lucie svoji motivaci.
Valná většina reakcí na snímek s
názvem „nejhnusnější pizza v Prostějově“ byla odmítavých. „A tohle
si někdo dovolí poslat do světa?“ ptala

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV a Velikonoční pondělí byla většina obchodů zavřená.
Lucie H. z Prostějova si tedy objednala pizzu z restaurace Fiesta. To, co
dostala, ji však nepotěšilo. A se svým
zážitkem se veřejně „pochlubila“...

se například Pavla N. Známé prostějovské restauraci tak toto jídlo dobrou
reklamu rozhodně neudělalo, přesto
se našlo i pár zastánců. „My si od nich
nedávno objednávali tři pizzy a měli je
krásné i dobré,“ napsala v této souvislosti Klára K, další z diskutujících.
Večerník zajímalo, zda bylo možné
tuto „spáleninu“ reklamovat i poté,
co si jídlo zákazník převzal. „Pokud
kdokoliv dostane pizzu, se kterou není
spokojen, pak stačí vzít telefon a zavolat. Buď dostane jinou pizzu, nebo
mu vrátíme peníze. Jedinou podmínkou je, že nesmí být zkonzumována
více jak jedna třetina z jídla,“ reagoval
na náš dotaz zaměstnanec restaurace
Fiesta, který si vzpomněl i na tento
konkrétní případ. „Něco takového by
se stávat nemělo, nicméně nejde to
úplně vyloučit. Podivné je, že přestože zákaznice pizzu viděla hned u auta,
nic nenamítala, zaplatila a s tím, že má
hlad, si pokrm vzala domů. Pokud by
cokoliv řekla, klidně bychom pizzu vyměnili,“ uzavřel.
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Foto: Lucie H.

NA VÁŠ NÁMÌT

Druhou rundou pokračuje
Večerník v seriálu rozhovorů
s významnými osobnostmi
veřejného života v Prostějově,
který jsme nazvali „NA
ROVINU“. Otázky k aktuálním
tématům pokládáme od prvního březnového vydání pravidelně číslo co číslo členům
Rady města, následně místním podnikatelům, dále pak
osobnostem z kulturní i společenské oblasti a na závěr každého měsíce přijde řada na
vybraného pracovníka státní
správy z řad policie či justičních orgánů, což se děje právě dnes. Každému z nich vždy
položíme tři až čtyři otázky
pěkně na tělo a hodláme ze
všech respondentů doslova
mačkat šťávu. Snad se tedy
dozvíte i něco pikantního ze
zákulisí všech odvětví...
Podílet se můžete i přímo vy
- čtenáři Večerníku! Napište
nám, co a od koho byste se také
rádi dozvěděli a my se zeptáme
za vás. Své dotazy či návrhy pro
výběr respondenta můžete
zasílat e-mailem na adresu:
redakce@vecernikpv.cz!

PROSTĚJOV Tereza Greplová je novým jménem v mediálním světě. Vedením Skupiny prevence a neoficiální
tiskovou mluvčí Městské policie Prostějov byla jmenována k 8. březnu 2017, čímž tak nahradila dlouholetou
tvářvmístních strážníků Janu Adámkovou, která v této funkci působila od roku 2001. „Vzhledem ke svým zkušenostem postoupila na přestupkové oddělení,“ vysvětlil Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
„Cítila jsem, že potřebuji určitou změnu. Nové místo beru jako výzvu a kariérní postup,“ přidala Adámková. Už
několik týdnů se tak k činnosti strážníků vyjadřuje právě Tereza Greplová. „Pracuji u městské policie od října
roku 2008. Tři roky jsem vykonávala funkci strážníka dopravní hlídky, od roku 2011 jsem nastoupila na oddělení Skupiny prevence,“ prozradila Večerníku ve svém vůbec prvním interview..
dělení zmiňovala, nebylo to tedy
přihlásil a řekl mi, že ví, co
EXKLUZIVNÍ
rozhodnutí ze dne na den. Já jí
dělat s nalezenou injekční
to moc přeji, posun ve služebstříkačkou, že to slyšel
rozhovor
ní kariéře si zaslouží. A věřím,
už ve školce. To pak popro Večerník
že za tu šestiletou dobu naší
těší, že tak malé děti si
spolupráce jsem se od ní
z našich přednášek něco
Michal
stihla hodně naučit.“
odnesou.“
KADLEC
 Co všechno si máme
 Lidově řečeno jste „povýšila“, představit pod prevenvedete Skupinu prevence a k tomu tivní činností městské
jste po Janě Adámková převzala policie?
funkci mluvčí. Jak se cítíte v nové „Z devadesáti procent
roli?
jde hlavně o
„Zásadní změna to pro mě nebude, přednášky na
vždyť preventivní činnost vykonávám školách, a to jak
už šestým rokem. (úsměv) Pouze se v mateřských,
nyní zdokonaluji ve sdělování tisko- tak základních.
vých zpráv, styk s médii je pro mě no- Na tyto děti
vinkou. Při prezentaci je totiž vždycky prevence a
důležité, co veřejnosti sdělujeme. To dobré rady
víte, když jde o pozitivní věc, tak se ještě působí,
o tom informuje dobře, horší je to s v případě
negativními zprávami. To pak samo- těch starších
zřejmě nemá nikdo rád, když se o něm je to už horpíše v novinách...“
ší. (úsměv)
 Překvapilo vás, že Jana Adám- Ty si naše
ková přešla na jiné oddělení?
přednášky sice
„Řekla bych, že trošku ano. Ale já jsem vyslechnou, ale
poslední dobou tak trochu vypozo- až tak moc na
rovala, že touží po změně. To víte, po ně nereagují.
patnácti letech v jedné funkci se není Naopak se mi
čemu divit. Posledního půl roku se o třeba stalo, že
Foto: Michal Kadlec
možnosti přejít na přestupkové od- žák první třídy se
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TOP 09 a Nezávislí Prostějované
Marek Moudrý (na snímku).
„Jako radní pochopitelně nemáme
právo nijak zasahovat do kroku,
koho si samostatný politický subjekt
zvolí za nástupce Václava Koláře. Dle
pořadí je první volbou Marek Moudrý, tudíž nyní potřebujeme znát jeho
stanovisko, zda kandidaturu přijímá,
či nikoliv. Pokud ano, jeho volbu
zařadíme hned na nejbližší jednání
zastupitelstva,“ prozradila Večerníku
aktuální stav kolem uvolněné
židle Alena Rašková, primátorka
Statutárního města Prostějov. Na
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Prostějov (red) - Na možné dopravní komplikace musí být připraveni řidiči ve středu 26. dubna.
V době od 6.00 do 18.00 hodin
bude totiž zcela uzavřen železniční
přejezd v Majakovského ulici v Prostějově. „Důvodem je rekonstrukce
tohoto přejezdu. Objízdné trasy povedou směrem na Vrbátky, dále po
ulici Čs. armádního sboru zpět na
Majakovského ulici,“ uvedl Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.
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Prostějov (red) - Prostějovští konšelé dali zelenou projektové dokumentaci na vybudování zbrusu
nového zázemí pro sportovce využívající hřiště v Žešově. „Jak jsme
v loňském roce na setkání s občany
avizovali, každá příměstská část získá finance pro svoji potřebu ve výši
jednoho milionu korun. Obyvatelé
si pak sami mohou určit, na co chtějí
tyto peníze navíc využít. Lidé v Žešově chtějí doplnit zázemí u sportovního hřiště,“ uvedl první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD)
s tím, že chystaná projektová dokumentace bude řešit vybudování sociálního zázemí, šatny, skladu, venkovního krbu a posezení v prostorách
svahu stávajícího hřiště. „Na základě
zkušeností s projektovými zakázkami obdobného charakteru a rozsahu
odhadujeme finanční náročnost na
zhotovení předmětné projektové dokumentace ve výši jednoho sta tisíc
korun včetně daně,“ doplnil Fišer.

)$G 6G 
získá nové zázemí

Prostějov (mik) - Z důvodu rekonstrukce plynovodu a následné
úpravy vozovky je od dnešního dne,
tj. pondělí 24. dubna až do 6. května
tuzavřena Jabloňová ulice v Prostějově. Ze stejných důvodů čeká uzavírku také Zahradní ulici, a to ve dvou
termínech od 11. do 12. května a od
12. do 14. června tohoto roku.

Uzavírky ulic

Prostějov (mik) - Zítra, tj. v úterý
25. dubna, se uskuteční další jednání
Rady statutárního města Prostějova.
Program je mnohem bohatší než na
minulé schůzi, po které byla dokonce zrušena tradiční tisková konference. Tentokrát budou konšelé projednávat doporučení komise pro rozvoj
města a podporu podnikání a rovněž
komise výstavby, schvalovat se mají
další dotace do kulturní a sociální
oblasti a vybírat se bude rovněž dodavatel služeb v oblasti marketingu
a propagace města. „Rozhodovat
budeme i o dalších rozpočtových
opatřeních, například na rekonstrukce školek a škol v Prostějově, na
rozšíření veřejné zeleně v ulici Říční, rekonstrukci hasičské zbrojnice
v Domamyslicích a mnohé další,“
připomněl Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova. Dvě desítky bodů
jednání se budou týkat majetkoprávních záležitostí, zejména výkupů či
prodejů pozemků.
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zpravodajství

navštivte stále více oblíbenější inter

je v Prostějově zodpovědná za životní
prostředí. „Na toto musím reagovat,
protože je to lež! V ulici Cyrila Boudy
se kácelo na výslovné přání zdejších
občanů, kteří nás po dobu patnácti let
prosili o pokácení. Odbor životního
prostředí vždy vydával záporná rozhodnutí, protože šlo o stromy zdravé.
Nedávno jsme však obdrželi petici,
kterou podepsali všichni majitelé
i nájemníci všech domů v ulici Cyrila
Boudy v Prostějově. Podle nich jim
vzrostlé stromy stínily v rozhledu
z oken, jejich kořeny navíc porušovaly
chodníky. Nakonec odbor životního
prostředí kácení záměr schválil a tak
se i stalo. Není tedy v žádném případě
pravda, že zdejší obyvatelé nebyli informováni,“ zareagovala na kritiku
Ivana Hemerková (PéVéčko). „Co se
týká Tylovy ulice, jde o investiční akci
města. Když se provedla revitalizace
211
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k tomu, že na podzim loňského roku
proběhly volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje, došlo k výměně ve vedení a investice předjednané s bývalým
vedením jsou bohužel minulostí. Noví
lidé si v současnosti připravují své priority,
oblasti investic do dopravy nevyjímaje.
V této záležitosti tak stále probíhají jednání, Olomoucký kraj chce záležitost řešit
současně s opravou ulice Brněnské,“ vysvětlil Smetana s tím, že prvořadou stavbou je nyní pro Prostějov severní obchvat,
dále již zmíněné rondely na Poděbradově
náměstí a opravy či rekonstrukce radiál.
(mik)

415

400

působnosti investice. Následně jsem spolu s kolegou Fišerem hovořil s náměstkem pro dopravu Zahradníčkem. Oba
pánové přislíbili, že budou při investicích
potřeby města Prostějova brát v potaz.
Pan Zahradníček nám pak sdělil, že chce
přijet do Prostějova, aby se osobně přesvědčil, jaká je situace a mohl návrhy zapracovat do koncepce dopravy krajského
úřadu. V současné době tedy očekáváme
jeho návštěvu,“ prozradil Pavel Smetana.
Jak již ale bylo zmíněno, na začátku
tohoto roku magistrát neuspěl u kraje
s výstavbou dvou rondelů na Poděbradově náměstí. Proč? „Vzhledem
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k nějaké dohodě sami mezi sebou,
bylo by lepší nedělat v Prostějově nic,
nespravovat nic a nic nového také
nestavět. To ale takto přece nejde!
Vždycky, když budujeme něco nového,
létají někdy lidově řečeno třísky. Někdo
může být nespokojen, ale věřím, že
většina obyvatel vítá naši aktivitu při
zvelebování města, i když tu a tam musíme pokácet stromy, které tu rostly desítky let. Jiní lidé totiž zase vehementně
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vysvětlovali postupy jak stavební, tak i
co se týká úprav veřejné zeleně. A těch
schůzí bylo hned několik,“ zdůraznila
Rašková.
Slovo si vzal i vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu. „Vždycky, když připravujeme
významnější investiční akci a probíráme vše s občany, jedni říkají,
nekácejte, druzí zase klidně kácejte.
Často si říkám, že než dojdou občané
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první poloviny této ulice, obdržela
jsem několik dopisů, v níž lidé z druhé
poloviny žádali, aby jejich část vypadala
stejně tak pěkně jako ta první. Zřejmě
tedy potkáváme úplně jiné lidi. Já dostávám kladné ohlasy, vy, pane Šveci,
zase zřejmě ty záporné...,“ dodala
náměstkyně primátorky.
Skutečně není kácení jako kácení.
Podobným způsobem jako v ulici Cyrila Boudy vyhověli radní prosbě obyvatel z Krasické ulice, kde obyvatelům
vadily javory, jejichž plody každým
rokem zaneřádily předzahrádky domů
i chodníky. Nedávno došlo k jejich
pokácení a magistrát zde nechal vysadit okrasné buky. „Já do této diskuse
musím taky skočit,“ ozvala se na zastupitelstvu i primátorka Statutárního
města Prostějov Alena Rašková
(ČSSD). „Vadí mi, že jsme podezříváni
z toho, že jsme o kácení v některých
lokalitách neinformovali zdejší občany
předem a nediskutovali jsme s nimi
o těchto plánech. Co se týká revitalizací sídliště Šárka i Tylovy ulice, vždy
proběhla veřejná projednávání celé
investiční akce. Lidem jsme podrobně

Trvalou a stále nezodpovězenou otázkou
ale je, zda na prostějovském magistrátu
nějaká dlouhodobá dopravní koncepce
města vůbec existuje a zda radní za konkrétní projekty dokáží účinně lobovat.
„Magistrát ví, co chce stavět. Naše záměry je ale třeba slaďovat s harmonogramem
Olomouckého kraje jako majitele silnic i
provozovatelů inženýrských sítí. Jako priority vidíme severní obchvat, rondely na
Poděbradově náměstí, rekonstrukci ulic

zjistili jsme

Plumlovská, Brněnská, Wolkerova a Vrahovická, dále pak rekonstrukci křižovatky
ulic Olomoucká, Vápenice a Svatoplukova,“ okomentoval situaci Pavel Smetana,
náměstek prostějovské primátorky pro
dopravní záležitosti.
I přes jeho ujištění se ale navenek
pořád zdá, že spolupráce Prostějova
s Olomouckým krajem notně pokulhává. Večerník tedy zajímalo, jakým
způsobem probíhají jednání s náměstkem hejtmana pro dopravu či
krajskou dopravní komisí. „Již před Vánocemi loňského roku proběhlo jednání
u náměstka Zemánka, který má ve své

PROSTĚJOV Na konci loňského
roku byla úspěšně ukončena třetí
etapa výstavby cyklostezky do
Žešova, která skončila u místního
hřbitova. Letos tak již byla zahájena
etapa čtvrtá, která cyklostezku zavede až do středu této příměstské části
Prostějova. Objevily se však menší
komplikace, kvůli kterým musí
prostějovští radní v úterý schválit
vyčlenění dalších peněz z rozpočtu.
„Pokračujeme čtvrtou etapou v souladu s projektovou dokumentací. Již
jsou zahájeny zemní práce, ale podle
norem je předepsáno i měření únosnosti územní pláně, které už také
proběhlo. A zjistilo se, že únosnost

zeminy pod cyklostezkou nedosahuje
předepsaných hodnot. Při zástavbě
cyklostezky by tak v budoucnu mohlo
hrozit její propadání se. Stavbaři tedy
museli odebrat horní vrstvu zeminy
na jednom z kontrolních úseků,
na němž proběhne další měření.
Doufáme, že pevnost podloží už bude
vyhovovat normám. Tato opatření si
vyžádá dalších tři sta tisíc korun, které
budeme jako rozpočtové opatření
schvalovat v radě města,“ prozradil
Večerníku Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova. V rámci
stavby probíhá i pokládání optických
kabelů do výkopů určených pro bu-

doucí cyklostezku. „Jde o zabezpečení
pro potřeby policie i pro kamerový
systém, který bude fungovat v Žešově,“
prozradil první náměstek.
Jak se Večerník ještě dozvěděl, ani
již skončená třetí etapa výstavby
žešovské cyklostezky neproběhla
zas až tak bez problémů. Stavbaři za
ni totiž dostali zaplaceno až nyní!
„Nebylo to však naší vinou jako investora. Bohužel teprve až v polovině
dubna jsme od ministerstva obdrželi
na účet dotaci, která nám měla přijít
už na konci loňského roku. Z tohoto
důvodu jsme zhotoviteli stavby zaplatili za již dávno ukončenou část
cyklostezky se zpožděním. Žádné

komplikace ve vzájemných vztazích čtvrtou etapu, a jak jistě víte, už dva
to nepřineslo, přestože jsme firmě týdny probíhají základní práce,“ ukpůl roku dlužili peníze. Stejná firma lidnil případné vášně Zdeněk Fišer.
zvítězila i ve výběrovém řízení na
(mik)
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PROSTĚJOV Spolupráce mezi
prostějovským magistrátem a
Olomouckým krajem v oblasti
plánování dopravních investic nadále pokulhává. Fiaskem například
skončila jednání o dlouho slibovaných dvou rondelech na Poděbradově náměstí, jejichž výstavbu
krajská dopravní komise odložila
na neurčito. Jak se zdá, po odchodu
Aloise Mačáka z vedení Olomouckého kraje nemá Prostějov na hejtmanství patřičné zastání. Současní
prostějovští radní takovou tezi ale
odmítají. Logicky...
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Kácení stromů v Prostějově se velmi
živě probíralo i na posledním jednání zastupitelstva. „Chápu, že při
revitalizaci druhé části Tylovy ulice
se musela stejně jako v její první
polovině vykácet určitá část dřevin.
Co ovšem nepochopím, proč předtím
neproběhlo žádné jednání s občany,
proč jste jim to nevysvětlili? Máte
sice naprostou pravdu, že lidé měli
informace v Radničních listech, na
vývěskách města i v nejrůznějších
prostějovských médiích. Nicméně jednání přímo s obyvateli Tylovy ulice by
bylo mnohem lepší,“ namítal František
Švec, opoziční nezařazený zastupitel.
„Podobným způsobem proběhlo vloni
kácení letitých stromů v ulici Cyrila
Boudy. Přijeli dřevorubci, pokáceli desítky stromů a odjeli. A kdo to vysvětlil
občanům? Nikdo,“ dodal Švec. Naběhl
si ale u náměstkyně primátorky, která

Michal KADLEC

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Není snad Prostějovana, kterého by nezajímala veřejná zeleň. Tento termín se někomu může zdát hodně nadnesený, ovšem jen do doby, než se na popud magistrátu objeví právě
před jeho domem dřevorubec a začne kácet letité stromy. Byť
na první pohled zdravé. V tu ránu se sepisují petice a kritizují se
lidé na radnici, kteří tento krok povolili. Pro příklady nemusíme
chodit daleko, v nedávné minulosti se bouřili obyvatelé sídliště
Šárka nebo Tylovy ulice. Smutné ovšem je, že ve většině případů
se tak děje až zpětně.„Při rekonstrukcích těchto lokalit jsme si zažili své. Přestože jsme občany mnohokrát předtím informovali,
kolik stromů tady budeme kácet a proč, samotný průběh vyvolal
vždy bouři nevole,“ zkonstatovala Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějov.

MÁ
MĚSTO V RÁMCI VEŘEJNÉ ZELENĚ NĚJAKÝ
„I přes kritiku stačíme sázet víc než kácet,“ dokladuje náměstkyně I.
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Kam vede opačný přístup, ukazují
současné volby ve Francii. Tam už
odtrženost některých politických
šílenců od reality světa došla tak daleko, že jeden tamní levicový kandidát přišel s návrhem, který jako
by vypadl z geniálních děl českého
spisovatele Karla Čapka. Zatímco
Čapek psal sci-fi, tento výtečník to
ale myslí vážně. Chce totiž zdanit
roboty, protože prý berou lidem
práci. „Každému robotovi“ by chtěl
vypočítat, kolik práce udělá a jaký
plat by měl lidský pracovník, který
by práci dokázal odvést místo daněného robota. Z takto vypočteného platu by pak „zaměstnavatel“
robota musel zaplatit daň. Není
jasné, zda se zdanění takto dočkají
třeba i kombajny, ale stejně z takových nápadů jde mráz po zádech.
Zůstaňme proto u nás nohama na
zemi.

Naprosto nechápu tu drzost zástupců židovských obcí, kteří chtějí převést
do svého vlastnictví park ve Studentské ulici. Pokud vím, a zaznělo to i na
nedávném zastupitelstvu města, jehož přímý přenos jsem sledoval, pod parkem jsou vedeny veškeré inženýrské sítě pro zdejší školu, ale i okolní sídliště.
Pokud by tedy například prasklo vodovodní potrubí a bylo by zapotřebí kopat, to by se volalo do Ameriky nebo do Brna, aby to Židé povolili? Nedokáži
si představit, že by území parku měl vlastnit někdo jiný než město.
Jaroslav Beneš, Prostějov
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Nápad s rozkvetlými záhony na
mnohých místech Prostějova
se mi velmi líbí. Nad čím ovšem
zuřím, je chování některých lidí.
Ve Smetanových sadech často vidím, jak si někteří trhají narcisky
a berou si je domů do vázy. Co
roste volně a je holt zadarmo, tak
se hodí i domů, ne? Nad tímto
chováním Prostějovanů se mi fakt
dělá špatně.
Jindřich Malý, Prostějov
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Docela se musím smát tomu, kdo nyní
šéfuje prostějovskému mládežnickému hokeji. Pokud vím, doktor Odstrčil je zvěrolékař a hokej viděl akorát tak
z rychlíku. Spíše jsem tohoto názoru,
že pan Tomiga mizí z prostějovského
hokeje jen tak naoko, do vedení použil
pana Odstrčila jen jako figurku a mládež povede na dálku pořád on. Rád
bych se mýlil, ale nevím, jestli mi někdo dokáže tento můj názor vyvrátit.
Petr Bureš, Prostějov

Zastávám názor, že částečná uzavírka Plumlovské ulice je nedořešena z hlediska dopravního značení. Ale nechci se pouštět do nějakých diskusí, nejsem
odborník. Jen se mi zdá, že v tomto značení se vyznají pouze Prostějované,
kdežto cizí řidiči okolo Plumlovské bloudí a nevyznají se v tom. Co mě ale
zaráží nejvíce, je zbytečná časová prodleva pro ty, kteří z Palackého ulice jedou rovně na Blahoslavovu. Proč je na křižovatce u hudební školy zbytečně
blokuje semafor? Proč zde svítí červená ve směru doleva, když na Plumlovskou se stejně odbočit nedá a tudíž zároveň svítí červená i ve směru rovně?
Podle mého názoru by tento semafor měl zůstat vypnutý.
Jiří Mareš, Prostějov
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V pátek se začal odpočítávat poslední půl rok do dne, kdy u nás
proběhnou sněmovní volby. Jistě
nás čeká spousta bizarních nápadů, vzdušných zámků nebo účelových osobních útoků. Ty budou
doplňovat reálnou debatu o tom,
co naše země potřebuje, aby se
zase posunula o kousek dopředu.
Osobně mi připadá, že hlavně
potřebujeme táhnout za jeden
provaz. Neustálé dělení národa
na lepší a horší, kavárnu či venkovany, zlé elity či zdravou část národa nikam nevede a jen pomáhá
některým politikům získávat
lehce body. Všichni jsme přece
Češi a mělo by nám jít alespoň
v základních věcech o stejné cíle.
Samozřejmě se budou lišit názory
na cesty, jak k nim dojít, ale kvůli
těmto rozdílům bychom po sobě
neměli stále házet „bahno“.

+Z
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publicistika

noci z 10. na 11. dubna 1942
(před 75 lety) padl rodák z Konice Karel Rychnovský. Víme o něm,
že se narodil 9. května 1918, absolvoval Obchodní akademii v Prostějově
a po prezenční službě i školu pro záložní letecké důstojníky. V červenci
1939 utekl do Polska a prostřednictvím cizinecké legie přes Francii do
Velké Británie. U 311. bombardovací
perutě odlétal jako navigátor v hodnosti Flying officer třiatřicet náletů
nad Evropu a zahynul 11. dubna
1942 při návratu z náletu na Essen.
Letoun byl sestřelen německých stíhačem a celá posádka při následné havárii uhořela. Všichni jsou pohřbeni
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na válečném hřbitově Bergen-op-Zoom, odd. 31-A, společný hrob 5/6
v Holandsku. V té době se jeho anglické manželce Joyce narodil syn Karel,
který teď žije v Norwichi. Dodejme
ještě, že příbuzní letce Rychnovského
byli v protektorátu pronásledováni
a uvězněni v táboře Svatobořice-Mistřín v okrese Hodonín.
rdibořičtí vzpomínají na svého hrdinu Arnošta Mrtvého,
který padl 19. dubna 1944 jako člen
stíhací 313. perutě. Narodil se 12.
ledna 1916. Po německé okupaci
Československa se rozhodl emigrovat do Polska. Se třemi kolegy, kteří také sloužili v československém
letectvu, pak cestovali do Krakova,
kde se údajně přihlásili na československém konzulátu. Později s dalším
československým vojenským personálem vyplul z Gdyně do francouzského Calais, kde byl přijat do
Armée de l‘Air. Po kapitulaci Francie
odešel do Anglie, kde vstoupil do
RAF a byl přidělen k 313. československé stíhací peruti. Dne 19.
dubna 1944 tři československé stíhací perutě (310., 312. a 313. peruť)
v čele s Wing Commanderem Tomášem Vybíralem letěly ve formaci
s bombardéry USAAF typu Martin
B-26 Marauder. Při přeletu nádraží
v Mechelenu na ně zaútočily němec-
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ké Messerschmitty Bf 109, přičemž
však nedošlo k žádným ztrátám. Asi
10 mil severně od Bruselu byly československé perutě napadeny znovu
německými Focke-Wulfy Fw 190.
Arnošt Mrtvý, který letěl se svým
Spitfirem LF Mk IXC MJ558 RY-B
byl v 18 hodin 53 minut napaden Fw
190 německého pilota Wolfganga
Neu, který letoun Mrtvého sestřelil.
Mrtvému se podařilo stroj opustit,
avšak při klesání na svém padáku
byl zastřelen německými vojáky. Je
pohřben na hřbitově Schoonselhof
v Antverpách. Jeho jméno je uvedeno na pomníku padlých letců,
členů Hanáckého aeroklubu na olomouckém vojenském hřbitově.
hrozim vzpomíná na svého
rodáka Jaroslava Chlupa, který
padl 5. května 1943 jako člen 310.
stíhací perutě. Narodil se 28. června
1919 a stejně jako ostatní, co chtěli
bojovat proti Němcům, skončil nakonec u RAF. Peruť odstartovala
z Tangmere dne 4. 5. 1943 v 18.50
hodin k doprovodu dvanícti bombardérů Ventura útočících na francouzskou železniční stanici Abeville.
Ve výši třináct tisíc stop a asi patnáct
mil od francouzského pobřeží se
z motoru Chlupova letounu vyvalil
bílý dým. Obrátil letoun zpět do Anglie (doprovázen F/Sgt Stivarem).

trpí psychopatií čtyři procenta mužů a jedno procento žen!
Z toho vyplývá, že jenom v Prostějově žije téměř dva tisíce
psychopatů a necelá pětistovka psychopatek. Je tedy velmi
pravděpodobné, že někoho
z nich osobně znáte.
Jak zjistit, co je ve skutečnosti
zač dříve, než bude pro vás definitivně pozdě? Psychopata poznáte podle toho, že za žádných
okolností nesnese vlastní kritiku.
Zároveň nikdy nikoho nepochválí. Naopak velice často upozorňuje na chyby ostatních, a to
s velkou přesností a citem pro detail. Dokáže velice důvěryhodně
s těmito negativními detaily ma-

nipulovat. Vytváří přitom takové
konstrukce, jimiž snaží sebe samého postavit do lepšího světla. Psychopatem se přitom člověk nestává,
ale rodí. Odsuzovat proto člověka
za to, že je psychopat, nemůžeme!
S psychopatem se nedá bojovat.
Musí se ignorovat. Chybou je ho
ovšem omlouvat, snažit se ho pochopit, vcítit se do něj a dávat mu
druhou šanci. Je to zcela zbytečné
a pro oběť nebezpečné. Ideálním řešením je přerušit s ním kontakt. Pokud to zcela nejde, je třeba si uvědomit, že v jeho případě nemá cenu mu
naslouchat či se ho snažit pochopit.
Lze ho jen brát s velkou rezervou.
Jen tak se vám podaří uchovat vlastní
zdravý rozum.

Ve výši osmi tisíc stop opustil letoun.
Padák se řádně otevřel a přistál na
moři. Vinou silného větru byl vlečen velkou rychlostí podél pobřeží
a nepodařilo se mu z padáku uvolnit.
Po pětatřiceti minutách již nejevil
známky života. Pozemní stanice zaznamenaly jeho polohu, ale letecké
námořní záchranné službě se ho
nepodařilo nalézt a 5. května byl
prohlášen za mrtvého. Jeho jméno je
uvedeno na panelu č. 135 památníku
letců v Runnymede.
Na závěr lze jen napsat: „Čest jejich
památce“.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

BOJOVALI A PADLI, ABYCHOM MY ŽILI
Velice brzy si připomeneme
konec druhé světové války
v Evropě. A mnozí zavzpomínají na své blízké, kteří se toho
nedožili a padli na válečných
frontách jako hrdinové. V dubnu a v květnu již proběhla připomenutí či se tak teprve stane
i v obcích prostějovského regionu, konkrétně pak v Konici,
Hrdibořicích a Ohrozimi, na
spoluobčany-letce, kteří padli na západní frontě. Pojďme
si tedy tyto hrdiny postupně
představit.

Pokud se psychopat dopustí čehokoliv špatného, pak není schopen
lítosti. Na druhou stranu dokáže city
velice věrohodně napodobit a hrát.
Ve skutečnosti však nikdy nebude
litovat svých činů. Vinu vždy přenese na někoho jiného. Lhát dokáže
bez mrknutí oka. Věří, že umí druhé
lidi oblafnout. Psychopata, který se
dopustí něčeho špatného, můžete
usvědčit a třeba i potrestat. Nikdy
ho však nedonutíte k tomu, aby své
selhání uznal. Pokud se psychicky
zhroutí, udělá to jen proto, že si uvědomí, že nedosáhl svého.
Psychopatů je u nás mnohem
více, než byste čekali. Podle
uznávaného českého neuropatologa Františka Koukolíka
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Tráví psy, škrábou lidem mincemi
po autech, nadávají ve webových
diskusích, závidí, podvádějí, kradou
a ničí životy všem kolem sebe. A ve
finále i sami sobě. Řeč je o psychopatech.
Na první pohled je ovšem nepoznáte. Mohou být vnímaví, inteligentní
a vtipní. Dokáží okouzlit a ve spoustě věcí s nimi budete souhlasit. Ale
jednou za čas na někoho udělají takový podraz, že normální smrtelník
nechápe, jak je někdo něčeho podobného schopný. Psychopaté tím
projevují svoji touhu po moci, na
které jsou závislí. Když chtějí, tak absonedodržují dohody s dalšími lidmi
a neuznávají své závazky. Co řeknou,
to náhle neplatí.

MARTIN ZAORAL
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letos slavíme jubileum...
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letos slavíme jubileum...

seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
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PROSTĚJOVSKÝCH
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JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Již podruhé v rámci stále více oblíbenějšího seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o jídle a pití nahlížíme
pod pokličku místních hostinců. Jak jsme vás již několikrát informovali, celý monitoring je od nedávna
rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž „na zoubek“ nejen regionálním
restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější
restaurace.
Shrňme si, že vše odstartovaly dvě pilotní části na konci uplynulého roku, třetí dějství jsme vám přinesli
v lednu, a pokračovali i druhý měsíc roku 2017. Březen pak vyplnily další dva díly, stejně tak tomu je i nyní
v dubnu, přičemž po návštěvě restaurace Fiesta (v čísle 14) jsme zavítali do malé hospůdky poblíž centra.
Na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika se v letošním roce našeho dvacátého výročí budete
s touto novinkou setkávat i nadále pravidelně. Věříme, že vás zaujme a jeho úroveň bude stoupat. Navíc
se bude už brzy bojovat o zajímavé výhry. Oceňovat budeme jak samotné provozovatele, tak
i čtenáře.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí, když klikne na www.vecernikpv.cz
a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všechny dříve zveřejněné díly. Teď už ale
pojďme do další restaurace, která vám určitě není neznámá...
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Váhali jsme, jak rozlišit v prostějovských poměrech restauraci a hostinec. Celá řada místních restauračních podniků vzhledově odpovídá
hostinci, nese na průčelí název Restaurace a v poledne nabízí obědové menu, večer se ale mění v pravou
hospodu, kam se chodí na pivo, na
kus řeči a do května i na cigaretu.
K jídlu dostanete maximálně utopence a máte-li velké štěstí, ještě třeba nakládaný hermelín. Nepijete-li
pivo ani sladkou limonádu, můžete
dostat rozlévané víno, ale vybírat si
nemůžete, od toho není hospoda,
ale restaurace. Vlastně můžete: bílé
nebo červené základní kvality.
Přímo povinností je nabídka základní řady lihovin, jako jsou rum,
vodka, zelená a možná k nim patří
ještě další, což třeba časem zjistíme.
Takže hospoda je podle nás takové zařízení, které večer nevaří, žije
převážně z čepovaného piva a má-li potřebnou atmosféru, scházejí
se tam štamgasti. Tento krásný nečeský výraz lze přeložit českým, ale
ne tak pěkným „stálí hosté“.
Je zřejmé, že takto popsané hostince není dost dobře možné
srovnávat s restauracemi. Pro přehlednost zachováme hodnocení
pomocí hvězd - od jedné do pěti.
Obsah jednotlivých kategorií se
ovšem oproti hvězdám, přiznávaných restauracím, mírně liší.
Ještě poznámka: výrazy hospoda
a hostinec považujeme za rovnocenné, hostinec je více názvem
používaným v literatuře, hospoda
je více názvem lidovým, vyberte si,
co vám lépe vyhovuje.
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Schválně se zkuste někoho ve svém
okolí zeptat, kde se nachází Hospůdka Kovárna. Divili bychom se,
kdyby příslušný člověk odpověděl
jinak než „v Krasicích“. A pokud
dotyčnému začnete vysvětlovat,
že krasickou restauraci Na Kovárně na mysli nemáte, ale ptáte
se na malou hospůdku na rušné
křižovatce Poděbradova náměstí
a Brněnské ulice, zamyslí se, kde se
tam taková hospoda může nacházet. Často uslyšíte ještě otázku: „Je
to tam, co je ta herna?“ Ano, je!
Aby bylo jasno: Hospůdka Kovárna (jak stojí na štítu nad vchodem,
zatímco na účtence je uvedeno Na
Kovárně, ale protože k účtence se
dopracujete až před odchodem,
zůstaneme u Kovárny) je malá, ale
příjemná hospůdka, trochu (dost)
utlačená velikým dominantním nápisem Broadway, patřícím sousední herně. Navíc k její nenápadnosti
přispívá fakt, že se do hospody
vchází z výklenku, který ustupuje
z domovní řady. Tuto nevýhodu
se hospůdka snaží překonat kolem vchodu rozvěšenými tabulemi
s ručně psanou aktuální nabídkou
piv na čepu. V létě je možné posedět venku, ale jak příjemné je to
posezení na rušné křižovatce, oddělené od provozu živým plotem,
nevíme. Hospůdku jsme navštívili
na sklonku zimy.
Na webu tentokrát hledat nebudeme, ani přátele na Facebooku,
i když, jak za chvíli poznáme, hospůdka určitě řadu přátel má.
Název „hospůdka“ má v tomto
případě svůj význam. Označuje nejen v přeneseném slova
smyslu něco nám milého, ale
v tomto případě by použití názvu

RaS resumé
5

EXCELENTNÍ

kousnutí. Stylové vybavení. Bez obav,
že si trhnete ostudu, lze sem pozvat
i vzácné hosty.

Mimořádný zážitek, široká
nabídka i kvalita čepovaDOBRÉ
ných piv nemá chybu, stejně jako nabídka malých jídel k zakousnutí. Přátelský
Průměr po všech stránkách.
personál, originální interiér je bonusem.
Dva až tři druhy piva na
Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚ- čepu, čisté trubky, personál se snaží,
JOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.
k pivu dostanete i něco málo k zakousnutí, ale moc vybírat si nemůžete. ČistoVELMI DOBRÉ
ta WC ujde i v pozdějších hodinách.

3

4

Slušná nabídka piv (4 a více),
obsluhu její práce viditelně
těší, je rychlá a vstřícná. Pořádek a čistota v lokále i na WC je samozřejmostí.
Výběr z několika malých jídel k za-

2

SNESITELNÉ
Žádný výběr piva, obsluha se
tváří otráveně, čistota WC na

„hospoda“ bylo poněkud
nadnesené. Moc hostů se sem
totiž nevejde.
Vnitřní prostor se neformálně
dělí na dvě části, první část
hned za vstupem může poskytnout azyl asi dvaceti žíznivcům, prostorem potom projdete
kolem pultu s pípou do druhé
části, kde kromě většího stolu
štamgastů naleznete tři další stoly
a velkou obrazovku plochého televizoru na čelní stěně. Židle jsme
zapomněli spočítat, ale kapacitu
jsme odhadli při plném obsazení
asi na čtyřicet až padesát hostů.
Ve výzdobě jsou použity trofeje
z dob minulých, pomalu zapomínaných a někdy idealizovaných,
přičemž zde dominují tři témata:
jednak stylově odkazující na vybavení kovárny (kovadlina a kovářské nástroje), jednak fotografie
z pivovarnického prostředí někdy
před první světovou válkou a konečně z doby ne tak dávné: vývěska, že zde pracuje kolektiv Brigády
socialistické práce, znak SSM (Socialistického svazu mládeže pro ty,
kdo už zapomněli, nebo nezažili)
- plynová maska. Interiér je čistý,
udržovaný a v době naší návštěvy,
při přibližně polovičním obsazení
zde ani nebylo příliš nakouřeno.
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zaná jedenáctka a také černá desítka
z pivovaru v Poličce a dvanáctistupňový Hrabal z postřižinského pivovaru v Nymburku, nesoucí jméno
slavného spisovatele, který v tomto
pivovaru prožil dětství. Malinový
Radler zvolí spíše dámy, nabídku doplňovaly cidery Strongbow
a Kingswood z Británie a irský Guiness. Zkusili jsme Hrabala, řezanou
jedenáctku, černou desítku i Guinesse a neshledali jsme na nich žádnou chybu.
Kromě piva si můžete objednat
samozřejmě i víno nebo lihoviny,
u vína je nabídka skromnější, lihoviny a nealkoholické nápoje
jsou na tom lépe, pokud nehledáte
opravdu špičkové položky. Zvláště u lihovin jsme až zapochybovali
o dostupnosti všech uvedených
druhů a vznesli jsme na toto téma
několik dotazů. Byli jsme ujištěni,
že všechny položky, na které jsme
se ptali, si můžeme objednat.
A skutečně jak Myslivec - rezerva,
tak brusinková Finlandia zakrátko přistály na našem stole.

Překvapila nás poměrně široká
nabídka piv, kterou si můžete
%W
přečíst již na ulici, před vstupem
J  
a znova na tabuli vedle výčepu.
Kromě jednoho „europiva“, což nás Na další tabuli najdete i nabídnezlákalo, byla na čepu klasická a ře- ku malých jídel, kterými můžete
proložit konzumaci piva. Nabídka
není velká, ale první pomoc v případě nepříliš velkého hladu nebo
jen chuti k jídlu poskytne.
Ochutnali jsme celou nabídku,
kterou je možné nazvat klasikou
českých hospod a jež spočívala
v nakládaném hermelínu a utopencích. Hermelín měl ideální konzistenci a z jeho ochucení, stejně
jako u utopenců bylo patrné, že
je připravoval člověk znalý chutí
hraně použitelnosti, nic k zakousnutí
pijáků piva.
(skládanky a chipsy se nepočítají). Stěží
zde strávíte příjemný večer a opakovaně
: 
už vůbec ne. Hospoda akceptovatelná
snad jen jako první pomoc před smrtí z
   
dehydratace.
Jak jsme se již zmínili, hospůdka nebyla plně obsazená, takže jediný obsluVYHNĚTE SE
hující zvládal svoji úlohu naprosto bez
Pivo mizerné, stejně jako vzhled problémů. Měl čas odpovědět na naše
lokálu a čistota WC, nic k zakous- dotazy týkající se původu piv v nabídnutí (snad jen výčepní), obsluha nevlídná ce, dokonce si na chvíli přisedl k našea neochotná, jako bonus mohou sloužit mu stolu, když jsme se s ním začali baobtěžující opilci. Dobrá rada: odtud vit o malých regionálních pivovarech.
rychle pryč.
Toto vykročení ze strohého plnění
povinností výčepního působilo
WWW.VECERNIKPV.CZ
mile a cítili jsme se jako vítaní hosté.

1

BEREME
:g#<`hq
hqqxxx

Hospůdka Na Kovárně si na nic nehraje a je to dobře. Ve slušném prostředí
zde dostanete slušné pivo, a pokud si nebudete moc vymýšlet a nebudete
mít velký hlad, i něco málo na zub. Budou zde na vás slušní, alespoň na nás
byli. I proto udělujeme...

3
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Cestou na místo úlevy, které se nachází v uličce vpravo od výčepního
pultu, objevíte průchod do herny,
která svojí bombastickou reklamou svádí poutníka od cesty „na
jedno“. Nás nesvedla, proto můžeme podat zprávu, že místo úlevy, jak nazýváme v našem seriálu
toalety, nedělá hospůdce ostudu.
Při naší návštěvě vypadalo civilizovaně a bylo čisté. S potěšením
kvitujeme, že jsme se zatím při
žádné návštěvě hodnocených restaurací a hospod nesetkali s nedůstojným prostředím na toaletách.
Ale není všem dnům konec...

#
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Hospůdka Kovárna nám poskytla příjemné útočiště pro příjemný podvečer a část večera. Čekali
jsme spíše méně, a proto jsme byli
potěšeni obstojným výběrem piv
i lihovin včetně docela příjemné
atmosféry. Osobně si myslíme, že výzdoba interiéru ve smyslu dílenského
rudého koutku, navíc nikterak zajíma-

vými „trofejemi“ z doby socialismu, se
přežila, snad kdyby se jednalo o výjimečnější nebo vtipnější artefakty...
Pro soustředěnější diskusi u piva (ačkoliv to možná zní jako protimluv)
je také rušivým elementem velká obrazovka nad hlavou, která svádí oči,
i když nechcete. Ale podle toho, co
víme, vyhledává hospůdku řada hostů
právě kvůli možnosti sledovat sportovní přenosy, takže si kritiku odpustíme.
Rádi sem zamíříme na sportovní přenos, ale „pokecat“ si možná půjdeme
někam jinam.
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JAK SE VÁM LÍBÍ
V RESTAURACI FIESTA
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letos slavíme jubileum...
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pozvánka na akci, zpravodajství
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Páteční DEN S IZS 4")& c(%  %
Z NEMOCNICE ...

přinese dvě atraktivní $6%8(9ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

NOVINKY!
PROSTĚJOV Letos už pošestnácté! Tak letitou tradici má již atraktivní Den s integrovaným záchranným
systémem v Prostějově. Už tento pátek 28. dubna se hojně navštěvovaná akce uskuteční potřetí za sebou
v areálu za Kosteleckou ulicí. Podle
všech, kteří Den s IZS organizují,
je velodrom jako přímo stvořený
pro tuto akci, takže toto místo se již
zcela jistě stane tradičním pro akční výstavu i ukázky techniky všech
složek integrovaného záchranného
systému v Prostějově.

Michal KADLEC
„Ráda bych pozvala co nejširší veřejnost. Vím, že tato každoroční akce je
hojně navštěvovaná především dětmi
ze všech prostějovských základních
škol, ale přicházejí i studenti středních
škol, kteří uvažují o budoucím zaměstnání. Ukázky policistů, hasičů, vojáků,
lékařů záchranky a dalších zúčastněných jsou velice atraktivní a každým
rokem je sledují stovky diváků. O tom,

že letošní Den s IZS uspořádáme opět
na velodromu, jsme žádné dlouhé
diskuse nevedli. Je to ideální prostor
a dostupný pro všechny,“ vzkázala Alena Rašková, primátorka Statutárního
města Prostějova.
Letošní 16. ročník Dne s IZS pořádají společně hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná
služba, Policie ČR, celní správa,
Vojenská policie a zejména Městská policie Prostějov. „Všichni si
přejeme, aby nám vyšlo počasí a aby
dorazilo co nejvíce návštěvníků. Trošku mě mrzí, že letos nebude součástí
BESIP Team s trenažery automobilů
a motocyklů. Na druhé straně jsme
pro diváky připravili dvě atraktivní
novinky. Poprvé v historii akce se na
prostějovském velodromu představí
vojáci Armády ČR z průzkumného
praporu s ukázkami bojové techniky. Druhou novinkou bude ukázka
dronů, které v současnosti používají
policisté k zajištění a prozkoumání
místa činu nebo nehod. Tuto atrak-

DEN
S IZS

I 
fotogalerie

tivní možnost nám nabídla specializovaná firma, která spolupracuje úzce
s Policií České republiky. A my jsme
tuto nabídku samozřejmě rádi přijali,“
prozradil Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov.
Rovněž on má jasno v tom, že areál
prostějovského velodromu je pro
tuto akci mnohem výhodnější než
náměstí T. G. Masaryka, kde se dříve
Den s IZS konal. „Velodrom je naprosto ideální a navíc má pro všechny
složky IZS skvělé zázemí i příjezdové
komunikace,“ míní Nagy.
Během páteční akce plné atraktivních
ukázek policejní, vojenské i záchranářské techniky se jako vždy nezapomene na děti. „Bude se soutěžit
a nejlepší obdrží drobné ceny,“ vzkazuje Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov. „Moc se
těšíme na diváky, kteří přímo v akci
uvidí naše policisty při zadržení pachatele, asistenci při záchraně osob
či přehlídce naší techniky. K dispozici
bude samozřejmě také laserový měřič
rychlosti vozidel a další technika dopravních policistů,“ přidal František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
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PROSTĚJOV
(Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel)
Jak správně provádět
srdeční masáž, dýchání
z úst do úst, nebo jak rozpoznat otravu houbami či
chemikáliemi, přijeli vysvětlit studentům druhého ročníku prostějovského Cyrilometodějského
gymnázia zástupce primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení
Nemocnice Prostějov
MUDr. Daniel Šperka
a vrchní sestra ARO Ivana Burgetová. V rámci
této vzdělávací akce si
studenti mimo jiné mohli
vyzkoušet resuscitaci na
vlastní kůži, nebo si vyslechnout zajímavé případy z lékařské praxe.
„V první části našeho programu se posluchači seznámili
se základními pravidly prv-

13%!< &$,

ní pomoci, ať už se jednalo
o komunikaci se zraněným,
kardiopulmonální resuscitaci dětí i dospělých, či o umělé
dýchání. Okrajově jsme také
zmínili i další život ohrožující stavy a postupy k jejich
první pomoci, jako jsou
například otravy, uštknutí
hadem či masivní krvácení,“

vysvětlil zástupce primáře
anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice
Prostějov MUDr. Daniel
Šperka s tím, že hlavní iniciativa k uspořádání této
akce přišla od jednoho ze
studentů gymnázia.
„S nápadem přiblížit studentům Cyrilometoděj-

ského gymnázia základy
první pomoci za námi přišel
student Tomáš Batěk, jehož
tatínek je shodou okolností
také lékařem prostějovské
nemocnice. Myšlenka se
zamlouvala i vedení gymnázia, proto jsme využili
příležitosti a akci uspořádali,“ dodal MUDr. Daniel
Šperka.
Kromě teoretické části měli
studenti možnost se zdravotníků na cokoliv zeptat
a v neposlední řadě si také
vyzkoušet resuscitaci osoby
v bezvědomí na cvičné figuríně. „Vždycky jsem počítala
s tím, že první pomoc bych
měla zvládat. Teoreticky
jsem se ji učila už několikrát,
ale nikdy jsem neměla možnost si ji takto vyzkoušet,
proto jsem moc ráda za tuto
příležitost,“ uvedla na závěr
studentka Cyrilometodějského gymnázia Ludmila
Rubanová.

Foto: internet
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Vydejte se na kolech do sedmnáctéh.
století, do období, kdy se na Jesenicku a
později i Šumpersku odehrávaly čarodějnické procesy, které připravily o život
desítky nevinných lidí. K uctění jejich pa-

Èarodìjnická
cyklotrasa v Jeseníkách
- po stopách
inkvizice na kole

Dopravte se vlakem do Jeseníku, odkud asi po pěti kilometrech dorazíte na
rozcestí k jeskyním Na Pomezí. Jedná
se o krasovou oblast s pěti jeskyněmi,
které určitě stojí za prohlédnutí.
Další úsek vašeho výletu povede výhradně jen lesními partiemi a na konci
lesa už začíná obec Vápenná. V centru
obce uvidíte velký vápencový lom, který je už mimo provoz. Málokdo ale ví,
že Vápenná se může pochlubit ponorným potokem. Ztracený potok protékající místní částí Polka se propadá a pak
znovu vyvěrá v obci. Po modré značce
se z centra Vápenné dostanete k hájovně na svahu Jasanového vrchu. Je to romantické místo s jezírkem obklopeným
kolmými stěnami skal a čistou průzračnou vodou. Do sousední obce Žulová
musíte pokračovat po červené značce.
Minete zříceninu hradu Kaltenštejna
a přes Andělské domky dojdete až do
Žulové. V obci se nachází zdejší největší
pozoruhodnost – hradokostel. Na malém ostrohu nad městečkem tu najdete
vysokou věž a kostel. Na tom by nebylo
nic divného, kdyby ovšem ta kulatá věž
nebyla původní částí starého hradu.
Hrad vznikl už v roce 1290 a fungoval
až do třicetileté války. Pak byl postupně
odbouráván, až zůstala jen kulatá hradní
věž, ke které byl v roce 1820 přistavěn
klasicistní kostel sv. Josefa. Žulová je
oblíbená především mezi milovníky
přírodního koupání a také táborníky,
protože je obehnaná množstvím lomů.
Ze Žulové se pak můžete dopravit vlakem do Jeseníku nebo do Olomouce.
Užijte si krásný výlet!

mátky byly na vybraných místech, vedle již existujících
památníků, instalovány pomníčky a pamětní desky.
Jde o tichou připomínku neblahých dějin jesenických měst a obcí druhé poloviny 17. století, které
jsou spojeny s působením inkvizitora Bobliga z Edelstadtu. Na hranici tak skončilo několik set nevinných
nešťastníků. Jejich majetek byl zkonfiskován.
Na této naučné cyklistické stezce uvidíte vedle historického poučení a zajímavostí nádhernou krajinu
Jeseníků. Trasa měří 138 kilometrů a je rozdělena
na dvě části. Šumperská část (91 kilometrů) začíná
v Mohelnici a pokračuje na Mírov, Šumperk, Nové
Domky, Rapotín, Velké Losiny, Sobotín, Vernířovice a Červenohorské sedlo. Jesenická část (47
kilometrů) má počátek na Červenohorském sedle,
odkud vede do Domašova, Jeseníku, České Vsi a
Zlatých Hor. Na trase je několik značených zastavení
s informacemi týkajícími se čarodějnických proce-
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Jesenicko

Foto: internet

sů, obvykle se jedná o pamětní desky a pomníčky. ších nadšenců a pojmenovala ji po známém českém
Cyklistická trasa je na silničních směrovkách označe- všeumělovi a mysliteli. A zcela v duchu cimrmanovských tradic je nábřeží daleko od vody.
na logem v podobě čarodějnice na kole.
Z Lipníka vyrazíte do Týna nad Bečvou a Helfštýna. Asi jedenáct kilometrů od Helfštýna se nacházejí
&" Z)]G"
Zbrašovské aragonitové jeskyně. Ty jsou vskutku
Nedaleko za Olomoucí mezi Lipníkem nad Bečvou republikovým unikátem. Jsou to totiž jediné u nás
a Hranicemi se tyčí zachovalý středověký hrad, který zpřístupněné jeskyně hydrotermálního původu. To
nebyl nikdy vojensky dobyt, nejhlubší propast v Čes- znamená, že se na jejich vzniku a současné podobě
kromě normální vody intenzivně podílela i teplá uhliké republice i Nábřeží Járy Cimrmana.
Město Lipník nad Bečvou leží v údolí Moravské brány čitá kyselka. Ta je ve zdejších lázních využívána k léčbě
u řeky Bečvy.
převážně srdečních onemocnění. Cestu do Hranic na
Vlastní centrum města je vyhlášené městskou památ- Moravě potkáte proslulou Hranickou propast, tedy
kovou rezervací a je částečně obklopené středověkými nejhlubší propast v České republice. Mezi Hranicemi
hradbami s dochovanými baštami. Náměstí vévodí a Lipníkem v malé obci Slavičín najdete unikátní techměšťanské domy s podloubími, dvě barokní kašny, nickou památku - Slavičský nebo také Ferdinandův
radnice a v neposlední řadě i Nábřeží Járy Cimrmana. tunel. Koleje tady sice už dávnou nevedou, ale i tak je
Jedná se o vedlejší uličku, kterou vyzdobila parta zdej- procházka tímto místem ohromným zážitkem.

Pár příkladů pro inspiraci na výlet...

 

téma Večerníku

17021740183

Letní prázdniny se nezadržitelně blíží a snad každý již řeší otázku, co s volným časem
a kam vyrazit na dovolenou
či jen tak na výlet. A kam
s dětmi? Ne všichni mají na
drahé zájezdy k moři, ale ani
ti si nemusí zoufat, že by nemohli prožít krásnou dovolenou. Vždyť naše republika
je plná nádherných míst,
hodných navštívení, kde
můžete prožít krásné chvíle se svou rodinou, pobavit
se, odpočinout si, a ještě se
dozvědět mnoho zajímavého. A pokud máte za celý
rok dost ježdění autem, nechte ho doma a vyrazte na
pěší nebo cyklistický výlet.
Nemusíte ani moc daleko.
Přímo náš Olomoucký kraj
nabízí spoustu cílů pro výlety.
Stranu připravil:
Tomáš Kaláb
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Od svého nástupu na školu se podle
svých slov snažil o to, aby v institutu
panovala atmosféra otevřenosti, ve které
by se jak studenti, tak kantoři cítili dobře.
Šlo mu hlavně o to, aby na sebe byli lidé

Otevøená
škola

Povysokéškolazačalučit.PřesLitoměřice,
Bruntál a Vyškov zakotvil na prostějovské
„oděvce“, kde působil devatenáct let. V té
době byl již ženatý. Jeho manželka Jaroslava pochází z Čehovic. Právě její nemoc
zapříčinila, že mladý pár nakonec zakotvil
v Prostějově. Normalizací a jejími absurditami společně propluli bez větší újmy,
aniž by museli slevovat ze svých mravních
zásad. Předtím než se v roce 1994 stal
ředitelem Reálného gymnázia a základní
školy města Prostějova, učil Václav Kolář
ještě tři roky na Gymnáziu Jiřího Wolkera. Kantořina ho bavila snad více než
vedení školy, které se neobešlo bez stále
narůstající administrativy. „V době, kdy
jsem začal dělat ředitele, mi kontakt se
studenty dost chyběl. Ředitel totiž učí
málo. Kolikrát jsem tedy poprosil svého
zástupce, aby mě nechal suplovat nějaké
hodiny. To jsem si to pak mohl náležitě
užít,“ zmínil se několikrát Kolář.

`  "
kantor

Na vysoké škole se zajímal hlavně
o dějiny, mapoval například dramatické
předválečné události v jeho rodném
kraji. V Olomouci prožíval i období
takzvaného pražského jara v roce 1968,
kdy mnozí z oblíbených profesorů
museli fakultu opustit a jiní začali ustupovat ze svých postojů. „Bylo zajímavé
sledovat, jak se během jediného roku
dokázalo radikálně proměnit hodnocení mé diplomové práce na téma Hnutí
katolických zemědělců na Moravě.
V počátcích byla hodnocena pozitivně,
nakonec jsem ji jen tak tak obhájil,“
dokreslil s úsměvem celou situaci Kolář.

Alma
mater

z vesnice, kterého vše bavilo, ale
u ničeho dlouho nevydržel. Díky
němu jsem se vnitřně zklidnil
a uvědomil si, že i intelektuálně se
dá poctivě pracovat a činit tak nejen
kvůli vlastnímu prospěchu, ale také
proto, abych dokázal něco přinést ostatním lidem,“ vysvětloval Kolář, proč
právě fotografie Metoděje Habáňěho
zdobila jeho pracovní stůl v ředitelně
prostějovské „reálky“.

saa

3x foto: Michal Kadlec

jakké byylo poosllední rozllouče
uč ní s vááclaavem
m kolářeem....

znali celkem třiatřicet let. Vždycky jsem
si ho vážil pro jeho moudrou empatii
a nesmírně citlivý přístup k jiným lidem.
Každého chválil a většinou říkal, to je
dobrý kluk nebo holka. Když ho někdo
naštval nebo urazil, řekl: On není tak zlý!
Pro mě Václav byl a navždycky zůstane
vzácným člověkem,“ dodal.
K rakvi Václava Koláře přistoupil i jeho
nástupce ve funkci ředitele Reálného
gymnázia a základní školy města Prostějova Rostislav Halaš. „Když jsem se kdy-
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Foto: Michal Kadlec

si dávno seznámil s Václavem Kolářem
a jeho rodinou, zásadně mě to ovlivnilo a dalo mi to sílu životního nadhledu.
Když si mě před čtrnácti lety Václav vybral za svého zástupce na Reálném gymnáziu, byl to pro můj život další zlomový
okamžik. Pracoval jsem pod vedením
člověka tak lidského a empatického, že
se naše práce stála potěšením a všichni
jsme se na škole od Václava moc naučili.
Zemřel člověk, kterého jsme si z celého
srdce vážili, který byl naším vzorem a
který nám bude velmi chybět. Bude
nám scházet jeho rozhled, jeho sečtělost
a schopnost vždy pojmenovat jakýkoliv problém výstižným a pravdivým
názvem. Na druhé straně uměl velice
pozorně naslouchat lidem kolem sebe
a empaticky pojímat jejich problémy.
Jeho postoje byly vždy pevně ukotveny
ve víře pro dobro a spravedlnost,“ vylíčil Václava Koláře současný ředitel Reálného gymnázia Rostislav Halaš. „Nejvíce nám bude chybět, až si s něčím
nebudeme vědět rady,“ konstatoval.
Na legendu komunální politiky vzpomenul i další matador místní scény
a bývalý primátor Miroslav Pišťák. Společně strávili v práci pro město bezmála


pětadvacet let. „Na Václava vždycky
budu vzpomínat v dobrém a s velkým
uznáním. My dva jsme pokaždé nemuseli mít v politických věcech vždy úplně
stejné názory, oba jsme se ale navzájem
respektovali. A troufám si i říct, že jeden
druhého jsme si vážili. Doktor Kolář
byl bez vší pochybnosti hodný, vlídný
a slušný člověk. Václav si navíc velmi
dobře rozuměl s hovorovou češtinou a
jeho projevy byly vždy velmi kultivované. Odvážím se říct, že byl aristokratem
slova. On se s češtinou prostě mazlil,“
uvedl pro Večerník Pišťák. „Když si
vzpomenu na jeho práci v komunální
politice, vždy se mi vybaví období, kdy
byl členem rady města. V ní nás bylo pět
sociálních demokratů a pět občanských
demokratů. On byl sám, ten jedenáctý
člen. A mohu říct, že Václav Kolář při
jednáních rady spíše uklidňoval, než jitřil atmosféru. Bylo dobře, když někdo
tak moudrý, rozumný, slušný a uvážlivý
byl jakýmsi jazýčkem na vahách. Na
jeho působení v tomto orgánu mohu
vzpomínat pouze s velkým respektem
a uznáním. Stejně tak jako na člověka,
který pro celý Prostějov tolik znamenal,“ řekl exprimátor Prostějova.
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chybět,“ shrnul pocity všech, kteří Václava Koláře dobře znali, jeho dávný
kamarád Stanislav Spurný.
Pohřbu Václava Koláře se kromě
pozůstalých účastnili i bývalí studenti, komunální politici napříč poli-       -#        '  # ( $  ( 
tickými spektry v čele s primátorkou   
Foto: Michal Kadlec
Alenou Raškovou, jeho dávní přátelé,
zaměstnanci magistrátu, kolegové z U rakve Václava Koláře i v její blízkosti také od studentů Reálného gymnázia
pedagogických sborů a další a další se objevily věnce a kytice od členů z maturitních ročníků za posledních
smuteční hosté.
rodiny, prostějovského magistrátu, ale třicet let...
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PROSTĚJOV Přeplněný kostel Povýšení svatého Kříže
v Prostějově byl ve čtvrtek 20.
dubna 2017 svědkem posledního rozloučení s pedagogem a prostějovským
zastupitelem Václavem
Kolářem. Ten zemřel
v sobotu 15. dubna a jeho skon
zarmoutil celý Prostějov. Na poslední cestu jej dle očekávání přišly
vyprovodit stovky lidí, vnitřek kostela byl zaplněn do posledního místa.
Večerník u toho nemohl chybět...
Už několik desítek minut před patnáctou hodinou se uplynulý čtvrtek
začaly u hlavního prostějovského kostela scházet zástupy smutečních hostů.
Ty nakonec zcela beze zbytku zaplnily
i celý kostel. Odhadem více než tři sta
Prostějovanů sledovalo hodinu a čtvrt
dlouhou smuteční mši za Václava
Koláře, po zbytek církevního obřadu
promlouvali k pozůstalým a dalším
smutečním hostům rodinní přátelé
i kolegové zemřelého. Při mši, ve
které zazněly žalmy i modlitby, se vzpomínalo na bývalého ředitele Reálného gymnázia a základní školy města
Prostějova a rovněž dlouholetého
komunálního politika jako na skromného zásadového člověka a kamaráda,
jeho dobrotivost při každém jednání
a snahu vyjít s každým jen a jen po
dobrém. „Václav nám všem bude
Co se týče působení na komunální
politické scéně, byl jedním z nejdéle
sloužících prostějovských zastupitelů,
v širším vedení města působil již od
roku 1990. Členem obecního zastupitelstva se postupně stal ve volbách
v roce 1994 (ODA), 1998 (ODA a nezávislí kandidáti), 2002 (Unie svobodyDemokratická unie), 2006 (Křesťanská
a demokratická unie-Československá
strana lidová), 2010 (TOP 09) a 2014
(TOP 09 a nezávislí Prostějované). Ve
volbách v roce 1996 neúspěšně kandidoval za Občanskou demokratickou alianci
(ODA) do Senátu, když v prvním kole
skončil těsně třetí za pozdějším vítězem
voleb Janem Kavanem (ČSSD). Právě
střídání politických stran mu kritikové
vyčítali nejvíce, Václav Kolář byl však takový, že když se mu něco nelíbilo, raději PROSTĚJOV Během samotného
církevního obřadu i po něm se k osotoho nechal...
bě a životu Václava Koláře vyjadřovali
jeho dávní přátelé i kolegové. Smu "
teční řeči nad jeho rakví pronesli nademokrat
příklad Stanislav Spurný či současný
V komunální politice zůstával činný i ředitel Reálného gymnázia Rostislav
po svém odchodu do důchodu. Citlivě Halaš. Pro Večerník na Václava Kolápřitom vnímal rozkol mezi opozicí a ře zavzpomínal i bývalý prostějovský
vládnoucí koalicí. Byl přitom jedním z primátor Miroslav Pišťák.
bytostných demokratů, který si nikdy „Všichni se tady loučíme s výjimečným
nepřestával vážit lidí, přestože měli na člověkem a já se loučím s nejbližším příněkteré věci jiný pohled než on sám. telem,“ řekl na úvod své smuteční řeči
„Můžeme mít rozdílné názory, důležité Stanislav Spurný, dětský lékař a bývalý
však je, abychom všichni dostali šanci prostějovský zastupitel. Vzápětí popije vyslovit. Pokud tomu tak je, jsem soval, jak kdysi vyhověl žádosti svého
přesvědčen, že je podstatně snadnější kamaráda a společně navštívili spoustu
dosáhnout toho, aby všichni sledo- zajímavých míst okolo rodiště Václava
vali společný zájem,“ vyjádřil Václav Koláře v západních Čechách. „Tyto
Kolář v kostce princip demokratické výlety z našeho mládí utvrdily naše přáotevřenosti, který se mu dařilo prosazo- telství. Zatímco jeho rodina zůstala v Sovat na jeho reálce. Podstatně těžší už to kolově, jeho bratr zakotvil v Karlových
pro něj bylo v komunální politice.
Varech, Václav odjel po maturitě studoPřestože snad všichni současní za- vat do Olomouce. Na školní nástěnce
stupitelé napříč politickými strana- ho zaujala fotografie dívky z Čehovic u
mi ho uznávali jako moudrého Prostějova. A tak se stalo, že Václav zůstal
muže, podobná nezapšklá velko- na Hané, díky čemuž jsme se později
rysost jim v každodenním projevu i my dva mohli seznámit,“ zmínil kročasto chybí.
mě jiného Spurný. „S Václavem jsme se

Pùsobení
v politice

slušní a zároveň ctili svoji osobnost.
Přestože nejdůležitější pro něj vždy byly
mezilidské vztahy, škola se díky týmu
lidí pod jeho vedením výrazně rozvinula i po materiální stránce. Zejména šlo
o vybavení odborných učeben, rekonstrukci hřiště, zateplení budovy a další
věci. V roce 2014 Václav Kolář obdržel
z rukou tehdejšího prostějovského
primátora Miroslava Pišťáka ocenění
za mimořádný přínos v oblasti rozvoje
prostějovského školství.
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smuteční událost

Foto: Michal Kadlec

Asi těžko bychom v Prostějově a širokém
okolí hledali oblíbenějšího člověka, než
byl někdejší ředitel prostějovské „reálky“
a místní zastupitel Václav Kolář. Právě na
tohoto vzdělaného a rozvážného muže
panovala mezi všemi, kteří ho znali, podivuhodná shoda. Svědčí o tom mimo
jiné i výsledky voleb do Zastupitelstva
města Prostějova, ve kterém zasedal už
od roku 1990. S železnou pravidelností
v nich získával nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátů.
V této souvislosti se nabízí otázka: Proč
se vlastně Václav Kolář nikdy nestal prostějovským starostou?
Odpověď na ni je jednoduchá: Nikdy totiž nekandidoval za stranu, která by ve
volbách zvítězila. Přestože si nemyslím,
že on sám by o to někdy usiloval, vkrádá
se do mysli vzápětí ještě jedna otázka:
Byl by Václav Kolář úspěšným starostou?
Vzhledem k jeho všeobecné oblíbenosti by se na tento post nepochybně hodil. V zastupitelstvu ho uznávali lidé
napříč celým politickým spektrem. Co
za tím vším stálo? Bylo to díky jeho humanitně orientovanému vzdělání, které
mu dávalo široký rozhled i nadhled nad
žabomyší války všedního dne? Stála za

tím jeho schopnost všímat si u každého
člověka věcí, v nichž se s ním shodoval
a potlačovat ty, které by mohly vést ke
vzájemnému konfliktu? Nebo jeho specifický druh moudrého humoru a lišácký
úsměv, při němž jako by vše ostatní v
jeho tváři na malou chviličku ustrnulo,
aby samotný úsměv vynikl o to více?
To vše mělo na jeho všeobecné popularitě
svůj podíl. Tím hlavním však byl dle mě
fakt, že kdokoliv, kdo s ním hovořil, velice lehce nabyl dojmu, že právě on je tím
nejdůležitějším člověkem na světě. Právě
pan Kolář díky svému umění pozorně
naslouchat a pochopit podstatu vyřčeného, tento úžasný pocit lidem kolem sebe
dopřával jako snad nikdo jiný. Bylo přitom jedno, zda jste se s ním zrovna bavili
o tomistické filosofii, divadelním představení či včerejším obědě. Díky němu vše
nabíralo jiný, duchovnější rozměr.
Zásadní přitom bylo, že Václav Kolář
měl lidi nesmírně rád. Po vzoru svého
učitele Metoděje Habáňe každého z nás
vnímal jako úctyhodné dílo Boží. Jako
k takovým k nám za všech okolností
přistupoval. Snad právě to mu neumožňovalo vidět všechny naše každodenní
přehmaty vycházející ze snahy po dosa-

žení sobeckých a přízemních přání. Něco
takového mu bylo vzdálené. Přestože
z podstaty své ředitelské funkce musel
činit vše potřebné, aby dosáhl i čistě pragmatických cílů, nebyl to jeho svět. Díky
svým spolupracovníkům a podpoře města byl i v tomto ohledu úspěšný. On sám
by však byl nejšťastnější, kdyby to do jeho
života nepatřilo.
Pokud byl svými studenty vnímán jako
jakýsi „filosof na trůně“, pak jeho království nebylo zcela z tohoto světa. A to
je jeden z důvodů, proč si ho jen těžko lze
představit jako starostu padesátitisícového města, který musí svoji vizi prosadit
navzdory protichůdným názorům velkého množství „omylných“ lidí. Myslím, že
by v této funkci o své iluze navždy přišel.
A to by v jeho případě byla nesmírná
škoda.
Václav Kolář totiž za všech okolností v každém z nás hledal jen to
dobré. Snad proto se v lidech občas
mýlil. Samotný jeho život však díky
tomu byl radostný a plný naděje, že to
s námi rozhodně není špatné a že to
může být jen a jen lepší. Nezbývá než
věřit, že se tato naděje vztahovala i na
něj samotného...
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PROSTĚJOV Stovky lidí z řad pozůstalých, přátel, kolegů z pedagogického sboru, politiků i bývalých
studentů se uplynulý čtvrtek odpoledne přišly do kostela Povýšení svatého Kříže v Prostějově
rozloučit s Václavem Kolářem. Bývalý ředitel Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova
i dlouholetý komunální politik zemřel v sobotu 15. března ve věku nedožitých 71 let.
Dvoustranu připravil Petr Kozák, texty: Martin Zaoral a Michal Kadlec
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Učení ho bavilo. Po skončení střední
školy se proto rozhodl pokračovat na
univerzitě v Olomouci. Místní farář
jej seznámil s Metodějem Habáněm,
který měl v hanácké metropoli své

Duchovní
autorita

! ) >

kontakty. Právě tento vzdělaný
katolický kněz a autor knih o psychologii a etice pro něj po zbytek
života představoval nejvyšší duchovní autoritu. „Pomohl mi, abych si
zjednal pořádek sám v sobě a ujasnil
si, co skutečně od života chci. Do
té doby jsem totiž byl typický kluk
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Filozofické fakultì
Univerzity Palackého
` Z W

diplomovou práci
fZ) W"W
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1969

* narodil se 8. května 1946 v Lokti nad Ohří
* vyrůstal ve vesnici Krajková ležící u Sokolova
* na dvanáctileté SŠ/SVVŠ v Sokolově maturoval v roce 1964
* vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor čeština-dějepis
* v roce 1969 absolvoval Diplomovou prací na téma Hnutí katolických zemědělců na Moravě
* po vojně, kterou strávil v Holešově, učil půl roku na učňovské škole v Litoměřicích, působil jako vychovatel
na automobilové průmyslovce v Bruntále a poté vyučoval češtinu na dvouleté důstojnické škole ve Vyškově
v roce 1972 nastoupil na Střední průmyslovou školu oděvní v Prostějově, kde působil devatenáct let, následně tři roky vzdělával studenty Gymnázia Jiřího Wolkera
* od 1. 9. 1994 do 31. 6. 2010 působil jako ředitel Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova
od roku 1990 byl zastupitelem města Prostějova
* jeho manželka Jaroslava pochází z Čehovic a po roce působení v Roudnici nad Labem celý život učila na
Gymnáziu Jiřího Wolkera
* společně vychovali dceru Janu (1974), která coby odbornice na starší českou literaturu působí na Katedře
bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a syna Ondřeje (1978), jenž je farářem
sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8
* mezi záliby Václava Koláře patřila literatura, rád se potuloval přírodou i po antikvariátech. Kromě zahrádky
se věnoval i sportu, především volejbalu a jízdě na kole.

PROSTĚJOV Jeho otce si lidé ze
širokého okolí vážili díky tomu, že
dokázal perfektně okovat koně. Se
stejnou svědomitostí, trpělivostí
a poctivostí, s jakou tatínek formoval
podkovy, utvářel Václav Kolář charaktery několika generací mladých lidí.
Jeho studenti na něj vzpomínají nejen
jako na oblíbeného kantora a ředitele
školy, ale zejména jako na člověka,
který měl pochopení pro jejich
životní radosti i trampoty. Na rozdíl
od jiných se nikdy nenechal pohltit
problémy školního mikrokosmu
a nad jiné vynikal svým nadhledem
a humorem. Setkání a hovory s ním
tak řadu studentů ovlivnily na celý
život. Na tom se nic nezmění ani poté,
co se v sobotu 15. dubna 2017 jeho
bohatý život uzavřel...
Václav Kolář se narodil v Lokti nad
Ohří 8. května 1946. Otec pocházel
z jižních Čech, máma se narodila v Polsku. Její rodina se brzy vystěhovala do
Alsaska, což bylo území na hranicích
Francie a Německa. Rodiče Koláře se
poznali během druhé světové války
v Německu, kde byli oba nuceně nasazeni. Po skončení druhé světové
války se přestěhovali do Sudet. Václav
se sice narodil v Lokti, jako rodina se
však brzy poté přesunuli do malé obce
Krajková, kde jeho otec dostal kovárnu
i s bydlením. „Moje dětství bylo krásné!
Mám je spojené se zvláštním pachem,
který vznikl vždy, když se rozpálená
podkova přiložila na koňské kopyto,“
vzpomínal samotný Kolář.
měla jít domů, ale vždy to odložili
kvůli tomu, že se její zranění nehojí
tak, jak by měla. Psychicky na tom
není moc dobře,“ svěřila se Večerníku
Michaela K.
Dům, který vzplanul od hořícího
oleje v hrnci při vaření, zůstává
stále neobyvatelný. „Jelikož nemá
střechu, tak nám do něj při posledních deštích zateklo. Vše je strašně
vlhké. Je jasné, že budeme muset
dělat kompletně novou elektroinstalaci. Také jsme už okopali ošklivě
začouzené stěny, které bude třeba
nově omítnout,“ konstatovala paní
Michaela, která v současnosti s dcerk-

Původně jsem myslela, že to bude už
někdy v létě, teď doufám, že to stihneme do začátku školního roku,“ reagovala na náš dotaz paní Michaela.
Na podporu jí a její rodiny se
bezprostředně po požáru zvedla velká

vlna solidarity. „V současné době už nic
materiálního nepotřebujeme, hlavní
je, aby se vše zvládlo co nejrychleji
opravit. Peníze od pojišťovny jsme zatím nedostali, ale vše je na dobré cestě,“
uzavřela.

Foto: Martin Zaoral
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ou bydlí v obecním bytě v Čechách
pod Kosířem, její tatínek přespává
v Pěnčíně.
Kdy se budou moci vrátit do
opraveného domu? „To si v tuto chvíli vůbec netroufám odhadnout.
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zjistili jsme

svých internetových stránkách www.
potravinynapranyri.cz. Zajímavé je,
že při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty při skladování výrobku. Výrobek ani neměl prošlé datum
spotřeby. To mělo vypršet až tři týdny
po návštěvě inspektorů. Záhadu nám
neobjasnili ani přímo na místě, kde se
v prodejně odmítli s Večerník o této
záležitosti bavit.
(mls)

Foto: SZPI
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SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY NA AKCE
NÁM VOLEJTE,
PIŠTE

KDE SE CO
DÌJE?

Čelechovice na Hané (mls) - Až
do 21. července je naplánovaná úplná uzavírka ulice Pod Kosířem v Čelechovicích na Hané. Důvodem je
rekonstrukce komunikace vedoucí
na Stařechovice a Kapli.

`I  W

Prostějovsko (mls) - Dopravce
FTL ve spolupráci s městem Prostějov připravil pro léto 2017 opět další
ročník provozu cyklobusu. Provoz
pro trasu z Prostějova na Protivanov
je pouze o víkendech a svátcích, a to
v období od 29. dubna do 17. září.
Spoje cyklobusu jsou realizovány
prostřednictvím pravidelné linkové dopravy. Kapacita přívěsného
vozíku připojeného za autobus je
dvacet jízdních kol. Cyklisté budou
nápomocni při nakládce a vykládce jízdních kol, která si ve vozíku
uzamknou vlastním zámkem.

Cyklobus vyrazí do
    W

Němčice nad Hanou (mls) - Mateřská školka v Němčicích nad Hanou má novou ředitelku, kterou se
stala Andrea Kopová. Před svým
jmenováním třináct let úspěšně
působila na stejném postu v mateřince v Ohrozimi.



Konice (mls) - Budětsko, Hvozd,
Ochoz, Březsko, Jesenec. Děti ze
všech těchto obcí by měly dojíždět do mateřské i základní školy
v Konici. Na jejím druhém stupni by
měly studovat i děti z Kladek. Stojí za
tím dohoda o vytvoření společného
školského obvodu spádové školy
pro jednotlivé obce, kterou schválila
Rada města Konice.

Dìti budou
   : W

RYCHLÝ
NÍK

Z TITULNÍ STRANY

zal své vlastní nohy. Je zázrak, že to přežil. K nám přišel
v naprosto zuboženém stavu. Postupně se dokázal spravit
natolik, že ani zvěrolékař nevěřil, že by se to někdy mohlo
LIPOVÁ Sedmašedesátiletá Květoslava Petříková žije podařit,“ ukázala Večerníku paní Květoslava na jednoho ze
se svým téměř slepým synem Karlem (32), o kterého psů, o kterého nyní pečuje. „Za těch šedesát let, co se o psy
pečuje jako jeho opatrovnice. Kromě toho se celý starám, bych vám podobných příběhů mohla vyprávět
život stará o postižené a jinak těžce zkoušené psy.
stovky...,“ posteskla si.
„Spolupracuji s jedním útulkem. Dávají k nám psy,
Dva lupièi v èerné fabii
které by jinak museli nechat utratit. Momentálně je
u nás třeba vlčák, který si prošel skutečným peklem. Jeho Nyní se sama se dostala do hodně nezáviděníhodné situpředchozí majitelé si ho pořídili, aby sloužil ke střežení ace. Minulé úterý 18. dubna byla totiž obětí lupičů. „Byli
průmyslového areálu. Jenže pak se firma odstěhovala a na jsme celý den pryč. Když jsme přijeli, syn šel vyvenčit
psa se jaksi zapomnělo... Zůstal uvázaný na jednom místě, psy. Mohlo být asi kolem osmé hodiny večer. Před
neměl co žrát ani pít. Byl zoufalý, až si sám na kost rozhry- domem zastavila černá fabie se zatmavenými skly. Z auta

➢

vylezl mladý muž bílé pleti tak kolem třiceti let, vysoký
byl asi 185 centimetrů. Na hlavě měl bílou kšiltovku.
Nebylo zamčeno, takže se k nám dostal bez problémů.
Byla jsem zrovna v kuchyni, když k nám vtrhl, slušně
pozdravil, ale pak mě povalil, sebral všechny naše
peníze a doklady. Pak naskočil do auta a ujel,“ popsala
loupežné přepadení paní Květoslava, která přišla o svůj
důchod i příspěvek, který dostává na péči o syna. Ženu
trápí i ztráta dokladů. „Přišli jsme o všechny peníze,
nemáme teď ani korunu. Když si budu chtít vyřídit
občanku, musím do Dvora Králové, kde mám stále
trvalé bydliště. Po té krádeži ale nemám ani na vlak,“
poznamenala paní Květoslava, která přišla o necelých
třicet tisíc korun. „Je to pro nás spousta peněz,“ dodala.

Dle vyjádření sousedů tmavá fabie projížděla po Lipové už nějaký čas před krádeží. „Jezdili sem a tam,
jako by si tu obhlíželi, koho vykradou. Jeden z nich
byl takový zavalitý cikán,“ prozradil Večerníku jeden
z místních. Celý případ dle poškozených už vyšetřují
kriminalisté. „Brali si tu otisky, tak jsem zvědavá, co
vypátrají,“ hodila paní Květoslava policistům rukavici.
Právě na Policii ČR jsme se v pátek dopoledne obrátili
s dotazy ohledně této loupeže. „Bohužel se mi ani po
opakovaných pokusech nepodařilo kontaktovat vedoucího oddělení nebo jeho zástupce. Více informací
vám snad poskytneme v příštích dnech,“ zareagovala
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
(mls)
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BRODEK U KONICE Na povrchu
je to zelené a uvnitř červené. Co je
to? Přece zkažená Vysočina. Právě
takovou prodávali v prodejně Jednota v Brodku u Konice, kde na salám
přišli inspektoři Státní zemědělské a
potravinářské inspekce (SZPI).
„Na povrchu potraviny se vyskytovaly
kolonie plísní zelené a bílé barvy viditelné pouhým okem,“ popsala SZPI na

,      '   .  #$ 

EXKLUZIVNĚ

KONICE Vedení Konice jmenovalo novou ředitelku zdejšího
gymnázia a základní školy, kterou se stala Eva Obrusníková. Od
1. července 2017 tak ve funkci
nahradí dlouholetého ředitele Jaromíra Schöna, který odchází do
důchodu.
Jaromír Schön na školu nastoupil
v roce 1990, o tři roky později se stal
ředitelem. Po čtrnácti letech v této
své funkci se závěrem letošního škol-

ního roku skončí. Od 1. července jej
nahradí Eva Obrusníková, která dosud na škole působila jako jeho zástupkyně pro druhý stupeň základní
školy a gymnázium. Na škole učí angličtinu a fyziku.
„Ke svému jmenování do funkce
ředitelky bych se v tuto chvíli nechtěla vyjadřovat, zatím je to čerstvé a ve škole v této roli dosud
nevystupuji. Takže snad později,“
reagovala na dotaz Večerníku,
s čím do nové funkce vstupuje.
Nedozvěděli jsme se tak ani to,
jaké má nová ředitelka plány, na co
by ve svém působení ráda navázala
a co by se ve škole mohlo v budoucnu změnit.
(mls)

„ZELENÝ“ salám  , /1 @-

V Brodku prodávali

Letošní Velikonoce u rodiny, které
vyhořel dům, nebyly příliš veselé.
„Prožily jsme je u kamarádky a o tradice dcerku neochudily, ale bylo to
hodně náročné... Na pár dní s námi
byla i maminka, která se však opět
vrátila do nemocnice. Je sice už dávno po plastické operaci, třikrát už

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

ČECHY POD KOSÍŘEM Poslední únorový den stihl rodinu
v Čechách pod Kosířem požár, který nešťastným lidem vzal
téměř vše. Z domu totiž zůstala pouze ohořelá ruina. Starší žena
s ošklivými popáleninami na rukou a nohou skončila v nemocnici, kde byl hospitalizovaný i její manžel, který se nadýchal zplodin. Dcera i s vnučkou stihly sice včas z hořícího domu vyběhnout,
mnoho si toho však s sebou nevzaly. Večerník zajímalo, jak po
téměř půldruhém měsíci rodina žije...
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Minulý pátek 21. dubna dopoledne kontrolovali policisté
v Olšanech u Prostějova čtyřiatřicetiletého řidiče osobního automobilu značky Volkswagen. Tomu
policisté změřili hodnotu 1,16 promile alkoholu v dechu. Muž, který
jevil známky ovlivnění, se k požití
alkoholu přiznal a uvedl, že během
předchozí noci vypil deset desetistupňových piv. Nyní je pro své jednání podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten mu v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti. Policisté
muži zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Přes jedno promile

V přesně nezjištěnou dobu během
velikonočního víkendu se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do budovy živočišné výroby zemědělské
společnosti v obci na Konicku.
Pachatel do objektu vnikl po násilném překonání okna. V budově
poté odcizil asi třicet let starou křemíkovou svářečku typu KS-250
R šedé barvy s kabely. K odvezení
svářečky pachatel použil kolečka, která taktéž odcizil v budově.
Z objektu poté i s odcizenými věcmi odjel dveřmi, které si zevnitř
otevřel. Na odcizených věcech
pachatel zemědělské společnosti
způsobil škodu vyčíslenou na 30
tisíc korun. Na dalších 200 korun
byla vyčíslena škoda způsobená
poškozením. Koničtí policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže.
Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Straka u zemědělců

V noci z pátku 21. na sobotu
22. dubna se neznámý pachatel vloupal do rodinného domu
v malé obci na Prostějovsku, odkud
odcizil více jak padesát tisíc korun
v hotovosti. Ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu
porušování domovní svobody
a trestného činu krádež, za které
lze dle trestního zákoníku uložit
mimo jiné trest odnětí svobody na
jeden rok až pět let.

Z domu si odnesl
desetitisíce
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aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

inzerce
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mladší. Za pár hodin bylo jakříkajíc
vymeteno...
Hasiči z Dětkovic i tentokrát připravili
pestrou nabídku vepřových specialit.
Loni poprvé nabídli paštiky. „Co se
týče zabijačkových pochoutek, tak
v tomto ohledu máme úplně vše, nic
dalšího už nelze vymyslet. Nabízíme
tady třeba sedm druhů klobás. Loni
jsme přidali paštiky a letos jsme sortiment ještě rozšířili o suché lovecké
salámy v maďarském stylu,“ usmál se
šibalsky Jelínek.
Do Dětkovic kromě místních dorazili lidé z Prostějova i širokého
okolí. Organizátoři jim vyšli vstříc

Problémy s doručováním hlásí jak jednotlivci, tak i firmy. „Čekala jsem na důležitý dopis
z Prahy víc jak deset dní. Dnes mi volali, že
se jim vrátil zpět, prý jsem si ho nevyzvedla.
Pokud mě doma pošťačka nezastihla, tak by
snad mělo být normální, že hodí lístek do

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO A je to tu opět! Nedávno vás Večerník informoval o lavině
stížností, která se valí na Českou poštu.
Důvodem jsou problémy s doručováním
zásilek po celém Prostějovsku. První z
nich se začaly objevovat už před Vánocemi loňského roku, situace se přitom stále
nelepší. Zástupci pošty už v minulosti
problémy přiznali, před nedávnem rozjeli
rozsáhlou náborovou kampaň nových zaměstnanců.

schránky, abych o tom věděla, ne?“ nebrala si servítky na facebookových stránkách
Prostějov bez cenzury Veronika L. z Prostějova, která se kvůli špatnému doručování
dostala dle svých slov do velkých problémů.
Podobnou zkušenost měla i celá řada ostatních. „Ve firmě posíláme zhruba dvacet balíků denně Českou poštou. Denně některý ze
zákazníků volá a hledá balík, minimálně jednou týdně se vrátí jako nevyzvednutý. Pak
se za nové poštovné posílá znovu,“ uvedla
Vlasta Š., která má tak s poštovními službami každodenní zkušenost.
Problémy dle mnohých vězí právě v tom,
že ve schránce nenajdou lístek, kdy a kde
si mají zásilku vyzvednout. „Také jsem čekala na balík. Ale výzvu ve schránce jsem neobjevila. Kdybych neznala číslo balíku, tak se
vrátil zpět,“ potvrdila Veronika J.
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Na druhou stranu se našli i zastánci. „U nás je
pošta super jak doručovatelka, tak přepážka.
Nemůžu proti ní říct půl slova,“ přidala se do
diskuse Alena V.
Jak Večerník již uvedli, zástupci České pošty o situaci v Prostějově dle svých slov ví.
Již dříve vše vysvětlovali zejména aktuálním
nedostatkem pracovních sil. „Situaci se snažíme řešit náborovými akcemi a posilováním
pracovníků z jiných lokalit,“ uvedl Matyáš
Vitík, tiskový mluvčí České pošty, která před
nedávnem do schránek roznesla letáky informující o náboru nových zaměstnanců. V
současné době v Prostějově pošta poptává
pěšího doručovatele a brigádníky na ranní
roznos novin. Velká poptávka po celé řadě
zaměstnanců je také v poštovním depu v průmyslové zóně, kde kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků dochází k řadě problémů.
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>>> Dokončení ze strany 3
A Večerník se onoho jednání držovického zastupitelstva ve čtvrtek 20. dubna zúčastnil. Bohumír Nadymáček
a Bedřich Kovařík byli jednomyslně zvoleni novými
zastupiteli, oba dva tak převzali otěže opozice. Podle
dostupných informací bývalá starostka Blanka Kolečkářová
ani Jana Pavlíčková nevysvětlily, proč z odpovědných funkcí v zastupitelstvu rezignovaly. A dosud neproběhlo ani
oficiální předání obce ze strany minulého vedení obce!
„Agendu zatím přebíráme sami, kontrolujeme vše doklad
po dokladu. Jakmile vše budeme mít hotové a sečtené,
požádáme o odborný audit obecního hospodaření. Po jeho
výsledku budeme zvažovat další kroky,“ prozradil Studený.
Večerník se během uplynulého týdne opět marně snažil
spojit s exstarostkou Držovic Blankou Kolečkářovou, aby
své jednání vysvětlila. Bohužel na zvonění u jejího domu
nám ani jednou nepřišel nikdo otevřít...

i tím, že pořádali svozy. Stačilo, pokud se dalo dohromady osm lidí. „U
nás pořádáme něco podobného. Jenom je to v menším. Ani na to nezveme příliš mnoho lidí, aby se dostalo i
na nás,“ prozradila Zdeňka Růžičková
z Prostějoviček, která zároveň přiznala, že kromě jídla sem vlastně dorazila
i na špionáž. „Líbí se nám například
ten panák slivovice servírovaný hned
u vchodu,“ dodala.
Zabijačkové hody jsou přitom pouze
jednou z přibližně patnácti akcí pořádaných hasiči z Dětkovic. K těm dalším
patří například výšlap na nedaleký vrch
Plániva, kterého se pravidelně účastní
kolem pětistovky lidí. „Nejbližší akcí, kterou budeme pořádat, je další z dílů seriálu
Velké ceny Prostějovska v požárním útoku.
Hasiči z celého regionu se do našeho krásného areálu U dvou lip sjedou v sobotu
třináctého května,“ pozval Jelínek.

*'    $ .    $' #$  #$ .#$ Foto: Martin Zaoral
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Martin ZAORAL

úřadu obce dorazila bezmála tisícovka lidí. Letos byla situace obdobná.
Většina z návštěvníků přišla nakoupit
některou ze zabijačkových laskomin,
mezi něž patřily tlačenka, prejt, jitrnice, bouřka, škvarky, sádlo, uzené maso
DĚTKOVCE Doporučujeme vstup v kalhotách s pružnou a paštiky. Mnozí si však přímo na mísgumou! Právě takovou připomínku by měli organizátoři tě vybrali některá z připravených jídel,
Zabijačkových hodů v Dětkovicích vložit na plakát akce, mezi něž patřily černá a bílá polévka,
která se konala uplynulou sobotu v místním společenském výpečky se zelím, prejt se zelím, pisále. V případě kalhot zapínaných na knoflík totiž při této ak- kantní masová směs, řízek či guláš.
ci hrozilo jejich trvalé poškození. PROSTĚJOVSKÝ Večerník „Měli jsme nachystáno zhruba čtyři
sta porcí jídel, nyní jsme asi v polovise zajel podívat naživo!
ně,“ prozradil Večerníku dvě hodiny
Zabijačkové hody v Dětkovicích pořá- loni zde zaznamenali rekordní účast, po začátku akce starosta pořádajícídali místní hasiči letos již počtvrté. Už v průběhu celého dne do obecního ho SDH Dětkovice Antonín Jelínek

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

ČUNÍN Sousedské vztahy bývají
mnohde kamenem jinde přímo
balvanem úrazu. Nikoliv tak v Čuníně. Zde naopak zdravé sousedské
štengrování vede k originálnímu
zvelebování obce. Jeho pozoruhodný výsledek je tu vidět právě nyní, v
týdnu před magickou Filipojakubskou nocí.
Šestice vskutku originálních a do detailu propracovaných ježibab se slétla
před dvě stavení u Divokého potoka
v Čuníně. „Loni jsme tu měli společně se sousedem Jiřím Voráčem dvě
čarodějnice. Letos jsme se vzájemně
vyhecovali a posunuli to o několik
úrovní výš. A už máme plány na příští
rok, kdy by to mohlo být ještě větší,“
vysvětlil Večerníku Pavel Haupt podivuhodný čarodějnický sabat v malé
vesničce.

EXKLUZIVNĚ

ruinu vesnického stavení. Následně z
objektu společně vykouzlili útulnou
chaloupku vyvedenou v moderním
stylu Provence. „Bydlíme v Prostějově, sem jezdíme hlavně o víkendech.
Podobně to mají i někteří z našich
sousedů. Přestože začátky nebyly jednoduché, myslím, že se nám podařilo
velmi dobře zapadnout i mezi místní
domorodce. Věřím, že si tu společně
užijeme ještě hodně zábavy,“ dodal Pavel Haupt.
(mls)

  N    ( ( '  #$ . '(#   '    
(' (   ( $  ' * $ -.
Foto: Martin Zaoral

Nadcházející neděli tu přitom dojde na symbolické pálení čarodějnic, které vystřídá stavění máje.
Podobná akce, při které se společně pobaví všichni sousedé bydlící v
okolí mostku přes zdejší potok, tu
není ničím výjimečným. „Pořádáme
společně vepřové hody, slavíme narozeniny a děláme i další taškařice,“
prozradil podnikavý Haupt, který se
svojí sympatickou manželkou Renatou před čtyřmi roky v Čuníně koupil

!&  '(

chu a poté dopadl zpět na kola, aby
konečně zastavil. Řidič automobilu
nebyl zjevně zraněn, přesto se nechal
preventivně ošetřit v prostějovské
nemocnici. Ke zranění dalších osob
nedošlo,“ popsal nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 30 000 korun.
„Alkohol byl u řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Přestupek řidiče policisté vyřešili na místě
uložením blokové pokuty. Po prohlídce poškození automobilu na místě
zadrželi osvědčení o jeho registraci,“
dodal Kořínek.
(mik)

*       '. $ ' ' '   

VÍCOV Musel jet jako šílenec!
Hned první den minulého týdne doplatil na vysokou rychlost
šofér Mazdy, který mezi Vícovem
a Ohrozimí nezvládl pravotočivou
zatáčku. Vyletěl ze silnice a metal s
autem salta!
„V pondělí sedmnáctého dubna před
patnáctou hodinou řídil jednadvacetiletý řidič osobní automobil značky
Mazda ve směru od Vícova na Ohrozim. Při projíždění pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy
stavu a povaze vozovky, načež na mokrém povrchu dostal smyk. Následkem
toho se vozidlo stalo neovladatelným
a vyjelo vpravo mimo komunikaci. Na
poli se automobil přetočil přes stře-

NA ZABIJAČKOVÝCH HODECH PRASKALY ŠVY U KALHOT *11!23 #$112$ 7
Čtvrtý ročník akce v Dětkovicích přitáhl stovky lidí ze širokého okolí
"4"56%"  16"#"
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letos slavíme jubileum...

rozhovor Večerníku

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

„VŠECHNO ZLÉ JE ZAPOMENUTO, NAPRAVUJEME VZTAHY
Jaroslav Studený se do starostování
v Držovicích pustil s vervou
DRŽOVICE Deset let, po celou
dobu od odtržení Držovic od Prostějova, stál v čele opozice, která
hodně nahlas kritizovala počínání
dlouholeté starostky Blanky Kolečkářové. Nyní je v úplně opačné
pozici. V únoru 2017 jeho subjekt
„Za Držovice spolu“ s převahou
vyhrál předčasné volby a Jaroslav
Studený se stal tím, který až do řádných komunálních voleb na podzim 2018 povede Držovice. Na Večerník si udělal čas, i když přiznal,
že rozhovory poskytuje jen velice
nerad. Daleko raději prý má to, že
za jeho prací je něco pořádného
vidět...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
 Jaké byly vaše prvotní pocity ve
chvíli, kdy jste se dozvěděl o vítězství
vašeho hnutí v předčasných volbách?
„Velice mě to potěšilo, není důvod něco
takového zakrývat. (úsměv) Ale hlavně
jsem byl příjemně překvapen volební
účastí, která byla absolutně nejvyšší v his-

 Není to pro Držovice škoda, že
nespokojenost zdejších občanů eskalovala až po tak dlouhé době?
„Na to mám jednoduchou odpověď:
ano, je! Za tu dobu jsme ztratili spoustu času při získávání dotací. Například
ohledně našeho nejpalčivějšího problému, což je kanalizace. Představte
si, že stavební povolení jsme získali už
v březnu roku 2013... Co se dělo minulé čtyři roky a proč nebylo dávno
o dotaci požádáno, můžeme jen spekulovat. Nyní se snažíme všechno napravit. A musíme jednat opravdu rychle, protože nabídka dotací z Evropské
unie na výstavbu kanalizační sítě trvá
pouze do roku 2020.“
 Co když dotaci nedostanete?
„Tak by nás dobudování kanalizace
mohlo stát až padesát milionů korun!
Evropská unie přitom nabízí dotaci až
do výše devadesáti procent, takže každý
si může udělat obrázek, o kolik bychom
vinou zbytečných průtahů přišli. Pokud
dotaci nedostaneme, musíme ji vybudovat za své. Buď na ni našetříme, nebo
si musíme vzít úvěr.“
 Vraťme se ještě k výsledkům nedávných předčasných voleb. V rámci
vašeho hnutí jste nezískal nejvíce preferenčních hlasů, překonal vás Jakub
Martínek. Přesto jste starostou vy. Byl
o tuto funkci nějaký vnitrostranický
boj?

stranu šlo o sen spousty lidí z Držovic být
samostatní a rozhodovat sami o sobě.
Když se tedy podívám na naše odtržení od Prostějova zpětně, tohoto kroku
nelituji. Já měl jako iniciátor odtržení
společně s Tomášem Váňou a Zdeňkem
Johnem tenkrát velké problémy na prostějovské radnici. Ale už se v tom nechci
babrat, to už je dávno zapomenuté...“
 Jaké máte vztahy s prostějovskými radními teď?
„Myslím, že velmi dobré.
Nedávno mě přijala paní
primátorka Rašková a musím říct, že jsme si výborně popovídali. Navíc
jsem dostal nabídku, že
pokud bych potřeboval
jakoukoliv pomoc či
jenom radu, všechny odbory magistrátu jsou nám
k dispozici. Já
sám bych teď
rád navázal na
dřívější dobré
vztahy, které
byly před pár
lety poměrně
hodně drsně

Jednu dobu jsem si říkal, jestli šlo
z naší strany o správný krok. Šlo ale
o sen spousty lidí z Držovic, být
samostatní a rozhodovat sami o sobě...
„Nebyl vůbec žádný. (úsměv) Dohodli
jsme se velice rychle a v naprostém klidu.
Do funkce starosty mě navrhovali všichni kolegové, protože se v komunální politice pohybuji celých deset let. Nakonec
bylo jenom na mně, zda kandidaturu na
starostu přijmu, nebo ne.“
 Když jste byl zvolen do čela obce,
cítil jste zadostiučinění?
„Ani ne tak zadostiučinění, spíše jako
obrovskou výzvu. Já se do této funkce
opravdu necpal, na druhé straně jsem
měl ale velkou chuť něco pro Držovice
udělat. Nikoliv jen řečmi, ale činy. Víte, já
mám Držovice opravdu v srdíčku, jsem
místní patriot a nedám na tuto obec dopustit.“
 Ostatně, před více než deseti lety
jste byl jedním ze tří iniciátorů odtržení Držovic od Prostějova. Nelitujete toho s odstupem času nyní?
„Jednu dobu jsem si sám říkal, jestli šlo
z naší strany o správný krok... Na druhou

narušeny nesmyslnou žalobou. Onen
soudní spor s městem stejně nic nevyřešil, pouze jím zahořkly obě strany.
A to chceme nyní napravit. Věřím, že
tato schůzka pomohla uklidnit rozjitřené
vztahy. Snad i paní primátorka to tak cítí.“
 O vás je známo, že jste majitelem
velké autobusové společnosti. Stíháte
nyní svoji firmu i starostování dohromady?
„V současnosti už padesát procent dopravní firmy vlastní moje dcera, která
mi už teď vede pobočku v Olomouci,
a já jen de facto podepisuji důležité
listiny, jinak se o nic nestarám. No
a v Prostějově mám zas velice dobrý
a spolehlivý pracovní kolektiv, který se
beze mě obejde. Já pouze o víkendech
kontroluji, zda je všechno tak, jak má
být. Takže stíhám opravdu všechno
v klidu a pohodě.“

bychom ještě propojit cestu vedoucí
od Smržic. Hodláme vyřešit svízelnou
situaci s parkováním v Olomoucké ulici,
připravujeme budování chodníků a odstavných ploch ve Smržické ulici. Právě
tady nyní probíhá velká zástavba rodinných domů, takže toto řešení již nesnese
odkladu.“
 S novou výstavbou tedy vymírání obyvatelstva nehrozí?

„Osobně si myslím, že je k nám přitahuje poloha. Jde také o naprosto klidnou
obec, velice dobře dostupnou od Prostějova, a blízko máme dálnici. Hodně
lidí, kteří se k nám chtějí přistěhovat, má
zaměstnání v Olomouci. Tudíž pro ně je
to tady naprosto ideální.“
 Starostou jste zatím na rok a půl
do řádných voleb. Co myslíte, obhájíte pak svůj post?
„Těžko říct... Vůbec si nemyslím, že
obhájit vítězství bude jednoduché.
Nikdy a v ničem nemůže člověk říct,
že něco s jistotou vyhraje. Opět rozhodnou samotní lidé, jestli nám dají
důvěru i pro další volební období, tentokrát řádné. My jim teď během toho
půldruhého roku chceme ukázat, že
pracujeme správně, výhradně a jenom
pro ně. Nejsem však naivní a vím, že se
nikdy nedá zavděčit všem. Držovice
mají zhruba čtrnáct stovek obyvatel,
což potenciálně znamená jeden tisíc
čtyři sta názorů. (úsměv) A vždycky
a ve všem musí dojít k nějakému
kompromisu. Jsem si vědom toho,
že nějakým rozhodnutím můžu
jednou naštvat toho, podruhé zase
toho. Vždycky se ale budu, stejně jako
moji kolegové v zastupitelstvu, snažit
najít zlatou střední cestu. Všechno je
o komunikaci s lidmi, která tady uplynulých deset let silně vázla. Nic nejde
řešit pouze úředním šimlem. Pokud
si mám vybrat, raději se bavím s lidmi
a sbírám jejich názory.“
 Na závěr z jiného soudku. Je o vás
známo, že jste velkým příznivcem
prostějovského hokeje. Co říkáte na
krizi, která v současnosti provází mládežnický hokej?
„Předpokládám, že narážíte na spory
mezi LHK Jestřábi a novým klubem SK
Prostějov 1913. Odpovím velice stručně, protože na to mám vyhraněný názor.
A pokud bych vám ho měl sdělit, tak by
vám jedno vydání Večerníku nestačilo!
Řeknu jen, že touto krizí budou trpět jen
a jen děti. A dokud razantně a okamžitě
nezasáhne prostějovské zastupitelstvo,
bude se stávat i to, že členové obou klubů se budou v hokejových třídách na
základní škole Melantrichova hádat
a dokonce i prát! Ano, až tak daleko to
došlo...“

„Vůbec ne.
My se rozrůstáme, evidujeme
spoustu žádostí
na změnu územního plánu, aby mladé
rodiny mohly v Držovicích stavět. Všem
požadavkům chceme
vyhovět, vždyť poslední změna územního
Foto: Josef Popelka plánu proběhla před
sedmi lety! Zájem
 A co na to rodina? Předpokládám, o stavební parcely je u nás enormní, ale
že toho volného času moc nemáte...
zatím se nedostává míst, kde by se mohlo
„Podívejte, o mně se veřejně ví, že jsem stavět.“
rozvedený, tak co... (smích) Tudíž já  Čím to, že se tolik lidí chce nastěse okolo svého volného času nemám hovat zrovna do Držovic?
komu zodpovídat. A děti mám už velké
a soběstačné.“
 Co nového nyní Držovice, kromě
již zmíněné kanalizace, za velké invesJAROSLAV STUDENÝ
tice čeká?
✓
narodil
se
4. června 1965 v Držovicích
„Především vybudování nové cyklostez✓ je rozvedený, má dvě dcery a syna a navíc
ky v ulici Konečná. Bývalé vedení obce
už i tři vnoučata
vyřídilo stavební povolení a projekt na
✓ v roce 1983 absolvoval střední automobilcyklostezku v Konečné ulici směrem
ní školu a je vyučen automechanikem
k Tesku, která bude navazovat na prostě✓ po základní vojenské službě začal pracojovskou část. Realizace tohoto projektu
vat
jako
řidič
autobusu,
od roku 1990 je majitelem firmy s autobubude rovněž souviset se získáním dotace.
sovou
dopravou
Jde sice v uvozovkách jen o půldruhý milion korun, ale každé euro, které přiteče ✓ dne 3. března 2017 se stal starostou Držovic
z Evropské unie, má pro nás cenu zlata. ✓ mezi jeho koníčky patří sport, aktivně hraje nohejbal, tenis a hokej
(úsměv) Co se týká cyklostezek, chtěli zajímavost: kromě Prostějova je zarytým fanouškem hokejistů Pardubic

vizitka

17042010439

torii samostatných Držovic. Zjistili jsme,
že naši lidé začali mít konečně větší zájem
o to, co se v naší obci děje.“
 Říkáte konečně? Dříve tomu tak
nebylo?
„V minulosti naši občané nedostávali ani
příležitost podílet se na veřejných věcech,
natož je ovlivňovat! My jsme jim tu šanci
dali. A vyvrcholilo to předčasnými volbami, které jasně prokázaly, že lidé si přejí
změnu. Aby bylo vidět nejenom to, co je
na povrchu, ale aby se v Držovicích začalo konečně něco dít.“
 Proč trvalo deset let, než se veřejnost rozhoupala?
„Protože spousta lidí se vůbec neúčastnila veřejného dění, vůbec netušila, co se
na obecním úřadě děje. Nebyli do věcí
zapojeni. Byla to ale i trošku naše chyba,
tedy opozice. Nedokázali jsme občany
správně a účinně informovat o tom, co se
děje a jak tehdejší vedení provádí jeden
kotrmelec za druhým...“

S PROSTĚJOVEM!“

#&/+0+564#6+80ª24#%180ª-+%'

*.'&24141<iªĄ'0ª58¦*1
6º/7/16+818#0¦#<-7i'0¦
-1.');0ö0#21<+%'

2QMWFX¾UVCVQRQ\KEG\CWLCNC\CwNGVGP¾OUXčLUVTWMVWTQXCPÚåKXQVQRKUPCCFTGUWMQ\CM@RXE\
8[DTCPÆWEJC\GéGDWFGOGMQPVCMVQXCV2TQDNKåwÊKPHQTOCEGXQNGLVGR-Q\¾M

15012210020

8[FCXCVGNUVXÊ*#024'55UTQ

letos slavíme jubileum...

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

Konstelace hvězd

bude v
ký

Mobilní (za)řízení ve firmě

Ja

Život Prostějovanů v nastávajícím období zkomplikuje stres. Na důležitá
pracovní rozhodnutí nebude čas, u rodinného krbu tak zvládne nervozita.
Půjde jen o to, abychom následujících sedm dní přežili ve zdraví.
BERANI - 21.3. až 20.4. Stanete
se terčem kritiky, která vás ovšem
neodradí od původních plánů. Získáte tím naopak velkou motivaci,
protože se budete snažit dokázat, že
ti druzí se pletou. Dobrou radu ale
neodmítejte.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Spoustu času
zabijete zevlováním a lenošením.
Nesmíte se tak divit, že přijdete
o odměny za práci, kterou jste dostali úkolem. Co se dá dělat, obrat
nastane až příští týden, kdy znovu
najdete motivaci.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Stanete se svědkem dopravní nehody, při
které půjde o život. Také vy se zapojíte do pomoci zraněným, za což si
vysloužíte spoustu pochval. Během
víkendu pak nezapomeňte na narozeniny blízkého člověka.
RACI - 22.6. až 22.7. Buďte opatrní na svoje finance. Dobrý známý
vám nabídne výhodný obchod,
ovšem zároveň půjde o značný risk.
Rychle nabídku odmítněte, vůbec
se tím nezabývejte. Slibovaný zisk
totiž není jistý.

LVI - 22.7. až 22.8. Hodně vás
bude mrzet ostrý spor v rodině, který se vyhrotí uprostřed týdne. Podobné záležitosti vůbec nemilujete,
ale když jde o peníze, i láska mezi
příbuznými jde stranou. Jediné řešení jste schopni nabídnout vy.
PANNY - 23.8. až 22.9. Na pracovišti se nebudete cítit dobře, vaši
kolegové vám budou házet klacky
pod nohy. Je čas přemýšlet o změně
zaměstnání, protože oblíbeni nejste
už delší dobu. Zkuste to u konkurenční firmy.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Utrácíte
za zbytečné věci, a nadto se rovněž
tento týden pustíte do investic, nad
kterými ostatní budou vyvalovat
oči. Zklidněte svoje vášně a nechejte tento týden své bankovní konto
v klidu. Šetřete na dovolenou.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Zrovna
vy byste měli přemýšlet o tom, co
si dáte k jídlu a jak jíst zdravě. Poslední dobou splácáte vše, co vidíte
na stole, nějaká životospráva je vám
k smíchu. Chyba, zanedlouho se už
ani nepohnete!

Přijďte se s námi pobavit o tom, jak
se dostat ke klíčovým informacím
bez ohledu na to, kde jste a jaké
máte zařízení. Těšíme se na vás
27. dubna 2017 od 10:00 hodin
v Národním domě v Prostějově
(červený salonek). Účast je pro registrované ZDARMA. Registrovat
se můžete na webu www.mobilnirizeni.cz
Hlavní témata semináře:
Moderní reporting - nástroj pro
rozhodování a řízení odkudkoliv
(IF System)
Pracovníci v terénu - skutečná mobilita v praxi (inMOBILE, inWEB –

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Pokud
mermomocí chcete změnit životního partnera, máte nyní jedinečnou
šanci. Potkáte člověka, po kterém
jste už dlouho toužili. Jenomže pozor, pod krásnou slupkou se může
skrývat ďábel!
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Dopustíte se chyby, což dlouhé hodiny budete muset vysvětlovat nadřízeným. Klidně si můžete sypat hlavu
popelem, ale nejlépe bude, když se
okamžitě pustíte do nápravy. To šéfové ocení víc.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Čeká vás
spousta schůzek, při kterých se seznámíte s hodně zajímavými lidmi. Ti
mohou být vaším vzorem. Obzvláště
vás zaujme jeden člověk, jehož rady
mohou být k nezaplacení. Poslechněte ho!
RYBY - 21.2. až 20.3. Jako řidiči
buďte v tomto období na silnicích
opatrní, při vaší smůle a nepříliš
velkých zkušenostech za volantem
se lehce dostanete do krizových
situací. Obzvláště o víkendu raději
nevyjíždějte a zůstaňte doma.
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INMEDIAS)
Pořádek ve skladu - skladová aplikace WMS (CRM Nitra)
Informační systém na cestách ERPORT (G2 server)
Moderní (mobilní) řízení firmy

- zařízení, nástroje a aplikace (IF
System)
Bonusem bude pro zájemce moderovaná prohlídka Národního
domu - secesní památky.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 15. 5. 2017 od 10:00 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice
Lískovec, dále č.p. 425, 426, 41, 7,
316, 317 na ul. Hřbitovní, č. 370
(zdravotní středisko), 348 (MŠ),
396, 486 na ul. Zámecká. Areál
základní školy na ul. Havlíčkova
(č. 398, 397, 399).
Obec: Víceměřice, Nezamyslice,
Dřevnovice, Doloplazy
Dne: 15. 5. 2017 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: Doloplazy
ZD (Areál Pila K + L). Část obce
Víceměřice: ulice s čísly 183 až 171
a 180 (nová čtvrť). Část obce Nezamyslice: Komenského (včetně areálu nádraží a č. 116). Areál fy. Metalšrot (Dřevnovice Centrokov).
Odběratelské trafostanice Doloplazy ZD (č. 300693), Dřevnovice
Centrokov (č. 300694).
Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 15. 5. 2017 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Vrahovice s celými ulicemi: J. Hory,
M. Pujmanové, oboustranně ul.
Vrahovická od areálu Pivovaru
a Sladovny včetně /mimo velkoodběr/ po č. 81 a 58 včetně obchodu
a č. 56d, Kpt. Nálepky č.621/2, ul.
M. Majerové č. 29.
Dne: 15. 5. 2017 od 11:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Vrahovice s ulicemi : Tovární od
automotokolubu vč. fa. Redo s.r.o.
po ul. Kubelíkova, ul. V. Talicha po
ul. Smetanovu, celé ul. A. Jánského,
Stukova, Kubelíkova, Smetanova č.

... tentokrát ze sortimentu: KOMPOTY...

19,90

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
10.5. Klub personalistů
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. Miloš Kačírek
Připravujeme:
Facebook a sociální sítě - jejich využití v marketingu firmy

www.vecernikpv.cz

nákupní servis
pro vás
Mandarinky 312g
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INFORMUJE
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Prostějova

infoservis

-

Hodí se k jídlu, ale i jen tak na chuť. Ovocné zavařeniny jsou oblíbené po řadu
generací, a kdo nemá čas na domácí výrobu, může zajít do některé z prodejen
a koupit si je připravené ke spotřebě. Nejlevnější mandarinky seženete v Bille
a Penny marketu, kde můžete rovnou vzít i meruňky, jejíž stejnou cenu jsme
objevili i v Kauflandu. Broskve zase v již zmíněné Bille.
Ať vám poslouží!
Průzkum proveden 19. dubna.

Blokové 
 

25, 25a, 25b, 27, sídliště Svornosti č.
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 vč. garáží, dále
ulice směrem k přejezdu ČD po
konec s č. 998, garážemi, občerstvením, RS plynu.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 16. 5. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Kralice na Hané: Celé ulice: Bedihošťská, Komárov, U Lázní, jednostranně ul. Zákostelí od č. 80 po
č. 8, Kulturní dům, celá lokalita Na
Výsluní. Areál ŠS a Kralice statek
(fa Holplast, K. Skácel).
Odběratelské trafostanice: Kralice ŠS (č. 300708), Kralice statek
(č. 300707).
Obec: Prostějov
Dne: 16. 5. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně ul. Drozdovická od č. 56 po č. 78
+ kostel, Krasická č. 6a - areál kuželny, sběrný dvůr, U Sv. Anny č. 5013,
5018, 5079, 5010.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 16. 5. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část ul.
Lešanská s č. 934, 929, 930, parc. č.
647/1, 658/1, 656/1.
Obec: Buková
Dne: 17. 5. 2017 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Buková (včetně podnikatelských subjektů). Odběratelské TS Buková voda
(č. 300747), Buková ZD (č. 300748).
Obec: Hruška
Dne: 17. 5. 2017 od 7:30 do 9:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Hruška (mimo areálu ZD).

Obec: Klenovice na Hané
Dne: 17. 5. 2017 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně podél hlavní silnice
od čísla 1, kostela a č. 99 po konec
obce směr Obědkovice včetně postranních ulic končících čísly: 89,
88, 262, 320, 122, 221, 288, 312 a
248, 255. Oboustranně od č. 188
a 304 po č. 90 a 65. Od č. 109 a
39 po č. 163 a 141, od č. 31 a 181
po č. 138.
Dne: 17. 5. 2017 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část
obce oboustranně od č. 133 a 264
po konec obce směr Čelčice. Areál
ZŠ a okolní ulice. Oboustranně ulice od č. 195 a 293 po č. 268, 285 až
318. Ulice končící čísly 310 a 296.
Obec: Kladky
Dne: 19. 5. 2017 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Kladky ve směru od Ošíkova ohraničená čísly 44, 176, 172, 131, 15.
Dne: 19. 5. 2017 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: lokalita
Bělá - č. 133, 15, 215, 149, 150, 148.
Lokalita Upolín - č. 200, 211.
Dne: 19. 5. 2017 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Kladky ve směru od Dětkovic
ohraničená čísly: 45, 118, 56. A dále
ulice od č. 140 a 162 po konec obce
s č. 177. Obec: Rakůvka
Dne: 19. 5. 2017 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Rakůvka vč. podnikatelských subjektů v obci.
E. ON Česká republika, s.r.o.

úterý 25. dubna: parkoviště, Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo nám., vnitroblok Vojáčkovo nám. - Husserle,
Vojáčkovo nám. + parkoviště, Hlaváčkovo nám. parkoviště Národní dům
středa 26. dubna: Komenského - cyklostezka, Komenského, nám. T.G.Masaryka, Dukelská brána, Křížkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní (Školní - Dukelská brána)
čtvrtek 27. dubna: sídl. Svobody - vnitroblok (blok 2-16), sídl. Svobody - parkoviště (blok 2-15), Anenská, sídl.
Svobody - parkoviště a komunikace (blok 9-11), sídl. Svobody – komunikace a parkoviště (blok 8), sídl. Svobody, U sv. Anny, cyklostezka U sv. Anny – sídl. Svobody, parkoviště U sv. Anny (H§Z)
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OD 24. DO 30. 4. 2017
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. I když je aktivita Slunce nízká a
nepředpokládáme mnoho slunečních skvrn, můžeme pozorovat velmi zajímavé útvary v chromosféře (erupce, filamenty, protuberance). Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 20:30 hodin. Nejjasnějším objektem
na nebi je Jupiter, na kterém lze dalekohledem spatřit zploštění planety i oblačné pásy a v blízkosti skupinu jeho měsíců.
Na temné obloze se potom vydáme velice daleko a na vlastní oči spatříme vzdálené galaxie, nebo kvasar 3C 273 vzdálený 2,4 miliardy světelných let! Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „O PRINCI SATURNOVI A JEHO PRSTÝNKU“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na
začátku všech akcí.
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REALITY

nabídka pracovních míst
SLUŽBY

PRODÁM

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

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

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

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

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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

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

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

Přestalo tlouci srdce Tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bíti,
nebylo léku, jímž mohlo by žíti.

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

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

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

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

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

letos slavíme jubileum...

Dne 26. dubna 2017
uplyne páté smutné výročí od úmrtí
paní Marie KLUKÁČKOVÉ
z Biskupic.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkuje rodina.

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

Dne 22. dubna 2017
uplynulo páté
smutné výročí od úmrtí
pana Ludvíka ONDRUCHA.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka
Květoslava s rodinou.

Dne 27. dubna 2017
vzpomeneme
6. smutné výročí od úmrtí
paní Aloisie VYSLOUŽILOVÉ
z Kostelce na Hané.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeńte s námi.
Děkuje manžel Václav,
synové Jan, Petr a Václav
s rodinou a dcera Hana
s rodinou.

Prodám 2 přepravní klece na malá zvířata a skládací zahradní lehátko i s matrací,
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.: Pv, tel.: 606 166 853
721 344 771. Práce strojem UNC,
Prodám starší funkční Terru s přívěsvýkopové, terénní práce.
ným vozíkem, bez příslušenství. Tel.:
777 482 190
Sháníte botičky na svoje problémové
nožičky? Prodejna IVKA, Plumlovská ul.
je tu pto vás! Velký výběr, nové vzory
obuvi i na velmi problémový nohy
(kostky, nárty, ostruhy) + doplňkový
prodej dárkové kosmetiky + molitany.
Otevřeno i v sobotu.

Pronajmu v centru města Prostějov
zavedený obchod s občerstvením.
Zmrzlinový stroj k pronájmu k tomu,
nájem 6000 Kč tel.:777 135 540
KOUPÍM CHATU. Mobil 792 284 176

Trafika U LÁZNÍ otevřená po celý den,
9: 00 – 17:30 hod.

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

Prodám vřetenovou sekačku, jako nová,
tel.: 603 445 601

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

Poptávám garáž ,,za Mechanikou" bez
RK. Volejte 722 630 928
Prodám cihlový byt 3+1 v osobním vlastnictví, 73m2, v centru města v klidné ulici
Pod Kosířem. Plastová okna, nová lodžie,
zateplení, dobrý stav, parkety, ihned
k nastěhování. Cena 1.990. 000 Kč. Tel.:
603 726 417, bytprostejov.wz.cz
Pronajmu garáž, lokalita, Krasice Západní. Info na tel.: 776 15 06 34

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

KOUPÍM

Koupím byt 1+1. Tel.: 732 715 302
Koupím cihlový byt 2+1 v OV i DV
v okolí ulic Bulharská až po B. Němcové.
722 630 928

Dne 27. dubna 2017
uplyne 20 let od úmrtí
pana Michala ONDRUŠKY.
Stále vzpomínají rodiče,
sestra s rodinou.

POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Kanalizační přípojky, zemní práce, a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
demolice. Tel.: 606 422 018
ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich
Stavby betonových plotů drátěného Skácel, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz
PO - PÁ 11:00 – 16:00 hod.
i průmyslového oplocení, materiál
přímo od výrobce za super ceny.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Tel.: 606 422 018
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraStříhání a úprava psů v Prostějově
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
tel.: 774 942 100
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírKompletní pokládka zámkové
ky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
dlažby, žulových kostek, obruby
736 127 661, simonrene@seznam.cz
palisád a další. Rychle a kvalitně.
Koupím motocykly československé
Tel.: 606 422 018
výroby. Tel.: 722 208 708

Dne 2. května 2017
vzpomeneme druhé smutné
výročí úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka
pana Josefa PŘECECHTĚLA
z Klenovic na Hané.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka
s rodinou.

A lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád..
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal...

Veèerníku vyjde kvùli
 


2. kvìtna 2017

KRÁSNÉ
PRVOMÁJOVÉ
OSLAVY

16011421482

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
dnes. Tel.: 603 218 330
Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. Volejte 777 551 492

Utřete slyzy a opět se smějte,
tak si to přeji a v dobrém vzpomínejte.

Pøíští èíslo

Stříhání pejsků, Prostějov, tel.:
606 166 853

FINANCE

Dne 22. dubna 2017
tomu bylo deset let,
co nás navždy opustil náš tatínek
pan František GRENAR
z Horního Štěpánova.
Vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinami.

a dne 26. května 2017
uplyne 21 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil náš drahý otec,
pan MUDr. Jan BRABEC.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte
s námi. PhDr. Jiřina Rédrová
a Mgr. Jarmila Ottová,
dcery s rodinami.

PROSTÌJOVSKÉHO

Pronajmeme byt v Pv 1+1, 53 m2 + terČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
asa, 1p., střed města, volný od 1.6.2017.
přebroušení přímo na místě.
Nájem 4 950 Kč + ikaso + služby, NE
Tel.: 721 817 009
na soc. dávkách, foto Sbazar- pronájmy.
Ideální pro dlouhodobý nájem staršího Nabízíme zednické a elektro práce. Tel.:
páru. Tel.: 603 546 705
602 941 681

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

SEZNÁMENÍ

Dne 1. května 2017
vzpomeneme první bolestné
výročí úmrtí naší dcery
paní Jarmilky ZVONEČKOVÉ,
Wéberové a zároveň
dne 29. května 2017
by se dožila 48 let.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče a bratr Ivo.

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

OZNÁMENÍ

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

Nabízím hodiny tenisu pro vás i vaše děti,
mám dlouholeté zkušenosti. Telefon:
777 733 104, 606 263 543

17031520299

Dne 25. dubna 2017
to budou již 4 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Petr PELC,
šermíř zaniklé skupiny Peritus.
S bolestí v srdci stále vzpomíná
maminka, sestra s rodinou
a přítelkyně Dana. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi, děkujeme.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Hledám ženu k hezkému trvalému
vztahu. Já 54/180/80. Tel.: 775 682 084

Rychlá půjčka až 200 000 Kč opravdu pro
každého. Minimální dokladovost, žádné
registry, bez poplatků, s bonusy za řádné
splácení. Tel.: 607 967 834

Když se Ti život nejsmutnější
bude zdát, když moře slz Tě každý
úsměv bude stát, když Tě nikdo
nepochopí, co je bolest v srdci mít,
útěchou Ti musí být, že můžeš
žít a milovat. K Tvým 85. narozeninám
Ti chceme štěstí, zdraví, cit a lásku přát,
neboť to jediné Ti život může darovat.

Dne 25. dubna 2017
bude tomu 38 roků od chvíle,
kdy nás neočekávaně opustila
naše drahá maminka,
paní Jarmila BRABCOVÁ

Rekonstrukce koupelen.
Tel.: 605 459 652

Pronajmeme byt v Pv 1+1, 43 m2 + balkon, 3p., střed města, volný od 1.5.2017.
Nájem 4 700 Kč+ inkaso + služby, Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
NE na soc. dávkách, foto Sbazar- pronáj- sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
my. Tel.: 603 546 705
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018

GRATULACE

Dne 21. dubna 2017
uplynulo již 15 let,
kdy nás navždy opustil
pan Otakar BLECHTA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Veronika a rodina Tylšarova.

Pohřební služba FCC Prostějov,Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
Poslední rozlouèení
Úterý 25. dubna 2017
  
Břetislav Šustr 1942 Určice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Drahomíra Nedbalová 1930
Pivín Středa 26. dubna 2017
Jaroslav Kubíček 1956
Josef Kala 1930 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Olšany u Prostějova Čtvrtek 27. dubna 2017
Jaromír Obr 1935
Ohrozim Cecilie Růžičková 1913 Lipová 15.00 modlitebna Lipová
Prostějov Růžena Korčáková 1938
František Kala 1954
Drahany Josef Sedlák 1939
Vícov Věra Baďurová 1928
PhDr. Václav Kolář 1946
Prostějov Anna Marciánová 1942
Oldřich Slavotínek 1948
Prostějov

Pohřební služba Pavel Makový

Suchdol
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

17031720304

Pohřební služba FCC Prostějov

UZÁVÌRKA
JE V PÁTEK 28. DUBNA
V 10.00 HODIN

15012920079

Dnes, tj. 24. dubna 2017
slaví 85 let naše
maminka, babička, prababička
paní Eliška ZATLOUKALOVÁ.
Hodně zdraví, štěstí, lásky
přejí synové Jiří, Miroslav,
Jaroslav s rodinami.

%  ZJZ
Poslední rozlouèení
Jiřina Kořínková 1926
Prostějov Středa 26. dubna 2017
Libuše Greplová 1926
Vranovice Vladimír Vejmola 1950 Smržice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Blahoslava Procházková 1939
Tomáš Koudelka 1935
Prostějov Květoslava Švédová 1927
Kralice na Hané Anna Špicerová 1933
František Zavadil 1927
Lutotín

Růžena Obručníková 1933
Prostějov
Ivan Ozanič 1953
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 24. dubna 2017
Vladimíra Zapletalová 1946 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Skopalová 1951 Prostějov 14.45 Obřadní síň Prostějov

Prostějov
Zdětín

letos slavíme jubileum...
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nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

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

HLEDÁTE PRÁCI?

):) !' $

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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

PRÁCI NABÍZÍ

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme nové zaměstnance v invalidním
důchodu na fyzickou ostrahu objektů
v Prostějově a Třebčíně. Zkrácené
pracovní úvazky, noční služby. Informace
na tel. čísle: 602 786 692.

H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře pánských sak na krátkodobé brigády v průběhu roku. Životopisy zasílejte na: H&D, a.s.,
Olomoucká 37, 796 01, Prostějov, e-mail:
personal@hdas.cz, telefon: 582 305 600,
602 574 287 pí. Brablecová.

Plat (Kè)

Kuchaři
18 000 Kč
Plánovač/-ka trubkového materiálu 22 000 Kč
Pomocní pracovníci montáže
85 Kč/hod.
Učitelé na 1. stupni ZŠ
9 050 Kč
Vychovatel/-ka školní družiny
14 880 Kč
Zootechnici
19 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

turnusové služby
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

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

Firma
A. Syrovátka - Pension Mánes, Pv
MUBEA-HZP Prostějov
KENDRION Prostějov
ZŠ a MŠ Pěnčín
ZŠ a MŠ Pěnčín
Zemědělské OD Ludmírov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Dělníci výrobního
provozu mlékárny
Prodavač/-ka
Řidiči dodávky do 3,5T
Uklízeči

70 Kč/hod.
81 Kč/hod.
100 Kč/hod.
70 Kč/hod.

Provoz
jednosměnný
dělené směny
jednosměnný
jednosměnný

Kvalifikace
základní+praktická
střední odborné
základní+praktická
základní+praktická

Firma
MLÉKÁRNA Otinoves
Kitos Prostějov
Insita pers Prostějov
Petra Marková Prostějov

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

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

Pokud hledáte práci, inzerát ve
Večerníku vám tento týden
nabízí hned šestnáct nabídek...

922 62
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UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

17040510388
17042010438

17042020441

17040720401

dalšího èísla je v PÁTEK 28. dubna v 10.00 hodin

17041120412
17032310323

Pozice

17041820433

Hledáme pracovníky na pozici zámečník
-montér ocelových konstrukcí včetně
opláštění a potrubáře výhodou svářečRudolfovo pekařství přijme:
ský průkaz CO2, TIG, elektroda. Nutná
 prodavačku pečiva, ranní
znalost
výkresové
dokumentace,
a odpolední směna
výhodou zkušenosti v oboru, možno
 uklízečka ranní směna + sobota
skladníka surovin, ranní směna, ŘP sk. B i absoloventi, zaučíme. Dobrý zdravotní
 dělníka do výroby – provoz Kostelec stav, fyzická zdatnost. Montáže i mimo
na Hané, ranní a noční směna, provoz okr. Prostějov, ubytování, doprava hrazená. Nástup možný ihned. Platové podProstějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod. mínky dle zkušeností. Tel.: 734 103 861,
Zámečnictví Petr Zajíček.
Přijmeme brigádníky na letní
Oděvní firma PRO LEN s.r.o. hledá
sezonu na plumlovské přehradě.
pro pobočku v Prostějově vhodného
Telefon: 777 301 936,
uchazeče na pozici skladník. Požakocourek.radek@seznam.cz
dujeme: SŠ vzdělání, znalost práce
na PC, spolehlivost, odpovědnost
Přijmu kuchaře, příp. pomocnou sílu. a ochotu přizpůsobit se potřebám
Nutný ŘP sk. B, tel.: 775 711 241
firmy. Nabízíme: nástupní plat 16 000
Kč, práci v jednosměnném provozu,
Přijmu zedníky, více info na tel.: 704 458 607
25 dní dovolené, nástup ihned. Náplň
práce: nakládky a vykládky, příjem
zboží a následná kontrola, manipulace
BOWLING PALACE
s břemeny na skladě, vychystávání obpřijmeme ČÍŠNÍKA/BOWLERA
jednávek, balení. Výhodou znalst NJ,
- hlavní pracovní poměr.
zkušenosti na pozici skladníka. KonPožadavky - bezúhonnost, příjemné
takt: pí. Burgetová, tel.: 588 517 760,
vystupování, technické zaměření
kamila.burgetova@prolen.cz
a zručnost, znalost AJ. Praxe nebo
vyučení v oboru číšník výhodou, odpolední směna ÚT - SO. Pro obsluhu Nabídka práce pro údržbáře. Možno i na
bowlingu zaučíme. Tel.: 728 634 274 zaučení, výhodou zkušenosti elektro nebo
vodo. Vhodné i pro absolventy a důchodce.
Hledáme brigádníky 18 + na sezónu na Informace denně na TEL.: 602 603 067,
provoz občerstvení na přehradě. Tel.: email: prace.prostejov@email.cz, Personální agentura, Kravařova 9 (1.posch.),
777 571 219
Prostějov.
Restaurace v Prostějově přijme pomocnou
sílu do kuchyně, dobré platové podmínky, Elektromontážní firma hledá elektropraxe v oboru výhodou. Informace na tel.: instalatéry, dobré platové podmínky,
nástup možný ihned. Tel.: 608 87 88 30
777 011 191
Přijmeme pracovnici na odpolední
úklid kancelářských a provozních
prostor. Úvazek 8 hodin (možno
rozdělit na dva kratší). Kontakt:
778 744 894, volejte pondělí-pátek,
8:00 -15:00 hodin.

Pondělí 24. dubna 2017
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I sedmnácté 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 27. 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.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

 

Česká ul.
Kamil ŔEHULKA, Čechovická 39/10, Prostějov
Výherce získává: VSTUP NA AKCI v hodnotě 400 Kč.


HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...



 

Jiří Grepl
Helena JANČOVÁ, Sidl. svobody 3575, Prostějov
Výherce získává: 2x RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE





OSMISMĚRKA

 

ŠESTNÁCTÝ
Kateřina DVORSKÁ, Alojzov21
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč
na vybranou akci festivalu

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

SU
DO
KU





SUDOKU

 

7,1,5,4
Dagmar WENZELOVÁ, Havlíčkova 31, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč do pizzerie.

17032460332

 

Výherce získává    
 
 

KŘÍŽOVKA

 

Pokud zákusek tak jedině Sladká tečka
Petr POLÁK, Brodek u Prostějova 39
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment kavárny.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17031560295

17030260247

VYUŽIJTE VÝHODY NAŠEHO ...... KLUBU

KAUCE, ČINOHRA, EJEKTOR, KASÁRNA, CIKÁN, HOPLA, KOLAS, POSYP,
MÁNIE, MEKKA, TAŠKY, PAMÁTKA, ČINŽE, ETIOP, SIROBA, ANION, MUŠKA,
POHON, TORNY, SYSEL, TANIN, TAINE, ČAREK

Výherce získává    
 

Výherce získává   
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17040760398

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
národopisný soubor a červstvé držitele
Ceny hejtmana Olomouckého kraje v rámci
tradiční ankety...

17060760402

Výherce získá    
 !

Výherce získává 
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TIP  ku
SLET ČARODĚJNIC
KDY: NEDÌLE 30. DUBNA 2017, 14:00 HODIN
:|g(.%6?.h`:hqh`&
Ani letošní rok nebude výjimkou a plumlovský kemp
Žralok ovládnou minimálně na jeden den čarodějnice,
které však nebudou na zábavu sami. Připraven je totiž zábavný program, který má již tradičně pod palcem i v sedmnáctém ročníku Spolek plumlovských nadšenců. Vše
odstartuje tuto neděli od čtrnácti hodin.
Kromě žen, jež ovládají magii, se tak všichni ti, kteří si na nedělní odpoledne a večer naplánují cestu do kempu Žralok, mohou
těšit na celou řadu zábavných a kulturních čísel. Největší ozdobou jistě bude dobře známá hudební kapela Vypsaná fixa. Tato
pardubická skupina vystoupí v 19:30 hodin, následně dojde na
koncerty seskupení Lety mimo a ZakázanÝ ovoce. Celým odpolednem pak provede skupina Marbo, která program zahájí a jejíž
vystoupení bude určeno těm nejmenším návštěvníkům.
Kvalitní muzika však není jediným lákadlem. Krátce po patnácté hodině bude zahájen „Zelínin čarodějnický víceboj“,
v rámci něhož si budou děti moci zasoutěžit v několika disciplí-

nách. Svůj prostor dostanou také místní plumlovské čarodějnice během patnáctiminutového čísla pojmenovaného „Na co
myslí čarodějnice“. V sedmnáct hodin na všechny čeká show
v podání kouzelníka s přízviskem Tomasiano, finalisty show
„ČeskoSlovensko má talent“. Po jeho kouzlech se bude vyhlašovat nejprve nejkrásnější malá čarodějnice, o hodinu později,
v 18:30 vyvrcholí soutěž MISS Ježibaba, kterou naopak ovládne ta nejškaredší ze všech. Vrcholem pak bude ohňová show,
načež v jedenadvacet hodin dojde na pálení čarodějnic.
Vstupné činí 100 Kč, děti do 15 let zaplatí pouhou dvacetikorunu, ti úplně nejmenší pak mají vstup zdarma. Byla by škoda
pohrdnout možností zažít společně s ostatními odpoledne a noc
plnou kouzel, zábavy, hudby a dobrého občerstvení. Nastartujte
tedy svá košťata, v neděli dvě hodiny po poledni vše vypukne!
A jestliže jste soutěžili s Večerníkem, na straně 28 dnešního vydání se můžete podívat, zda-li jste právě vy nějaký ten
lístek nevyhráli...

HÁZENÁ:
sobota 29. dubna:
10:30 TJ Sokol II Prostějov – Házená Tišnov (21. kolo 2. ligy mužů, hala
ve Studentské ulici).
neděle 30. dubna:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK – TJ
Sokol Velké Meziříčí (21. kolo 2. ligy mužů,
sk. Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).

LUKOSTØELBA:
sobota 29. dubna:
9:10 1. veřejný závod (soutěž na dlouhých
i krátkých tratích, lukostřelnice za zimním
stadionem Pv).

 DIVADEL
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 24. dubna
17:30 Špína
česko-slovenské drama
20:00 Naprostí cizinci
francouzsko-italská komedie
úterý 25. dubna
17:30 Mimi šéf
animovaná americká komedie
20:00 Přes kosti mrtvých
drama Česko/Polsko
středa 26. dubna
17:30 Jeden německý život
rakouský životopisný dokument
20:00 Ghost in the Shell 3D
americké sci-fi
čtvrtek 27. dubna
17:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
romantické drama ČR/Polsko/Slovensko
20:00 The Circle
americký thriller
pátek 28. dubna
15:30 Mimi šéf 3D
17:30 The Circle
20:00 Uteč
americký horor
22:00 Mlčení jehňátek
thriller USA
sobota 29. dubna
15:30 Šmoulové: Zapomenutá
vesnice 3D
17:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
20:00 The Circle
neděle 30. dubna
10:30 Mimi šéf
15:30 Špunti na vodě
rodinná česká komedie
17:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
20:00 Rychle a zběsile 8
americký thriller
pondělí 1. května
17:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
československé drama
20:00 Personal Shopper
francouzsko-německý thriller

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 29. dubna
15:00 MACH A ŠEBESTOVÁ
NA PRÁZDNINÁCH
pásmo pohádek ČR
17:30 NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
česko-francouzská komedie
20:00 PÁD LONDÝNA
akční krimi USA

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
úterý 25. a středa 26. dubna
9:00 a 10:15 POHÁDKY
O MAŠINKÁCH
Divadlo Tramtarie Olomouc
do 30. dubna
KRAJINA HANÁ
výstava Leony Hlavinkové

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
sobota 29. dubna
8:00 HANÁCKÝ SKŘIVAN
14. ročník regionální soutěže
neděle 30. dubna
16:00 TANEČNÍ ČAJE
hraje: Romantica band R. Doležela

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 25. dubna
18:00 JARNÍ HRÁTKY
taneční pásmo na hudbu
skupiny Hradišťan
(pořádá ZUŠ V. Ambrose)
sobota 29. dubna
13:00 KRAJSKÁ POSTUPOVÁ
PŘEHLÍDKA scénického tance
mládeže a dospělých
(pořádá DUHA)
neděle 30. dubna
10:00 ROZTANČENÁ SCÉNA
krajská postupová přehlídka
dětských folklorních souborů
(pořádá DUHA)

DIVADLO POINT

Olomoucká 25, Prostějov
čtvrtek 27. dubna
19:00 TESTOSTERON
hra prostějovského souboru: sedm chlapů,
sedm povah, sedm nátur, sedm rozdílných
hladin testosteronu
pátek 28. dubna
19:00 BASKERVILLSKÁ BESTIE
hra prostějovského souboru: komediálně
laděná inscenace na motivy románu
A.C. Doyla představí proslulé
vyšetřovatele v poněkud jiném světle

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 25. dubna
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje osmý ročník oblíbené výtvarné
dílny, tentokrát se bude vyrábět
velikonoční dekorace
středa 26. dubna
13:30 DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH
NA MORAVĚ
v hudebně dramatickém pásmu vystoupí
zrakově postižení umělci regionu střední
Moravy. Akci zahájí vernisáž výstavy obrazů slabozraké malířky Silji Korn, kterou budete moci navštívit na hudebním oddělení
knihovny až do konce května.
Pořádá SONS Prostějov
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
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 24. dubna
KJÓSA SUGURI-KJÓSABORI
výstava představuje více jak sto kusů prací
tohoto mistra lakových dřevořezeb druhé
čtvrtiny až konce dvacátého století
čtvrtek 27. dubna
17:00 „HANÁCKÝ STONEHENGE“
kalendárium doby kamenné v Brodku
u Prostějova. Přednášející PhDr. P. Fojtík
(přednáškový sál)

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 28. dubna
20:00 MIMO PROVOZ&MALDA
- THE END…
poslední koncert v rockovém klubu

MALÁ KOPANÁ:
sobota 29. dubna:
8:00 6. turnaj 2. okresní ligy mužů (kluby
MK Medvědi PV, Graphic PV, Béci PV,
hřiště na Husově náměstí v Pv).
8:00 6. turnaj 2. okresní ligy mužů (kluby Juniors Hluchov, Čehovice/Hluchov,
Katastrofa PV, hřiště Čehovice).

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 24. dubna
GEOLOGIE SVĚTA v amatérské
fotografii profesionálního geologa
výstava geologické zajímavosti z pěti
kontinentů v obrazech
do 25. června
POHŘBÍVÁNÍ V DOBĚ KAMENNÉ
výstava je věnována pohřebním zvyklostem v mladší a pozdní době kamenné na
základě archeologických nálezů z oblasti
střední Moravy.

NOHEJBAL:
neděle 30. dubna:
12:00 TJ Sokol I Prostějov - MNK
SILNICE GROUP Modřice (3. kolo
BOTAS dorostenecké ligy, sk. „B“, dvorec
u sokolovny na Skálově náměstí).

akce
v regionu...
Čarodějnice se
budou pálit všude

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

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 28. dubna
„CESTY, CESTOVÁNÍ...“
výstava oceněných prací
z okresní výtvarné soutěže.
do 31. května
VÝSTAVA
výtvarný obor ZUŠ Plumlov se představuje...
(Galerie Linka)

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

Galerie N7
nám. Sv. Čecha 3, Prostějov
do 30. dubna
MALBY, SMALTY, KERAMIKA
jarní výstava obrazů Jitky Jurnečkové

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 19. května
LADISLAVHRINDA„BARYT&VINYL“
výstava Jiřího Andrýska

PROSTÌJOVSKÉ
DNY HUDBY
25. ročník festivalu
pondělí 24. dubna
18:00 OLGA VIKONUR
klavírní recitál americké umělkyně
(sál ZUŠ, Kravařava ul.)
úterý 25. dubna
19:00 JARNÍ KONCERT
pěveckých sborů Vlastimila a Orlice
(přednáškový sál Národního domu)
středa 26. dubna
19:00 KOMORNÍ KONCERT
(přednáškový sál Národního domu)
čtvrtek 27. dubna
18:00 CHRÁMOVÝ KONCERT
žáci a učitelé ZUŠ V. Ambrose Prostějov
(kostel sv. Petra a Pavla)
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CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 25. dubna se koná seminář na
téma „Základy první pomoci“. Ředitelka
prostějovské pobočky Českého červeného
kříže provede praktické zaškolení účastníků v dovednosti, kterou může potřebovat
každý z nás a jejíž úroveň může rozhodnout
o životě někoho dalšího.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01. I v roce 2017 nabízíme
možnost využít služeb našeho zařízení.
Zároveň vás upozorňujeme na změnu telefonního čísla zařízení: 775 549 777.

OV KSČM Prostějov, Levicový klub žen
a ZO KSČM č. 4 Domamyslice zvou občany na PRVOMÁJOVOU VESELICI
CENTRUM PRO RODINU
s Karel Gott Revival Morava, mažoretkami
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
„Orion“ a souborem „Druhý dech“, která
* PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU se koná se uskuteční dne 1. května „Na splávku“
každé úterý od 17:00 hodin
v Domamyslicích. Oslav se zúčastní členové
* v pondělí 24. dubna se konají Biblické Zastupitelstva Olomouckého kraje, zastupitance
telé Statutárního města Prostějov a kandidáti do Poslanecké sněmovny PČR za KSČM.
Ekocentrum Iris
Od 13:00 jsou připraveny soutěže pro děti,
Husovo nám.67, Prostějov
slavnostní zahájení ve 14:00, od 14:20 jsou
* v pondělí 24. dubna od 16:00 hodin se připravena kulturní vystoupení v rámci
koná tvořivá dílna „KERAMIKA“
nichž zahraje i Karel Gott Revival Morava.
Bližší info na webu www.prostejov.kscm.cz
MC Cipísek
* čarodějnický víceboj plný čarodějnic- Půjčovna rehabilitačních a kompenzačkých úkolů ve všech pravidelných progra- ních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
mech pro rodiče i děti se koná od pondělí SERVISU PV, Hacarova 2 je z důvodu
24. dubna do pátku 28. dubna. Čaroděj- dlouhodobé nemoci dočasně uzavřena.
nické a kouzelnické kostýmy vítány.
Informace pouze na e-mail:
* v úterý 25. dubna dopoledne se koná Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.
individuální psychologické poradenství
Hledáme soutěžní družstva ve vaření kotlíSONS PROSTÌJOV
kového guláše. Charitativní akce GULÁŠ
* v pondělí 24. dubna od 14:30 do 15:30 FEST se koná 3. června. 1. cena SELE.
hodin se uskuteční „Protahovací cvičení“ Více info na tel.: 604 133 621
RÙZNÉ...
ZO ČSCH Držovice pořádá ve dnech
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- 6. a 7. května na hřišti v Držovicích výstamouc v Prostějově nadále poskytuje služby vu drobného zvířectva. Výstava je otevřenevidomým a slabozrakým občanům na na v sobotu od 12:00 do 19:00 hodin,
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
v neděli od 8:00 do 16:00 hodin.

16040471917

 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Tuto neděli 30. dubna
vypukne na starém hřišti v Určicích
čarodějnický rej. Tradiční pálení
pořádají i letos dobrovolní hasiči
a Společenství zábavy Domeček v ďolíku zvaném Staré hřiště. Pro děti jsou
přichystány hry o sladké ceny, chybět
nebude velmi drastická ukázka hašení
ohně místními dobrovolnými hasiči
SDH Určice, kteří se pyšní titulem „Druhá nejlepší hasičská dobrovolná jednotka kraje“. Oslavu již tradičně okolo
19:30 hodin přeruší boj dobra se zlem,
kde rytíři budou muset dostát svému
slibu ochrany slabších a bezmocných.
Ve stáncích proudem poteče pivo, víno
a další alko i nealko, zakousnout budete moci do výtečných klobás z udírny.
Ve stejný den se čarodějnice budou pálit
v Lešanech, Hvozdu, Jesenci, Smržicích,
Zdětíně, Konici, Brodku u Konice, Kladkách, Čechách pod Kosířem, Stražisku
a Slatinkách. O den dříve mají pálení čarodějnic naplánováno v Pěnčíně,
Laškově, Rakůvce, Hluchově.

Jarní besídka ZUŠ
Zítra, tj. v úterý 25. dubna, od 17:30
hodin se v koncertním sále ZUŠ Němčice
nad Hanou uskuteční Jarní besídka.

Stavění máje
Jednu z hlavních jarních tradic
letos oživí v neděli 30. dubna hned na
několika místech prostějovského regionu, mimo jiné na návsi ve Slatinkách a Laškově.
V pátek 28. dubna od 9:00 hodin se
v areálu Velodromu Prostějov koná DEN
SE SLOŽKAMI IZS
V restauraci Koza zůstala celá se ve čtvrtek
27. dubna od 17:30 hodin opět koná zajímavá přednáška, tentokrát na téma „Jak
vzniká rakovina a jak se (tak trochu) bránit“. Přednášejícím bude MUDr. Ondřej
Fischer, který pracuje jako lékař ve FN
Olomouc na oddělení Pneumoonkologie,
kde se s touto chorobou setkává v každodenní praxi. Velkou pozornost věnuje
životnímu stylu, kterým lze vznik této nemoci ovlivnit.
Mimořádné prohlídky radniční věže se
konají 1.5. a 8.5. 2017. Na prohlídku je třeba se dopředu objednat. Zájemci se mohou
hlásit na Informační službě Magistrátu města Prostějova. K objednání mohou využít
i bezplatnou linku 800 900 001.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší
informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 008 095, 724 706 773



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 24. dubna 2017
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EXKLUZIVNĚ

Naleznete
uvnitř

JAMAJKA
V APOLLU
 Prostějovský klub hostil v sobotu dost zajímavou akce s hvězdou
českého reggae
strana 32

SEDM RAN
DO KLOBOUKU

 Prostějovští fotbalisté mají za
sebou „anglický“ týden, góly dostávali doma i venku
strana 34 - 35

Kostelec v
yhraje
KONTUMA
ÈNÌ
Foto: Martin Pytela
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strany 28 a 29

JEDNOU


 Mladší dorostenci házenkářského
Centra Haná mají nakročeno k vítězství ve druhé dorostenecké lize. V sobotu zvládli derby v Litovli a v případě
nedělního domácího vítězství se Zlínem jim už nikdo prvenství nevezme!

!)* 

BISKUPICE, PROSTĚJOV Přijely, počkaly a pravděpodobně vyhrály.
Kostelecká děvčata zvládla nedělní derby s posíleným AFK Prostějov City
beze ztráty květinky. Nestalo se tak ale zásluhou bezchybného výkonu, nýbrž díky administrativnímu amatérismu prostějovského klubu.„Vidím, že se CO CHCE
ODSTRČIL?
mám pořád co učit…,“ pokyvoval
 První exkluzivní zpověď nového
smutně hlavou Miroslav Krotil, boss
ČTĚTE NA STRANA 36
předsedy LHK Jestřábi Prostějov
AFK.
(zv)
strana 41
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FOTOGALERIE
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 Uchazeči, kteří se ve středu
19. dubna 2017 nemohli kvůli sněhové kalamitě nebo ze zdravotních
a jiných závažných důvodů dostavit k druhému termínu 1. kola přijímacího řízení jednotné zkoušky
na čtyřleté obory vzdělávání a nástavbové studium, budou mít další
možnost. Náhradní termín je stanovený na pátek 12. května 2017.
 Ve skupině 1 okresního přeboru
fotbalových přípravek si zatím vedou
nejlépe benjamínci Sokola Konice,
kteří ve čtyřech odehraných zápasech doposud neztratili jediný bod!

Pøíští èíslo
PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku vyjde kvùli

F . (    #$K   #  #

klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Martin Pytela

PROSTĚJOV Taneční čaje jsou místní tradicí v posledních letech úspěšně obnovenou. Nedělní taneční dýchánky byly tentokrát naplánovány na čtyři dubnové termíny. U třetího pokračování nechyběl ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který tak měl možnost vidět, že radost z hudby a tance se neztrácí ani v pokročilejším věku.
(mp)

Státnímu svátku


2. kvìtna 2017

KRÁSNÉ
PRVOMÁJOVÉ
OSLAVY

boje na zelených trávnících aneb
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ŠLÁGR VEČERNÍKU - VOLEJBAL

Na cestě za titulem
stojí rival z Olomouce
PROSTĚJOV Před necelými
dvěma měsíci připravila
Olomouc volejbalistky VK
Prostějov o téměř desetiletou národní hegemonii.
Porážku z finále Českého
poháru teď Agelky hodlají svému největšímu sokovi vrátit
i s úroky ve finále UNIQA extraligy žen 2016/17.
Série na tři vítězné duely odstartuje prvními dvěma souboji v hale
Sportcentra DDM, hraje se v sobotu 29. a v neděli 30. dubna shodně od
17:00 hodin. Pro celý vývoj titulového měření sil přitom bude stěžejní,
aby favorit obě domácí střetnutí vítězně zvládl.
„Samozřejmě je důležité na vlastním hřišti dvakrát vyhrát a uděláme pro to
všechno. Na druhou stranu soupeř má také své vysoké kvality, je schopný
předvádět výborný volejbal. A pokud bychom náhodou klopýtli, nesmíme se z toho nijak hroutit,“ upozornil kouč vékáčka Miroslav Čada.
Po výše zmíněném nezvládnutí rozhodující bitvy letošního ČP těsně
2:3 dokázalo prostějovské družstvo ovládnout následný extraligový
mač na olomoucké půdě hladce 3:0. „Respektujeme UP, ale současně
jsem přesvědčený o jednom: jakmile prodáme, na co herně máme,
měli bychom být prostě lepší,“ pravil Čada s pevnou vírou v úspěch.

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE NA STRANÁCH 44-45

KAM ZA F

TBALEM

➢

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 20. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 20. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 20. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 20. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 20. KOLO

SOKOL KONICE
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
NEDĚLE 30.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL SLAVONÍN
NEDĚLE 30.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 30.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
TJ SOKOL KLENOVICE N/H
NEDĚLE 30.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

SK JESENEC-DZBEL
FK NEMILANY
SOBOTA 29.4. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

26

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

Pondělí 24. dubna 2017
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Desetibodové trio na èele
Los se smál na Jardu Seidlera!
Páté kolo naší fotbalové tipovačky –
DEVÍTKA VEČERNÍKU – přineslo
abnormální počet překvapivých výsledků a tím pádem i docela vyrovnaný boj. Nejlépe se s ošidnou ruletou
štěstěny vypořádalo trio Roman
Cibulka, Vlastimil Dostál a Jaromír
Seidler, které nasbíralo shodně po deseti bodech. Ke slovu tak musel přijít
los a ruka šéfredaktora Petra Kozáka
vytáhla lísteček se jménem Jaromír
Seidler!
Na Jaromíra Seidlera čeká v redakci pivní
odměna společně s dalšími zajímavými
cenami. Ceny útěchy dostanou i Roman
Cibulka a Vlastimil Dostál. V čele celkového pořadí se nadále udržela Pavla Maliňáková s čtyřbodovým náskokem.
Jak jste tipovali? Většinou vás výsledky
zaskočily. Absolutní bombou se jeví vítězství Ptení v Otaslavicích. Nevěřili jste
ani Plumlovu, Olšanům a remíze Kojetína v Kralicích. Zaskočila vás i porážka
Kostelce na Hané. Tutovkami byly porážka eskáčka a výhra Klenovic.
Výsledky: 1. Ústí n. L. – 1.SK Prostějov
3:0 (96 správných tipů), 2. Kralice – Kojetín 1:1 (13), 3. Plumlov – Čechovice
1:0 (11), 4. Klenovice – Nezamyslice
5:2 (97), 5. Nemilany – Kostelec n. H.
1:0 (19), 6. Smržice – Nové Sady „B“
1:1 (36), 7. Otaslavice – Ptení 3:4 (5),
8. Olšany – Čechovice „B“ 2:1 (22), 9.
Bedihošť – Dobromilice 3:4 (63).
Pořadí 5. kola: 1.–3. Roman Cibulka, Jaromír Seidler a Vlastimil Dostál všichni 10
bodů. 4.–5. Martin Hlavinka a Petr Sekanina oba 9. 6.–11. Miloslav Karásek, Vendula
Musilová, Jiří Paul, Libor Doležel, Lenka
Karásková, Roman Ryba všichni 8. 12.–
22. Zdeněk Pazdera1, Stanislav Konupka,
Jan Vysloužil, Miroslav Růžička, Aleš Rus,
Vladimír Staněk, Radovan Vičar,Tomáš
Frňka, Jaroslav Jordán, Michal Polehla,
František Horák všichni 7. 23.–28. Lukáš
Vyroubal, Adam Vičar, Jakub Jamrich,
Květoslav Nejezchleba, Michal Petržela,
Tomáš Lakomý všichni 6. 29.–57. David
Blahák, Martin Lužný, Pavel Kucharčuk,
Rudolf Trefený, Renáta Benešová, Richard Vaverka, Jiří Spáčil, Josef Václavík,
Pavel Novák, Miroslav Slezák, David
Gryglák, Josef Trubka, František Sedlák,
Drahomír Duchek, Magdaléna Vránová,
Zbyněk Lošťák, Miroslav Coufalík, Dušan
Vrána, Jiří Kočař, Petra Halousková, Kamil Kohoutek, Eva Halousková, Edvard
Drtil, Oldřich Lošťák, Jaromír Přecechtěl,
Petr Přibyl, Jiří Svozil, Markéta Kaštilová,
Majka Lusková všichni 5. 58.–80. Roman
Prokeš, Jiří Svoboda, Rostislav Spáčil,
Zdeněk Majer, Tomáš Gottwald, Jakub
Zatloukal, Karel Štěpánek, Miloslav Ondrouch, Libor Nakládal, Petr Müller, Ladislav Pírek, Petr Musil, Lukáš Antl, Oldřich
Lošťák, František Patz, Jaroslav Kouřil,
Jitka Vlachová, Vladimír Krč, Klára Knápková, Michal Lužný, Jiří Horák, Ladislav
Šťastný, Pavla Maliňáková všichni 4. 81.–
92. Zdeněk Pazdera2, Jan Buigl, Bob Hála,
Květoslav Lužný, Eva Mičková, Ladislav
Frňka, Vladimír Kaštyl, František Grulich,
Jana Klusová, Radek Motal, Otto Vymazal, Karel Sklenář všichni 3. 93.–112.
Michal Brachtl, Nikola Frysová, Martin
Kučera, Vladimír Franc, Zdeněk Langr,
David Karhan, František Svobodník, Petr
Látal, Kristián Spartakus, Vladimír Kouřil,
Jiří Hájek, Lukáš Král, Miroslav Pluháček,
Miloslav Brázda, Zdeněk Halenka, František Vysloužil, Jaroslav Drábek, Oldřich
Trávníček, Benedikt Pražák, Antonín Daněček všichni 2. 113.–119. Ivo Zmeškal,
Roxana Müllerová, Miluše Musilová, Tereza Kučerová, Josef Soldán, Matěj Nakládal, Karel Brachtl všichni 1.

TIPÉRŮM
ZATÍM VLÁDNE ŽENA!

Čtvrté dějství katapultovalo do čela celkového pořadí ženu! Populární FOTBALOVÁ DEVÍTKA
VEČERNÍKU, která se v prvních dvou kolech vyznačovala mimořádnou vyrovnaností, zaznamenala ve třetím a čtvrtém dějství velký bodový rozptyl. Rozdíly mezi nejúspěšnějšími a těmi méně
šťastnými byly značné, přičemž nejlépe z této loterie zatím vychází Pavla Maliňáková. Ta měla
v celkovém pořadí pětibodový náskok před ostatní, převážně mužskou, konkurencí! Vítězem čtvrtého dílu se stal Michal Petržela, jenž udělal na svém tiketu pouze jednu chybu a k plnému počtu
bodů mu tedy chyběl jediný. O bodík zpět pak zůstala hned celá čtveřice expertů. Pivní odměna
a hodnotný dárkový poukaz včetně dalších drobnějších cen byly pro Michala Petrželu více než zasloužené. Mnohem lukrativnější odměna však čeká na nejúspěšnějšího experta celoroční soutěže, neboť
DVACET TISÍC KORUN na chodníku zkrátka nenajdete.
Navíc týdenní odměny jsou také stále navyšovány, na vítěze čekají vždy zajímavá překvapení.
Proto neváhejte a rozšiřte rodinu fotbalových tipérů i vy. Větší počet soutěžících nás těší, neboť jako
bonus připravujeme bonusové prémie. Jestliže se vás při dvacátém výročí nejčtenějšího regionálního
periodika sejde minimálně 200, dostane se v tu chvíli s odměnou na každého z vás.
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TIPOVACÍ KUPÓN
`qys
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 6. KOLO:
Čtvrté kolo FOTBALOVÉ DEVÍTKY přineslo prvenství Michalu Petrželovi ze Seloutek. Velký fotbalový fanoušek a pravidelný tipér naší
soutěže, jenž nemá rád nuly, se tentokrát přemluvil a jednu dal. Ta mu
vyšla a díky tomu vyhrál i celé kolo,
protože v ostatních zápasech udělal pouze jedinou chybu. „Chodím
hlavně na Určice a na eskáčko. Když
mám čas, tak zajedu i jinam,“ smál se
šťastný vítěz.
(zv)
Výsledky 5. kola najdete
na straně 25 dnešního vydání.

Celkové pořadí po 5. kolech: 1. P. Maliňáková 47. 2.–3. T. Lakomý, Z. Pazdera1
oba 43. 4.–5. J. Horák a L. Šťastný oba 42. 6. R. Cibulka 41. 7. Z. Pazdera2 40. 8.–9.
M. Hlavinka a Mich. Lužný oba 38. 10.–17. R. Ryba, A. Daněček, J. Buigl, K. Knápková, D. Blahák, Mar. Lužný, S. Konupka, M. Petržela všichni 37. 18.–19. P. Kucharčuk, R. Trefený oba 36. 20.–28. B. Pražák, B. Hála, R. Benešová, R. Vaverka, J. Václavík, M. Růžička, K. Nejezchleba, J. Vysloužil, J. Spáčil všichni 35. 29.–33. P. Novák,
A. Rus, L. Doležel, L. Karásková, M. Slezák všichni 34. 34.–37. K. Lužný, V. Krč, J.
Jamrich, V. Staněk všichni 33. 38.–43. J. Vlachová, J. Kouřil, D. Gryglák, L. Nakládal,
J. Paul, F. Patz všichni 32. 44.–49. O. Lošťák, L. Antl, P. Musil, J. Trubka, R. Vičar, L.
Pírek všichni 31. 50.–59. O. Trávníček, J. Drábek, L. Frys, E. Mičková, L. Frňka, P.
Müller, F. Sedlák, D. Duchek, A. Vičar, T. Frňka všichni 30. 60.–66. Z. Halenka, F.
Vysloužil, V. Kaštyl, M. Ondrouch, K. Štěpánek, J. Zatloukal, M. Vránová všichni 29.
67.–75. I. Zmeškal, M. Brázda, M. Pluháček, T. Gottwald, Z. Lošťák, M. Coufalík, J.
Seidler, J. Jordán, Z. Majer všichni 28. 76.–81. D. Vrána, J. Kočař, L. Král, R. Spáčil, F.
Grulich, J. Hájek všichni 27. 82.–88. R. Müllerová, V. Kouřil, E. Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková, E. Drtil, M. Polehla všichni 26. 89.–93. M. Musilová, K. Spartakus, J. Klusová, O. Horák, J. Přecechtěl všichni 25. 94.-97. T. Kučerová, R. Motal, P.
Látal, F. Svobodník všichni 24. 98.–100. D. Karhan, O. Vymazal, P. Přibyl všichni 23.
101.–104. Z. Langr, J. Svoboda, J. Svozil, V. Franc všichni 21. 105.–109. J. Soldán,
K. Sklenář, R. Prokeš, V. Musilová, P. Sekanina všichni 20. 110.–112. P. Zajíček, M.
Kučera, V. Dostál všichni 18. 113. M. Nakládal 17. 114.–115. A. Svobodníková a
L. Vyroubal oba 16. 116. K. Brachtl 15. 117.–118. M. Karásek a F. Horák oba 14.
119. M. Kaštilová 12. 120. M. Lusková 11. 121.–122. J. Doležel, H. Prášilová oba 9.
123.–124. J. Vymazal, N. Frysová oba 8. 125. M. Vojkůvková 7. 126. J. Procházka 5.
127. M. Brachtl 2. 128. Z. Jurenka 1 bod.

TIP

1

0

2

1. Pardubice - 1.SK Prostějov
2. Hněvotín - Určice

3. Lipník - Mostkovice
4. Troubky - Němčice n. H.

5. Libina – Smržice
6. Skalka – Olšany

7. Čechovice „B“ - Výšovice
8. Otaslavice „B“ – Pavlovice

9. Protivanov „B“ – Biskupice

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

společnost

navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...

zjistili jsme

herně i výsledkově daří víc venku než
na vlastním hřišti. Platilo to v českých
soutěžích i v evropských pohárech
a ani s blížícím se koncem UNIQA
extraligy ČR tenhle zvláštní stav věcí
nepolevuje. Naopak byl zatím čerstvě
potvrzen dosavadním vývojem play-off nejvyšší národní soutěže.
Ve čtvrtfinále proti Přerovu se to ještě
neprojevilo tak markantně, ale semifinále s KP Brno znamenalo názorný
příklad. Zatímco ve své hale Sportcentra DDM Prostějov zvítězil dvakrát

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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gádková

travnatého areálu u marketu Albert,
který je dostatečně velký a vyhovující
našim požadavkům. Doufáme tedy, že
změnou areálu se zbavíme neseriózního jednání ze strany města a naopak
získáme na oblibě u návštěvníků,“
vyjádřil se Paníček k situaci ohledně
místa konání akce.
Intenzivní práce probíhaly ve všech
směrech. I díky tomu se tak nakonec
podařilo zařídit téměř osm desítek
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stánků a až neuvěřitelných 188 druhů
piv. „Čísla navíc ještě nejsou konečná.
Vesměs se jedná o malé soukromé pivovary typu Ječmínek či Koliba,“ uvedl
spokojeně hlavní organizátor, který
se vyjádřil také k programu, na nějž se
mohou všichni příchozí těšit. „Snažili
jsme se nastavit nový směr akce. Definitivně opouštíme kontaktokeksovský
kýč. Ne z důvodu, že by snad kapely
byly špatné, ale spíše proto, že je třeba

P
I
V
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jít s dobou. Proto i na základě ohlasů
z minulých let přivádíme do Prostějova legendární Harlej, především
mladší generaci potěší ATMO Music,
zahraje taktéž Klementův lazaret, za
což jsem já osobně velice rád. Vrcholem pak bude šumperská kapela O5
a Radeček chystající nové album.“
O zábavu nebude nouze ani v dalších
směrech. Kromě lahodného moku
zprostředkuje nabídku hned několik
vystupujících. Zajistit se navíc podařilo i to, že tentokráte bude doba
trvání slavností prodloužena o jednu
hodinu, a sice do sobotní půlnoci.
Záštitu nad akcí převzala zastupitelka Milada Sokolová.
„Tato pozitivní reakce mě velice těší.
Paní Sokolová je v tomto oboru činná, pomůže nám s oficiálním zahájením festivalu a doufám, že s patronací akce bude pokračovat i v dalších
letech,“ okomentoval tuto skutečnost
Petr Paníček.
První květnovou sobotu si tedy rozhodně přijďte do areálu za Plumlovskou ulicí naplno užít Hanácké piv(pr)
ní slavnosti.

ÓNA 2015/16 – FINÁLE
uc 3:0 na zápasy
c 3:0 (19, 14, 18), Prostějov – Olomouc 3:0
uc – Prostějov 0:3 (-12, -8, -16)

A 2012/13 - SEMIFINÁLE
uc 3:0 na zápasy
c 3:0 (23, 17, 13), Prostějov – Olomouc 3:0
uc – Prostějov 2:3 (16, -15, 22, -19, -9)

c 3:0 (15, 13, 10), Olomouc – Prostějov 0:3
ov – Olomouc 3:1 (14, 8, -23, 14)

_ ?
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níku Sletu čarodějnic. V kempu Žralok jej bude pořádat Spolek Plumlovského nadšenců. A díky PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku jste měli šanci
být u toho ZADARMO! Jestli jste vyhráli, zjistíte právě na tomto místě.
Soutěž probíhala ve dvou dějstvích. Stačilo, pokud jste správně odpověděli na
položenou otázku, a navrch se k tomu právě na vás usmálo štěstí při následném
losování. Pak jste se mohli těšit z jednoho kusu VOLNÉ VSTUPENKY.
V minulém kole jsme vám položili otázku, jak se jmenuje kouzelník a finalista show ČeskoSlovensko má talent, který vystoupí na letošním Sletu
čarodějnic? Správná odpověď se skrývala pod písmenem „B“, tedy Tomasiano.
Správně odpověděli a štěstí při losování měli: Jindřich SVOBODA, Vrbátky
109 * Věra NAVRÁTILOVÁ, Šárka 24, Prostějov * Katka KARHANOVÁ, E.
Beneše 27, Prostějov *
Andrea NAVRÁTILOVÁ, Francouzská 3, Prostějov * Marián BOROVSKÝ,
Francouzská 3, Prostějov
Výhercům gratulujeme! Vstupenky si mohou vyzvednout přímo v redakci na
adrese Olomoucká 10, Prostějov.

 Jak byste zhodnotila střetnutí
na hřišti Králova Pole?
„Myslela jsem, že to budeme mít kvůli
zdržení na cestě a pozdějšímu příjezdu
sem těžší. V autobusu jsme vinou zácpě
na dálnici strávily místo jedné hodiny
dvě a půl. Soupeř nám ale vyšel vstříc
posunutím začátku utkání o patnáct
minut, což bylo hezké gesto. My jsme
pak do zápasu výborně vstoupily a kromě části druhého setu dokázaly udržovat kvalitní výkon až do konce, takže
nakonec to bylo naopak jednodušší
oproti původním předpokladům.“
 Byl to nejlepší výkon vašeho
družstva v sezóně?
„Složitě se to porovnává, protože soupeř nehrál moc dobře a zápas proběhl
velmi hladce. Každopádně je pozitivní, že my jsme bez ohledu na protivníka hrály opravdu špičkový volejbal bez
větších výpadků.“
 Nakolik těžké celkově bylo vyřadit KP?
„Tady v Brně příliš ne, soupeře jsme
jasně přehrály a bez problémů potvrdily postup. Předtím jsme však

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

v každém ze dvou domácích utkání
pokazily jeden set a zbytečně ho ztratily, čímž jsme si to udělaly těžší. Jinak
jsme hrály dobře, byly o dost lepší než
Královo Pole. A náš postup je určitě
zasloužený.“
 Co potřebujete nejvíc zlepšit
pro finále?
„Spolupráci mezi mnou a Bárou
Gambovou na přihrávce, ta ještě není
optimální. S momentálně zraněnou
Suli Matienzo jsme toho společně
odehrály mnohem víc a jsme na sebe
víc zvyklé. Celkově si myslím, že nejpodstatnější pro naši týmovou hru je
právě to, abychom měly dobrý příjem.
A také se už nesmí nikdo další zranit.“
Jak se po herní stránce cítíte vy
osobně?
„Momentálně jsem unavená, ale to
jsme na konci ročníku všechny. Jinak
mám radost, že se mi většinou daří
pomáhat kolektivu. A rozhodně si užívám tak dlouhou sezónu s postupem
do ligového finále, což je v mé kariéře
premiéra.“
Ve většině duelů jste nejvíc bodující hráčkou družstva. Dělá vám
radost natolik důležitá role v mančaftu?
„Samozřejmě je pro mě příjemné
hodně bodovat skoro v každém utkání
a vědět, že jsem pro tým důležitá, ale
určitě se nepovažuju za žádnou hrdinku. Prostě se snažím co nejlíp za-

nechaly deprimovat, místo toho přešly
hned zkraje druhé části do svého náporu. Tady prostějovský mančaft dost zaváhal a několika chybami umožnil protivnicím čtyřbodovou šňůru z 1:2 na 5:2
i následné udržování náskoku. Královo
Pole pronikavě vylepšilo veškeré činnosti, na druhé straně vékáčko srážela především zhoršená přihrávka. Set probíhal
brněnským směrem do stavu 13:9, až
poté Čadovy svěřenky znovu pořádně
zabraly a šesti body za sebou skóre otočily - 13:15. Rozhodnuto tím ještě nebylo,
neboť Rojkova parta okamžitě srovnala
na 16:16. Ovšem nový nápor favoritek v
podobě super devítibodové série (!) při
servisu Emonts měl na vyznění setu číslo dva naprosto nekompromisní dopad
– 16:25 a 0:2.
Opětovně nabytou pohodu si družstvo Prostějova přeneslo též do třetí

končovat akce, na čemž
pracuje celý kolektiv,
a rozhodující je, abychom všechny společně předváděly kvalitní
volejbal. Včetně třeba
mé přihrávky, kterou
nemám vždycky ideální.
Takže pořád je na čem
pracovat a co zlepšovat.“
 Co vás v aktuální
sezóně nejvíc zklamalo?
„Samozřejmě porážka ve
finále Českého poháru.
Ten jsme měly vyhrát
a místo toho těsně podlehly v rozhodujícím střetnutí
Olomouci, smutek i zklamání byly velké.“
 A co vás naopak
nejvíc potěšilo?
„Že jsme se po tom ztraceném finále pohárové
soutěže i následné extraligové porážce v Ostravě dokázaly zvednout.
Podařilo se nám hodit
čtyři prohry v řadě za
hlavu, tvrdě jsme na
sobě makaly a od té
doby jenom vítězíme.
Pomohl jiný přístup
i celkový posun v psychice, na čemž má

PROSTĚJOV Jednou z hráček, na kterou se výběr volejbalistek VK AGEL
Prostějov může spolehnout celou tuto sezónu, je Laura Emonts.
Německá smečařka odvádí až na několik zápasových výjimek kvalitní výkony od začátku soutěžního ročníku 2016/2017 až dosud,
vytrvale plní roli hlavní bodové tahounky a stala se jednou z největších
týmových opor. Platilo to i během třetího semifinálového duelu v Brně,
po němž Večerník šestadvacetiletou razantní zakončovatelku vyzpovídal.

1$672352&(17r

e7,78/=«6.0(

(  )$ %*

sady, v níž doslova excelovalo. Veskrze
kvalitní volejbal ničil jakékoliv snahy
utrápeného kápéčka na případný zvrat,
který absolutně nehrozil. Místo toho
si Hindriksen a spol. parádním způsobem došly pro suverénní triumf a tím
i pro rychlý průnik do titulových bitev
– 9:25 a 0:3!

pochopitelně zásluhu nový kouč.
Každopádně se zlepšujeme a podstatné
je, aby nám to vydrželo až do úplného závěru sezóny.“
 Bylo složité si po
příchodu z Německa zvyknout v České
republice, konkrétně
v Prostějově?
„Ani ne. Zdejší liga je v porovnání s německou sice o
něco pomalejší a nemá tolik
silných týmů, ale jinak jsou v
Česku dobré podmínky. Prostějovský klub se o hráčky stará
výborně, postupně jsme vytvořily soudržný kolektiv a já se tady
cítím skvěle.“
 Nakolik věříte v zisk mistrovského titulu?
„Na sto procent!“

Goga reagoval na dané téma před delším časem následovně: „Zaregistroval
jsem, že venku většinou hrajeme lépe
než doma, a řekl bych, že vysvětlení je
potřeba hledat v psychice. Nevím přesně proč, ale zdá se mi, že jsou holky na
půdě soupeřů uvolněnější a víc v pohodě, zatímco v dobře známém vlastním
prostředí jakoby je něco vnitřně svíralo,“
prohlásil v zimě sportovní manažer VK.
Každopádně jde o zajímavý úkaz,
jemuž se v brzké době budeme ještě
(son)
podrobněji věnovat.

Kvůli dopravním komplikacím hanácké
výpravy na cestě začalo střetnutí o čtvrt
hodiny později, ale na Agelkách nebyla
tahle nepříjemná epizodka vůbec znát.

Marek
SONNEVEND

původní reportáž
pro Večerník

BRNO Velice razantně až drsně rozrazily volejbalistky VK AGEL Prostějov
finálovou bránu UNIQA extraligy žen!
Ve třetím utkání semifinálové série zahrálynapalubovceKrálovaPoleopravdu parádně, brněnský kolektiv smetly
rozdílem několika tříd a podeváté
v řadě postoupily do bitev o mistrovský titul.

Naopak odstartovaly skvěle, když při
účinném servisu Hindriksen zaznamenaly prvních šest bodů celého mače!
Domácí hráčky se však ze špatného vstupu vzápětí vzpamatovaly, také přitvrdily
podáním a zanedlouho bylo z 0:6 sníženo na 5:7. Jenže houpačka pokračovala,
přičemž další a ještě razantnější úder měl

ve svém arzenálu nachystán hostující tým
(5:11, 7:16). Jeho výkon byl po všech
stránkách výborný, zatímco soupeřky
hodně chybovaly jak vynuceně pod tlakem, tak lacino po vlastních hrubkách.
Nedalo se proto divit jasnému výsledku zahajovacího dějství - 13:25 a 0:1.
Jihomoravanky se dílčím přídělem ne-

Foto: Marek Sonnevend
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Statistiky z utkání
najdete na straně 26

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

jak se utkání vyvíjelo...

Prostějov (son) - Během semifinálové série mezi Prostějovem a Brnem
se toho dělo zajímavého víc než dost,
například i něco ze společenské rubriky. V jednom případě šlo přímo
o nejšťastnější životní událost, tedy
příchod miminka na svět.
A proč o tom píšeme zde? Neboť
děťátko se dost symbolicky narodilo Markétě Chlumské (za svobodna Tomanové), která je brněnskou
rodačkou a odchovankyní Králova Pole, přičemž pět let (2008 až
2013) patřila na liberu k velkým
oporám Agelek. Syna Davídka přivedla na svět v pondělí 17. dubna
brzy ráno, tedy mezi druhým a třetím vzájemným utkáním KP versus
VK. Maličkému potomkovi i šťastné mamince samozřejmě přejeme
hlavně zdraví.
Rovněž druhá krátká informace má
rodinný charakter, tentokrát bratrský.
Kouč prostějovských volejbalistek Miroslav Čada totiž měl na druhém duelu
semifinále proti Brnu v hale Sportcentra DDM mimořádnou posilu, když ho
i celý tým Agelek přijel osobně povzbudit starší sourozenec Rostislav
Čada. Známý hokejový trenér, který
v minulosti vedl například Slovan Bratislava v KHL, Liberec či Košice, usedl
do V.I.P. lóže a sledoval, kterak svěřenky jeho mladšího bráchy přemohly
jihomoravský celek 3:1. Po konci střetnutí tedy mohla následovat radostná
gratulace plná úsměvů.

Chlumská má syna,
Èada pozval bratra

Prostějov (son) - Zdravotní stav
hráček je jedním z ústředních témat poslední doby v táboře volejbalistek VK AGEL Prostějov.
A částečně rezonuje i bezprostředně před vyvrcholením sezóny
v podobě finálové série UNIQA extraligy žen ČR 2016/2017. Hlavní
otázka zní: bude proti Olomouci
k dispozici Sulian Matienzo?
Kubánská smečařka měla i během
třetího semifinále v Brně na své levé
ruce stále dlahu kvůli zlomené záprstní
kůstce. Tím pádem pořád nehrozil její
návrat do hry, své parťačky sledovala
pouze v roli divačky stejně jako blokařka Veronika Trnková. Ta na jih Moravy
dorazila po nedávné operaci paty a je
s jistotou out. Jenže co Matienzo?
„Nadále platí, že rozhodně nebudeme
nic hrotit. Až Suli sundají sádru, tak
může zkusit pomalu začít hrát, ale přednější je trvalé zdraví. Aby měla ruku
v pořádku do budoucna. Uvidíme
podle situace, jestli bude schopná do
finále naskočit nebo ne,“ odtušil kouč
Agelek Miroslav Čada.
Jeho svěřenkyně dosud play-off zvládají i bez dynamické Kubánky, aniž
by výsledkově klopýtly. „Důležité jsou
dvě věci: že se nikdo další nezranil a že
svůj posun do základní sestavy dobře zvládá Bára Gambová. Snad tohle
vydrží také pro mnohem náročnější
bitvy s Olomoucí,“ přál si Čada.

Bude Matienzo?

RYCHLÝ


Miroslav ÈADA – hlavní trenér VK AGEL Prostìjov
„Třetí vzájemný zápas byl pro nás z celé série nejjednodušší. Soupeře jsme dostali pod
velký tlak od hodně agresivního podání přes všechny ostatní činnosti včetně znovu
dominantního útoku, celé družstvo odvedlo skvělý výkon. Tentokrát můžeme být
maximálně spokojeni.“

Marek ROJKO – hlavní trenér Královo Pole Brno
„Prostějov nastoupil naprosto připravený a koncentrovaný, oproti předchozím dvěma
zápasům zlepšil servis a potrestal každou naši chybu. Rozdíl mezi oběma týmy byl obrovský a já soupeři gratuluji k výhře i postupu.“
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Vítězné bloky: Veronika Trnková 54, Laura
Emonts 43, Nina Herelová 41 – Bernarda Čutuk 51, Nikol Sajdová 46, Veronika Strušková 41
Úspěšnost přihrávky: Julie Kovářová 46 %,
Laura Emonts 43 %, Sulian Matienzo 39 % Ivana Mifková 47 %, Martina Michalíková 46
%, Jana Napolitano 45 %
Celková užitečnost: Laura Emonts +174,
Nina Herelová +132, Heidy Rodriguez +130
– Jana Napolitano +190, Bernarda Čutuk
+103, Veronika Strušková +91
Tuto neděli 30. dubna dvě hodiny po poledni odstartuje program 17. roč- Údaje jsou součtem základní části, nadstavbové fáze i dosavadních utkání v play-off.

nový areál, 188 druh9 piv a bohatší program S VYPSANOU FIXOU:
VYHRÁLI JSTE LÍSTKY?

PROSTĚJOV Pivní slavnosti si
v Prostějově odbyly premiéru
v roce 2014 a hned od prvního
ročníku bylo patrné, že u místních
obyvatel budou slavit obrovský
úspěch. Není tak divu, že i tento rok
se můžete těšit na tuto, dalo by se
říct již tradiční, akci. Letos všechny
milovníky piva a zábavy přivítá areál za Plumlovskou ulicí. Na opravdu pestrý, dlouhý a především také
velice chutný program se můžete
těšit v sobotu 6. května.
„Oproti minulým ročníkům se tentokráte akce koná v areálu za Plumlovskou ulicí,“ potvrdil asi největší novinku hlavní organizátor Petr Paníček.
Proč se tak děje? „V areálu velodromu jsme prý páchali nevratné škody
a městem nabídnuté prostory bývalého koupaliště za velodromem se ukázaly jako nevyhovující. Letos navíc
počítáme s ještě větší návštěvou, bylo
proto nutné zařídit areál tak, aby odpovídal i po kapacitní stránce. Něco
takového však v Prostějově snad ani
není... Naštěstí jsme se však se soukromým majitelem dohodli na pronájmu

vzájemné zápasy
v minulé a letošní sezónì

 $ (   1 ] 4
Foto: Marek Sonnevend

DERBY!

Ročník 2016/17
5. kolo extraligy (10. listopadu 2016):
Olomouc – Prostějov 0:3 (-17, -20, -18).
14. kolo extraligy (14. ledna 2017): Prostějov – Olomouc 3:2Foto:
(-25, Marek
16, 23, Sonnevend
-22, 14). 20.
!#$%&  kolo extraligy (25. února 2017): Prostějov
– Olomouc 2:3 (-25, 20, -23, 23, -12). Finále
Českého poháru (1. března 2017): Olomouc
– Prostějov 3:2 (18, 21, -19, -20, 14). 23. kolo
extraligy (18. března 2017): Olomouc – Prostějov 0:3 (-17, -24, -23)
Ročník 2015/16
4. kolo extraligy (7. listopadu 2015):
Prostějov – Olomouc 3:0 (12, 22, 10). 13.
kolo extraligy (19. prosince 2015): Olomouc
– Prostějov 0:3 (-18, -17, -24). Semifinále Českého poháru, první utkání (14. ledna 2016):
Olomouc – Prostějov 0:3 (-16, -18, -12), odveta (4. února 2016): Prostějov – Olomouc
3:0 (23, 24, 14). 20. kolo extraligy (13. února
2016): Prostějov – Olomouc 3:0 (15, 12, 16).
23. kolo extraligy (9. března 2016): Olomouc
@3%!#$%& 
– Prostějov 1:3 (24, -16, -20, -15). Finále extraligy, první utkání (20. dubna 2016): Prostějov
– Olomouc 3:0 (19, 14, 18), druhé utkání (21.
dubna 2016): Prostějov – Olomouc 3:0 (19,
13, 14), třetí utkání (23. dubna 2016): Olomouc – Prostějov 0:3 (-12, -8, -16)

SLET gARODJNIC

jaké byly doteky módy....

HANÁCKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI:

Na finálový galavečer se propracovala nejlepší patnáctka z devětadvaceti
přihlášených kolekcí, vytvořených
nadějnými studenty z České i Slovenské republiky. Po úvodním videu, na
němž měli zásluhu studenti pořádající
Střední školy designu a módy
v Prostějově, začal přítomné diváky
již od samého úvodu bavit slavný a již
šedesátiletý moderátor Tomáš Hanák.
Díky energií, kterou přenášel nejen
na publikum, ale také na samotné
návrháře a modelky, by mu však někdo,
kdo jej nezná, musel tipovat alespoň
o deset let méně. Dokázal i vtipně
zareagovat na svůj omyl, kdy primátorku Alenu Raškovou a celé město
přestěhoval do Olomouce...
Následovala prezentace všech soutěžících, jejichž modely z kolekcí vlastní
výroby předvedlo hned několik krásných modelek ladně vykračujících do
rytmu hudebního podkladu, jenž dokresloval skvělou atmosféru v sále. K vidění
toho bylo opravdu mnoho a každý si
musel přijít na své. Po předvedení všech
patnácti finalistů došlo na přestávku,
během níž se rozhodovalo o tom, kdo se
stane vítězem večera.
Pravomoc v tomto směru měla ve
svých rukou nejen porota v čele

Martin PYTELA

Původní reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Páteční večer v Městském divadle ukázal, že s citem
pro módu se nerodí pouze ženy. Zástupci mužské či chlapecké
kategorie letošnímu klání Doteky módy 2017 naprosto dominovali, když si odnesli všechna tři první místa. Adam Grmolec si díky
svým černým labutím získal srdce diváků i poroty, hlavní cenu večera si pak odnesl Jan Smejkal. Kromě budoucnosti módy, o níž
se rozhodně nemusíme bát, byly také k vidění i půvabné modelky, mezi nimiž nechybělo i několik „missek“ Olomouckého kraje.
Třešničkou na dortu byl pak excelentní výkon známého herce
a miláčka nejen ženského publika Tomáše Hanáka, který byl
skvělým průvodcem večera. Sedmnáctý ročník módní prostějovské soutěže se povedl a Večerník byl tomu, jakožto tradiční
mediální partner, pěkně nablízku.

přiznal, s takovým úspěchem příliš
nepočítal. „Jsem studentem druhého
ročníku. I kvůli tomu, že jsou tu mnohem zkušenější soutěžící, mě hned troje ocenění příjemně překvapila,“ okomentoval sedmnáctiletý mladý módní
návrhář, jenž kromě ceny diváků a odborné ceny poroty skončil na třetím
místě v hlavní kategorii.
Celkovým vítězem se nakonec
stal Jan Smejkal. „Velice mě to těší.
Nebudu říkat, že jsem překvapen, to
by mohl povědět každý. (úsměv) Za
sebou mám již jednu ucelenou kolekci představenou v Brně. Další své
kroky budu směřovat na vysokou
školu buď do Zlína, nebo do Prahy,“
poodhalil Večerníku své plány do
budoucna. Jeho prvenství potěšilo
také moderujícího Hanáka, protože
to byl právě Smejkal, kdo mu před
se známou oděvní designérkou začátkem večera uvázal motýlka...
Liběnou Rochovou, ale také samot- „Vítězi gratuluji, ocenění si svá
Vítzové sedmnáctého ro.  #$   
ní diváci. Ani Tomáš Hanák neměl umístění zasloužili. Úroveň dalších
před vyhlášením výsledků o vítězi jaspartneøi doteky módy 2017
no. „Myslím si, že bychom se nemohli
divit tomu, kdyby porota dospěla
k názoru, že vyřkne verdikt: všech patnáct soutěžících se umístilo na prvním
až patnáctém místě,“ okomentoval
s úsměvem kvalitu soutěžících.
Po přestávce, ještě než došlo k vyhlášení
výsledků, předvedla svou novou kolekci loňská vítězka Natálie Karlíková.
„Od minulých Doteků módy uteklo
vše hrozně rychle, moc jsem se na další
ročník těšila. Soutěž mě až dojímá,“
ssaa
sa
aa
podělila se s ostatními se svými pocity.
Následovala prezentace modelů z dílny
Ivety Řádkové a již se šlo na věc.
Za doprovodu slavnostních fanfár
bylo všem nastoupeným sděleno, že
nejvíce diváckých hlasů udělených
prostřednictvím knoflíků získala
kolekce Adama Grmolce. Ten si
za svůj počin odnesl také druhé
ocenění, a to odbornou cenu poroty.
Kromě samotných titulů se stal také
možná nejmladším vlastníkem dvou N  # '  & N    provedl Jedna ze sout#$  #  $' '
keramických pánví, které společně #   .  
Odhalila tém 
s mobilním telefonem a dalšími cenami
přímo na pódiu převzal. Jak Večerníku

bavil zaplněný sál prostějovského divadla

PROSTĚJOV Ve světě týmových
sportů je domácí prostředí zpravidla velkou výhodou a všechny
kolektivy z ní více či méně těží.
Občas se však najde výjimka, jakási
anomálie. A přesně takovým jevem
jsou v aktuální sezóně 2016/2017
volejbalistky VK AGEL Prostějov.
Už během soutěžního ročníku jsme
upozorňovali na fakt, že se Agelkám

3:1 po dílčích problémech, na jihu
Moravy triumfoval suverénně 3:0 po
skvělém výkonu. Tvrzení, že současný mančaft šlape lépe na cizích palubovkách, tím dostal další objektivní
razítko. „Přiznám, že jsem si ničeho takového v průběhu sezóny nevšimnul,
ale schválně se na to mrknu, jestli je
to pravda,“ řekl po středeční devastaci
Králova Pole otázkou trochu překvapený kouč vékáčka Miroslav Čada.
Jeho předchůdce na trenérském postu
úřadujících mistryň republiky Peter

Venku lepší než doma? U Agelek to letos platí...
DOTEKY
MÓDY
PŘINESLY
OPĚT
VEČER
PLNÝ
ZDE:
Nezklamal ani Tomáš Hanák, který svými fórky
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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.

PROSTĚJOV Po jednom vítězství ostravských volejbalistek
v Olomouci minulý víkend to před
dvěma dalšími duely semifinálové série UNIQA extraligy žen ČR
2016/2017 na severu Moravy vypadalo, že by do titulových bojů mohl
nečekaně projít papírově slabší celek. Dopadlo to však přesně naopak.
Výběr UP získal oba těžké mače venku a postup do finále oslavil on.
Nesmírně důležité středeční střetnutí
skončilo jednoznačně 0:3 (-15, -23,
-17). „Soupeř nás zatlačil podáním
především v prvním a třetím setu. Byli
jsme moc při zdi, takhle se v domácím
prostředí nehraje. Naše klíčové hráčky
si počínaly málo agresivně a celkově
špatně,“ našel příčiny hladké porážky
trenér TJ Zdeněk Pommer. „Kromě
druhého setu, který byl vyrovnaný,
jsme měli stále navrch. Poučili jsme se
z prvního vzájemného zápasu u nás,

celé družstvo bylo velmi koncentrované. Přes vypjatou atmosféru utkání
si myslím, že jsme tentokrát byli lepší,“
radoval se z dílčího triumfu kouč UP
Jiří Teplý.
Série poté skončila hned o den později,
když čtvrteční střet dopadl 1:3 (22, -15,
-21, -22), což bylo i výsledné zápasové
skóre. „Dnes jsme obrovsky bojovali
a měli výborný vstup. Bohužel nám
v některých postaveních dělalo problém
ztrátovat, což rozhodlo. Šlo o oboustrannou bitvu servisů a obran,“ ohlédl se
zklamaný Pommer. „Domácí začali s obrovským rizikem a dostali nás pod tlak.
Pokud jsme hráli opatrně, tak jsme ztráceli. A když jsme i my zariskovali, tak se
nám dařilo soupeře přehrávat. Myslím
si, že všechny semifinálové duely byly
kvalitní,“ shrnul spokojený Teplý.
Olomouc teď čeká finále s Prostějovem, Ostravu série o bronz proti KP
(son)
Brno.

„Úpéčko“ zvládlo semifinále
díky dvěma výhrám v Ostravě

„Jsem moc pyšná na náš tým a velmi šťastná za způsob, jakým jsme ve třetím
utkání semifinálové série v Brně zvítězily. Bojovaly jsme naplno od prvního
do posledního míče, kromě první půlky druhého setu hrály výborně. A to zápas rozhodlo jednoznačně v náš prospěch. Celé družstvo odvedlo skvělý výkon
a tentokrát nás ani nepotkal obvyklý výpadek, což vedlo k ideálnímu zakončení
semifinále. S Královým Polem jsme měly určité problémy vlastní vinou jen doma,
na jeho hřišti už ne. Zatím však samozřejmě nic nekončí, neboť se teď musíme co
nejlépe připravit na finálové souboje. O mistrovský titul se střetneme podle očekávání s Olomoucí, které máme co vracet za finále Českého poháru. Od tohoto
neúspěchu jsme úpéčko už jednou porazily jasně 3:0 a pevně věřím, že v naší současné výkonnosti zvládneme i finálovou sérii ligové soutěže. Získat trofej a zlaté
medaile je cíl, po jehož splnění všechny hrozně moc toužíme.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

+I  
Nekončící uzavírky na dálnici
D1 zkomplikovaly ženám VK Prostějov situaci před středečním
třetím duelem extraligového
semifinále v Brně. Agelky cestující klasicky autobusem trčely
půldruhé hodiny v zácpě u Vyškova a bylo jasné, že při začátku
střetnutí v 18:00 by se vinou pozdějšího příjezdu do Králova Pole
oproti původním plánům nestihly dostatečně rozcvičit ani rozehrát. Naštěstí hanáckému klubu
vyšel vstříc soupeř, který po domluvě s rozhodčími přistoupil na
odsunutí startu zápasu alespoň
o patnáct minut a tím dal volejbalistkám vékáčka potřebný čas
se na mač odpovídajícím způsobem nachystat. „Nám tahle čtvrthodina navíc hodně pomohla,
předzápasová příprava díky ní
proběhla naprosto standardně.
Proto chci vedení KP Brno i touto cestou poděkovat,“ zdůraznil
kouč prostějovského týmu Miroslav Čada.

  

Z VÉKÁČKA

VEČERNÍKU

SMEČ

ŽHAVÁ NOVINKA

VOLEJBALOVÁ

A znovu Kubánka! Naše ocenění pro nejlepší hráčku
uplynulého období opět putuje ke středoamerické univerzálce, neboť právě ona byla nejvýraznější plejerkou
jediného absolvovaného duelu v Brně. Třetí extraligové
semifinále sice zvládl skvěle celý tým VK, ovšem Rodriguez se prosadila nejvíc ze všech. Zaznamenala
16 bodů, z toho jedenáct útokem, 2 vítěznými
bloky a 3 díky esům při celkové užitečnosti plus
jedenáct. „Heidy nejenže znovu bodovala často
zakončením, ale tentokrát navíc přidala i velmi
kvalitní obranu včetně několika hodně těžkých
míčů v poli, jež zvedla. S defenzivou přitom měla
celou sezónu velikánské problémy, zatímco teď
bylo vidět, že se po téhle stránce zlepšuje. Každodenní usilovná práce s ní má smysl,“ vyzdvihl
účko i kouč Agelek Miroslav Čada.

HEIDY RODRIGUEZ

VEČERNÍKU

AGELKA PODLE
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obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

>>>dokončení ze strany 33
Poněkud ve stínu svých parťaček naopak zůstala jindy
produktivní slovenská blokařka Herelová. „Ninu jsme
takticky trochu obětovali, aby mohly být v ofenzivě uvolňované další hráčky, které díky tomu častěji bodovaly,“
vysvětlil lodivod VK. „Celkově byl náš výkon ukázkově
kolektivní a skutečně výborný. Tak nějak si z naší strany představuji důležité utkání formátu extraligového
semifinále,“ zdůraznil lodivod prostějovského souboru.

Herní vzestup mu před náročnými finálovými bitvami
pochopitelně povznesl náladu. „Doteď jsme v podstatě
žádné těžké utkání neabsolvovali bez výkyvů, minimálně jeden větší tam z naší strany vždycky byl. Tentokrát
konečně ne, výkon mančaftu se dost blížil maximu. A to
je pro finále každopádně pozitivní zpráva,“ pokýval Čada
hlavou.
Volno si jeho svěřenkyně užily ve čtvrtek a v neděli, jinak
už se pořád trénuje. „Dva dny oddechu za sebou si v

úplném závěru soutěže nemůžeme dovolit, holky prostě musí víc makat. Je to potřeba a více než týden času
na přípravu před rozhodujícími duely celého ročníku se
snažíme co nejlépe využít. Vedle dostatku volejbalové
přípravy máme i dvakrát posilovnu, hodně se věnujeme
také důležité regeneraci. Dobrou formu chceme udržet
a ještě na ní zapracovat,“ osvětlil Miroslav Čada jednoduchý, leč snad účinný recept na úspěšnou honbu za devátým mistrovským titulem v řadě.
(son)

PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o skutečnosti, která zcela jistě mrzí širokou
veřejnost. Tradiční a oblíbená akce
Noc kostelů letos v Prostějově
nebude, ovšem Olomoucké arcibiskupství slibuje, že příští rok se
v Prostějově všechny kostely pro
veřejnost v rámci celoevropské
akce znovu otevřou. Na zprávu zareagovala koordinátorka Noci kostelů Jana Tobolová.
„Naše omluva vyjde poprvé v dubnovém čísle Radničních listů, kde si ji
může každý přečíst. Statutární město
Prostějov nám již několik let přispívá
na materiální zabezpečení Noci kostelů, proto jsme považovali za nejvýš
vhodné a hlavně slušné publikovat
omluvu právě v Radničních listech,
které navíc chodí do všech domácností a zdarma. Není ovšem pravda,
že akci jsme zrušili proto, že chybí
průvodci, kteří by mohli podat fundovaný výklad. V kostele Povýšení sv.

pohár a poukaz na vyhlídkový let bezmotorovým letadlem věnovaný AEROKLUBEM Josefa Františka. Družstva na
prvních třech místech obdržela diplomy, cyklolékárničky a další věcné ceny.
Za účast v soutěži dostali všichni tašku
s drobnými dárky a se sladkostmi. Ani
tentokrát nikdo neodešel s prázdnou,“
dodala Tereza Greplová.
(mik)
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vědomostní testy týkající se právního vědomí, požárních a dopravních předpisů,“
sdělila Tereza Greplová z Městské policie
Prostějov.
Kvůli velmi chladnému počasí celá
akce probíhala pouze ve vnitřních prostorách haly Sportcentra v Olympijské
ulici. Nejlepší družstvo ze základní školy
v Majakovského ulici z Vrahovic získalo

1. místo: Základní škola v Majakovského
ul., třída 6. A
(Eliška Trundová, Petr Daška, Břetislav
Pírek, Kristýna Šimková)
2. místo: Základní škola v ul. Dr. Horáka,
třída 6. B
(Anna Kučerová, Barbora Faltýnková, Jan
Mlčoch, Matěj Zavadil)
3. místo ZŠ a MŠ Melantrichova ul.,
třída 6. B

(Jakub Svoboda, Ondřej Kudláček, Barbora Mahrová, Anna Pořízková)
4. místo: ZŠ Melantrichova ul., třída 6. A
5. místo: ZŠ ul. Dr. Horáka, třída 6. A
6. místo: RG a ZŠ města Prostějova,
třída 6. A
7. místo: ZŠ ul. E. Valenty, třída 6. B
8. místo: ZŠ ul. Palackého, třída 6. D
9. místo: ZŠ ul. Palackého, třída 6. A
10. místo: ZŠ ul. E. Valenty, třída 6. A

 

11. místo: ZŠ ul. Palackého, třída 6. B
12. místo: RG a ZŠ města Prostějova,
třída 6. B
13. místo: ZŠ J. Železného, třída 6. B
14. místo: ZŠ ul. Palackého, třída 6. C
15. místo: ZŠ J. Železného, třída 6. C
16. místo: ZŠ J. Železného, třída 6. A
17. místo: ZŠ ul. Kollárova, třída 6. A
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PROSTĚJOV Městská policie v Prostějově ve spolupráci s koordinátorkou
Zdravého města a dalšími partnery
uspořádala ve čtvrtek 20. dubna jubilejní 15. ročník soutěže O pohár Zdravého města. Záštitu nad tímto ročníkem
převzala primátorka Alena Rašková.
Soutěže se letos zúčastnilo sedmnáct
čtyřčlenných družstev žáků šestých tříd
z osmi základních škol v Prostějově. „Děti
musely projít osm stanovišť a co nejlépe
splnit šestnáct úkolů. Ty pro ně připravili
hasiči, studenti střední zdravotnické školy,
záchranná služba, ochránci přírody, Kontaktní centrum v Prostějově, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově,
Sportcentrum, Městská policie Prostějov
a Policie ČR. Jednalo se například o poznávání rostlin a živočichů, střelbu na laserové střelnici, první pomoc, jízdu zručnosti na jízdním kole, test obratnosti či
znalost obsahu evakuačního zavazadla.
Nechyběly ani různé hádanky, křížovky,

kořistí dětí z Vrahovic

PROSTĚJOV Květiny a dárkovou
kazetu předala uplynulou středu
17. dubna prostějovská primátorka Alena Rašková spolu s dalšími
zástupci magistrátu oslavenkyni
Josefě Schlesingerové. První dáma
Prostějova se netajila svým obdivem k vitalitě staré paní, kterou bychom jí mohli všichni závidět.
„Víte, říká se, že dobrá nálada a nadhled je cestou ke spokojenému
životu, potažmo zdraví. Tady u paní
Schlesingerové se ukazuje, že je to
pravda. Všichni bychom se měli zamyslet, zda se nebereme moc vážně.
Třeba by se nám žilo lehčeji,“ zmínila
při návštěvě oslavenkyně primátorka
Alena Rašková. Josefa Schlesingerová
žije v kruhu rodiny své dcery a na svůj
věk se rozhodně necítí. „Mám ráda
jídlo a hlavně sladkosti. Pocházím ze
tří sourozenců a z nich jsem se dožila
nejvíce let. Zdraví mi slouží a nic mě
netrápí. Recept na dlouhověkost?
Ničím se netrapte a ono bude

všechno snadnější. Každý můj den je
šťastný,“ směje se vitální paní.
S gratulací a s přáním pevného zdraví
do dalších let života se
samozřejmě připojuje i Večerník!
(red)

Primátorka Prost( T      4     '  <
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z Prostějova

nestárnoucí Josefa Schlesingerová

vzkazuje po  narozeninách

zasednout do lavic v prvních třídách
499 dětí, ale v tuto chvíli ještě nemám k dispozici další odpočet takzvaných dublů. To znamená, že mezi
těmito dětmi se ještě mohou objevit
jedinci, kteří byli svými rodiči přihlášeni pro jistotu na dvě nebo více
základních škol,“ sdělila Večerníku
náměstkyně prostějovské primátorky Ivana Hemerková, která má
na radnici ve své gesci prostějovské
školství.
Vloni Prostějov zaznamenal 534
nových prvňáčků, kteří skutečně zasedli do lavic. Letos se dá očekávat,
že jich bude zhruba o pět desítek

) ' /  íd základních škol si p išla v pátek zkontrolovat také nám
 Z  N   
!"6 $$&$,

PROSTĚJOV Před jarními svátky se na facebookové stránce
Prostějov bez cenzury rozběhl
projekt „Velikonoce seniorům“.
Za vydražené věci, které věnovala
nejmenovaná žena, byly v hodnotě
1200 korun za zvýhodněnou cenu
od Karla Jelínka (Lahůdky z Hané)
zakoupeny chlebíčky obyvatelům
Centra sociálních služeb v Lidické
ulici, které se rozdávaly společně
s přáníčkami od dětí z mateřských
škol. Další dva tisíce korun přidala
Milada Sokolová, prostějovská
zastupitelka a čerstvá Žena regionu.
Vše začalo nevinně. „S legalizací
projektu jsme oslovili předsedkyni
Okrašlovacího spolku Prostějov
Miladu Sokolovou, která se spojila
s ředitelkou centra Liškovou, načež
doplatila rozdíl mezi vybranými
penězi a konečnou částkou,“ uvedla
při předání dárkyně. „Obrátila jsem
se na mateřské školy výzvou, kdo by si
udělal čas a přáníčka seniorům vyro-

bil. Reakce byly pozitivní,“ usmála se
Sokolová a vzkázala poděkování těm,
kdo akci vymysleli, Lubíku Autratovi
za organizaci nabídky věcí a dovoz
chlebíčků, Karlu Jelínkovi z Lahůdek
z Hané za chutné chlebíčky za skvělou
cenu, Jiřímu Malíčkovi za fotografie
i všem dětem a učitelkám za nádherná
přáníčka, jmenovitě MŠ Aloise Krále,

!???   

MŠ Čechovice, Dětské skupině ALIKA, MŠ Žešov a MŠ Přemyslovice.
„Taká já bych ráda poděkovala všem
dobrým lidem, kdo si na naše klienty
vzpomněli. Jde i o to, že za nimi někdo
najde cestu. To je pro ně obrovská
událost,“ konstatovala Miluše Lišková,
ředitelka centra, kde mají 170 seniorů
a seniorek.
(red)
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i chlebíčky

     

méně. A to je značný pokles. „Předpovídala jsem to už před několika
roky, ale tenkrát mě nikdo neposlouchal... Nikdo tomu nevěnoval větší
pozornost! A příští rok nás čeká
ještě výraznější úbytek prvňáčků,“
prorokuje Ivana Hemerková.
Jak se Večerník ještě od náměstkyně primátorky dozvěděl, nejvíce rodičů s dětmi přišlo v pátek
na Základní školu Jana Železného (117), druhou nejžádanější
základní školou byla ta v ulici E.
Valenty (94) a na pomyslném třetím místě skončila Základní škola
v ul. Dr. Horáka (81).

„Ničím se netrapte,“ Dostali přáníčka

„Zatímco vloni přišlo k zápisům
639 dětí a rodiče 84 z nich požádali
o roční odklad školní docházky, tak
letos se k zápisům dostavilo pouze
615 dětí a z toho 116 rodičů podalo
žádost o odklad. V září by tak mělo

Michal KADLEC

dubna byly brány prostějovských
základních škol otevřeny pro rodiče s šestiletými dětmi od dvanácti do šestnácti hodin.
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Do lavic zasedne asi o p t desítek prvák9 mén

Kříže komentované prohlídky v kostýmech již od 1. Noci kostelů v Prostějově v roce 2010 provádějí studenti
ze Střední odborné školy podnikání
a obchodu. Naše spolupráce byla od
začátku výborná a budeme v ní pokračovat. Ostatní kostely a sbory si
případné prohlídky řeší samy a nikdy
si na jejich zajištění nestěžovaly,“ uvádí věci na pravou míru Jana Tobolová.
Jak dodala, farností a sborů, které se
společně dohodly nepřihlásit se do
letošní Noci kostelů, je v prostějovské
Noci kostelů zapojeno celkem sedm
a zastupují pět církví. „Naštěstí pravdivá je citace mluvčího Arcibiskupství olomouckého pana Gračky s příslibem, že v příštím roce se Prostějov
na mapu Noci kostelů opět vrátí. To
mohu jménem všech výše uvedených
ráda slíbit,“ uzavírá jménem prostějovské ekumeny a všech zástupců
prostějovských farností a sborů Jana
Tobolová, koordinátorka Noci kostelů v Prostějově.
(red)

namítá koordinátorka Tobolová

Noc kostelů nezrušili,“

j
k
– soutěžících byla různá. Vítězná koleČ
– kce byla vyspělá, měla koncept, což se
e o některých číslech říct nedá. Poražení
t by se tak měli zamyslet, popřemýšlet
Ra na další kolekci pracovat tak, aby měla
4 hlavu a patu, byla čistá a vytříbená jako
P ta výherní,“ upřímně okomentovala
k
– všechny aktéry večera a jejich práce
k předsedkyně poroty Liběna Rochová.
OPozitivněji se pak k letošním
v Dotekům módy vyjádřila ředitelka
3 pořádající Střední školy designu
2
2 a módy. „Sedmnáctý ročník je za námi,
– vítěze již známe. Je až k neuvěření, že
l v době konání prvního ročníku někteří
– soutěžící snad ani nebyli na světě,“ PROSTĚJOV Minulý pátek 21.
d

R
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klikni na

usmála se Ivana Vaňková. „Dalo by se
Olomouc:
tkávání leží Prostějovu v žaludku nejen nemříct, že tato soutěž je již vyspělá dáma
dávná ztráta poháru, ale též devět let staré Dudová, Dedíková, Sajdová, Napolitano, Michalíková, Strušková, libero Sain
překypující noblesou a krásou. Radost
extraligové semifinále, po kterém šla mi&JZf f I{ ]]q%.b mi dělá to, že v porotě byli návrháři
mořádně dál Olomouc. Jinak poté vládly
přesvědčivým způsobem vždy volejbalistSEZÓNA 2007/08 - SEMIFINÁLE
Prostějov – Olomouc a odborníci z Česka i Slovenska v čele
ky vékáčka až do 1. března 2017, kdy jejich Prostějov – Olomouc 1:3 na zápasy
(-8, -14, -19), Prostěj s Liběnou Rochovou. Také mě těší, že
i sponzoři jsou jednak věrní a také rok
národní trofejová hegemonie skončila. Prostějov – Olomouc 1:3 (-26, -22, 20, -30), Olomouc – ProstěSEZÓNA
Nyní si budou muset dát velký pozor, aby jov 3:2 (-23, 8, -24, 16, 25), Prostějov – Olomouc 3:0 (21, 20, 16), Prostějov – Olomou od roku štědřejší. Již nyní se těším na
Olomouc – Prostějov 3:2 (-12, 19, -20, 22, 16)
se dokázaly na domácí trůn vrátit.
Prostějov – Olomouc příští ročník.“ Závěrečný proslov patřil
„Čeká nás vrchol sezóny, na který se
SEZÓNA 2010/11 - FINÁLE
(17, 28, 19), Olomou Tomáši Hanákovi, který jej stejně tak
snažíme maximálně připravit. V první Prostějov – Olomouc 3:0 na zápasy
jako celý večer plný krásy é uzavřel
SEZÓ
řadě se soustředíme sami na sebe, aby- Prostějov – Olomouc 3:0 (13, 11, 19), Olomouc – Prostějov 1:3
Prostějov – Olomou větou: „Žijme, potom uvidíme...“
chom měli co nejlepší formu a zvládli (19, -13, -21, -21), Prostějov – Olomouc 3:1 (23, -23, 17, 7)
Prostějov – Olomouc
SEZÓNA 2011/12 - SEMIFINÁLE
předvádět stabilně kvalitní výkony jako
(19, 13, 14), Olomou
při třetím semifinálovém zápasu v Brně. Prostějov – Olomouc 3:0 na zápasy
Současně však víme, že ve finále narazí# Wf  ] "W 
me na mnohem silnějšího soupeře než
TÝMOVÉ
INDIVIDUÁLNÍ
Královo Pole a musíme být nachystaní
na značný odpor ze strany Olomouce. Celkový počet bodů: Prostějov 1811 – Olo- Celkový počet bodů: Laura Emonts 364,
Nina Herelová 272, Heidy Rodriguez 240
Ta má letos opravdu dobrý a navíc po- mouc 1735
Úspěšnost
útoku:
Prostějov
45
%
Olomouc
38
%
–
Jana
Napolitano
377, Martina Michalíkoměrně široký kádr s větší možností účinEsa: Prostějov 204 – Olomouc 220
vá 276, Monika Dedíková 225
ného střídání, což je při zranění dvou Vítězné bloky: Prostějov 275 – Olomouc 269 Úspěšnost útoku: Nina Herelová 59 %,
našich důležitých hráček jeho výhoda. Úspěšnost přihrávky: Prostějov 41 % - Veronika Trnková 52 %, Laura Frigo 51 %
My jsme však i v daném složení ukázali, Olomouc 42 %
- Veronika Strušková 53 %, Bernarda Čutuk
že umíme hrát špičkový volejbal. Důle- Celková užitečnost: Prostějov +691 – Olo- 51 %, Nikol Sajdová 48 %.
žité bude omezit množství zbytečných mouc +562
Esa: Mareike Hindriksen 34, Laura Emonts
32, Laura Frigo 25 – Nikol Sajdová 29, Darichyb na minimum, pokud možno se vywww.vecernikpv.cz
na Košická 26, Bernarda Čutuk 25
varovat větších výpadků a zvládat vypja-

Agelky v Králově Poli ukázaly, CO V NICH JE!

Rozhodující série o mistrovský titul se
hraje jako obvykle na tři vítězné zápasy
a má následující termínový program: sobota 29. a neděle 30. dubna od 17.00
hodin v Prostějově, středa 3. května
a případně čtvrtek 4. května znovu od
17.00 v Olomouci, případný mač číslo
pět pak sobota 6. května v 17.00 hodin
opět na prostějovském hřišti. Měření
sil dvou momentálně nejsilnějších družstev republiky přitom slibuje špičkovou
podívanou, jež by si opravdoví příznivci
dobrého volejbalu rozhodně neměli nechat ujít.
„Srdečně zveme všechny fanoušky
do hlediště! Z dosavadního průběhu
tohoto soutěžního ročníku je zřejmé,
že se mohou těšit na výborný ženský
sport vysoké úrovně. Zároveň chci
poprosit naše fandy, ať dorazí v co
největším počtu a holky maximálně
podporují, jsou skutečně slyšet. V živé
paměti ještě máme těsnou porážku
z finále Českého poháru a určitě nechceme, aby se něco takového opakovalo. Osobně jsem přesvědčen, že náš
tým je momentálně v mnohem lepší
formě než tehdy a všichni společně tak
oslavíme úspěšnou obhajobu národní
trofeje,“ uvedl předseda správní rady
vékáčka Petr Chytil.
Nejen kvůli zmíněnému finálovému
utkání Českého poháru, ve kterém
výběr hanácké metropole urval doma
po obrovské řežbě cennou výhru 3:2,
se během uplynulých měsíců vyprofiloval coby nadmíru nebezpečný sok
jindy suverénních Agelek. Ty v minulých letech sbíraly tuzemské triumfy
bez výraznějších problémů, zatímco
nyní mají za sebou kromě výše uvedené ztráty pohárového grálu i další
dvě porážky 2:3 v extralize (doma s
Olomoucí a v Ostravě). Také v řadě
jiných zápasů téhle sezóny měly herní
potíže, ale na druhou stranu je patrné,
že od nástupu trenérského navrátilce Miroslava Čady zkraje března šla
výkonnost favorita hodně nahoru.

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Dalo se to dopředu očekávat - a skutečně to přišlo.
Co? Atraktivní vyvrcholení letošní sezóny v Česku pod vysokou sítí
u něžného pohlaví. Finále UNIQA extraligy žen ČR 2016/2017 bude mít totiž podobu vzrušující bitvy mezi volejbalistkami VK AGEL
Prostějov a VK UP Olomouc, přičemž krajské derby nejvyšší třaskavosti propukne úvodními dvěma vzájemnými duely už o nejbližším víkendu v hale Sportcentra DDM.

té situace během utkání, které mohou
rozhodovat. Stoprocentně platí jedno:
všichni společně jdeme za jediným cílem - ziskem mistrovského titulu. Dáme
do toho maximum a věříme, že Prostějovu další obhajobu zdárně přineseme,“
shrnul před nastávajícím finále kormidelník Agelek Miroslav Čada.
Svědčí o tom fakt, že prostějovský Sobotní a nedělní odpoledne napoví, T4    3 '   '  #
kolektiv pod vedením staronového nakolik je deváté zlato favorizovaného
kouče ovládl všech devět střetnutí (tři ženstva v řadě za sebou reálné.
v nadstavbové části + šest v play-off),
Struèné pøedstavení VK UP Olomouc
z toho sedm jasným poměrem 3:0
a dvě v semifinále s KP Brno 3:1. Na- Hanácký klub s bohatou tradicí prožil své nejlepší roky v polovině devadesátých
opak úpéčko utrpělo od senzačního let minulého století, kdy posbíral hned čtyři mistrovské tituly. Daří se mu však
zisku Českého poháru dvě porážky. i v poslední době: od sezóny 2007/08 má z extraligy stříbro, bronz, stříbro, tři
První 0:3 v závěru nadstavby na vlastní bronzy a po slabší šesté pozici další stříbro. Navíc vyhrál letošní Český pohár.
palubovce od svých úhlavních protivhráèská soupiska
nic, čímž AGEL překlopil vzájemnou
smečařka
bilanci aktuálního ročníku na svou stra- 2 Martina Michalíková
3 Boyana Andreeva
univerzálka
nu (viz níže). A druhou 1:3 v semifinále 4 Nikol Sajdová
blokařka
s Ostravou zase doma, načež olomouc- 5 Šárka Kubínová
nahrávačka
ká družina otočila nepříznivý vývoj sé- 6 Adriana Přibylová
libero
Celková bilance:
rie třemi vydřenými vítězstvími včetně 7 Bernarda Čutuk
blokařka
dvou rozhodujících na severu Moravy. 8 Darina Košická
smečařka Prostějov vs. Olomouc
nahrávačka
Což svědčí o tom, že ani svěřenky Jiřího 9 Katarína Dudová
smečařka
Teplého na tom teď nejsou navzdory díl- 10 Monika Dedíková
11 Rene Sain
libero
čím trablům nijak špatně.
smečařka
Jak už jsme zmínili, skóre vzájemných 12 Ivana Mifková
15 Jana Napolitano
univerzálka
duelů 2016/2017 vyznívá o něco lépe 16 Veronika Strušková
sy
blokařka
a zápa
pro děvčata VK Agel. Ta nejprve vy51:6 n a sety
JQ"Z
loupila půdu UP hladce 3:0, poté o fous
n
8
uspěla 3:2 ve své hale. Následovala dvě Hlavní trenér: Jiří Teplý
162:3
stejně těsná klopýtnutí, aby maximálně Asistent trenéra: Pavel Háp
prestižní i vyhecované půtky dosud uzapøedpokládané sestavy finalistek
vřela výhra papírově silnější ekipy 3:0 ve
Prostìjov:
Sportovní hale Univerzity Palackého.
Hindriksen, Emonts, Frigo, Rodriguez, Gambová, Herelová, libero Kovářová
Z historického hlediska vzájemného po-

Volejbalové Agelky se v ligovém finále střetnou
s největším rivalem, začínají doma v sobotu a neděli

PROSTĚJOV vs. OLOMOUC aneb HANÁCKÉ
www.vecernikpv.cz

VIDEO&FOTOGALERIE

nedostatku Letošní Pohár
BOJ O MISTROVSKÝ TITUL JE KRÁSY „Kvůli
průvodců jsme Zdravého města se stal

letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz

PROMÌNY

servis pro ženy

Dubnová Proměna image udělala

navštivte stále více oblíbenější inter

Josef
POPELKA

exkluzivní
snímky

PO...

PØED...

Fotogalerii a video najdete už
brzy na www.vecernikpv.cz

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

brých rukách našeho týmu, který se
o ni postará se vší parádou, a věřím,
že z Terky bude kočka,“ nechala se
slyšet patronka PROMĚNY IMAGE a redaktorka Servisu pro ženy
Aneta Křížová.
„Není na co čekat, proměna může
začít. Nejdříve jsme navštívili Optiku Wagner, kde sám pan Wagner
vybral několik parádních brýlí, pak
jsme přešli do butiku Magnolia
móda, kde se měnil outfit slečny
Terezy a probíhalo také módní poradenství. O čtyři dny později začala
hlavní část proměny, která se odehrála ve Vlassalonu Andrei Furiakové, kam také dorazila kosmetička
a vizážistka Tereza Holbová ze studia Belleza. Závěrem pak proběhlo
focení týmu a naší dubnové vítězky“
dodala patronka projektu.

Tereza Golisová je maminkou
čtyřletého chlapečka a do naší
proměny se přihlásila sama.
„Potřebuji
profesionální
péči
o vlasy. Nevím, jaký střih je pro
mě nejvhodnější a patrně i barvu
potřebuji změnit. Kromě toho
ocením poradenství v oblékání,
jelikož mi po porodu trošku zůstalo
bříško. Když mi tým poradí, co je
na mou postavu ideální, budu za to
vděčná,“ prozradila Večerníku Tereza při prvním setkání.
„Slečna Tereza si vlasy barví sama
a místy jí tak hrají různými barvami,
stejně tak je potřeba dát vlasům
nějaký střih. Co se oblečení týká,
tak vzhledem k mladému věku nosí
zbytečně nenápadné kombinace
i barvy jejího svršku potřebují velkou změnu. Stejně jako oblečení
vyměníme i brýle a přidáme na
úpravě pleti. Mládí máme jenom
jedno a tak by ho každá žena měla
naplno využít a ukázat světu svoji
skutečnou krásu, nikoliv se schovávat jako šedá myška. Je však v do-

PROMĚNA IMAGE s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem se dostala na hranici dvou let svého účinkování. Za tuto dobu jsme
změnili třiadvacet žen včetně jednoho muže a všechny
kroky až na sporé výjimky dopadly skvěle. U srdce tak
zahřály nejen naše vítězky, ale i celý náš profesionální tým.
Jelikož se seriál dlouhodobě těší velké popularitě, prošly
jím už ženy všech věkových kategorií. Se svou novou image
se ve Večerníku předvedla jak pětadvacetiletá slečna, tak
mnoho dam ve věku kolem čtyřicítky, nechyběly ani aktivní
seniorky ve věku sedmdesáti či dokonce šestasedmdesáti
roků.
A co PROMĚNA IMAGE od Večerníku 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. Každá
proměna probíhá ve znamení nejen změny vizáže, ale také
relaxace, pohody, vřelé a přátelské atmosféry, radosti
a nadšení. Naším stěžejním cílem je totiž vás hýčkat, dodat
vám kousek sebevědomí a hlavně vás ujistit v tom, že každá
žena je krásná bez ohledu na věk a další okolnosti. Nejinak
tomu bylo i tentokrát. Jak naše třiadvacátá PROMĚNA
IMAGE, kterou pro sebe uzmula mladička Tereza Golisová,
dopadla, zjistíte v následující reportáži.
A už se můžete těšit na příští díl, v němž budeme slavit. Na
pořadu totiž bude čtyřiadvacáté klání, které završí ono
dvouleté jubileum! Chcete být u toho? Máte šanci, stačí se
přihlásit...

Aneta
KŘÍŽOVÁ

připravila
pro Večerník

1. krok... volba brýlí

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

Třešničkou na dortu bylo závěrečné focení a natáčení, které díky pózování vítězky a jarní krásné přírodě dopadlo skvěle. Na focení jsme zvolili travnatá a vybízející
místa v Kostelecké ulici. Tereza po celou dobu proměny nebyla vůbec nervózní, a to ani při focení, takže si ho hezky užívala a do své role se vžila. „Focení bylo
hrozně příjemné, musím říci, že jsem si ho užívala, ale nebýt takové změny vzhledu, tak bych tak odvážná nebyla,“ smála se Tereza. „Velký dík však patří redaktorce
Anetě Křížové, která má cit pro tyhle věci a pečlivě mě do focení stavěla a vytvářela pózy a vše kolem focení. Stejně tak bych chtěla poděkovat fotografovi Josefu
Popelkovi, který taktéž odváděl výbornou práci. Oba dva jsou sehraný tým, výsledek je z velké části i jejich práce,“ sdělila vděčně dubnová vítězka PROMĚNY IMAGE Večerníku.

5. krok... fotografování

Jakmile byly vlasy hotové, mohlo se pokračovat dále. Na řadu přišla péče o pleť a líčení. To provedla Tereza Holbová, majitelka
studia Belleza, které sídlí na Hlaváčkově náměstí 3 vedle Raiffeisenbank. „Slečna Tereza má mastnější pleť s rozšířenými póry
a z toho důvodu by bylo vhodné, aby docházela na pravidelné čištění pleti. Použila jsem dva odstíny make-upu. Kolem očního
okolí jsem nanesla světlejší make-up, do oblasti T zóny jsem naopak použila tmavý make-up, aby tlumil nedostatky. Stíny jsem
volila do teplých barev,“ pustila se průběhu líčení Tereza Holbová. „Abych zvýraznila oči, použila jsem hnědé až kouřové líčení,
které perfektně ladí s brýlemi. Samozřejmě nechyběla ani tužka na oči a řasenka. Obočí jsem pouze zapravila, protože tvar
a barva jsou vyhovující. Na make-up je vždy potřeba nanést pudr, já jsem použila světlejší odstín, jelikož převládal tmavší základ
make-upu. Na závěr jsem nanesla líčka a rtěnku s konturou a leskem na rty, který se postaral o plnější výraz rtů. Slečna Tereza prošla velkou změnou a moc jí to sluší,
snad bude v této úpravě pokračovat i sama,“ vysvětlila majitelka studia Belleza druhou polovinu své zdařilé práce.

4. krok... líèení

Byla sobota 22. dubna sedm hodin ráno a tým Večerníku mohl začít s hlavní částí PROMĚNY IMAGE, kterou je změna
účesu. O tu se skvěle postaral Vlassalon Andrei Furiakové v rezidenci Florián v ulici Fanderlíkova 5. „Paní měla velmi suché
a vlnité vlasy s délkou po ramena, barví si je sama kupovanými barvami. Odstín před proměnou měla mahagonový, avšak
konečky měla tmavší od předchozího barvení,“ popsala Furiaková. „Slečna Tereza je teplý typ, takže jsem barvu volila do
teplých odstínů. Přední partie jsem zesvětlila a natónovala jsem tón v tónu. Vzadu jsme vlasy razantně zkrátily a boky jsem
nechala delší s tím, že strany jsou asymetrické a ofina je delší, lehce přes oko. Styling jsem směřovala do vzdušnosti, boční
strany jsem lehce natočila a zbytek vlasů lehce zafixovala,“ uzavřela kadeřnice Andrea.

3. krok... barvení, støíhání a styling

Po výběru brýlí jsme pokračovali u našeho dalšího tradičního partnera Magnolia móda, který najdete v ulici Uprkova
5. Naše vítězka sama prozradila, že potřebuje poradit, jak zamaskovat bříško, tak jsme se kromě výběru vhodného stylu
zaměřili i na tento požadavek. „Podle mého názoru se slečna Tereza zbytečně schovává do střihů a barev, které ji činní
nevýraznou. Vybírat by tak měla určitě z jasnějších barev, nemusí se bát vzorů, kytek a rozvernosti vůbec, vhodná pro ni
také je i kamuflující geometrie. Sladit vše může s barevnější či výraznější bižuterií,“ prozradila naší vítězce Jitka Vlachová,
majitelka butiku Magnolia móda. „Co se týká bříška, to lze snadno zamaskovat podkasanými šaty a halenkami, další variantou jsou i šaty podstřižené pod prsy nebo zcela rozevláté střihy šatů. Vyhnout by se naopak měla pouzdrovým střihům,
ve kterých slečna Tereza působila usedle. Je to mladá a šikovná maminka, neměla by se bát své mládí podtrhnout a ukázat,“
uzavřela módní poradenství Vlachová.

2. krok... volba obleèení

Bylo úterý 18. dubna dopoledne a tým Večerníku se jako první vydal do Optiky Wagner, která se nachází na náměstí Edmunda
Husserla v bývalém Café trio, kde jsme naši vítězku svěřili přímo majiteli prodejny. Jelikož je Radek Wagner mistr ve svém oboru,
netrvalo to ani pět minut a nové, perfektně sedící brýle byly na světě. „Slečně Tereze jsme tentokrát vybrali brýle Etnia Barcelona
z naprosto nové kolekce, kterou firma uvedla na výstavě v Miláně. Vůbec se nebránila crazy prvkům a všechny padly skutečně dokonale,“ usmíval se majitel optiky. „Fialovo-růžové Obruby Mexx jsme pak zvolili jako decentnější a spíše elegantní variantu. Výběr
padl i na naše oblíbené Coco song s hedvábím a sušenými květy. Všechny brýle byly výraznějšího typu, což je přesně to, co Tereza
potřebuje. Sami sebe jsme se ptali, kdo je ta paní s novými brýlemi?“ prohlásil s úsměvem Radek Wagner.
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Forma vydržela Martinu Kouřilovi
i v následném závodu Českého poháru
v Horních Heršpicích. Obsadil opět druhé místo za o tři roky starším Hanzlíčkem
z brněnské Komety. Medaile cinkaly

Cenné kovy z Heršpic

jen formalitou, kdy postoupili všichni
zúčastnění.
Mezi juniorkami startovala čtveřice
němčických závodnic, věkově spadajících ještě mezi žačky. Nejlépe si
vedla Alena Florová na páté příčce, od
sedmé do deváté příčky se poskládaly
Michaela Vosičková, Kateřina Vosičková a Helena Pompová. Postup si
zajistilo deset nejlepších. Ve dvojicích vyjel čtvrtou postupovou pozici
nejmladší pár celé kvalifikace Florová
- M. Vosičková.
Medailové umístění získal Martin
Kouřil mezi juniory, když skončil
druhý. Juniorské finále si zajedou i žáci
Michal Buriánek (5. místo), Pavel Bartošík (6.) a Michal Bartošík (8.).
Koncem února se představila trojice
němčických krasojezdců na Východoevropském poháru Bohemia Open
v krasojízdě v Praze. V těžké konkurenci
maďarských, slovenských a zejména německých závodníků se Hanáci neztratili. Mladičká Kateřina Vosičková byla
jedinou českou a současně i nejmladší
závodnicí v kategorii žákyň „U15“ a ob-

Uspìli i mezinárodnì

v žákovských kategoriích. Z prvenství se
radovala Alena Florová, její další týmové
kolegyně se poskládaly od čtvrté do šesté
příčky - 4. Michaela Vosičková, 5. Kateřina Vosičková a 6. Helena Pompová.
Sestry Vosičkovy si navíc zajely osobní
rekordy. Zlatou medailovou sbírku rozšířil mezi chlapci Michal Buriánek a bronzovou radost si udělal Pavel Bartošík.
Třetí prvenství přidala podle očekávání
dvojice Alena Florová - Michaela Vosičková. Zkušenosti sbírali i teprve začínající
závodníci Michal Bartošík a Ema Šebková, kteří skončili v hloubi pole.

sadila čtvrtou příčku. Stříbrnou medaili
mezi juniory vyjel Martin Kouřil a medaili stejné hodnoty věšeli na krk mezi
ženami i Adéle Přibylové.

Nm.ická vycházející hvzdi.ka Alena
Florová nenašla v Horních Heršpicích
p emožitelku.
Foto: Ji>í Vosi*ka

HODONÍN Přesně tři sta šest
zápasníků z osmadvaceti oddílů
a hned osmi evropských zemí se
v závěru března zúčastnilo Velké
ceny Hodonína v zápase řecko-římském. V nabité konkurenci dalších
sportovců z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Srbska, Chorvatska,
Ukrajiny a Rumunska se představila rovněž osmičlenná skupina čechovických borců. Ani tentokrát se
hanáčtí zástupci neztratili a na jižní
Moravě vybojovali jednu stříbrnou
a jednu bronzovou medaili.
Stříbrný kov si mohl pověsit na krk
Matěj Vrba. „V kategorii mladších žáků
do sedmapadesáti kilogramů podal
skvělé výkony a po řadě vítězství podlehl pouze srbskému soupeři. Stalo
se tak až po těžkém boji,“ popisoval
jeden z čechovických trenérů Vojtěch
Szilva. Bronz vyválčil Robin Buriánek

Osmi.ka zápasníkC %echovic, jež získala dva cenné kovy a další umístní tsn
pod stupni vítzC.
Foto: Vojtch Szilva

o třináct kilogramů výše. „Robin kromě vítězství, utrpěl také dvě porážky,
ale bronz si po skvělém výkonu zasloužil,“ zmínil Szilva.
Podařené výkony podali v šestnáctičlenných kategoriích Jakub Vrba se
Šimonem Polenou, oběma chyběl
jen kousek ke stupňům vítězů mezi
přípravkou „B“ do 31 kilogramů a přípravkou „A“ do 39 kilogramů. „Oba
borci obsadili třetí místa ve skupinách
a byli klasifikováni na pátých místech
celkově. Šestou příčku vybojoval
v přípravce A do 47 kilogramů David
Šindelář.
Trojici Adam Lajčík v přípravce
„A“ do 35 kilogramů, Jiří Zatloukal
rovněž v přípravce „A“, avšak do 39 kilogramů, a Blue-James Forrest v mladších žácích do 43 kilogramů se v těžké
konkurenci nepodařilo probojovat do
finálových bojů.
(vs)

Zápasníci vybojovali dvě medaile

Předkolo juniorského mistrovství
Ceské republiky nepřineslo v brněnských Řečkovicích žádné překvapení. Kompletní výprava krasojezdců
z Němčic nad Hanou se tak s přehledem kvalifikovala na dubnové
finále ve Zlíně. Vzhledem k nízkému
počtu startujících se o postup prakticky bojovalo pouze mezi juniorkami. V ostatních kategoriích nebyl už
v předkole naplněn plný počet míst
pro finále, takže předkolo bylo spíše

Zdeněk VYSLOUŽIL

NĚMČICE NAD HANOU Skvělá
sezóna pokračuje. Dvě významné akce absolvovali v průběhu
března mladí krasojezdci oddílu
TJ Stavební stroje Němčice nad
Hanou. Nejprve uspěli v kvalifikačním předkole na MČR juniorů
a ve vítězném tažení pokračovali
v dalším kole Českého poháru
v krasojízdě.

Krasojezdci se kvalifikovali na republiku

Nedělní program, který již tradičně
hostilo Bistro U Mazánka, započal dětskými závody na 50, 300 a 500 metrů.
Mladé běžecké naděje byly rozděleny
dle věku a pohlaví, z vítězství se nakonec radovali Tereza Burgetová a Jaroslav
Kucián na padesátimetrové trati, 300
metrů ovládla Kamila Drdová společně
se Sebastianem Nagym a v nejdelším
dětském závodě na půlkilometrové trati
uspěli v mladší kategorii Stela Tomanová a Dalibor Drda, u starších na zlato
dosáhla Nela Hájková a Václav Hamšík.
Během tohoto dětského snažení se již
k bistru a do blízkosti trati začala scházet
početná běžecká komunita s několika
známými tvářemi nejen z Prostějova,
ale také z dalších měst. Desítky minut

Martin
PYTELA

původní
reportáž
pro Večerníkk

PROSTĚJOV I letos se běžci dočkali stále oblíbenějšího Velikonočního půlmaratonu Prostějovem
pořádaného Maratonským klubem
Prostějov. Sérii závodů nejprve odstartovaly dětské běhy. I tam byli
všichni přítomní svědky kvalitních
a napínavých soubojů, zvítězit chtěl
každý. Vrcholem pak byl společný
start závodu na deset a především
jedenadvacet kilometrů.

o necelé čtyři minuty. Bronzovou příčku obsadil Richard Bednář. „Velikonoční půlmaraton je moje srdcová záležitost. Když jsem s běháním začínal,
jednalo se o můj vůbec první závod.
Ačkoliv nyní trénuji především na patnáctistovku, nemohl jsem si jej nechat
ujít,“ zhodnotil pro Večerník ne úplně
spokojený Bednář. Vyjádřil se také
k tomu, že v ostatních závodnících příliš velkou konkurenci neměl. „Ne zrovna ideální bylo, že jsem od startu běžel
osamocen a musel si tak celý závod odtáhnout sám. Moje aktuální zaměření
v tréninku se pak v posledních kilometrech projevilo a hlavně jsem chtěl do
cíle nějak doběhnout. Na závod jsem
šel z plného tréninku.“
Desetikilometrovou trať pak nejrychleji proběhl Radim Perknovský před

Kompletní startovní pole bžcC netrpliv vy.kává na start závodu.

před startem bylo možno spatřit, že se
nepoběží pouze s cílem půlmaraton či
deset kilometrů zdolat, ale že se budou
lámat osobní rekordy a nikdo nikomu
nenechá nic zadarmo.
Na start nakonec dorazilo 36 žen
a 134 mužů chystajících se na půlmaraton, závod více než o polovinu kratší poté běželo 35 běžkyň
a 47 běžců. Největším favoritem byl
prostějovský běžec Dominik Voráč,
který opanoval mimo jiné také poslední ročník Silvestrovského běhu.
Již od samotného počátku bylo vidět,
kdo je na Velikonoční půlmaraton Prostějovem 2017 nejlépe nachystán. Byl
to právě Voráč, kdo stylem start - cíl naprosto dominoval a v cíli se mohl radovat ze zaslouženého vítězství. Druhý
v pořadí Petr Svoboda za ním zaostal

Lukášem Švestkou a Adamem Bártou.
U žen byla nejrychlejší půlmaratonskou
běžkyní Alena Kriklová, druhá skončila
Martina Konečná. Bronzovou příčku
s větším odstupem od nejlepšího dua
obsadila Jitka Bendová. Desítku nejlépe
zvládlo trio Nikola Peterková, Lenka
Peterková a Anežka Líznerová.
Celkově se jednalo o velice povedený závod, který běžce provedl kromě
lesoparku Hloučela také místními
cyklostezkami napříč Smržicemi
a Držovicemi. Počasí se, jak již bývá
u tohoto závodu zvykem, taktéž vydařilo. No prostě podmínky pro běžce
jako stvořené.
Další závod chystá Maratonský klub
na 21. května, konkrétně se bude
jednat o místní specialitu s názvem
„Hloučela 3.6.9“.

Foto: MK Prostjov

BYLI JSME
U TOHO

junioři, juniorky, ženy U23, ženy,
muži U23 a muži kategorie Elite.
„Převahu ve startovním poli budou
mít samozřejmě domácí závodníci,
ale očekáváme i zahraniční konkurenci. Závody jsou totiž zařazeny do
kategorie UCI Class II, tím pádem
půjde o body do světového žebříčku,“ zve diváky na noblesní cyklistickou podívanou Petr Šrámek.
Po oba dva dny se bude závodit
od pravého poledne s tím, že nejprestižněji obsazené kategorie dospělých budou vrcholit v podvečer.
Přesný časový program najdete
v příštím vydání PROSTĚJOV(zv)
SKÉHO Večerníku.

DOMAMYSLICE Do roka do dne. Slib závodníkům, kteří se zúčastnili loňského premiérového ročníku hardcrossového běžeckého závodu
na Záhoří, že k setkání dojde opět za rok, pořadatelé splnili. „Přestože
vznikly během roku nějaké problémy, rozhodli jsme se loni založenou
tradici dodržet,“ informoval Richard Šatinský z pořadatelského oddílu
SK Pokop Domamyslice.
Závod se uskuteční v sobotu 17. června a je opět vypsáno několik kategorií. „Trať
bude délkou podobná loňské, ne však úplně stejná. Účastníkům se zavazujeme, že
deset dní před startem závodu již bude vyznačena, aby si ji mohli všichni případní
zájemci vyzkoušet,“ vzkazuje Šatinský.
Zápolit se bude v několika kategoriích. Dvou dětských - soutěžní a pro radost - jedné ženské a dvou mužských - do a nad padesát let. „Na trati budou
dvě občerstvovací stanice a ceny budou pro prvních šest závodníků v každé kategorii,“ informuje Šatinský. „Oproti minulému ročníku se budou závodníci registrovat
v administrativní budově ZD Domamyslice. Start bude vzdálen zhruba sto padesát
metrů a poběží se za každého počasí,“ přidává podstatnou novinku. V ceně startovného, které činí dvě stovky za osobu v dospělé kategorii, je zahrnut oběd v podobě
kuřecího řízku s přílohou. Děti zaplatí symbolickou dvacetikorunu.
Kontaktní osobou je ředitel závodu Richard Šatinský, tel.: 724 559 800. (zv)

Domamyslická stěna: hlaste se!

PROSTĚJOV Světoví medailisté
a šampioni? Skvostné obsazení nabízí Velká cena svazu cyklistiky, kterou pořádá první květnový týden
prostějovský klub SKC. Na domácím betonovém oválu se představí
kompletní sestava profi týmu SKC
TUFO a celá republiková špička.
„Startovat bude čerstvý mistr světa
Adrian Teklinski, bronzový Pszczolarski i nová akvizice Volikakis,“
prozradil Večerníku Petr Šrámek,
předseda pořádajícího oddílu.
Galapředstavení českých ale i zahraničních cyklistů se uskuteční ve středu a čtvrtek 3. a 4. května. O body do
světového žebříčku budou zápolit

Na velodromu se pedstaví svtová elita:
Velikonoční PŮLMARATON naplnil SKC
TUFO pořádá Velkou cenu ČSC
očekávání. Bylo plno a zvítězil Voráč

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

Výhodou losu je poměrně snadná
organizační náročnost přesunu hráčů do dějiště zápasu. Tenisté se v tu
dobu vrací z US Open a bude jednodušší je dopravit do Evropy než
třeba do Brazílie nebo Kolumbie.
„Fanoušci nemají radost, že se hraje venku. Ale i to má svoje pozitiva.
Usnadní nám to organizaci navazujícího Laver Cupu,“ nechal se slyšet
Miroslav Černošek, majitel České
sportovní, která Davisův pohár pro
tým marketingově zajišťuje.
V minulosti tenisté České republiky
narazili na Nizozemí v šesti případech a pětkrát zvítězili. Naposledy
to bylo před třemi lety v Ostravě.
Letos reprezentace hned na úvod
prohrála v Austrálii, když v sestavě chyběli Tomáš Berdych, Radek
Štěpánek i Lukáš Rosol. „Tentokrát
snad budeme v plné síle,“ přeje si
nehrající kapitán. „Tomáš účast přislíbil,“ potvrdil manažer Černošek.
(lv)

vs.

LONDÝN, PROSTĚJOV V polovině září budou tenisté České
republiky v Nizozemí hájit účast
ve světové skupině David Cupu.
Londýnský los jim přiřadil poměrně těžkého soupeře, jehož
jedničkou je osmačtyřicátý hráč
světa Robin Haase. „Byli tam
i snadnější soupeři,“ uznal nehrající kapitán Jaroslav Navrátil, který přesto věří, že se jeho tým mezi
elitou udrží.
„Když nastoupíme kompletní, vyhrajeme. Nebude to nic snadného,
ale jako kapitán nechci sestup dopustit a myslím si, že hráči mají stejný cíl,“ přidal Navrátil.
Kromě Haaseho má Nizozemí k dispozici hráče ze třetí světové desítky.
V nominaci může být Igor Sijsling
(241.) nebo Tallon Griekspoor
(288.) sestavu pravděpodobně doplní jedenadvacátý deblista světa Jean-Julien Rojer. „Čtyřhra bude nepříjemná,“ uvědomuje si Navrátil.

letos slavíme jubileum...

Tenisté Triumf Aleny Florové v geském poháru

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

TOTÁLNÍ ÚPRAVA POKLADNÍ TEREZY GOLISOVÉ v baráži vyzvou Nizozemí
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zjistili jsme

jsem kolu, v zimě jezdím na lyže a budeme vybírat sport pro dceru, takže stále
budu něco dělat,“ zmínil obávaný hlavičkář Karel Spáčil.
Jeho problémy s kolenem jsou staršího
data, poraněné vazy musel řešit květnovou operací a následná mnohaměsíční
rekonvalescence nepřinesla kýžený výsledek. „V hlavě jsem měl, že si prosinec
a leden nechám na odpočinek a teprve na
začátku února začnu s přípravou. Pokud
by nebyly problémy, tak jsem byl připra-

ne, tak budeme získávat body. A proto
když budou chodit trénovat a budu jich
mít dost na střídání, tak budou hrát oni,
jak by to mělo v těchto soutěžích být,“
nastínil svou představu bývalý hráč Konice, Kladek, Jesence a Jevíčka.
Při premiéře a těsné porážce 0:1 na
půdě Velké Bystřice se dostal na trávník čtvrt hodiny před koncem, když
nahradil Martina Kubicu, vlastní
hráčské vyžití pro něj ale není nijak
podstatné. „Musel jsem střídat, nerad
bych ale hrál a nejraději bych si hráče
řídil z lavičky. Do hraní se nechci zapojovat také proto, že pak nejde klukům
vytknout chybu, když ji předtím sám
uděláte,“ podotkl tehdy Večerníku Petr
Fiala.
(spo)

Fotogalerii a video najdete už
brzy na www.vecernikpv.cz

HVOZD Fotbalisté Hvozdu mají už
tři týdny jméno svého nového trenéra. V boji o záchranu „B“ skupiny
I.B třídy Olomouckého KFS je vede
dosavadní hráč a od zimy původně
asistent bývalého kouče Rudolfa
Švehly Petr Fiala. Cílem třiatřicetiletého lodivoda je posunout se ode
dna tabulky a podřizuje tomu i své
hráčské vytížení, koučovat by totiž
chtěl v ideálním případě výhradně
ze střídačky.
„Vedl jsem už dorost Konice a muže
Kladek, trénování mě baví. Věřím tomu,
že když kluci budou dělat, co se jim řek-

zjistili jsme

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

Foto: Internet

5. krok... fotografování

zasílejte na kontaktní
e-maily:
jura@1skprostejov.cz, vendula.zborilova@gjwprostejov.cz
nejpozději do 30. 4. 2017
Propozice a bližší informace
k turnaji budou zaslány na vámi uvedený e-mail a dále
zveřejněny na webových stránkách sportovní komise,
Gymnázia Jiřího Wolkera
a v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku.

4. krok... líèení

PØIHLÁŠKY

se
Pøihlášky
o
pøijímají d
bna
konce du

3. krok... barvení, støíhání a styling

PROSTĚJOV Zajímavá novinka. Komise sportovní a Komise školská při Radě
města Prostějova ve spolupráci s Gymnáziem Jiřího Wolkera organizují fotbalový turnaj pro školní mládež. Turnaj je určen pro dvě kategorie - žáky prvního stupně základních škol. „Jedná se o podporu a propagaci pohybové aktivity
u dětí mladšího školního věku. Organizačně se zapojí studenti GJW, konkrétně třídy
se sportovní přípravou,“ prozradil Jiří Kremla, člen Komise sportovní.
Turnaj je vyhlášen pro žáky prvních a druhých tříd základních škol, což je kategorie I. Druhou kategorii vytvoří družstva z žáků třetích a čtvrtých tříd ZŠ. „Týmy mohou být složeny
z chlapců i dívek, hrát tedy mohou i smíšená družstva,“ doplnil Kremla.
Samotný turnaj se uskuteční v týdnu od 22. do 26. května 2017 v areálu SCM Za Místním
nádražím, případně na fotbalových hřištích za Olympijskou ulicí. „Finálové utkání bude
odehráno v sobotu 27. května na hlavním hřišti v poločase druholigového utkání mezi
1.SK Prostějov . MFK Vítkovice,“ komentuje Jiří Kremla.
Mottem turnaje je především radost ze sportu. Účastníci však zkrátka nepřijdou. „Hráči budou
odměněni týmovými tričky, diplomy a medailemi. Vítězná družstva se mohou těšit na vyhlídkový
let nad Prostějovem nebo z permanentek do aquaparku,“ potvrdil Kremla. Vyhlášeni budou nejlepší hráč, brankář a střelec turnaje v jednotlivých kategoriích. Na soupisce jednoho družstva může
být maximálně dvanáct hráčů. Startovné na turnaji se neplatí, stačí jen vyplnit přihlášku. Všichni
účastníci budou mít zajištěný pitný režim a drobné občerstvení.
Hlavním partnerem turnaje je Statutární město Prostějov. Dalšími partnery jsou marketingová společnost TK PLUS, Olomoucký kraj, 1.SK Prostějov, DsP Prostějov, Gala
a Deltaklub Stichovice. Hlavním mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(zv)

sto uspo$ádá fotbalový turnaj mládeže

2. krok... volba obleèení

ven ještě dva tři roky pokračovat, jenže koleno nesneslo zátěž.Po dvou trénincích na umělé trávě mi oteklo a týden jsem nemohlpořádně chodit. Signál byl jasný, navíc se mi už nedařilo dávat góly, jak jsem byl zvyklý“ rozhovořil se odchovanec Železáren Prostějov.
Posledních více než šest let spojil s Lipovou, kam přišel v létě 2010. V dresu tamějšího SK
se dočkal postupu z I.B třídy i účasti na čele druhé nejvyšší krajské soutěže. A za dlouholeté
a úspěšné služby mu celý klub poděkoval při nedávném vítězném duelu proti Lipníku. Tehdy Karel Spáčil naposledy oblékl lipovský dres, aby v deváté minutě střídal a za skandování diváků si užil rozlučku. „Od vedení
jsem obdržel věcné dary, potřásl jsem si rukou se všemi včetně soupeře a rozhodčích, bylo to moc příjemné.
Do Lipové sice budu jezdit i nadále, avšak už jen v roli diváka,“ pousmál se.
O půl roku mladší hrající kouč týmu Pavel Růžička tak má v týmu už jen jednoho čtyřicátníka. „Karel tady byl služebně
nejstarší, hrál tady spoustu let a byl kapitánem se vším všudy. Chtěl vyhrát každý zápas i každý souboj, bojoval, měl
zápal do hry. Nastoupil za nás naposledy a na rozlučku dostal nějaké dárky, doufám, že ho ostatní hráči nahradí, třeba
Novák a Répal. Budou to mít ale těžké,“ sdělil šéf lipovské střídačky.
(spo)

1. krok... volba brýlí

KOLENO 9EKLO DOST

se stal FIALA

17041810431

letos slavíme jubileum...

SPÁ6IL KON6Í,

sport

Nástupcem Švehly M

LIPOVÁ Po více než dvaceti letech
strávených v Kralicích na Hané, Pivíně a naposledy Lipové se Karel
Spáčil loučí s mužským fotbalem. Již
dvaačtyřicetiletého důrazného stopera přivedly k tomuto rozhodnutí
přetrvávající zdravotní problémy, loni
operované koleno mu totiž nedovolilo návrat do plné zátěže. Jeden z nejlepších týmů „B“ skupiny I.A třídy tak
přišel o svého dlouholetého kapitána.
„Na devadesát devět procent je můj
odchod definitivní. S Růžou jsme ale
domluveni, že kdyby se nacházeli ve
velké hráčské krizi a bylo jich málo, tak
bych jim třeba na dvacet minut pomohl.
Fyzičku si totiž budu udržovat, propadl

42

otázky pro ženu,
co se změnila...

„Tereza Golisová je tichá, skromná
a milá mladá žena. Změna image jí velice prospěla. Nejenže prokoukla, ale po
velké proměně najednou dostala úplně
nový výraz. V očích jí byla vidět spokojenost, radost a celkově jí nová image
dodala sebevědomí, které potřebovala.
Přitom stačilo vytvořit nový účes,
důkladné líčení, mladistvé outfity
a vyměnit nevýrazné brýle za
šmrncovní obruby a nový člověk byl na
světě. Z Terezy se stala opravdu kočka
a mám z ní radost.

S výsledkem naší jubilejní proměny jsem
spokojená. Je nám ctí a potěšením, že
nám za dva roky pod rukama prošlo již
třiadvacet žen i jeden muž a nadále má
tento velký projekt takový úspěch. Děkuji
všem, kteří se na dubnové PROMĚNĚ
IMAGE podíleli, odvedli jste skvělou práci. Na závěr bych vás všechny ráda pozvala do dalšího dílu našeho unikátního
seriálu, čeká vás den jako ze snů.“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

PROJEKTU PROMħNY

KOMENTÁì PATRONKY

ƔƔ Terezo, jak se po
PROMĚNĚ IMAGE cítíte?
„Fantasticky, svěže, děkuji
za odreagování. Přesně
tohle jsem potřebovala.
Jsem plná dojmů z proměny
i z focení, které bylo
skvělým zakončením. Celá
PROMĚNA IMAGE, organizace, kolektiv, konečný
výsledek, nemůžu jinak než
říci, že to bylo úžasné a přesně
tak se cítím!“ (úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Úplně všechno, kdo tohle nezažije, tak neuvěří.
Hlavně střih vlasů a změna
brýlí mne velice příjemně
zaskočily. V oblečení jsem
se cítila moc příjemně. A focení bylo vážně super. Budu
mít krásné vzpomínky.“
(úsměv)
ƔƔ Jak na vás reagovala
rodina a známí?
„Jen a jen pozitivně. Syn říkal, že jsem pěkná a že mi šaty moc slušely. (úsměv)
Přítel mě také moc potěšil, říkal, že jsem krásná maminka. A od známých mi
přicházely samé pozitivní zpětné vazby. Jsem hrozně ráda.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Určitě se PROMĚNY IMAGE nebát a jít do toho! Zažijete den, který vás
promění v krásnou a sebevědomou ženu, navíc do života dostanete profesionální rady, jak se o sebe starat. Závěrem bych chtěla moc poděkovat celému kolektivu. Moc se vám všem moje proměna podařila. Tohle jsem opravdu nečekala!“

„VŢbec jsem se nemohla poznat“

4

radost mládí

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

V kosmetickém salonu vám rádi
nabídneme komplexní služby.
Poskytujeme Mesobotox, což je
účinná redukce vrásek pro ženy
starší čtyřiceti let, dále aplikaci
kyseliny hyaluronové, chemický
peeling, ale také prodlužování
řas, denní i permanentní líčení,
kosmetické čištění a v neposlední
řadě epilaci cukrovou pastou,
které je bezbolestné a bez popálení pokožky. U všech procedur
nabízíme bezplatnou konzultaci
formou nezávazného posezení
u kávy nebo čaje. S pomocí našich
nejmodernějších přístrojů vám
pomůžeme zhubnout, zbavit se
celulitidy, strií, popraskaných žilek,
ochablé kůže, vrásek, bolestí kloubů
ahlavy.Těšímesenavašinávštěvu.

Magnolia móda je dámská
značková móda. V Prostějově na
Uprkově ulici, naproti GE Money
Bank (kousek vedle tržnice) provozuje dva obchody s elegantní
a streetovou módou. Nabízí kvalitní
dámské oděvy pro ženy všech
věkových kategorií ve velikostech
odXSdoXXL.Najdetezdeelegantní,
městské i volnočasové modely
zavedených českých, německých,
holandských a italských značek,
které uspokojí i náročnější zákazníky. V nabídce jsou české značky
Axello, Infinite, Jopess, Vabacci,
německé Street One, Cecil, holandské Geisha, Tramontana, italské
Leidiro, Koralline a další. Poskytován
je též poradenský servis a také profesionální styling, zkušený tým vám
pomůže vytvořit a zkombinovat
celkový outfit pro různé příležitosti
s ohledem na vaši osobnost, typ
postavy, kombinovatelnost a módní trendy. Těšíme se na návštěvu!

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

PARTNEąI
PROJEKTU
PROM÷NY

Terezaa
Golisováá
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kultura v prostějově a okolí

Hv zda eského reggae p$ivezla

nové pecky i skv lou náladu
VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

MESSENJAH SKLIDIL
VELKÝ ÚSPCH
PROSTĚJOV Jak je již tradicí, v Apollu si čas od času přijdou na své i příznivci jamajských rytmů.
Tentokrát se posluchači dočkali toho nejlepšího z loňské úrody, kterou reggae pole v České republice nabídlo. Na pódiu svou velkou show kapela MessenJah, na naší scéně působící od roku 2009,
rozjela těsně před sobotní půlnocí. Počkat si na tuto pozdní hodinu se rozhodně vyplatilo, i před vypuknutím vrcholné fáze večera však bylo o zábavu postaráno. Za mixážním pultem se nelenilo, stejně jako na parketu. I díky tomu tak panovala velice přátelská atmosféra i před songy MessenJahu,
skupiny, jež představila své nové album s názvem Sklizeň 2016. Večerník vydržel a nelituje…

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
PYTELA
Jméno kapely není jistě pro nikoho
novinkou, MessenJah již delší dobu
představuje absolutní špičku domácí
nejen reggae, ale také dancehall scény. Své příznivce si však najde mezi
všemi generacemi. S obrovským
ohlasem a úspěchem především se
setkaly již úplně první hity pojmenované Ganja je lék či Pašíci. Seskupení
má za sebou také celou řadu úspěchů, mimo jiné lze zmínit cenu hudební akademie Anděl za žánr Reaggae/Ska. Tvorba se neustále

rozšiřuje a o fanouškovském jádru se
dá říct úplně to stejné, zaplněné sobotní Apollo budiž důkazem.
Mezi těmi, kteří dorazili do hudebníku
klubu již od samotného začátku, byla
i slečna Veronika, které vůbec nevadilo, že si na svou hlavní hvězdu bude
muset chvíli počkat. „Počítám s tím, že
se MessenJah na pódiu neobjeví hned
od začátku, to je mi jasné. Přišla jsem
si užít večer naplno, vždyť je to zřejmě
naposled, co zde budu mít možnost
slyšet tóny reggae. A to mě velice mrzí,“
okomentovala Veronika svou návštěvu
a také blížící se konec Apolla.
Lidí přišlo za zábavou a kvalitní
muzikou opravdu hodně, pozitivní atmosféru šlo nasát okamžitě
po vstupu do klubu, dobrá nálada
doprovázela každého přítomného.
I tak velice slušně zaplněný parket se

pak dočkal návalu s blížícím se gongem oznamujícím přelom sobotního večera a nedělního rána. To se již
po několika přátelských rozhovorech
se svými fanoušky na pódium vydal
saa
sa
aa

Dob e naladný MessenJah nezapomnl své prostjovské p íznivce pozdravit.

MessenJah a Apollo začalo propukat
nadšením, ruce z pod pódia okamžitě
začaly vystřelovat ke stropu, hlasivky
fanoušků se pak chystaly na společné
úseky, v nichž svému oblíbenci zdatně

jjak
akk apollo
appollo ovládla
ovvláádlaa jamajka…
jaamaajkaa…

Ruce p ítomných automaticky zamí ily okamžit vzhCru.

MessenJah svým úsmvem ší il pozitivní vibrace.

Uplynulý týden byl ve znamení deštivých dn9…
PROSTĚJOV A to jak co se týká
počasí, které nás zasáhlo v povelikonočním čase, tak i programu Městského divadla v Prostějově. Tam
totiž měla úterní zábavu na starost
herecká dvojice Richard Krajčo - David Švehlík, jež se představila ve hře
Deštivé dny pražského Divadla Ungelt. Samotné obsazení inscenace slibovalo kvalitní podívanou na rozdíl
od pohledu na zataženou podvečerní oblohu. Diváci si tak v divadelním
sále spravili náladu.
Divadelní představení pražského souboru je ukázkou dvou postav se zcela
odlišnými charaktery. Rozdílnost dochází do takových detailů, že cokoliv
jednomu z dvojice Danny a Joe chybí,
tím disponuje druhá osoba. Týká se
to všech detailů, například i rodinného
stavu, kdy Danny je ženatý a má dvě
děti, zatímco Joe je osamělý muž, jehož
jediným přítelem je právě Danny. Vše
pokračuje tak, že Danny na svou rodinu
kašle a stará se o ni jeho parťák. Podobných odlišností a situací, které jsou vždy
řešeny druhou osobou, je v příběhu
hned několik. Záměrem autora hry Keitha Huffa bylo taktéž poukázat na nelítostný svět strážců zákona ve Spojených
státech amerických. Nejedná se o jeho

Foto: Martin Pytela

společně s ostatními pořádně rozjedu,“
vyjádřil své nadšení. Bylo oprávněné,
na tento večer, kdy zazněly nejen písně
z nového alba Sklizeň 2016, budou ti,
kteří došli, dlouho vzpomínat.

3x foto: Martin Pytela

Zájem o reggae v Prostjov stále je.

Z VÝSTAVY…

Koupil na zámku představil

vlastní obraz Velikonoc
jedině divadelní dílo, v němž popisuje
téma spojené s policií. Právě tato oblast
Huffa proslavila, jeho tři nejslavnější
divadelní hry jsou se strážníky spojeny.
Diváci se dočkali také výborných hereckých výkonů obou hlavních protagonistů Richarda Krajča a Davida
Švehlíka. Naopak marně čekali na několik připravených rekvizit, prostředí
připomínající místa, kde se děj odehrává. Jednalo se totiž o minimalistickou
divadelní inscenaci, kde k vidění byly
kromě samotných hereckých hvězd
jen dvě další židle. Příběh dvou osob

v podání dvou herců na dvou židlích
však rozhodně nezklamal, pozorní diváci se do děje nemohli zamotávat, rovina vyprávění a přítomna byla dobře
rozpoznatelná.
Surová sonda ze života americké policie
rozhodně nezklamala, což dosvědčil
i Petr Navrátil. „Jsem příznivcem podobných her, kde řeč hraje hlavní roli.
Moc se mi líbilo vzájemné doplňování
hlavních hrdinů, vyzdvihl bych také
oba herce, ještě předčili má očekávání,“
zhodnotil Deštivé dny při svém odchodu z divadla.
(mp)

PROSTĚJOV „Ten, kdo tančí a kdo
zpívá, ten se nudou neuzívá,“ zní heslo této akce konané pravidelně v restauraci Národního domu. Organizátoři, jimiž jsou Zdravé město Prostějov ve
spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova a Národním domem, si
mohou jen pochvalovat, že se slogan úspěšně daří naplňovat, nikoho zívajícího
rozhodně v „Národě“ nečekejte,
j , naopak.
p
pince. Bylo patrné, že podobná akce
EXKLUZIVNÍ
NÍ
dělá lidem radost a že její uspořádání
reportáž
a obnovení bylo v roce 2011 vydařeným
pro Večerník
krokem. Smích se rozléhal celou restaurací, kapela Romantica band Romana
Martin
„Pytlíka“ Doležela nemusela nikoho
PYTELA
přemlouvat, aby židli vyměnil za parket.
Ačkoliv převážnou většinu přítomných Každý tak učinil sám a s radostí.
na třetím termínu Tanečních čajů Zaznělo mnoho písní, jež znal každý
tvořili zástupci starší generace, energie od starších tanečnic a tanečníků až po
bylo všude dostatek. Do tance se dal vnoučata, která v doprovodu svých
každý buď sám, v páru, či ve větší sku- babiček a dědečků taktéž dorazila. I ta se

PROSTĚJOV Ne pro každého
jsou Velikonoce svátkem spojeným především s kocarem,
barvenými vajíčky, mrskutem
či dalšími tradičními zvyky.
Jedním z těch, kdo považuje za
mnohem důležitější samotnou
podstatu Velikonoc spojenou
s několika příběhy o vztazích
člověka a Boha, je též Miroslav
František Koupil. Jeho výstavu
s názvem Velikonoce v obrazech mají stále možnost vidět na
vlastní oči návštěvníci prostějovského zámku.

Martin PYTELA

V Regionálním informačním centru Prostějov ve zdejší zámecké budově je téměř po celý duben všem
návštěvníkům k dispozici výstava
kroměřížského rodáka, letos sedmdesátiletého malíře Miroslava
Františka Koupila. Bývalý lékař
v psychiatrické nemocnici začal
své práce vystavovat v sedmdesáočividně velmi dobře bavila. Za zmínku tých letech minulého století, téměř
stojí například taneční kreace při písni vždy se pak jednalo o tematiku
„Jede, jede mašinka“, kdy se skoro každý
zapojil do vláčku, společně tak objížděli
a houkali po celém sále. No co dodat,
všichni zářili štěstím z pohybu a tance
především.
„Na Taneční čaje chodím již několikátý
rok, je fajn zavzpomínat na léta, kdy
nám bylo o několik desítek let méně,“
usmívala se paní Božena, která se
zúčastnila i letošního ročníku. Cílem
akce je, aby se lidé smáli a úsměvem si
FOTOGALERIE
prodloužili život, jak se říká. To se jistě
podařilo.
klikni na
www.vecernikpv.cz
Další a již poslední pokračování
Tanečních čajů je v restauraci Národní dům naplánováno na neděli 30.
dubna opět od 16:00 hodin.

Když hraje ROMANTICE, a senioři se baví…
➢ ze strany 25

sekundovaly. Jedním ze skvěle naladěných hostů byl také Tomáš. „Dnešek
si vychutnám se vším všudy, atmosféra
je skvělá, čeká nás parádní vystoupení.
Těšil jsem se celý týden, jak to tu dnes

Takto vypadá Koupilovo znázornní Poslední ve.e e, prvního obrazu, na njž na
výstav narazíte.
Foto: Martin Pytela

zaměřenou na figury vytvořené
oblíbenými technikami autora, jimiž jsou perokresba a olejomalba.
Koupil má za sebou také několik
hlubokotiskových grafických děl či
prostorové figury vytvořené svázáním či svářením drátů. V poslední
době se hlavní tematikou tohoto
umělce staly biblické příběhy, jenž
po svém zakresluje olejomalbou.

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Martin Pytela

Též se dostal k ilustraci příběhů,
k nimž má osobní vztah.
Jak sám říká, není pro něj důležitá
ani tak intelektuální exhibice, jako
potřeba sloužit oslovující myšlence příběhů Boha a lidí. Svými díly
chce nejen v rámci výstavy Velikonoce v obrazech navázat na barokní umění od Poslední večere až po
Tomášovo vyznání. Jedná se tedy
o výstavu s velikonoční tematikou
v tak trochu jiném provedení, než
by možná někteří čekali.
„Když jsem se dozvěděl, že se bude
vystavovat ve velikonočním duchu, nenapadlo mě, že by se mohlo
jednat o díla spojená s Bohem. Je
to trochu jiné, než jsem čekal, ale
obrazy se mi líbí,“ okomentoval
svou návštěvu v prostějovském
zámku Jiří Horák, kterého Večerník zastihl v pátek odpoledne.
Na celou řadu zajímavých obrazů zpracovaných pro Miroslava
Františka Koupila typickou olejomalbou se můžete přijít podívat
ještě do konce tohoto týdne.

letos slavíme jubileum...

Pondělí
24.ledna
dubna
2017
Pondělí 30.
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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Splněný fotbalový sen:

VIKI SUCHÁNKOVÁ
SI ZAHRAJE NA EURO!
Zdeněk VYSLOUŽIL

ČELECHOVICE NA HANÉ Dokázala to! Talentovaná fotbalistka Viki Suchánková
vá z Čelechovic na Hané se
dokázala prokousat do závěrečné nominace na EURO kategorie„U17“! Kmenová hráčka TJ Smržice a odchovankyně 1.SK Prostějov, která v současnosti hájí barvy 1.FC Slovácko, se představí na finálovém turnaji mistrovství Evropy v prvních dvou květnových
u sezóny si řekla o základní
týdnech na západě Čech. Teprve patnáctiletá Viki je v nominaci druhou nejmladší hráčkou, ale svými výkony v průběhu
eprezentace postupně utká
sestavu. Momentálně je s reprezentací na soustředění v Jablonci nad Nisou, kde se připravuje na šampionát, kde se česká reprezentace
s Francií, Španělskem a Německem. Všechny zápasy českých děvčat vysílá ČT SPORT v přímém přenosu!

Kája si zabhla Agelky v Králově Poli ukázaly, CO V NICH JE!

„osobák“!

Karolína Vinklerová s medailí z Pardubic.

DRŽOVICE, PARDUBICE Vytrvalostní běžkyně Karolína Vinklerová absolvovala o velikonoční
sobotě Pardubický vinařský
půlmaraton. Distance, na které
normálně držovická sportovkyně
příliš neběhá, protože jí sedí
kratší tratě, si podle svých slov
užila. „Zaběhla jsem si osobní
rekord, když jsem si svůj čas
na půlmaratón vylepšila o šest
minut a to na takové vzdálenosti
normálně netrénuji,“ sdělila
Karolína Vinklerová Večerníku,
s jehož logem závodí.
Celkově se prostějovská běžkyně
umístila v elitní ženské kategorii

SONDA
MARKA
SONNEVENDA
(tentokrát ist
volejbalová
s pímsí Komety)

Foto: archiv K. Vinklerové

mezi sto pětadvaceti účastnicemi
na třicátém místě. „Oficiální čas byl
naměřen 1:45:49, moje hodinky
naměřily 1:45:36. Trať měla délku
21,86 kilometru,“ informovala Vinklerová. „Z výkonu mám velkou
radost. Vyzkoušela jsem si, co jsem
si dlouho přála. Nadále ale zůstanu
raději u svých oblíbenějších
kratších distancí,“ dodala.
Závodnice hájící barvy olomouckého oddílu Liga 100
děkuje všem oddílovým kolegům
za podporu. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vás bude o dalším
počínání jeho reprezentantky in(zv)
formovat.

BRNO Už to vypadalo, že léčba
Miroslavem Čadou přestává plně
účinkovat a volejbalistky VK AGEL
Prostějov se zvolna vracejí ke svým
problematičtějším výkonům z nedávné minulosti. Po ztracených
setech v úvodních dvou střetnutích
semifinále extraligy doma s Brnem
však do třetice proti stejnému soupeři ukázaly, že zvládnou odehrát
důležitý zápas výborně celý bez velkých výpadků. A suverénní triumf
na půdě KP je nezadržitelně poslal
do finálové série.
Na svém hřišti se Agelky o předminulém víkendu nevyhnuly potížím,
když v obou duelech pokazily jednu
koncovku a vinou toho dvakrát zvítězily „pouze“ 3:1. Logicky pak zavládly
určité obavy, co přijde ve středu na
jihu Moravy, zvlášť pokud si protivník

s dílčím ziskem v zádech docela troufal. Místo toho však Sportovní hala ve
Vodově ulici viděla jednoznačnou partii režírovanou působivě lepším favoritem, který naprosto dominoval.
Na domácí straně tak samozřejmě zavládlo nemalé zklamání. „Moje snaha
přesvědčit po čtvrtfinále družstvo, že
na Prostějov můžeme v některých věcech mít, bohužel nevyšla. Tým tomu
neuvěřil. Po vysoké porážce ale chci,
aby holky pochopily, že tohle není cesta, která vede k medaili,“ řekl rozladěný
trenér brněnských žen Marek Rojko
už i směrem k soubojům o bronz.
To jeho protějšek z lavičky Agelek
a rodák z hostitelského města mače číslo
tři radostně zářil. „Jsem maximálně spokojený. Díky výbornému servisu jsme
využili slabší stránky soupeře, kterého
se nám dařilo skoro neustále dostávat

pod obrovský tlak. Jen v úvodu druhého
setu jsme na chvíli znejistěli přihrávkou,
neboť Královo Pole riskovalo podání
a vycházelo mu to. Útlum byl však krátký, poměrně brzy jsme se z něj dostali.
Definitivně rozhodla dlouhá šňůra bodů
na konci druhé sady a naše hra měla
v součtu celého zápasu vysokou úroveň,“
hodnotil kouč vékáčka Miroslav Čada
s úsměvem. Potěšil ho celý mančaft
a obzvláště kubánská univerzálka Rodriguez. „Heidy nejenže znovu bodovala
často útokem, ale tentokrát navíc přidala
i velmi kvalitní obranu včetně několika
hodně těžkých míčů v poli, jež zvedla.
S defenzivou přitom měla celou sezónu
velikánské problémy, zatímco teď bylo
vidět, že se po téhle stránce zlepšuje. Každodenní usilovná práce s ní má smysl,“
pochvaloval si Čada.
>>>dokončení na straně 44

KOSTELCI TE6E

Foto: fotbal.cz

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Nohejbalisté Sokola I Prostějov
zvládli domácí premiéru na výtečnou. Loňského přemožitele v play
off rezervu Čakovic vyprovodili
výsledkem 6:1, když po úvodní prohrané „dvojce“ dokázali ovládnout
všech šest dalších zápasů!
DEBAKL:
Druholigoví fotbalisté eskáčka neprožili zrovna povedený anglický týden. Nejprve ve středu na domácím
trávníku podlehli Opavě a v sobotu
vyšli naprázdno v Ústí nad Labem.
Dohromady inkasovali sedm branek
a jsou beznadějně poslední.
6ÍSLO:

DO KOPA6EK!
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Volejbalistky VK AGEL předvedly ve třetím semifinálovém utkání
snad nejlepší výkon letošní sezóny.
Na palubovce obávaného brněnského Králova pole předváděly doslova
exhibici a soupeřkám povolily pouhých osmatřicet míčů!

KOSTELEC NA HANÉ Fotbalový Kostelec volá
o pomoc. Havarijní stav areálu přiměl vedení FC
k vyhlášení veřejné sbírky.
„Momentálně nás trápí především střecha. V roce 2007
proběhla kompletní rekonstrukce. Krytina měla životnost sedm let, přežila deset. Už ale dosloužila. Po každé
velké bouřce máme mokré stropy,“ informuje prezident
FC Kostelec na Hané Stanislav Píchal. Kostelečtí již mají
střechu novou, kterou pořídili vlastními náklady. „Museli
jsme sáhnout do peněz, které jsou určeny na činnost oddílu. Snažíme se tak touto cestou sehnat nějakou korunu.
Obracíme se na Okresní fotbalový svaz, Olomoucký krajský fotbalový svaz i na město Kostelec na Hané. Pokud
nám pomohou i příznivci kosteleckého fotbalu, budeme
za každý příspěvek rádi,“ komentuje situaci Píchal. (zv)

VÝROK:

„ROZHOD6Í MI
ZÁKÁZAL MLUVIT,
TAK JÁ TO DODRŽÍM.“

TAKHLE HRAJÍ AGELKY!

NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK

UKÁŽE SE PRAVDA

Vzhledem k vrcholícímu play-off UNIQA extraligy žen ČR 2016/2017 jsem plně ponořen
do volejbalu, ze kterého jsem tudíž vylovil
všechny tři příspěvky dnešní Sondy. Ten první
se váže ke třetímu střetnutí semifinálové série
mezi KP Brno a VK AGEL Prostějov.
Hodně mne totiž nadchlo, jakým způsobem
celou sezónu kritizované Hanačky (často právem) zvládly postupový duel, který byl vzhledem ke všem okolnostem dopředu považovaný za dost těžký. Místo toho šlo o libozvučný
koncert v podání vékáčka.
Skeptici hned namítnou, že soupeř byl slabý
a nekladl žádný odpor. Kdo však středeční souboj viděl, musel si všimnout, že Agelky svého
protivníka k mnoha chybám ze značné části
donutily tím, jak samy hrály výborně.
Nekompromisně tlačily báječným servisem
i všemi dalšími činnostmi, byť jim cestu
na jih Moravy zkomplikoval dopravní kolaps. Dominance z minulých let ožila, až
se chtělo zvolat: takhle hrají prostějovské
volejbalistky!

A ještě jednou se vrátím do Brna, které bylo ve středu
19. dubna bez přehánění hlavním městem českého
sportu. Ovšem nikoliv díky ženskému volejbalu, nýbrž zásluhou toho, že se v této metropoli jihovýchodní
části naší země hrál titulový zápas hokejové extraligy
mužů.
Utkání KP versus VK se tudíž ocitlo hluboko ve stínu ultranásobně sledovanější bitvy Komety s Bílými
Tygry. Měření sil mezi děvčaty Králova Pole a AGEL
osobně sledovaly ve Sportovní hale Vodova jen dvě
stovky diváků, čemuž logicky odpovídala též komornější atmosféra.
Celá Zlatá loď prostě žila výhradně hokejem tím víc,
že brněnští borci i napočtvrté porazili Liberec a po
předlouhých jednapadesáti letech dosáhli na mistrovský titul. Nedalo mi to a po suverénním postupu
Prostějovanek jsem se tak vydal do centra sledovat
modrobílé oslavy.
Byly velkolepé, skutečně nevšední zážitek! Všude davy
skandujících fanoušků, pivo zdarma teklo proudem,
spousta pyrotechnických efektů včetně krásného
mega ohňostroje, ze všech lidí doslova sálalo obrovské
štěstí i dojetí. Tahle exkurze fakt stála za to...

Když porovnám momentální euforii Komety
s pravidelným sběrem trofejí volejbalistek Prostějova za uplynulých deset let, aspoň trošku srovnatelný boom provázel jen zisk jejich několika prvních zlat. Než se z toho u VK stala sice příjemná,
leč pevně předvídatelná rutina.
Teprve v letošní sezóně přišly na tuzemské scéně
po dlouhé době větší komplikace a zkraje března
i šok v podobě senzační ztráty Českého poháru.
Ale jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré.
V případě Agelek teď platí, že zmíněné trpké klopýtnutí pronikavě zvyšuje hodnotu extraligového
primátu 2016/2017, o nějž se nyní bojuje. A reálně si lze představit, že případné dosednutí žen
vékáčka na národní trůn podeváté za sebou doprovodí mnohem větší radost, než v předchozích
rocích.
Platí totiž jako v životě, že všeho si člověk víc váží
až poté, co to ztratí. Aby prostějovský tým získal
zpět Olomoucí uzmutou hegemonii, stačí maličkost: v nadcházejícím finále rivala přemoci a vrátit
mu pohárovou porážku. Kdo je lepší? Tahle pravda se definitivně ukáže!

Trenér Skalky Stanislav
Prečan komentoval utkání
s Hanou Prostějov
KOMETA:

JAN SEKANINA
Kanonýr Ptení se probral v pravý čas.
Svými dvěma trefami zavelel v sobotu
k zázračnému obratu na hřišti favorizovaných Otaslavic. Jednalo se o jeho
poslední branky za svobodna, protože
se následující sobotu žení!

Foto: Zdenk Vysloužil

fotbal

PODLE

PROSTĚJOV V téměř shodném, oproti předešlým zápasům však revolučním rozestavení se prezentoval tým 1.SK
Prostějov ve dvou zápasech
uplynulého týdne. Jenže zatímco ve středu proti Opavě
dvojice Píchal - Hladík v útoku znamenala vážné ohrožení branky hostů a taktika
rychlých protiútoků vycházela, v sobotu na půdě Ústí
nad Labem se ke slovu příliš
nedostala. Výsledkem obou
vystoupení byly dvě porážky
a sedm obdržených branek.

Fotbalistům eskáčka „anglický“
týden nevyšel, inkasovali sedmkrát

SESTAVY STEJNÉ, ZÁPASY ROZDÍLNÉ

navštivte stále více oblíbenější inter

www.vecernikpv.cz
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Prostějov (tok) – Po minulých zaváháních se starší dorostenci „chytli“
na olomoucké Holici, kterou ve 20.
kole MSDL porazili dvěma góly
Marčíka. Ten si své trefy rozložil do
obou poločasů. V tabulce je tým
do devatenácti let průběžně třetí za
Frýdkem-Místkem a Třincem.

Marèík zaøídil
vítìzství U19

Prostějov (tok) – Už před cestou
k zápasu do Ústí nad Labem bylo
jasné, že zpáteční cesta nemůže vést
po dálnici D1, která byla uzavřena
kvůli bourání mostů. Náhradní
trasa na Hradec Králové probíhala
poklidně až do sjezdu z obchvatu
Olomouce směrem na Prostějov,
kde pro změnu sundávali dálniční
návěsti. Plánovaná čtvrthodina,
kterou policie avizovala, se nakonec
protáhla hodně přes hodinu. Výprava tak dorazila zpět do Prostějova
o půl druhé v noci, což je určitě nelichotivý rekord.

Prokletí dálnic

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

12

ZÁPASU

Üíslo

Ani otoêený zápas vítøzství nepĆinesl...

2
4
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Divácky velmi
pohledný zápas přineslo středeční
vložené 23. kolo Fortuna národní
ligy. Je škoda, že jej vzhledem
k pracovnímu dni a mizernému
počasí sledovaly pouhé tři stovky
diváků, z toho zhruba třetina těch
opavských. Po delší době se do
zápisu o utkání dostali dva střelci
eskáčka, Skwarczek a Rus. Ani
obrat z 0:1 na 2:1 ale bodový zisk
se proti Opav÷ dostal do vedení i díky Rusov÷ tref÷, obratu Slezanč však
domácím borcům nepřinesl Prost÷jov
nedokázal zabránit ani on.
Foto: Tomáš Kaláb
a sestup do MSFL se tak zase
Píchal, jeho střelu ale Fendrich ve vlastním pokutovém území, do
o kousek přiblížil.
odvrátil. Míč se naštěstí pro domácí kabin se ale odcházelo za nerozhodTomáš Kaláb
dostal k dobíhajícímu Skwarczeko- ného stavu.
V první desetiminutovce se snažili vi, který se z dorážky nemýlil - 1:1. Po změně stran pokračovali domácí
střelecky prosazovat domácí, první Prostějovští fotbalisté najednou zjis- v aktivní hře a to se jim vyplatilo:
ppřesná trefa ale přišla na opačné tili, že se s Opavou dá hrát, a bylo centrovaný míč totiž na bližší tyči
sstraně: po rohovém kopu se efekt- jich na hřišti plno. Alaverdašvili doputoval k Rusovi a ten nezvykle
n
ním „koníčkem“ trefil hlavou Puškáč vyslal další kolmicí dopředu Píchala, nohou poslal domácí do vedení
- 0:1. Hosté, kteří od úvodních minut ten ale zleva nechal pouze vyni- - 2:1! Snaha favorita o vyrovnání
n
nepůsobili úplně koncentrovaně, po knout Fendricha. Vzápětí na druhé vyznívala v následujících minuvvedoucí brance polevili a najednou straně na centr naskočil Jurečka tách platonicky, Jurečkovu střelu
ttu bylo místo pro rychlonohé, a to a míč směřující pod břevno vytěsnil zblízka pohotově vyrazil Halouska.
P
Píchala s Hladíkem. Po individuální Halouska nad branku. Ještě pět V téže minutě se na druhé straně
chybě Schaffartzika, kterého obral minut před přestávkou musela vpravdě rozhodovalo o osudu uto míč Skwarczek, se řítil do šance domácí obrana řešit složitou situaci kání. Do dalšího brejku se hnal

1.SK PV
SFC OPA

byl hlavním rozhodčím ochotně
posouzen jako penaltový. A Schaffartzik se z jedenáctky nemýlil 2:3. Eskáčko mohlo ještě srovnat.
Po Píchalově brejku však Hladík
tvrdou ranou netrefil prostor
ohraničený třemi tyčemi. Na
druhé straně Halouska vychytal
Smolu, právě přihrávku tohoto
hráče ale dvě minuty před koncem
přetavil v gólovou pojistku opět
Puškáč - 2:4

Roman SKUHRAVÝ – trenér SFC Opava:
„Domácí nás zpočátku zaskočili svým rozestavením, s Píchalem a Hladíkem
nahoře snad ještě nehráli. Ukázalo se, že to byl dobrý tah. My jsme byli zpočátku
kombinačně jasně lepší a zaslouženě šli do vedení, bohužel naší bohorovností
v rozehrávce jsme domácím dovolili vyrovnat. Od té doby to byl vyrovnaný zápas,
domácím narostla křídla, zatímco nám najednou selhávala kombinace. Domácí se
snažili těžit z brejků, kdyby dali na 3:1, už by to pro nás bylo těžší. Podle mě rozhodl
fakt, že jsme měli na lavičce větší sílu, jíž jsme si pomohli. Vyšly nám dvě standardní
situace. Penaltu nehodnotím, neviděl jsem ji... Pro domácí to bylo vzhledem k jejich
výkonu kruté. Gratuluji jim ke způsobu, jakým se rvali o výsledek.“

Miroslav TAKÁÈ – trenér 1.SK Prostìjov:
„Viděli jsme nadprůměrné druholigové utkání, z naší strany nechybělo nasazení
a bojovnost. Opava nás sice překvapila gólem ze standardní situace, my jsme ale
výsledek otočili, vycházely nám protiútoky. Škoda nevyužité Píchalovy šance na 3:1.
Nechci tvrdit, že by ten gól byl rozhodující, ale každopádně by hodně zdramatizoval
zápas. Místo toho Opava srovnala a vstřelila vedoucí gól, poslední branka už padla
z akce do otevřené obrany. Soupeř byl určitě rychlejší v kombinaci, ale pro naše
mladé kluky je povzbuzující zjištění, že se semifinalistou domácího poháru sehráli
rovnocennou partii.“

POHLEDEM TRENÉRÙ

Píchal, mazácky se zbavil stopera,
jenže tváří v tvář Fendrichovi nezvedl balón dostatečně a opavský gólman mu tutovku zmařil. O další dvě
minuty později bylo srovnáno. Hosté při rohovém kopu těžili z absence
ošetřovaného Schustera a Žídek
hlavou překonal domácího brankáře
- 2:2. Ani remíza ale nebyla statečně
bojujícím domácím zjevně souzena a kontakt jednoho z domácích
z vápna vybíhajícím Kuzmanovićem

O výhŐe Opavy rozhodla pŐísná penalta

pohledem Karla Kroupy

aneb

OKÉNKO
KAPITÁNA

4-4-2, které tým uplatňoval naposled v některých podzimních záFOTOGALERIE
pasech.
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Duo rychlých útočníků Hladík
s Píchalem hosty včetně jejich
trenéra zaskočilo a nadělalo jejich
obraně hodně starostí. Při větších
zkušenostech v zakončení by se
Píchal stal střeleckou hvězdou
utkání a Prostějov by prakticky
nemohl prohrát. Tohle zjištění bylo
velmi povzbuzující do dalších utkání.
To slovíčko „prakticky“ má také
Tomáš Kaláb
svou váhu, protože to by nesměl
Středeční domácí utkání s Opavou do utkání Prostějova ve FNL
poznamenalo, ať už pozitivně či promlouvat další významný faktor,
negativně, několik významných kterým jsou rozhodčí. Je opravdu
faktorů. Zaprvé se hrálo uprostřed s podivem, v čem vězí v průběhu
týdne, kdy ani výkop o páté hodině celé sezóny jasně patrná averze
zdaleka nepřitáhne tolik diváků, vůči jednomu z nováčků soutěže,
jako o víkendu. Zadruhé bylo vskut- která se zcela obnažila v ostudném
„Tohle bude asi můj poslední zápisník ze současné sezóny. Po vlekoucích se potížích ku mizerné počasí, teplota se krčila závěru zápasu s Táborskem loni na
s kolenem jsem absolvoval v pátek specializované vyšetření a od lékaře jsem dostal pod hranicí deseti stupňů stejně podzim.
vtipné povzbuzení, že na tohle určitě neumřu… (úsměv) Na druhou stranu jsme se jako prokřehlí diváci. Suma I dvě penalty odpískané ve
dohodli s vedením, že za současné situace v tabulce je nejrozumnějším řešením, abych sumárum přišly na zápas nějaké tři dvou po sobě jdoucích utkáních
zákrok podstoupil hned, do konce sezóny, v průběhu dovolené rehabilitoval a byl tak stovky diváků, z toho byla zhruba s Baníkem a Opavou nenechávají
připraven nastoupit stoprocentně fit do letní přípravy. Ta bude samozřejmě hodně třetina hostí, kteří navíc kvůli do- nikoho na pochybách o tom, že
důležitá, abychom zachytili vstup do nové, pro nás mimořádně obtížné sezóny.
pravním problémům dorazili až na Hanáci proti soupeřům zvučných
Středeční utkání s Opavou jsem sledoval přímo na stadionu a z naší hry jsem měl druhý poločas. Je to škoda, protože jmen prostě nemohou uspět.
dobrý pocit, jinak se k utkání asi netřeba příliš vyjadřovat. V Ústí nad Labem jsem se bylo opravdu nač dívat, a to A to se rozhodčí nerozpakuje ani Rozhodující okamžik zápasu v Ústí nad Labem - domácí Zeman (vlevo é. 16) práv÷
nebyl, takže mám pouze zprostředkované informace. Je jistě škoda, že jsme nevyužili především v domácím podání. otevřeně nabádat hráče soupeře, šatny.
rozpoložení domácích, abychom dostali žádoucí impuls do závěrečných kol.“
Trenér Petar Aleksijević totiž aby ve vápně padali! Pak se nevraživým reakcím, s kterými se Pokud snad někdo doufal v to, že
Karel Kroupa vyrukoval s netradiční variantou muži s hrdým nápisem 1. liga na nejen na prostějovském stadionu solidní středeční výkon proti Opavě
útočník 1.SK Prostějov
útoku, když se vrátil k rozestavení zádech opravdu nemohou divit setkávají...
přetaví eskáčko do úspěchu s na jaře
trápícím se Ústím nad Labem, byl
jako už tradičně v této sezóně zklamOBCHODNÍ PARTNEØÍ 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017
án. V prudkém větru se totiž hosté na
severu Čech trochu nepochopitelně
nesnažili hrát po zemi a využít rychlosti obou útočníků, takže jejich
nákopy v klidu sbírali ústečtí zadáci.
O efektivitě střelby nejlépe vypovídá
poměr střel na branku 10:2 pro
domácí. Zápas tak byl opět víc odbojován, než odehrán.
nejde o číslo hráče ani minuty, ale
Když se nedaří, obvykle chybí i ten
plnou polovinu dne, kterou zabral
pověstný kousek štěstí. Nebo to
přesun do Ústí nad Labem a zpět
pořekadlo znáte i trochu jinak. Právě
něco podobného se totiž přihodilo

Na co má eeskáčko v jarní sezóně štěstí, dá-li se
to tak
ta říci, jsou výkony obou gólmanů.
Jakkoli
se může zdát podivné nomiJ
Ja
novat na hráče utkání brankáře, který
no
obdrží „sedmičku“ ve Varnsdorfu
ob
nebo
ne „trojku“ v Ústí nad Labem, je toto
ocenění naprosto zasloužené. I Neoral,
oce
brankářská dvojka, odchytal v sobotu
bran
výborné utkání a pochvaly se mu dostavýb
lo i od odborníka, bývalého brankáře
trenéra Petara Aleksijeviće. Není jeda tre
noduché pouze trénovat a pak naskočit do
noduch
ostrého zápasu, ale prostějovský náhradník
tuto situaci zvládl.
tutosit
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HRÁČ

34

VS.

TJ Sokol Olšany

VS.

FK Výšovice

VS.

TJ Sokol Vrahovice

VS.

TJ Sokol Brodek u Pv

VS.

TJ Sokol Zdìtín

VS. TJ Haná Prostìjov

VS.

TJ Sokol Otaslavice

20 branek
17 branek
16 branek
15 branek
14 branek
13 branek
7.Libor NĚMEC (H. Štěpánov) 12 branek, 8.-9.Bernard BOŠEK (Vícov), Martin VOGL (Otaslavice) oba 11 branek, 10.-13. Radovan SVĚTLÍK (Haná Prostějov), Jan SEKANINA (Ptení), Pavel
FORET (Čechovice B), Jan TYPNER (Brodek u Pv) 9 branek. 13.-17. Kamil ŽÁČEK (Určice
B), Radovan CITA, Oldřich DOSPIVA (Ptení), Martin KOŘENEK (oba Přemyslovice), Roman
ŠIMEČEK (Brodek u Pv) všichni 8 branek. 18.-19. Radek MAŇÁK (Skalka), Petr HODULÁK
(Haná Prostějov) oba 7 branek. 20.-23. Roman BERČÁK a Vladimír KRAJÍČEK (oba Určice
B), Jiří KARÁSEK (Skalka), Lukáš JURNÍK (Přemyslovice), všichni 6 branek. 24.-34. Roman
RIEGER (Otaslavice), Jaroslav TRNEČKA (Vícov), Marek ZATLOUKAL (Haná Prostějov),
Martin KUČERA (Vrahovice), Lukáš HOLINKA (Ptení), Jaroslav HLADÍK (Otaslavice), Lukáš
RYŠÁNEK (Výšovice), Libor KLIMEŠ (Horní Štěpánov), Petr PIŇOS (Brodek u Pv), Dominik
DRMOLA (Otaslavice), Lukáš TYL (Přemyslovice), všichni 5 branek. 35.-52. 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), Petr VODÁK (Učice B), Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov), Michal
PŘIDÁLEK, Michal BARNET (oba Skalka), Adam POSPÍŠIL (Čechovice B) všichni 4 branky.
53.-65. Miloš KRUPIČKA (Haná Pv), Jaromír MATOUŠEK, Petr FIALKA (oba 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 MLČOCH (Skalka) všichni 3 branky.

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

POØADÍ
KANONÝRÙ

Trojtip! Oba celky střídají své výkony jako aprílové počasí
Tip
a těžko lze předvídat, v jakém rozpoložení budou právě na Veèerníku:
tohle utkání. Otaslavičtí se po dvou domácích porážkách
1:2
budou ale chtít rehabilitovat.

TJ Sokol Pøemyslovice

Jarní štika v podobě Vícova se bude chtít na lídra
Tip
v domácím prostředí vytáhnout. Specifické podmínky Veèerníku:
a nasazení domácího celku budou Hané dělat potíže, ale
2:3
nakonec si odveze těsné vítězství.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Vícov

Tady by nemělo být co řešit. Štěpánovští si s věkově poTip
dobným soupeřem poradí bez větších obtíží a opět si Veèerníku:
vylepší skóre. Zdětín si tentokrát výlet na cizí hřiště moc
6:2
neužije a odveze si krutý výprask.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Horní Štìpánov

Ptenští slavili nečekaný zisk v Otaslavicích, ale Brodečtí
Tip
je zase posadí zpátky na pevnou zem. Hostující soubor si Veèerníku:
rozpomene na lepší včerejšky a ve Ptení si otevře střelnici
1:5
a body pojedou na jih.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FC Ptení

Vyrovnaný souboj i výsledek. Vrahovičtí se v jarní části
Tip
šplhají tabulkou strmě vzhůru, zatímco Určičtí trochu Veèerníku:
kolísají. Otevřený a kvalitní fotbal se bude líbit a oba týmy
2:2
rozsoudí až penalty.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Urèice „B“

Bídné výsledky poslední doby nemohou náročné
Tip
čechovické funkcionáře uspokojovat. Proti Výšovicím Veèerníku:
tak rezerva dostane injekci v podobě fluktuantů
3:1
z „A“-týmu a odnesou to Výšovičtí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Èechovice „B“

Skaloni na jaře předvádějí solidní fotbal, který je podpoTip
řen i výsledky. Olšany se sice v posledních dvou kolech Veèerníku:
zmátořily, ale na velkém place v Klenovicích jim pšenka
3:1
nepokvete.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FK Skalka 2011

aneb Veerník pedpovídá

PROGNÓZA NA 20. KOLO

Takové výsledky si rozhodně Brodečtí za rámeček nedají. Po minulém výprasku ve
Vícově, odkud si odvezli pět kousků, se tentokrát ještě o jeden zásah polepšili. Na
hřišti Horního Štěpánova inkasovali ostudných šest gólů, navíc podle slov trenéra
Vykopala byl nejlepším hráčem brankář Král…

TJ SOKOL BRODEK U PROSTÌJOVA

SM LÍK

KOLA

Mužstvo jara! Vícovští fotbalisté zatím ve druhé polovině sezóny řádí jako
černá ruka. Z dosavadních pěti odehraných kol získali čtrnáct bodů, když ztratili pouze remízou ve Ptení. Svou skvostnou šňůru prodloužili ve vyhecovaném
derby na půdě sousedního Zdětína, kde navíc udrželi čisté konto.

TJ SOKOL VÍCOV

ŠAMPI N

KOLA

fotbal
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Zdtínští veteráni (v *erveném) se snažili ze všech sil, ale na rozjetý Vícov
nesta.ili.
Foto: Zdenk Vysloužil

BYLI JSME
U TOHO

Tomáš Kuèera – TJ Sokol Zdìtín:
„Vícov předvedl zarputilou hru s důrazem v osobních
soubojích. Útočné duo – Štěpánek, Bošek – bylo
hodně vidět. Bohužel na nás dnes ten důraz a nasazení
stačily. Je mi to líto, byli jsme na ně připraveni, věděli
jsme, co budou hrát. Bylo to derby, chtěli jsme se chytit. Pro nás body nehrají roli, ale chtěli jsme to odehrát
důstojněji. Gratulujeme Vícovu a jsme rádi, že přišlo
tolik diváků.“

Karel Vlach – TJ Sokol Vícov:
„Přijeli jsme získat tři povinné body. Hru bych ani moc
nehodnotil. Nebylo moc věcí, které bych mohl vyzdvihnout. Byl to spíše boj. Pro nás jsou nejdůležitější tři body,
kterými jsme potvrdili předcházející domácí výhru. Já
jsem jako trenér spokojený jen s výhrou. Střelci dali zase
po gólu, ale byl bych rád, kdyby se už trefil i někdo jiný.
S tím, že Zdětín postaví lepší sestavu než ve Skalce, jsem
počítal a potvrdilo se to.“

Pozápasové hodnocení trenérù

důraz především na to neudělat chybu,
rozhodovaly individuální schopnosti.
Vícovskou cestu za třemi body
nasměroval Bernard Bošek, jenž se trefil
krátce před poločasem – 0:1.
Po hodině hry ho napodobil jeho
útočný parťák Radek Štěpánek a bylo
prakticky hotovo – 0:2.
Hosté byli na koni a měli další šance,
které však nevyužili a Zdětín neskládal
zbraně. Zahrozil z několika standardek,
ale ani z jedné brankově nezapršelo.
Slušně zaplněné hlediště tak odcházelo převážně spokojeno, protože
v ochozech hráli početní prim příznivci
hostujícího souboru.
Rozhodujícími závažími na pomyslných miskách vah byli oba vdovští
útočníci, kteří svými individuálními
kvalitami čněli nad všemi zbývajícími
účastníky derby.

(3:2)

3:4

(1:0)

2:1
Branky: 38. M. Kratochvíl, 52. Pořízka 85. Škrabal. Rozhodčí: Řezníček - Protivánek, Keluc. Žluté karty: nikdo. Diváků: 70.
Vrahovice: Pokorný – Michalec, J. Doležel, Šmíd, M. Bukovec – Marek, M.
Kratochvíl, Jodl, Kučera – Alexy, Pořízka (55. Klíč). Trenér: Jan Řezníček.
Přemyslovice: Raška – Koutný
(32. J. Špaček), T. Jurník, Sláma, L.

TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Přemyslovice

Branky: 12. Koudela, 15. z pen.
Vogl, 35. Drmola – 33. a 40. Sekanina, 54. z pen. a 77. Dospiva. Rozhodčí: Novák – Přecechtěl, Kopřiva. Žluté karty: 49. Šmída, 52.
Vyroubal, 70. Dospiva, 73. Holinka
(všichni P). Diváků: 40.
Otaslavice: Orálek – Šubrt, Kaláb,
Vogl, Ruszó – Hrazdíra, Drmola,
Koudela, Skalický (61. Janura) – Zatloukal, Hangurbadžo (54. Šatný).
Trenér: Jiří Hon.
Ptení: Hon – Kohout, S. Doležel,
Vyroubal, Látal – Šmída (90. Lang),
Nevrla, Holinka, Jergl (61. Horák)
– J. Sekanina (85. Musil), Dospiva.
Trenér: Roman Minx.
Pohledem trenérů:
Jiří Hon: „Prvních dvacet minut
jsme hráli krásný fotbal. Mohli jsme
vést klidně vyšším rozdílem. Jakmile
jsme dostali gól, přestali jsme úplně
hrát. Všechno bylo špatně. Musíme
to hodit za hlavu, zvednout hlavy a
jít dál. Rychle zapomenout a soustředit se na další zápas.“
Roman Minx: „Po půlhodině jsme
mohli klidně prohrávat o pět gólů.
Pak ale mužstvo přitvrdilo, soupeř
začal nakopávat míče a to nám vyhovovalo. Dokázali jsme pak domácí rozebrat brejkovými situacemi a
mohli klidně vyhrát o více branek.
Musím pochválit brankáře Hona,
svými výběhy nás podržel. Celý tým
bojoval a obětavostí dokázal, že se o
záchranu dá hrát. Tuhle výhru samozřejmě patřičně oslavíme!“

TJ Sokol Otaslavice
FC Ptení

(1:1)

2:1
Branky: 25. Řezníček, 50. Elner
– 40. Foret. Rozhodčí: Zatloukal –
Dömisch, Pospíšil. Žluté karty: 69.
Elner, 80. Hansl (oba O). Diváků:
65.
Olšany: Uhřík – M. Rokyta (46. L.
Rokyta), Hloušek, Míška, Posker –
Antoníček (85. A. Pospíšil), Elner,
Řezníček, J. Pospíšil – Mazal (70.
Hansl), Samek (46. Lukeš). Trenér:
Roman Sedláček.
Čechovice B: Spurný – Bilík, Valach, F. Hanák, Š. Hanák – Němeček, Prášil, Jančík (60. Valný), Foret
– Wolker, Meixner (46. Bontempo).
Hrající trenér: Rudolf Valný.
Pohledem trenérů:
Roman Sedláček: „Kluci bojovali, dávají do toho srdíčko. Už to začínají chápat, že bez toho to nejde. Soupeř nepotrestal naše chyby, my jsme je trestali.
Myslím, že naše výhra je zasloužená.
Alespoň nás to bude zase víc bavit.“
Rudolf Valný: „Musíme více pracovat s míčem. Potřebujeme se hlavně
více sehrát, nedělat hromady chyb.
Pořád dokážeme z celého zápasu
hrát naplno jen takových patnáct
minut. Někteří kluci také nemají op-

TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Čechovice „B“

Špaček – M. Tyl (46. Konšel), Kořenek, Grulich, Burget – Škrabal, L.
Jurník. Trenér: Jaroslav Liška.
Pohledem trenérů:
Jan Řezníček: „Z naší strany katastrofální výkon. Neodkázali jsme si nahrát,
nic vymyslet. Byli jsme trochu šťastnějším týmem. Náš výkon byl špatný, ale
počítají se body a s tím jsme spokojení.
Prožili jsme si ale ze střídačky hostů
pravé nefalšované liščí peklo.“
Jaroslav Liška: „Rozhodlo proměňování šancí. My jsme šli dvakrát
sami na brankáře a gól nedali. První
poločas jsme odehráli dobře. Ve druhém jsme trochu proházeli rozestavení. Vytáhli jsme se více do útoku, ale
opět jsme góly nedali. Já jsem s výkonem spokojený. Chyběli nám někteří
klíčoví hráči a mladí tak mohli zkusit
sbírat zkušenosti. Klíčové zápasy především doma nás teprve čekají.“

timální přístup. Remíza by asi zápa- jasně. Díky velmi dobrým zásahům
su slušela více, bohužel jsme udělali našeho gólmana a z části nemohoucnosti soupeře jsme neinkasovali vívíce chyb než soupeř.“
cekrát. Po slibném skóre z prvního
TJ Haná Prostějov
2:0 poločasu jsme se v šatně na něčem
(1:0)
FK Skalka 2011
domluvili. Bohužel jsme opět na tyto
Branky: 36. a 49. Jak. Novák. Roz- pokyny absolutně nedbali. Začali
hodčí: Horák – Slabý, Winkler. jsme vymýšlet a nic jsme nedodrželi.“
Žluté karty: 18. Slamenec, 22. M. Horní Štěpánov: Z důvodu neobGlouzar (oba S). Diváků: 55.
sazené funkce trenéra není výborem
Haná: Lošťák – Trnavský, Ohlídal, nikdo pověřen k podávání informací
Černý, M. Kolář – D. Holomek (46. o zápasech.
Mašík), Hodulák (83. Vyskočil),
FK Výšovice
1:2
Krupička, Jak. Novák (77. Jančiar) –
(0:1)
TJ Sokol Určice „B“
Zatloukal (69. Bartoň), Gábor. TreBranky: 88. Křivinka – 41. Vodák,
nér: Daniel Kolář.
Skalka: A. Glouzar – Přidálek, Ml- 60. Žáček. Rozhodčí: Dömisch –
čoch, Slamenec, Spisar – Petržela, Winkler, Kopřiva. Žluté karty: 66.
Chytil, M. Glouzar, Barnet, Václavík Koukal – 33. Žáček. Diváků: 40.
(19. Molčík) – Karásek (67. Dvo- Výšovice: Hýbl – Ryšánek, J. Škop,
Krčmář, M. Škop – Baterdene, Křiřák). Trenér: Stanislav Prečan.
Pohledem trenérů:
vinka, Koukal, Obručník – Fildán,
Daniel Kolář: „Nezačali jsme dobře, Olbert (66. Kozdas). Trenér: Miprvní půle byla rozháraná, vyrovnaná. chal Dudík.
Ve druhé už to bylo víceméně na jednu Určice „B“: Pokorný – Muzikář
bránu, ale nevypracovali jsme si žádné (77. Ježek), Mlčoch, Němčík, Gruvelké množství gólovek. Zasloužená lich – Dračka (89. Bureš), Novák
výhra, ale paradoxně jsme minulý tý- (90. Pavlů), Šťastný, Nakládal (85.
den podali mnohem lepší výkon.“
Pospíšil) – Vodák, Žáček (60. D.
Stanislav Prečan: „Rozhodčí mi Trajer). Trenér: David Múdrý.
Pohledem trenérů:
zakázal mluvit a já to dodržím i po
zápase. Gratuluji Hané k vítězství. Michal Dudík: „Z důvodu předchozích nevydařených zápasů proběhly
Vyhrála zaslouženě.“
nějaké změny. Bylo to k lepšímu, měli
TJ Sokol Brodek u Pv
1:6 jsme šance, ale gól jsme nedali. Do(1:1)
TJ Horní Štěpánov
stali jsme tečovaný, smolný gól. Místo
Branky: 8. Matoušek – 14. a 54. abychom vedli, jsme prohrávali. Ve
Gryc, 53. Klimeš, 58. a 81. Němec, druhé půli jsme chtěli pokračovat, ale
83. Ščudla. Rozhodčí: Němec – místo toho jsme se věnovali debatám
Duda, Majer. Žluté karty: nikdo. s rozhodčím, což nám nepomohlo.
Diváků: 21. Hráno v Horním Ště- Pak jsme dostali druhý gól a už to
bylo těžké. Čas na vyrovnání už nepánově.
Brodek: Král – Fialka, Krejčí, Hu- byl, kontaktní gól padl pozdě.“
deček, Kořínek – Juračka, Soldán, David Múdrý: „Prvních dvacet
Šimeček, Matoušek – P. Piňos, Klo- minut pršelo a foukalo, což fotbalu nepřálo. Přežili jsme tři tutovky
bouk. Trenér: Ivo Vykopal.
Horní Štěpánov: Havlíček – Rych- Výšovic. Pomohl nám gól v závěru
novský, Janíček, Ščudla, Sígl – Kli- poločasu. Pak už jsme byli lepším
meš, Deutsch, Němec, Svoboda (63. týmem a po zvýšení náskoku jsme
Pokorný) – Gryc (60. Červinka), měli nakročeno. Výšovice v závěru
tlačily, ale udrželi jsme to. VyrovnaFojt. Trenér: neobsazen.
Pohledem trenérů:
ný zápas jsme ubojovali. Vezeme tři
Ivo Vykopal: „V první řadě gratu- body z venku a doufám, že už zase
luji k vítězství soupeři. Skóre hovoří budeme vyhrávat.“

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

Strašidelná desetibranková porážka
a jméno soupeře, to byly důvody
k všeobecné zdětínské mobilizaci.
V sestavě se tak po delší době objevili
například Lubomír Keluc a další zkušení
borci.
Vícovští však byli dobře připraveni
a šli od první minuty za svým cílem. Na
oko nepříliš pohledný duel, kdy se kladl

VYSLOUŽIL

Zdeněk

exkluzivní reportáž
pro Večerník

ZDĚTÍN Jednoznačným favoritem tradičního derby byli
hosté, kteří výsledkově také
svou roli potvrdili. Na straně
Vícova byla větší rychlost a
především neudržitelná útočná dvojice Štěpánek, Bošek.
Oba elitní střelci se o góly tentokrát podělili rovnoměrně a
připsali svému týmu již čtvrtou jarní výhru. Podceňovaný
Zdětín ale neprodal kůži lacino
a kousal až do úplného konce.

So Zde
So Víc

Zdětín bojoval, ale na rozjetý vlak nestačil

Vícov se nezastavil ani na nedaleké v trné h9rce

servis připravil Zdeněk Vysloužil

letos slavíme jubileum...

OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
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ZHLEDNA

letos slavíme jubileum...

TBALOVÁ R

fotbal
přímé reporty
zpravodajství
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pozápasové ohlasy

Pondělí 24. dubna 2017
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a to byly atributy, které Čechovickým
příliš po chuti nebyly. Zatímco domácí
tým a zvláště na vlastní polovině při prvním dotyku s míčem volil dlouhý nákop
směrem vpřed, hosté se snažili kombinovat. K tomuto stylu však je potřeba
pohyb bez míče a ten bohužel favoritovi
chyběl. Plumlovští tak svým agresivním
způsobem hry největší přednost soupeře dokonale eliminovali. Hosté si nebyli
schopni přihrát více než jednou po sobě
a povětšinou byli všude o krok později.
Z toho pak pramenily rychlé výpady
Plumlovanů do otevřené obrany soupeře. K vlastní smůle však domácí využili
jediný a tak bylo skóre otevřené až do
poslední minuty. Vzhledem k vzrůstající
nervozitě Čechovic se však závěrečný
tlak směřující alespoň k vyrovnání nekonal a body zůstaly po zásluze doma.

Stav pøed výkopem

3
2

Střely mimo branku:

Vysloužil

Fabiánek

Křeček

Atmosféra støetnutí

( 1 :0)

1 :0

Hatle

Lakomý

Walter

Jano

Ján

Střídání: 69. Pospíšil za Jana, 85. Halouzka za Chmelíka

Žluté karty: 41. a 86. Walter, 57. Matula, 86. Kolečkář

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: -

Matula

Kolečkář

Diváků: 86

ČECHOVICE

J. Klváček

Chmelík

Novák
BYLI JSME
U TOHO

TJ Sokol Čechovice

Petr KIŠKA – TJ Sokol Plumlov:
„Hodnotí se to dobře, protože jsme porazili mužstvo
z první trojky. Navíc jsme měli problémy se složením sestavy, ze které nám vypadli dva klíčoví hráči. Měli jsme
z toho trochu obavy, ale kluci podali nadstandardní výkon.
Přestože v naší hře byla spousta nepřesností, bojovností
jsme soupeře předčili a zaslouženě vyhráli. Chválit musím defenzivní činnost celého mužstva a zvláště obranné
čtyřky. Mrzí mě ale, že jsme nedotáhli některý ze spousty
dobře rozjetých brejků. Myslím, že jsme měli vyhrát vyšším rozdílem. O penaltách už nemá cenu hovořit...“

1 :0

Střídání: 70. Ostratický za Zabloudila,

 Co nám řeknete k zápasu?
„Oni sice byli více na balónu, ale
na gólovky jsme byli jednoznačně
lepší my. Škoda mohlo být rozhodnuto daleko dřív. Nervy nemusely
být až do konce.“
 Co vás přivedlo do brány?
„Já jsem už dva roky hráčem
Plumlova. Chytal jsem za béčko,
teď už ale vůbec. Dan Simandl měl
od doktora zákaz, tak jsem musel
zaskočit.“
 Po jak dlouhé pauze jste chytal mistrovský zápas?
„Naposledy jsem chytal ještě s Pivínem v I.B třídě. To bylo předloni. V I.A třídě tedy po hodně dlouhé době.“ (smích)
 Čekal jste, že budete mít tak
málo práce?

Zdeněk VYSLOUŽIL

Foto: Zdenk Vysloužil
„Tabulkově bych řekl, že budou
mít mnohem víc šancí. Na balónu
byli, ale šance si nevytvářeli. Tohle
jsem opravdu nečekal. Na začátku
byla jedna ošemetná situace, pak
až ve druhém poločase, jinak nic...“
* Neřekl jste si tak o flek i na příště?
„Nééé, vůbec. Dan už příště bude
a já zase pověsím kopačky zpátky
na hřebík. Já už nechodím ani za
béčko, mám problémy s kotníkem.
Odejdu tak jako vítěz!“ (smích)

Střely mimo branku:
Červené karty: 86. Walter

1
4

Polák

6

KUČERA

Evžen

Evžen KUÈERA – TJ Sokol Èechovice:
„Jedna velká katastrofa! Jeden fotbalista vedle druhého
si na tom hřišti dělal, co chtěl. Vůbec nikdo se neřídil
tím, co jsem po nich chtěl... Asi si mysleli, že to půjde
samo. Herní morálka byla otřesná. Musím vzít zodpovědnost i na sebe, protože jsem mužstvo na ten zápas
nepřipravil. Předvedli jsme se jako parta zedníků někde
ze Slovenska. Porážka je naprosto zasloužená. Mančaft
vůbec nedržel pohromadě, nikdo nezabojoval. Nikdo
nechtěl hrát, plnit na hřišti co měl. Opravdu jedna velká
hrůza a příšerný výkon celého týmu!“

Pozápasové hodnocení trenérù

Veskrze přátelská. Trenéři obou
mužstev, Evžen Kučera na hostující
a Petr Kiška na domácí straně, strávili společně na jedné lodi několik
sezón a s úsměvem se zdravili i před
zápasem. Stejně tak i domácí boss
František Kocourek. V zimní pauze
navíc hrál Josef Klváček za Plumlov,
Michal Spáčil pak naskočil za Čechovice. Přestože se na hřišti kolikrát
jiskřilo od kopaček, žádné zákeřnosti
ani vulgarity se nekonaly.

Rozhodčí: Zbýňovec – Kreif, I. Antoníček

PLUMLOV

Spáčil

Křupka

A. Klváček

Zabloudil

Ševcůj

Hrstka

4

BYLI JSME
U TOHO

červenat, protože aby je vodila útočná dvojice, která měla dohromady
devětaosmdesát let, ve středu zálohy jim bral míče čtyřicetiletý borec
a na kraji obrany jezdil jak motorová myš třiačtyřicátník, to je opravdu
k zamyšlení...

FGP studio 1.A třída, skupina „B“, 19. kolo

TJ Sokol Plumlov

Mládí vpřed? Ale kdeže! Při pohledu na datum narození některých

Zajímavost duelu

Hlavní postavou zápasu byl jeden z jeho
nejstarších účastníků. Plumlovský Michal Spáčil, o kterého se v zimě zajímaly
i Čechovice, byl hnacím motorem útočných akcí svého celku. Schytal spousty
ran, oddělit od míče ho bylo pro soupeře
neřešitelným problémem. Přichystal
také jediný gól zápasu a k dokonalosti
chyběla snad jen proměněná penalta.

Osobnost utkání

Spáčil. Zabloudil pak svůj únik z pravé
strany nepochopitelně řešil přihrávkou
místo gólové střely. Obdobným způsobem pak dopadly všechny další dobře
rozjeté kontry Plumlova, jehož hráči si
běhali do otevřené obrany, jak chtěli.
Hrdinou zápasu mohl být Antonín Klváček, ale v 65. minutě dobrý míč za beky
v malém čtverci nezpracoval. Do ztracena pak dovedl svůj únik z poloviny hřiště
i Michal Spáčil a několik brejků Ladislava
Kišky také k přímému ohrožení Poláka
nevedlo. Čechovičtí, kteří měli zvyšovat
svůj tlak, si za druhou polovinu duelu vytvořili jedinou loženku. Po pěkné kombinaci se v 73. minutě ocitl tváří v tvář gólmanovi Novák, ale veterán Křeček mu
včasným vyběhnutím snížil úhel a míč se
stal jeho kořistí. To bylo bohužel z pohledu hostujícího týmu vše, co v „Borkách“
v sobotu předvedl, a za to se logicky body
nedávají...

Kocourek

J. Kiška

klikni na

FOTO & VIDEO
GALERIE

www.vecernikpv.cz

PLUMLOV Postavil se do brány po dvou letech a vychytal
nulu. Pavel Křeček (na snímku) musel nuceně zaskočit za
Dana Simandla a rozhodně
Nákopy %echovic se odrážely od .ervené obranné hráze Plumlova jako od se nejednalo jen o zalepeFoto: Zdenk Vysloužil ní díry. „Křeča“ neinkasoval
pevné zdi.
nější a jakoby zakřiknuté Čechovice se borců domácího celku by se moh- a svým klidem pomohl k nemoc do hry nedostávaly. Nebezpečně ly hostující hvězdičky shovívavě čekanému, ale zaslouženépálil těsně vedle spojnice z volného kopu usmívat. Po utkání by se však měly mu skalpu favorita.

72. L. Kiška za Křupku, 81. Voráč za Spáčila, 86. Gryglák za Hrstku, 90. Bureš za A. Klváčka.

Žluté karty: -

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: 28. A. Klváček

KIŠKA

Petr

Čechovičtí sice nastoupili se zjevným
úmyslem odvézt si z Plumlova tři body.
Proti se však postavila semknutá parta
červených bojovníků, která od prvních
minut nedávala soupeři metr volného
prostoru. Předpokládaná dominace
technicky hrajících domácích ve středu
pole se tak nekonala. Plumlovští vsadili
od prvních minut na důrazné dostupování, což hostujícím hračičkům příliš
nevonělo. Od začátku se tudíž spíše bojovalo, než hrálo, to mnohem více sedělo domácímu výběru. Výsledkem byly
neustálé střety, sázka na jednoduchost

Vývoj zápasu

Plumlovští měli vážné problémy se složením sestavy, navíc jim v hlavách šroubovala třízápasová série porážek. Do
derby šli bez svého ústředního kanonýra
Adama Hladkého a gólmanské jedničky
Simandla. Hosty naopak hřála bilance tří
výher a jediné jarní porážky a patnáctibodový náskok v tabulce.

Plumlovských. Nestárnoucí Křupka se
osamocený zjevil na levé straně, mířil na
zadní tyč, ale míč proklouzl metr vedle.
Na druhé straně se obdobně dostal do
dobré pozice Novák, ale jeho střela po
zemi také mezi tři tyče nezamířila. Hosté zahrozili na konci první čtvrthodiny
po další křídelní akci, když se uvolnil na
levé straně Ján a Josef Klváček hlavičkoval
nad. To bylo ovšem ze strany favorita na
dlouhé minuty vše. Plumlovští se prosadili díky zvýšenému tlaku na rozehrávku
soupeře. Ve 28. minutě Zkušený Spáčil se
nenechal odstavit na hranici šestnáctky
od míče, prostrčil na levou stranu a Antonín Klváček došťouchl míč k tyči – 1:0.
Hosté neměli přesná mířidla ani v další
situaci, kdy po Chmelíkově přetaženém
centru napálil míč na zadní tyči hodně
nepovedeně Kolečkář. Plumlovští pak
mohli jít do kabin s luxusním dvoubrankovým náskokem. Ve 41. minutě po Zabloudilově úniku zahrál ve skluzu rukou
Ján a pískala se penalta. Postavil se k ní
vyhlášený snajper Spáčil, ale jeho střelu
k tyči Polák vyhmátl!
Obraz se příliš nezměnil ani po přestávce.
Plumlovští byli stále mnohem nebezpeč-

PLUMLOV Rozhodlo srdce.
Čechovice a derby? To nejde
dohromady! Propastný bodový rozdíl v tabulce, kádrové složení i ambice. To vše hrálo před
utkáním 19. kola I.A třídy, skupiny „B“ Olomouckého KFS mezi
Plumlovem s Čechovicemi
do karet hostům. O bodech
se však rozhoduje na trávníku
a v hlavách a tam kralovali jednoznačně domácí harcovníci,
kteří profesorsky hrajícího rivala prakticky k ničemu nepustili!
Zásadní okamžiky
Večerník si toto derbíčko vybral
První šance zápasu byla z provenience
jako šlágr víkendu.

Zdeněk
VYSLOUŽIL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

STRAŠIDELNÉ PŘEDSTAVENÍ ČECHOVIC V „BORKÁCH“... „Odcházím jako vít z,“
Plumlovu stačila k pokoření favorita disciplína a bojovnost
smál se Pavel K$eek

F

38
vytáhl parádní zákrok proti Píchově
tutovce. Po následném rohu zlikvidoval i nebezpečnou hlavičku.
Minutu před koncem poločasu
Alaverdašvili fauloval za žlutou
kartu před šestnáctkou a následný
Moulisův přímý kop zeď odrazila
k volnému Zemanovi, pro něhož
nebyl problém dopravit míč do sítě.

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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opět příležitost,“ vysvětlil exkluzivně
Večerníku Aleksijević.
Neoral si poprvé sáhl pořádně na
míč po sedmi minutách hry, když
vyrazil Martykánův opakovaný
pokus. V další permanenci byl proti střelám domácích po polovině
prvního dějství, na druhé straně
zmařil Zacharda náznak Píchalovy
šance. Vcelku klidně ubíhající hra
přinesla vzrušení divákům až šest
minut před přestávkou, kdy Neoral

FK ÚnL
1.SK Pv

VECERNIKPV.CZ
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TAKÉ NA

HLEDEJTE

1.SK PROSTÌJOV

ƔƔ více videí

ƔƔ více fotograí, videí

ƔƔ více ohlasĤ

ƔƔ více informací

Jiøí SKÁLA - trenér FK Ústí nad Labem:
„První jarní vítězství potěšilo, čekali jsme na něj dost dlouho.
Nečekali jsme, že to bude jednoduché utkání. Prostějov
přes své postavení v tabulce nepůsobí vůbec špatným dojmem, předešlé utkání proti Opavě odehrál velice dobře.
Je to soupeř, který nemá co ztratit a snaží se hrát naprosto
otevřeně a útočně. Měl s ním problémy Baník i další soupeři.
Bylo to pro nás složité a důležitým momentem byl fakt, že
JSME první poločas, kdy jsme hráli proti větru, přečkali
a v jeho závěru naopak skórovali. To nám psychicky pomohlo, nicméně smekám před soupeřem, který i za takové situace
bojuje a rve se o každou píď hřiště. To je obdivuhodné!“

Petar ALEKSIJEVIÈ - trenér 1.SK Prostìjov:
„V prvním poločase jsme herně určitě nepropadli, ale
těžko jsme se dostávali do hry. Nevyužívali jsme hry po
zemi, takže se balóny k oběma útočníkům nedostávali tak,
jak bychom potřebovali. Nebyli jsme tak fotbaloví, jako
v předešlém utkání, nečekali jsme ani, že se nám venku bude
takto dařit. Zásadním momentem byla branka do kabiny, ve
druhém poločase jsme na můj vkus volili spoustu dlouhých
přihrávek, což byla chyba. Ústí po zásluze vyhrálo. Ještě musím vyzdvihnout výkon Dominika Neorala, kterému jsme
dali příležitost v brance, a přes tři obdržené branky rozhodně
nezklamal.“

už dlouho zvykem. Tutové šance
s týmem, jakým Opava je, si musíme vážit. Je to známka toho, že
jdeme dobrou cestou, i když pořád
prohráváme. Kluky tentokrát maximálně chválím. Opava vedla velmi
brzy, ovšem my odpověděli brankou
a dalšími šancemi, pak jsme dali další branku a šanci na 3:1. Dál už bych
zápas nechtěl komentovat...“
ƔƔ Souhlasíte s tím, že šance na
3:1 byla pro výsledek klíčová?
„Uvědomme si především, že je
obdivuhodné, jakým způsobem se
Píchal dostal do šancí. Časem a se
zkušenostmi, které denně nabývá,
přijdou i v jeho podání i góly.“

nemohou bavit...“

„Takové zápasy

ƔƔ Přímý kop byl z nebezpečné vzdálenosti, ale takové odrazy se očekávat asi
nedají?
„Navíc se naplno projevila smůla, kdy
míč se ode zdi odrazil přímo k volnému
hráči. Jak se říká, každý gól se dá chytit,
ale tohle bylo do protipohybu, takže
s tím nešlo nic dělat.“
ƔƔ Proti Opavě jste ale výsledek stačili
aspoň na chvíli otočit?
„Gól do šatny vždy udělá s týmem svoje.
Ale snažili jsme se, nelze myslím klukům
nic vytknout, snad jen pasivitu v zakončení.
Když nevystřelíte, branku nedáte. Kolega se
v chladném počasí moc nezapotil.“ (úsměv)
ƔƔ S týmem trénujete, zápasy většinou
odsedíte na lavičce. Jaké máte pocity?
„Když se hráč připravuje s týmem naplno,
samozřejmě by rád nastoupil, ale jde
o rozhodnutí trenéra. Teď mi dal šanci,
tak jsem se snažil, seč mi síly stačily. Snad
jsem důvěru nezklamal. Jistě dostal jsem tři
branky, takže se nemohu plácat po zádech.“

Foto: Josef Popelka

ƔƔ Počítáte do konce sezóny s větším
vytížením?
„Když se podíváme na reálnou situaci,
konkurenti nad námi bodují, takže je pravda, že je třeba myslet už na další sezónu. Ve
zbývajících utkáních druhé ligy musíme
všichni nasbírat co nejvíc zkušeností, abychom mohli hrát příští rok na špici MSFL
a usilovat o návrat do profesionálního
fotbalu.“

porazily Sokolov, znovu na soupeřově
hřišti zaskočily vítězstvím 2:1 i favorizovanou Opavu. Když pak přidaly další
tři body za domácí výhru nad ústeckou
Armou, byli „perníkáři“ z nejhoršího
venku.
Bodovali i v posledních třech zápasech, se silnými celky Baníku Ostrava
a s Vlašimí uhráli remízy 1:1. Bez branek, ovšem s bodem, se vrátili také ze
sobotního výjezdu do Frýdku-Místku.
V červeno-bílém dresu jej vybojovala
sestava Knobloch – Křapka, Piroch,
Šejvl, Shejbal – Kudrna – Kayamba,
Řezníček (88. Kovář), Jeřábek, Ladra
(73. Fousek) – Petráň.

Z lavičky nadcházejícího soupeře Prostějova nedávno odešel jeden z dvojice
trenérů, a to Jaroslav Míchal. Právě ten
fungoval, stejně jako v mnoha dalších
klubech, s profesionální licencí, faktickým koučem zůstává Jiří Krejčí. Ten
také povede svůj tým v nadcházejícím
utkání, které proti 1.SK Prostějov začíná
v sobotu od 10:15 hodin.
Dá se předpokládat, že trenér Petar
Aleksijević dá opět důvěru brankáři
Neoralovi, v útoku bude určitě chybět
Kroupa a jako defenzivní štít Skwarczek, který bude mít stopku za žluté karty
i doma proti Budějovicím. Na jeho místo by se mohl postavit Pančochář. (tok)

Do Pardubic vyrazí eskáčko brzy ráno

ÚSTÍ NAD LABEM Sebekritika je
jistě důležitá, ale někdy není úplně na
místě. Dominik Neoral dostal na jaře
poprvé příležitost mezi třemi tyčemi
a připsal si několik velmi podařených
zákroků. Držel prostějovské akcie
nahoře až do samého závěru první
půle, o němž také promluvil v pozáPROSTĚJOV
V Oč větší eeuforie po vstřelené pasovém rozhovoru.
brance, která v součas
současné sezóně nepřicháTomáš
Kaláb
zí až tak často, o to vvětší pozápasové rozčiše z obránce Aleše ƔƔ Jak jste si zachytal?
čarování přímo čišelo
Ruse, původní prof
profesí stopera. Je obtíž- „Po delší době jsem dostal příležitost
né rozdávat radost, o kterou vás nako- a trochu se opakovala situace z podzimní
Opavy, kdy hned v úvodu nastala nějaká
nec tak nějak obero
oberou...
„Já skoro ani nevím...,“ uvedl posmutně svůj ta trma-vrma. Podařilo se nám ji ale
„C zápas jsem se pří- přečkat, hra se vyrovnala. Soupeř měl víc
popis gólové situace. „Celý
liš z obrany nevysunoval. Když šel míč do stra- příležitostí, my byli pasivnější. Rozhodla
ny podél postranní čáry a já byl docela vysoko, tak trochu školácká chyba, všichni viděli, že
tak jsem si říkal, že už půjdu až do vápna. takhle by se to asi hrát nemělo. Podle mého
Původně jsem cht
chtěl jít spíš do tandemu. názoru tato situace rozhodla, v poslední
Honza Hladík dobře
obešel hráče je- vteřině prvního poločasu nás to srazilo do
d
den na jednoh
jednoho a poslal centr před kolen.“
branku. Šel js
jsem do balónu z první
a poslal jej k tyči. Bylo to z malého vápna, to se prostě muselo
do po zápase Rus už PROSTĚJOV Tým, který je doma
trefit,“ dodal
se smut
smutným výrazem, který na stadionu „Pod Vinicí“, se v letošměl dal
daleko do pózy ležícího ním ročníku rovněž potácí u dna
střelce vybízejícího spolu- druholigové tabulky. Dlouho byl
v podzimní části dokonce jeden
hráče k oslavám.
j
„Dali jsme
dva góly, měli z adeptů, na jehož úkor pomýšlelo
dobré šance, ale zzase z toho nula bodů. prostějovské eskáčko, na záchranu.
Od výsledku se nnelze oprostit,“ odmítl To už je samozřejmě minulostí. Sohodnoc
pozitivní hodnocení
předvedené hry. botní zápas v Pardubicích, kam musí
u člověka prostě ne- výprava vyrazit někdy kolem šesté
„Takové zápasy už
má
baví. Když už máme
spadnout, tak ať ráno, má svého jasného favorita.
nedě hlupáky...,“ vyjád- Fotbalisté z města perníku se na jaře
z nás aspoň nedělají
ob
řil prostějovský obránce
nahlas to, co si herně i výsledkově zvedli a zle zatápějí
o deseti minutác
minutách druhého poločasu i klubům z čela tabulky. Ze záchranářpříz
myslí nejen příznivci
prostějovských ského hlediska byl pro Pardubice záFoto: Josef Popelka
barev.
(tok) sadní druhý jarní zápas, v němž venku

Aleš Rus: říká sebekriticky Dominik Neoral

m jsme
„Oproti minulým zápasům
otože
změnili rozestavení, protože
jsme byli nespokojeni s tím,
jak jsme odehráli posledníí tři
stáutkání. Málo jsme se dostávali do šancí. Říkali jsme si
ěv)
tedy, že zariskujeme. (úsměv)
ný
Tým byl v ofenzivě opřený
o Karla Kroupu, který moici.
mentálně není k dispozici.

Nahrad
Nahradili jsme jej dvěma dravějšími
útočník
útočníky. Jsem spokojen s tím, že se
nám to vyplatilo. Oba musím pochválit za neskutečnou práci, kterou
pro mu
mužstvo odvedli. Na druhou
stranu zahrála dobře i záloha, ktevyp
rá vyplňovala
střed hřiště tak, jak
jsm
jsme po ní chtěli.“
ƔƔ V čem tkvěl přínos novéh rozestavení?
ho
„
„Můžeme
konstatovat, že
jsme neproměňovali šance.
Je to sice paradox, ale díky
Bohu za to... Konečně jsme
se do nich dostávali. Měli
jsme tři tutové šance, což
Foto: Josef Popelka v našem provedení nebylo

si musíme vážit“

„Tři góly není na plácání po zádech,“

šancí proti OpavĚ
přímém kopu se míč odrazil ode zdi exkluzivní
tak nešťastně, že si jej v klidu zpracoval Zeman a z úhlu vsítil rozhodující rozhovor
branku utkání.
pro Večerník
A tak se v dalekém Ústí nad Labem
stal světlým bodem jen výkon Tomáš
brankáře Neorala, který dostal na KALÁB
jaře poprvé šanci mezi tyčemi. Přes
obdržené tři branky se prezentoval ƔƔ Postavení Píchala s Hladíkem
několika výbornými zákroky. Je byla taktika, jak zaskočit Opavu?
velmi pravděpodobné, že v závěru
sezóny bude dostávat víc prostoru,
protože právě na jeho výkonech
může záviset vstup prostějovského
týmu do příštího ročníku Moravskoslezské ligy.

pro vás
pøipravuje:

Chvíli poté se prodral po levé straně
k brance Moulis a podél Neorala
vsítil uklidňující branku. Definitivní pojistka přišla v závěru utkání,
kdy po nepřímém kopu domácích
Kateřiňák vybídl ke skórování
Zemana, který tentokrát volil
přelobování Neorala. Utkání se ve
zbývajících minutách jen dohrávalo.

Pozápasové hodnocení trenérù

S poněkud nahlodaným, ale přece
jen odhodláním zvrátit nepříznivý
vývoj nastoupili hosté do druhého
poločasu. Po čtvrt hodině se na
Jindráčkovi vyfaulovali za žluté
napomenutí Skwarczek s Malým,
přičemž pro prvně jmenovaného
znamená osmá žlutá stopku hned na
dvě další utkání.

Trenér Aleksijeviý: „Vypracovaných

Dvě změny udělal v sestavě
prostějovský kouč Petar Aleksijević
oproti středečnímu utkání. Na pravý
okraj obrany postavil Machynka
a do branky poprvé na jaře Neorala.
„Luboše Machynka považuji za jednoho z nejlepších našich perspektivních hráčů, proto se ho snažíme
alternovat s Martinem Hirschem.
Tentokrát jsem se rozhodl dát mu

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

exkluzivní
reportáž

PROSTĚJOV Hodně nezvyklou taktiku zvolil prostějovský
ký trenér
Petar Aleksijević do středečního zápasu proti Opavě. Jak ale bývá
ladíkem
zvykem u mistrů strategie, sázka na „rychlíky“ Píchala s Hladíkem
pąekonává brankáąe Neorala gólem do
m se poFoto: Tomáš Kaláb mu vyšla. Další nezdařilý výsledek neberme v potaz, na něm
v závěru prvního poločasu, kdy po dílelo několik dalších faktorů. V pozápasovém interview jej kouč
individuální chybě a rozehraném eskáčka Večerníku podrobně objasnil.

ŽÁDNÉ

ÚSTÍ NAD LABEM Tak nějak proběhlo sobotní utkání čtyřiadvacátého
kola Fortuna národní ligy chápáno na severu Čech. Domácí Arma
totiž v jarní části ještě nevyhrála a kdy jindy by se měla výsledkově
chytit, než proti beznadějně poslednímu Prostějovu. To samé si říkali
v kabině před zápasem hosté. Proti komu jinému se chytit, než proti
trápícím se a pod tlakem hrajícím domácím. Výsledek nakonec hovoří
za vše…

A BODY Prostějov pro tonoucí Ústí vysvobozením

netové stránky www.vecernikpv.cz

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16
– JARNÍ ÈÁST:
Předehrávané 16. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov (středa 26.4.,
16.00, Jm KFS – Marek, Jm KFS).
8. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo
(neděle 30.4., 12.00, Ol KFS – P. Pospíšil, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17
– JARNÍ ÈÁST:
Předehrávané 16. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov (středa 26.4.,
14.00, Marek – Jm KFS, Jm KFS).
8. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo
(neděle 30.4., 10.00, P. Pospíšil – Ol
KFS, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
21. kolo: Vítkovice – 1.SK Prostějov (sobota 29.4., 10.15, Duda – MS
KFS, MS KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
20. kolo, neděle 30. dubna, 13.00
hodin: Vlkoš – Prostějov (sobota
29.4., 10.00, Šimoník – Jm KFS,
Jm KFS), Kostelec na Hané – Velké Pavlovice (Řezníček – Ol KFS,
Ol KFS), Mostkovice – Mutěnice
(10.00, Vojáček – Ol KFS, Ol KFS).

III. TØÍDA, SK. „B“:
12. kolo, neděle 30. dubna. 16.30
hodin: Mostkovice „B“ – Kladky
(sobota 29.4., 16.30), Protivanov
„B“ – Biskupice (sobota 29.4., 16.30),
Brodek u Konice – Přemyslovice „B“,
Čechy pod Kosířem – Plumlov „B“.

III. TØÍDA, SK. „A“:
12. kolo, neděle 30. dubna. 16.30
hodin: Otaslavice „B“ – Pavlovice u
Kojetína (sobota 29.4., 16.00), Němčice nad Hanou „B“ – Želeč (hřiště
Tvorovice), Nezamyslice „B“ – Tištín
(10.00), Bedihošť volno, Dobromilice – Brodek u Prostějova „B“.

OKRESNÍ PØEBOR
PROSTÌJOVSKÉHO
VEÈERNÍKU – II. TØÍDA:
20. kolo, neděle 30. dubna, 16.30
hodin: Čechovice „B“ – Výšovice (sobota 29.4., 16.30), Skalka – Olšany u
Prostějova (sobota 29.4., 16.30, hřiště
Klenovice na Hané), Ptení – Brodek u Prostějova, Horní Štěpánov –
Zdětín, Určice „B“ – Vrahovice, Přemyslovice – Otaslavice, Vícov – Haná
Prostějov.

CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
20. kolo, neděle 30. dubna, 16.00:
Libina – Smržice (sobota 29.4.,
16.00), Jesenec – Nemilany (sobota
29.4., 16.00), Nové Sady „B“ – Hvozd
(10.00), Velká Bystřice – Protivanov,
Kostelec na Hané – Kožušany

KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
20. kolo, neděle 30. dubna, 16.00:
Nezamyslice – Želatovice „B“
(sobota 29.4., 16.00), Troubky –
Němčice nad Hanou (sobota 29.4.,
16.00), Pivín – Horní Moštěnice,
Vrchoslavice – Klenovice na Hané.

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
20. kolo, neděle 30. dubna, 16.00:
Lipník nad Bečvou – Mostkovice
(sobota 29.4., 16.00), Konice – Náměšť na Hané, Čechovice – Slavonín, Lipová – Plumlov.

SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
24. kolo, sobota 29. dubna, 16.00:
Hněvotín – Určice, Kralice na Hané
volno.

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA:
25. kolo: Pardubice – 1.SK Prostějov (sobota 29.4., 10.15).

´
menicko

´
´
zapasove

2:1
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1:2

útočník na place sotva minutu, rozhodl právě on o přesunu bodů na
sever Moravy.
Domácí fotbalisté však přes nulový
bodový zisk drží i nadále třináctou
pozici. Čtrnácté Chválkovice snížily
svou ztrátu po penaltové porážce
proti Dolanům na polovinu, dvanáctý
Hněvotín má stále k dobru lepší poměr
vstřelených a obdržených branek. A
právě souboj těchto dvou sousedů v
tabulce přijde na řadu ve víkendovém
čtyřiadvacátém pokračování soutěže,
hrát se bude v sobotu od 16 hodin v
olomouckém okrese.
(spo)

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

9. Beneš David ID 83010285 TJ Sokol Olšany. Utkání TJ Sokol Urice B – TJ Sokol Olšany 15. 04. 2017
Pestupek: ervená karta bhem utkání. Druhé napomenutí bhem utkání. Rozhodnutí DK: Vinen disciplinárním peinem. Trestá se zastavením závodní innosti nepodmínn na 1 SU od 16. 04. 2017. Dle §46.1 D. Poplatek
100 K bude naten na sbrný úet.
10. Zatloukal David ID 99090260 FC Kralice na Hané. Utkání FK Troubky – FC Kralice na Hané 13. 04. 2017
Pestupek: ervená karta bhem utkání. Druhé napomenutí bhem utkání. Rozhodnutí DK: Vinen disciplinárním peinem. Trestá se zastavením závodní
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
innosti nepodmínn na 1 SU od 14. 04. 2017. Dle
§46.1 D. Poplatek 50 K bude naten na sbrný
mohou zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
úet.
Proti rozhodnutí DK OFS je možno podat odvolánacházet na internetových stránkách
ní k VV OFS do sedmi dn ode dne doruení (zveejnní na úední desce) tohoto rozhodnutí.

Disciplinární OFS Prostìjov na svém zasedání dne 20. dubna 2017 rozhodla:

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

1. II. třída – 18. kolo bez závad. Změny termínů: utkání 21. kola: TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Určice B. Původní termín sobota 6. 5.
2017 od 16:30 hodin. Požadovaný termín neděle 7. 5. od 16:30 hodin. Dohoda oddílů.
2. III. třída OFS, skupina A – 10. kolo bez závad. Změny termínů: utkání 13. kola: TJ Sokol Otaslavice B – TJ Haná Nezamyslice B. Původní termín neděle 7. 5. 2017 od 16:30 hodin. Požadovaný termín sobota 6. 5. od 16:30 hodin. Dohoda oddílů.
3. III. třída OFS, skupina B – 10. kolo bez závad
4. Přebor OFS dorost – 14. kolo bez závad. Dohrávka 12. kola – FK Troubky – FC Kralice na Hané 0:4 – bez závad.
5. Přebor OFS starší žáci – 10. kolo bez závad, až na:
Utkání TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Brodek u Prostějova nebylo sehráno z důvodu onemocnění hráčů mužstva hostů. Oddíly se dohodly na náhradním termínu – NE 21. 5. 2017 od 10:30 hodin.
6. Přebor OFS mladší žáci – 10. kolo bez závad. Změny termínů: utkání 12. kola: TJ Sokol v Pivíně – SK Lipová. Původní termín NE 30.
4. 2017 od 10:00 hodin. Požadovaný termín SO 29. 4. 2017 od 11:30 hodin. Dohoda oddílů.
7. Přebor OFS starší přípravky. Skupina 1: Turnaj ze 14. 4. 2017 bez závad, až na: oddíl TJ Sokol Přemyslovice nemohl zadat hráče do IS
systému z důvodu neuvedení do Listiny hráčů. Skupina 2: Odehráno utkání FC Kostelec na Hané – TJ Smržice s výsledkem 9:9, zadáno
do systému IS. Skupina 3: Turnaj v termínu NE 23. 4. 2017 se v původním termínu neodehraje – dohoda všech oddílů. Pořadatel FK
Němčice nad Hanou do příštího zasedání STK nahlásí náhradní termín turnaje. 7. Přebor OFS mladší přípravky
8. Přebor OFS mladší přípravky. Skupina 2: Z turnaje dne SO 22. 4. 2017 hřiště Čechovice se omlouvá družstvo TJ Smržice. STK nařizuje oddílu TJ Smržice, aby neodehraná utkání na turnaji odehrála v rámci některého z dalších plánovaných turnajů této skupiny. Návrh
náhradního termínu je nutné dodat do příštího zasedání STK! Skupina 4: Turnaj v termínu SO 22. 4. 2017 se v původním termínu neodehraje – dohoda všech oddílů. Oddíl FC Kostelec na Hané převezme pořadatelství. Náhradní termín turnaje je SO 20. 5. 2017 od 9:00
hodin – hřiště FC Kostelec na Hané.
9. 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 požadovaná změna odsouhlasena všemi oddíly, platí termín podle původního rozpisu!
10. Změny názvu. Oddíl TJ Smržice – nový název Tělovýchovná jednota Smržice, z.s.. Oddíl TJ Sokol Určice – nový název TJ Sokol Určice, z.s.

Sportovnì-technická
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komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 20. dubna 2017 rozhodla:

zprávy od zeleného stolu...
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URČICE, PROSTĚJOV Až při
čtvrtém pokračování krajského
přeboru přestalo fungovat kouzlo trenéra Pavla Zbožínka. Pod
jeho vedením si Určice postupně
vyšláply na Dolany, Kojetín a
Ústí, proti dalšímu týmu ze špice
tabulky už však doma neuspěly,
když si z Hané odvezly všechny
body Velké Losiny.

URČČ
VEL

Po bezbrankové první půlhodině
otevřel skóre ve dvaatřicáté minutě
střelou zpoza šestnáctky Marek Žídek,
za tohoto stavu se také odcházelo do
kabin. Po přestávce se domácímu
souboru podařilo zásluhou Petra
Halouzky srovnat na 1:1 a domácí Sokol tak držel krok i se čtvrtým celkem
pořadí. Avšak týden po šokujícím
vítězství na půdě prvního Ústí se
dalšího bodového zisku proti soupeři
z čela tabulky nedočkal.
Deset minut před koncem se totiž míč
dostal ke střídajícímu Petru Navrátilovi, a přestože byl čtyřiatřicetiletý

Určice poprvé pod novým
koučem nebodovaly

3:2

to ale nestačilo. Hra už ale byla dobrá, drželi jsme míč, tvořili jsme si
šance, tak jsem si to představoval,“
chválil.
Nastartování už ale přišlo pozdě,
manko bylo příliš výrazné. „Prohru
beru částečně na sebe, měl jsem zareagovat dříve než o poločase. Sypu
si popel na hlavu, i já jsem byl ale v
šoku, co se dělo na hřišti,“ podotkl k
pozdější reakci a změně rozestavení
na ofenzivní 3-2-2-3.
Vítězky se tak bodově dotáhly na
své soupeřky, když oba výběry mají
na kontě po patnácti odehraných
duelech jedenáct bodů, z deváté
a desáté pozice jsou to ale jen dva
body na šesté Mutěnice. A právě
ty budou nejbližším soupeřem
Mostkovičanek, duel začíná v
tradiční tamější čas, tedy v neděli v
deset hodin dopoledne. „Je potřeba
soustředit se na další zápas a vstoupit do něj tak, jak jsme tento duel
skončili,“ přeje si Jaroslav Karafiát.
(spo)

➢ ze strany 25
BISKUPICE, PROSTĚJOV Anabáze očekávaného nedělního duelu
moravskoslezské divize žen se vlekla celý týden. Původní a oficiálně
nahlášený termín utkání byla neděle 23. dubna od 13:30 hodin na
hřišti v Držovicích. Po neshodách
Miroslava Krotila s místními funkcionáři, kdy jim odhlásil „A“-tým a
starší žáky ze soutěží, však bylo jasné, že na tomto místě už není vítaný.
Hledal tak náhradní útočiště a našel
ho v Biskupicích. Nahlásil tedy
změnu hřiště na svaz a v týdnu před
plánovaným duelem dostal svolení
na něm hrát…
„Zjistili jsme ovšem, že se v Biskupicích koná velký mládežnický turnaj,
který končil až po třetí hodině odpolední. Proto jsem zadal do systému
žádost na posunutí času výkopu na

16:00 hodin,“ informoval Krotil. Kostelečtí však na tento čas nepřistoupili.
„Máme děvčata na vysokých školách,
která odjíždějí v nedělním odpoledni
a nestihla by spoje. Navíc přišla žádost
až v úterý, tedy hodně pozdě. My jsme
byli ochotni nastoupit ve 13:30 a také
jsme v Biskupicích byli,“ informoval
Večerník Marek Jelínek, trenér Kostelce. „Že někdo zadá žádost a ani nezavolá, to už je věc druhá…,“ dodal.
Kostelci tak pravděpodobně spadnou
další tři body do klína, aniž by se musel namáhat. „Rozhodčí vypsal zápis,
uzavřel ho a vše bude řešit STK. Měli
bychom vyhrát kontumačně,“ potvrdil Jelínek.
S osudem je smířený i Miroslav Krotil.
„Bohužel jsme noví a stále se máme
co učit. Počítám s tím, že utkání bude
kontumováno. Musíme si už dávat pozor. Je to druhá kontumace v sezóně a
při třetí by nám hrozilo vyloučení ze
soutěže...“
(zv)

AFK chtěl hrát ve čtyři…

Kostelec přijel po poledni,

ŠARDICE, PROSTĚJOV Stav 0:3
po úvodních pětačtyřiceti minutách určil, že se fotbalistkám
Mostkovic nepodařilo získat
alespoň jeden bod do divizní tabulky. Na půdě Šardic se probraly
teprve po přestávce, kdy dokázaly
dvěma rychlými trefami Kateřiny
Koudelkové zápas zdramatizovat,
jenže kýžené vyrovnávací trefy se
už v závěrečných pětatřiceti
minutách nedočkaly.
„První půle nám nevyšla herně, podcenili jsme ji. Nepřistoupili jsme k ní
tak dobře jako k předešlým zápasům
a projevilo se to i na výsledku,“ smutnil hostující kouč Jaroslav Karafiát.
O poločase si celý tým situaci
vyříkal a výsledkem tak bylo, že se na
trávník vrátilo úplně jiné družstvo.
„Pak už bylo vše v pořádku, bohužel

ŠAR
MOS

Mostkovianky zaspaly
v Šardicích poloas

Foto: Zdenk Vysloužil

lichého počtu účastníků volno, k dalšímu souboji tak nastoupí až v sobotu 6.
května, kdy se od půl páté postaví do
cesty vedoucímu Ústí. „Bude nutná
maximální zodpovědnost při bránění,
předvedly to Určice. Musíme předvést
lepší střeleckou potenci a být efektivnější, dostávají totiž nejvíce gólů z první čtyřky, takže jsou vzadu zranitelní.
Dopředu jsou ale silní, musíme se tedy
připravit a ukázat se doma, že jsme
sice outsiderem, ale chceme potrápit,“
pomýšlí Martin Neoral na přijatelný
výsledek a bodový zisk.
(spo)

Krali.tí mají v letošní sezon na penaltové rozst ely patent.

jejich chytil Petr Števula. Byly to ale
hrozné nervy na lavičce, když do utkání nemůžete zasáhnout,“ popisoval.
Devětadvacetiletý záložník totiž stále
ještě doléčuje sval a do boje se vydá
teprve za dva týdny. „Už bych asi mohl
naskočit do zápasu, nebylo by to ale
ještě ideální a nebylo potřeba něco
zkoušet. Teď navíc máme pauzu, tak
se raději dám stoprocentně do kupy,
příště totiž budu muset nastoupit, jelikož se nám zranil Matěj Vincourek,“
podotkl Neoral.
O tomto víkendu mají Kraličtí vinou
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PROSTĚJOVSKO Lídři zaváhali. Nejlepší týmy regionu v I.A třídě – Čechovice a Lipová – vyšly tentokrát naprázdno. Čechovickým se nezadařilo v Plumlově, Lipová padla v Beňově.Výtečnou fazónu potvrdila Konice,
když dokázala vyrabovat Opatovice. Zdecimované Mostkovice doma nestačily na silný Brodek u Přerova.

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

TJ Sokol
Mostkovice
FK Brodek
u Perova
Hodnocení trenéra Konice
Petra Ullmanna:

Konice: Laštůvka – L. Bílý, Rus, F.
Bílý, Drešr – Kamený, Kaprál, Kořenovský, Blaha (60. Žondra) – P. Tichý,
Bross (87. Knoll), Trenér: Petr Ullmann..
.
Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

„Prospali jsme první poločas, kdy
jsme hráli proti silnému větru.
Nedokázali jsme se s tím v obraně
vyrovnat. Čtyřikrát jsme inkasovaFC
li a první poločas byl z naší strany
Beov
katastrofa. Ve druhém jsme se
5:3
SK
(4:2)
zlepšili, ale k bodům to nevedlo.
Lipová
Domácí vyhráli zaslouženě. Nám
Branky: 3. Andrlík, 23. a 43. Mika, citelně chyběli Jamrich, Petržela
31. Hrabal, 57. Dohnal – 10. Novák, a Dvořák.“
45.+3. z pen. Dostál, 80. Takáč. RozTJ Sokol
hodčí: Svozil – Krpec, Machala. SePlumlov
stava Lipové: R. Vybíhal – Žilka (64.
1:0
TJ Sokol
(1:0)
Růžička), Macourek, Répal, Abrahám
echovice
– Dostál (77. D. Liška), M. Vybíhal,
Takáč, Novák – Petržela (7. Štěr- PODROBNÁ REPORTÁŽ NA
ba), M. Liška. Hrající trenér: Pavel STRANĚ 38 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
(zv)
Růžička.

funguje nám to. Euforie bylo zvláště
při zpáteční cestě v autobusu plno. Do
příštího zápasu ale musíme jít opět
s čistou hlavou. Myslím, že my v oblacích nelétáme. Nad Konicí v současnosti létají jiní ptáci…“

TJ Sokol
Klenovice na Hané
TJ Haná
Nezamyslice

„V první půli jsme měli víc ze hry, jenže hned ve třetí minutě jsme dostali
gól. Celý poločas jsme tlačili, čtyřikrát
jsme vystřelili na bránu, vždy jen Dadák. Horko těžko jsme vyrovnali, ale v
pětačtyřicáté minutě jsme dostali zbytečnou a jednoduchou branku. Ve druhé půli se opakoval stejný scénář, brzy
jsme dostali gól a šli dolů, na hřišti pak
bylo jen jedno mužstvo. Až v závěru
Dadák snížil z trestňáku. Psychika kluků je tam, kde by neměla být, už třetí
zápas po sobě jsme do desáté minuty
inkasovali gól. Pak vyrovnáme hru, stojí nás to ale hodně sil, navíc střílí pouze
jeden hráč a zbytek zálohy i útoku nic.“

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:

ce nedali a po špatném odkopu jsme
ještě dostali vyrovnávací gól, kluci si
ale zaslouží pochvalu, že nezpanikařili,
a druhý poločas se odehrál v naší režii.
Předváděli jsme krásný kombinační
fotbal a přidali jsme další tři branky,
hosté snížili až v závěru nádhernou
trefou, o výsledku už ale bylo v tu chvíli
rozhodnuto.“

FK Nmice
nad Hanou
FK Slavoj
Kojetín „B“

je dobře a pro nás velice důležité, snad se Pivína: T. Krč – M. Sedlák, M. Svozil, T.
tímto chytneme a získáme sebejistotu.“ Vrba – Hýbl, Valtr, Pospíšil, Šišma (46.
Hyžďal) – J. Svozil ml. (70. J. Bartoník)
TJ Sokol
– Tydlačka (46. M. Bartoník), R. Švéda.
Tovaov
0:2
Branky:4. Porupka, 29. Horák – 11. ZezuTrenér: Jaroslav Svozil st.
TJ Sokol
(0:1)
la. Rozhodčí: Kaňok – Gábor, Vachutka.
Vrchoslavice 1946
Hodnocení trenéra Pivína
Sestava Němčic: M. Tomek – Vévoda, M.
Jaroslava Svozila:
Navrátil, J. Navrátil, Coufalík – Jiříček (90. Branky:12. Konupka, 72. Bleša. Rozhodčí:
Řezáč), Hamala, Horák, Porupka – Chlud Kaňok – Sedláček, Petr. Sestava Vrchosla- „Nejsem naštvaný na rozhodčího, jemuž
(46. O. Tomek), Kolečkář (88. Vejvoda). vic: M. Jurčík – Trávníček, Gajdošík, Holub, se zápas nepovedl, ani na soupeře, který
Spiller – Zatloukal (76. Přecechtěl), R. Jurčík, to vyhrotil, ale na svůj mančaft. Věděli
Trenér: Radovan Novotný.
P.Horákst.(87.Olšanský),Bleša–Konupka, jsme, že když se daří ‚áčku' Ústí, poveHodnocení trenéra Němčic
P. Horák ml. Trenér: MiroslavPanáček.
de se i ‚béčku' a řekli jsme si, že budeme
Radovana Novotného:
hrát disciplinovaný fotbal a nebudeme si
„Klukům jsem říkal, že nás nečeká nic Trenér Vrchoslavic Miroslav Panáček nebyl všímat okolních vlivů. Pětadvacet minut
lehkého, ale těžký zápas, Kovalovice totiž po nedělím odpoledním utkání k zastižení, jsme to plnili a vytvořili jsme si tři gólovky,
mají zkušené fotbalisty, kteří toho mají jeho hráči mu však dělají radost. Dokázali to- nezasloužili jsme si ale bodovat. Kluci se
hodně za sebou. Začali jsme vcelku dob- tiž bodovat i v pátém jarním utkání, přičemž pak dožadovali penalty a dostali jsme gól.
ře a brzy jsme se ujali vedení, po hrubce čtyřikrát opouštěli hřiště v pozici vítězů. I díky Znervózněli jsme a soupeř toho začal vya brejku čtyři na dva jsme však sami brzy dvanácti jarním bodům si tak Vrchoslavice užívat, provokoval nás a ještě do přestávdostali gól. Pak jsme sice dali druhou polepšilyužnašestémísto.
ky jsme dostali druhý gól. Druhý poločas
branku, další tutovky jsme ale neproměfotbalové krásy moc nepobral a do žádné
TJ Sokol
nili a soupeř nás v závěru zatlačil. Měli
pořádné šance jsme se nedostali. Měli
Ústí „B“
2:0
jsme přidat další tři góly a hra by vypadajsme na to, abychom v Ústí bodovali,
TJ Sokol
(2:0)
la jinak, takto jsme se museli soustředit
dokud se ale nezklidníme, tak se nám to
v Pivín
na defenzivu. Kluci ale makali, snažili
nepodaří. Kluci musí začít od sebe, dostase, dřeli a odehráli dobrý zápas, pouze Branky: 37. Rebenda, 45. Šnejdrla. Roz- li jsme sedm žlutých karet, z toho čtyři za
ta koncovka. Urvali jsme ale body, což hodčí: Hampl – Jílek, Kouřílek. Sestava řeči.“
(spo)

PROSTĚJOVSKO Boj o špici„B“ skupiny I.B třídy se dále zamotává. Fotbalisté Kostelce už nejsou takovými
suverény jako na podzim, přesto si však i nadále udržují drobný náskok. Ve víkendovém pokračování
těsně padli v Nemilanech, druhý Protivanov ale ztratil vedení 3:1 i 4:2 a bral pouze dva body. Smržice dokázaly na penalty zdolat Nové Sady a zabrali rovněž hráči Hvozdu, kteří v derby porazili Jesenec.

2:1
(2:1)

FC
Hvozd
SK
Jesenec-Dzbel

„Konečně jsme se dočkali bodů,
dneska to byl super zápas. Emoce,
šance, červená karta, prostě jak má
derby vypadat. Až do půl jedné v
noci jsem přemýšlel nad taktikou

Hodnocení trenéra Hvozdu
Petra Fialy:

Branky: 45. Bílý, 79. Z. Poles. Rozhodčí: Molík – Šmíd, Foral. ČK:
74. P. Muzikant (H). Sestava Hvozdu: Koutný – J. Muzikant (87. J.
Krása st.), Vánský, O. Procházka, K.
Procházka – P. Muzikant, Kubica
(77. T. Dostál), J. Krása ml. (89. Spíchal), Z. Poles, V. Bílý – Tichý (88.
Zapletal). Trenér: Petr Fiala. Sestava Jesence: Burget – Horák, Burian,
Klicpera, Žouželka – Zajíček, Čížek,
Gottwald, Laštůvka – J. Tichý, Navrátil. Trenér: Petr Tichý st.

2:0
(1:0)

„Nejsme zvyklí hrát takhle brzy
a není to nic příjemného, bylo to ale
pro oba mančafty stejné. Nemám
moc náladu se o tom bavit, když ale
neproměníme vyložené šance, tak
nemůžeme vyhrát. Herně to bylo
jakž takž, ovšem co jsme schopni
za poslední dobu nedat... Nepadá
nám to tam a ztratili jsme tři body,
byli jsme totiž lepší. Soupeř nás ale
potrestal z brejků, jeden proměnil těsně před přestávkou, druhý
v závěru.“

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

a rozebíral hráče, vyplatilo se nám
to. Prvořadé bylo uhlídat Jirku Tichého, znám ho odmalička, s tím
si výborně poradil Jirka Vánský. A
jako nadstavbu jsme dali dvě branky. Kluci bojovali, dali do hry víc srdíčka, takže jsme vyhráli. Jesenec si
nevytvořil asi žádnou stoprocentní
šanci a my jsme se už konečně potřebovali psychicky zvednout.“
.

FK
Nemilany
FC Kostelec
na Hané

brejky, nevyhrál lepší. Jsme trošičku v
útlumu, musíme se s tím poprat sami
a dívat se do vlastních řad. Bodů ve
hře je ještě dost, musíme jít zápas od
zápasu.“

Branka: 42. Zdařil. Rozhodčí: KoSK
pečný – Zemánek, Kováč. Sestava
PK
Protivanov
Kostelce na Hané: Vítek – Synek
5:4
TJ SK
(80. Muzikant), Baláš, Chytil, Lužný
(3:1)
Zvole
– Žídek, Langr, Móri, Grepl – Preisler,
M. Klimeš (85. Ondra). Trenér: Jaro- Branky: 5. F. Pospíšil z penalty, 29. D.
Sedlák, 41. Grmela, 55. Dvořák – 29.,
slav Klimeš.
47. a 72. O. Nejedlý, 87. Jílek. RozhodHodnocení trenéra Kostelce
čí: Valouch – Kučera, Bašný. Sestava
na Hané Jaroslava Klimeše:
Protivanova: M. Piták – M. Bílek, D.
„Nerad pláču na rozhodčí, ale rozhodl Nejedlý (70. Kropáč), Dvořák, Z. Pose, že nám soutěž zpestří. Co předvá- spíšil – D. Sedlák, Sekanina, F. Pospíšil,
děl, to jsem dlouho neviděl, dvě jas- Musil (58. R. Sedlák) – T. Pospíšil, Grné penalty nám nepískl a hru hodně mela. Hrající trenér: Milan Piták.
kouskoval, zápas jsme však i tak měli .
Hodnocení asistenta Protivanova
zvládnout. Měli jsme spoustu šancí,
Josefa Pospíšila:
nastřelili jsme dvě tyčky, tak třikrát
vykopávali míč z brankové čáry. Schá- „Promarnili jsme šanci vystřídat Koszelo nám štěstíčko, jaké jsme měli na telec v pozici lídra. Vývoj nám přitom
podzim. Domácí dali gól z jediné stře- hrál do karet, když jsme se velice brzy
ly na bránu a pak se už spoléhali jen na ujali vedení, z pokutového kopu pro-

1:0
(1:0)

OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
12. kolo, neděle 30. dubna, 9.00
hodin: Nezamyslice – Určice (sobota 29.4., 10.00), Pivín – Lipová (sobota 29.4., 11.30), Plumlov – Výšovice, Ptení – Hvozd (14.00), Olšany
– Mostkovice (pondělí 8.5., 13.00).

OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
12. kolo, neděle 30. dubna, 10.00 hodin: Pivín – Brodek u Konice (sobota
29.4., 14.00), Kralice na Hané – Klenovice na Hané, Plumlov volno, Brodek u
Prostějova volno, Protivanov volno.

ÈSOB POJIŠ§OVNA KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
Dohrávané 16. kolo, středa 26.4.,
17.00 hodin: Konice – Slavonín
(Přikryl), Čechovice – Želatovice
(Vachutka), Němčice nad Hanou –
1FC Viktorie Přerov „B“ (Oulehla).
24. kolo: Konice – Čechovice (sobota 29.4., 10.45), Němčice nad Hanou – Zábřeh (sobota 29.4., 10.00).

ÈSOB POJIŠ§OVNA KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
Dohrávané 16. kolo, středa 26.4.,
15.30 hodin: Konice – Slavonín
(Přikryl), Čechovice – Želatovice
(Vachutka), Němčice nad Hanou –
1FC Viktorie Přerov „B“ (Oulehla).
24. kolo: Konice – Čechovice (sobota 29.4., 9.00), Němčice nad Hanou – Zábřeh (sobota 29.4., 11.45).

OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU:
16. kolo, neděle 30. dubna, 13.30
hodin: Nezamyslice – Troubky (sobota 29.4., 14.00), Bochoř-Vlkoš
– Horní Moštěnice (sobota 29.4.,
15.00), Smržice – Kralice na Hané
(10.00), Pivín – Otaslavice, Bělotín
– Hvozd (14.00), Plumlov volno.

LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ DOROSTU:
16. kolo: Brodek u Prostějova –
Loštice (sobota 29.4., 16.30), Protivanov – Dub nad Moravou (neděle
30.4., 10.30).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
20. kolo: Velký Týnec – Konice (sobota 29.4., 14.00), Určice – Chválkovice (neděle 30.4., 9.30).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
21. kolo: Čechovice – Šumperk „B“
(sobota 29.4., 12.15).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
21. kolo: Čechovice – Šumperk „B“
(sobota 29.4., 10.00).

´
menicko

´
´
zapasove

měnil faul na svou osobu František
KRAJSKÝ PØEBOR
Pospíšil. Lobem přidal Dalibor Sedlák
PØÍPRAVEK:
druhou branku, ale ještě v téže minu14. kolo: Olšany – Šumperk (pontě soupeř snížil, o poločasu jsme díky dělí 8.5., 9.30), 1.FC Viktorie Předůrazu Marka Grmely v malém vápně rov – 1.SK Prostějov (neděle 30.4.,
vedli 3:1. V kabině jsme si ale řekli, že 9.00).
takto hrát nemůžeme, naše hra dobrá !zvýrazněné zápasy jsou tipem renebyla. A soupeř usilující o záchranu dakce na vaši návštěvu!
(spo)
hrál velice aktivně, snažil se o útočný
fotbal, hrál super odvážně a zaslouží .
Hodnocení trenéra Smržic
si pochvalu, měli jsme to ale potrestat.
Petra Gottwalda:
My jsme závěr nezvládli, ačkoliv jsme
vedli už 4:2, dát doma čtyři branky a „Hrůza a děs, nejhorší naše utkání, co
jsem ve Smržicích. Hra se nám nevynezvítězit je trestuhodné.“
vedla, možná to bylo druhým domáTJ
cím utkáním po sobě, možná únavou
PK
Smržice
nebo uspokojením. Na naší straně byla
2:1
FK Nové
chuť a převaha, jenže nás srážela špatná
(1:1)
Sady „B“
kombinace, tvorba gólovek i zakončeBranky: 19. Dostál – 6. Andrýsek. ní. Navíc jsme dělali hrubky v obranné
Rozhodčí: Foral – Štěpán, Weiser. fázi a neposlouchal nás míč, takže se
Sestava Smržic: Volf – A. Studený soupeř dostal brzy do vedení a my mu(65. Martinák), Zbožínek, Gottvald, seli dotahovat. Nakonec máme aspoň
Doseděl – M. Studený, Kotlár, Dostál, dva body, k penaltám přistupujeme
Klus, Kalandřík – Vařeka. Trenér: zodpovědně, cvičíme je každý pátek a
Petr Gottwald.
chodí na ně osvědčení střelci.“ (spo)

Kostelec padl, Protivanov ale rukavici nezvedl

I.B třída skupina B

„Máme body, letos poprvé z domácího
hřiště. Šlo sice o povinné tři body, tyto
zápasy jsou ale hodně těžké, Nezátka
totiž hrají uvolněně, zatímco nám jde
o dost. Můžeme být ale spokojeni, byli
jsme lepší a brzy jsme se dostali do vedení. Jen do poločasu jsme další tři šan-

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Branky: 45. a 67. T. Cetkovský, 3. Borovský, 49. Frys, 65. Spálovský – 37. a 89. Dadák. Rozhodčí: Petr – Sommer, Vrážel.
Sestava Klenovic: Klimeš – Spálovský
(80. Prášil), Liška, T. Cetkovský, Pospíšil
– Frys (79. Popelka), Dreksler, Rozehnal,
Smékal, César (46. Varga) – Borovský
(70. R. Cetkovský). Trenér: Vladimír
Horák. Sestava Nezamyslic: Fürst – Hájek (35. Špička), Ryška, Mariánek, Lakomý – Musil (71. M. Přikryl), Dadák, Přidal, Machálek – Máj, Moravec (60. Matěj
Plucnar). Trenér: Drahomír Crhan

5:2
(2:1)

Klenovice zdolaly Hanou, „Turci“ nezvládli emoce

PROSTĚJOVSKO Na špici nic nového, i po devatenáctém kole„A“ skupiny I.B třídy si udržuje Dub tříbodový náskok na druhé Němčice, jimž se podařilo zdolat„béčko“ Kojetína. Už do horní poloviny si výhrou
v Tovačově polepšily Vrchoslavice, první jarní domácí výhra posunula Klenovice na osmé místo. Naopak
Pivín dostal sedm žlutých v Ústí a vracel se s prázdnou, nedařilo se ani Nezamyslicím. Právě ty přes dva
góly Tomáše Dadáka neuspěly v Klenovicích.

„Hráli jsme zodpovědně a vyplatila
se příprava na jejich herní styl. Přežili jsme několik závarů a po dvaceti
minutách jsme udeřili. Po dlouhém
nákopu se prosadil Bross. Kluci zápas
odbojovali, opravdu to byla těžká práce. Dali jsme ještě dva další góly, ale
FKM
neuznali nám je pro údajné ofsajdy.
Opatovice
Dokázali jsme to však skousnout a
0:1
Sokol
(0:1)
v závěru jsme už soupeře moc do šanKonice
cí nepouštěli. Výborně nám fungovala
Branky: 33. Bross. Rozhodčí: Še- defenziva, ostatně jako celé jaro. Soubesta – Langhammer, Štětka. Sestava středíme se na celotýmové bránění a

síme se něco uhrát. Soupeři se povedl začátek, dokázali jsme vyrovnat,
a přestože jsme prohrávali, tak jsme
první poločas drželi herně krok. Brodek potvrdil, že ví celých devadesát
minut, co dělá. Výkonnostně se s nimi
mohou rovnat jen Všechovice, ostatní
jsou kvalitativně níže. Po třetím gólu
kluci sklopili hlavy a bylo vymalováno.
Inkasovali jsme po hrubých chybách,
soupeř nás nijak nevyšachoval. Náš
systém zkrátka nebyl tak kvalitní jako
jejich. Brodek na rozdíl od nás své šance dotáhne do konce.“

I.B třída skupina A

„Celý týden jsme bojovali s nachlazením, různými svalovými zraněními
atd. Zkrátka se nám rozsypal mančaft.
Nebrali jsme tedy utkání s Brodkem
jako ten nejstěžejnější zápas. Šli jsme
do toho s tím, že to zkusíme a poku-

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:

Branky: 18. P. Zapletal – 2., 59., 62 a
70. Mádr, 23. Zedek. Rozhodčí: Jurčák – Habermann, Petrásek. Sestava
Mostkovic: Lukáš – Všetička (70. Kuchař), Chmelař, Milar, V. Vojtíšek – Dadák (66. Křišťan), Doseděl, M. Vojtíšek
(55. Šlézar), Šlambor – Kamenov ml.,
P. Zapletal. Trenér: Jiří Kamenov st.

1:5
(1:2)

Konice $ádí dál, Plumlov srazil gechovice, Mostkovice i Lipová s p tkou

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Kralice znovu zvládly rozstřel,
s Kojetínem ale ztratily bod

Dočkal, na druhé straně se o vyrovnání střelou z přibližně dvaceti až pětadvaceti metrů postaral již čtyřicetiletý
Jan Nečas. Po základní hrací době tak
o vítězi nebylo určeno.
„Soupeři se podařilo dát brzy gól, pak
jsme převzali otěže a mohli jsme klidně nasázet pět šest branek, v zakončení je to ale obrovská bída,“ posteskl si
Neoral.
Naštěstí pro něj jsou však pokutové
kopy kralickou doménou, zvítězili v
nich již pošesté a jen dvakrát neuspěli.
„Všichni naši hráči proměnili a jednu

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

málně na penalty. A tak tomu bylo i
o víkendu, když se v Kralicích představil poslední Kojetín.
„Naše klasika, znovu jsme vyhráli
až na pokutové kopy. Chtěli jsme tři
body, ale nakonec máme jen dva. Už
osmkrát jsme kopali penalty, to je
nejvíce v celém krajského přeboru.
Aspoň v něčem jsme první v soutěži,
když ne v počtu bodů,“ pousmál se
jeden z trenérů domácího souboru
Martin Neoral.
Vedení se ujali hosté, když se v šestadvacáté minutě přesně trefil Martin

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

Fotbal

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Na déle než půl roku se prodlouží čekání fotbalistů Kralic na
Hané na tříbodový zisk. Tradiční
účastník krajského přeboru se
radoval z výhry po devadesáti minutách naposledy v závěru října
loňského roku, když dokázal zdolat Medlov, od té doby vítězí maxi-

KRA
KOJ
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

„DLOUHÉ NOHY JSOU NĚKDY NA ŠKODU“

Prostějovský běžec Bronislav Khý
Khýr
ýr má za sebou několik úspěchů
ús
na české i mezinárodní scéně
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.

vždy, rozdíl oproti minulosti je
však takový, že dříve to nebylo tak populární. Velký vliv
na toto rozhodnutí tak měl
právě fakt, že běhání zažilo
v poslední době velký boom,
kamarádi všude kolem mě
o svých tréninkových či závodních výsledcích mluvili. Nebylo
co řešit.“ (úsměv)
 Dělal jste v mládí
závodně i nějaký
jiný sport?

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

Martin
PYTELA
 Jak jste se vůbec k běhání dostal a co vás k němu přivedlo?
„Na základní škole jsem chodil
do atletické třídy, poté jsem však
v tomto sportu již dále nepokračoval. Vrátil jsem se k němu až nedávno i díky Maratonskému klubu Prostějov. Běhat mě ale bavilo

„Dá se říct, že kromě
atletiky ne. Až později
jsem se na amatérské
úrovni začal věnovat
volejbalu, nakonec jsem
hrál šest let krajskou
soutěž za celek Otaslavic.
Nikdy jsem neplánoval,
že bych v budoucnu mohl
sportovat, v dětských le-

2x foto: MK Prostjov a Zdenk Vysloužil

Běhat lze v každém věku, začít může
kdokoliv a kdykoliv, nikdo si nemusí
shánět prostory ani spoluhráče...
A kamarádi se objeví sami, to můžu
zaručit. Běhá už opravdu téměř každý.
pr
tech jsem byl spíše průměrným
běžcem.“
 Jaké byly tedy
t
vaše
zanovodobé běžecké
bě
čátky?
„Nejprve jsem trésá třikrát
noval sám
čtyřik týdně.
až čtyřikrát
j
Jakmile jsem
vyraprvn závody,
zil na první
špat
zjistil jsem, že je to špatný...
(směje se) Na druhou stranu mi bylo
jasné, že tam potenciál je a chodil jsem běhat častěji. Výsledky
se ovšem moc nedostav
nedostavovaly, tak
jsem si našel přes intern
internet trenéra
Pavla Nováka, který bě
běhával dřív
maratony a trénování se věnuje
b patrná
profesionálně. Změna byla
hned od počátku, i když jsem nenaběhal více kilometrů, cítil jsem
se lépe, zrychloval se a dokonce
jsem nepociťoval tak velk
velkou únavu
neby tak, že
jako předtím. Už to nebylo
nap
bych šel každý den naplno
deset
jse byl sám
kilometrů, jako když jsem
sobě trenérem. Přišlo na kopečky,
intervalový trénink a vše v pořadí,
jaké je pro zlepšení vvýkonnosti
ideální. Již jsem si neříka
neříkal, že když
to běželo dnes dobře, ta
tak zítra to
zkusím ještě rychleji.“
 Vzpomenete si n
na první
absolvoval?
závod, který jste absolv
„Samozřejmě jednalo sse o místní Silvestrovský běh. Ne
Ne, že bych
dopadl úplně špatně, do cíle jsem
dorazil asi na devátém místě, ale
myslel jsem si, že zemřu,
zemř bylo to
na krev. Ten pocit znají aasi všichni,
kdo si svou běžeckou závodní
záv
premiéru odbyli...“
 Nyní závodíte za Atletický
říkáte na jeho
klub Prostějov, co říkát
aktuální situaci?
„No... (zamyslí se) Ideální
Ideál to rozhodně není. Na některých
někter
závodech nejsme ani v takovém
takov počtu,
že i kdyby všichni z nás vvyhráli své
disciplíny, tak se v celkovém
celko
pořadí stejně na prvním místě
míst neumístíme. Z kluků jsme tam tři, holek
také více není a to je smutná
sm
realita!“
 Jak moc vám běhání
běhán zasahuči
je do dalších zájmů, osobního
os
pracovního života?

„Závody na rozdíl od tréninků zas
tak moc časově náročné nejsou,
přeci jen do vzdálenějších míst
jezdím přibližně dvakrát za rok.
Například teď mě čeká veteránské
mistrovství Evropy v Dánsku, kam
jedeme na dvanáct dnů. Jinak od
letošního roku se věnuji spíše kratším trasám, takže ráno odcestuji
a odpoledne jsem zpátky doma.
Spíše zabere více času příprava,
přeci jen chodím běhat šestkrát
týdně, většinou po práci. Co
k tomu dodat, snad jen, že manželka je tolerantní, bez čehož by to
snad ani nešlo.“ (usmívá se)
 Máte nějakou oblíbenou tréninkovou trasu? Kam s výjimkou oválu chodíte nejčastěji?
„Nejčastěji mě můžete vidět
u Hloučely, případně na Záhoří.
Mrzí mě, že i zde se však dá běhat
snad jen po asfaltu a k dispozici
není hliněná stezka. Běhalo by se
lépe i po udusaném poli...“
 Projevilo se běhání i ve vašem jídelníčku?
„Nepiji alkohol, tréninky bych
si tím zazdil. Co se stravy týče,
upřednostňuji těstoviny a lehčí
jídla. Maso nevynechávám, ale že
bych si dal například kačenu, to zas
ne...“ (směje se)
 V Prostějově pravidelně
probíhá řada závodů organizovaných Maratónským klubem.
Chystáte se na nějaký?

„Určitě bych rád zavítal na specifický běh s názvem 3.6.9, dále
jsem se zúčastnil desítky v rámci
Velikonočního půlmaratonu. Kromě prostějovských běhů se pak
chystám například na Masaryk
Run, běh Vokolo príglu a další veteránské republikové závody. Venkovní domácí šampionát se koná
v červnu v Hranicích, tam nesmím
chybět.“
 Existuje plno lidí, kteří si
myslí, že jsou staří na to, aby
s během začali, či naopak se za
své výkony stydí, a proto neběhají. Co byste takovým jedincům vzkázal?
„Běhat lze v každém věku, začít
může kdokoliv a kdykoliv, nikdo si
nemusí shánět prostory ani spoluhráče, v tom má tento sport obrovskou výhodu. Kamarádi se během
tréninků či závodů objeví sami, to
můžu zaručit. Zvláště nyní, kdy
snad běhá opravdu téměř každý.“
 Na závěr si nemohu odpustit dotaz. Jistě jste již narazil
na konkurenty, kteří poukazují
na vaši přednost, a sice dlouhé
nohy. Jak to vnímáte? A myslíte, že je skutečně výhoda na vaší
straně?
„Slýchám, že mám jednoznačnou
výhodu, ale není tomu úplně tak.
Pravda to je pouze u kratších vzdáleností. Naopak u těch delších na
to spíš doplácím.“ (úsměv)

vizitka
BRONISLAV KHÝR
✓ narodil se 8. června 1975 v Prostějově
✓ atlet, běžec
✓ ženatý, 3 děti,
✓ vystudoval Střední průmyslovou školu s maturitou, obor elektro
✓ od roku 1993 pracuje v rodinné firmě Haná
Metal, nyní je majitelem a jednatelem
✓ na ZŠ Jana Železného navštěvoval atletickou třídu, rekreačně se věnoval volejbalu na úrovni Hanácké volejbalové ligy či krajských soutěží
✓ v roce 2014 se stal členem Maratonského klubu Prostějov, o dva roky
později (2016) začal závodit za AC Prostějov
✓ největší úspěchy: 2. místo - 800 m a 5. místo - 1500 m na MS veteránů v Austrálii (2016), 1. místo - 800 m a 2. místo - 10 000 m na MČR
veteránů (2016), 1. místo - 800 m na halovém MČR veteránů (2017)
zajímavost: se závodním běháním začal až před čtyřmi lety
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„SPOLEK
SK
1913
PRO
MĚ
NENÍ
PARTNER!“
Nový předseda LHK Jestřábi Vladislav Odstrčil tvrdí, že není nastrčená figurka
PROSTĚJOV Večerníku se podařilo zkontaktovat nového
předsedu LHK Jestřábi Prostějov Vladislava Odstrčila (na
snímku), který nejčtenějšímu regionálnímu periodiku poskytl informace osvětlující jeho vztah k prostějovskému hokeji. „Důvod, proč jsem vstoupil do prostějovského hokeje, je
jednoduchý. Chtěl jsem něco udělat, abych pomohl. Situace
se vyhrotila takovým způsobem, že se mi momentální stav
nelíbil,“ prozrazuje na sebe Vladislav Odstrčil.

ZdeněkVYSLOUŽIL
Pro laickou sportovní veřejnost je osoba
Vladislava Odstrčila neznámá a vcelku
záhadná. Sám se však považuje za velkého hokejového fanouška a navíc prozrazuje k místnímu klubu i městu silný
vztah. „Mám tři kluky a všichni hokej
hráli. Sám pocházím z Prostějova a chtěl
bych zdejší hokej vyvést ze současné špíny a očistit ho od pomlouvačných kampaní, které byly rozpoutány,“ prozrazuje
svoji vizí Odstrčil „Já byl v letošní sezóně
na stadionu několikrát. Nepanovala
tam dobrá atmosféra. Také z rodičů dětí
hrajících hokej jsem cítil strach a obavy,
co bude. To se mi nelíbí!“

Veterinář-podnikatel v současnosti
bydlící ve Vyškově převzal klub LHK
Jestřábi Prostějov od Michala Tomigy a
nahradil ho ve funkci předsedy spolku.
„Já vůbec nejsem přesvědčen o tom, že
by pan Tomiga rozkradl dotace. Podle
mě je to naprosto nemyslitelné. Dotace jsou přece účelové a chodí na účty,
které nemůže ovládat ani pan Tomiga,“
pronesl na adresu svého předchůdce
nový předseda LHK a pokračoval: „Co
se týká klubu, dnes už vím, že fungoval
velmi dobře. Na druhé straně se nedivím zastupitelům a magistrátu, že když
někdo podal podnět na spáchání trestného činu, tak že se lekli a dotace zarazili. Oni mají tu nejvyšší zodpovědnost

za finance daňových poplatníků. Že se
přidali k trestnímu oznámení, to jim
vyčítat nelze.“
Nový hokejový šéf však zastává presumpci neviny. „Celou kauzu jsem předal nejlepším pražským právníkům.
Podle jejich sdělení to nebylo tak, jak
bylo prezentováno lidmi, kteří založili
klub SK Prostějov 1913,“ prozrazuje
Odstrčil. „Oni vlastně celou tu nedýchatelnou atmosféru v prostějovském
hokeji vytvořili. Svou pomlouvačnou
kampaní nás vlastně odvádějí od naší
práce ve prospěch občanů tohoto města.“
Hokejové veřejnosti jsou také
podsouvány informace, že jste jen
„nastrčená“ figurka a klub vlastně
ovládá úplně někdo jiný. Konkrétně Zdeněk Zabloudil, který v minulosti už prostějovské Jestřáby řídil.
„To si mohou myslet... Pro ně to je
možná nepřehledné, mluvím o představitelích SK 1913. Pro mě to dnes
není partner k jednání! Oni vyhledávají věci z hluboké minulosti. Kdo je

INDRA mezi Jestřáby KONČÍ
PROSTĚJOV Po obránci Jiřím
Vokurkovi ví rovněž útočník
Marek Indra, že minimálně na
počátku nadcházejícího ročníku nebude součástí jestřábího
mužstva. Vedení účastníka WSM
Ligy se totiž rozhodlo, že o další
služby sedmadvacetiletého útočníka nebude mít zájem! Slávistický odchovanec, jenž si vyzkoušel
hokej rovněž ve Švýcarsku a na
„Ostrovech“, tak opouští Hanou

s bilancí sedmadvaceti utkání
a sedmi kanadských bodů.
„Neprodloužili jsme mu opci. Jedním
z důvodů je snížení soupisky, podle
nového svazového nařízení totiž může
až do Vánoc zasáhnout do utkání pouze osmnáct hráčů do pole, mezi nimiž
musí být navíc jeden hráč ročníku
1998,“ vysvětlil tento krok sportovní
manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Prostějovský oddíl navíc s velkým
očekáváním sleduje, jak nakonec

dopadne baráž o extraligu, do níž
se zapojily Pardubice, Karlovy Vary,
České Budějovice a Jihlava. „Bude
záležet, kdo nakonec postoupí. Přejeme si, aby se udržely Pardubice,
máme s nimi předjednanou spolupráci. Kdyby ale šly nahoru Budějovice a Jihlava, tak by své kádry asi
hodně obměňovali, je to ale ještě
pořád daleko,“ přemítal nad přestupovými škatulaty sportovní manažer
jestřábího „áčka“.
(spo)

Napínavou prvoligovou

baráž zvládl Vsetín

PROSTĚJOV Až pomocné kritérium spočívající v rozdílu mezi
počtem vstřelených a obdržených
branek rozhodlo o postupujícím
z druhé hokejové ligy. O místenku
ve WSM Lize usilovalo trio Vsetín,
Havlíčkův Brod, Jablonec na Nisou a radovat se nakonec mohli
Valaši. Splnilo se tak přání sportovního manažera Jestřábů Jiřího Vykoukala i mnoha prostějovských
fandů, na Hanou totiž bude od
nové sezóny jezdit další atraktivní
soupeř. A k potěše představitele
Jestřábů dopadla i baráž o extraligu, v níž zůstávají Pardubice. Právě
s tímto klubem totiž Prostějov hojně spolupracuje, což by při účasti
ve stejné soutěži padlo.
„Je dobře, že postoupil právě Vsetín,
pro nás jde o exkluzivního soupeře

a věřím, že přitáhne do hlediště
spoustu diváků. Bohužel se mění formát první ligy, je z toho takový kočkopes, když se nebude sestupovat, snad
tato změna nezpůsobí, aby na zápasy
chodilo méně lidí,“ okomentoval právě skončenou bitvu sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Duo finalistů západní skupiny play-off druhé ligy společně s vítězem
východní části usilovalo o jednu jedinou postupovou pozici, jejího majitele určil dvoukolový systém každý
s každým. Jako první z tohoto souboje odpadli Severočeši. Překvapiví
přemožitelé Kobry Praha, jejíž barvy
mimo jiné hájili exprostějovští Filip
Švaříček, Šimon Antončík, Frank
Kučera a Patrik Kuchta, nezískali ani
jeden bod, avšak pouze do počtu nebyli, právě jejich výsledky totiž nako-

nec určily, kdo se bude moci radovat.
Vzájemné souboje mezi oddíly HC
ROBE Vsetín a BK Havlíčkův Brod,
který se stal nástupcem zadluženého
Rebelu, dospěly v obou případech až
do nastavení, přičemž se vždy nakonec radovali domácí. Roli však nehrála pohárová matematika známá z fotbalových soutěží a počet vstřelených
branek na hřišti soupeře se nebral
v potaz, rozhodující byl celkový poměr skóre.
Před svým závěrečným duelem tak
Valaši věděli, že jim v Jablonci stačí
jakákoliv výhra za tři body. A když po
polovině zápasu vedli již 6:0, nebylo
už co řešit. Konečný výsledek zněl
7:3 a z posunu do WSM Ligy se tak
mimo jiné mohli radovat i nedávní
Jestřábi Filip Čech, Jakub Čuřík,
René Kajaba a Pavel Mojžíš. (spo)
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EXKLUZIVNĚ
zvyklý žít ve špíně, ať v ní žije. TakoFoto: Zdenk Vysloužil
vým způsobem já ale nejednám,“ krčí
rameny Vladislav Odstrčil. „My chceme pracovat a celý klub pozvednout. Nechceme být závislí jen na dotacích od státu
či dalších subjektů. Chceme vydělat peníze jiným způsobem. Proto jsme jeden klub a podepsali jsme s panem Luňákem
smlouvu o spolupráci na dva roky. Chceme něco vytvořit, pomáhat jeden druhému. Myslím, že pan Luňák si to zaslouží.
I když si mnozí lidé myslí něco jiného, posunul tým do první ligy a musí dostat prostor, aby mohl pracovat dále.“
Klubový šéf tak objasňuje svůj vztah se zmíněným Zdeňkem Zabloudilem, někdejším majitelem Jestřábů.
„Je to můj dlouholetý přítel a obchodní partner. V klubu ale žádnou funkci nemá. Budeme si pomáhat. On
má obrovské zkušenosti s marketingem a dokáže sehnat finance. Já mám obchodní vazby v zemích bývalého
Sovětského svazu. Není vyloučeno, že by do prostějovského hokeje přišly peníze z východu. Musí být ale vyjasněná situace. Ta zatím bohužel stále není!“
Vize nového předsedy LHK Jestřábi Prostějov je jasná - v budoucnu by měl fungovat pouze jeden společný klub.
„Spojili jsme proto, že chceme fungovat v součinnosti, která musí být od přípravek až po tým mužů,“ potvrdil nový šéf jestřábích mládežníků. A odpovídá i na otázku týkající se případného fungování Michala Tomigy staršího v organizaci LHK.
„Ono převzít celou agendu není jednoduché. Účetní období klubu navíc končí až třicátého dubna. Řekněme si na rovinu:
chyb se může dopustit každý. Na druhou stranu si vzpomeňme, že pan Tomiga převzal hokej v době, kdy ho nikdo nechtěl.
Samozřejmě měl výbornou startovací čáru po panu Zabloudilovi, po kterém nebyly žádné dluhy. Vím, že se ocitl v nesnázích.
V polovině sezóny mu odřekl hlavní sponzor. On ale zastavil svůj barák, aby mohl dokončit ročník,“ zamyslel se nad konáním
svého předchůdce Vladislav Odstrčil.: „Rád bych věděl, kdo z těch, kteří se chtějí zadarmo zmocnit klubu, by zastavil vlastní
majetek?! Zatím ukradli jen logo Jestřábů a vytvořili zde nedýchatelnou atmosféru. To je všechno, co se jim povedlo...“

ZJISTILI
JSME ...

Až do poslední chvíle bojovali
hokejisté Detvy o svou premiérovou účast v nejvyšší slovenské
hokejové soutěži. Druhý nejlepší tým základní části první ligy
měl nadějně rozehranou baráž
a sváděl bitvu se slavnou Duklou
Trenčín o druhé postupové místo za suverénním Liptovským
Mikulášem, nakonec rozhodl až
vzájemný souboj obou hlavních
rivalů v závěrečném kole dvanáctizápasového maratonu. „Vojáci“
si na domácím ledě poradili se
svým vyzyvatelem 4:0 a o čtyři
body uhájili svou extraligovou
příslušnost. Oddílu založenému
teprve v roce 2007 nepomohl
k vysněnému postupu ani produktivní Lukáš Říha, šestatřicetiletý někdejší forvard Jestřábů nasbíral v základní části první ligy
jednašedesát bodů (průměr 1,39
bodu na zápas), v jedenácti duelech play-off přidal dalších deset
zápisů a v baráži sedm přihrávek.

RYCHLÝ VEERNÍK
Poruba chce do Polska
Ostrava (spo) - Ještě před pár týdny bojovali David Zachar, Marek Kaluža
a další členové Poruby v neúspěšném finále druhé ligy proti Vsetínu, i přes vyřazení se však zřejmě mohou těšit na neznámé a atraktivní soupeře. Vedení HC
RT Torax totiž po dosažení nejlepšího výsledku v novodobé historii oddílu usiluje o vstup do polské extraligy. K tomuto kroku se schylovalo již před rokem,
nyní bude na funkcionářích, aby vyřešili všechny povinné náležitosti a dotáhli
tak svůj vstup na marketingově pro ně zajímavější trh. Druholigovou licenci by
následně klub zapůjčil do Karviné, která by plnila funkci spřáteleného klubu.
Jurík dohrál v semifinále
Žilina (spo) - Krok od finále slovenské extraligy zůstal Juraj Jurík a jeho spoluhráči z MsHK Žilina. „Vlci“ narazili v semifinále na obhájce titulu z Nitry
a překvapení se nekonalo. Druhý nejlepší tým po základní části ovládl sérii
jasným poměrem 4:0 a vyzve ve finále Banskou Bystricu. Sedmadvacetiletý
křídelní útočník se v sérii bodově neprosadil a celý ročník zakončil bilancí
14+17 ve čtyřiačtyřiceti duelech dlouhodobé soutěže a dalšími pěti body
(2+3) v jedenácti soubojích vyřazovací části.

www.vecernikpv.cz

Pohl končí v Ingolstadtu, v Německu asi zůstane
EXKLUZIVNĚ
INGOLSTADT, PROSTĚJOV
Po jedné sezóně strávené v dresu
ERC Ingolstadt bude Petr Pohl
opět měnit dres. Prostějovský rodák sehrál v končící sezóně vinou
zranění pouze osmatřicet soutěžních zápasů a jeho klub skončil hned v osmifinále Deutsche
Eishockey Liga (DEL). I proto již
nebude třicetiletý útočník ve městě ropovodů či automobilky Audi
pokračovat. Nemusel se ale stěhovat daleko, neopustí ani Bavorsko.

Jen se přesune o několik desítek
kilometrů severněji do Norimberku. Aktuální zprávy hovoří
o tom, že podepsal smlouvu na
dva roky.
„Jsem rád, že jdu právě do Norimberku, když skončili třetí, mělo
by se jednat o top tým. Samotná
jednání byla rychlá a prima, tak se
budu chtít ukázat v co nejlepším
světle,“ pochvaluje si nové působiště třicetiletý forvard. Možností
měl víc, ozvaly se mu kluby z Německa i tuzemské extraligy, ale za
svůj nový domov si zvolil rodiště
českého krále Václava IV. „Tím,
že Norimberk byl tak přímý, měl
velký zájem a hned poslal dobrou
nabídku, tak jsem na nic nečekal

a podepsal,“ svěřil se Petr Pohl exkluzivně Večerníku.
Vyzkouší si tak už třetí působiště
v německé extralize. „Ingolstadt
byl celkem fajn. Samozřejmě něco
jiného než Berlín, tam je vše větší –
město i stadion. Ale přináší to své
výhody i nevýhody. Lidé i sponzoři
nám tu byli blíž, tvořili jsme takovou
rodinu. A také to máte všude blízko,
vládla celková pohoda. V Berlíně
tomu bylo naopak,“ srovnal se svým
předchozím působištěm u Ledních
medvědů, kde strávil celkem dva
ročníky.
Angažmá na jihu Německa začal desetinásobný český reprezentant mezi
dospělými dobře a sbíral body. Ve
výsledku jich během základní části

získal třiadvacet za dvanáct branek
a jedenáct asistencí, tedy téměř tolik
jako za svůj druhý rok v německém
hlavním městě, kdy vynechal pouze
jeden zápas. „Začátkem sezóny jsem
měl formu a hrálo se mi dobře. Pak
to bylo trošku nahoru-dolů, ale pořád
celkem v pohodě. I se svou rolí jsem
byl spokojen, jen jsem občas chtěl
hrát více přesilovek. Taky hodně záleží na tom, jak se daří celému týmu,
a to nebylo úplně ideální. Cílem bylo
umístit se v top šestce, jenže víceméně celou dobu jsme se pohybovali na
sedmém místě,“ bilancoval exkluzivně pro Večerník Petr Pohl.
Jenže přišel Nový rok a chvíli po
něm i duel s Krefeldem, načež problém byl na světě. Pochroumané

koleno znamenalo téměř dvouměsíční stopku. „Natrhl jsem si vnitřní
boční vazy. Nebyla to sranda, asi osm
týdnů jsem byl mimo hru. Ale do té
doby jsem dlouho neměl větší zranění, tak se nedá nic dělat. Aspoň jsem
se celkově mohl dát pořádně do kupy
a připravit na comeback,“ vracel se
k nešťastnému momentu. Další
musel skousnout hned na počátku
března, kdy se vracel zpátky na led.
Soupeřem pro předkolo play-off se
Pohlovu týmu staly Brémy a desátý
celek po základní části šel dál, když
zvítězil 4:1 a 6:5. Někdejší extraligový
finalista s Vítkovicemi a vítěz severoamerické juniorské QMJHL v dresu
Gatineau Olympiques tak stihl už jen
jeden mač.

„Ano, týmový výsledek je zklamáním. Chtěli jsme být v šestce nebo
alespoň udělat předkolo, potom už
nikdy nevíte a třeba Eisbären je nyní
v semifinále,“ poukázal na úspěch
svých nedávných spoluhráčů, kteří
vyřadili Straubing a překvapivě i druhý tým tabulky Mannheim.
Uplynulé měsíce však byly pro
hokejistu draftovaného v minulosti Columbusem Blue Jackets
i velice příjemné, na podzim se totiž
oženil. „Moje manželka Amber je z Floridy a v listopadu během reprezentační
přestávky jsme se vzali. Nyní odpočíváme právě na Floridě a možná pojedeme
na nějaké menší líbánky, třeba na Bahamy nebo do Karibiku, když je to tak blízko,“ pousmál se Petr Pohl.
(spo)
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VEČERNÍKU

RAYSHAWN SIMMONS

PROSTĚJOV Do posledních tří zápasů skupiny play-out
půjdou basketbalisté Prostějova s nepříjemnou jistotou. Bez
ohledu na zbývající výsledky si zahrají baráž o udržení nejvyšší
domácí soutěže. Ani tři případné výhry v řadě nemůžou stáhnout jejich současnou ztrátu na předposlední místo v tabulce,
které znamená záchranu. Orli budou v příštích dnech bojovat
o holé přežití mezi elitou…

V posledních dvou zápasech vylepšil svá dosavadní maxima americký rozehrávač v prostějovských
službách. V počtu nastřílených trojek, v trestných
hodech i získaných faulech nebo obranných
doskocích. V Brně jeho koeficient úspěšnosti skončil na vysoce nadprůměrném
čísle 28. Celkově pak ve druhém a třetím kole skupiny play-out nejvyšší
domácí soutěže nasbíral luxusních
třináct asistencí. Škoda, že jeho následovníci pokulhávali...

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

Jan
TOMANEC

„Je to realita, ke které jsme se v posledních týdnech našimi výsledky blížili. Nedokázali jsme dotáhnout ani nadějně rozehrané zápasy. Třeba v posledních dvou
kolech tým dvakrát vedl ještě v poslední
čtvrtině, a přesto prohrál. Když se to
všechno sečte, je z toho baráž,“ konstatuje
zklamaný předseda Orlů Ivan Pospíšil.
Poslední zápasy můžou sloužit basketbalistům jako příprava na rozho-
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Poslední zápasy
budou zdarma
Prostějov (lv) – Ještě dva domácí
zápasy čekají ve skupině play-out
na hráče Prostějova. Tím prvním
bude středeční utkání s týmem Jindřichova Hradce, které se hraje od
18:00 hodin. „Se soupeřem jsme
prohráli všechny letošní zápasy.
Chceme tuto bilanci alespoň trochu
vylepšit v domácím prostředí,“ přeje
si trenér Zbyněk Choleva. Na tento
i závěrečný zápas s Brnem 6. května
budou mít basketbaloví fanoušci
volný vstup. „Přes špatné výkony
nám zachovali přízeň a takový malý
dárek si zaslouží,“ uvedl předseda
klubu Ivan Pospíšil.

Junioøi vyhráli
turnaj v Nizozemí
Prostějov (lv) - Po neúspěšném vystoupeni v play-off extraligy si prostějovští junioři „U19“ vylepšili náladu
vítězstvím na výborně obsazeném
mezinárodním turnaji H.N.B.T. v nizozemském Groningenu. Mladí Orli
zdolali ve skupině družstva bosenské
Tuzly 59:53, porazili domácí celek
SelGro 71:47 a remizovali s německým družstvem Artland Dragons
64:64. V semifinále pak nastoupili
proti domácímu Donar Groningen,
který porazili 60:54 a ve finále proti
výborně hrajícímu litevskému Basketball Academy Kaunas triumfovali
po výsledku 77:62. Basketbalisté
Prostějova posbírali také individuální
ocenění. František Váňa se stal nejlepším ofenzivním hráčem a Martin
Nábělek byl vyhlášený jako MVP
celého turnaje.

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz

Q,-C hrozba se

OREL

RYCHLÝ


letos slavíme jubileum...

dující duely rozehraného ročníku.
Nebudou již pod tlakem, což může
jejich výkonu pomoci. „Zapomněli
jsme vyhrávat,“ posteskl si v minulých
týdnech kouč Zbyněk Choleva.
Jeho slova se na palubovce potvrzovala. V koncovkách byli Orli svázaní
a často přišli o slibný náskok v závěrečných třech nebo čtyřech minutách. „Je to otřepaná fráze, ale platí.
Výsledky jsou o hlavě,“ připomíná
lodivod prostějovských basketbalistů.
Do baráže můžou jít z první ligy
oba finalisté. Největšími favority
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Foto: www.basketbrno.cz

jsou týmy Královských sokolů z
Hradce Králové a Litoměřic. Na
jména soupeřů si ale v Prostějově
musí počkat, protože v první lize
se hraje teprve čtvrtfinále. Navíc se
ještě ani neví, zda budou mít kluby o

start v baráži zájem. „Možná se bude
hrát skupina se třemi týmy, možná
bude rozhodovat jeden zápas s Hradcem. Variant je více,“ krčí rameny asistent prostějovského trenéra David
Hájek.

Ethan
Jacobs
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PROSTĚJOV Mizerně odehraný
první poločas výrazně ovlivnil další
zápas skupiny play-out mezi Prostějovem a Ostravou. Domácí nedokázali ubránit na půl plynu hrajícího
soupeře a dlouho prohrávali dvouciferným rozdílem. Přestože se
po obrátce zlepšili, prohráli 72:76
a jejich ztráta na předposlední Brno
díky výhře jihomoravského celku
v Jindřichově Hradci vzrostla na tři
body.

Ladislav Valný

První čtvrtina přitom nebyla z pohledu Prostějova beznadějná. Ani jeden
ze soupeřů si nedokázal vybudovat
větší náskok, i když mírně lepší střeleckou úspěšnost měli basketbalisté
Nové huti. Orli přesto vstupovali do
druhé desetiminutovky pouze s minimálním mankem - 22:23.
Pak ale Ostrava díky úspěšným
střelám Vojtěcha Bratčenkova a aktivního rozehrávače Canady odskočila až na rozdíl patnácti bodů. V tu
chvíli se však v několika případech
připomenuli prostějovští střelci
z dálky a dokázali hostující nápor
zastavit. V poločase tak Hanáci
ztráceli sedm bodů za stavu 40:47.
Oba soupeři se ve třetí čtvrtině pre-

zentovali zlepšenou obranou. Střelci
z těžkých pozic míjeli své pokusy
a body na světelné tabuli přibývaly
hodně pomalu. Tým Prostějova byl
přece jen o kousek úspěšnější a před
poslední čtvrtinou prohrával pouze
58:62.
Ve 32. minutě šli Orli po střele
Fitzpatricka dokonce do vedení
63:62. Tři minuty před závěrečnou
sirénou to bylo 68:64, koncovka ale
patřila Ostravě. Bojovník Sehnal sice
košem, ziskem a dvěma šestkami
snížil na 72:73, Dokoupil ale z následné trojky neuspěl a závěr si hosté
pohlídali z čáry trestného hodu.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

  !"#$ %$
„Dostat od chodící Ostravy za první poločas téměř padesát bodů je strašné…
To byla z naší strany prostě hrůza. Úvodních dvacet minut jsme jednoduše
prospali. Dobrá byla až koncovka poločasu, ta nás udržela ve hře. Poslední minuty jsme nezvládli. Tři minuty před koncem tým vedl o pět bodů, ukázalo se
ale, jak dlouhá je to v basketbale doba. Nakonec bylo utkání o jednom koši.
Ostrava ho dala, my ne…“
' ()'*+!, 
„Na můj vkus to bylo zbytečně nervózní utkání a sami jsme se o to postarali.
Vedli jsme o patnáct bodů. Místo toho, aby hráči náskok udrželi do poločasu,
tak přestali hrát. Soupeř se dostal na sedm bodů a byl zpátky v zápase. Postupně se tým vrátil ke hře z první půle a projevilo se to i ve skóre. V koncovce byla
klíčová trojka Popoviče, která zařídila naše vítězství.“
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BRNO,
PROSTĚJOV
Na
úspěch, který by znamenal desáté vítězství v sezóně, čekají
basketbalisté Prostějova od 18.
března, kdy porazili Brno. Proti stejnému soupeři nastoupili
ve třetím kole skupiny play-out
a věděli, že pouze vítězství jim
dá naději, že se vyhnou baráži. Nepovedlo se. Orli prohráli
75:81, přestože ještě v průběhu
poslední čtvrtiny vedli až od
dvanáct bodů.

Začátek utkání zastihl hráče Prostějova ještě v kabině. Než se stačili rozkoukat, prohrávali 0:10 a nestačili na
soupeře ani na jedné polovině kurtu.
Až po několika minutách začali být
konkurenceschopní a začali sami
bodovat. První čtvrtinu nakonec
zakončili s mankem sedmi bodů 12:19. Druhá čtvrtina přinesla naději. Slušnou obranu podpořili střelci
pod brněnským košem. Domácí inkasovali dvaatřicet bodů a sami měli
problém se zakončením. Svěřenci
Zbyňka Cholevy díky tomu nejprve
vyrovnali a o chvíli později se sami
dostali do vedení. V poločase měli
na své straně drobný náskok - 44:39.

V podobném duchu se odehrávala
také následující desetiminutovka.
Opakovaně se dokázali prosadit pivoti,
kteří celkově zaznamenali dvaačtyřicet
bodů. S jejich pomocí náskok Orlů
pomaličku narůstal. Na konci čtvrtiny dosáhl osmi bodů a Hanáci mířili
k jubilejnímu vítězství v sezóně. Vše
vypadalo nadějně ještě necelé čtyři minuty před koncem. Za stavu 75:69 ale
hostující výběr naprosto odpadl. Brno
se vzepjalo k velkému výkonu. Domácí trefovali těžké trojky, byli úspěšní při
trestných hodech a k tomu byli úspěšní i v defenzivě. Dvanáct inkasovaných
bodů v řadě poslalo Prostějov do zápasů o udržení…
(lv)
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„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, je to skupina play-out a soupeři jsou
vyrovnaní. Šlo o to utéct z možnosti dostat se do baráže. Zápas jsme začali
dobře, pak přišla černá chvilka a vrátili jsme soupeře do utkání. Ve druhé čtvrtině jsme ještě fungovali v útoku, ale katastroficky jsme hráli v obraně. Soupeř
trefoval většinu střel, my jsme však věděli, že toto nemůže vydržet. Ve čtvrté
čtvrtině jsme hráli vabank a vyšlo to.“
  !"#$ %$
„My jsme do utkání nevstoupili dobře, ale pak jsme se zvedli a první půli jsme
odehráli slušně. Ve třetí čtvrtině jsme si některými pěknými kombinacemi vytvořili náskok až dvanácti bodů, v posledních čtyřech minutách jsme se však
nedostali ke střele. Brno nás trestalo z pod koše, šestkami nebo trojkami a konec se nám vůbec nepodařil. Nadechovali jsme se k vítězství, bohužel jsme
zase prohráli. Střelecky se nezapojilo dost hráčů.“

Basketbalové odbory povede bývalý Orel
PRAHA Po fotbalistech a hokejistech založili svoji hráčskou asociaci také basketbalisté. Organizace by měla naplnit funkci hráčských odborů. Jejím hlavním smyslem má být ochrana hráčů v
nejvyšších soutěžích v Česku při jednání s kluby a orgány basketbalové federace. Zakladatelem je dlouholetý reprezentant Pavel
ace jsem uvažoval ještě před svým od- rr Jaké jsou cíle asociace kroPumprla, který je prvním předsedou nové asociace.
mě zmíněné právní ochrany
chodem do zahraničí.“

Pavel Pumprla

exkluzivní rozhovor

více informací
   

www.
vecernikpv.cz

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

rr Co vás přivedlo k myšlence založení hráčské asociace?
„Tato organizace u nás chyběla. Má pomáhat při jednání s kluby. Měla by být
oporou především pro hráče. Těm napří-

klad nabídne právní ochranu při podepisování profesionálních smluv nebo při jejich přerušování bez vážného porušení.“
rr Tato myšlenka vás napadla
v průběhu současného zranění?
„To ne. Ale ukázalo se, že všechno zlé je
k něčemu dobré. Sice teď kvůli zranění nemůžu hrát, ale zase jsem se mohl
věnovat spoustě věcí kolem vznikající
asociace. Ale o založení hráčské asoci-

rr Podařilo se vám oslovit nějaké

další špičkové hráče?
„Ve výkonném výboru je děčínský kapitán Jakub Houška a Michaela Uhrová,
někdejší reprezentantka a mistryně světa v basketbalu 3x3. Mezi ambasadory
patří nymburský pivot Petr Benda nebo
nedávné hvězdy Eva Hlaváčková Vítečková s Veronikou Bortelovou. To je pro
začátek skvělé.“

hráčů?
„Chceme podporovat
profesionální sportovce ve studiu
v průběhu kariéry a pomáhat jim
Foto: internet
s přípravou na
život po skončení sportovní kariéry. Chtěli bychom nabídnout servis pro
Rádi bychom zajistili profesionální cizince, kteří přijdou hrát do českých
lékařskou péči pro amatérské hráče. soutěží. Plánů máme hodně.“

letos slavíme jubileum...

Pondělí 24. dubna 2017
www.vecernikpv.cz
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Majlont se na Hané Veteráni hrají

zašlapat nenechal stále prim GREWIS
Kostelečtí nezachytili úvod a v závěru chybovali
SO KOS
SHC MAL 33:36
VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

KOSTELEC NA HANÉ Parádní
představení. Z pohledu nezaujatého
diváka, se nedělní podvečer v kostelecké sportovní hale musel líbit. Domácí parta se střetla v přímém boji o
třetí příčku s Maloměřicemi a v bouřlivé atmosféře oba celky předvedly
skvělou bitvu. Ke smutku domácích
fanoušků v ní však tahali za kratší konec domácí borci a nakonec odešli
N F  5 '6      $(#  
poraženi rozdílem tří branek. „Malo
!5 ) $ D
měřice ukázaly, že mají kvalitní tým.
My jsme se nevyvarovali chyb, které však nesložil zbraně a zvýšenou bojov- na Honzu Smékala. Hosté byli lepší,
nás stály lepší výsledek,“ poznamenal ností se začal nenápadně přibližovat. Po potvrdili kvalitu. Myslím, že bychom to
smutně domácí kouč Jiří Grepl.
deseti minutách už ztráceli domácí jen utkání těžko vyhrávali, i kdybychom lépe
čtyři branky – 21:25 a utkání začínalo zvládli první poločas.“
původní
Kosteelčtí se budou moci rozloučit ase
mít novou zápletku.
reportáž
Hala začala bouřit ve druhé polovině svými fanoušky s vydařenou sezónou
pro Večerník
druhého dějství. Rozjetý Kostelec na- hned v příštím kole. Představí se opět na
sázel šest branek v řadě a ze stavu 21:27 domácí palubovce proti Velkému MeziZdeněk
bylo rázem vyrovnáno – 27:27! „V té říčí. Utkání se hraje v neděli 30. dubna od
VYSLOUŽIL
atmosféře se muselo hrát dobře. Kluci se 10:30 hodin v kostelecké Sporotvní hale.
Kosteleckým nevyšel hlavně vstup do vyhecovali, zabrali,“ poznamenal Grepl.
zápasu. Hosté povzbuzováni početnou Zkušený tým Maloměřic se však nesloskupinou příznivců nasadili k trháku a žil a bojovalo se o každý míč. Oba celky
udržovali si v první půli vysoký náskok. se tahaly gól za gól a čtyři minuty před
S lehkostí se dostávali do koncovky a koncem bylo – 30:30. Štěstěna se však
zaskočený Kostelec nenašel účinnou tentokrát přiklonila na stranu hostujícího
protizbraň. „První poločas byl z naší souboru, jenž odskočil na čtyři branky
strany velmi špatný. Dostat v domácím a bylo rozhodnuto – 30:34. „Do druhé PROSTĚJOV Dlouhé čekání
prostředí jedenadvacet branek je moc. půle jsme změnili obranné postavení na prvoligovou výhru skončilo.
Nefungovala nám obrana, s tím souvisel i a myslím, že se to vyplatilo. Bohužel, Nohejbalisté Sokola I Prostějov
výkon brankářů. Myslím, že to byl důvod v momentu, kdy se nám podařilo srov- absolvovali v sobotu na domácí
naší porážky,“ komentoval nezvládnutý nat, jsme udělali dvě technické chyby a půdě své první utkání letošního
první poločas Jiří Grepl.
posadili soupeře opět na koně,“ litoval ročníku 1. ligy nohejbalu s tradičMaloměřičtí si v úvodní půlhodině vy- zbytečných ztrát Jiří Grepl a pokračoval: ně těžkým protivníkem Avií Čakotvořili sedmibrankový náskok, který se „Utkání se odehrálo v solidní atmosféře. vice „B“. Celek Sokola I Prostějov
zdál při rozpoložení sil zlomový. Kostelec Soupeř byl dobře nachystaný zejména nastoupil kromě Tomáše Roby
v nejsilnější sestavě. „K vítězství
nám pomohla především důrazná
hra smečařů,“ usmíval se po delší
době trenér prostějovských nohejbalistů Richard Beneš.
Domácí nastoupil v sestavě – KlauMONTE CARLO, PROSTĚJOV prostějovský tenista odhlásil z ná- dy, Matkulčík, Valenta, Wiesner,
Ve třetím kole skončila cesta To- sledujícího turnaje v Barceloně.
Ftačník, Příhoda, Kolář a Deutsch.
máše Berdycha na turnaji v Monte Stejně jako před rokem skončil ve Na úvod nastoupila staronová dvojCarlu. Po třísetových výhrách nad druhém kole Jiří Veselý. V utkání ka Ftačník, Wiesner a udělala v průRusem Kuzněcovem a Němcem se Švýcarem Wawrinkou sice uhrál běhu zápasu několik nevynucených
Haasem nestačil na chorvatského druhou sadu, v rozhodujícím dějství chyb. To mělo za následek porážku a
bombardéra Čiliče.
se však prosadil třetí nasazený hráč vedení hostů – 0:1.
Druhou sadu sice dotáhl do zkráce- turnaje.
K obratu zavelel druhý pár Klaudy,
né hry, v ní ale neuhrál ani jeden míč. Ve stejné fázi se rozloučil také Adam Matkulčík. „Zahráli především na
Porážkou přišel o možnost vrátit Pavlásek na challengeru v Saratoze. útoku téměř bezchybně a bylo srovse do světové desítky. „Nebyl jsem Čtvrtý nasazený nestačil na domácí- náno,“ popsal Beneš. Trojice přinesly
úplně ve své kůži,“ uznal Berdych, ho Sandgrena.
(lv) herní i bodový obrat ve prospěch
kterého limitovalo bolavé rameno.
Výsledky najdete Sokola I Prostějov. Nejprve sestava
Kvůli zdravotním problémům se
na straně 26 dnešního vydání Valenta, Ftačník a Wiesner po ško-

obhájil Aris Cup!

PROSTĚJOV Do roka a do dne.
VIDEO&FOTOGALERIE
Hokejisté plumlovského Grewisu
klikni na
opět ovládli prestižní posezónní
www.vecernikpv.cz
klání hobby hráčů – Aris Cup. Obdobně jako v minulém ročníku si
na pozvednutí trofeje museli počkat až do nájezdů. V dramatickém
finálovém boji nakonec přetlačili
mladší vyzyvatele Vandals. Třetí příčku obsadili borci s názvem
Pruhované komando.
Letošního ročníku se zúčastnilo devět týmů a největším favoritem byli
plumlovští Grewis. Velké naděje na
dobrý výsledek si dělala i sestava SK ;#$  *  .  5 6    1 ( ' $ $   ( <
Foto: Michal Kadlec
Prostějov 1913 a tradičně kvalitní mana Arise -
soubor dali dohromady Vandals.
:`%g%}`©.|,.?#(q7
Zatímco Grewis roli favorita potvr6. BLUES PROSTĚJOV
zovali celý turnaj a bez větších obtíží 1. GREWIS PLUMLOV
7. HC JOHNY FIAT PŘEROV
propluli až do finále, SK 1913 ztros- 2. VANDALS PROSTĚJOV
3.
PRUHOVANÉ
KOMANDO
8. DRACI BRNO
kotal už před semifinálovými brana4.
HC
MEDVĚDI
PROSTĚJOV
9. ČERVENÝ HRÁDEK
mi na Medvědech. Obdobně jako
5. SK PROSTĚJOV 1913
Grewis se dostali do titulového boje
i Vandals. Samotný finálový zápas V nich byli úspěšnější borci v mod- pitán Michal Janeček pozvedl vítězný
měl emoce a rozhodly ho až nájezdy. rých dresech a po roce tak znovu ka- pohár.
(zv)

Sokol I doma na úvod exceloval:
Čakovice si odvezly vysokou porážku!

Berdych nevyužil možnost

vrátit se do TOP TEN...

lácky prohraném prvním setu v dalším průběhu zabrala a v dramatické
koncovce urvala další prostějovský
bod ve svůj prospěch. Navázala na
to vzápětí druhá sestava Prostějova
ve složení Klaudy, Matkulčík a Příhoda. Nedali svému soupeři žádnou
šanci a pouhých devět bodů soupeře
znamenalo trhák a nadějné vedení –
3:1,“ líčil Richard Beneš.
V loňském roce tradiční silná zbraň
Sokola I singl a vložená dvojka konečně opět zafungovala. Dřívější excelentní singlista Klaudy si se svým
soupeřem doslova pohrál a hladce
vyhrál 2:0. I nově složená a na tréninku dobře připravená vložená dvojka
Příhoda, Kolář podala výborný výkon a jasně vyhrála ve dvou setech.
Celkově tedy 5:1 a soupeř pomalu
balil zavazadla na zpáteční cestu do
Prahy. Závěrečný vítězný bod zaznamenala trojka vedená Valentou,
přičemž v průběhu utkání domácí
trenér ještě poslal do hry další hráče
z kádru Deutsche a Koláře. Vítězství
6:1 je pro soupeře kruté ale nelze jej
přeceňovat, chyběli mu ze základního kádru dva kvalitní hráči.

Juniorkám OP těsně utekl postup do první ligy
PROSTĚJOV Opravdu hodně
blízko k vysněnému průniku do
1. ligy juniorek se letos dostaly
mladé volejbalistky TJ OP Prostějov. Nejprve suverénním způsobem ovládly krajský přebor
2016/2017 a následně směřovaly
i k úspěchu v kvalifikaci o účast v
příštím ročníku vyšší soutěže, jenže postupová radost jim nakonec
o fous unikla.
V minulých sezónách se naděje
„ópéčka“ do baráže opakovaně ani
nedostaly, když v nejvyšší krajské
soutěži pokaždé těsně zaostaly za
vítěznou Olomoucí. Tentokrát však
bylo od začátku zřejmé, že svěřenkyně trenérské dvojice Ladislav Sypko
- Jaroslav Klusák hanácký rival už nezastaví. Družstvo TJ šlo od vítězství
k vítězství, postupně si vybudovalo
velký bodový náskok a navzdory
dvěma porážkám v odvetách dlouhodobé části krajský přebor naprosto přesvědčivě opanovalo. „Oproti
přeborům v jiných krajích je ten náš

asi trochu slabší a je pravda, že letos
jsme v něm byli jasně nejlepší. Holky
předváděly celou sezónu dobré i vyrovnané výkony bez větších výpadků, prvenství si jednoznačně zasloužily,“ zhodnotil kouč Sypko.
Na řadu pak přišla výše zmíněná
kvalifikace o prvoligovou soutěž
2017/18. Konala se v Kroměříži a
ze šesti zápolících kolektivů čekala radost na dva nejlepší. Tým OP
vstoupil do turnaje dobře, neboť po
prvním mizerném setu otočil úvodní duel s Boskovicemi na 3:1. Vzápětí sice podlehl domácímu výběru
1:3, ale poté smetl Karvinou i Nový
Jičín 3:0 a před závěrečnou bitvou
proti Valašskému Meziříčí měl jednu jistotu: jakákoliv výhra znamená
vytoužený postup! Bohužel soupeř
lépe zvládl vyrovnané koncovky dramatických sad číslo jedna i dva, rozhodující souboj posléze urval 3:1. A
na prostějovská děvčata těsně zbyla
nepostupová třetí pozice, kterou logicky oplakala.

: "I$

 7{ QfI $

1. TJ OP Prostějov A 101, 2. TJ Tatran Litovel 84, 3. VK UP Olomouc A
83, 4. KRS Uničov 70, 5. TJ Šumperk 69, 6. Volejbal Přerov B 45, 7. Volejbal Přerov C 33, 8. TJ OP Prostějov B 29, 9. TJ Sokol Šternberk B 20, 10.
VK UP Olomouc B 4.
: ]W _ 7
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Boskovice 3:1 (-14, 23, 19, 17), Kroměříž 1:3 (-15, 22, -20, -22), Karviná
3:0 (17, 17, 20), Nový Jičín 3:0 (20, 11, 19), Valašské Meziříčí 1:3 (-22,
-22, 13, -19).
: ]W _ 7¨ QfI $ I(

1. VK Valašské Meziříčí 11, 2. VC Kroměříž 10, 3. TJ OP Prostějov 9, 4.
VK Karviná 9, 5. TJ Minerva Boskovice 4, 6. TJ Nový Jičín 2.
„Valašské Meziříčí bylo o trochu lepší než my a postoupilo zaslouženě,
zatímco Kroměříž spíš vytěžila maximum z domácího prostředí. Těsný
neúspěch nás samozřejmě moc mrzel, ale dá se říct, že už snad přebolel. Asi jsme trochu doplatili na nižší
počet těžkých zápasů během roku
v porovnání se zmíněnými soupeři. I přes konečný nepostup chci za
dobrou uplynulou sezónu pochválit

celý tým a zejména největší oporu
Terezu Vymazalovou, která družstvo
výborně táhla a navíc se prosazovala
také ve druhé lize žen. Těsným setrváním v krajském přeboru pro nás
nic nekončí, naopak jedeme dál. A
v příštím ročníku zkusíme do první
ligy juniorek proniknout znovu,“
ujistil Sypko.
(son)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

„Co říci k utkání. Pro přítomné diváky byl zápas za strany domácího
celku velmi dobrý a nepostrádal svou
kvalitu. Podařilo se nám na tréninku
zlepšit hru dvojic, i když zdaleka to
nebylo ještě dle mých představ. K
vítězství nám pomohla především
výborná a důrazná hra smečařů, jako
kolektiv nemám k žádnému hráči
zásadní připomínky. Z jednotlivců
bych pochválil výborného Matkulčíka a zkušeného Klaudyho, ale jak již
jsem předeslal, dobře zahráli i všichni

ostatní svěřenci,“ chválil bez výjimky
všechny své svěřence trenér Beneš.
Další zápas nás čeká Sokol I v sobotu na Startu Praha, kde v minulosti
získali Prostějovští pouhý bod za
remízu a ani tentokrát to nebude
vůbec lehký zápas. „Určitě bych bral
remízu. Doma se představíme hned
dvakrát, a to 6. a 7. května od 14.00
hod., kdy hostíme v derby Přerov a
nebezpečnou a kvalitní Zruč-Senec,“
uzavřel pozvánkou spokojený trenér
Sokola I.
(zv)

h.%`)g.hq
2. kolo: AC Zruč-Senec 2004 – SK Start Praha 6:2, SKN Žatec – TJ Spartak MSEM Přerov 6:1, TJ Sokol I Prostějov – TJ AVIA Čakovice „B“ 6:1,
TJ Sokol Horažďovice – VYNK Hapon - MNK SILNICE GROUP
Modřice 2:6.
Předehrávka 13. kola: TJ Spartak MSEM Přerov - TJ AVIA Čakovice
„B“ 6:0.
1.
Modřice
3
3 0 0
18:8
6
2.
Zruč-Senec 2004
2
2 0 0
12:3
4
3.
SKN Žatec
2
2 0 0
12:5
4
4.
TJ Sokol I Prostějov 2
1 0 1
10:7
2
5.
MSEM Přerov
4
1 0 3
10:18
2
6.
Čakovice „B“
3
1 0 2
7:15
2
7.
Start Praha
2
0 0 2
6:12
2
8.
Horažďovice
2
0 0 2
5:12
2
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

FLORBAL JE NEJDYNAMIČTĚJI SE ROZVÍJEJÍCÍM SPORTEM
Prostějovsko však zatím za zbytkem republiky hodně pokulhává...

PROSTĚJOVSKO Pětadvacet let a jsou dvojkou! Florbalový boom,
který se v posledních desetiletích šíří ze severní Evropy do zbytku světa, zasáhl
naplno i Českou republiku. Vznik organizovaného florbalu v naší kotlině datuje rok
1992, což znamená, že letos tento halový sport slaví zajímavé výročí pětadvaceti let! Za tuto z pohledu historie relativně krátkou dobu se sport s děravým míčkem
dostal na úroveň druhého nejrozšířenějšího tuzemského sportu! V současné
době hraje florbalové mistrovské soutěže přes 2 200 družstev a na finálová utkání,
v nichž se hraje o titul mistra republiky, chodí pravidelně přes deset tisíc diváků.
exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník
Zdeněk
VYSLOUŽIL
Co se skrývá za popularitou zprvu netradičního sportu? V první řadě blízká
podoba s ledním hokejem, který je
považován za náš národní sport. Na
rozdíl od něj má však jednu nespornou
a v současné době i hodně podstatnou výhodu, a sice náklady. Zatímco
provozování a hlavně financování začínajícího hokejisty se pohybuje ročně v desetitisícových částkách, malý
florbalista nepotřebuje kromě vstupní
investice v řádu několika stokorun
prakticky nic. Sportovní příznivci starší
generace, kteří jako sport uznávají výhradně fotbal nebo hokej, přimhouří
oko ještě nad atletikou, házenou nebo
volejbalem, sice mladému sportovnímu odvětví těžko přijdou na chuť, ale
z úst letitých trenérů tradičních sportů
zní slovo florbal čím dál častěji. „Bojujeme o každé dítě. Obrovskou konkurencí je florbal, ten odčerpává spoustu
talentů,“ znějí podobné nářky z úst většiny mládežnických fotbalových nebo
hokejových trenérů.

V èem tkví kouzlo
fenoménu doby?
Proč stále více mladých lidí a především dětí inklinuje právě k florbalu?
V první řadě je to pohodlnost a nenáročnost. Florbal je bezkontaktním
sportem, hraje se ve vyhřáté tělocvičně
a potřebujete pouze hokejku. Dalším
a dost výrazným závažím na miskách
vah je i celková atmosféra. Florbal
hrají především mladí a vcelku volnomyšlenkářští lidé. Atmosféra hlavně
v začátcích tohoto sportu byla zcela
jiná než u tradičních sportů. Florbalové vedení si moc dobře uvědomovalo,
že základ je v masovosti. Při náboru se
tedy žádnému dítěti nestalo to, co při
hokeji nebo fotbalu, že by mu trenéři
řekli. ´ty na to nemáš, už nechoď!´.
Florbalisté do své rodiny hlavně
v začátcích vzali úplně každého

a nebylo pro ně problémem, založit
vedle elitních „A“-týmů ještě béčka nebo dokonce i céčka, kde našli
uplatnění úplně všichni. Další a hodně podstatnou věcí je i provázanost se
studenty. Prakticky na každé základní
a střední škole mají ve sportovním
skladu florbalové hokejky, branky
i míčky. V největším multisportovním
projektu „Sportovní liga základních
škol o Pohár ministryně školství“ je
právě florbal nejpopulárnější a v letošním ročníku se do něj zapojilo téměř
tři tisíce školských týmů. Navíc se vám
dítě z florbalového zápasu či tréninku
vrátí s nějakou bolístkou zcela výjimečně, na rozdíl od většiny ostatních
mnohem tradičnějších sportů.

Nespí na
vavøínech
Z výše uvedeného by se dalo usuzovat, že florbalisté mají vystaráno
a budoucnost je zářivá. Vždyť podle
výzkumů už má aktivní zkušenost
s tímto odvětvím více než polovina
české populace. „Stále se považujeme za velice mladý sport. O to více
si vážíme, kam se nám podařilo dostat. Nebylo jednoduché překonat
období, kdy florbal nikdo neznal
a pokud jste vyšli s ´florbalkou´ na
ulici, považovali vás za exota. Nyní si
stále zvykáme, jaké je řídit obrovský
sport,“ komentuje rozvoj florbalu Filip
Šuman, prezident florbalové asociace.
Stále rostoucí popularita tohoto sportu
směřuje nevyhnutelně i k profesionalizaci. Momentálně je taková soutěž ještě
v nedohlednu, ale svaz eviduje již více než
padesát trenérů, kteří se florbalem živí.

Mezinárodní
boom
S výhledem do budoucna mohou být
florbalisté vskutku optimističtí. Sice
stále patří mezi nejmladší sporty, ale
má velmi dobře nakročeno k olympijské účasti. První krůčky už tento sport
udělal do Afriky a neskutečný zájem
je o tento sport v Číně. V současnosti
se hraje organizovaně přibližně v devadesáti zemích, z nichž je šestašedesát členem mezinárodní federace IFF.
V letošním roce se florbal poprvé oficiálně představí na Světových hrách.

F   4 4 ( '    (     D ,        '   ' 
    C ( !  ( 0(   JM 
!5 ) $ D

Region
pabìrkuje
Prostějovsko je v porovnání se
zbytkem tuzemska opravdovou
Popelkou. Zatímco napříč celým
Českem probíhají již několik let
organizované mistrovské soutěže
i na úrovni jednotlivých regionů,
zde působí pouze tři oddíly. Tím
nejstarším je FbC Playmakers, který
to v nejslavnější minulosti dotáhl až
do druhé nejvyšší soutěže. Dalším
je SK K2 Prostějov, který od začátku klade důraz na práci s mládeží.
V současnosti má jako jediný zástupce regionu všechny mládežnické kategorie a navíc i družstvo žen. Třetím
a nejmladším oddílem je TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK. V současnosti
působí „A“-týmy výše zmiňovaných
oddílů v Regionální lize, což je v hierarchii lidově řečeno pátá nejvyšší
soutěž. Pro přesnější představu - nejvyšší je Extraliga, následuje 1. liga,
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SK K2 Prostějov
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22 členů

4.
6.
7.

20
20
20

12 0
9 1
8 3

8
10
9

112:100
122:126
103:107

152
60
98

36
28
27

52.94
44.74
28.00

`

77.50
73,91
80.00
`

81.82
78.12
62.86
`

78.57
75.00
62.86

# Q  J¬77
FbC Prostìjov

1. Daniel Miczek
2. Zdeněk Fojt
3. Radim Zbránek
4. Marek Bouda
5. Milan Fojt

44
35
24
20
16

SK K2 Prostìjov

1. Jakub Krnáč
2. Libor Čmela
3. Jan Hél
4. Michal Vašut
5. Jindřich Kratochvíl

29
29
24
23
21

Kostelec n.H. -HK

1. Jiří Drčka
47
2. David Krychtálek 28
3. Denis Milar
21
4. Jan Sedláček
21
5. Ivo Grepl
16

dále dvě skupiny Národních lig a čtyři
divize. Samotná regionální soutěž
stojí v nejvýše v rámci Olomouckého a Moravskoslezského kraje, takže
jakýmsi fotbalovým krajským přeborem. Výsledkově nejlepším celkem
Prostějovska je FbC Playmakers, pomyslnou stříbrnou pozici hájí SK K2
Prostějov a třetí je Kostelec Na Hané.

Nejvìtší
je SK K2
V porovnání členské základny
tří zástupců na florbalové mapě
je největším klubem SK K2 Prostějov. Vedle mužského „A“-týmu
v Regionální lize působí „B“-tým   . 1     $    ]  $  ( (    * 
!% 
v Olomoucké lize. Dále má SK K2 vý- !. 
běry dorostenců, starších i mladších i družstvo žen. Oba zbývající oddíly onální lize působí v nižších soutěžích
žáků, přípravek a elévů. Mimo tyto mají v současnosti pouze mužské i „B“-týmy FbC Playmakers Prostějov
chlapecké celky reprezentuje SK K2 výběry. Vedle elitních družstev v regi- a TJ Sokol Kostelec na Hané-HK.

