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letos slavíme jubileum...
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NA VÁŠ NÁMÌT



Michal KADLEC

Exhejtman
opustil ANO
Olomouc (mik) - Bývalý hejtman
Olomouckého kraje Oto Košta vystoupil z hnutí ANO 2011. Zase až
takové překvapení to není, Večerníku tuto možnost připustil už po 27.
únoru tohoto roku, kdy byl odvolán
z funkce. „Hlavními důvody mého
ukončení členství v ANO 2011
jsou způsoby, jakým se mnou hnutí
jednalo a jak ke mně přistupovalo.
Nedokážu si představit, že bych se
s těmito lidmi setkával i nadále. Minimálně lidsky jsou mi teď na hony
vzdáleni,“ uvedl v tiskové zprávě
Oto Košta.

Morbidní „vìzení“
Prostějov (mik) - Kuriózní zásah
mají za sebou prostějovští strážníci.
Řešit museli případ manželů, které
večer správce uvěznil na Městském
hřbitově v Prostějově! „V pondělí
čtyřiadvacátého dubna ve večerních
hodinách byly na hřbitově po dvacáté hodině uzamknuty dvě osoby.
V tomto případě byli na pomoc vysláni strážníci i s klíči od brány. Mladý manželský pár byl vysvobozen,“
uvedla Tereza Greplová z Městské
policie Prostějov.

Bude se støílet!
Prostějov (mik) - Prostějovské
náměstí se změní v bojiště a bude
se i střílet! Atraktivní akci připravil Klub vojenské historie Dukla,
který 10. května od 16.00 hodin na
náměstí T. G. Masaryka předvede
ukázky vojenského umění rumunské armády. Proč? Víte vůbec, že v
květnu 1945 osvobodila Prostějov
nikoliv Rudá armáda, ale jednotka
rumunské královské armády? Tak
vidíte...

PROSTĚJOV Kdo by to byl řekl, že
se v těchto májových dnech bude
republika potýkat se sněhovými
kalamitami! Obzvláště když například přímo v centru Prostějova
můžeme vidět tyto nádherné
rozkvetlé sakury, jejichž snímek
do redakce zaslal čtenář Miloš
Hudeček z Prostějova. Leč stalo se,
naštěstí místní region zůstal až na
výjimky mimo dosah sněhových
vloček. Naplno rozkvetlé okrasné
stromy a zeleň všude okolo pak
dávají jasně najevo, že zima musí
být letos každým dnem poražena.
Vždyť i prostějovský aquapark se
už připravuje na otevření...
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Agentura 
Neuvěřitelná náhoda dopomohla tomu, že Prostějov se může stát
jedním z nejbohatších měst na světě! Jak Agentura Hóser jako první
zjistila, jeden z Prostějovanů nalezl
na dně naší říčky něco třpytivého.
Následný jeho průzkum odhalil naprosto nečekaný objev.
„V sobotu večer jsem se s kamarády
ožral a pak usnul na břehu Hloučely.
Když jsem se ráno vzbudil, chtěl jsem
se opláchnout vodou a v tom jsem
mezi kameny na dně říčky viděl, jak
se tam něco třpytí. Myslel jsem si, že

„8 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKQUOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

tt1POEʏMÓtt

Hadi a štíři zpět pod zem míří. „Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři,“ praví lidová pranostika.
Jestli plazi a škorpioni vylezli začátkem týdne z děr ven, tak se tam zase velmi brzy vrátili. Letošní počasí naplnilo spíše pořekadlo „Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem...“

ttÁUFSâtt

Černá kočka přes cestu? Kdo nic nedělá, nic nepokazí, kdo se jenom veze, nikdy nenabourá... To je i případ zloděje, který v Rumunské ulici naskočil do auta, jež řídil Robert Horváth
zvaný „Štika“. Ten následně naboural do auta patřícího jednomu z prostějovských policistů.
Jelikož Horváth před touto událostí přišel o řidičák, stanul kvůli nehodě před soudem.

tt4UʭFEBtt

Fofr spravedlnost. Boží mlýny prý melou pomalu, ale jistě. V případě osmapadesátileté řidičky, která na parkovišti u Teska nabourala škodovku a pak ujela, si tedy
řádně pohnuly. Pomohli jim policisté, kterým se řidičku snažící se zmizet jako pára
nad hrncem, podařilo vypátrat. Pokud má žena povinné ručení, nebude muset platit
ani korunu. Jestliže ale ne, mírně se prohne...

ttɇUWSUFLtt

Není Mrtvý jako Mrtvý. „Já, kdybych se měl jmenovat Mrtvej, tak ani nelezu do
letadla, ale jdu se rovnou zahrabat,“ odvětila jedna z postav filmu Tmavomodrý svět.
Mezi členy RAF skutečně za druhé světové války působil stíhací pilot s příjmením
Mrtvý, který při jedné z misí zahynul. Tím však podobnost s filmovým Bedřichem
končí. Arnošt Mrtvý se narodil v Hrdibořicích a společně se svým kamarádem Vojtěchem Kubalíkem se dostal až do elity britského letectva. Druhému jmenovanému v
jeho rodné obci odhalili pamětní desku, Mrtvý už tam památku má...

tt1ÈUFLtt

Apollo mimo provoz. Let amerického raketoplánu Apollo 13 trval pouze 5 dní, 22
hodin, 54 minut a 41 sekund. Jeho prostějovský jmenovec vydržel na oběžné dráze
prostějovské kultury přes čtrnáct let. Jak se však říká: každá píseň jednou skončí. A tak
se v oblíbeném klubu konal poslední veřejný koncert, na kterém zahrála prostějovská
kapela s příznačným názvem Mimo provoz. Definitivní tečku udělá páteční After párty po Májelesu už jen pro zvané...

tt4PCPUBtt

Co hudba skrývá? „Dokážu cokoliv, pokud vím, jak to zatančit,“ pravila americká
choreografka Twyla Tharp, která se s Milošem Formanem podílela na muzikálu Hair
či filmu Amadeus. Vyjádřit tancem to, co hudba skrývá, se pokusili v prostějovském
divadle účastníci Krajské postupové přehlídky scénického tance.

tt/FEʏMFtt

Dobrou nepálí? Zkoušku, ve které Jan Hus zcela pohořel, mohly na Filipojakubskou
noc podstoupit všechny čarodějnice. Zatímco staré a suché oheň spálil, mladým a
dostatečně vlhkým by plameny ublížit neměly.

tt1POEʏMÓtt

Prvomájový dar. Říká se, že láska je největší dar. Něco na tom bude. Jisté však je, že
vás ten dar přijde na hodně peněz. Navíc zamilovaný ve svém partnerovi vždy dostane zajíce (případně zaječici) v pytli. Teprve až si po nějakém době zvěřinu z pytle
rozbalí, přijde čas na to, aby si uvědomil, že darovanému zajíci by na zuby koukat
neměl... Ať už je láska krásná či zlá, vždy platí, že její smysl je mimo nás.



Na hrdiny se nezapomíná. Jen
málokterá obec v České republice
se může pochlubit tím, že se v jejím
středu narodili hned dva příslušníci britského Královského letectva
(RAF). Na Prostějovsku k nim
patří Hrdibořice, odkud pochází
Arnošt Mrtvý a Vojtěch Kubalík.
Právě druhému jmenovanému
byla minulý čtvrtek odhalena
pamětní deska.
 



      

to jsou důsledky kocoviny, ale ono ne.
Vlezl jsem do vody, odhrnul kameny
a vytáhl jsem poměrně velký zlatý
valoun! Málem mě z toho klepla
pepka,“ svěřil se Horymír Nebojsa z
Prostějova. „Utíkal jsem hned domů.
Věděl jsem, že manželka bude naštvaná a zase mě zbije jako vždycky
po flámu. Tak jsem si jí chtěl alespoň
udobřit tím kusem zlata. Moc to nepomohlo, schytal jsem pár facek,“ postěžoval si ještě muž pod pantoflem.
Horymír Nebojsa ovšem svůj nález
ohlásil na prostějovském magistrátu.
„Okamžitě jsme zahájili šetření, zda
jde o náhodný nález, nebo je Hloučela opravdu zlatonosná. Nechali jsme
vybagrovat kus dna, a to, co jsme objevili, s námi praštilo o zem. Poté, co
zaměstnanci domovní správy proseli

KRIMI


Pro vesnického provozovatele
hospody jde o těžkou ztrátu.
Škodu za necelých dvacet tisíc
korun, a to ještě není spočítáno
vše, utrpěl majitel pohostinství
na Prostějovsku po navýsost
nezvané návštěvě dosud neznámého pachatele.

19 000
Policisté teď pátrají po lapkovi, který po vloupání sebral v
hospodě patnáct lahví tvrdého alkoholu, z prodejního
automatu si vzal skoro všechny krabičky cigaret, a ještě k
tomu ukradl finanční hotovost. Pokud strážci zákona
dokáží tohoto zloděje dopadnout, hrozí mu až dva roky
kriminálu. A majitel? Snad je
pojištěný...

PØÍŠTÍ ÈÍSLO


V ÚTERÝ
9. KVÌTNA

smradlavé bahno, zůstaly jim na síťkách ryzí zlaté nugety! Hloučela je
plná zlata, a my toho samozřejmě využijeme,“ zareagoval na dotaz Agentury Hóser Jiří Nikamnepospíchal,
náměstek primátorky pro majetek
města a zlatá naleziště.
Jenomže ouha! Celá záležitost zřejmě skončí u soudu, neboť nárok na
bohaté naleziště zlata si dělá i Závodí Moravy. „Je to naše řeka, my se o
ni staráme,“ nechal se slyšet ředitel
Karel Porybný.
Pokud by ovšem soud přiřkl vlastnictví a možnost těžby zlata z Hloučely
městu, bylo by to dobré i pro občany
Prostějova. „Počkáme do rozhodnutí
soudu. Jestliže by zlato patřilo městu
a měli bychom pravidelně roční zisky
z těžby zlata, mohli bychom napří-

klad zrušit jízdné v MHD, okamžitě
bychom postavili kilometrový krytý
bazén v aquaparku a koupili bychom
celou firmu Manthellan,“ vypočítala
možné výhody po zisku zlatého naleziště primátorka Alena Rašáková.
Uvidíme, necháme se překvapit. Po
zveřejnění této zprávy se však dá očekávat, že Hloučelu vezmou útokem
zlatokopové. „Necháme celý biokoridor ohradit plotem, do kterého zapojíme elektřinu. Na ochranu zlatého
naleziště povoláme armádu,“ zareagovali okamžitě prostějovští radní.
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDFKFTNZÝMFOâ 
OJLUFSBLQSBWEJWâBڀSFEBLDF
7FʊFSOÓLVTFPEOʏKEJTUBODVKF



Déšť všechno zkazil! Na tuto akci
se každoročně těší stovky Prostějovanů především z řad školní mládeže. Minulý pátek ale museli organizátoři letošní Den s integrovaným
záchranným systémem zrušit kvůli
počasí. Večerník však udivilo, že
policisté, hasiči, lékaři či vojáci
nenašli společnou řeč a nenavrhli
náhradní termín.


31 318

Takový průměrný základní plat
si vydělají zdravotní sestry v rámci celého Olomouckého kraje.
V celorepublikovém srovnání se
mohou těšit z páté nejvyšší mzdy,
což je lepší průměr. Podobně
dobře jsou na tom v místním regionu i doktoři.
Tématu mezd ve zdravotnictví se
věnujeme na dvoustraně 14-15
 

VYPSANÁ
FIXA

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.

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

Foto: internet

Pardubická pop-punková kapela zavítala uplynulou neděli do
Plumlova, v kempu Žralok vystoupila v rámci Sletu čarodějnic.
A o tom, že skupina potěšila své
početné fanoušky, svědčí skvělá
divácká návštěva. Na koncert zamířili nejen místní, ale také stovky
Prostějovanů!
 



„ASI VÍTR,
NEBO CO...“
Primátorka Alena Rašková
s náměstkem Jiří Pospíšilem
vyjádřila pochybnosti o tom,
že za zničením náhrobku rabína
Horowitze stojí vandalismus
POÈASÍ v regionu

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

I policisté bourají...

Cikán bez idiáku

!
K
A
J
E
AL

Jak mohl policejní šofér takto nabourat, je pedmtem vyšetování.
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Tento snímek byl
hitem sociálních sítí během uplynulého týdne! Podivně odstavená služební škodovka Policie ČR
před jednou z prodejen v obchodní zóně v Držovicích rozesmála stovky uživatelů Facebooku.
Všichni si mysleli, že si šofér udělal jen takový „dobrý den“, nebo
hrozně pospíchal. Jenže, ouha vše je jinak!
Snímek policejního auta „zaparkovaného“ na travnatém ostrůvku v obchodní zóně v Držovicích přeposlal
Večerník mluvčímu Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje

NA VÁŠ NÁMÌT
pro Územní odbor Prostějov a požádal jej o vyjádření, co to má znamenat?! Jaképak bylo naše překvapení...
„Na vámi zaslané fotografii policejní vozidlo neparkuje, ale došlo zde
k jeho havárii. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření. Havárie se obešla bez
zranění osob. Došlo zde pouze ke
hmotné škodě na betonovém sloupku a vozidle, která byla vyčíslena na
jedenáct tisíc korun,“ odpověděl bez
vytáček František Kořínek, mluvčí
prostějovských strážců zákona.
Celkem vzato havarovat může kdokoliv, je to pro každého...
(mik)

zpravodajství

3

NABOURAL
policistovi auto
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tak to je kuriozita!
Opakovaně trestaný Robert
Horváth byl minulé úterý
prostějovským soudem opět
postižen. Tentokrát za to, že
řídil bez řidičského oprávnění.
Okolnosti, za kterých tak činil,

V NEBEZPEÍ
„Jdou z pohřbu a jejich život
je ještě v ohrožení,“ poukazuje
P. Kousal na stav v Brněnské ulici

Pesn toto místo v Brnnské ulici je podle zastupitele Petra Kousala vysoce rizikové. Lidé zde pecházejí silnici, piemž
jsou kv4li hustému provozu ve smrtelném nebezpeí.
Foto: Michal Kadlec

ZIVNĚ

jsou navíc skutečně pozoruhodné. Dle svědků totiž právě
ujížděl od krádeže! Navíc přitom
naboural do zaparkovaného
vozu, který patřil jednomu
z prostějovských kriminalistů...
Ten se díky spolupráci se svými
kolegy postaral o to, aby byl pachatel dopaden.

Reportáž ze soudního jednání
si můžete přečíst na straně 5

SMUTENÍ HOSTÉ

EX

EXKLU

➢

Ztracené batole

samo v kolejišti...
zjistili jsme
KDE ML
RODIE?!

Stailo málo, a opuštného chlapeka pejel vlak. Dít se bez dozoru pohybovalo po nádraží, zamstnanci jej museli vytáhnout dokonce pímo z kolejišt.

PROSTĚJOV Na posledním jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova došlo i na
Koláž Veerníku
kritiku nebezpečné dopravní situace v Brněnské ulici. Podle lidoveckého zastupitele Petra
Kousala jsou zde v ohrožení života zejména pozůstalí, kteří z pohřbu přecházejí silnici mezi Michal KADLEC
Městským hřbitovem v Prostějově a soukromou obřadní síní...
PROSTĚJOV Otřesné, neomluvitelné! Půldruhou „V neděli třiadvacátého dubna vpodvečer bylo oznámeno
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC

„Samotná obřadní síň je pěkná, o tom
není sporu. Nedávno jsem v objektu
byl, bohužel za smutných okolností,
kdy jsem se zúčastnil pohřbu blízké
osoby. Jak jsme přecházeli silnici ze
hřbitova, málem jsme se rovněž ocitli ´na druhé straně´! Jako smuteční

hosty nás totiž mohlo srazit hned
několik aut. Jde o hodně kritické místo.
Chtěl jsem se zeptat, zda je v silách
města tuto nebezpečnou situaci řešit?,“
otevřel vskutku palčivý problém Petr
Kousal (KDU-ČSL).
dokončení na straně 16 >>>

hodinu se po hlavním nádraží v Prostějově toulal bez
jakéhokoliv dozoru chlapeček ve věku dva a půl roku.
Když se motal i v kolejišti před lokomotivou, pracovníci nádraží přivolali policii. Další dvě hodiny
strávili strážci zákona pátráním po otci! Večerník vyzpovídal i očitou svědkyni události, která naštěstí
neměla tragický konec...

z dopravní kanceláře Českých drah, že v
prostorách hlavního nádraží se již nějakou
dobu pohybuje malé dítě bez doprovodu.
Nikdo ho nehledal, bloumal sám dokonce i v kolejišti,“ potvrdila Večerníku
šokující zprávu Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
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na Splávku

PROSTĚJOV První máj, to je Svátek
práce a také svátek zamilovaných.
Zatímco komunisté a jejich příznivci
oslavovali 1. máj v Domamyslicích na
Splávku, sociální demokraté se líbali
v Kolářových sadech. Obě akce navštívil
rekordní počet lidí, mezi nimi nechyběl
ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Bodejť by
ne, když se počasí konečně umoudřilo...
(mik)

2× foto: Michal Kadlec

Reportáže z obou akcí
si můžete přečíst na straně 25
dnešního vydání

➢

Více
tte na
stran
15

„DKUJI VÁM,“
napsala vdova
po V. Koláovi
PROSTĚJOV S hrdostí přijal Večerník poděkování Jaroslavy Kolářové,
manželky nedávno zesnulého dlouholetého prostějovského zastupitele
a bývalého ředitele Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova
Václava Koláře.
„Děkuji autorům dvojstrany 14
a 15 za slova plně vystihující osobnost
mého zesnulého manžela. Myslím, že
si zasloužíte uznání,“ napsala do redakce čerstvá vdova, která na základě
naší prosby přidala ještě pár vět o svém
manželovi. „Psát o někom, koho jsem
znala bezmála padesát let, je zdánlivě lehké, ale mnoho hezkých slov už
bylo řečeno i uvedeno. Za sebe a své
děti mohu říci jen to, že to byl hodný
člověk, spolehlivý a milující otec i dědeček, dobrý manžel. Měl mnoho přátel,
které si dovedl svou bezkonfliktní povahou a vstřícným přístupem udržet,
a oni mu to opláceli věrností. Zachovejme ho ve vzpomínkách,“ přeje si Jaroslava Kolářová, které Večerník ještě
jednou vyjádřil upřímnou soustrast.
(mik, pk)
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STARÉHO
PŘÍPADU

Dohlédneme z Repech #$%& '
  " ()*)+#(,-./)-."
REPECHY Krásný kraj, kterému však
chybí výraznější turistické cíle. Tak
by se dala charakterizovat Drahanská
vrchovina. Změnit to chtějí nadšenci
kolem Penzionu Lada v Repechách,
kteří už před rokem představili projekt nové rozhledny. Jak ale Večerník
zjistil, výstavba se však nepříjemně
protahuje...
Stavba rozhledny Kopaninka se rozjela
v průběhu loňského října. Iniciátoři tehdy mluvili o tom, že by měla být do konce
roku 2016 hotová. To se však nepodařilo.
Zajímalo nás, jaký je aktuální stav. „V současnosti máme dokončenou část základů.
Práce přes zimu nepokračovaly, nicméně
po Velikonočním pondělí se už opět rozjely,“ prozradil Večerníku Břetislav Usnul,
majitel penzionu.
Nová vyhlídka v Repechách by se měla
stát turistickou atrakcí, jakých Drahanská vrchovina v tuto chvíli příliš
mnoho nenabízí. „Z místa je krásný rozhled na Jeseníky, Hostýnské vrhy a Beskydy,“ nastínil Usnul. Rozhledna by měla
stát na vrcholu kopce nad penzionem
v nadmořské výšce 635 metrů nad mořem.
Bude mít dřevěnou nosnou konstrukci
z modřínového dřeva s ocelovým točitým
schodištěm. Vyhlídková plošina je umístěna ve výšce osmnácti metrů nad okol-

Napsáno
pred

30. 4. 2007
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ním terénem, celkově by měla rozhledna
dosáhnout výšky dvaadvacet a půl metru.
Velký otazník se ovšem stále vznáší
nad financováním tohoto projektu.
Předběžné náklady na výstavbu byly odhadnuty na 2,2 milionu korun. „O dotace
jsme žádali Olomoucký kraj i město Prostějov. Jak jsme dopadli, zatím nevíme...,“
poznamenal Usnul, který věří, že tento
rok se už rozhlednu skutečně podaří dokončit.
(mls)

PROSTĚJOV Byla to snad
jediná kaňka na vcelku zdařilé
revitalizaci Smetanových sadů
v Prostějově, která skončila na
jaře roku 2014. Již na podzim
téhož roku ovšem Večerník
jako první upozornil na zhruba desítku uschlých smrčků
i okrasných borovic, které zahradníci záhy vytrhali a zasadili
rovnou nové. Jenomže tytéž
stromečky uschly během roku
2015 znovu! Jsou pořád STÍNEM MINULOSTI?
„Ukazuje se to, co tvrdím už
několik let. Jehličnany na Hanou
prostě nepatří,“ ulevila si už před
dvěma lety Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova pro
životní prostředí. „Chtěla bych
ovšem upozornit, že firma,
která zajišťuje výsadbu zeleně
v tomto parku, má ve smlouvě
s městem celkem osmiletou
lhůtu udržitelnosti. To znamená,
že v průběhu této doby každý
strom, který z nějakého důvodu
uhyne, musí okamžitě nah-

radit novým,“ dodala tehdy
Hemerková, která si však
nedokázala vysvětlit, proč nově
vysazeným listnáčům ve Smetanových sadech, včetně javorové
aleje, se nebývale daří, zatímco
jehličnany usychají. „Těžko
říct, čím to je. Možná výsadbou
špatného kultivaru, který již nebyl
životaschopný. To se prostě stává,
že se vybere špatný strom. I když
popravdě řečeno, těch uhynulých
jehličnanů bylo v tomto parku už
opravdu hodně,“ připustila.
V létě roku 2015 se Večerník
zeptal na názor člověka povolaného, který se k této problematice ochotně vyjádřil a o dalším
postupu má jasno. „V první řadě,
a to okamžitě, bych nechal provést kvalifikovaný rozbor půdy.
Pokud ve Smetanových sadech
jehličnany hynou, je v půdě něco,
co jim vadí. Smrčky, borovice,
modříny a další lesní stromy
mají rády kyselou půdu, takže do
běžné zeminy je rozhodně nelze
vysazovat,“ prozradil Večerníku
Petr Uvízl, majitel firmy Realizace
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zahrad se sídlem ve Vrahovicích.
Jedním dechem však odmítl
názor, že by jehličnany do centra
města nepatřily. „Právě naopak,
z hlediska okrasy jsou v zimě
jedinými stromy, které s výjimkou modřínů zůstávají zelené,“
konstatoval Uvízl.
A jaký je tedy stav jehličnanů
ve Smetanových sadech dnes?
„Situace se rapidně změnila k
lepšímu. Během uplynulých

dvou let nám specializovaná
firma vyměnila všechny uschlé
jehličnany, které se zatím drží.
Těžko říct, čím to je, snad tím,
že byly vysazeny jiné a kvalitnější
odrůdy. Na veškeré stromy máme
ještě šestiletou záruku, takže
pokud se stane, že nějaký listnáč
či jehličnan uhyne, máme po tuto
dobu zaručenou výměnu zdarma,“ sdělila Večerníku aktuální
zprávu Ivana Hemerková. (mik)

„Kulturák“ zase zaplavili trhovci!

V loňském roce, tedy ještě předtím, než prostějovská radnice
koupila do svého vlastnictví budovu bývalého Kulturního a společenského centra v Komenského
ulici, se radní dušovali, že v tomto
kulturním stánku už nebudou
trpět takové věci, jako stánkový
prodej trhovců, kteří zde lidem
nabízeli levné zboží často pochybné kvality. Jak ale Večerník
zjistil, opak je pravdou...

„Budeme podporovat kulturní
akce, plesy, různé akce společenských organizací nebo škol, ale
v žádném případě už nebudeme
prostory budovy Společenského domu pronajímat trhovcům,“
pamatujeme si na slova místostarosty města Vlastimila Uchytila.
O to větší překvapení pro nás
bylo, když jsme při naší čtvrteční
návštěvě nově vzniklého společenského domu v Prostějově spat-

řili vstupní vestibul našeho kulturáku zaplněný desítkami stojanů
s oděvy. Nejmenovaná firma zde
přicházejícím zákazníkům nabízela ošacení všeho druhu. „Jedná
se čistě o jednodenní akci. Prostory jsme pronajali firmě, která
se zabývá prodejem značkových
oděvů renomovaných výrobců.
Zástupci této firmy nás slušně
požádali, zda bychom jim mohli
tyto prostory poskytnout. Dělají

prodejní šňůru po celé republice
a chtěli to zkusit i v Prostějově.
V předešlých letech se prý neodvážili, protože je tu podle nich
obrovská konkurence prodejců oděvů,“ sdělil nám jednatel
Společenského domu v Prostějově Jan Coufal. Podle něho jde
o pouhou výjimku a navíc se
jedná o prodejní činnost slušné a po republice známé firmy.
„Není to žádný second hand
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a už vůbec ne bleší trh. A navíc, ještě předtím, než jsem dal souhlas
k pronájmu, získal jsem si na tuto
firmu reference z mnoha stran.
S velkým úspěchem pořádala
prodejní akci například v karlovarském hotelu Pupp. Proto jsem
neváhal a na jediný den jsem jim
prostory Společenského domu
pronajal. Proč taky ne, i my se
musíme chovat tržně,“ vysvětlil
další důvody Jan Coufal.
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Financovat provoz Společenského domu není jednoduché
ani teď po deseti letech. Každoročně magistrát doplácí na
chod tohoto kulturního a společenského zařízení přes dva
miliony korun. A to nemluvě
o dalších statisícových nákladech,
které si vyžádají opravy již dosluhujícího vybavení. Proto nikoho
nepřekvapí ani dnes, když se tu
a tam v „kulturáku“ uskuteční
například prodejní akce, aby se
vydělala nějaká ta koruna navíc.
Zbývá jen otázka, jak to se Společenským domem bude dál. Už
pěkně dlouhou dobu slyšíme, že se
má kvůli obchodnímu centru bourat. Jenomže i kdybychom za pár
let měli nakrásně k dispozici nový
sál i se zázemím, určitě nebude
finančně soběstačný. I nadále se
budou vymýšlet akce, jejichž výtěžky by pomohly ušetřit městské
pokladně. Nebo snad má někdo
trumf v rukávu?
(mik)
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Z vany křičel o pomoc

Půl hodiny po středeční půlnoci
26. dubna strážníci asistovali hasičům při otevření bytu sedmapadesátiletého muže. Oznamovatelka,
která případ nahlásila, se náhradními klíči nemohla dostat dovnitř.
Z bytu se ozývalo volání o pomoc,
proto přivolala na místo strážníky,
které bylo slyšet i po příjezdu hlídky. Muž měl uzamčené dveře s klíčem ponechaným v zámku. Jelikož
hlídka pojala důvodné podezření,
že se uvnitř nachází zraněná osoba,
nebo může být ohrožena na životě,
bylo rozhodnuto o otevření bytu.
Přes operační středisko byli přivolání hasiči, načež po otevření dveří
byl zjištěn muž ležící ve vaně. Zraněný nebyl, lékařské ošetření nepožadoval, pouze se nemohl sám
zvednout...

Foto: internet

Vandalové zapírali

Strážníci ve čtvrtek 27. dubna
dopadli skupinku, která poničila
obložení budovy. Případ nahlásila
ostraha objektu před dvacátou hodinou. Oznamovatel mladé vandaly hlídce podrobně popsal, načež
hlídka zmíněnou skupinku zastihla
nedaleko místa činu. Jednalo se
o tři muže a jednu ženu, ve věku od
21 do 29 let. Nikdo z nich se však
k poškození nepřiznal. Na místo
byla z důvodu podezření na trestný čin přivolána hlídka Policie
ČR, která si celou událost převzala
k dalšímu šetření.

Doprava zkolabovala

Minulou středu 26. dubna během
odpolední špičky zkolabovala doprava v centru Prostějova, a to celkem na dobu půl hodiny. Oznámení o poruše semaforů na křižovatce
Olomoucká, Vápenice, Újezd bylo
přijato před půl třetí odpoledne na
lince 156. Na místě se již nacházeli
policisté dopravního inspektorátu.
Po vzájemné domluvě se strážníky
byl provoz řízen a usměrňován,
a to až do doby příjezdu zodpovědné osoby. Po dostavení se technika
na místo byl proveden restart řídící
jednotky, čímž se podařilo závadu
odstranit.

Zablokoval řidičku

Strážníky městské policie zavolal
ve čtvrtek 27. dubna kolemjdoucí
muž. Ženě před jejím vozidlem zaparkoval jiný řidič tak, že nemohla
vyjet z řady zaparkovaných vozidel. Telefon neměla, a tak požádala
neznámého muže o zavolání. Po
příjezdu hlídky na místo se zanedlouho k vozidlu dostavil onen
hříšný majitel automobilu... Jeho
přestupkové jednání bylo vyřešeno
blokovou pokutou.

Uvězněn v hospodě!

V brzkých ranních hodinách předminulé soboty 22. dubna vyjížděli
strážníci ke kurióznímu případu.
Hlídku si na pomoc přivolal pětadvacetiletý muž, kterého omylem
uzamkli v restauraci v centru města. K nechtěné události došlo tak,
že si před zavírací dobou odskočil
na toaletu a obsluha si toho nevšimla. Po pracovní době byla provozovna uzamčena a personál odešel domů. Mladému muži nezbylo
nic jiného než se obrátit na městskou policii. Na místo byl přivolán
majitel restaurace, který následně
uvězněného hosta pustil ven.

krimi
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ZA PRODEJ DROG SKONČIL VE VAZBĚ
Prostějovan kšeftoval s pervitinem v sousední Olomouci

Michal KADLEC
Olomoučtí kriminalisté na základě
dlouhodobě rozpracované operativní činnosti zahájili trestní stíhání
dvaadvacetiletého muže z Prostějova a rovněž dvaadvacetileté ženy
z Olomoucka. Povedená dvojice
byla obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy,
spáchaného z části formou spolupachatelství, z části dílem samostatným. „Tohoto protiprávního jednání
se měl obviněný muž dopouštět od
srpna loňského roku do doby svého
zadržení na teritoriu města Olomou-

ce, a to i přesto, že v nedávné minulosti byl za obdobnou trestnou činnost Okresním soudem v Prostějově
odsouzen k podmíněnému trestu
odnětí svobody. Obviněná žena se
měla tohoto jednání dopouštět od
října 2016, rovněž na území Olomouce. A to buď každý sám, či dílem společným. Oba obvinění měli
ať už za úplatu, zdarma, protislužbu
či výměnou za jiné zboží obstarávat
pervitin několika osobám, a to v různých dávkách a množství. Jednalo se
o muže i ženy ve věku od osmnácti
do šestačtyřiceti let z Olomoucka.
Rovněž i oba obvinění jsou uživateli drog. K původu metamfetaminu
se prozatím nepodařilo zjistit bližší

Přes zeď pro peníze
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informace,“ sdělila Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Realizace zadržení proběhla
v pondělí 24. dubna, kdy byli oba
podezřelí, na základě předchozího
souhlasu se zadržením vydaného
státním zástupcem, zatčeni olomouckými kriminalisty v Olomouci. „U obou zadržených byla zajištěna takzvaná psaníčka s krystalickou
látkou. Zajištěné věci budou zaslány
na odborné pracoviště k provedení
expertiz. V případě odsouzení hrozí
obviněnému dvaadvacetiletému muži

za zvlášť závažný zločin trest odnětí
svobody až na deset let. Obviněné
dvaadvacetileté ženě pak za přečin
nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy trest odnětí svobody až
na pět let,“ uvedla k možným trestům
mluvčí krajské policie. „Ze strany
policejního orgánu byl dán podnět
státnímu zástupci k vydání návrhu na
vzetí obviněného do vazby, který byl
soudem akceptován a obviněný byl
eskortován do Vazební věznice v Olomouci. Trestní stíhání ženy probíhá na
svobodě,“ dodala Urbánková.

Pøíští èíslo PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku vyjde kvùli
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PROSTĚJOV O tom, že nehlídat si
své věci se nemusí vyplatit, se v neděli
23. dubna nezávisle na sobě přesvědčili dva muži v Prostějově. Zloději
zkušeně využili jejich nepozornosti,
kteří zcela ignorovali jakoukoliv opatrnost nad svými cennostmi.
„V prvním případě pětatřicetiletý muž
mezi druhou a čtvrtou hodinou v noci
během pobytu v baru v centru města
ponechal bez dohledu pánskou černou
příruční tašku na doklady. Příležitosti
využil a tašky se neoprávněně zmocnil
dosud nezjištěný pachatel. Společně
s taškou její majitel přišel i o osobní
doklady, tři platební, jednu tankovací
a jednu elektronickou kartu pro vstup
do zaměstnání, finanční hotovost jeden
tisíc pět set korun, svazek klíčů a stříbrný mobilní telefon značky Vodafone.
Celkem způsobenou škodu poškozený
vyčíslil na více než čtyři tisíce korun,“
informoval František Kořínek, tiskový

mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
O pánskou příruční tašku ve stejný den
i třiasedmdesátiletý muž. „V tomto
případě stačila neznámému pachateli
chvilková nepozornost při pohybu po
parkovišti u nákupní zóny v Okružní
ulici krátce po čtrnácté hodině. Taška
byla odcizena z nákupního vozíku, s
taškou muž přišel i o osobní doklady,
doklady od vozidla a přívěsného vozíku, platební kartu, finanční hotovost
ve výši tří tisíc dvě stě korun a pánskou
a dámskou peněženku,“ uvedl ke druhému případu okradení mluvčí prostějovské policie. „Pachatelé obou skutků
jsou pro své jednání podezřelí z přečinu
neoprávněného opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku. Za
ten jim podle trestního zákoníku hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta,“ uzavřel Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Servírka v malé vesnické hospůdce na Prostějovsku se zachovala správně, když
opilému hostu už nechtěla nalít
další alkohol. To však muže rozlítilo doběla a hospodskou napadl
slovně, přičemž dámě vyhrožoval
fyzickým útokem. Přivolaní policisté jej následně zpacifikovali
a spoutaného odvezli na záchytku.
„Před osmnáctou hodinou v obci
na Prostějovsku odmítla servírka
vzhledem ke zjevné silné podnapilosti obsloužit a podat další alkohol
čtyřiašedesátiletému muži. Tomu se
tento postup nelíbil a začal obsluhu
napadat vulgárními výrazy, poté
ženě vyhrožoval i fyzickým napadením. Na místo přivolaní policisté
z obvodního oddělení v Němčicích
nad Hanou u muže provedenou de-

chovou zkouškou změřili hodnotu
1,7 promile alkoholu,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Tím ale vše neskončilo, ani přítomnost policistů neodradila
opilého rabiáta od dalších výtržností... „Muž v agresivních výpadech pokračoval a výzvy k zanechání
tohoto jednání neuposlechl. Proto
zasahující policisté využili svého zákonného oprávnění a agresora zajistili. Po provedení nezbytných úkonů byl muž k vystřízlivění umístěn
do protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci. Pro své jednání je nyní
podezřelý ze spáchání přestupků
proti občanskému soužití, za což mu
hrozí pokuta až do výše dvacet tisíc
korun,“ dodal Kořínek.
(mik)
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Robert Horváth, zvaný „ŠTIKA“, zřejmě
ujížděl od krádeže a dostal „podmínku“
➢ ze strany 3

PROSTĚJOV K bouračce
osmačtyřicetiletého Roma
Roberta Horvátha s vozem policisty došlo začátkem letošního
září v Rumunské ulici v Prostějově. Případ se probíral minulé
úterý u místního okresního tribunálu a Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
„Přijel jsem s otcem a šel k našemu
domu, když kolem mě projel zelený Opel Vectra. Nevěnoval jsem
tomu pozornost. Teprve následně
mi otec řekl, že právě tento vůz naboural do mého Volkswagenu, který stál kousek od nás. Otec si všiml

i registrační značky a kolegům
se vůz podařilo vypátrat v jedné
z bočních uliček vedoucích z Husova náměstí do Dolní ulice,“ popsal před Okresním soudem v Prostějově Tomáš H., který když se
svým otcem dorazil na místo, kde
auto stálo, začali se kolem něj houfovat cikáni. Byl mezi nimi i majitel vozu Robert Horváth. „Otec mi
potvrdil, že to byl právě on, kdo
řídil. Soused z vedlejšího domu mi
pak vyprávěl, jak mu nějaký Rom
těsně před nehodou ukradl z auta




OLOMOUC, PROSTĚJOV A nedá si říct a nedá! Dvaadvacetiletý
mladík z Prostějova dostal nedávno u Okresního soudu v
Prostějově „podmínku“ za výrobu a prodej drog. Nikterak se
však nepoučil. Minulý týden ho tak znovu zatkli olomoučtí policisté. Se svou stejně starou přítelkyní totiž právě v sousední
Olomouci prodával „psaníčka“ s pervitinem. A klientelu měli
hodně rozsáhlou...

peněženku, utíkal před ním, skočil který měl mít jeho auto dlouhodo připraveného Opelu a ujel,“ při- době vypůjčené a bezprostředně
dal Tomáš H.
po nehodě mu vůz vrátil. Tento
se však dle něj má nyní před
 muž
zákonem skrývat v Anglii. Této
Obžalovaný Robert Horváth měl na první poslech nepříliš důvěryv době havárie kvůli předchozím hodné verzi soud neuvěřil. „Obpřestupkům zabavený řidiičský prů- hajoba byla jednoznačně vyvrácena
kaz. U soudu se pak vykrucoval sku- výpovědí poškozeného a svědectečně jako Štika, jak ostatně zní i jeho tvím jeho otce,“ konstatovala soudpřezdívka. „V tom autě jsem vůbec kyně Ivona Otrubová, která Roberta
nebyl, natož abych ho řídil,“ dušoval Horvátha odsoudila na 18 měsíců
se Robert Horváth, který před nece- podmíněně. Ke svému nepříjemnélými čtyřmi lety policistům „práskl“ mu překvapení však přišel zkrátka
krádež na parkovišti u vyškovského i poškozený, který včas nedoložil výši
Kauflandu. Okradená žena tehdy způsobené škody. Proto bude muset
při skládání zboží do auta přišla o re- peníze vymáhat u civilního soudu.
kordních 1,3 milionu korun.
Rozsudek dosud není pravomocný,
Horváth se ve své obhajobě odka- odsouzený si ponechal lhůtu pro
zoval na jistého Zdeňka Čureju, možnost odvolání.

Foto: internet

Od půlnoci do sobotního rána
22. dubna se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do rodinného
domu v Drozdovické ulici. Pachatel po překonání několikametrové
zdi vnikl na dvůr a poté za použití
násilí i do domu. Z něj odcizil finanční hotovost ve výši pětapadesáti tisíc korun a osobní doklady
majitele domu. Na dalších tisíc
korun byla předběžně vyčíslená
škoda vzniklá poškozením.

Krkavčí táta

Z přečinu zanedbání povinné
výživy podezírají prostějovští policisté jednačtyřicetiletého muže
z Prostějova. Tohoto skutku se
měl podezřelý dopustit tím, že
v období od ledna roku 2016 do
současnosti řádně neplní vyživovací povinnost na své dvě děti.
Rozhodnutími Okresního soudu
v Prostějově mu byla na výživu
sedmnáctileté dcery stanovena
částka ve výši dvou tisíc korun
měsíčně a na patnáctiletého syna
částka ve výši půldruhého tisíce
korun měsíčně. Bývalým partnerkám a matkám svých dětí
tak v současnosti dluží celkem
25 500 korun. Ve věci je vedeno
zkrácené přípravné řízení.

Šofér pod pervitinem

Krátce po šesté hodině ráno
v pondělí 24. dubna v Říční ulici
kontrolovali policisté třiadvacetiletého řidiče osobního automobilu značky Škoda. Po negativní
dechové zkoušce na přítomnost
alkoholu v dechu u řidiče provedli
také orientační zkoušku na přítomnost jiných návykových látek.
Ta již pozitivní byla, a to na látky
amphetamin/metamphetamin.
Řidiči byl odebrán řidičský průkaz, zakázána další jízda a u správního orgánu mu hrozí finanční
trest až do výše dvaceti tisíc korun
a zákaz řízení až na jeden rok.

Kola jsou vrácena

Přes noc z 2. na 3. ledna 2017
došlo ke vloupání do rodinného
domu v Nerudově ulici. Z chodby
poté zloděj odcizil pánské horské jízdní kolo značky Crossway
a pánské elektrické jízdní kolo
značky Leader Fox. Vzniklá škoda byla vyčíslena na čtrnáct tisíc
korun. Provedeným šetřením
byl jako pachatel tohoto skutku
ustanoven čtyřiadvacetiletý muž
z Prostějova, který se k tomuto
jednání pod tíhou důkazů následně přiznal. Odcizená kola byla
zajištěna a vrácena jejich majiteli.

Řídil po dvou pivech

V pondělí 24. dubna po poledni
byl v Kravařově ulici kontrolován
šestadvacetiletý řidič automobilu
značky Peugeot. Tomu policisté
provedenou dechovou zkouškou
změřili hodnotu 0,75 promile
alkoholu v dechu. Muž přiznal
vypití dvou půllitrů piva během
dopoledních hodin téhož dne. Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

děti, pejsci
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Tři vítězné třídy od nás obdrží například lístky na vybraný koncert u plumlovské přehrady, sadu kvalitních vín,
basu piv, dárkové poukazy, předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
a celou řadu dalších skvělých cen.
Celkovým vítězům zařídíme výlet na
hrad a jelikož letos slavíme 20. narozeniny nejčtenějšího regionálního
periodika chystáme také jedno hodnotné překvapení! O tom ale až příště…

-:;<=< >=?

1. prostřednictvím banneru na www.vecernikpv.cz,
z každé IP adresy lze hlasovat jednou za dvě hodiny
2. e-mailem na adrese editor@vecernikpv.cz
3. na telefonním čísle 582 333 433
4. SMS zprávou na 608 960 042
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Výsledky prvního semifinálového kola zveřejníme hned v následujícím vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku (22.5.), kde také najdete dějství druhé. Do
finálového kola postoupí vždy tři tabla s nejvyšším počtem hlasů.
Velké finále odstartuje v pondělí 29. května a hlasovat v něm budete
moci celých čtrnáct dní. Konečné výsledky budou tedy známy v pondělí
12. června!

V celkem dvou semifinálových kolech se vám postupně představí dle našeho
názoru dvanáct nejpovedenějších tabel. První půltucet zveřejníme 15. května,
ten druhý 22. května. Pak už bude jen na vás, abyste zvolili to nejzajímavější
dílo, přičemž do finále postoupí z každé rundy trojice nejlepších. Poprvé hlasovat budete moci od pondělí 15. května, 8.00 hodin až do pátku 19. května
2017 do 12.00 hodin, a to těmito čtyřmi způsoby:

Už v přespříštím čísle, které vyjde v pondělí 15. května, budete moci hlasovat v prvním semifinálovém kole naší tradiční soutěže
„OnejoriginálnějšítabloPROSTĚJOVSKÉHOVečerníku“,kteráletospíšesvésedmépokračování.Hlásitsepřitomjednotlivématuritnítřídy
mohou už nyní. Stačí zaslat fotografii vašeho tabla doplněnou o lokaci, kde je k vidění, na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz
a vše ostatní již nechte na nás. Vězte, že neprohloupíte. I letos můžete vyhrát výlet na hrad, lístky na koncert, bednu šampaňského,
bečku piva a spoustu dalších skvělých cen. Ba co víc, jelikož v tomto roce si různými akcemi připomínáme dvacáté výročí založení
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a rozdáváme dárky, čeká nejen na výherce, ale i všechny účastníky velké i malé překvapení.
Kdo chce vědět víc, STAČÍ SE PŘIHLÁSIT!
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Patrik LORENC
26. 4. 2017 51 cm 3,40 kg
Prostějov

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!

Patrik NEDBAL
23. 4. 2017 49 cm 2,95 kg
Prostějov
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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 Už se těšíte? Nesrovnatelná studentská akce spojená s
průvodem v maskách, volbou nového krále a bohatým doprovodným
programem vypukne v Prostějově
už tento pátek 5. května. Průvod
od Městských lázní vyjde v pravé
poledne!
Prostějovský Majáles se v minulosti konal na nádvoří prostějovského
zámku, v Kolářových sadech či před
prostějovskou radnicí. Letos proběhne stejně jako loni u muzea na hlavním
náměstí T. G. Masaryka.
Oblíbenou akci zahájí bujarý průvod
v maskách, který vyjde od lázní přesně
v poledne a na několik desítek minut
zcela ovládne centrum města. Následně na pódiu u muzea proběhne volba
krále Majáles. Po představení jednotlivých kandidátů na krále přijde na řadu
vystoupení několika mladých kapel.
Vše zakončí Afterparty v klubu Apollo
13, která bude zřejmě úplně poslední
akcí v tomto vyhlášeném klubu.
Prostějovský Majáles spolupořádají divadlo Point, Gymnázium Jiřího Wolkera a Městská knihovna Prostějov.
(mls)

Rostislav DOHNAL
26. 4. 2017 48 cm 3,30 kg
Prostějov

Ondřej HAUSNER
12. 4. 2017 52 cm 4,10 kg
Prostějov

Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz

Soutez O NEJORIGINÁLNEJSÍ TABLO PROSTEJOVSKÉHO Vecerníku se vrací

Matyáš JANĚK
25. 4. 2017 50 cm 3,55 kg
Prostějov

Martina SMÉKALOVÁ
24. 4. 2017 50 cm 3,35 kg
Kostelec na Hané

V pátek musí všichni na Majáles!

Ondřej POSPÍŠIL
23. 4. 2017 54 cm 4,65 kg
Stražisko

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!

Denis MIŽIGAR
23. 4. 2017 52 cm 3,20 kg
Prostějov

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

BLAHOPØEJEME!!!

www.vecernikpv.cz

Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Dům číslo 1 v Kravařově ulici čeká náročná rekonstrukcevpodoběvýměnyokenaoprav
výplňových konstrukcí. Dělníci, kteří
budou mít za úkol splnění této veřejné
zakázky, dostanou do pronájmu jeden
z volných bytů v památkově chráněné
nemovitosti.
„V rámci udržovacích prací bude provedena oprava stávajících dřevěných
výplňových prvků, to znamená oken,
balkonových dveří včetně vnitřního
dřevěného obložení stěn a podhledů,
oprava výloh, výkladců a dveří mimo
vchodových dveří k bytům. Objekt je
součástí památkové zóny, je kulturní
památkou zapsanou v Ústředním
seznamu kulturních památek České
republiky,“ připomněl Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy Prostějov.

„Realizací této zakázky nedochází ke
kompletní výměně oken. Dřevěné
výplňové prvky budou repasovány
a kompletně opraveny, pouze vnitřní
křídla všech výplňových otvorů budou vyrobena nově s dithermálním
zasklením,“ upřesnil.
Vedení magistrátu chce vyjít vstříc
stavebním dělníkům, kteří budou
na opravách domu pracovat. „Rada
města doporučuje schválit uzavření
nájemní smlouvy s firmou, která bude
opravovat okna v uvedeném domě.
Firma požádala, zda by mohla využít
prázdného bytu jako své zázemí
v době provádění oprav a repasí. Proti
tomu samozřejmě nic nemáme,“ potvrdil Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova.
(mik)
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PROSTĚJOV V minulém čísle Večerník informoval jako
první o tom, že zesnulého
Václava Koláře nahradí v prostějovském zastupitelstvu
první náhradník volební kandidátky TOP 09 a Nezávislí
Prostějované Marek Moudrý
(na snímku). A právě zástupce ředitele Střední odborné
školy podnikání a obchodu se
stal respondentem startu třetí
rundy seriálu rozhovorů s významnými osobnostmi veřejného života v Prostějově, který jsme nazvali „NA ROVINU“.
Otázky už dva měsíce pokládáme místním radním a novým zastupitelům, dále pak
podnikatelům, osobnostem
z kulturní i společenské oblasti
a na závěr každého měsíce přijde řada na vybraného pracovníka státní správy z řad policie
či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

být za rodiče, kteří nechají tak malého
kluka skoro dvě hodiny bez dozoru?
Zaměstnanci nádraží toho chlapečka vytáhli z kolejiště ve chvíli, kdy se
rozjížděl vlak. Mohl ho přejet! Naše
operátorka pak desítky minut v kuse
vyvolávala rozhlasem rodiče, aby si
dítě přišli vyzvednout, ale vůbec nikdo
nereagoval,“ prozradila exkluzivně Večerníku žena, která si nepřála zveřejnit
svoji identitu. „Přijeli policajti, s chlapcem mluvili, ale ten stál jak zaražený,
pak se rozplakal. Vůbec nic nechtěl
říct, byl úplně vystrašený. Naložili jej
tak do auta a s nějakou paní v civilu
odjeli do města,“ přidala ke svému
svědectví pracovnice informační kanceláře
„Po dvou hodinách se policistům podařilo vypátrat rodinného příslušníka,
kterému byl chlapeček předán,“ udělala alespoň trochu šťastnou tečku za celým podivuhodným příběhem Tereza
Greplová.
(mik)



 

ƔƔ V zastupitelstvu nahradíte legendu prostějovské komunální politiky Václava Koláře. Nebojíte se,
že vás s ním budou neustále srovnávat?
„Odchod každého dobrého člověka
je velkou ztrátou. V případě Václava Koláře to platí dvojnásob.
Osobně jsem si ho vážil jako
vynikajícího učitele a člověka, který se po celý svůj
život snažil podporovat

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

kulturní dění a kultivovat komunální
politiku. V tomto duchu bych chtěl
pokračovat i já. Srovnávání se nebojím, nemyslím si, že je možné nás dva
srovnávat, byť oba pocházíme ze školství.“ (pousměje se)
ƔƔ Vstupujete do zastupitelstva
s nějakou vlastní vizí?
„Chtěl bych svoji energii a nápady věnovat především oblasti marketingu
a cestovnímu ruchu. Prostějov je město
s bohatou historií a množstvím zajímavých míst. Žije zde spousta úžasných
lidí, jejichž potenciál, nápady
a nadšení by se určitě daly
využít k tomu, aby Prostějov byl kulturním a
sportovním cílem nejen nás místních, ale
jezdili k nám i ´přespolní´. Přál bych si, aby
centrum žilo celý rok
a občané se více potkávali. Pak by se nám tu všem
dobře a radostně žilo,
nemuseli bychom za
víkendovými zážitky
jezdit jinam, naopak
lidé z okolí by sjížděli
k nám. Věřím, že se
tato vize dá naplnit,

jsem si tím jistý, protože věci už se daly
do pohybu. Od roku 2014, kdy jsem se
rozhodl kandidovat do zastupitelstva,
se udělalo kus dobré práce. Například
mobilní kluziště je podle mého názoru
skvělý nápad, který centrum města určitě oživil.
ƔƔ Kde podle vás Prostějov nejvíce
tlačí bota?
„Řekl bych, že tam, kde naši společnost obecně... Zdá se mi, že pořád
máme rezervy ve vzájemné komunikaci, schopnosti naslouchat a pochválit, když se něco podaří. Zato jsme
mistři ve stěžování si a poukazování na
problémy i chyby.“
ƔƔ Je známo, že atmosféra v zastupitelstvu není zrovna nejlepší. Dají
se podle vás zlepšit vztahy mezi
opozicí a koalicí?
„Velmi záludná otázka! (úsměv) Nemyslím si, že to mohu úplně objektivně posoudit, protože zatím jsem
byl jen pozorovatel zvenčí. Nicméně
myslím si, že vztahy skutečně nejsou
ideální. Rozumné podněty vládnoucí
koalice, ale i opozice by se měly prosazovat bez ohledu na politickou příslušnost navrhovatele.“
Celý rozhovor najdete na
www.vecernikpv.cz
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tvrdil Petr Brückner z odboru rozvoje
a investic prostějovského magistrátu.
Stavební úpravy budou obsahovat práce na chodnících, parkovištích, komunikaci, veřejném osvětlení, kanalizační
síti a veřejné zeleni v okolí nemovitostí.
„Lze očekávat, že v průběhu celé realizace bude muset být omezen jak příjezd,
tak i přístup k jednotlivým nemovitostem na těchto ulicích. Žádáme proto
tímto obyvatele sídliště o vstřícnost při
řešení problémů s přístupem k jejich
nemovitostem,“ uvedl vedoucí Odboru
rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Antonín Zajíček.
(mik)
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PROSTĚJOV Ode dneška až do
konce září se poměrně zkomplikuje
život obyvatelům nejstaršího prostějovského sídliště Šárka. V úterý 2.
května bude zahájena druhá a třetí
etapa rozsáhlé rekonstrukce. O investiční akci magistrátu za desítky
milionů korun byli ovšem občané
s dostatečným předstihem informo/-     O &Q (@)  47 vání, například na několika setkáních s radními.
      %&
-" 
 
„Regenerace Šárky má být ukončena
přehlížena. V těchto případech plochy tehdejšímu vedení města to bylo zřejmě do 30. září tohoto roku, následně se
zachováme ve stejné podobě a nájemci úplně jedno. Nikdo tenkrát nezjišťoval, bude v rámci klimatických podmínek
je i nadále budou moci využívat pro jestli si občané Prostějova betonují provádět výsadba stromů a keřů,“ poparkování svých aut. Kdo na naše pod- místa pro parkování svého auta na svých
mínky nebude chtít přistoupit, bude mít soukromých či městských pozemcích.
povinnost odstavnou plochu odstranit. Nejlépe je to vidět právě v Lidické ulici.
Podle předběžných jednání je takových Tady bylo historicky vždy málo místa
případů zhruba pět procent, ale věřím, k parkování, tak si majitelé domů poradiže i s těmi, kteří nesouhlasí s pronájmem li sami. Nikdo tehdy nezkoumal, jestli
ploch, se nakonec domluvíme,“ proz- zaberou kus chodníku nebo travnaté
radil Pospíšil.
plochy,“ vysvětlil náměstek prostějovské
PROSTĚJOV Strážníci okamžitě
Jak se Večerník dále dozvěděl, nejvíce primátorky.
těchto neoprávněně zabraných ploch Pokud tedy 250 občanů bude chtít po nahlášení, že po hlavním nádraží
je v Lidické ulici a jejím okolí, a také i nadále parkovat tam, kde dopo- se pohybuje opuštěné dítě, poslali
v ulicích naproti prostějovského sud, bude muset od letošního roku na nádraží hlídku.
aquaparku. Proč se však až teď zjistilo, platit městu nájemné. „Musíme tuto „Ani po vyhlášení rozhlasem se ke
že si lidé vybudovali parkovací místa na věc uvést do právního pořádku. Cena zhruba dvou a půl letému chlapečpozemcích města, a to bez jakéhoko- nájemného je stanovena radou města kovi nikdo nepřihlásil. Dítě odmítalo
liv povolení! „Je to už otázka historie, a činí dvě stě korun za metr čtvereční. říct své jméno i s kýmkoliv komunidříve si to lidé neuvědomovali. Nejvíce V radě jsme se ale dohodli na tom, že kovat. Rodiče strážníci nenalezli ani
se takto zabírala místa v sedmdesátých občané s průkazem ZTP dostanou tyto v okolí, ztracené dítě rovněž hlášeno
a osmdesátých letech minulého století, plochy do výpůjčky,“ dodal Jiří Pospíšil. nebylo. Na místo byla přivolána hlídka
Policie ČR, která dorazila i s pracovnicí Odboru sociálně právní ochrany
dětí. Kloučka si převzali a odvezli,“
popsala horké chvíle mluvčí prostějovských strážníků s tím, že případ je dále
*.'&24141<iªĄ'0ª58¦*1
v šetření sociálního odboru.
Očitým svědkem trestuhodného za6º/7/16+818#0¦#<-7i'0¦
nedbání rodičovské péče byla pracov2QMWFX¾UVCVQRQ\KEG\CWLCNC\CwNGVGP¾OUXčLUVTWMVWTQXCPÚåKXQVQRKUPCCFTGUWMQ\CM@RXE\
-1.');0ö0#21<+%'
nice informační kanceláře na hlavním
8[DTCPÆWEJC\GéGDWFGOGMQPVCMVQXCV2TQDNKåwÊKPHQTOCEGXQNGLVGR-Q\¾M
nádraží. „To mi řekněte, co to může

PROSTĚJOV To je pěkné
nadělení! Po důkladné revizi
veškerých odstavných ploch po
celém Prostějově radní zjistili
nemilou skutečnost. Na 250 různě
položených místech parkují majitelé
aut neoprávněně. Přesněji řečeno,
-"  
mají zde vybudována parkovací mís„Dbáme na pravidelné prohlubování ta, která považují za svá soukromá.
vzdělávání a odborný rozvoj našich Omyl! Tyto plochy jsou na pozemzaměstnanců, a to napříč profe- cích města...
semi. Velmi pozitivní odezvu mají
též společenské aktivity. Pravidelně Michal Kadlec
oceňujeme
subjekty,
oddělení „Rozhodli jsme se uskutečnit velmi
a zaměstnance roku, mimořádný počin podrobnou a důkladnou revizi všech
v oblasti medicíny i publikaci roku. odstavných ploch v Prostějově. Přišlo
Pořádáme také ples pro zaměstnance se na to, že dvě stě padesát těchto ploch,
skupiny AGEL, významně podporu- které jsou různě před bytovými nebo
jeme sportovní akce zaměstnanců, rodinnými domy, je neoprávněně
a to jednak formou ´celoskupinových´ vybudovaných na pozemcích města.
sportovních her, kde mezi sebou jed- A nikoliv na soukromých, jak byli
notlivé společnosti soutěží o putovní do této chvíle majitelé nemovitostí
pohár, a také pořádáním sportovních přesvědčeni,“ informoval o výsledcích
akcí. Organizujeme letní a zimní tábor revize Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
Sttautárního
města
pro děti zaměstnanců. Pořádáme akce primátorky
pro rodiny a děti - dětské a rodinné Prostějova.
dny, které jsou mezi zaměstnanci Co ale teď? Dá se vlastně vůbec něco
velmi oblíbené a posilují pozitivní at- dělat s již zastavěnými plochami, na
mosféru na našich pracovištích,“ uv- kterých si majitelé domů v Prostějově
edla Miloševská. To všechno by podle zřídili parkování pro svá auta? „V tuto
tiskové mluvčí Agelu mělo přispět chvíli dáváme dohromady nájemní
k pohodě lékařského personálu smlouvy, na základě kterých budeme
a udržet ho tak v prostějovské nemocni- jako magistrát tyto plochy pronajímat.
ci. „Stejně jako všichni zaměstnavatelé Rušit je samozřejmě nechceme, pokud
v České republice máme obavy z od- tedy dotyční na tuto smlouvu přistoupí.
livu zaměstnanců. Proto se snažíme Zatím je většina oslovených vstřícná
dělat vše, co je v našich silách, abychom a chápe, že chceme narovnat vlastnická
práva, která ze zákona nemohou být
tomu zabránili,“ uzavřela.
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Komplikace v Øíèní


  
 


Prostějov (red) - Lidé se nyní jednoduchým způsobem dostanou
k informaci o stavu svých žádostí
o občanské průkazy a cestovní doklady. Na webových stránkách města
Prostějova byla spuštěna nová služba
pro občany. „Jedná se o informace
o stavu podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady, kde
občané zjistí, zda je jejich doklad již
připraven k vyzvednutí,“ informovala Marie Javůrková, vedoucí odboru
občanských záležitostí. Občané tak
podle konkrétního dne, kdy svou žádost podali, vidí, který den si mohou
nový průkaz vyzvednout.

"#$"

Prostějov (red) - Prostějovští radní jednají o možnosti rozšířit biokoridor Hloučela o další zeleň, a to
aktuálně v Říční ulici. „Trochu nás
brzdí majetkoprávní vztahy. Vlivem
jejich nedořešení k předmětným pozemkům pro výstavbu protipovodňových opatření se v lokalitě může
pokračovat na ostatních pozemcích
pouze na řešení výsadby zeleně, výstavby komunikace potřebné pro
údržbu zeleně a pro zpřístupnění
atraktivní rekreační lokality. Realizace by mohla být spolufinancována
v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, která bude
vyhlášena v prvním čtvrtletí roku
2018,“ nastínil budoucnost první
náměstek prostějovské primátorky
Zdeněk Fišer s tím, že je třeba ještě
zpracovat zmíněnou projektovou
dokumentaci pro ulici Říční.
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varský kraj s 34 699 korunami, poslední skončily se svými příjmy sestry z kraje Vysočina s platem 27 125
korun. Celorepublikový průměr činí
30 866 korun. V privátní sféře dosahují
sestry a porodní asistentky průměrné
měsíční mzdy zhruba 25 500 korun.
Večerník zajímalo, jaká je úroveň
mezd lékařského personálu v prostějovské nemocnici, kterou už
dlouhá léta provozuje soukromá
společnost Agel. „Nezlobte se, ale
výši platů našich lékařů a zdravotních sester nesdělujeme,“ omluvila se Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel. Jedním
dechem ale dodala, že v Prostějově
si lékaře a sestry doslova hýčkají.
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platy lékaøù a zdravotních sester v èeské republice
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Před pár dny byla v parku ve Studentské
ulici poničena umělohmotná deska připomínající fakt, že v těchto místech na
bývalém židovském hřbitově leží ostatky
rabína Horowitze. Tu sem představitelé
židovských obcí instalovali v roce 2013.
Těžko říct, zda někdo desku zlomil rukama nebo rozkopal. Přelomit ji mohl
i silný vítr, při kterém v parku padaly silné
větve. Věc každopádně řeší policie. „Ani
v tom nejhorším snu jsem si nedokázal
představit, že v dnešní době ještě může
před místní školou dojít k rasově motivovanému vandalismu. V Prostějově tímto
vyvrcholily protižidovské nálady,“ láteří
Tomáš Jelínek, zástupce americké dobročinné nadace Kolel Damesek Eliezer.
„Pan Jelínek by měl vážit slova,“ posílá mu
přes Večerník vzkaz primátorka Prostějova Alena Rašková.

Petr KOZÁK
Michal Kadlec

PROSTĚJOV Představitelé židovských obcí jsou rozzuřeni, jako když
dáte býkovi před oči červený hadr! Zástupce nadace Kolel Damesek Eliezer
Tomáš Jelínek totiž v uplynulém týdnu
po čase opět rozdmýchal ve městě už
tak rozjitřené emoce. Stačilo k tomu
„málo“, jedna rozbitá umělohmotná
deska, která plní funkci „náhrobku“...
Dle exkluzivních informací Večerníku
byla zničena již na přelomu předminulého a uplynulého týdne, vášně vzplanuly až ve čtvrtek odpoledne. A rozjela
se doslova hysterie. Ihned padaly slova
jako rasismus, antisemitismus, zbabělost, provokace, vytváření nátlaku
a podobně. Na magistrát také padla rukavice, aby uhradil škodu...

➢ ztitulnístrany

Řada občanů Prostějova stále nechápe, že v rámci rehabilitace starého židovského hřbitova chtějí představitelé
nadace Kolel Damesek Eliezer zabrat
celý park ve Studentské ulici. Teď navíc
Tomáš Jelánek Prostějovany natvrdo
obvinil z rasismu a antisemitismu! Co
se stalo?
Minulý čtvrtek vyjížděla do parku hlídka
městské policie. Strážníkům totiž někdo
nahlásil, že plastová tabulka upozorňující
na fakt, kde byl pohřben rabín Horowitz,
je přelomena vejpůl. Byl to vandalismus,
nebo nehoda při silném větru? „Strážníci
místo zdokumentovali a předali k dalšímu
šetření Policii ČR,“ uvedl pro Večerník
Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov. Jeho slova vzápětí potvrdil i mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Mohu potvrdit, že jsme v pátek osmadvacátého dubna obdrželi oznámení
o poškození objektu souvisejícího s bývalým židovským hřbitovem ve Studentské
ulici. V současnosti věc šetříme pro podezření z přestupku proti majetku,“ uvedl
František Kořínek.
Řeknete si, banální věc. Jenomže představitel nadace Kolel Damesek Eliezer je
zponičenídeskyrozzuřenýnanejvyššímíru.
A vůbec nešetří tvrdými slovy! „Již jsem
podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Vandalským činem totiž vyvrcholily protižidovské nálady proti snahám
o zachování piety tohoto pro Židy posvátného místa. Veškerá tvrzení, že v Prostějově žádný antisemitismus neexistuje, se
ukazují jako účelová a lichá. Ani v tom
nejhorším snu jsem si nedokázal představit, že v dnešní době ještě může před místní školou dojít k rasově motivovanému
vandalismu,“ napsal Večerníku Tomáš
Jelínek. „Nejenže je to vrchol zbabělosti, ale
zároveň tento čin vrhá velmi špatné světlo

na město Prostějov, kterému se v minulosti
přezdívalo Hanácký Jeruzalém. Moc bych
si přál, aby policie pachatele co nejdříve
dopadla. Považoval bych také za slušné,
kdyby se obnovy náhrobku ujalo vedení
města,“ přidal Jelínek.
Večerník prezentoval jeho slova primátorce Prostějova. A jindy klidná žena se pořádně rozčílila. „To jsou vážně silná vyjádření,
doporučovala bych panu Jelínkovi, aby
vážil slova a zmíněný čin tolik nehrotil! Pokud šlo skutečně o vandalismus,
k němu přece dochází ve všech městech.
A jestli tuto desku opravdu někdo zničil, tak
zcela jistě ne z nějakého antisemitismu či
rasismu. Mohlo jít jako v jiných případech
o čin opilého člověka, který se vracel
v noci z baru,“ hledá vysvětlení první žena
Prostějova. Má ale i další. „V Prostějově byl
během posledních dnů docela silný vítr,
při kterém právě ve Studentské ulici spadl
ze střechy domu celý solární panel. Umělohmotnou desku mohla zlomit padající
větev, nemuselo jít o žádný vandalský čin.
Proto se mi zdají slova pana Jelínka naprosto nepřiměřená,“ dodává primátorka Prostějova Alena Rašková (ČSSD). „A město
rozhodně nic nahrazovat nebude!“ S jejími
slovy souhlasí i náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Zmíněný památník není přece v
majetku města. Každopádně si s dalším vyjádřením k této kauze počkám na výsledky
šetření policie,“ sdělil Večerníku.
S žádostí o reakci jsme oslovili i zástupce petičního výboru, kteří se
v některých diskusích ocitli dokonce
jako pachatelé! „Jedná se nepopíratelně
o vandalský čin, který je nutno jako každý takový skutek odsoudit. Ale stejně tak
musím odsoudit i skutečnost, jak se k této
dosud neobjasněné události chopil pan
Jelínek a spol., kteří záležitost zneužívají k
dalším útokům proti lidem, jež mají jiný
názor na úpravu parku na Studentské ulici
i k dalšímu nepodloženému špinění jména
našeho města a jeho obyvatel,“ poskytl Večerníku exkluzivní vyjádření Aleš Michálek. Na první pohled rozumně poukazuje
na chování některých jedinců. „Každý ví,
kolik rozkopnutých a povalených popelnic
či odpadkových košů provází cestu z baru
domů rozličných individuí. Kolik lidí nalezne poškrábaná auta, ukopnutá zpětná
zrcátka, pomalované fasády. Pokud je tedy
vůbec nalezne... A to nejen v Prostějově.“
Nejen Michálka reakce zástupce nadace
Kolel Damesek Eliezer pořádně rozčílila.
„Jestliže si židovská organizace dovoluje
mediálně šířit tak silná obvinění občanů
našeho města bez jakýchkoliv důkazů,
musím se pro změnu stejně silně ptát zase
já: neznáme z historie případy, kdy se útočníci k ospravedlnění svých činů nejdříve
sami postavili do role napadených? Jestliže
tedy pan Jelínek z činu veřejně obviňuje
nějakého antisemitu z Prostějova, já zase
pro změnu z tohoto činu veřejně obviňuji
nějakého neznámého příznivce obnovy
židovského hřbitova, který svým činem
chtěl poškodit odpůrce tohoto projektu,
postavit proti nim nejen celorepublikovou, ale i celosvětovou veřejnost a vytvořit
tak nepřekonatelný tlak na vedení města
k prosazení svého cíle - obnovy hřbitova.
Jako pomocný argument mohu uvést, že
deska byla pouze plastová, na jednoduchém rámu, jako by na to přímo nachystaná... A kdo teď má pravdu? Je evidentní,
že dokud se tento čin řádně nevyšetří,
neměl by jej nikdo mediálně takto lacině
a hlavně nechutně zneužívat!“
Rabín Cvi Jehošua Ha Levi Horowitz
byl uznávanou rabínskou autoritou přesahující hranice jeho prostějovského působiště. Předsedal různým rabínským soudům
při hledání odpovědí na důležité náboženské otázky. Sepsal rovněž knihy, v nichž
komentoval a vykládal texty Talmudu
a židovského náboženského zákona. Prostějov byl po řadu století významným židovským duchovním centrem na Moravě
a kolébkou židovských tradic, z nichž mnohé přetrvávají až do dnešních dnů.
Samotný židovský hřbitov v Prostějově
byl založen v roce 1801 a v roce 1943
na popud německého starosty zrušen.
Ve městě také do devatenáctého století žila
významná židovská komunita. Někdejší
hřbitov ministerstvo kultury zařadilo loni
na seznam kulturních památek i přes nesouhlas radnice, která se obávala komplikací například při opravě inženýrských sítí.
Letos pak ministerstvo kultury prohlásilo
za kulturní památku i dvanáct historických
náhrobků. Celý spor o rehabilitaci místa hřbitova se obě strany pokusí vyřešit
s pomocí expremiéra Vladimíra Špidly
(ČSSD), který se ujal role mediátora.
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Přestože se vláda chystá podpořit také
lékařské fakulty ve větším množství
přijímaných studentů, nedostatek
personálu ve zdravotnictví se
pravděpodobně v dohlednu nevyřeší.
Stížnosti ze strany zdravotníků se
netýkají jen výše platu, ale také ostatních pracovních podmínek. Odborový svaz zdravotnické a sociální
péče dlouhodobě upozorňuje na
velmi zhoršené pracovní poměry,
kdy jsou zaměstnanci extrémně
přetěžováni a podle současné
personální vyhlášky je například
možné, aby se jedna sestra starala
až o čtyřicet pacientů! „Peníze by
zdravotnický sektor nepotřeboval
jen na zvyšování mezd stávajících
zaměstnanců, ale také na nové pracovníky,“ potvrzuje senátor Jaroslav
Malý.
K samotnému výsledku průzkumu
a prvenství Královéhradeckého kraje
pak byl mírně skeptický. „Napadá mě
řada důvodů, proč tomu tak může
a nemusí být. Tamní lékaři skutečně


 

Michal KADLEC

Mzdy lékařů i ostatních zdravotníků
jsou často diskutovanou otázkou v souvislosti s všeobecným nedostatkem
zdravotnického personálu a výše platu
se považuje za hlavní motivační faktor,
který by měl tento nedostatek vyřešit.
Vláda zdravotníkům přislíbila zvýšení
o deset procent a kraje se zavázaly,
že je na svých zřízených pracovištích
dodrží. Problémem však zůstává trvale
nižší počet lékařských absolventů nad
doktory odcházejícími do důchodu
a komplikovaná forma postgraduálního
vzdělávání s velkým množstvím pecializací a povinností, které mají mladí lékaři
v rámci atestačního studia splnit. Teprve
až po jeho završení nabydou potřebných
kompetencí a důstojného platu. Na
náborové akce lékařů a sester přijíždějí
do České republiky také zahraniční
organizace z Německa a Rakouska,
kde rovněž řeší nedostatek personálu,
přičemž tuzemským lékařům i sestrám
běžně nabízejí dvojnásobek průměrného
platu, služební byty, jazykové kurzy, školy
pro děti či další benefity.
  

„Když lékař odslouží sobotu nebo
neděli, vydělá si až deset tisíc korun
navíc hrubého. Rozdíly v platech se
tedy rodí snadno. Vědecké a lékové
studie také mohou být významným
příjmem. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové jsou tyto odměny vykazovány jako součást mzdy a dostanou
se do statistiky, kdežto v řadě jiných
fakultních pracovišť to mají jinak. Existují tam řádné smlouvy s nemocnicí
a lékaři, kteří tam v těchto studiích
figurují smluvně jako OSVČ a tyto
příjmy se neobjeví na výplatnici,“
objasňuje profesor Malý.
Pomyslné prvenství ve výši mzdy
všeobecných zdravotních sester
a porodních asistentek drží Karlo-


 

Původní zpravodajství
pro Večerník

  

mohou patřit k nejpilnějším a mít
nejvíce služeb, ale stejně tak to může
vyvolat otázky nad metodou statistického výzkumu. Vím o tom, že
metodika jednotlivých nemocnic
ohledně toho, co vykazují jako mzdy
lékařů, se může lišit,“ komentuje
s nadhledem Malý, který je současně
i lékařským náměstkem Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Celorepublikový průměr měsíční
mzdy lékaře a stomatologa ve
státní sféře je 66 373 korun, a co je
zajímavé, v privátní pak „pouze“
58 828 korun. Přivydělat si mohou
doktoři jednak službami navíc,
nebo například účastí na různých
vědeckých a lékových studiích.
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PRAHA, PROSTĚJOV Nejvyššího průměrného měsíčního platu
79 385 korun dosahují lékaři v Královéhradeckém kraji, nejméně naopak v Libereckém, kde berou jen 55 385 korun. Týká se to
skupiny lékařů a zubních lékařů, kteří jsou zaměstnáni v příspěvkových organizacích a organizačních složkách státu. Vyplývá to
z ročenky Ústavu zdravotnických informací a statistiky České
republiky za rok 2016, kterou úřad vydal na začátku letošního
roku. Podle zjištění Večerníku na tom nejsou špatně ani lékaři
a zdravotní sestry v Olomouckém kraji. Dobře placen je rovněž
lékařský personál v prostějovské nemocnici.

„Děláme vše, abychom zabránili odlivu zaměstnanců,“
říká mluvčí prostějovské nemocnice Radka Miloševská
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Bude tøeba záruka

Prostějov (red) - Rekonstrukce
Národního domu za více než sto
milionů korun, která je rozdělena
celkem do tří etap, se pomalu rozbíhá. Ruku v ruce s opravami střechy čeká secesní památku aktuálně
i rekonstrukce sociálního zařízení
za 3,27 milionu korun. „V průběhu
stavby bude nutné zajistit i autorský
dozor projektanta a koordinátora
BOZP v odhadovaném finančním
nákladu osmdesát tisíc korun, počítat se musí také se zhruba sto tisíci
na realizaci části sanačních opatření
v prostorách upravovaných sociálních zařízení,“ vyčíslil první náměstek primátorky Statutárního města
Prostějov Zdeněk Fišer (ČSSD)
a dodal, že s kompletním provedením sanačních prací se počítá při celkové rekonstrukci Národního domu
v roce 2018. „S ohledem na fakt, že
rekonstruovaný objekt je národní
kulturní památkou, jednou z nejvýznamnějších ve městě Prostějově,
a z důvodů vysokých nároků kladených na kvalitu provedení stavby
budeme požadovat pro zajištění závazků dodavatelů na jakost provedených prací bankovní záruku. Radní
navíc odsouhlasili, z důvodu zajištění povinností uchazeče plynoucích
z účasti v zadávacím řízení, stanovit
povinnost uchazeče složit finanční
jistotu,“ zmínil opatření náměstek
Fišer.

navštivte stále více oblíbenější inter
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letos slavíme jubileum...
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Jak sklidit úrodu jiného aneb

POZNÁMKA MARTINA PYTELY

publicistika

Vše tak trochu připomínalo situaci,
kdy by skupina zedníků byla za socialismu „za odměnu“ přivezena do Prahy na balet. Taky zadarmo. Chlapi by si
tam při pohledu na ženské v krátkých
sukních přišli na své, jinak by je to však
zcela míjelo. Nechci v tomto smyslu
přirovnávat prostějovské publikum
k partě zedníků a už vůbec ne Ilonu
Csákovou k baletce. Nicméně atmosféra byla dle očitých svědků velice
podobná.
Ilona Csáková je nepochybně zkušená zpěvačka. O kvalitě její tvorby
si sice každý z nás může myslet své,
nicméně všichni vystupující si zaslouží, aby publikum na jejich výkon

Byl jsem jedním z těch, kteří po postupu prostějovských fotbalistů do druhé nejvyšší soutěže věřili, že zde budeme hrát důstojnou roli. Bohužel opak
je pravdou. Mužstvu ale není co vyčítat, hráči žádný zápas nevypustili, ale
kvalita je bohužel jinde. Osobně si myslím, že lepší je hrát nižší soutěž a vyhrávat než jít od porážky k porážce. Diváci tak budou spokojenější, i když
půjde jen o MSFL. Nedá se nic dělat, pokud klub nemá na kvalitnější fotbalisty, nemá význam se cpát nahoru.
Jiří Majer, Prostějov

Radši sestup, ale vyhrávat
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Nerozumím problémům s parkem
ve Studentské ulici. Odmalička jsem
tam běhal, lezl po stromech s partou
kamarádů. Žádné náhrobky jsem
tam nikdy neviděl. V určitém období
tam auta odvážela zeminu a po nějaké době zase něco přivážela. Nás kluky vždycky v tu chvíli odháněli, aby
se nám něco nestalo. Mezi dnešními
ulicemi Wolkerovou a Studentskou
byla kuželna, kde jsme my kluci pánům stavěli kuželky a koule korytem
posílali zpět. Za odměnu jsme dostali
sodovku.
p. Kroupa, Prostějov
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Všichni to konstatujeme každý rok na
jaře. To se nedá s chodníkem okolo
Národního domu v Prostějově udělat
něco pořádného? Každoročně v tuto
dobu jsou bílé kostičky vyhrabané,
v chodníku jsou díry. Na to, že si vedení magistrátu vždycky tolik pochvaluje
naši kulturní památku, do které ostatně nyní chce investovat sto milionů
korun za rekonstrukci, by mohlo pamatovat i na zmíněný chodník. Je to
ostuda. Ráda bych, aby magistrát investoval pár stovek tisíc korun a tento
chodník pořádně opravil.
Jana Ohlídalová, Prostějov

Nejsem nijak vyhraněný proti církvi, i když jsem nevěřící. Ale proč mám,
a nejenom já, platit ze svých daní opravu nějakých varhan v kostele? V životě
jsem tam nebyl a teď se dozvídám, že město dalo farnosti dalších dvě stě tisíc
korun. Copak pánbíčkářům stát nevyplatil dost těch miliard korun za restituce? Můžete mě třeba ukamenovat, ale tato dotace města se mi zdá hodně
a hodně nespravedlivá.
Petr Látal, Prostějov

Nespravedlivá dotace
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HLAS LIDU

Pokud něco dostaneme zadarmo,
tak si toho neceníme. Koukáme
na to skrz prsty a je přitom celkem
jedno, jakou hodnotu to ve skutečnosti má.
To platí nepochybně i o nedávném
koncertu „hvězdné“ Ilony Csákové během letošních Velikonočních trhů. Na
vystoupení známé zpěvačky byly sice
zvědavé zástupy lidí, akci si však jaksepatří užili snad jen známí bezdomovci
tančící těsně u pódia. Zbytek lidí rezervovaně sledoval dění na rozlehlé
scéně, po níž se procházela osamocená
zpěvačka, ze všech sil zpívala a zároveň
se snažila navázat kontakt s publikem.
Byla to pro ni pořádná dřina.

les, které se v tomtéž prostoru bude konat první květnový pátek. Zástupy lidí
budou podobné, atmosféra však diametrálně odlišná. A to i přesto, že na něm
nevystoupí žádná mediální hvězda.
Vstupné se tu sice rovněž platit nebude, ale účast na něm všichni studenti
už předem zaplatí něčím důležitějším,
než jsou peníze: svým časem, energií
a nápady, které věnovali přípravám svých
majálesových kostýmů i vystoupení.
A co z toho všeho plyne? Že na světě
mají skutečnou hodnotu jen věci, do
kterých vložíme kus ze sebe samotných. To ostatní nás sice může bavit,
ale fakticky je to pro nás jen ztráta
času...

Nejen lidé činní na české politické scéně takto jednak přemýšlí, ale dokonce
tak i konají. Není přeci důležité něco dokázat, být dobrý díky tomu, že člověk
sám na sobě tvrdě pracuje, stráví v práci několik hodin přesčas jen proto, že
malý detail není přesně tak, jak by být měl. Vždyť co. O co se jedná. Lepší
je jen sedět v křesle a sledovat, jak tvrdě makají ostatní, a pak při situaci,
když by se mohl narodit úspěch, se stát kamarádem onoho tvrdě pracujícího a díky tomu i úspěšného. Z toho pak vzejde přeci profit i pro mě. Něco
podobného jsme mohli na vlastní oči vidět v uplynulých dnech, kdy se člověk
s nejlevnějším tarifem v České republice zničehonic stal velkým fanouškem
brněnské Komety úspěšně kráčející za prvním titulem po jedenapadesátiletém čekání. A to se rozhodně nejednalo o první podobný případ, tento však
byl do očí bijící natolik, že se o něm nejde nezmínit. Najednou se přistoupilo
na populistickou cestu a začalo se hlasitě mluvit o výstavbě nového stadionu v Brně, prý kvůli divákům, že si jej zaslouží. Jasně. To určitě. Snad všem
došlo, že se jedná jen o tah, který měl být asi chytrým. Bohužel si někdo neuvědomuje, že existují i lidé mnohem chytřejší než samotní politici a že ne
každý pro kousek marmelády zabalené v těstíčku začne lajkovat jakýkoliv
připitomělý příspěvek na sociálních sítích.

O

této problematice existují
zákony hned dva. Ten první se týká státních svátků, ostatních svátků, významných dnů
a dnů pracovního klidu a má číslo 245/2000 Sb. Druhý se zabývá
užíváním státních symbolů a existuje pod číslem 352/2001 Sb. Samozřejmě že oba mají své dodatky,
jak to tak chodí.
ficiální svátky máme tedy
tyto: 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu,
8. květen - Den vítězství, 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje, 6. červenec
- Den upálení mistra Jana Husa,
28. září - Den české státnosti,
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

K

Nezávisle na sobě mi několik jedinců položilo nedávno
stejnou otázku, a to v souvislosti se sérií svátků a tudíž i volna, která zněla: „Kdy
se vlastně vyvěšují ty státní
vlajky?“ Konstatoval jsem, že
je to tak a tak, ale pro jistotu
jsem nahlédl do příslušných
zákonů. A tak se s vámi dnes
podělím o své poznatky, které mne samotného chvílemi
i kapku překvapily.

M

a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii. Pouze v tyto
dny platí povinnost vyvěšovat
státní vlajku na veřejných budovách. Tato povinnost padá
u ostatních svátků a významných
dnů. Za ostatní svátky se považují:
1. leden - Nový rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1. květen – Svátek práce, 24. prosinec – Štědrý den,
25. a 26. prosinec – svátky vánoční.
Za významné dny se považují: 16.
leden – Den památky Jana Palacha,
27. leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům
proti lidskosti, 8. březen – MDŽ,
12. březen – Den přistoupení České republiky do NATO, 28. březen
– Den narození Jana Ámose Komenského, 7. duben – Den vzdělanosti, 5. květen – Povstání pražského lidu, 15. květen – Den rodin,
10. červen – Vyhlazení obce Lidice,
27. červen – Den památky obětí komunistického režimu a 11. listopad
– Den válečných veteránů.
ožná jste tedy překvapeni, že vlajky se ze zákona
nevyvěšují 1. května, stejně je ale
pořád asi ze setrvačnosti věšíme,
i když on chudák Svátek práce za
svoji profláknutost nemůže. Je
vlastně původně americký a to,
že byl zneužit někým jiným, není
jeho chyba. Nikde se naopak ne-
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mluví o nějakých výročích Evropské unie, a přesto jsou instituce,
které jsou s EU spojeny byť pouze
nějakou projektovou činností, nuceny různými projektovými manuály, aby vlajku této instituce, které
momentálně „kornatí tepny“, vyvěšovali společně s tou naší, kde se
dá. Za asi logické považuji to, že
se vlajka nevyvěšuje při svátcích
náboženských, i když je pravda,
že odluka státu a církve tu zatím
jaksi neexistuje.
ebyly by to ovšem české zákony, aby se nedaly vykládat
různě a tak se dočtete, že při ostatních
svátcích a významných dnech je vyvěšování vlajky dobrovolné. Kdo tudíž pověsí vlajku i na MDŽ, zákon neporušuje a možná bude i genderově
pochválen. Kdo bude věšet na Velký
pátek, Velikonoce a třeba na Štěpána,
bude sice vypadat asi divně, ale zákon
také neporušuje.
á osobně považuji za nejlepší paragraf 7 bod 6 zákona
352/2001 Sb., který říká, že ostatní fyzické a právnické osoby i organizační složky státu mohou užít
státní vlajku vhodným a důstojným
způsobem kdykoliv. Můj výklad je
tedy tento. Pokud je vlajka de facto
symbolem národa, měla by vlastně
být vidět pořád, tak jako tomu je
třeba v dalekých Spojených státech

amerických. Nikdo by se neměl pozastavovat nad tím, že ji mají čeští
fanoušci na sportovních utkáních,
aktuálně třeba na hokejovém mistrovství světa a fandí třeba i tak, že
se jim vlajka třepotá na autech.
V době, kdy jsme nuceni vyvěšovat
vlajku Evropské unie všude možně
a zbytečně, nevidím nic špatného
mít tu naši krásnou státní vlajku
kdekoliv a kdykoliv. Zjišťuji tak,
že správný vlastenec žádné zákony o vlajkách ani nepotřebuje, co
vy na to?

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

O SVÁTCÍCH, VLAJKÁCH A O TOM PROČ VLASTNĚ…

nějakým způsobem reagovalo. A to
i v případě, že ho dostane zadarmo.
Na druhou stranu prostor před prostějovským muzeem se díky příjezdu
pěvecké „hvězdy“ zaplnil jak jen málokdy. Lidé dostali příležitost se ve
velkém sejít v centru města a to je pro
Prostějov určitě dobře. Zároveň se
však ve vší nahotě ukázalo, že více jak
na samotný pěvecký výkon či vlastní
zážitek z koncertu bývají lidé u nás zvědaví na známé tváře. Nejtrefnější glosy
tak spíše než k samotnému vystoupení
často směřují k oblečení interpretů.
A tak i věčně hubnoucí divu někteří
z Prostějovanů překřtili na Silonku…
Osobně se těším na prostějovské Majá-

;<=%)+#>*# cizí úspěch bude i mým úspěchem
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„Strategie naší firmy je jasná, musíme být světovou firmou!“
Svatoslav Novák a společnost MICOS TELCOM
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Foto: Micos Telcom
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aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...
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PŘEMYSLOVICE Takhle tedy ne! Vlnu odporu vyvolal
v Přemyslovicích nález kusu uzeniny, do něhož byla zapíchnutá truhlářská skoba. Je více než pravděpodobné, že se jednalo
o smrtící past na psa. Případem se zabývala i konická policie.
Nejenže hrozí, že napadnou člověka,
způsobit mohou i dopravní nehodu.
Vinu na tom nesou v první řadě jejich majitelé, kteří za to mohou být
pokutování až do výše 30 000 korun.
Některým se však postihy pro ně
Martin
zdají být nedostatečné. Snad proZAORAL
to sahají k naprosto neadekvátním
metodám. K jednomu takovému
Volně pobíhající psi vadí na ves- případu došlo před nedávnem v Přenicích čím dál většímu počtu lidí. myslovicích.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

RYCHLÝ
NÍK

Takhle se problém s volně pobíhajícími hafany neřeší...

„Pamlsek pro psy se zapíchnutou
skobou se našel na autobusové
zastávce nedaleko bývalé hasičské
zbrojnice. Jednalo se o ojedinělý
případ, další už se neobjevil. Věc
jsme nahlásili na policii,“ potvrdil
Večerníku starosta Přemyslovic
Lubomír Štaffa.
Krutého člověka podezřelého z týrání
zvířat, který uzeninu se skobou v Přemyslovicích pohodil, se ovšem vypátrat nepodařilo. „Případ byl odložen.
Nicméně po pachateli policisté z obvodního oddělení v Konici stále pátrají,“ uvedl v této souvislosti František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Některým z místních se ale podle
informací Večerníku zdály kroky

zjistili jsme

  %   &/% !   
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Foto: www.obecpremyslovice.cz

obecního úřadu i policie nedostatečné. Podali proti nim dokonce
stížnost na Krajský úřad v Olomouci. Druhou stranou mince jsou
právě časté stížnosti na volně pobíhající psy, s nimiž se vedení obce

pravidelně setkává. „Tyto problémy
se neustále opakují. Hlásí je zejména lidé, kteří se psů bojí. Nemyslím
však, že bychom tím ovšem byli nějak výjimeční,“ konstatoval přemyslovický starosta.

Škole v Brodku
"'W
Brodek u Prostějova (mls) - Baby
boom je pryč, dětí začíná ubývat a základní školy začínají opět svádět boj
o každého žáka. S touto skutečností
se musí vypořádat i Základní škola
v Brodku u Prostějova, kterou kromě
místních navštěvují také děti z Ondratic či Kobeřic. Přestože loni získala certifikát Aktivní škola, žáků na
ní ubývá. Členové školské rady nyní
dostali za úkol zjistit příčiny odlivu
žáků z této školy, na kterou letos bylo
přijato celkem dvaatřicet prvňáčků.

Floriánské slavnosti
v Plumlovì
Plumlov (mls) - Město Plumlov
a SDH Plumlov zvou na Floriánské
slavnosti, které se budou konat tuto
sobotu 6. května od 13:00 hodin.
Vše začne slavnostní mše svatá v místním kostele. O hodinu později vyjde
městem slavnostní průvod za doprovodu hudební kapely Krumsíňanka.
Na náměstí v Plumlově pak bude zahájena výstava historické i novodobé
techniky. Občerstvení bude zajištěno,
organizátoři mimo jiné zvou na nejlepší hasičský guláš v historii SDH.
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RAKŮVKA Co všechno může
způsobit řidičské selhání,
bylo patrné minulé
úterý v Rakůvce.
Mladá řidička osobního auta nedala
přednost vozidlu
jedoucímu po hlavní
komunikaci a tvrdá
srážka byla neodvratná. Sanitky převezly do nemocnice čtyři
zraněné osoby, z toho dvě malé děti!
„V úterý pětadvacátého dubna před
šestnáctou hodinou došlo v obci
Rakůvka k dopravní nehodě dvou
osobních automobilů. Pětadvacetiletá
řidička vozidla značky Peugeot
vyjížděla z místa ležícího mimo
pozemní komunikaci na hlavní silnici
v době, kdy tudy osmadvacetiletý řidič
řídil osobní automobil značky Hyundai. Ten na vyjíždějící Peugeot reagoval
prudkým brzděním, střetu se mu však
již zabránit nepodařilo. Vozidlo Hyundai bylo následkem brzdění uvedeno
do smyku a přední částí narazilo do
levé přední části automobilu Peugeot.
Při dopravní nehodě došlo ke zranění
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řidičky
Pe u g e o t u
a tří spolujezdců z
druhého vozidla, z nichž byly dvě
děti. Všichni zranění byli převezeni
do prostějovské nemocnice,“ popsal hrůzostrašnou nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody na
vozidlech byla předběžně vyčíslena
na 130 000 korun. „Alkohol byl u
obou řidičů vyloučen provedenými
dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem
dalšího policejního šetření. Po provedené prohlídce poškozených vozidel
policisté na místě zadrželi osvědčení
o registraci vozidla Hyundai,“ dodal
Kořínek.
(mik)

Z'W

Kostelec na Hané (mls) - Až do 14.
května by měla být neprůjezdná ulice 8. května v Kostelci na Hané. Důvodem uzavření silnice ve směru na
Lešany je její oprava. Lidé jedoucí do
Kostelce přes Lešany by dle značení
měli jezdit přes Ohrozim.
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BRODEK U KONICE Na konci
uplynulého týdne se drtivá většina lidí z regionu skrývala před
vytrvalým deštěm. Zprávy o hustém sněžení vnímali trochu jako
sci-fi. I na Prostějovsku se však
našla místa, kde sněžilo jako v
lednu za polárním kruhem.
„Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, až přijde
máj, vyjdeme v háj.“ Tato známá
pranostika letos platila v posledních dubnových dnech prakticky
po celém území České republiky.
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Stoprocentně se o její pravdivosti
mohli přesvědčit třeba v Brodku
u Konice, který se nachází zhruba
600 metrů nad mořem. To je jen
pro představu bezmála o sto metrů
výše než Kladky, kde v zimě funguje
oblíbená sjezdovka. Ještě v průběhu
posledního dubnového pátku zde
napadlo několik centimetrů těžkého a mokrého sněhu.
„Zrovna se chystáme do lesa pro
dřevo na pálení čarodějnic. Jen doufám, že to nepopleteme a nedoneseme místo toho vánoční stromek,“

komentovala páteční aprílové počasí jedna z obyvatelek tzv. Opičích
hor, jejichž nejvyšším vrcholem je
kopec Babylon (676 m. n. m).
V této souvislosti je dobré zmínit,
že označení „Opičí hory“ se tradičně používá pro kraj, který nepatří
právě mezi nejatraktivnější turistické lokality. Spíše než turisté vám
v nich dají dobrou noc třeba lišky.
Nicméně právě díky tomu mohou
být tato místa dnešními civilizací
přesycenými lidmi považována za
skutečný ráj na zemi.
(mls)

Plumlov (mls) - Rekonstrukce
hasičské zbrojnice a žádost o dotaci
na zakoupení nového automobilu pro JSDH Plumlov jsou jedním
z bodů připravovaného jednání
městského zastupitelstva, které se
bude konat ve středu 3. května od
17:00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu v Plumlově.

[GWQ
neprojedete
Biskupice (mls) - Průtah Biskupicemi ve směru od Hrdibořic je
neprůjezdný. Důvodem uzavírky,
která potrvá až do konce letošních
letních prázdnin, je kompletní
rekonstrukce silnice.
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HRDIBOŘICE Jen málokterá
obec v České republice se může
pochlubit tím, že se v jejím středu narodili hned dva příslušníci
britského Královského letectva
(RAF). Na Prostějovsku k nim
patří pouze Hrdibořice, kde spatřili světlo světa Arnošt Mrtvý a
Vojtěch Kubalík. Právě druhému
jmenovanému byla uplynulý čtvrtek na jeho rodném domě slavnostně odhalena pamětní deska.

zjistili jsme

Martin ZAORAL
Vojtěch Kubalík se v Hrdibořicích
narodil 15. dubna 1919. Po německé
okupaci Československa se rozhodl emigrovat do Polska. Společně se
svým o tři roky starším kamarádem
Arnoštem Mrtvým odjel z nedaleké
železniční zastávky ve Vrbátkách do
Krakova. Později odpluli do francouzského Calais, kde byl přijat do Armée
de l'Air. Po kapitulaci Francie oba odešli do Anglie, kde vstoupil do RAF a
byl přidělen k 313. československé
stíhací peruti. Zatímco Vojtěch Kubalík sloužil u 311. bombardovací perutě.

 

     I,  &>\&

Arnošt Mrtvý byl zase stíhačem v 313.
peruti. Muž, jehož jméno se objevilo
i ve filmu Tmavomodrý svět byl 19.
dubna 1944 sestřelen poblíž belgické-

Foto: Z. Valenta

ho Bruselu. Podařilo se mu katapulto- Biskajského zálivu se zachránil jen díky
vat, ale při klesání na padáku byl zastře- nafukovacímu člunu, ve kterém strávil
len německými vojáky. Sestřelen byl i čtrnáct hodin.
Dokončení na straně 11 >>>
Vojtěch Kubalík. V chladných vlnách

17042510455

Z trestného činu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který se někdy v rozmezí od 22.
do 29. dubna vloupal do neobydleného domu určeného k demolici
v malé obci na Plumlovsku, odkud vzal motorovou pilu značky
McCulloch. Celková škoda odcizením a poškozením byla předběžně
vyčíslena na 4 500 korun. Pachateli v případě jeho zjištění hrozí za
uvedený trestný čin až dva roky za
mřížemi.

Kradl před demolicí

Případ odcizené fotopasti přijali v
neděli 23. dubna koničtí policisté.
K tomuto skutku mělo dojít během uplynulého víkendu a zařízení bylo umístěno v lesním prostoru
v katastru obce Luká. Odcizením
fotopasti typu UOVision UM 595
2G jejímu majiteli vznikla škoda
vyčíslená na více než devět tisíc
korun. Ve věci byly zahájeny 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.

Ukradl fotopast

Předminulou neděli 23. dubna se
v době od nočních do odpoledních
hodin vloupal dosud nezjištěný pachatel do restaurace v obci na Prostějovsku. Po násilném vniknutí
pachatel v provozovně za použití
násilí z automatu odcizil cigarety a
z mincovníku jukeboxu dosud nezjištěnou finanční hotovost. Dále
z provozovny odcizil patnáct lahví
alkoholu. Škoda na odcizených
cigaretách a alkoholu byla předběžně vyčíslena na devatenáct tisíc
korun. Škody na poškození a odcizené finanční hotovosti nebyly
dosud přesně vyčísleny. Policisté
z obvodního oddělení Prostějov
2 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.

Vyloupená hospoda

Ve středu 26. dubna se v Nezamyslicích vloupal dosud nezjištěný pachatel do zázemí firemní
budovy sloužícího bezpečnostní
agentuře. Nalezeným klíčem si pachatel odemkl plechovou skříňku,
ze které poté odcizil přístroj PDA
typu Motorola MC65 s nabíječkou. Výše způsobené škody byla
vyčíslena na dvacet tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

„Bezpečáky“
obral zloděj
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VIDEO&FOTOGALERIE

Když Spolek Plumlovských nadšenců začínal na plumlovském zámku s pořádáním
Sletu čarodějnic, jednalo se o ojedinělou
akci pro několik desítek návštěvníků. Jak
bylo ovšem uplynulou neděli jasně patrné, když se čarodějnicím někde líbí, tak se
jednak rády vracejí a druhak si to nenechají
pro sebe, tudíž pozvou i své kolegyně. Tak
se stalo, že v kempu Žralok bylo více špičatých klobouků než ryb v nedalekém
Podhradském rybníku...
Hned na úvod se přítomní mohli ponořit
do hlubin jejich duší a zjistit, na co čarodějnice myslí. Ty se pak rozprchly po okolí,

Na akci v režii Spolku Plumlovských nadšenců, která vyvrcholila
večerním koncertem dorazily celkem asi tři tisícovky návštěvníků

BYLI JSME
U TOHO

KBLLÊCCZMMZˁBSPPEˉKOJJDFFWQM
Q VN
NMPWWˉ

Martin ZAORAL

Dovednostní, zábavné i vědomostní
soutěže připravil pro děti místní sbor
dobrovolných hasičů. A tak na jednom
ze stanovišť si mohl čarodějnický potěr
vyzkoušet zásah plastové láhve proudem
vody z hasičské stříkačky, na druhém
se děti dozvěděly, jak poskytnout první
pomoc. Nechyběly populární malování
na obličej nebo hod míčkem na vpravdě
čarodějnický cíl.

Tomáš
KALÁB

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Druhou část určického Pálení čarodějnic,
a to večerní, zabezpečilo Společenství
zábavy „Domeček“. Po příletu čarodějnic
byla vyhlášena nejlepší maska, o hudební
stránku se staral Magický DJ, načež vše
vrcholilo zapálením připravené hranice
a barevným ohňostrojem. Díky sluníčku
a umoudřenému počasí se čarodějnická
zábava v Určicích opravdu vydařila.

„Už jsme ani nevěřili, že po tak chladném počasí posledního týdne nám
čarodějnice takhle vyjdou. Teplo
a sluníčko nás vytáhly ven a jsem ráda,
že děti mají zajímavou a poučnou zábavu,“ svěřila se Večerníku jedna z maminek, zatímco se děti pokoušely trefit
proudem vody z malé hadice plastovou
láhev na podstavci.
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URČICE Zábavné odpoledne a podvečer před čarodějnickým rejem proběhly také v Určicích. V malebném
prostředí starého hřiště byla připravena ohromná hranice, kolem níž bylo
rozmístěno deset soutěžních stanovišť. Hrami byl vyplněn čas do večerního příletu čarodějnic, což všechno sledoval i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
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ČECHY POD KOSIŘEM Zámek
v Čechách pod Kosířem získal novou atrakci. Od včerejška, tj. pondělí
1. května, můžete vidět expozici
historických kol, která je umístěna
v nově zrekonstruovaných prostorách v přízemí zámku. A to není vše.
K vidění je dále čtrnáct převážně tzv.
vysokých kol z osmdesátých let devatenáctého století. Kromě toho byl první
májový den představen veřejnosti nedávno objevený obraz Josefa Mánesa.
Ten byl v uplynulých týdnech pečlivě
restaurován. Na plátně jsou podle všeho dcery hraběte O’Hegertyho, který
na zámku v Čechách pod Kosířem nějaký čas pobýval. Zatímco dívka v popředí drží paletu, ta v pozadí je nápadně
citlivěji prokreslena.
„Podle zpráv vyskytujících se v literatuře o Mánesovi k jedné z dcer malíř
zahořel láskou, která však vzhledem
ke společenské nerovnosti nemohla

být naplněna,“ prozradil kastelán Váňa,
který upozornil, že dívka v pozadí by
mohla být zároveň slavnou „Josefinou“
z jiného Mánesova obrazu vystaveného
v Národní galerii. Právě tento proslulý
portrét mladé ženy s obnaženými ňadry bývá označován za českou Monu
Lisu. „Jsou to jen spekulace, nicméně podoba obou žen je až zarážející,“
poznamenal v této souvislosti Váňa.
(mls)
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NĚMČICE NAD HANOU V pondělí 24.
dubna před dvaadvacátou hodinou došlo
v křižovatce mezi Němčicemi nad Hanou,
Měrovicemi nad Hanou a Hruškou k havárii
osmatřicetiletého cyklisty. Byl opilý, jak zákon káže, a bylo pro něho jediným štěstím, že
za ním jedoucí řidič osobního auta ho zpozoroval po pádu z kola včas...
„Muž z dosud přesně nezjištěných příčin nezvládl
jízdu a z jízdního kola upadl na komunikaci, kde
ho nalezl projíždějící řidič. Při pádu cyklista utrpěl zranění, se kterým byl k ošetření převezen do
prostějovské nemocnice,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie pro Územní odbor Prostějov.
Cyklista jevil známky ovlivnění alkoholem,
ale vzhledem k silné podnapilosti nebyl na
místě schopen provést dechovou zkoušku.
Odborné lékařské vyšetření ke zjištění ovlivnění pak odmítl.
„Dalším proviněním proti ustanovení zákona
o silničním provozu, které ještě zvýšilo nebezpečnost mužova jednání, je nevyhovující technický stav jeho jízdního kola. Přestože se na
komunikaci pohyboval již za tmy, neměl na kole
nejen povinné osvětlení, ale ani žádné odrazové

prvky, pro ostatní účastníky silničního provozu
tak byl téměř neviditelný,“ prozradil Kořínek.
Muž se tedy dopustil několika přestupků.
„Tím nejpřísněji postižitelným je odmítnutí
podrobení se zkoušce na přítomnost alkoholu či
jiných návykových látek. Za ten zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví pokutu
v rozmezí od pětadvaceti do padesáti tisíc korun,“ vysvětlil policejní tiskový mluvčí. (mik)
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zranění spolujezdkyně z vozidla Hyundai Lantra.
Alkohol byl u obou řidičů na místě vyloučen dechovými zkouškami. Celková hmotná škoda byla
předběžně vyčíslena na šedesát tisíc korun,“ popsala
srážku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Pravděpodobnou příčinou nehody se jeví nerespektování
dopravního značení ´Dej přednost v jízdě´. Nehodou se nadále zabývají policisté dopravního inspektorátu Prostějov, kteří veškeré okolnosti a souvislosti
zjišťují,“ dodala Urbánková.
(mik)

URČICE, NEZAMYSLICE Během uplynulého víkendu měli policisté práci na dvou různých
místech Prostějovska. V Určicích nachytali řidiče auta zpitého pod obraz, u Nezamyslic zasahovali
dokonce pyrotechnici.
„V sobotu 29. dubna krátce před půl jedenáctou v noci kontrolovali policisté v Určicích vozidlo Škoda
Fabia. U čtyřicetiletého řidiče provedli dechovou zkoušku a naměřili mu 2,2 promile alkoholu. Zadrželi
mu řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
O den později, v neděli 30. dubna, přijali policisté oznámení o nálezu předmětu připomínajícího munici
na poli mezi Nezamyslicemi a Doloplazy. „Na místo byl přivolán pyrotechnik, který uvedl, že se jedná
o dělostřelecký granát ráže pětasedmdesát milimetrů a převzal si ho k odborné likvidaci. Ke zranění osob
ani ke škodě na majetku nedošlo,“ sdělila mluvčí krajské policie.
(mik)
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SMRŽICE Krátce před čtrnáctou hodinou minulého pátku 28. dubna došlo v ulici Koupelky
ve Smržicích k dopravní nehodě dvou osobních
vozidel. Srážka se bohužel neobešla bez následků.
„Osmnáctiletý řidič vozu Hyundai Lantra jel ulicí
J. Kotka směrem do křižovatky s ulicí Koupelky,
a srazil se s osobním vozidlem Ford Focus, které
řídil čtyřiatřicetiletý muž. Ten jel po hlavní komunikaci po ulici Koupelky ve směru od ulice Olší do
uvedené křižovatky. Při nehodě došlo k lehkému

„Dosavadním šetřením bylo zjištěno, že osmapadesátiletá řidička
osobního automobilu značky Opel
při couvání z parkovacího místa
narazila do zaparkovaného vozidla
značky Škoda. Poté měla z vystoupit, načež po prohlédnutí poškození
opět nastoupit a z místa odjet. Přivolaní policisté na základě výpovědi svědků události zjistili totožnost
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DRŽOVICE Minulou středu 26.
dubna před dvacátou hodinou došlo
na parkovišti v nákupní zóně v Konečné ulici v Držovicích k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů.
Nešlo o nic závažného, jen o pouhý
„ťukanec“ na parkovišti. Jenomže
řidička, která najela do odstaveného
auta, z místa nehody ujela! Policisté
jí však záhy vypátrali.

řidičky a ještě téhož dne ji i vozidlo
vypátrali,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie pro Územní odbor Prostějov. „Při podání vysvětlení se žena
k vině na dopravní nehodě přiznala a uvedla, že na místě pro řidiče
poškozeného vozidla zanechala své
kontaktní údaje. To se však dosavadním šetřením zatím nepotvrdilo. Nyní je podezřelá ze spáchání
přestupku podle zákona o silničním
provozu. Za ujetí z místa jí ve správním řízení hrozí pokuta od dvou
a půl do pěti tisíc korun,“ konstatoval mluvčí prostějovské policie.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 20 000 korun. „Alkohol u řidičky policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění
dopravní nehody jsou i nadále předmětem policejního šetření,“ nastínil
Kořínek.
(mik)

„Moje babička mi vyprávěla, že původně
s Kubalíkem a Mrtvým utíkal ještě jeden
kluk. Ten se však musel kvůli zdravotním problémům vrátit domů. Říkala
mi to ještě za komunistické totality, kdy
se o anglických letcích mnoho hovořit
nesmělo. Přesto o nich lidé mluvili víc
než dnes, kdy to mladé už vůbec nezajímá,“ poznamenal starosta Hrdibořic
Bohumil Kovařík.

Foto: Z. Valenta
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>>> Dokončení ze strany 9
Po válce se Vojtěch Kubalík vrátil do
Československa. Se ženou Angličankou
a dětmi žili v bytě v Olomouci. S nástupem komunismu musel skromný hrdina odejít z armády a živil se mimo
jiné jako skladník. Zaslouženého uznání
a vojenských hodností se dočkal až po
sametové revoluci. Zemřel 24. října
2000 v Olomouci, kde je i pohřben.
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pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

aby své malé následovnice i následovníky
otestovaly při první státní přijímací zkoušce na Čarodějnické lyceum. Postupně tak
prověřily jejich schopnosti a dovednosti
v letové abecedě, krocení pavouků, základech ošetřovatelství čarodějnických
PLUMLOV Takový frmol nepanoval ani na Petrových kamemazlíčků, opravě kouzelnických pomůcek
nech v dobách největších čarodějnických sabatů. Nedělní
a základech vaření lektvarů. Pokud děti ve
slet přitáhl do kempu Žralok čarodějnice nejen z Plumlova,
všech těchto disciplínách uspěly, pak na ně
v cíli čekala chutná odměna.
ale i z Prostějova a dalekého okolí. Zástupy lidí tak potvrdily
I !   M   %% ^ _   %0!  
Skutečně
šťastným tahem se ukázalo %    N  &
Foto: Martin Zaoral
výbornou pověst, kterou si tato„událost víkendu“ za sedmpozvat na akci kouzelníka Tomasiana,
náct let své existence dokázala vybudovat. Ani letos u toho
který se díky svým hbitým prstům do- show Česko Slovensko má talent. „Jako kapely Vypsaná fiXa. Přitom už v kempu
nechyběl PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
kázal probojovat až do finále televizní by sem patřil odjakživa. Sledovaly jej jak už bylo hodně přes dva tisíce lidí. Teprve
děti, tak i dospělí. Překvapil mě tím, kolik po skončení koncertu a ohňové show dorůznorodých triků si dokázal připravit,“ šlo na zapálení obří vatry nad kempem.
saa
3x foto: Martin Zaoral
okomentovala Tomasianovo vystoupení Kdo měl chuť, mohl si zapařit také na skunávštěvnice Alena. Plumlovský slet čaro- piny Lety mimo a ZakazanÝovoce.
dějnic se ani tentokrát neobešel bez oblí- „Přes týden to s počasím vypadalo děsivě,
bené volby Miss malé čarodějnice a Miss ale o to lepší to dnes nakonec bylo. Hned
Ježibaby. Zatímco v prvním klání byly na na začátku nás trochu zaskočily problévítězství stovky kandidátek, v té druhé byla my s výpadky elektřiny, které jsme museli
konkurence podstatně menší. Kdo zvítězil, operativně řešit. Jinak jsme rádi, že jsme
najdete u hlavní fotografie.
to opět v takovém počtu zvládli,“ shrnul
Ani po vyhlášení nejodpornějších Ježi- za organizátory ze Spolku Plumlovských
bab to však ve Žraloku zdaleka neskon- nadšenců jejich prezident Marek Otruba
    "         7 ' "E  I 7 .!     ]  % 
čilo. Tou dobou do kempu mířily další s tím, že další oblíbená akce v jejich režii,
  &
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davy návštěvníků, kteří byli zvědavi ze- kterou bývá již tradičně Pohádkový les, se
jména na koncert oblíbené pardubické letos bude konat již 19. srpna.
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ŽRALOK SE ZMĚNIL V OBŘÍ PŘISTÁVACÍ PLOCHU PRO ČARODĚJNICE 8UÿLFNpÅÿDURGĚMQLFH´
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DVOJrozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...
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„O SVOU OBRANU SE MUSÍME POSTARAT SAMI“

Marek Obrtel a Nela Lisková propagují Národní domobranu, s Večerníkem zasedli za jeden stůl
PROSTĚJOV Koncem března přijela do
Prostějova na pozvání místního Vlasteneckého sdružení antifašistů zajímavá
a pro leckoho kontroverzní dvojice. Bývalý
voják, účastník misí v Bosně či Kosovu, lékař a představitel Národní domobrany Marek Obrtel besedoval v Národním domě na
téma „Pryč z NATO a jak na to“. O své zkušenosti z nesčetných návštěv Donbasu, které vyústily nejen ve zřízení Zastupitelského
centra Doněcké lidové republiky, ale také
k onálepkování „teroristkou“, se podělila
ostravská podnikatelka Nela Lisková. Večerník byl u toho a s oběma aktéry, o jejichž
činnosti se toho ví velmi málo, a pokud
vůbec, tak s tendenční interpretací, pořídil
exkluzivní dvojrozhovor.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB
 Můžete čtenářům přiblížit vaši praxi
v armádním zdravotnictví?
Marek Obrtel: „Zúčastnil jsem se první mise
v Bosně a Hercegovině v letech 1998 i 1999.
Bylo to právě v době, kdy vrcholila kosovská
krize. Spousta věcí se začala tehdy rýsovat, ale
většina z nás je nesprávně interpretovala. Poté
jsem krátce pobýval v Afghánistánu a Iráku
v době, kdy jsme tam transportovali polní nemocnici. Naposled jsem se účastnil mise v Kosovu, která měla být ze všech předešlých nejklidnější. Opak byl pravdou. V té době se totiž
propojil řetězec událostí z roku 1999 a let následujících a vše kulminovalo v roce 2004. Tehdy
se v plné nahotě projevily principy budování
demokracie a boje za lidská práva podle oficiální interpretace, a naopak byznys, územní požadavky a další parametry, kvůli nimž NATO
kosovskou kartu vůbec rozehrálo. Následující
krize v Iráku, Libyi, Sýrii se staly potvrzením
politiky Západu.“
 Z příslušníka sil NATO jste se stal kritikem aliance. Jak jste ke svému názoru dospěl?
MO: „K jakémusi ´přerodu´ u mě docházelo
postupně. Od roku 1999 až do onoho roku
2004, kdy všechna kolečka do soukolí takříkajíc zapadla. Díky kosovským událostem
z března 2004 (ze 17. na 18. března došlo
k albánskému pogromu na srbskou menšinu
v Prizrenu a dalších městech Kosova - pozn. red.)
jsem pochopil, že politika NATO je chybná.
Věci, které se zdály zvláštní v roce 1999, získaly
v roce 2004 tu pravou tvář...“
 Veřejnost vás ale poprvé zaregistrovala
až o deset let později. Jak k tomu došlo?
MO: „Dosud jsem hovořil o roce 2004
a najednou jsme se posunuli do roku 2014.
(úsměv) Z Kosova jsem se tenkrát vrátil jakoby
vyhořelý a armádu jsem dva roky poté opustil.
Nechal jsem se odvelet z generálního štábu
a zahodil pomyslnou maršálskou hůl. Tím
jsem to pro sebe považoval za vyřešené. Impulsem k vrácení vyznamenání v roce 2014
bylo jednoznačně dění na Ukrajině, paralela
s událostmi v Kosovu je zřejmá. Vývoj tamějšího konfliktu včetně kauzy sestřelení Boeingu nad Donbasem mě přiměly k tomu, abych
svůj postoj vyjádřil navenek!“

 Jak se ostravská podnikatelka dostala
k politice?
Nela Lisková: „Politikou se už nějakou dobu
zabývám. V minulých komunálních volbách
jsem kandidovala na primátorku Ostravy a starostku Ostravy-jih. Velmi krátkou dobu jsem
byla členkou ostravské ČSSD do doby, než
jsem prohlédla klanové poměry, které vedou
k tomu, že aktivita a vlastní úsudek členů je
tam naprosto nepřípustný. To byla ztráta času. Poté jsem se seznámila s
Markem Obrtelem a byla
jsem pozvána na jednání
směřující k vzniku Národní domobrany.“
 Jak se zrodila idea
založení Národní domobrany?
MO: „Myšlenka vznikala
postupně od roku 2015.
Tehdy jsme s kolegou   
Krejčou vycítili, že způsob
fungování Československých vojáků v záloze do společnosti, protože se setkávají na rozdíl od
(dále jen Čs. vojáci v záloze), s nimiž jsme aktiv- Ukrajinců s četnými obstrukcemi. Spolupracuně spolupracovali a do jejichž pomyslného čela jeme s personálními agenturami.“
jsem se postavil, není příliš šťastný. Způsobem  Předpokládám, že na oficiálních mísorganizace nebylo toto uskupení v případě po- tech zrovna populární nejste...
třeby akceschopné. Domobraneckou myšlenku NL: „Ministerstvo zahraničních věcí, rejsme rozvíjeli i na základě inspirace ze zahraničí, spektive přímo ministr zahraničí Zaorálek,
zjistili jsme, že tento princip je jediný funkční, podniká veškeré možné kroky směřující ke
a podle prvotních představ jsme jej chtěli na stá- zrušení Zastupitelského centra. Přitom dalvající organizaci Čs. vojáků v záloze naroubovat. ší centra už vznikla ve Finsku, Řecku a Itálii,
Tyto myšlenky se pro mě tenkrát nepochopitel- pokud vím bez větších problémů. Velkou akně nesetkaly s příznivým ohlasem a posléze do- tivitu vykazuje především europoslanec Štěšlo k rozkolu. Jak jsem později zjistil, Čs. vojáci tina, který na svých akcích přímo propaguje
v záloze byli už tenkrát zvenčí infiltrovaní před- fašistický ukrajinský pluk Azov, jehož velitele
staviteli různých hnutí a stran, kteří organizaci si pozval do Evropského parlamentu a oslavochtěli uchvátit pro sebe jako jakousi stranickou val jej tam jako hrdinu. Zde je evidentně něco
gardu, což bylo nepřijatelné. Princip nadstranic- špatně. Co je zvrhlé, špatné, iracionální, to má
kosti držíme pevně, máme mezi sebou příslušní- bohužel dnes zelenou. Tomu se i v rámci Náky různých názorových proudů a stran. Jedinou rodní domobrany snažíme bránit a motivovat
výjimkou jsou extrémisté v tom pravém slova mladé lidi, aby používali zdravý selský rozum,
smyslu, inklinující k jednomu či druhému pólu nikoli sociální sítě. Pojďme se scházet, pojďme
politického spektra. Proto jsme se oddělili a za- jezdit po republice a říkat si věci do očí.“
čali budovat domobranu úplně od píky.“
 Pod pláštíkem boje proti terorismu
 Nelo, loni v září jste v Ostravě otevřela chce Evropská komise občany úplně odzastoupení odtrženého Donbasu. Jak jste zbrojit, což jde proti domobraneckému
se k této aktivitě dostala?
principu. Jak se s tím vyrovnáváte?
NL: „Jako představitelka Národní domobrany MO: „Jsem majitel zbrojního průkazu a hezké
jsem byla pozvána do Doněcké lidové repub- řádky zbraní, které mám jen pro radost. Byl to můj
liky, následně jsem tam létala každý měsíc, koníček, nikdy jsem nepočítal s nutností jejich
probíhala určitá jednání, jak by bylo možné použití. K tomu bohužel hodně indicií směřuje.
konkrétně pomoci. Nemám akreditaci na hu- Na tyto iniciativy se tudíž musím dívat pouze
manitární činnost, což je jediná obrana proti negativně. Snažíme se spolupracovat s několika
operacím tajných služeb. Pokud někdo chce zainteresovanými spolky a cílem je vyburcovat vepomáhat, mohu ze své pozice zprostředko- řejné mínění, aby si lidé uvědomili, že sliby úpravy
vat kontakt na příslušné instituce v Doněcké zákonů v rámci jakéhosi obalamutění Evropské
lidové republice, které takovou akreditaci mají. unie tím, že se přijmou další čtyři zákony a Brusel
To je jedna z náplní činnosti Zastupitelského z toho bude zmatený, fungovat nebudou. Proti
centra Doněcké lidové republiky. Další je infor- všem pokusům o odzbrojení občanů je třeba akmační poslání, pomáháme občanům Doněcké tivně vystoupit. Je třeba se připravovat na situaci,
lidové republiky najít zaměstnání a začlenit se kdy by mohly přijít ke slovu třeba i improvizované

MO: „V počátcích došlo k několika pochybením při uhlídání procesu přijetí kandidátů,
rychle jsme nastavili parametry na osobním
přístupu, znalosti lidí. Záměrně jsme zvolili
územní princip, kdy je zásadní znalost lidí,
kteří nežijí ve vzduchoprázdnu. Když se
člověk A přihlásí, tak jej člověk B trochu zná
a člověk C o něm někdy slyšel atd. Jestliže

si někdo zkresleně představuje. I když jsme
samozřejmě vděčni za to, že mezi sebou lidi
tohoto typu máme. Jsou to velmi aktivní
členové, ale je jich odhadem okolo patnácti
procent. V případě potřeby tito lidé mohou
fungovat jako instruktoři výcviku taktiky,
sebeobrany, střelby, topografie. Jinak škála
činnosti zahrnuje důraz na vlastenecké uvě-

Národní domobrana je nositelem
novodobého ducha, myšlenky celé
společnosti, rozhodně to není tlupa
ozbrojenců běhajících po lese...

o něm nikdy nikdo neslyšel,
v okolí je to zcela neznámá
osoba, tak by takový člověk neměl ve skupině působit. To se bohužel
právě v počátcích domobrany stalo. Poté se
přišlo na to, že šlo o cílenou infiltraci ať už
obyčejnými zvědavci, nebo příslušníky BIS,
novináři a podobně. Na základě toho jsme
přijali opatření na vymýcení těchto ´černých
duší´. Například u Polabské legie existuje určitá kandidátská lhůta, kdy čekatele vezmou
do skupiny, ale nesdělují se mu žádné důvěrné interní informace. Až po bližší identifikaci
je přijat do struktury domobrany a jsou mu
svěřovány úkoly.“
 Jakým způsobem máte ošetřeno, aby
se do domobrany nedostal třeba psychicky narušený jedinec, u něhož by hrozilo
zneužití kontaktu se zbraněmi?
MO: „Naší největší výhodou by měla být znalost místního prostředí. Ostatní členové by
o zájemci v procesu přijetí měli mít základní
informace, a pokud je člověk jakkoli pochybný třeba vzorcem svého chování, nebo vztahem ke skutečnému extrémismu, tak skupina
vědoma si naší deklarace, která určuje základní kodex chování a jednání domobrance,
musí vyhodnotit jeho škodlivost a nevhodnost. Zatím se nám nestalo, že bychom byli
svědky nějakého excesu ze strany některého
člena. Pokud se nějakým nevhodným způsobem prezentuje, je osloven svojí skupinou,
napomenut, a pokud to nepomůže, následně
vyloučen. V počátcích jsme k tomuto kroku
museli přistoupit až u desítek lidí, kteří si nás
pletli s organizacemi, s nimiž v žádném případě nechceme být zaměňováni.“
 Jaký je vůbec základní cíl činnosti domobrany?
MO: „Jakmile pro to nastanou objektivní
podmínky, přerod v legitimní ozbrojenou
složku naší vlasti, být přímo jejím základním pilířem. Nad ním by stály aktivní zálohy
a úplně nejvýš zhruba pětitisícový důstojnický sbor do úrovně velitelů rot. Východiskem je analýza obranyschopnosti našeho
státu, která je z mnoha příčin na velmi nízké
úrovni. Jsme ukolébáváni tvrzením, že o naši
obranu je postaráno v rámci NATO, ale to je
samozřejmě nesmysl. Pokud by nás NATO
mělo chránit, už by to dávno dělalo třeba
v souvislosti s uprchlickou krizí. Pokud se
země o svou obranu nepostará sama, nikdo to
za ni neudělá. Domobranecký miliční princip
je jediný možný.“
 Takže se chystáte na bojové nasazení?
zbraně, pokud nám vezmou ty legální. Nebudou MO: „Národní domobrana je nositelem noto s námi mít tak jednoduché.“ (úsměv)
vodobého ducha, myšlenky celé společnosti,
 Jak probíhá přijetí do Národní do- takže záběr je poměrně široký. Rozhodně to
mobrany, co musí zájemce splňovat?
není tlupa ozbrojenců běhajících po lese, jak

Co je zvrhlé, špatné, iracionální,
to má bohužel dnes zelenou...
Chceme motivovat mladé lidi,
aby používali zdravý selský rozum,
nikoliv pouze sociální sítě...

domění, národní cítění. Za
slovo ´národ´ se my v žádném případě nestydíme, jako většina našich politiků...“
 Někomu by se mohlo zdát, že jste tak
trochu odtržení od reality.
MO: „To určitě ne, zabýváme se i dalšími problémy, které společnost trápí, inkluzí, juvenilní
justicí, což je téma mladé generace, a navazující
výchovou v prepubertálním a pubertálním
věku, kdy by měla mládež dostat povědomí o branné povinnosti. Tady jsme teprve
v začátcích, ne vždy se na školách setkáváme
s pochopením, i když volíme formu soutěží či
branných her. O podchycení mladé generace
se vede boj a ne vždy o to oni sami stojí. Poněkud nepopulární jsme tvrzením, že musí dojít
k obnovení všeobecné branné povinnosti,
u mužů povinně, u žen dobrovolně. Mělo by
jít o minimálně tříměsíční intenzivní výcvik na
základní vojenské funkce, doplněný každoročně třítýdenním kurzem. Pro ty občany, kteří
se z jakýchkoli důvodů nemohou či nechtějí
výcviku zúčastnit, by mělo podobně jako ve
Švýcarsku platit vyšší daňové zatížení.“
 Máte na domácí politické scéně nějaké
přirozené partnery?
NL: „Byla jsem před časem oslovena Tomiem Okamurou ke spolupráci coby regionální manažerka. Bohužel jsme se rozešli právě
v tematice dění na Ukrajině, k čemuž se nechtěl
příliš vyjadřovat. To je pro mě nepřijatelné, politik musí mít svůj názor, není možné čekat, jak
se situace vyvine. Jeho odvolávání na Minské
dohody beru jako populismus, protože tyto
dohody nejsou od počátku ze strany Kyjeva
dodržovány. V tomto kontextu musím bohužel konstatovat, že v současné době opravdu
není na naší politické scéně koho volit...“
 Čím se zabýváte aktuálně?
MO: „V plenkách je projekt na revitalizaci
pohraničí. Podle našeho názoru dojde v blízké budoucnosti k nějaké formě opětovného
rozdělení Evropy. Západní země už velký manévrovací prostor k záchraně vlastní identity
nemají, my ve střední a východní Evropě ještě
ano. Této naší výhody je třeba rychle využít
a v rámci jakéhosi novodobého uskupení V5
včetně Rakouska se o sebe postarat. V tomto
případě by naše pohraničí opět plnilo důležitou funkci nárazníkové zóny, jako tomu bylo
bohužel v minulosti. Je potřeba zvýšit afinitu
obyvatel k pohraničí, aby k němu získali vztah
a stálo jim za to jej bránit. Častá otázka z našich
setkání totiž směřuje k tomu, co vlastně máme
u nás bránit. Zahraniční firmy? Nadnárodní
korporace? Cestou je udělat z našeho pohraničí důležitou zónu pro naše občany. Spolupracujeme se všemi státotvornými organizacemi,
vymezujeme se proti globalizačním tendencím, i když s tím máme časté potíže.“

vizitka

MAREK OBRTEL



 

✓ rodák z Přerova oslavil nedávno padesáté
narozeniny
✓ vystudoval Vojenskou lékařskou akademii
v Hradci Králové
✓ absolvoval mise v Bosně (1998-99),
Afghánistánu (2002) a Kosovu (20032004)
✓ v letech 2006 až 10 vedl Zdravotnickou
záchrannou službu Pardubického kraje, po
jejím vybudování se vrátil zpět do Přerova
✓ na sklonku roku 2014 vešel ve známost otevřeným dopisem Ministru obrany ČR, kterým odsoudil politiku USA, Západu a NATO
zajímavost: ze dvou manželství má pět dcer, s druhou manželkou
plánuje další potomky

NELA LISKOVÁ

✓ narodila se v srpnu 1975
✓ je obchodní ředitelkou a souběžně podniká
v obchodní oblasti
✓ v posledních pěti letech se aktivně zajímá o
politické dění v ČR a o její bezpečnostní situaci
✓ v roce 2013 kandidovala jako nezávislá na
primátorku Ostravy
✓ je vdaná a má jednu dceru
zajímavost: kvůli zřízení Zastupitelského
centra DLR byla ministrem zahraničí označena za teroristku
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Jednu službu bude potřebovat každý z nás. Tu pohřební. Poslední rozloučení s blízkou osobou je vždy navýsost citlivou
záležitostí a nikdo zřejmě nezpochybňuje fakt, že je potřeba ho svěřit profesionálům. Když zemře někdo blízký, jsou to pro
jeho rodinu a přátele vždy nepředstavitelně těžké chvíle. Navzdory tíži situace je nezbytné postarat se o kroky vedoucí
k poslednímu doprovodu zesnulého. Na Prostějovsku máme široký výběr nejen pohřebních, ale také ostatních služeb, které
pozůstalým pomohou v těch nejtěžších chvílích. Přenechejte tedy starosti o kvalitní a důstojný smuteční obřad těm, kteří
s tím mají letité a bohaté zkušenosti. Dnešní tematická strana Večerníku vám napoví, na koho se obrátit...
Stranu připravil: Petr Kozák, text: Michal Kadlec

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň
Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí
od roku 1993 v Mlýnské ulici
v Prostějově. Za dobu svého
působení v našem městě se snaží plnit přání pozůstalých, ale
i zákazníků, kteří docházejí do
firemního obchodu.
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FCC Prostějov, s.r.o.
Pohřební službaProstějov
Žižkovo nám. 19, Prostějov
Pohřební služba FCC Prostějov,
s.r.o. je pohřební služba se 113
letou tradicí. Nabízí Vám široký
rozsah služeb, v nichž si může
každý najít způsob a průběh posledního rozloučení se svým blízkým
člověkem podle vlastních představ
a možností. Na základě našich dlouholetých zkušeností v oboru pro
Vás zajistíme kvalitní služby spojené
s posledním rozloučením s Vašim
nejbližším.
Provozovna naší pohřební služby
sídlí na Žižkově náměstí č. 19 (vedle budovy České spořitelny). Jsme
členem sdružení pohřebnictví v ČR.
Vypravujeme pohřby do země
nebo žehem. Pro smuteční obřad
vyřídíme vše potřebné přes matriku,
rakev, tisk parte do 1 hodiny od sjednání objednávky, barevnou fotografii
na parte, smuteční síň, květinovou
výzdobu, tisk stuh, hudbu, řečníka,
fotografa, autobus pro smuteční
hosty, zpopelnění, vsyp, památeční
sklo s popelem, popřípadě vykopání
hrobu.

Ukázku naší práce můžete zhlédnout na

www.pohrebnictvi-pv.cz

725 779 452
602 581 098

17042810466

17042810468

V pøípadì potøeby vyøízení
pohøbu volejte kdykoliv
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PROSTĚJOV Plný kopec smůly
si vybrali organizátoři v pořadí
již šestnáctého ročníku akce
„Den s integrovaným záchranným systémem v Prostějově“. Tradiční a velmi
atraktivní událost totiž byla dva
dny předem skrz nepříznivé počasí zrušena! Vedení magistrátu
o tom rozhodlo po dohodě s řediteli policejních složek, hasičů
a lékařské záchranky bez určené
náhrady.
„Byli jsme k tomu kroku prakticky
donuceni. Je nám to líto, ale v dešti
a chladu by přehlídka složek IZS
ztratila na atraktivitě a návštěvnost
by zcela určitě nebyla tak velká,
jako jsme byli zvyklí v minulých letech,“ sdělila ve čtvrtek dopoledne

i za deště, jenomže v případě ve-

je to nemožné. „Byli
da,“ lodromu
jsme se v areálu podívat, místo
ovská ško
„Je to obr   konání je mokré a místy i rozbahněné. Akce by neměla úroveň
 
Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu. Na dotaz Večerníku, zda se alespoň jedná o nějakém náhradním termínu, pokrčila
mluvčí radnice jen rameny. „Zrušení
je zatím bez náhrady, je totiž těžké se
s hasiči, policisty či lékaři záchranky
domluvit na jednotném dni a čase.“
Den s integrovaným záchranným
systémem byl za dobu své existence zrušen v Prostějově poprvé.
Před čtyřmi lety se uskutečnil na
náměstí T. G. Masaryka dokonce



a musela by být v nutném případě
značně omezená. A to jsme nechtěli. Proto jsme celkem jednomyslně
rozhodli o zrušení,“ vysvětlil Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov. „Je to obrovská škoda,
všechny nás to moc mrzí. Počasí ale
poručit nedokážeme. V dešti a chladu pořádat tyto akce není dobré,
nikdo by nepřišel,“ ztotožnil se s názorem magistrátu.
Nezbývá než dodat, že snad příští
rok bude počasí daleko moudřejší
a přiláká na prostějovský velodrom
opět stovky diváků.
(mik)



 
>>> dokončení ze strany 3
„Pan Vafek by asi další přechod pro
chodce nepovolil, když o padesát
metrů dál u květinářství již jeden je.
Podle mého názoru by ale vhodným
řešením bylo, kdybychom na náklady magistrátu vybudovali chodníček
od soukromé obřadní síně právě
k uvedenému květinářství, kde je
řádný přechod. Dosud zde totiž žádná cesta není, lidi to nutí přecházet
sinici na zcela otevřeném místě,“ vidí
hlavní problém Kousal.
„K tomu se jen těžko vyjadřuje,
podle mě je osvětlený přechod
u květinářství dostatečně bezpečný. Smuteční hosté si ze soukromé
obřadní síně pana Makového spíše
cestu úmyslně zkracují, nechce se

jim jít až na padesát metrů vzdálený přechod pro chodce,“ kontrovala
Alena Rašková (ČSSD), primátorka
Statutárního města Prostějov.
„Pokud smuteční hosté chtějí využít
řádný přechod, musí v současnosti jít
po krajnici vozovky, což je hrozně nebezpečné! A jelikož při pohřbu svého
blízkého na tom nejsou zcela psychicky v pohodě, nedávají ani pozor na
projíždějící auta...,“ namítl další protiargument Petr Kousal. „Podle mě
bylo nešťastné stavbu obřadní síně
na tak frekventovaném místě vůbec
povolovat. Probereme situaci na dopravní komisi a zkusíme najít řešení,“
uzavřel její současný předseda.
„Problém je v tomto ohledu jediný.
Mám za svojí obřadní síní velké par-


    
info@realitypolzer.cz

KKvval
alitní
služ
užby
od roku
1992

koviště pro zhruba padesát vozidel
a je určeno výhradně pro smuteční
hosty. Jenomže lidé na to ještě nejsou zvyklí a nesledují ani tabule, které je na možnost upozorňují. Parkují
tak u zdi městského hřbitova a pak
jsou po obřadu i před ním nuceni
složitě přecházet silnici. Jakmile si
zvyknou na to, že mohou pohodlně
přijet až k naší obřadní síni a odstavit
zde i své auto, nebudou v Brněnské
ulici žádné kolizní situace,“ okomentoval pro Večerník situaci ze svého
pohledu sám Pavel Makový, majitel
pohřební služby a zároveň i obřadní
síně v Brněnské ulici.
Uvidíme však, s jakým návrhem
přijde dopravní komise města. Třeba budeme překvapeni...
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REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
774 421 818
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430

SLUŽBY

PRODÁM

KOUPÍM

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

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

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

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

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

Pronajmu garáž za ul. Dolní, tel.:
736 408 269

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

KOUPÍM CHATU.
Mobil 792 284 176

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

Sháním ke koupi RD, zahrada a garáž.
Tel.: 731 083 931
Koupím byt 1+1. Tel.: 732 715 302

Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
metrovky, odřezky od pily, uhlí a brikety
Cena od 490 Kč/m. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.
Nabízím k prodeji živá jehňátka, telefon:
777 88 78 82

Prodám 2 přepravní klece na malá zvířaKoupím cihlový byt 2+1 v OV i DV
ta a skládací zahradní lehátko i s matrací,
v okolí ulic Bulharská až po B. Němcové.
Pv, tel.: 606 166 853
Stěhování,
vyklízení
Hájek,
tel.:
722 630 928
721 344 771. Práce strojem UNC,
Prodám starší funkční Terru s přívěsvýkopové,
terénní
práce.
Poptávám garáž ,,za Mechanikou" bez
ným vozíkem, bez příslušenství. Tel.:
RK. Volejte 722 630 928
777 482 190
Rekonstrukce koupelen.
Tel.: 605 459 652
Prodám cihlový byt 3+1 v osobním vlastSháníte botičky na svoje problémové
nictví, 73m2, v centru města v klidné ulici
nožičky? Prodejna IVKA, PlumlovPod Kosířem. Plastová okna, nová lodžie, Kanalizační přípojky, zemní práce, ská ul. je tu pto vás! Velký výběr, nové
zateplení, dobrý stav, parkety, ihned demolice. Tel.: 606 422 018
vzory obuvi i na velmi problémok nastěhování. Cena 1.990. 000 Kč. Tel.: Stavby betonových plotů drátěného vý nohy (kostky, nárty, ostruhy)
603 726 417, bytprostejov.wz.cz
+ doplňkový prodej dárkové kosmetiky
i průmyslového oplocení, materiál
+ molitany. Otevřeno i v sobotu.
přímo od výrobce za super ceny.
Pronajmu garáž, lokalita, Krasice - Západní.
Tel.: 606 422 018
Info na tel.: 776 15 06 34
Trafika U LÁZNÍ otevřená po celý den,
Stříhání a úprava psů v Prostějově
tel.: 774 942 100

Pronajmeme byt v Pv 1+1, 53 m2 + terasa,
1p., střed města, volný od 1.6.2017. Nájem
4 950 Kč + ikaso + služby, NE na soc.
dávkách, foto Sbazar- pronájmy. Ideální
pro dlouhodobý nájem staršího páru. Tel.:
603 546 705

9:00 – 17:30 hod.
Prodám vřetenovou sekačku, jako nová,
tel.: 603 445 601
Levně prodám 300 - 400 plných cihel.
Tel.: 774 664 966

Pronajmu byt 2+1 v Pv, přízemí, volný od
1.5. vhodné pro 2 osoby, tel.: 737 876 938

Z pozůstalosti po letcích, vojácích,
partyzánech, četnících, vysokých
funkcionářích apod. koupím medaile,
odznaky, průkazy, foto, písemnosti,
část uniforem apod. stačí SMS, tel.:
608 420 808

2

Pronajmeme byt v Pv 1+1, 43 m + balkon, 3p., střed města, volný od 1.5.2017.
Nájem 4 700 Kč+ inkaso + služby, NE na
soc. dávkách, foto Sbazar- pronájmy. Tel.:
603 546 705
Pronájem volné garáže na náměstí Spojenců. Tel.: 776 505 660

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem,
kteří se přišli
v pátek 21. dubna 2017
rozloučit s našim drahým zesnulým
panem
Oldřichem SLAVOTÍNKEM.
Velký dík patří pohřební
službě Makový a především
paní Elišce Komárkové
za citlivý a profesionální přístup.
Rodina Slavotínkova.

 

FINANCE

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
5. KVÌTNA
V 10.00 HODIN

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

Hledám skromnou štíhlejší ženu pro
společný život, auto mám. Rozvedený, 72/ 174 cm, dohoda volejte mob.:
776 210 670 Vodafon.

Dne 24. dubna 2017
jsme vzpomenuli
14. smutné výročí úmrtí
pana Jaromíra KALABISE
z Otaslavic.
S láskou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

Dne 6. května 2017
by se dožil 75 roků
pan Jan PALATÝ
z Kostelce na Hané
a zároveń dne 4. srpna 2017
uplyne první smutný rok,
co nás navždy opustil.
Stále vzpomínáme, manželka,
synové, vnoučata Vojtík,
Honzík Tobias, Valerie
a sestra Věra.
Loučím se s vámi
přátelé milí, ruky stisk vám
už nemohu dát. Dotlouklo srdce,
došly mi síly, vzpomeňte na mě,
kdo měl mne rád.

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

Prodám Š Octavia, rok výroby 1998 1,6i,
cena dohodou. Tel.: 608 933 033

Dne 7. května 2017
tomu bude 10 roků,
kdy nás opustila naše maminka
paní Marie BŘEZINOVÁ
z Vícova.
Stále vzpomínají dcera
a synové s rodinami.

Dne 3. května 2017
by se dožil 72 roků
pan Antonín VLÁČEL
z Čech pod Kosířem
a 22. dubna 2017
uplynuly 4 roky,
co nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Vzpomínají
švagrová Anna, Alena a Marie
s rodinami.

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

Prodám Renolt Megane 1,4i, rok výroby 1999 ve velmi dobrém stavu, nová
TK, 2 sady kol, nové brzdy a údržba.
Cena 26 000 Kč + ekopoplatek. Tel.:
608 933 033
15021020132

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou,
jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

A za vše, za vše dík,
za lásku, jaká byla, za život jaký byl.

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

AUTOMOTO

Roz. se rád seznámí s ženou. Zn. druhá
šance, já 54/176/80, tel.: 773 974 449

Dnes, tj. 2. května 2017
uplynou 3 roky od úmrtí
pana Karla HÝBLA
z Prostějova.
Stále vzpomíná družka
Marta s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

SEZNÁMENÍ

Dne 30. dubna 2017
uplynulo 30 roků od úmrtí
paní Ivany TYMLOVÉ,
roz. Vodičkové.
Kdo jste ji znali vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomíná
rodina.

9. kvìtna 2017

Antény Jiříček nabízí až 45 tv programů
bez poplatků. Telefon: 776 340 848, Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
www.anteny.kvalitne.cz
dnes. Tel.: 603 218 330
Sobra – auto.cz provádí veškeré
opravy vozidel a služby, včetně
ME a TK. Tel.: 608 933 033

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

Dne 6. května 2017
uplyne již 10 let,
kdy nás navždy opustil
ve věku 23 let
pan Michal BECK.
Za vzpomínku
děkuje maminka.

  

17042820461

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

17

Dnes, tj. 2. května 2017
by se dožila 80 let
paní Marie KAČEROVSKÁ.
S láskou v sdrci vzpomínají
synové a dcery s rodinami.

Veèerníku vyjde kvùli

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

17

Koupím motocykly československé
výroby. Tel.: 722 208 708

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

Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
v PROSTĚJOVSKÉM
VEČERNÍKU.

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

Pøíští èíslo

17042720460

Nabízím dům se zah. u Pv za byt v Brně
v OV, nebo koupím. Tel.: 777 210 518

řádková inzerce / vzpomínky

16011421482

Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073,
mobil: 602 581 098
Poslední rozlouèení
Pohřební služba Pavel Makový
Středa 3. května 2017
    
Anna Nadymáčková 1949 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Břetislav Šustr 1942
Určice Jitka Hradilová 1935 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Anežka Sluková 1921
Prostějov Čtvrtek 4. května 2017
Josef Kala 1930
Prostějov Jaroslav Holík 1941 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Zedníčková 1934
Prostějov Pátek 5. května 2017
Cecilie Růžičková 1913
Lipová Anna Petráňková 1931 Mostkovice 11.00 kostel Mostkovice
Jaroslav Sochůrek 1952 Dobromilice Miroslav Kvapil 1932
Olšany u Prostějova
Anna Hrdová 1920
Modřice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

150123020036

Vladimír Vejmola 1950
Miroslav Kaňák 1934

 
Smržice Libuše Vlachová 1934
Prostějov Vlasta Kejíková 1944
Dětkovice Jan Motal 1932
Zdětín

Pohřební služba FCC Prostějov
Marie Skopalová 1951 Prostějov Vladimíra Zapletalová 1946 Prostějov

Protivanov

nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

Hledáme brigádníky 18 + na sezónu na Bezpečnostní a úklidová agentura připrovoz občerstvení na přehradě. Tel.: jme nové zaměstnance v invalidním
777 571 219
důchodu na fyzickou ostrahu objektů
v Prostějově a Třebčíně. Zkrácené
Přijmu kuchaře, příp. pomocnou sílu. pracovní úvazky, noční služby. Informace na tel. čísle: 602 786 692.
Nutný ŘP sk. B, tel.: 775 711 241



Elektromontážní firma hledá elektroinstalatéry, dobré platové podmínky,
nástup možný ihned. Tel.: 608 87 88 30

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.

    

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Hledám na občasný zástup zdravotní
sestru do ordinace praktického
lékaře. Tel.: 777 344 684
Přijmu řidiče na HPP pro rozvoz
zboží na Moravě, vozidlem do 7,5
tuny, karta řidiče a profesák nutné.
Výjezd v ranních hodinách. Tel.:
721 125 469

Pozice

Plat (Kè)

Inženýři elektro - projektanti
Mistři výroby
Učitel 2.stupně ZŠ
Pracovník/-ce na balírně
Právní referent/-ka
Skladníci
Strážný/-á - ostraha objektu
Zámečníci - svářeči

17 000 Kč
25 000 Kč
22140 Kč
15 000 Kč
22 000 Kč
17 000 Kč
10 200 Kč
27 000 Kč

Provoz

jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
třísměnný
pružný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný

Kvalifikace

Firma

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

KITTEC Prostějov
MUBEA-HZP Prostějov
ZŠ Klenovice na Hané
ALIKA Čelčice
AGEL Prostějov
MICOS Prostějov
IF FACILITY Prostějov
HANAKOV Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Přijmeme manuálně zručné brigádníky,
možno i pro důchodce. Pv-Vrahovice.
Tel.: 603 533 508

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

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
reklamu od 9-27 a 28-45 let.
Telefon: 605427271 od 9-12h.
www.studio365.eu

Pozice
Kuchař/-ka

Plat (Kè)
85 Kč/hod.

Provoz
jednosměnný

Kvalifikace
základní + praktická

Firma
Charita Konice, Bohuslavice

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
Přijmu telefonistku na sjednávání schůzek 200 Kč na hodinu, tel.: 608 025 895

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

UZÁVÌRKA
dalšího èísla je
v PÁTEK 5. kvìtna

v 10.00 hodin

1704261458

170428x

17042110448

17040720401

17041120412

16062422226

17041820433

Rudolfovo pekařství přijme:
 prodavačku pečiva, ranní
a odpolední směna
 uklízečka ranní směna + sobota
skladníka surovin, ranní směna, ŘP sk. B
 dělníka do výroby – provoz Kostelec
na Hané, ranní a noční směna, provoz H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře pánských sak na krátkodobé brigády v průběhu
Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod. roku. Životopisy zasílejte na: H&D, a.s.,
Olomoucká 37, 796 01, Prostějov, e-mail:
personal@hdas.cz, telefon: 582 305 600,
Přijmeme brigádníky na letní
602 574 287 pí. Brablecová.
sezonu na plumlovské přehradě.
Telefon: 777 301 936,
Oděvní firma PRO LEN s.r.o. hledá
kocourek.radek@seznam.cz
pro pobočku v Prostějově vhodného
H&D Import, a.s. Přijme modelovou krej- uchazeče na pozici skladník. Požačí pro modelování kuchyňského textilu dujeme: SŠ vzdělání, znalost práce
a těžké konfekce (pláště, bundy). Možno na PC, spolehlivost, odpovědnost
i na zkrácený úvazek. Práce je vhodná i pro a ochotu přizpůsobit se potřebám
mladodůchodkyni. Životopisy zasílejte na: firmy. Nabízíme: nástupní plat 16 000
H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01 Prostě- Kč, práci v jednosměnném provozu,
jov, e-mail: personal@hdas.cz, tel.: 582 305 25 dní dovolené, nástup ihned. Náplň
600 nebo 602 574 287 Pavla Brablecová
práce: nakládky a vykládky, příjem
zboží a následná kontrola, manipulace
s břemeny na skladě, vychystávání obBOWLING PALACE
jednávek, balení. Výhodou znalst NJ,
přijmeme ČÍŠNÍKA/BOWLERA
zkušenosti na pozici skladníka. Kon- hlavní pracovní poměr.
takt: pí. Burgetová, tel.: 588 517 760,
Požadavky - bezúhonnost, příjemné
kamila.burgetova@prolen.cz
vystupování, technické zaměření
a zručnost, znalost AJ. Praxe nebo
vyučení v oboru číšník výhodou, od- Do výrobního provozu přijmeme
polední směna ÚT - SO. Pro obsluhu brigádníka na úklidové práce
bowlingu zaučíme. Tel.: 728 634 274 16 hod./týdně. Tel.: 603 533 508

17042020441

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

Přijmu zedníky, více info na tel.: 704 458 607

PRÁCI NABÍZÍ

Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz

17040510388
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Také osmnácté vydání letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 4. května 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.



 

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

  

Dukelská brána ul. Petra URBANOVÁ, Holandská 4122, Prostějov
Výherce získává: 2x RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci


HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

 

  

Mánes
Marie KOPEČNÁ, Hrubčice 273
Výherce získává: PĚT VSTUPENEK v hodnotě 400 Kč
na prodejní výstavu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE



 

OSMISMĚRKA

  

VĚRNOSTNÍHO Hana VYROUBALOVÁ, V. Špály 18, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment knihkupectví.

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

SU
DO
KU



 

SUDOKU

  

9,1,5,8
Martin ŠTĚTOVSKÝ, Doloplazy 15
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč do pizzerie.

17041130413

  

Výherce získává VSTUPENKU
 
 

KŘÍŽOVKA

  

Od hřebíku po klíček vše pro domácího kutila
Ludmila JANOŠKOVÁ, Lužická 7, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment železářství
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

17020360130

TY NEJLEPŠÍ DOBROTY ....... KOLONIÁLU

16093063154

SUDOKU

OSMISMĚRKA

SKALP, BÍDNÍK, CENTR, LIPKA, RAUTY, VĚNEC, ETIKA, RAKEV, AMANTI, MÍSTA,
ZÁPLAVY, OKOLÍ, BUZAR, ŠROUB, SKÓRE, OKRES, MOUREK, PERGOLY,
EPOPEJ, OTOKY, CVALÍK, ATTEMPT, BRATR

Výherce získává POUKAZ
 
 

Výherce získá VSTUPENKU 
 !"#

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16102763252

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
bývalého premiéra vlády České republiky
a dnes mediátora při židovské kauze...

17031460428

Výherce získává POUKAZ
 "$%&""'

Výherce získává RODINNÉ VSTUPNÉ
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TIPku
HANÁCKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI 2017
KDY: SOBOTA 6. KVÌTNA 2017, 14:00 HODIN
KDE: AREÁL ZA PLUMLOVSKOU ULICÍ, PROSTÌJOV

Už je to tady! Oblíbené Hanácké pivní slavnosti napíší svůj
další díl a PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální
partner, bude u toho. Čtvrtý ročník velkolepé akce se na
rozdíl od let předchozích, kdy byli návštěvníci zvyklí chodit do míst u Velodromu, bude konat v areálu za Plumlovskou ulicí u obchodního centra Albert. Na opravdu pestrý,
dlouhý a především také velice chutný program se můžete
těšit tuto sobotu 6. května.
Novinek si pro všechny příznivce lahodného moku a hudební
i nehudební zábavy organizátoři přichystali hned vícero. Jednou
z nejzásadnějších je, že konec akce se podařilo posunout o hodinu dále, k loučení tedy dojde až o půlnoci. Do té doby budete mít
možnost ochutnat pivečko z téměř dvou stovek různých druhů,
připraveno bude více než sedmdesát stánků.
Co se týká kvalitní muziky, tak o tu se bude starat hned několik
známých jmen. Mladší příznivci jistě uvítají přítomnost hudebního seskupení ATMO Music, které možná ještě máte v živé

paměti díky jejich koncertu konanému minulý měsíc na prostějovském náměstí. Dorazí legendární kapela Harlej, vystoupí také
Klementův lazaret i známá skupina ze Šumperka O5a Radeček.
Nouze o všem dobře známé hity tedy rozhodně nehrozí, ba
naopak. Můžete si je u piva společně se zpěváky vesele pobrukovat. Nezapomeňte, že čím dříve do areálu za Plumlovskou
ulicí dorazíte, tím více času budete mít na ochutnání připraveného zlatavého moku. Záštitu nad akcí převzala zastupitelka
Statutárního města Prostějova, předsedkyně Okrašlovacího
spolku a také Žene regionu Olomouckého kraje 2017 Milada
Sokolová.
Přijďte tedy společně s Večerníkem slavit po hanácku - s pivem
v ruce, úsměvem na tváři a písničkou na rtech! Startuje se ve
14:00 hodin.

CHCETE VYHRÁT VSTUPENKU?
NALISTUJTE STRANU 25!

 DIVADEL
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
úterý 2. května
20:00 Zibura: Pěšky
mezi buddhisty a komunisty
cestovatelská diashow
středa 3. května
17:30 Kinders
dokumentární film Rakousko
20:00 The Circle
americké drama
čtvrtek 4. května
17:30 Strážci Galaxie Vol. 2
americká sci-fi komedie
20:00 Depeche Mode live in Berlin
záznam koncertu legendární skupiny
pátek 5. května
15:30 Šmoulové: zapomenutá vesnice
americký animovaný film
17:30 Strážci Galaxie Vol. 2
20:00 Rychle a zběsile 8
akční krimi USA
sobota 6. května
15:30 Mimi šéf 3D
animovaná americká komedie
17:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
česko-slovenské drama
20:00 Strážci Galaxie Vol. 2
neděle 7. května
10:30 Šmoulové: zapomenutá vesnice
15:30 Špunti na vodě
česká rodinná komedie
17:30 Loupež ve velkém stylu
americká kriminální komedie
20:00 Strážci Galaxie Vol. 2 3D
pondělí 8. května
17:30 Strážci Galaxie Vol. 2
20:00 Ministerstvo lásky
komedie Chorvatsko/Česko

ZUŠ V. Ambrose

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 3. května
14:00 DĚDA
česká rodinná komedie
sobota 6. května
17:30 LICHOŽROUTI
animovaný film ČR
20:00 INFERNO
mysteriózní americký thriller

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 4. května
19:00 VĚRA MARTINOVÁ:
JAKO DŘÍV
koncert legendární zpěvačky
pátek 5. května
19:00 SWING SE VRACÍ
NEBOLI O ŠTĚSTÍ
hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, M. Čížek

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
středa 3. května
16:00 DESKOHRANÍ
každou první středu v měsíci se můžete
připojit ke skupině herních nadšenců,
kteří vás do hry rádi zasvětí.
(pořádá ICM)
čtvrtek 4. května
15:00 PORADNA SOS
máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Odborní právní poradci s vámi
budou řešit váš konkrétní problém.

Muzeum a galerie
Kravařova 14, Prostějov
do 31. května
v Prostìjovì
VÝSTAVA
výtvarný obor ZUŠ Plumlov se představuje... Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
pátek 5. května
Galerie Linka
PORTRÉT A FIGURA ve sbírce
Pojišťovny Kooperativa
Avatarka
vernisáž výstavy
nám. T.G.Masaryka 20
do 27. května
GALERIE Kino
MÚZY, BOHYNĚ A JINÉ BYTOSTI
METRO 70
výstava pražské malířky Silvie Novotné
Školní 1, Prostějov
do 19. května
Zámek Konice
LADISLAV HRINDA
„BARYT & VINYL“
do 31. května
výstava Jiřího Andrýska
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

NOHEJBAL:
sobota 6. května:
14:00 Sokol I Prostějov - Spartak
MSEM Přerov (4. kolo I. ligy mužů,
dvorec u sokolovny na Skálově náměstí).
neděle 7. května:
14:00 Sokol I Prostějov - Zruč - Senec
(5. kolo I. ligy mužů, dvorec u sokolovny
na Skálově náměstí).

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 25. června
POHŘBÍVÁNÍ V DOBĚ KAMENNÉ
výstava je věnována pohřebním zvyklostem
v mladší a pozdní době kamenné na základě archeologických nálezů z oblasti střední
Moravy. Návštěvníci se seznámí s výsledky
záchranných archeologických výzkumů na
zajímavých lokalitách, jako jsou Kralice na
Hané, Slatinky, Držovice nebo Čechůvky.
Zastoupeno bude hned několik pravěkých
kulturních celků od neolitické kultury
s lineární keramikou až po samotný závěr
eneolitu a kulturu se zvoncovými poháry.
Dále bude představena unikátní lokalita
v Brodku u Prostějova, která byla objevena a prozkoumána v roce 2015 při stavbě
dálničního sjezdu. Lidově nazvaný „hanácký Stonehenge“ zřejmě ve své době
mohl sloužit jako kalendárium a místo pro
pozorování nebeských těles.

akce
v regionu...
Kolona vítězství
KVH Dukla zve na
vzpomínkovou akci Kolona vítězství
u příležitosti 72. výročí ukončení bojů
druhé světové války v Evropě. Akce se
bude konat od pátku 5. do neděle 7. května. Po celé tři dny bude v Dobrochově
postaven dobový tábor s polní kuchyní.
Hned tento pátek od 20:00 hodin zazní
v kulturním domě přednáška Jaromíra
Vykoukala„Nejchlapovitějšíchlapianeb
historie Československých lodních sil“,
o den později od 19:30 hodin přednese Zdeněk Bezrouk příspěvek na
téma „Poslední boje pod Prostějovem“.
Samotná „Kolona vítězství“ projede
v pátek Želeč (16:00), Brodek u Prostějova (16:40), Dobrochov (17:20)
a Kelčice (18:20), v sobotu Vřesovice (9:00), Výšovice (9:45), Skalku
(10:30), Pivín (11:20), Dobromilice
(13:10), Hradčany (14:00) a Kobeřice (14:45) a v neděli 7. května Dub
nad Moravou (10:30), Klopotovice
(11:20), Ivaň (12:40), Klenovice na
Hané (13:30) a Tovačov (14:10).

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
středa 3. května
16:00 ŽENA A KVĚTINA
vernisáž výstavy obrazů Heleny Pirohové

  
Komenského 6, Prostějov
neděle 7. května
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života, témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými dotazy

Galerie BAŠTA
U hradeb, Školní ulice
do 31. května
OBRAZY
výstava malířek Diany Jordanové
a Michaely Spívalové

) *      +++&-/--;-/-&'#$
12  ' %3
4& ',+  '
5&   '

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* Ve čtvrtek 4. května od 8:00 hodin se
koná místní kolo soutěže ZLATÝ LIST.
Na programu bude přírodovědná stezka
pro zájmové a školní kolektivy v biokoridoru Hloučela.

MC Cipísek
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin
* individuální právní poradenství s Mgr.
A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma - hrazeno
z dotací
* podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi
každé sudé pondělí od 17:00 hodin
CENTRUM PRO RODINU
nám. J. V. Sládka 2, Prostějov
* PRVNÍ ŠKOLIČKA je otevřena jako
dopolední adaptační kroužek pro děti od
2 do 4 roků každé úterý a čtvrtek od 8:30
do 11:30 hodin
* PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU se koná
každé úterý od 17:00 hodin

Podívat se na pradědečky a dědečky
moderní techniky budete moci v Regionálním muzeu v Dobromilicích, kde
se tento pátek 5. května v 17:00 hodin
bude konat vernisáž „Výstavy radio
a audiotechniky“. K vidění budou
exponáty sběratele Jiřího Charváta
z Dobrochova z let 1938 až 1985. Některé z exponátů jsou stále funkční.

KULTURA:
1<  !  ! 

SPORT:
1<  ! !+'!

PROSTÌJOVSKÉ
DNY HUDBY
25. ročník festivalu
čtvrtek 4. května
10:00 DĚTI DĚTEM
Prostějovské dny hudby
komponovaný pořad žáků ZUŠ
pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

RÙZNÉ…
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.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2 je z důvodu
dlouhodobé nemoci dočasně uzavřena.
Informace pouze na e-mail:
Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.
ZO ČSCH Držovice pořádá ve dnech
6. a 7. května na tamním fotbalovém hřišti výstavu drobného zvířectva. Výstava je
otevřena v sobotu od 12:00 do 19:00
hodin, v neděli od 8:00 do 16:00 hodin.

Vzpomínka na padlé četníky
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí od 9:30 do 11:30 hodin
rozšíří vaše obzory diskusní rodičovská
skupina, zatímco vaše děti si zlepší své
sociální, pohybové, hudební a manuální
schopnosti
* v úterý od 17:00 do 19:00 hodin se
konají vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí
* ve čtvrtek od 17:00 do 19:00 si přijďte
posedět u kávy či čaje. K dispozici je také
dětská herna

Výstava radio a audio techniky

ZPRÁVY
6&! 177 + + $ !
89:
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Mimořádné prohlídky radniční věže se
konají 8.5. 2017 a to v intervalech 10:00,
11:00, 13:00, 14:00, 15:00 hodin. Na prohlídku je třeba se dopředu objednat. Zájemci
se mohou hlásit na Informační službě Magistrátu města Prostějova nebo Regionálním
informačním centru. K objednání mohou
využít i bezplatnou linku 800 900 001 nebo
e-mail informace@prostejov.eu v době pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin,
v pátek od 8:00 do 14:00 hodin Prohlídky
jsou zdarma. Maximální počet účastníku je
13 osob, sraz před budovou radnice.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

16040471917

 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Příslušníci četnického sboru z Čelechovic
na Hané zvou na připomínku padlých
četníků a osvobození republiky na četnické stanici v budově obecního úřadu. Ve
čtvrtek 4. května od 15:00 hodin proběhne odhalení pietního místa věnovaného
padlým četníkům v prostorách četnické
stanice. Od 17:00 hodin projde průvod
od obecního úřadu k pomníku padlým,
o hodinu později se bude konat beseda na
téma československého četnictva a posezení s herci ze seriálu Četnické humoresky.
V sobotu 6. května od 10:00 do 17:00
budou každou hodinu probíhat komentované prohlídky četnické stanice. Po oba
dny bude v budově obecního úřadu přístupná výstava dobových uniforem

Hledáme soutěžní družstva ve vaření kotlíSVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝ- kového guláše. Charitativní akce GULÁŠ
CHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské FEST se koná 3. června. První cena SELE.
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15, Více info na tel. č.: 604 133 621
Prostějov 796 01. I v roce 2017 nabízíme
možnost využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního poradenství
také zajištění baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čisticí tablety či ušní tvarovky různých
V plumlovském Campingu Žralok se velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na
od pátku 5. do pondělí 8. května koná změnu telefonního čísla poradenského
14. sraz FELICIA FUN, který bude v so- zařízení: 775 549 777.
botu 6. května okořeněný závodem GEO
DAKAR okolím Prostějova a od 13:00 Tento pátek 5. května od 8:00 hodin se
hodin jsou na programu FLORIÁNSKÉ koná „HYGIENA RUKOU“ ve vstupní
SLAVNOSTI.
hale Nemocnice Prostějov.
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SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST
Na Hanou zavítá repre tým

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

„ZUŠ·ka“
roztleskala
divadlo

Jižní Koreje!

15052710549
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Úterý 2. května 2017
Číslo 18•Ročník 21
Naleznete
uvnitř

PETR
BARNA

77 Exkluzivní rozhovor s nejslavnějším českým krasobruslařem,
který navštívil Prostějov
strana 34

TRABLE
AGELEK

EXKLUZIVNĚ
Foto: Martin Pytela

Tanec rozhodnì
není jen èistì dívèí
záležitost...

strana 24

JEDNOU
VTOU

77 Prostějovanka Gábina Matoušková byla v základní sestavě pražské
Sparty v dalším ženském fotbalové
derby proti Slávii. Porážce 0:1 ale zabránit nedokázala.
77 Na velmi těžké trati „Labská soutěska“ pod Špindlerovým Mlýnem
uspořádal oddíl Tomi Remont Prostějov Mistrovství republiky R4 a R6
v raftingu v disciplíně sjezd. Závod pod
názvem „O pohár primátorky města
Prostějova“ ovládl právě pořádající
klub ziskem sedmi domácích titulů.
77 Zajímavou návštěvu zaznamenali
kostelečtí házenkáři při svém nedělním mistrovském utkání. Delegovaným rozhodčím byl Václav Horáček,
renomovaný arbitr, jenž řídil finále posledního mistrovství světa v Kataru!
77 Po čtrnáctidenní pauze se rozjely
ligové soutěže šipkařů a přepisovala se
historie. Třetiligový ženský výběr No
men slavil svou vůbec první výhru od
svého založení, když porazil „Žabáky“
z Ivanovic na Hané.

PØÍŠTÍ ÈÍSLO
Veèerníku vyjde kvùli

Státnímu svátku
až v úterý

9. kvìtna 2017

Zdeněk VYSLOUŽIL

77 Prostějovské volejbalistky
ztratily na domácí půdě jeden
zápas a nemusí obhájit titul!
strany 36-37

Podobné kousky pedvedou korejští nohejbalisté i v Prost'jov'.
Foto: internet

PROSTĚJOV Nohejbalová extratřída míří do Česka. Reprezentační výběr Jižní Koreje,
j
patřící mezi světové top týmy, navštíví v příštím týdnu Prostějov! Stane se
tak v rámci návštěvy krasické továrny GALA, ve které se vyrábí oficiální míte na
če, s nimiž se hrají světové šampionáty. „Korejská reprezentace by měla tra
st n
v Olomouckém kraji strávit několik dnů. U této příležitosti je na spadnutí
35
i dohoda o přátelském utkání,“ informoval exkluzivně Večerník Richard
Beneš, šéf prostějovských nohejbalistů.

SESTOUPÍ
PROSTĚJOV?
77 Házenkáři Sokola II. si zadělali
na velké problémy a reálně jim hrozí
pád ze druhé ligy...
strana 39

Láska za ptikilo?
V
sobotu
na
VYHRÁLY DTI! DYNAMO
ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

PROSTĚJOV Desítky
FOTOGALERIE
čtenářů zareagovaly
klikni na
www.vecernikpv.cz
na soutěž, kterou jsme
vyhlásili na svých internetových stránkách
www.vecernikpv.cz.
Dočkali jsme se spousty fotografií líbajících se
lidí, a to nejrůznějšího
věku. Redakce všem
děkuje za účast. Ovšem
cenu v podobě pěti set
korun může získat pouze jeden. Na základě
rozhodnutí drtivé většiny členů redakce zvítězil snímek Elišky a Káji,
který nám zaslal René
Abel. Blahopřejeme
a výherce budeme No ekn'te, není to krásné, když si i d'ti nejenom na prvního máje uv'domí, že se mají rády?
Foto: René Abel
kontaktovat!
(mik)

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Po sobotním výprasku v Pardubicích se stalo neoddiskutovatelnou skutečností, že eskáčko opustí po ročním
intermezzu FNL. Prostějovští diváci by si tak měli ještě chvíli
vážit možnosti navštívit druholigový fotbal, neboť v příštích
letech se jim už to třeba nemusí poštěstit...
Jednou z posledních takovýchto možností je sobotní domácí
duel s Dynamem České Budějovice. Jihočeský klub býval tradičním účastníkem nejvyšší soutěže, ale v posledních sezónách se trápí ve druhé lize. Každoročně však patří k postupovým adeptům a v současnosti mu náleží průběžná pátá příčka.
Nejslavnějším odchovancem je bezesporu Karel Poborský,
dlouholetý reprezentant a vicemistr Evropy z roku 1996.
Podzimní vzájemné měření sil mezi Dynamem a eskáčkem
skončilo tříbrankovou výhrou Jihočechů. V Prostějově se naposledy České Budějovice představily v srpnu 2001 a utkání
skončilo remízou 2:2. Podobný výsledek by jistě potěšil fanoušky i tuto sobotu.
Utkání na stadionu SCM Za Místním nádražím
má výkop v 17:00 hodin.

FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORA

KAM ZA F

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 25. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 21. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 21. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 21. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 21. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKKOL ÚSTÍ
SOBOTA 6.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL MOSTKOVICE
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
SOBOTA 6.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
1.FC VIKTORIE PŘEROV „B“
NEDĚLE 7.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL DOLOPLAZY
NEDĚLE 7.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ SOKOL VRAHOVICE
TJ SOKOL ČECHOVICE „B“
SOBOTA 6.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích

22

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

UNIQA EXTRALIGA ŽEN |R – FINÁLE, 1. UTKÁNÍ

VK AGEL Prost@jov - UP Olomouc

Sestava Prost@jova:

Emonts, Frigo, Rodriguez, Gambová, Herelová, Hindriksen, libero
Ková3ová. StCídaly: Tinklová, Nová,
Casalis, Slavíková.
TrenéCi: Miroslav `ada a Lubomír Petráš.
Sestava Olomouce:

Kubínová, Dedíková, Sajdová, Napolitano, Michalíková, Strušková,
libero Sain. StCídaly: Košická, Dudová, Mifková, Andreeva.
TrenéCi: Ji3í Teplý a Pavel Háp.

2
1. set:
2. set:
3. set:

3

22:25
26:28
25:18

4. set:
5. set:

25:22
11:15
Stav série: 0:1

Rozhod]í: Grabovský a Hudík. |as: 2.15 hodin.
DivákD: 1000.

Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz
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UNIQA EXTRALIGA ŽEN |R – FINÁLE, 2. UTKÁNÍ

VK AGEL Prost@jov - UP Olomouc

Sestava Prost@jova:

Casalis, Gambová, Herelová,
Hindriksen, Emonts, Frigo, libero
Ková3ová.
TrenéCi: Miroslav `ada
a Lubomír Petráš.
Sestava Olomouce:

Strušková, Kubínová, Dedíková, Sajdová, Napolitano, Michalíková, libero
Sain. StCídaly: Košická, Dudová,
Mifková, `utuk, Andreeva.
TrenéCi: Ji3í Teplý a Pavel Háp.

3
1. set:
2. set:

0

25:19
25:20

3. set:

* výsledky * statistiky * tabulky

FOTBAL

25:22
Stav série: 1:1

Rozhod]í: KrtiUka a RenUín. |as: 1.22 hodin.
DivákD: 900.

KOU AGELEK MIROSLAV ADA

Žižkov - Baník Ostrava

strana 37

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

FORTUNA FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA - 25. KOLO

FK Pardubice
a dub ce - 1.SK Prost@jov

5
Foto: Tomáš Kaláb

„Hrái se nad sebou mli zamyslet už dávno,
ale tohle byla poslední kapka...“
kou eskáka Petar Aleksijevi

strana 29

(5:0)

0

Branky: 64. Mišinský. Rozhod]í: Ardeleanu –
Kubec, Polák. ŽK: 60. Fiala, 90+1. Kvton – 88.
Kate3iLák, 89. Šnirc. Diváci: 476.
Varnsdorf - Znojmo
2:1 (1:0)
Branky: 29. DaníUek, 65. Lischka – 89. Motal.
Rozhod]í: Machálek – Hájek, Horák. ŽK: 78. Kozma – 73. Nepožitek. Diváci: 410.
Tinec - Frýdek-Místek 2.5. 17.00

Rozhod]í: Mrázek - Kožár, Urban
Diváci: 669.

Branky: 1., 37. PetráL, 5. Je3ábek, 9. Fousek, 36. Kudrna. Bez karet.
Statistiky: rohové kopy 5:3, st3ely na branku 11:1, st3ely mimo 4:2.
Sestava Pardubic:
Knobloch - K3apka, Piroch, Šejvl, Shejbal
- ZezníUek, Je3ábek, Kudrna - Ladra (62.
Mužík), PetráL (70. Ková3), Fousek (77. Fusek).
Trenér: Ji3í KrejUí

Sestava Prost@jova:
Neoral (17. Halouska) - Hirsch, Malý, Schuster, Rus - Machynek (46. SeUká3), PanUochá3,
Alaverdašvili (55. Sus), Fládr - Hladík, `tvrtníUek.
TrenéCi: Miroslav TakáU a Petar Aleksijevif

KOOPERATIVA NBL PLAY-OUT- 4. KOLO

Orli Prost@jov - BK Lions JindCichDv Hradec

77

(28:19 44:37 64:61)
Rozhod]í: Nejezchleb, Kapl, Komprs.
Diváci: 248.

85

Sestava a body Prost@jova:

Jacobs Ethan Thomas 24, Náblek Martin 15, Novák Martin 12, Fitzpatrick Brian Edward 10,
VáLa František 8, Goga Adam 7, Choleva Adam 1, SouUek Marek 0, Vašát Viktor 0
StCelba 2b.: 32/15:37/16
Trojky: 11:13

TH: 17/14:16/14
Doskoky: :40:36

UNIQA EXTRALIGA - STAV SÉRIE SEMIFINÁLE PLAY-OFF

3:0

KP Brno - Prost@jov 0:3

3:1

Ostrava - Olomouc 0:3 (-15, -23, -17). Nejvíce bodD: Zedníková 12,
Toufarová 8, Nachmilnerová 6 - Michalíková 17, Napolitano Šenková
12, Sajdová 10. Stav série: 1:2.
Ostrava - Olomouc 1:3 (22, -15, -21, -22). Nejvíce bodD: P. Kojdová
17, Zemanová 13, Zedníková a Toufarová po 12 - Napolitano Šenková
a Sajdová po 18, Michalíková 11. Kone]ný stav série: 1:3.

HÁZENÁ

více v hlavním kupónu

NOHEJBAL

2. LIGA – JM, 21. KOLO

1. LIGA - MUŽI

Kostelec na Hané - Velké Meziíí
30:27 (17:12)

Spokojený domácí trenér Ji3í GREPL,

3. kolo: MNK SILNICE GROUP Mod3ice SKN Žatec 0:6, SK Start Praha - TJ Sokol I
Prostjov 6:0, TJ Spartak MSEM P3erov - TJ
Sokol Horažovice VYNK Hapon 6:3, TJ AVIA
`akovice „B“ - AC ZruU-Senec 2004 5:5,
PCedehrávka 9. kola: TJ Spartak MSEM
P3erov - SKN Žatec 5:5.
1. SKN Žatec 4 3 1 0 23:10 7
2. Mod3ice
4 3 0 1 18:14 6
3. ZruU-Senec 3 2 1 0 17:8 5
4. P3erov
6 2 1 3 21:26 5
5. `akovice „B“ 4 1 1 2 12:20 3
6. Start Praha 3 1 0 2 12:12 2
7. Prost@jov 3 1 0 2 10:13 2
8. Horažovice 3 0 0 3 8:18 0

STRANA 39

BOTAS EXTRALIGADOROST - SKUPINA„B“

Prostjov - Tišnov 29:33 (12:16)

2. kolo: Mod3ice - Holice 4:3, ZbeUník – Vsetín 3:4. Prost@jov – volný termín.
3. kolo: Prostjov - Mod3ice 6:1, Vsetín Holice 5:2. ZbeUník – volný termín.
1. Vsetín
3 3 0 0 13:8 6
2. ZbeUník
2 1 0 1 9:5 4
3. Prost@jov 2 1 0 1 9:5 4
4. Mod3ice
2 1 0 1 5:9 2
5. Holice
3 0 0 3 6:15 2

Rozhod]í: HoráUek, Procházka. Vylou]ení: 2:2. ŽK:
1:1. Sedmi]ky: 2/2:2/2. DivákD: 80. Vývoj skóre:
2:2, 7:2, 7:4, 9:4, 12:5, 15:6, 16:8, 17:12, 20:13, 23:16,
25:18, 28:21, 29:24, 30:27.
Sestava a branky Kostelce: Mayer, P. Navrátil –
Do3iUák 11, P3ikryl 7, J. Prášil 2, Popelka, Smékal
3, KopeUný, Dostál 1, L. Varhalík 3, V. Prášil, Švec
4, Hochvald, M. Varhalík 2.
Trenér: Ji3í Grepl.

„Kluci cht@li vyhrát a hrát.
Výsledkem byl slušný výkon.“

Rozhod]í: Valášek, Vychodil. Vylou]ení: 1:1.
ŽK: 3:3. Sedmi]ky: 7/6:4/1. DivákD: 40. Vývoj
skóre: 3:1, 5:3, 7:6, 7:10, 9:10, 9:14, 12:16, 13:19,
16:20, 19:20, 20:24, 23:27, 25:30, 28:32. Sestava
a branky Prost@jova: Hrubý – Burget 5, Jurík 8,
Chytil 1, `elovský 5, Grepl, Hodan, Procházka 8,
Gazdík, Mikulka 2, Jura. Trenér: Svatopluk Ordelt.

„Chybí nám stCelec z dálky,
situace není optimální…“
Svatopluk ORDELT, trenér Prostjova
STRANA 39

Další výsledky 21. kola: Malom3ice - IvanUice
29:27, SK Ku3im - Bohunice 23:26, HustopeUe Juliánov 35:24, Telnice - Napajedla 32:30.
TABULKA:
1 HustopeUe 21 16 1 4 683 : 547 33
2 IvanUice
21 14 1 6 640 : 540 29
3 Malom3ice 21 14 1 6 591 : 506 29
4 Kostelec n. H. 21 13 1 7 636 : 633 27
5 Bohunice
21 11 2 8 533 : 519 24
6 Tišnov
21 10 2 9 665 : 687 22
7 V. Mezi3íUí 21 10 0 11 574 : 604 20
8 Napajedla 21 8 2 11 589 : 606 18
9 Telnice
21 8 2 11 624 : 645 18
10 Prost@jov 21 7 2 12 545 : 620 16
11 Ku3im
21 6 0 15 584 : 621 12
12 Juliánov
21 1 2 18 558 : 694 4
KAM PÍŠT:
22. kolo, ned@le 7. kv@tna 2017, 17.00: Velké
Mezi3íUí – Telnice (sobota 6.5., 17.00), Ivan]ice
– Kostelec na Hané (sobota 6.5., 17.00), Napajedla – Prost@jov (11.00), Bohunice – Malom3ice
(15.00), Tišnov – HustopeUe, Juliánov – Ku3im.

TENIS
MUŽI
ATP Tour - Budapeš. Dvouhra - 1. kolo: Veselý
(`R) - `oriU (Chorvatsko) 7:6 (7:4), 6:4. 2. kolo:
Veselý - Pouille (1-Fr.)3:6, 6:4, 6:7.
ATP Tour - Istanbul. Dvouhra - 1.kolo: Veselý
J. - Granollers-Pujol M. (Španlsko) 7:5, 2:6, 6:4
ITF - Ostrava challenger. Dvouhra - 1. kolo:
Rosol (6) - SektiU (Bosna a Hercegovina) 6:3, 6:0

ŽENY
WTA Tour - Stuttgart. Dvouhra - 1. kolo: Strýcová - Bradyová (USA) 6:2, 6:2. 2. kolo: Strýdová
- Halepová (4-Rum) 2:6, 3:6; Karolína Plíšková (2) Vandewegheová (USA) 7:6, 6:4. |tvrt}nále: Karolína Plíšková - Siegemundová (Nm) 6:7, 7:5, 3:6.
PrDb@žná tabulka
1. J. Hluchov
6 2 2 27:16
20
2. Medvdi PV
5 0 3 20:17
15
3. Zavadilka PV 4 3 3 20:26
15
4. Béci PV
4 2 4 25:25
14
5. Katastrofa PV 3 4 3 21:14
13
6. `ehovice/Hluchov 4 1 5 17:19 13
7. Graphic PV
1 2 7 26:39
5
`eská unie sportu v rámci projektu Sportuj s námi
a msto Prostjov nanUn podporují malou kopanou.
(kopa, son)

Foto: www.orliprostejov.cz

MALÁ KOPANÁ

BASKETBAL

DRUHÉ LIZE

KOOPERATIVA NBL

FOTBAL
LION SPORT KRAJSKÁ SOUTŽ DOROST

4. kolo play-out:

Prostjov - Jindichv Hradec
77:85
PROSTĚJOV Druhý hrací víkend jara více v hlavním kupónu

vévodí Juniors Hluchov

ve 2. okresní lize mužů malé kopané
2016/17 ČUS Prostějovska udržel
v čele tabulky s pětibodovým náskokem tým FC Juniors Semos Hluchov.
Lídr sice v Čehovicích podlehl celku FC
Zavadilka Prostějov 1:2, ale poté zdolal
v derby Spojené kluby Čehovice/Hluchov 4:2 a má už skoro jisté jedno ze dvou
postupových míst do prvoligové soutěže.
Na klíčovou druhou příčku poskočili MK
Medvědi Prostějov díky dvěma vítězstvím
v areálu na Husově náměstí a při obrovské
vyrovnanosti pořadí od stříbrné do šesté
pozice mohou těžit z toho, že mají oproti
všem soupeřům dva zápasy k dobru. Zajímavostí je vysoký triumf 7:2 beznadějně
posledního TTC Graphic Prostějov nad
výběrem Béci Sokol 2 Prostějov, přičemž
premiérová výhra v sezóně outsiderovi ze
sedmého postu již stejně nepomůže.
1. OKRESNÍ LIGA MUŽ

5. kolo – sobota 22. dubna
HCišt@ Vrbátky: Orli Otinoves – SK Chaloupka
Prostjov 4:6, SK Kobra Kobe3ice – Otinoves 6:1,
Chaloupka PV – FK Vrbátky 4:4, Vrbátky – Kobe3ice 3:1.
HCišt@ Vícem@Cice: 1.FC Laškov – SK Tomek
Dobrochov 0:5, SK Mexiko Vícem3ice – Dobrochov 4:6, SK D3evnovice – Laškov 1:8,
Vícem3ice – D3evnovice 3:1.
PrDb@žná tabulka
1. Dobrochov
9 0 0 52:18
27
2. Chaloupka PV 6 1 2 38:26
19
3. Laškov
6 0 3 32:20
18
4. Vrbátky
5 1 3 35:18
16
5. Vícem3ice
3 0 6 20:29
9
6. Otinoves
3 0 6 32:47
9
7. Kobe3ice
2 1 6 22:37
7
8. D3evnovice
0 1 7 21:57
1
2. OKRESNÍ LIGA MUŽ

5. kolo - sobota 15. dubna
HCišt@ Hluchov: FC Juniors Semos Hluchov
– KMK Katastrofa Prostjov 0:0, FC Béci
Sokol II Prostjov – J. Hluchov 3:2, Béci PV –
Katastrofa PV 2:2.
HCišt@ Husovo nám@stí Prost@jov: TTC
Graphic Prostjov – FC Zavadilka Prostjov
3:3, Spojené kluby `ehovice/Hluchov – Graphic PV 3:2, `ehovice/Hluchov – Zavadilka PV
1:2.
6. kolo - sobota 29. dubna
HCišt@ Husovo nám@stí Prost@jov: MK Medvdi
Prostjov – TTC Graphic Prostjov 3:2, Béci Sokol
2 Prostjov – Medvdi PV 0:3, Béci PV – Graphic
PV 2:7.
HCišt@ |ehovice: FC Juniors Semos Hluchov –
FC Zavadilka Prostjov 1:2, J. Hluchov – Spojené
kluby `ehovice/Hluchov 4:2, KMK Katastrofa
Prostjov – Zavadilka PV 2:2, Katastrofa PV –
`ehovice/Hluchov 1:3.

5. kolo play-out:

Ostrava - Prostjov
97:88
(24:20 47:41 73:68)
Rozhod]í: Dolinek, Kapl, Linhart. Diváci: 500.
StCelba 2b.: 36/19:39/25. StCelba 3b.: 15:11. TH:
20/14:8/5. Doskoky: 31:30. Fauly: 9:19.
Sestava Prost@jova: Fitzpatrick Brian 16, Náblek Martin 14, Novák Martin 14, VáLa František 10, Jacobs Ethan 9, SouUek Marek 8, Goga
Adam 7, Vašát Viktor 6, Dokoupil Petr 2, Choleva Adam 2, Norwa Michal 0 SouUek Marek 0,
Vašát Viktor 0.
Trenér: Zbynk Choleva

„S takovou defenzívou se prost@
nedá myslet na úsp@ch"
trenér Orl* Zbynk CHOLEVA
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Další výsledky play-out 4. a 5. kolo:
Ostrava - Brno 68:82 (19:26, 36:42, 53:58).
Nejvíce bodD: Canada a Klímek po 14, S. Smith
11, KoloniUný 10 - Tomanec 22, Jazvin 16, Turman 13, K3emen 12 * Brno - JindCichDv Hradec 85:73 (22:24 48:45 73:55). Nejvíce bodD:
Tomanec 20, K3emen 16, Jazvin 13 - Brooks 20,
Šustek 15, Lipkins 10.

TABULKA PLAY-OUT:
1. NH Ostrava
37 15 22 2852:2971
2. Brno
37 15 22 2833:3060
3. Jind3ich*v Hradec 37 14 23 2951:3187
4. Prost@jov
37 9 28 2900:3145
Výsledky play-off:

PrDb@žná tabulka po 25. kole:
1. Sigma Olomouc
25 19 4 2 52:17 61
2. Ostrava
25 15 8 2 39:18 53
3. Opava
25 14 6 5 49:29 48
4. Vlašim
24 11 6 7 40:29 39
5. `eské Budjovice 24 10 8 6 31:23 38
6. Znojmo
25 10 7 8 43:37 37
7. Žižkov
25 9 8 8 44:31 32
8. Mas Táborsko
25 8 7 1030:38 31
9. Varnsdorf
25 8 5 1234:38 29
10. Pardubice
25 7 8 1024:31 29
11. Ústí n. L.
25 8 5 1225:33 29
12. T3inec
24 7 7 1033:38 28
13. Frýdek-Místek
24 7 7 1038:45 28
14. Sokolov
25 5 10 1025:39 25
15. Vítkovice
25 7 3 1527:39 24
16. Prost@jov
25 2 3 2018:67 9
KAM PÍŠT...
26. kolo, sobota 6.5., 17.00 hodin: Znojmo - Sigma Olomouc (3.5.,18:10), Ústí n. L. - Žižkov (5.5.,
18:00), Pardubice - Mas Táborsko (10:15), FrýdekMístek - Sokolov, Baník Ostrava - Varnsdorf,
Prost@jov - |eské Bud@jovice, Vlašim - T3inec,
Opava - Vítkovice (18:00).

Asistence: 16:14
Fauly: 17:20.

„V sestav , ve které jsme byli, tak ten výkon nebyl špatný“
PROSTJOVSKÝ ASISTENT TRENÉRA DAVID HÁJEK
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0:1 (0:1)

Branky: 8. Hrubý. ŽK: 47. Nerad, 90+1. StáLa
(všichni OVA). |K: 90+1. StáLa (OVA). Diváci: 4010.
Táborsko - Opava
1:2 (0:1)
Branky: 78. Dordevif – 29. Hrabina, 55. Schaffartzik
(pen.). Rozhod]í: Berka – Vodrážka, Pet3ík. ŽK: 48.
Džaf, 54. Zavadil, 80. Hanzlík, 90. Bloušek – 65.
Radif, 77. Smola, 81. Mozol. Diváci: 713.
Vítkovice - Ústí n/L
1:0 (0:0)

KOU AGELEK MIROSLAV ADA
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více v hlavním kupónu
Sigma Olomouc - Sokolov 2:0 (2:0)
Branky: 23. Štrba, 35. Chorý. Rozhod]í: Severýn
– Dobrovolný, Batík. ŽK: 43. Manzia – 83. `ermák.
Diváci: 1594.
. Budjovice - Vlašim
odloženo

„Dneska jsem samozejm
spokojený. Porazit Olomouc
v play-off 3:0, toho si vážíme.“

„Soupeky ud laly mén chyb
než my...“

FORTUNA FNL - 25. KOLO
Pardubice - Prostjov
5:0 (5:0)

52
52
51
46

|tvrt}nále - 6. zápas: Opava - USK Praha
73:68 (19:18, 30:33, 52:49). Nejvíce bodD:
Ši3ina 19, Kou3il 18, Bujnoch 13, Blažek 10 - Madsen 15, ŠafarUík a J. BohaUík po 13, Primorac 11.
Kone]ný stav série: 4:2.

KAM PÍŠT:
PLAY OFF
1. semi}nále, úterý 2. kv@tna, 18.00 hodin: BK
JIP Pardubice – BK ARMEX DUín, `EZ Basketball Nymburk – BK Opava (18.30).
2. semi}nále, stCeda 3. kv@tna, 18.00 hodin: BK
JIP Pardubice – BK ARMEX DUín, `EZ Basketball Nymburk – BK Opava (18.30).
3. semi}nále, sobota 6. kv@tna, 18.00 hodin: BK
ARMEX DUín – BK JIP Pardubice, BK Opava –
`EZ Basketball Nymburk (16.00).
4. semi}nále, ned@le 7. kv@tna, 18.00 hodin: BK
ARMEX DUín – BK JIP Pardubice, BK Opava –
`EZ Basketball Nymburk (16.00).
SKUPINA O UDRŽENÍ
6. kolo, stCeda 26. dubna, 18.00 hodin: Lions
Jind3ich*v Hradec – NH Ostrava (st3eda 3.5.,
18.00),) Orli Prost@jov
j – mmcité Brno.

www.vecernikpv.cz

15. kolo: Litovel – Kozlovice 0:19 (0:11), 5x
Peka3 Lukáš, 4x Strnad Filip, 4x Suchánek
Michal, 2x Maduda Tomáš, Škrabák Patrik, Podmolík Ladislav, Panák Dominik, Brodek u Pv –
Lošt@nice 3:4 (2:2), Rakáš Patrik, Smékal Tomáš,
Filipi Matj – 2x Nmec Pavel, Strouhal Petr,
Havelka Tomáš, Brodek u PC. – Bohuovice 9:1
(3:1), 3x KudliUka Jan, 3x Bundil Petr, 2x Baura
Jakub, Flajšinger Tomáš – Kabušek Denis Faris,
Protivanov – Dub n./M. 1:6 (1:2), Fiala Matj (vl.)
– 2x Zubal Radek, Pazdera Jan, Vychodil Zdenk,
Fiala Matj, Kaiser Jakub, Hauer Tomáš
PrDb@žná tabulka po 15. kole:
1. Želatovice
14 12 0 2 70:12 37 0
2. Kozlovice
15 11 0 4 70:19 34 0
3. Loštice
15 11 0 4 67:27 31 2
4. Dub n./M.
15 10 0 5 63:43 30 0
5. Brodek u Pv 14 10 0 4 88:35 29 1
6. Brodek u P3. 14 8 0 6 66:31 25 0
7. TovaUov
14 5 0 9 35:39 15 0
8. BohuLovice 15 5 0 10 38:65 14 1
9. Ústí
14 4 0 10 48:54 13 0
10. Protivanov 14 3 0 11 25:72 9 0
11. Litovel
14 0 0 14 7:180 0 0
PEBOR OFS PROSTJOV DOROST

15. kolo: Nezamyslice – Troubky 4:1 (0:1), 2x
Stejkora Petr, Plucnar Martin, Plucnar Matj –
Jurník Lukáš, BochoC-Vlkoš – Horní Mošt@nice
0:10 (0:5), 3x Kachlík Zdenk, 3x Hostaša Zdenk,
2x Drtil Marek, Podhorný Adam, Procházka Jakub,
Smržice – Kralice n./H. 3:4 (1:3), Kaland3ík Ji3í,
Verner Štpán, Verner Martin – 3x Balák Martin,
Alexy Jan, Pivín – Otaslavice 6:4 (0:3), 4x Makoš
Josef, Buchlák Tomáš, Vrba Lukáš – 2x Bílek Jan,
Junura Giovanni, Zatloukal Dominik, B@lotín –
Hvozd, nehráno
PrDb@žná tabulka po 15. kole:
1. Hvozd
13 11 0 2 62:20 33
2. Plumlov
14 10 1 3 65:28 31
3. Smržice
15 10 0 5 66:33 30
4. Kralice n./H. 15 9 1 5 44:35 28
5. Nezamyslice 14 8 1 5 48:32 25
6. Horní Moštnice15 8 0 7 48:39 24
7. Otaslavice 15 6 1 8 40:55 19
8. Blotín
13 5 2 6 46:35 17
9. Pivín
15 5 2 8 41:46 17
10. Troubky
14 2 2 10 23:68 8
11. Bocho3-Vlkoš 15 0 0 15 16:108 0

POHÁR O KFS - |TVRTFINÁLE
Velký Týnec - Plumlov
3:1 (1:0)
Branky: 20. a 49. Slíva, 61. Pospíšil – 81. L. Kiška.
Rozhod]í: Rosskohl – Bor*vka, Brázdil. ŽK: 50. Doležel,
57. Pospíšil – 78. Fabiánek. DivákD: 45.
Sestava Plumlova: Simandl – Bureš, Fabiánek, Kotlán,
J. Kiška – Hrstka (76. O. VoráU), Zabloudil, Ševc*j (70.
Aujezdský), KlváUek – L. Kiška, K3upka (70. Gryglák).
Trenér: Petr Kiška.
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PØÍŠTÍ ÈÍSLO
VYCHÁZÍ AŽ
V ÚTERÝ
9. KVÌTNA

SMOOS KRAJSKÝ PEBOR - 24. KOLO
Hnvotín - Urice
7:0 (3:0)
Branky: 16. a 19. `ech, 33. PagáU, 58. P. Kobylík, 63.
Vohralík, 64. Novotný, 88. Šenky3ík. Rozhod]í: Kou3ílek
– Šttka, Hubený. ŽK: 82. Benýšek (H). DivákD: 102.
Sestava Ur]ic: Hýbl – Menšík, Frehar (46. Neubauer),
Zelina, Plajner – Kvapil (74. O. Halouzka), Bok*vka,
Paul (77. KrajíUek), Šlajs (54. Mohelník) – P. Halouzka,
RaUanský.
Trenér: Pavel Zbožínek..

„Zápas našemu mužstvu nevyšel,
byl to den blbec.“
trenér UrUic PAVEL ZBOŽÍNEK
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Další výsledky 24. kola: Hn@votín – Ur]ice 7:0
(3:0), 2x `ech Antonín, PagáU Lukáš, Vohralík
Tomáš, Novotný Milan, Kobylík Petr, Šenke3ík Ond3ej,
Kojetín – Chválkovice 2:0 (0:0), KrUmá3 Jakub,
Ž*rek Libor, Rapotín – Šternberk 0:4 (0:1), 2x ZifUák
Petr, Coufal Milan, Tomanec Michael, HFK Olomouc
– ZábCeh 4:1 (1:0), KrejUí Martin, Drmola Tomáš,
Spurný Tadeáš, Malínek Lukáš – Žanda Miroslav,
Velké Losiny – Medlov 5:1 (2:0), Zatloukal Jakub,
Navrátil Petr, Žídek Marek, Dostál Pavel, Hegner
Hugo – Král Robert, Dolany – Želatovice 2:0 (0:0),
Vrána Tomáš, Smítal Erik
Neúplná tabulka po 24. kole:
1. Ústí
21 18 0 3 63:28 52 2
2. Záb3eh
23 17 0 6 42:26 51 2
3. Šternberk
22 17 0 5 49:22 50 2
4. Velké Losiny 22 15 0 7 44:23 48 1
5. Dolany
22 12 0 10 37:38 35 2
6. Lutín
21 11 0 10 33:28 33 3
7. Rapotín
23 11 0 12 33:53 33 2
8. HFK Olomouc 23 10 0 13 49:39 32 1
9. Medlov
21 10 0 11 40:28 31 0
10. Kralice n./H. 22 10 0 12 30:39 26 6
11. Želatovice
23 10 0 13 29:38 26 5
12. Hnvotín
21 8 0 13 36:38 23 1
13. Ur]ice
22 6 0 16 29:64 20 1
14. Chválkovice 22 5 0 17 21:44 19 0
15. Kojetín
22 5 0 17 25:52 16 2

FGP STUDIO 1.A TÍDA SK.B - 20. KOLO
Lipník nad Be]vou – Mostkovice 2:1 (1:1), Ráb
Rostislav, Hotk Jakub – Kamenov Ji3í, Konice –
Nám@š na Hané 5:0 (3:0), 4x Kamený Roman,
Bross Petr, Brodek u PCerova – Beov 1:2 (1:1),
Mádr Michal – 2x Hrabal Jakub, Lipová – Plumlov
0:2 (0:1), Kiška Ladislav, Hladký Adam, |echovice
– Slavonín 3:0 (1:0), Bilík Tomáš, Hatle Matj,
KoleUká3 František, B@lotín – Opatovice, nehráno,
Všechovice – Slatinice, nehráno
Tabulka po 20. kole:
1. Brodek u P3.
20 14 0 6 60:35 41 1
2. |echovice
20 15 0 5 42:27 41 5
3. Lipová
20 12 0 8 46:29 39 1
4. Opatovice
19 13 0 6 37:21 38 2
5. Blotín
19 12 0 7 48:32 35 1
6. Všechovice
19 11 0 8 56:40 33 1
7. Konice
20 10 0 10 52:40 30 2
8. Slavonín
20 10 0 10 34:38 30 1
9. Plumlov
20 9 0 11 30:42 29 1
10. Námš n./H. 20 9 0 11 50:55 27 1
11. Mostkovice
20 9 0 11 33:43 26 1
12. BeLov
20 7 0 13 39:49 23 2
13. Slatinice
19 4 0 15 27:70 13 1
14. Lipník n./B.
20 3 0 17 23:56 9 1

KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY 1.B TÍDA SK. A
20. kolo: Troubky – N@m]ice nad Hanou 2:2
(2:0) Pen: 2:4, NmUák Jaroslav, Brázda Daniel –
2x KoleUká3 Petr, Nezamyslice – Želatovice „B“
3:0 (2:0), 2x Dostál Ond3ej, Máj Martin, Újezdec
– Ústí „B“ 2:3 (1:3), JanUoviU Jakub, TomeUek
Jaroslav – 3x Kád Lukáš, Viktorie PCerov –
Dub n./M. 0:2 (0:1), Hradil Zbynk, P3ecechtl
Vojtch, Kojetín „B“ – Tova]ov 1:1 (1:1) Pen:
3:4, Zezula Zdenk – Jiruše Milan, Vrchoslavice
– Klenovice 2:2 (1:2) Pen: 4:5, Zatloukal Tomáš,
Konupka Lukáš – 2x Frys Lukáš, Pivín – Horní
Mošt@nice 2:1 (2:1), Svozil Jaroslav, Šišma David – Karas Fotbal
PrDb@žná tabulka po 20. kole:
1. Dub n./M.
20 16 0 4 48:17 47 1
2. N@m]ice n./H. 20 15 0 5 39:27 43 4
3. Ústí „B“
20 14 0 6 51:31 42 2
4. Želatovice «B» 20 12 0 8 39:44 35 1
5. Újezdec
20 11 0 9 43:32 32 2
6. Vrchoslavice 20 9 0 11 40:36 28 2
7. Klenovice
20 10 0 10 41:38 28 3
8. Viktorie P3erov 20 8 0 12 40:41 27 1
9. Kojetín «B»
20 9 0 11 35:45 26 3
10. TovaUov
20 9 0 11 29:41 26 2
11. Pivín
20 8 0 12 37:42 25 1
12. Moštnice
20 8 0 12 35:42 25 1
13. Troubky
20 7 0 13 32:42 23 1
14. Nezamyslice 20 4 0 16 25:56 13 1
CLEAN4YOU 1.B TÍDA SK. B - 20. KOLO

Zvole – Troubelice 3:1 (2:0), Ospálek Jakub, Nejedlý Ond3ej, Jílek Stanislav – VlUek Ond3ej, Libina
– Smržice 5:0 (1:0), 2x `ikl Petr, PiLos David, `ikl
David, Pluskal Ji3í, Nové Sady „B“ – Hvozd 6:1
(1:0), 4x Andrýsek Petr, Král Lukáš, Dlouhý Adam
– Kubica Martin, Kostelec n./H – Kožušany 2:1
(2:0), Preisler David, Baláš Lubomír – GuskoviU
Gracián, Doloplazy – Líbivá 10:0 (8:0), 5x Drábek
Josef, 2x Zápá3ka Patrik, 2x Götzel Jan, Ruský
Lukáš, Velká BystCice – Protivanov 0:2 (0:0),
Pospíšil Tomáš, Sedlák Dalibor, Jesenec – Nemilany, nehráno
Tabulka po 20. kole:
1. Kostelec n./H. 20 16 0 4 56:20 47 2
2. Protivanov
20 17 0 3 55:23 46 6
3. Nemilany
19 14 0 5 42:26 40 2
4. Troubelice
20 11 0 9 47:41 33 1
5. Jesenec
19 10 0 9 40:36 33 2
6. Doloplazy
20 10 0 10 55:42 32 0
7. Kožušany
20 9 0 11 50:45 30 0
8. Velká Byst3ice 20 11 0 9 38:49 29 5
9. Nové Sady „B“ 20 9 0 11 59:45 27 1
10. Zvole
20 7 0 13 42:49 26 0
11. Libina
20 8 0 12 41:45 24 1
12. Smržice
20 8 0 12 35:46 23 1
13. Hvozd
20 5 0 15 21:62 15 1
14. Líbivá
20 4 0 16 32:84 12 0

Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz
FOTBAL
SCM „U16“ - 10. KOLO JARO

II. TÍDA - 20. KOLO

Skalka - Olšany

23

výsledkový servis

4:2 (1:0)

Branky: 15. Petržela, 58. MaLák, 62. Pinkava, 74.
Karásek – 47. Mazal, 78. Hloušek. Rozhod]í: Milar –
Protivánek, Winkler. ŽK: 85. Barnet, 86. M. Glouzar –
5. L. Rokyta, 25. J. Pospíšil, 65. Hloušek. DivákD: 81.
Skalka: Podešva – P3idálek, MlUoch, Slamenec,
Spisar – Petržela, MaLák (81. MolUík), M. Glouzar,
Chytil (85. Dostalík) – Karásek, Pinkava (80. Barnet).
Trenér: Stanislav PreUan.
Olšany: BaUík – M. Rokyta (27. AntoníUek), Hloušek,
Míška, Posker (68. Šenky3ík) – Samek, ZezníUek, J.
Pospíšil, L. Rokyta - Mazal, A. Pospíšil.
Trenér: Roman SedláUek.

„V naší situaci nemDžeme hrát
na remízy, ale na výhry!“
olšanský kouU Roman SEDLÁ`EK

TCinec - Hlu]ín 0:0, Prost@jov - Znojmo 4:1
(3:1), Mašek Marek, Grulich Matj, Ková3 Petr,
Daniš Petr - Vašina Ji3í, Zlín - HFK Olomouc
2:0 (0:0), Hellebrand Jan, Lehký Filip, Líše Krom@Cíž 0:0, Hodonín - Vyškov 5:3 (2:0), 3x
Deka3 Denis, KrchLavý Krištof, Salinger Michal - 2x
Bikár René, Ertl Jan
PrDb@žná tabulka po 10. kole JARO:
1. Prost@jov
11 9 2 0 34:8
29
2. Zlín
10 8 1 1 24:5
25
3. HFK Olomouc 10 5 3 2 28:18 18
4. LíšeL
10 4 4 2 24:7
16
5. HluUín
9 3 3 3 19:11
12
6. T3inec
9 3 3 3 16:8
12
7. Krom3íž
10 3 3 4 8:17
12
8. Hodonín
10 2 2 6 13:17 8
9. Znojmo
10 1 1 8 5:49
4
10. Vyškov
9 0 0 9 10:41 0
MSD SKUPINA E, ST. DOROST - 20. KOLO
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Další výsledky 20. kola: |echovice „B“ –
Výšovice 2:2 (1:2) Pen: 2:4, Skoumal Marek,
NmeUek Miroslav – Olbert Ludk, Okleštk
Filip, Ur]ice „B“ – Vrahovice 0:2 (0:2), Kratochvíl Martin, Farný Pavel, PCemyslovice
– Otaslavice 0:1 (0:1), Rieger Roman, Ptení
– Brodek u Pv 2:3 (0:2), Nevrla Tomáš, Musil
Martin – Typner Jan, Fialka Petr, Nevrla Jan (vl.),
Horní Št@pánov – Ptení 6:1 (1:1), 2x Nmec
Libor, Sígl Martin, Klimeš Libor, Gryc Karel,
Rychnovský Lukáš – VyskoUil Jan, Vícov – Haná
Prost@jov 1:1 (1:0) Pen: 5:4, TrneUka Jaroslav
– Svtlík Radovan
Tabulka po 20. kole:
1. Haná Prostjov 20 16 0 4 60:25 46 4
2. Horní Štpánov 20 14 0 6 57:36 42 1
3. Vrahovice
20 13 0 7 44:22 41 2
4. UrUice „B“
20 13 0 7 42:37 37 2
5. Vícov
20 12 0 8 39:29 34 3
6. Brodek u Pv
20 10 0 10 48:45 32 0
7. `echovice „B“ 20 11 0 9 46:45 30 4
8. Výšovice
20 10 0 10 45:38 29 3
9. Skalka
20 8 0 12 47:40 27 0
10. Otaslavice
20 8 0 12 49:44 27 0
11. Ptení
20 8 0 12 32:53 24 2
12. P3emyslovice 20 8 0 12 36:51 23 2
13. Olšany
20 5 0 15 25:54 16 0
14. Zdtín
20 4 0 16 19:70 12 1
3. TÍDA OFS, SKUPINA A. - 11. KOLO

Otaslavice „B“ – Pavlovice 3:2 (2:1), Valenta Milan, Šatný Jaroslav, Kaláb Michal – Navrátil Vojtch,
Novotný Jan, Nezamyslice „B“ – Tištín 1:1 (0:0)
Pen: 4:2, Král Lukáš – Lakomý Miroslav, Dobromilice – Brodek u Pv „B“ 6:0 (2:0), 3x Richter Patrik,
Šenke3ík Petr, Dokoupil Bronislav, ŠpaUek Jakub,
N@m]ice n./H. „B“ – Žele] 5:2 (3:1), Vejvoda
Patrik, Buriánek Adam, Kyselák Tomáš, Držálek
Petr, Zounar Martin – 2x Štrajt Radek
PrDb@žná tabulka po 11. kole:
1. Dobromilice
11 10 0 1 53:12 31 0
2. Tištín
10 7 0 3 28:10 22 0
3. Otaslavice „B“ 11 7 0 4 23:28 20 2
4. Bedihoš
10 6 0 4 36:27 18 0
5. Brodek u Pv „B“ 11 6 0 5 37:37 17 2
6. NmUice n./H. „B“ 11 5 0 6 21:30 15 1
7. Pavlovice
11 4 0 7 15:23 11 1
8. Nezamyslice „B“ 10 1 0 9 15:31 5 1
9. ŽeleU
11 2 0 9 13:43 5 1
3. TÍDA OFS, SKUPINA B. - 10. KOLO

Mostkovice „B“ – Kladky 4:0 (2:0), 2x Karaát
Štpán, Musil Pavel – KrejUí František, Brodek u
K. – PCemyslovice „B“ 5:1 (3:1), 2x Burget Radek,
Blatner Ji3í, Koudelka Petr, ZahradníUek Antonín (vl.) –
Ková3 Old3ich, |echy p./K. – Plumlov „B“ 3:0 (1:0),
Hochvald Tomáš, Kupka Lukáš, Hrabal Zdenk
PrDb@žná tabulka po 10. kole:
1. Mostkovice „B“ 10 9 0 1 36:9 27 0
2. Brodek u K.
9 8 0 1 24:9 23 1
3. Protivanov „B“ 9 6 0 3 26:21 18 1
4. Kladky
9 4 0 5 16:19 12 2
5. Plumlov „B“
10 4 0 6 23:29 11 1
6. `echy p./K.
9 3 0 6 12:20 11 0
7. P3emyslovice „B“ 10 2 0 8 10:31 6 1
8. Biskupice
8 1 0 7 10:19 3 0
MSDL - 20. KOLO

Vyškov - TCinec 1:1 (0:0), Husár Robin - Latocha
Jan, Šumperk - Hodonín 4 (3:0), 4:Zatloukal Filip,
JankoviU Matj, Jurka David, ŠevUík Ji3í - Pelikán
Dominik, KoneUný Ond3ej, Sk3ivánek Adam, Zatloukal
Filip (vl.), Sparta Brno - Slovácko 0:5 (0:1), 2x Liška
Jakub, GabUo David, Hrabina David, Obdržálek David, Vítkovice - Prost@jov 0:4 (0:1), 2x MarUík Adam,
Škrabal Tomáš, Kyselý Dominik, Frýdek-Místek Líše 2:1 (0:0), Hruška Jan, Šohaj Jan - KrejUí Tomáš,
Krom@Cíž - Znojmo 1:0 (0:0), T3asoL Matyáš, HFK
Olomouc - PCerov, nehráno
PrDb@žná tabulka po 19. kole:
1. Frýdek-Místek
20 17 0 3 71:12 51
2. T3inec
20 13 5 2 41:21 44
3. Prost@jov
20 13 2 5 55:19 41
4. Krom3íž
20 12 3 5 44:26 39
5. LíšeL
20 11 5 4 29:19 38
6. Znojmo
20 10 4 6 51:27 34
7. Slovácko „B“
20 9 5 6 37:30 32
8. Hodonín
20 8 2 10 41:58 26
9. Vítkovice
20 5 5 10 27:39 20
10. Šumperk
20 4 4 12 36:43 16
11. HFK Olomouc
19 4 4 11 27:41 16
12. Vyškov
20 4 3 13 15:55 15
13. P3erov
19 4 1 14 22:67 13
14. Sparta Brno
20 2 3 15 10:49 9
SCM „U17“ - 10. KOLO JARO

TCinec - Hlu]ín 3:1 (1:1), 2x Novotný Petr, Latocha
Jan - Müller Tomáš, Líše - Krom@Cíž 1:3 (0:0),
Rudyk David - Štpják Adam, Storzer Oliver, OraUko
Erik, Prost@jov - Znojmo 7:1 (5:0), 4x MarUík
Adam, P3ikryl Denis, Bhal Ji3í, Šup Ond3ej - Pospíšil
Vojtch, Zlín - HFK Olomouc 2:1 (0:1), NmeUek
Filip, Pešek Marco - Kubeša Pavel, Hodonín Vyškov 2:0 (1:0), `adílek Jan, K3ižka Jakub
PrDb@žná tabulka po 10. kole JARO:
1. Zlín
10 7 1 2 27:8
22
2. T3inec
9 7 0 2 26:14 21
3. Prost@jov
11 6 2 3 26:12 20
4. LíšeL
10 6 1 3 28:13 19
5. Hodonín
10 4 3 3 13:13 15
6. HFK Olomouc 10 3 2 5 10:13 11
7. Znojmo
10 3 1 6 17:28 10
8. Vyškov
9 3 0 6 8:26
9
9. HluUín
9 1 3 5 8:19
6
10. Krom3íž
10 1 3 6 10:27 6

Uni]ov - Valašské MeziCí]í 0:3 (0:2), Hrabovský
Erik, Solanský Ji3í, KuUera David, Nový Ji]ín HavíCov 1:1 (0:0), Dresler Zdenk - Koník Lukáš,
Hranice - ZábCeh 4:1 (2:0), 3x K3enk Pavel,
Hrazdil Dominik - Jedelský Martin, |echovice –
Šumperk "B" 2:2 (1:0), Halouzka Filip - Kret Petr,
Mátl Filip, PCerov - Krnov 4:2 (2:0), 2x Rytí3 Jan,
MacháUek Marek, Malenda Tomáš - Tümmler
Nicolas, Rolný Jakub, Frenštát - Jesenik, nehráno, Opava - Vsetín, nehráno
PrDb@žná tabulka po 20. kole:
1. Hranice
20 17 2 1 58:10 53
2. Nový JiUín
20 11 4 5 60:28 37
3. Jeseník
19 11 4 4 35:21 37
4. Valašské Mezi3íUí 20 10 5 5 52:30 35
5. Vsetín
19 10 3 6 45:29 33
6. UniUov
19 10 2 7 30:21 32
7. Krnov
20 10 1 9 61:40 31
8. Frenštát
18 10 0 8 42:41 30
9. Šumperk „B“
20 8 3 9 35:40 27
10. Haví3ov
20 6 5 9 33:35 23
11. P3erov B
20 7 1 12 29:49 22
12. |echovice
20 3 4 13 28:80 13
13. Záb3eh
20 3 2 15 18:61 11
14. Opava
19 1 4 14 21:62 7
MSDD SKUPINA E, ML. DOROST - 20. KOLO

Uni]ov - Valašské MeziCí]í 2:2 (0:2), Ryšavý
Jan, K3ivánek David - Vozák Václav, Smékal
Daniel, Nový Ji]ín - HavíCov 0:0, Hranice ZábCeh 3:3 (2:1), 2x Ryška Marian, DurUák
Samuel - Holík Václav, Tareš Ond3ej, Jílek Tomáš,
|echovice - Šumperk „B“ 3:2 (0:0), 2x R*žiUka
Marek, Frohn David - Ladislav Jakub, Jandejsek
Martin, PCerov - Krnov 7:1 (6:1), 3x Mohapl
Maxmilián, 3x Otáhal Tomáš, Mazur Maxmilián - Spurný Petr, Frenštát - Jeseník, nehráno,
Opava - Vsetín, nehráno
PrDb@žná tabulka po 20. kole:
1. Nový JiUín
20 14 3 3 79:22 45
2. Hranice
20 13 5 2 71:30 44
3. Valašské Mezi3íUí 20 12 5 3 61:30 41
4. P3erov B
20 12 4 4 58:26 40
5. UniUov
19 12 2 5 69:34 38
6. Šumperk B
20 12 1 7 92:39 37
7. Haví3ov
20 7 2 11 30:34 23
8. Vsetín
19 6 5 8 40:51 23
9. Záb3eh
20 6 5 9 48:60 23
10. |echovice
20 6 5 9 35:50 23
11. Opava
19 6 1 12 33:53 19
12. Krnov
20 4 4 12 33:69 16
13. Jeseník
19 3 1 15 19:86 10
14. Frenštát
18 2 1 15 23:107 7
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PEBOR DOROST - 19. KOLO

Mohelnice – |ernovír 7:2 (4:1), 2x Srdýnko
Martin, Rozsypal Martin, Zapletal Dominik, Coufal Jan, Pospíšil Miloslav, DoUekal Old3ich – 2x
Hlava Michal, Šternberk – Opatovice 0:8 (0:6),
3x Veselka Jakub, 2x Kop3iva Ond3ej, 2x TvrdoL
Lukáš, Sivák Denis, Velký Týnec – Konice
3:3 (1:1) Pen: 6:7, Grulich Martin, Götzel Jan,
Kuba Filip – Vévoda Jaroslav, Hubený Ond3ej,
Paš Martin, Ur]ice – Chválkovice 8:0 (3:0), 2x
NmUík David, 2x Šnajdr Matj, 2x Hrubý David, Hýbl Tomáš, Halouzka Ond3ej, Nové Sady
– Zubr PCerov 3:3 (2:0) Pen: 3:1, Košálek Milan, KuUera Martin, RepUík Martin – Goldemund
Lukáš, Zwespar Ond3ej, Pokorný Martin, Velké
Losiny – Chomoutov, nehráno.
PrDb@žná tabulka po 19. kole:
1. Chomoutov 18 15 0 3 94:20 46 0
2. Nové Sady 19 15 0 4 84:33 44 2
3. Velké Losiny 17 14 0 3 126:28 42 0
4. Mohelnice
18 14 0 4 85:32 42 0
5. Ur]ice
18 12 0 6 70:34 35 1
6. `ernovír
19 12 0 7 71:31 34 3
7. Lipník n./B.18 9 0 9 38:58
26 2
8.. Opatovice
18 6 0 12 51:57 21 0
9. P3erov
19 6 0 13 41:66 21 0
10. Konice
19 8 0 11 35:68 21 3
11. Velký Týnec 18 5 0 13 30:104 15 1
12. Chválkovice 19 2 0 17 22:85 7 0
13. Šternberk
18 1 0 17 15:146 3 0
MSDŽ, SK. „B“ – 20. KOLO

Kostelec n.H. - Holešov 2:4 (1:2)
Branky: 7. z pen. Pitáková, 58. vlastní Tiefenbachová – 18. a 85. Šilhárová, 44. Rýdlová, 82. Kucha3ová.
Rozhod]í: ZezníUek – Doležal, Rosskohl. Sestava Kostelce: Pikartová – ZahradníUková, Tichá,
SmiUková, Zapletalová – Knápková, Pitáková,
Šimková, Vykopalová – Strouhalová, ZezníUková.
St3ídaly: Vlková, Smolíková. Trenér: Marek Jelínek.

„SoupeC nás v záv@ru zlomil fyzicky,“
kormidelník Kostelce Marek JELÍNEK
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Další výsledky 20. kola: Vlkoš – AFK Prost@jov City
19:2, Nové Sady - Šardice 15:0, TJ Sokol Mostkovice - Mut@nice 4:2, Kotvrdovice - Velké Pavlovice 2:0,
Podivín - volný termín.
1. Holešov
15 14 0 1 115:10 42
2. Vlkoš
16 14 0 2 97:14 42
3. Nové Sady 15 13 0 2 102:22 39
4. Kotvrdovice 16 11 1 4 51:27 34
5. Kostelec
15 9 0 6 82:26 27
6. Mostkovice 16 4 2 10 19:61 14
7. Mutnice
15 4 1 10 23:53 13
8. Velké Pavlovice 15 4 0 11 25:58 12
9. Podivín
15 3 2 10 20:57 11
10. Šardice
16 3 2 11 12:106 11
11. Prost@jov
14 1 0 13 9:121 3

Velezábìr Zdeòka Pazdery1
Mìní se i lídr celkového poøadí!
Šesté kolo naší fotbalové tipovačky –
DEVÍTKA VEČERNÍKU – opět přineslo abnormální počet překvapivých
výsledků. Z této loterie vyšel nejlépe
Zdeněk Pazdera1, jenž na svém tiketu
udělal jedinou chybu. Z možného počtu dvanácti bodů nasbíral jedenáct a
vedle triumfu v týdenním kole skočil
i do čela celkového pořadí! O druhou
příčku se dělí trio Zdeněk Halenka,
Jana Klusová a Josef Soldán.
Na Zdeňka Pazderu čeká v redakci pivní
odměna a další zajímavé ceny. Drobné
ceny útěchy dostane i trojice na druhé až
čtvrté pozici. Ceny budou nachystány od
středy 3. května.
Jak jste tipovali? Tentokrát vás opět většina výsledků zaskočila. Tutovkami se
ukázaly zápasy eskáčka v Pardubicích a
domácí výhry Skalky a béčka Otaslavic.
Vůbec jste nečekali porážku Mostkovic.
Utkání rezervy Protivanova s Biskupicemi
bylo odloženo pro nezpůsobilý terén.
Výsledky: 1. Pardubice – 1.SK Prostějov
5:0 (99 správných tipů), 2. Hněvotín –
Určice 7:0 (43), 3. Lipník – Mostkovice
2:1 (11), 4. Troubky – Němčice n. H.
2:2 (24), 5. Libina – Smržice 5:0 (41), 6.
Skalka – Olšany 4:2 (89), 7. Čechovice
„B“ – Výšovice 2:2 (48), 8. Otaslavice „B“
– Pavlovice 3:2 (86), 9. Protivanov „B“ –
Biskupice – nehodnoceno, nehráno.
Pořadí 6. kola: 1. Zdeněk Pazdera1
11 bodů. 2.–4. Zdeněk Halenka, Jana
Klusová, Josef Soldán všichni 10. 5.–8.
Antonín Daněček, Josef Václavík, David
Gryglák, Radek Motal všichni 9. 9.–14.
Květoslav Nejezchleba, Jiří Doležel, Jiří
Svoboda, František Sedlák, Renáta Benešová, Rudolf Trefený všichni 8. 15.–23.
Zdeněk Pazdera2, Libor Doležel, Lukáš
Frys, František Vysloužil, Zdeněk Majer, Roxana Müllerová, Vladimír Kouřil,
Karel Sklenář, Michal Brachtl všichni 7.
24.–42. Petr Zajíček, Karel Brachtl, Martin Kučera, Vendula Musilová, Tereza
Kučerová, František Svobodník, Miluše
Musilová, Edvard Drtil, Miroslav Pluháček, Miloslav Brázda, Jakub Zatloukal,
Petr Musil, Libor Nakládal, Lenka Karásková, Jan Vysloužil, Bob Hála, Martin
Lužný, Roman Cibulka, Ladislav Šťastný
všichni 6. 43.–66. Michal Lužný, Roman
Ryba, Richard Vaverka, Miroslav Růžička, Pavel Novák, Miroslav Slezák, Jakub
Jamrich, Vladimír Staněk, Lukáš Antl,
Ladislav Pírek, Oldřich Trávníček, Petr
Müller, Miloslav Ondrouch, Magdaléna
Vránová, Miroslav Coufalík, Jaromír Seidler, Zbyněk Lošťák, Jaromír Přecechtěl,
Jiří Svozil, Roman Prokeš, Matěj Nakládal,
Lukáš Vyroubal, Anna Svobodníková,
Nikola Frysová všichni 5. 67.–92. František Horák, Petr Sekanina, Otto Vymazal,
Petr Látal, Eva Halousková, Petra Halousková, Kamil Kohoutek, Lukáš Král, Ivo
Zmeškal, Karel Štěpánek, Tomáš Frňka,
Drahomír Duchek, Jaroslav Drábek, Josef
Trubka, Oldřich Lošťák, Jitka Vlachová,
Jaroslav Kouřil, František Patz, Vladimír
Krč, Květoslav Lužný, Jiří Spáčil, Benedikt
Pražák, Michal Petržela, Stanislav Konupka, Tomáš Lakomý, Pavla Maliňáková
všichni 4. 93.–102. Jiří Horák, Martin
Hlavinka, Jan Buigl, David Blahák, Eva
Mičková, Vladimír Kaštyl, Jaroslav Jordán,
Jiří Kočař, Vladimír Franc, Zdeněk Langr
všichni 3. 103.–116. Majka Lusková,
Markéta Kaštilová, Miloslav Karásek,
Oldřich Horák, Michal Polehla, Kristián Spartakus, Rostislav Spáčil, František
Grulich, Ladislav Frňka, Radovan Vičar,
Jiří Paul, Aleš Rus, Pavel Kucharčuk, Klára Knápková všichni 2. 117.–118. Adam
Vičar, David Karhan oba 1. 119. Tomáš
Gottwald 0 bodů.

DO HRY O DVACET TISÍC

SE MŮŽE ZAPOJIT KAŽDÝ!
I po pátém kole vládne celkovému pořadí žena! Populární FOTBALOVÁ DEVÍTKAVEČERNÍKU musela svého
vítěze opět losovat, ale v čele celkového pořadí se toho moc nezměnilo. Vedoucí Pavla Maliňáková sice
zaváhala, ale její nejbližší pronásledovatelé také příliš nezářili. O prvenství se v pátém dějství dělili tři tipéři
ze druhé poloviny startovního pole a vůbec většinou zabrali právě ti, kteří jsou v průběžném pořadí hodně vzadu. Vítězný Jaroslav Seidler si odnesl zaslouženou pivní odměnu, poukaz na do kosteleckého Golf
resortu a další zajímavé ceny. Zkrátka nepřišli ani Roman Cibulka a Vlastimil Dostál. Mnohem lukrativnější
odměna však čeká na nejúspěšnějšího experta celoroční soutěže, vždyť 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.

JARDA
SEIDLER

SE DOKAL

TIPOVAT SE BUDE CELÝ ROK
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VE@ERNÍKU je naprosto originální dlouhodobou sout'ží svého druhu. Jelikož se jedná pedevším o projekt v'novaný našim nejv'rn'jším -tená(m, rozhodli jsme
se pro celoro-ní zápolení. Tipovat se tedy bude jarní -ást sout'ží, pi-emž výsledky budou peneseny do podzimní -ásti a budou se s-ítat, na-ež absolutní vít'z bude vyhlášen po posledním
kole podzimní -ásti sezóny 2017/2018! Po skon-ení jarní -ásti bude vyhodnocen a ocen'n takzvaný „p(lmistr“, který svoji pozici bude muset obhájit i v následné druhé polovin' roku. Jistotou
mu však bude PADESÁTILITROVÝ SUD 7ernohorské dvanáctky

VŠICHNI V PLNÉ POLNÍ
Oficiální start premiérového kola prob'hl o posledním beznovém víkendu, ale teprve v tom
uplynulém jsme mohli do nabídky vybírat ze všech úrovní sout'ží. Svoji jarní -ást totiž jako
poslední rozjely celky III. tídy OFS Prost'jov. Jelikož se na podzim vcelku na fotbalových
kolbištích šturmovalo a po-así kopané pálo, vychází nám tipování jarní -ásti DEVÍTKY na
dvanáct hracích víkend(. Týden co týden tak budete moci ve Ve-erníku nacházet tiket s aktuální zápasovou nabídkou v-etn' kompletního poadí i výsledk( jednotlivých týdenních kol.

JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ
Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VE@ERNÍKU je velice jednoduchý. V každém pond'lním
vydání najdete ve sportovní -ásti Ve-erníku (z v'tší -ásti v rámci výsledkového servisu na
prvních stranách druhé knihy) pedtišt'ný tiket s nabídkou devíti vybraných zápas(. Jediným
úkolem ho bude vyplnit a doru-it na adresu redakce Olomoucká 10, Prost'jov. Další možností je zaslat vypln'ný originální tiket i elektronicky e-mailem. Nutné je ale ofotit vypln'ný
originální tiket z tišt'ného vydání. Jiná možnost tipování než formou vypln'ní originálního
pedtišt'ného tiketu neexistuje! Kontaktní e-mail je zd.vyslouzil@seznam.cz.

JAK SE HODNOTÍ?
Dle výše popsaného bodovacího systému pak bude v každém kole vyhodnocen nejúsp'šn'jší tipující s nejv'tším po-tem bod( v daném kole. Získané body se pak budou
zapo-ítávat do celkového poadí, které bude vyhodnoceno po skon-ení jarní, resp. podzimní -ásti regionálních fotbalových sout'ží. DEV]T NEJÚSP]ŠN]JŠÍCH EXPERTq
se m(že t'šit na hodnotné odm'ny od partner( naší sout'že.

O CO SE HRAJE?
Vít'z sedmého kola se m(že op't t'šit na multipack výb'rových piv od partnera
naší sout'že PIVOVARU @ERNÁ HORA a dárkový poukaz od partner( DEVÍTKY.
V p9íštím osmém dGjství pak oceníme hned nejlepší trojici!

TIPOVACÍ KUPÓN
2017

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 7. KOLO:
TIP
Páté kolo FOTBALOVÉ DEVÍTKY
přineslo prvenství Jaromíru Seidlerovi z Prostějova. Dlouhodobý a věrný
tipér, jenž se pohybuje většinou na
konci pořadí, si konečně mohl zajásat. Jeho tipy byly sice shodné s dalšími dvěma sázejícími, ale štěstí se
na něj usmálo při losování. Fanoušek
ostravského Baníku se však přiznal,
že fotbalu vůbec nerozumí. „Já to moc
nesleduji a nerozumím tomu. Sázím
pro zábavu,“ komentoval pan Seidler
svůj premiérový vítězný zářez. (zv)

Celkové pořadí po 6. kolech: 1. Z. Pazdera1 54 bodů. 2. P. Maliňáková 51. 3. L.
Šťastný 48. 4.–6. R. Cibulka, Z. Pazdera2, T. Lakomý všichni 47. 7. A. Daněček 46. 8.
J. Horák 45. 9.–10. R. Trefený, J. Václavík oba 44. 11.–14. Mich. Lužný, Mar. Lužný, K.
Nejezchleba, R. Benešová všichni 43. 15. R. Ryba 42. 16.–22. M. Hlavinka, S. Konupka, D. Gryglák, L. Doležel, B. Hála, J. Vysloužil, M. Petržela všichni 41. 23.–27. J. Buigl,
D. Blahák, R. Vaverka, M. Růžička, L. Karásková všichni 40. 28.–33. Z. Halenka, B.
Pražák, P. Novák, K. Knápková, J. Spáčil, M. Slezák všichni 39. 34.–38. P. Kucharčuk, F.
Sedlák, J. Jamrich, L. Nakládal, V. Staněk všichni 38. 39.–42. K. Lužný, V. Krč, P. Musil,
L. Frys všichni 37. 43.–49. A. Rus, J. Vlachová, J. Kouřil, L. Antl, F. Patz, F. Vysloužil, L.
Pírek všichni 36. 50.–56. O. Lošťák, J. Trubka, O. Trávníček, P. Müller, J. Zatloukal, J.
Klusová, Z. Majer všichni 35. 57.–64. J. Paul, J. Drábek, D. Duchek, M. Ondrouch, M.
Brázda, M. Pluháček, T. Frňka, M. Vránová všichni 34. 65.–73. R. Vičar, E. Mičková, K.
Štěpánek, M. Coufalík, J. Seidler, Z. Lošťák, R. Müllerová, V. Kouřil, R. Motal všichni
33. 74.–77. L. Frňka, V. Kaštyl, I. Zmeškal, E. Drtil všichni 32. 78.–81. A. Vičar, J. Jordán, L. Král, M. Musilová všichni 31. 82.–89. J. Kočař, E. Halousková, K. Kohoutek,
P. Halousková, T. Kučerová, F. Svobodník, J. Přecechtěl, J. Soldán všichni 30. 90.–92.
R. Spáčil, F. Grulich, J. Svoboda všichni 29. 93.–95. T. Gottwald, P. Látal, M. Polehla
všichni 28. 96.–101. D. Vrána, J. Hájek, K. Spartakus, O. Horák, K. Sklenář, O. Vymazal
všichni 27. 102.–103. J. Svozil, V. Musilová oba 26. 104. R. Prokeš 25. 105.–110. D.
Karhan, Z. Langr, P. Sekanina, P. Zajíček, M. Kučera, V. Franc všichni 24. 111. P. Přibyl
23. 112. M. Nakládal 22. 113.–115. A. Svobodníková, K. Brachtl a L. Vyroubal všichni
21. 116.–117. V. Dostál a F. Horák oba 18. 118. J. Doležel 17. 119. M. Karásek 16. 120.
M. Kaštilová 14. 121.–122. M. Lusková a N. Frysová obě 13. 123.–124. H. Prášilová
a M. Brachtl oba 9. 125. J. Vymazal, 8. 126. M. Vojkůvková 7. 127. J. Procházka 5. 128.
Z. Jurenka 1 bod.
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1.1.SKProstějov-Č.Budějovice
2. Medlov - Určice

3. Kralice - Ústí
4. Plumlov - Brodek u Př.

5. Bělotín - Konice
6. Smržice - Zvole

7. Vrahovice - Čechovice „B“
8. Olšany - Vícov

9. Bedihošť - Tištín

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon
Vyplněný kupón zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608

partneøi fotbalové devítky

kultura v prostějově a okolí

APOLLO 13:
MIMO PROVOZ

AGELKA PODLE
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Foto: Martin Pytela

Adelle, Webber, Lovsky, Poletíme,
ABBA a především pak Jiří Pavlica
s Hradišťanem. Takto nějak vypadal
repertoár písní, na něž žáci „Zušky“
několik týdnů, v některých případech
i déle, pilně trénovali svá čísla představená během úterního večera v Městském
divadle v Prostějově. To, že tvrdá práce
ovoce přináší, bylo vidět i tentokrát. Potlesk si zasloužili všichni aktéři od těch
nejmenších žaček a žáků z prvních ročníků až po členy souboru „Buď ZUŠ“.
O tento již tradiční večer strávený s tan-

Martin
PYTELA

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

BYLI JSME
U TOHO

Čtvrteční podvečer kromě chladného
a deštivého počasí přinesl i Chrámový koncert uspořádaný prostějovskou
„zuškou“ v rámci několik týdnů trvajícího festivalu PROSTĚJOVSKÉ

Martin PYTELA

PROSTĚJOV Tradiční festival je
v plném proudu a kromě pondělního klavírního recitálu americké
umělkyně Olgy Vinkour, úterního
Jarního koncertu pěveckých souborů Vlastimila a Orlice či středečního Komorního koncertu došlo
i na čtvrteční vrchol. Studenti ze
Základní umělecké školy Vladimíra
Ambrose společně se svými učiteli
a dalšími zúčastněnými předvedli
skutečný CHRÁMOVÝ KONCERT. Ten se konal v kostele svatého Petra a Pavla a mezi návštěvníky
nechyběl ani Večerník.
BYLI JSME
U TOHO

DNY HUDBY. Vystoupení je typické
tím, že kromě samotných žáků se ti,
kteří si přijdou tuto kulturní událost
poslechnout, mohou těšit i na čísla,
která předvedou samotní kantoři.
Do svatopetrského kostela nakonec
zamířila přibližně stovka posluchačů,
ti byli na začátku uvedeni slovy ředitelky Elišky Kunčíkové. Následně
již specifickou atmosféru ještě více
začalo dokreslovat první číslo večera,
o nějž se postaral David Indra hrající na
varhany. Dále se pokračovalo přesně
podle programu, ke slyšení a většinou

K vid'ní byla i vystoupení žák( hrajících spole-n' se svými u-iteli. To vše
v chrámové atmosfée.
Foto: Martin Pytela

www.vecernikpv.cz
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cem byl i tentokrát veliký zájem, lístky
do prvních řad byly vyprodány dlouhou dobu dopředu. „Na vystoupení
zdejší školy umění se vždy velmi těším.
Jsem ráda za to, že děti tancování baví
a díky němu mají chuť do života. Tak to
má být. V současné době plné moderní
techniky je velice těžké ratolesti přimět
k tomu, aby něco dělaly. Jde to pouze
tehdy, když něco dobře funguje, což, jak

můžeme dnes vidět, o místním tanečním oboru s jistotou říct můžeme,“ pochvalovala si Věra, jedna z přítomných
divaček.
První polovina programu patřila choreografiím připraveným na doprovod
v podobě písní folklórního souboru
z Uherského Hradiště Hradišťanu.
Vystoupení s nádechem jara měli na
starost především ti nejmenší z řad vy-

Podle slov Pavly Krieger Jahodové na duši nejvíce zaháli ti nejmenší.
Foto: Martin Pytela

bez toho by se večer nemohl obejít.
S počínáním svých žáků byla spokojena i učitelka tance Pavla Krieger Jahodová. „Chtěla bych všem, kteří se na
vystoupení podíleli, velice poděkovat.
Tanečníkům za skvělé výkony, především pak těm nejmladším, jejichž čísla
zahřejí na duši nejvíce, diváky potěší
a dojmou. Byli opravdu šikovní. Také
bych ráda poděkovala všem divákům
za podporu v podobě uznání a potlesku, zapomenout nemohu ani na lidi
v zákulisí. Toho, že můžu pracovat s tak
tancechtivými dětmi, si velice vážím,
především díky nim mohu připravit tak
krásná představení, jako jsme mohli vidět,“ zářila štěstím.
Aby také ne, vše se vydařilo na jedničku, taneční představení Jarní hrátky nemělo chybu.

ZAZN÷LO

stupujících žáků. Následovala krátká
přestávka, po níž se mohli všichni těšit
na pestřejší program, během něhož
toho byla k vidění opravdu spousta.
Za zmínku pak stojí především dvě čísla, která patřila samostatným dvojicím.
V prvním případě se jednalo dokonce
o ryze chlapecký, tedy spíše mužský, pár
v podání Jana a Jiřího Šmídů. Ti představili číslo s názvem Já a Já, po němž se
budovou divadla rozezvučel hlas slavné
světové zpěvačky Adele a kroků, za nimiž stál soubor Buď ZUŠ. Pokračování
pak nabídla poslední tři čísla, přičemž
především dvojici - Terezie Lízalová
a Robert Volek - se dostávalo několikerého potlesku i během samotného čísla,
což jistě hovoří o úrovni jejich vystoupení. Nezapomnělo se ani na předání
pamětních listů všem absolventům,

BYLI JSME
U TOHO

n& s u iteli
koncertovali v chrámu
i k vidění (na varhany protagonisté
hráli v horní části kostela, kam není
možné dohlédnout) byla celkem dvanáctka účinkujících. Diváci si tak přišli
na své, kromě varhaníků se dostalo i na
flétnisty a zpěváky.
Oproti dalším koncertům a vystoupením se jednalo o specifický kousek, což
potvrdila i paní Jana, jedna z návštěvnic. „Prostějovským dnům hudby
věnuji vždy velkou pozornost, ráda si
poslechnu vystoupení studentů místní
zušky. Chrámový koncert je specifický
především místem konání a s tím i spojenou atmosférou. Akorát jsem se dnes
musela více obléknout, když je tak
chladno,“ rozpovídala se pro Večerník.
Festival bude pokračovat i v květnu, můžete se těšit na Absolventský
koncert, vystoupení Děti dětem,
Koncert učitelů, Film Music II, Čas
snů a ZUŠ Open.

Kapela, co éru Apolla zahájila, m'la též možnost
tuto kapitolu uzavít.

3x foto: Martin Pytela

fronty či u pódia namačkaná hlava
na hlavě, naopak. Vše dodalo koncertu ten správný nádech, jaký si
všichni aktéři zasloužili...

Zasloužený aplaus pro JARNÍ HRÁTKY

PROSTĚJOV Člověk by až nevěřil, kolik mladých a současně
i talentovaných tanečníků v Prostějově nalezneme. Všichni ti, pro něž
představuje tanec podstatnou část
života a jež navštěvují hodiny tance
v rámci oboru Základní umělecké
školy Vladimíra Ambrose, se během úterního večera 25. dubna
představili svým rodičům, prarodičům, kamarádům a komukoliv
dalšímu, kdo se rozhodl strávit
svůj čas v jejich společnosti. Nabitý
program v sobě ukrýval dvacet dva
čísel, za nimiž kromě samotných
účinkujících stála také tvrdá a kvalitní práce učitelky Pavly Krieger
Jahodové. Jarní hrátky, jak byl večer oficiálně pojmenován, přinesly
i překvapení...

www.vecernikpv.cz
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svého cestování zažil. A toho, že jich
nebude málo, se bát nemusíte, to je
předem jasné i díky délce trasy, které se
projekce bude týkat. Jedná se o 1500
kilometrů, na nichž toho člověk zažije
jistě mnoho od zdravotních potíží přes
zachraňování druhých až po zatčení
místní policií.
Večerník měl zájem i o exkluzivní
rozhovor, který však byl Ladislavem
Ziburou nakonec odmítnut vzhledem
k jeho časovému vytížení. Chystá se
totiž na další pouť. Kam to bude tentokrát? Možná i to se dozvíte, když
v úterý 2. května dorazíte do Kina
Metro 70, projekce začíná přesně ve
(mp)
20:00 hodin.

PROSTĚJOV Do prostějovského
kina zamíří už zítra zřejmě
nejznámější český turista Ladislav
Zibura se svou projekcí nazvanou
Pěšky mezi buddhisty a komunisty.
Návštěvníci Metro 70 se mohou těšit
především na přiblížení obyvatel
Číny a Nepálu, jejich zvyků a životů.
Ziburu mohou znát lidé například také
z vědomostní soutěže AZ kvíz, kde
proslul svou nevýherní taktikou. Tento excentrický poutník na jaře podnikl
výpravu do Himaláje, kde prošel plno
zajímavých a neprobádaných míst
v oblastech u čínských řek a nepálských vesnic. Těšit se jistě můžete na
vtipné příhody, které Zibura během

    


  
aneb pohled
Mareike Hindriksen

Jak to vidí
KAPITÁNKA
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fanynky pod pódiem téměř vytančily důlky, ostatní si zase přišli na své
ať už z pohledu skladeb či lahodného
moku. Nikomu nevadily ani dlouhé

jjaký
akký bbyl
yl poslední
poosllední koncert
konceert v aapollu...
poolluu...

vy zde v klubu,“ uvedl pro Večerník
a bylo patrné, že se s koncem tohoto
hudebního klubu duševně nesmířil.
Páteční večer byl opravdu velkolepý,

Název koncertující kapely bohužel pln' odpovídá statusu klubu v píštích týdnech...

www.vecernikpv.cz

Své um'ní pedvedl i Hasa, jemuž m(že být prost'- Kam budou tito lidé chodit?
jovské publikum vd'-né za to, co pro kulturní život
ve m'st' ud'lal.

Z VÉKÁČKA Fotoorepoortááž

jistí lidé a také město dopustit. Podobných míst ubývá, za chvíli zde
pomalu nebude žádné. Co se dá dělat, jdu si užít poslední chvilky zába-

Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz

Ve ve%ejné dernié%e se klub
zaplnil do posledního místa

V úterý do Metra na Ziburu Žáci spole

I samotný název hudební skupiny
byl pro koncert symbolický. Mimo
provoz se totiž klub v Barákově ulici
ocitne již brzy, konkrétně po závěrečné akci určené pro letošní prostějovský Majáles. Veliká škoda, že
klubu nikdo nepomohl. Jednalo
se o místo, kde mohly začít a také
tak činily všechny místní kapely,
které by například větší prostory
nenaplnily. Podobné v Prostějově
nenajdete...

PYTELA

pro Večerník

VEČERNÍKU
Martin
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O poslední koncert se postaral sám
provozovatel klubu Miroslav Hasa
společně s kapelou Mimo provoz
a DJ Maldou, obsazení tedy bylo
skutečně obdobné, jako při první
události. Představil se také Klementův Lazaret. Události s klubem spoI fyzièka!
jené a Psychika?
také vystupující
hudebníci
přilákali v pátek 28. dubna do Apolla
obrovské množství návštěvníků, kteří v mnoha případech přišli i zavzpomínat naposled na místa, kde zažili
plno skvělých zážitků.
„Přijít na tento koncert jsem bral
jako takovou povinnost, mělo to
přednost před vším ostatním,“ smál
se jeden z návštěvníků Ondřej.
„Apollo jsem měl rád a byl jeho pravidelným návštěvníkem po mnoho
let. Nechápu, jak jeho konec mohli

ŽHAVÁ NOVINKA

PROSTĚJOV Loučení nesnáší snad nikdo z nás, o tom není pochyb. I takovéto chvíle si však
lze zpříjemnit a prožít je v radostném duchu. Důkazem toho budiž páteční večer v Apollu,
kde koncertovala společně s Klementovým Lazaretem také kapela, jež se postarala též
o první koncert v těchto jedinečných prostorách pro hudbu jako stvořených. Bigbítové seskupení, v němž působí i provozovatel Apolla Miroslav Hasa, se tak, alespoň co se koncertů
VOLEJBALOVÁ
týče, postaralo
o místní derniéru.

17042810469

PROSTĚJOV Autobusový zájezd pro příznivce VK AGEL Prostějov na
středeční třetí utkání finálové série UNIQA extraligy žen ČR 201620/17
v Olomouci je momentálně již uzavřen. A povzbudit Agelky ve veledůležitém utkání o mistrovský titul pojedou do metropole Hané dva vozy
hromadné dopravy zaplněné odhodlanými fandy. Neboť je při zápasovém
stavu 1:1 navíc jisté, že přijde na řadu i vzájemný duel číslo čtyři, zveřejňuje nyní vékáčko další důležitou zprávu.
Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na
čtvrté utkání finálové série UNIQA extraligy žen ČR 2016/17 mezi UP Olomouc
a VK Prostějov.
Krajská bitva o zlato v letošním ročníku nejvyšší české soutěže se hraje ve čtvrtek
4. května od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 15.45 hodin na parkovišti u haly
Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu marek.sonnevend@email.cz (předseda fanklubu Jan Zatloukal je v zahraničí)

nepostoupily

BRNO, PROSTĚJOV Velice blízko ke
krásnému úspěchu v podobě průniku na
finálový turnaj Mistrovství republiky mladších žákyň 2017 měly mladé volejbalistky
VK AGEL Prostějov. V rámci první části
šampionátu, kterým pro ně byla skupina
B v Brně, jen o fous zůstaly třetí za postupovou dvojicí a v konečném pořadí tohoto
roku mezi všemi českými kluby své věkové
kategorie obsadily sedmnácté místo.
Ale pojďme zpět k brněnskému turnaji.
Grupa na jihu Moravy byla sedmičlenná
a Agelky ji dlouho zvládaly výborně, když
během soboty postupně porazily Žďár
nad Sázavou, Orlovou i Raškovice shodně
2:0. Poté však přišel klíčový duel s Frýdkem-Místkem na závěr sobotního dne
a byť v něm hanácký tým získal úvodní set,
nakonec podlehl 1:2. Pro neděli to znamenalo nutnost zdolat oba domácí výběry,
pokud se měl postup mezi elitní šestnáctku
ČR ještě stát realitou. Proti Královu Poli B
nešlo o žádný větší problém (2:0), jenže
na áčko KP prostějovská děvčata nestačila
a po hladké prohře 0:2 zůstala v tabulce
právě za Brnem i vítězným Frýdkem.
„Že se holky o kousek nedostaly do závěrečné fáze mistrovství, to je nemusí moc
trápit. V Brně odehrály velice dobrý turnaj
a předvedly, že volejbal umí. Co zatím neumí a v čem byly soupeřky lepší, to je ostrý
účinný horní servis a samozřejmě jeho příjem,“ zmínil ve svém hodnocení důležitý
faktor hlavní trenér mladších žákyň vékáčka Jindřich Němeček.
„Jak řekla organizátorka brněnského turnaje a zároveň trenérka Králova Pole: hrajete krásný a technicky čistý volejbal, jen
vám chybí někdo s razantním podáním.
Správná technika je v této věkové kategorii
naším dlouhodobým cílem, tvrdší servis
i jeho přihrávku se holky naučí až ve starších žákyních. Aspoň mají stále něco před
sebou. Takže celému týmu patří velký dík
za obrovský kus práce, kterou v uplynulé
sezóně odvedl,“ zdůraznil Němeček.

Mladší žákyně

to hrajeme na kolektiv, proto nechci
nikoho vyzdvihovat. Každopádně
jsme bojovali a dnes se nám nedavil Teplý.
řilo tolik jako včera,“ pravil
Při zápasově nerozhodném
hodném
stavu teď titulová série míří do
Olomouce, v tamní Sportovportovní hale Univerzity Palackého
ackého
se bude hrát ve středu 3. i ve
ně od
čtvrtek 4. května shodně
m dál
17.00 hodin. „Očekávám
vyrovnaný boj, stát se může
cokoliv,“ věří Jiří Teplý. „Určitě bude záležet i na tom,
om,
jak jsou hráčky připravené
ené
fyzicky. Aby byly schopné
pné
zopakovat dobrý výkon
kon
následující den. Zároveň
veň
zůstane klíčovým faktorem
em
také obrana klíčových hráček,“ odtušil Miroslav Čada.
ada.
Pokud se extraligové finále
nerozhodne uprostřed ttohoto
h t
týdne na olomoucké půdě, přijde na řadu soudná bitva číslo pět
znovu ve Sportcentru DDM Prostějov. Případné datum a čas: sobota
6. května, 17.00 hodin. Ženská volejbalová sezóna v tuzemsku tento
týden absolutně vrcholí!
ƔƔ V čem podle vás spočíval největší
rozdíl mezi oběma víkendovými souboji?
„Řekla bych, že v sobotu jsme po prvním
ztraceném setu možná trochu podlehly
tlaku, který na sebe cítíme. Psychika šla
dolů, a byť se nám pak podařilo dotáhnout z 0:2 na 2:2, menší pohoda se projevila v tiebreaku. Ty nám letos vůbec
nejdou, prohrály jsme tak celý zápas.
V neděli jsme se zlepšily určitě dost
v útoku ze všech pozic, zakončení víc vycházelo smečařkám i nám na středu sítě.
A k tomu jsme mnohem víc tlačily soupeře servisem.“
ƔƔ Zmínila jste mentální nápor. Je na
družstvo za dobu vašeho působení
v Prostějově zatím největší i s ohledem
na okolnosti?
„Rozhodně ano. Ve finále proti nám stojí
silný tým, který je schopný konkurovat
vyrovnaněji než třeba loni, zatímco my
v kolektivu nemáme takové hráčské opo-

ry jako v minulé sezóně. Potom se někdy
stane, že nám to všem nejde podle představ, hrajeme týmově špatně a podlehneme. Stalo se to i ve finále Českého poháru, čímž psychický tlak ještě víc vzrostl.
A samozřejmě jej vnímáme rovněž teď.
Ale musíme si s ním poradit, vzájemně si
pomáhat, opřít se jedna o druhou.“
ƔƔ Mohly jste prohrávat 0:2 na střetnutí. Byl tedy zvládnutý mač číslo dva
pro celou sérii klíčový?
„Určitě by bylo hrozné ztratit dva první zápasy finále, obzvlášť doma. Za případného
stavu 0:2 bychom do Olomouce nejspíš
jely s malým srdíčkem. Místo toho je teď
série vyrovnaná 1:1, tím pádem zůstává
vše otevřené. A já věřím, že to venku zase
dáme. Jen musíme hned od začátku makat
s absolutně maximálním nasazením jako
ve druhém vzájemném utkání.“
ƔƔ Neobáváte se olomouckého prostředí, to znamená specificky rozlehlé
haly i bouřlivé divácké kulisy?

„V Olomouci jsme během téhle sezóny
absolvovaly už dost zápasů, proto by po
stránce zvyknutí na tamní halu neměl
vzniknout větší problém. A co se týká
atmosféry, už sem do Prostějova přijelo
docela hodně olomouckých fanoušků
a díky bubnům byli většinu času slyšet
víc než naši příznivci... Venku bude tohle
znát asi ještě víc, ale mně osobně bouřlivá
kulisa, třeba i ve prospěch soupeře, vůbec
nevadí. Naopak mi co největší rachot
osobně pomáhá, dokáže mě vyburcovat
k lepšímu výkonu.“
ƔƔ Odhadnete, jak se bude finálová
série dál vyvíjet?
„Radši nechci nic tipovat. Od začátku sezóny jsem říkala, že v českých
soutěžích opět chceme jedině trofeje,
a jednu jsme už nezískaly. Proto raději
nebudu nic odhadovat ani prohlašovat. I když je pochopitelné, že strašně
moc toužíme na mistrovský titul dosáhnout.“

PROSTĚJOV V sobotu se jí nedařilo zdaleka tolik jako obvykle, hlavně v útoku často chybovala a na bloku byla nulová. Naopak v neděli Nina Herelová zvedla svůj
výkon na tradičně vysoký standard, především jejích šest bodů při obraně na síti
hodně pomohlo. A herní obrození slovenské blokařky VK AGEL vystihuje celkový posun prostějovských volejbalistek, který udělaly mezi dvěma prvními duely
extraligového finále. Výsledkově vše dopadlo 2:3 a 3:0, série je tedy srovnaná 1:1.
Interview s třiadvacetiletou střeďačkou přibližuje víc.

SE SPOLEéN÷ ZVEDNOUT!“

ALE DOKÁZALY JSME

TROCHU I SLZY.

„PO SOBOT÷ BYLY

3:0
PROSTĚJOV Hrozbu, že ztratí obě
vstupní utkání extraligového finále
na vlastním hřišti, odvrátily volejbalistky VK Prostějov poměrně jasným
způsobem. Rivalská Olomouc ve
druhém vzájemném souboji titulové série skoro pořád jen dotahovala
náskok lépe hrajícího AGELu, který
v neděli nepřipustil vážnější komplikace a srovnal skóre zápasů na 1:1.

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

jak se utkání vyvíjelo...

stav série: 1:1

VK PV
UP OL

V předvečer Svátku práce a těsně před
nocí čarodějnického Belleteynu spustily Agelky hned v nástupu do střetnutí
pořádný rej, ba přímo uragán. A to zejména zásluhou nabuzené Casalis, která
z úvodních osmi bodů svého týmu zaznamenala téměř všechny drtivými esy
či útoky. Bleskový náskok domácích 8:1
se však stejně rychle rozplynul, neboť
úpéčko brzy zastavilo prostějovskou
euforii. A vynikající obranou v poli i využíváním prostějovských chyb ještě před
polovinou zahajovací sady srovnalo 11:11. Začínalo se tak od znovu, načež
hostitelkám pomohla do menšího trháku opět až kubánská univerzálka smečovanými servisy (z 13:13 na 16:13). Tenhle náskok poté mančaft VK již neztratil,
naopak jej systematicky zvyšoval kvalitní
hrou ve všech ohledech – 25:19 a 1:0.
Od druhé části se poměr sil na palubovce vyrovnal. Olomoucké družstvo
zlepšilo podání, přihrávku i zakonče-

Marek SONNEVEND

ní, čímž s papírovým favoritem drželo
krok. Oba kolektivy se přetahovaly
o každý bod, příznivci stejně jako
v sobotu zase sledovali drama. Klíčově vypadal obrat Čadových oveček
z 10:11 na 15:12, jenže soupeřky v čím
dál pohlednějším duelu zanedlouho
manko zlikvidovaly - 17:17. Nakonec tohle dějství rozhodly především
dva faktory: parádní bloky Prostějova
včetně zastavení ostřílené Napolitano
a také schopnost dosud nesesazených
šampiónek České republiky po úspěšné defenzivě položit kontry na zem.
Závěr se tudíž nesl jednoznačně v režii
premiantek dlouhodobé fáze soutěže 25:20 a 2:0.
Zkraje třetího setu se předtím chybující Teplého ansámbl opět zformoval
a chvilku vedl. Leč AGEL spolehlivě přijímal, hodně tlačil servisem, nárůst jeho
sebevědomí se projevoval též mnohem
údernější ofenzivou oproti předchozímu dni. Otočení skóre z 1:2 na 8:5 tedy
mělo logiku, nicméně vysokoškolačky

Prostějov (son) - Uprostřed minulého týdne zveřejnil hlavní trenér národního výběru volejbalistek České
republiky Zdeněk Pommer zúženou
nominaci ženské reprezentace naší
země pro první oficiální sraz tohoto
roku. Na hráčském seznamu je dvacet jmen a mezi nimi jedna členka
VK AGEL Prostějov. Jde o zkušené
libero Julii Kovářovou, která se do
kolektivu ČR vrací po několikaleté
pauze. „Budeme mít tři kvalitní libera.
Ke zkušené Julii se přidají i Veronika
Dostálová s Nikolou Vaňkovou, tento
post tedy bude velice dobře obsazený
se zdravou konkurencí,“ uvedl kouč
Pommer. Český mančaft se sejde
k úvodnímu společnému soustředění
v první polovině května a hned na
konci voňavého měsíce ho čeká letošní vstupní vrchol: kvalifikační turnaj v
Polsku o postup na Mistrovství světa
2018.
Aktuální nominace volejbalistek ČR
Nahrávačky: Lucie Smutná (SC Drážďany), Pavla Vincourová (Budowlani
Lodž) a Kateřina Valková (TJ Ostrava).
Blokařky: Kateřina Kohoutová (Volejbal Přerov), Iva Nachmilnerová (TJ
Ostrava), Barbora Purchartová (SC
Drážďany), Veronika Strušková (UP
Olomouc), Klára Vyklická (Olymp
Praha). Smečařky: Karolína Bednářová (1.VC Wiesbaden), Helena Havelková (VC Šanghaj), Petra Kojdová (TJ
Ostrava), Andrea Kossányiová (Impel
Wroclaw), Klára Mikelová (KP Brno),
Michaela Mlejnková (Allianz Stuttgart). Univerzálky: Aneta Havlíčková
(Pallavolo Scandicci), Gabriela Kopáčová (KP Brno) a Marie Toufarová (TJ
Ostrava). Libera: Veronika Dostálová
(Olymp Praha), Julie Kovářová (VK
AGEL Prostějov), Nikola Vaňková (KP
Brno)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22 a www.vecernikpv.cz

Kováøová v zúžené
nominaci repre ÈR

Prostějov (son) - Vypadá to, že prostějovským volejbalistkám budou až
do úplného konce této sezóny chybět
dvě hráčky základní sestavy. Společně
s jistojistě vyřazenou blokařkou Veronikou Trnkovou totiž na marodce stále dlí také smečařka Sulian Matienzo.
Ačkoliv nad jejím zdravotním stavem
panuje po vzoru hokejového play-off informační embargo, je každému
hned na první pohled jasné, jaká panuje situace. Výbušná Kubánka totiž
pořád nosí na zraněné ruce sádrovou
dlahu, ačkoliv touto dobou už měla
být dole. Což značí jediné: zlomená
záprstní kůstka se nehojí dobře...
Těžko si představit, že by i v případě
sundání sádry po uplynulém víkendu Suli hned naskočila do dalších
utkání finálové série v Olomouci.
Vzhledem k delší herní pauze by se
logicky vznášely otazníky nad její
formou, nemluvě o možných zdravotních následcích takového risku.
Tudíž si Agelky musí poradit ve stávajícím složení. Matienzo i Trnková,
která má necelý měsíc po operaci
cysty na patě a halou Sportcentra
DDM se pohybovala o berlích už
s lehkou botou i na bolavé noze, alespoň povzbuzovaly své týmové parťačky ze všech sil.

Agelky se musí
obejít bez Suli

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

Jiøí TEPLÝ - trenér VK UP Olomouc
„Prostějov věděl, že musí vyhrát, aby série byla vyrovnaná. Což bylo vidět na jeho projevu, zatímco z naší strany to tentokrát nebylo zdaleka takové jako včera. Hůř jsme servírovali i přihrávali, čímž vše začínalo a poté pokračovalo rovněž ne tolik dobrou obranou
včetně pole. Soupeř ve druhém finálovém utkání zaslouženě zvítězil.“

Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Jsem samozřejmě spokojený. Porazit Olomouc v play-off 3:0, toho si vážíme.
Nicméně jde pouze o jeden vítězný zápas. Každopádně je pravda, že jsme si
uvědomovali naši nelehkou situaci, prohrát dvakrát doma by byla sebevražda.
Od prvního míče se nám dařilo vyvíjet velký tlak a zcela určitě jsme byli v tomto
střetnutí lepší jak v útoku, tak v obraně.“

ZAZN÷LO NA
TISKOVCE...

ještě zdaleka nic nevzdávaly. Hnedle dotáhly (8:7), ovšem na nový úder už byly
krátké. Dominantní ekipa, v níž se ke
skvělému výkonu rozjely Emonts s Herelovou, vzápětí uprchla do úniku 18:11
a kromě jednoho čtyřbodového zaváhání (z 20:13 na 20:17) se neohlížela zpět.
Děvčata UP vůbec nezopakovala kvalitu
z prvního mače, naproti tomu obhájkyně trofeje se výrazně zvedly. A konečný
rezultát tomu odpovídal – 25:22 a 3:0.

Finále číslo dva: prostějovská mašina se rozjela
a olomouckého rivala napodruhé jasně přejela!

ƔƔ Začnu nepovedeným úvodním
střetnutím. Jak těžký byl sobotní večer a potom noc, dostat se ze vstupní
porážky?
„Po prvním utkání to bylo dost strašné...
Nechyběly trochu ani slzy kvůli výkonu,
který z naší strany nebyl vůbec optimální.
Zvlášť vzhledem k tomu, že jde o finále.
Postupně během večera ale největší zklamání opadalo, pak se mi podařilo usnout
a ráno jsem se probudila s tím, že je nový
den i možnost jít do boje znovu naplno.“
ƔƔ Co vám řekl v nedělním dopoledni trenér, abyste šly do odvety s čistou
hlavou?
„Že každé utkání je jiné a když už došlo
k porážce, tak musíme dát hlavy nahoru.
A na maximum jít za vyrovnáním série.
Při rozboru nám ukázal chyby, co jsme
dělaly špatně. A hlavní bylo stanovení taktiky včetně toho, co i jak zlepšit. Na naší
hře a výsledku je vidět, že to docela vyšlo.“
(úlevný smích)
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nebo telefonicky na číslo 606 957 288 či osobně během středečního
zájezdu (platí pro jeho
účastníky).
Uzávěrka přihlášek ve středu
3. května po třetím střetnutí finále v Olomouci.
Zájezd je tradičně zdarma, jehoo
účastníci si musí zaplatit pouze vstupenku na samotný zápas. A vedení
prostějovského oddílu vyzývá příznivce k co největší podpoře Agelek na hřišti regionálního rivala. „Jsme připraveni uspokojit jakkoliv početný zájem fanoušků. Kdo se přihlásí, ten pojede,“ ujistil sportovní manažer VK AGEL Peter
Goga.
(son)

Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz

DŘÍT! Ve středu pojedou dva autobusy fanoušků Na ètvrteèní

jubileum...
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AGELKA PODLE

VEČERNÍKU

JULIE KOVÁØOVÁ
Na ocenění nejlepší prostějovskou hráčkou dvouu prvlavních
ních střetnutí finále extraligy byla dvojice hlavních
dičně hradeptek. Německá smečařka Laura Emonts tradičně
ala,jennula nejvíc vítězných bodů a navíc dobře přihrávala,
jenže v klíčových momentech sobotního ztraceného duelu
šel její výkon rapidně dolů. To Julie Kovářová na libeoce
ru i přes občasná logická zaváhání udržela vysoce
kvalitní standard v obou zápasech uplynuléhoo
víkendu bez ohledu na aktuální vývoj či konečnýý
výsledek, to znamená též v nejvypjatějších okamžicích. V sobotu česká reprezentantka přihrávala dokonce ještě lépe než v neděli (úspěšnost 68
procent v porovnání s 56 procenty), každopádněě
tato čísla jsou při důležitosti bitev o titul výborná..
A navíc podpořená jako obvykle skvělými zákrokyy
ov poli, o dirigování celé obrany VK a neustálém povzbuzování týmových parťaček ani nemluvě.

VOLEJBALOVÁ

SMEČ

VEČERNÍKU
Emoce planou
Dalo se předpokládat, že rozhodující série o mistrovský titul mezi
volejbalistkami Prostějova a Olomouce neproběhne zcela v klidu
bez silnějších emocí. Ty planuly
především z hostující strany, a to
výrazněji během sobotní bitvy číslo
jedna. Hráčky i realizační tým UP se
cítily ukřivdění některými výroky
rozhodčích, hlavně ve třetím setu
dosáhla jejich nespokojenost vrcholu. A hostující lavička nakonec
dostala za protesty červenou kartu,
to znamená též jeden trestný bod.
Při maximální snaze o objektivitu
je nutné přiznat, že v součtu obou
víkendových zápasů byl olomoucký tým sudími poškozen o něco
častěji než domácí, leč také vékáčko
se po řadě sporných výroků právem zlobilo. Jen smát se pak soudní
lidé musí některým názorům z internetových diskusí, které hovořily
o zářezu Olomouce v Prostějově.
Něco takového vypadá úplně jinak.
A kdo si pamatuje dlouhodobý pláč
úpéčka nad arbitry, nemůže ho
momentální dění (místy přehnaně
hysterické) nijak překvapit.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

letos slavíme

volejbal

ŽHAVÁ NOVINKA

Z VÉKÁČKA
Psychika? I fyzièka!
Po sobotní prohře ve vstupním duelu
extraligového finále se našlo nemálo
těch, kteří pochybovali o schopnostech prostějovských volejbalistek něco
s celou sérií udělat. „Psychicky to nedají
a vyhučí 0:3 na zápasy,“ zaznívaly
dokonce hlasy, leckdy škodolibé.
Opravdoví fanoušci VK však dál věřili
a ukázalo se, že (zatím) právem. Agelky
mentální tlak ustály, ukázaly svůj skutečný volejbalový um a navíc Olomouc
viditelně přejely kondičně. „Je důležité, jak je kdo připravený fyzicky, aby
dokázal dobrý výkon zopakovat nebo
ještě vystupňovat dva dny po sobě.
V sérii na víc vítězných utkání tohle
může rozhodovat,“ poukázal kouč vékáčka Miroslav Čada. Zatímco jeho
svěřenkyně v neděli vůbec nestřídaly
a přesto působily po kondiční stránce
absolutně v pohodě, některé ženy UP
vzdor neustálému rotování sestavou
mlely během druhého vzájemného
mače z posledního. Recept na zlato Prostějova tedy zní jasně: obrnit psychiku,
neboť fyzických sil má jednoznačně víc!

aneb pohled
Mareike Hindriksen

„Prohrané sobotní utkání bylo těžké hodnotit. Daly jsme do něj hodně energie a strašně
moc chtěly zvítězit, ale nepovedlo se nám zvládnout klíčové momenty, kdy jsme začaly příliš chybovat. Možná se projevilo, že nastupujeme bez dvou zraněných opor a nemáme tolik možností střídání. Přesto našemu výkonu holky, které naskočily z lavičky,
dost pomohly. Podařilo se vyrovnat z 0:2 na 2:2, tím víc škoda bylo porážky. Ta nás
ještě víc vyburcovala, abychom do toho v neděli šly opět naplno, s maximální touhou.
Tomuto týmu jsem stále věřila a byla přesvědčená, že pokud zlepšíme některé činnosti
v čele se servisem, tak uspějeme. Což se potvrdilo. Dokázaly jsme velice dobře zareagovat
na špatný zápas číslo jedna. Do druhého střetnutí jsme daly absolutní energii, o hodně
zlepšily podání, tím jsme dostávaly Olomouc pod větší tlak a z toho následně těžily. Náš
výkon šel po všech stránkách nahoru, celý tým zahrál kvalitně. Tedy přesně tak, jak jsme
za nepříznivé situace chtěly a měly. Tím se nám povedlo vrátit se do série, která je teď dál
otevřená.“
Mareike Hindriksen, nahrávačka VK AGEL Prostějov

letos slavíme jubileum...

Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz
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společnost

Ve středu pojedou dva autobusy fanoušků Na ètvrt
eèní
PROSTĚJOVSKÉ
AGELKY
MUSÍ
O
ZLATO
V
PROSTJOV
SE
CHYSTÁ
Úvodní těsnou porážku vrátily UP i s úroky, finálová řežba
teď pokračuje dalšími souboji ve středu i ve čtvrtek v Olomouci

PROSTĚJOV Volejbalistky VK AGEL Prostějov si před začátkem
finále UNIQA extraligy žen ČR 2016/2017 určitě přály, aby i další mistrovský titul získaly stejně hladce jako v minulých letech.
Současná realita však už dopředu naznačovala, že kvalitní
Olomouc bude pro aktuální zlatý boj hodně tvrdým oříškem.
Což se na úvod rozhodující série nejvyšší národní soutěže potvrdilo. Po dvou zahajovacích duelech v hale Sportcentra DDM
je strhující série vyrovnaná 1:1 na zápasy.
původní zpravodajství
ství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Agelky na tom mohly být teoreticky
ještě hůř, neboť ztratily hned vstupní
mač v domácím prostředí! Sice těsně
2:3, ale přece. „Byl to velký boj. Pro
nás škoda, že jsme nevyužili euforii
po dotažení z 0:2 na 2:2 na sety. Ve
vyrovnaném utkání ale zvítězili hosté
zaslouženě, neboť udělali méně chyb
než my,“ sympaticky uznal sice zklamaný, zdaleka však ne rezignovaný
kouč vékáčka Miroslav Čada. Jeho
protějšek z tábora krajského rivala se
v sobotním večeru mohl smát. „Do
zápasu jsme vstoupili velice dobře,
byli kvalitně připraveni. Dařilo se nám
soupeře tlačit servisem a výborně
bránit, což vedlo k vedení 2:0 na sety.
Pak jsme trochu ztratili koncentraci,
naopak Prostějov začal víc riskovat.

Utkání se srovnalo, ale rozhodl náš
mnohem lepší nástup do tiebreaku
znamenající získání výrazného náskoku. Holky předvedly skvělý kolektivní
výkon,“ chválil trenér UP Jiří Teplý.
O den později bylo všechno jinak.
V nedělním odpoledni se totiž domácí mančaft výrazně zlepšil, hostující celek naopak o dost zhoršil.
A na svět přišel jednoznačný triumf
favorita 3:0 znamenající jak srovnání
finálového skóre na 1:1, tak především odvrácení fatální hrozby, že do
největšího města Hané pojedou obhájkyně titulu po dvou porážkách na
vlastní palubovce. Což by se obracelo
nesmírně těžce.
K ničemu takovému ovšem nedošlo,
místo toho se mohla spokojenost
tentokrát přesunout na prostějovskou
stranu. „Jakým způsobem jsme se snažili družstvo zvednout? Sešli jsme se
v neděli ráno před tréninkem, sobotní
duel si důkladně rozebrali a ukázali
naše chyby i návod, jak na Olomouc.
Potom jsme šli normálně trénovat,
takže klid a trpělivost, žádná bouřka.

Holky byly samy od sebe maximálně
motivované odčinit klopýtnutí a dokázat, na co mají. Vybojovat pro sebe
i celý klub včetně fanoušků očekávaný
výsledek,“ zdůraznil Čada.
Lodivod úpéčka navzdory odvetné
prohře bez jediné získané sady nijak
netruchlil. „Před startem finále jsme
si říkali: když v Prostějově vyhrajeme
jeden ze dvou prvních soubojů, bude
to dobré. Což se povedlo, tudíž z tohoto hlediska jsme spokojení. Tady se
nevítězí zase tak často, že bychom po
jedné porážce měli být zklamaní. Za
důležité považuji, že se nám povedlo
uspět hned napoprvé, neboť získat

druhé střetnutí po případném úvodním neúspěchu by podle mého názoru bylo asi hodně složité,“ zamyslel se
Teplý.
Kormidelník prostějovského výběru
vzápětí odhalil klíčové faktory triumfu v poslední dubnový den. „Kvalitně
fungoval celý náš tým, který oba dny
táhla stabilně výborným výkonem
Julča Kovářová, k níž se nejvíc přidávaly Laura Emonts s Dayesi Casalis.
A moc důležité bylo, že oproti sobotě
zaznamenaly výrazné zlepšení některé
hráčky, jimž to v zahajovacím utkání
nešlo. Zejména Nina Herelová s Bárou Gambovou,“ vypíchl Čada. „My

Finále číslo jedna: srovnání z 0:2 na 2:2 Agelkám
nepomohlo, neboť absolutně nezvládly tie-break

2:3

jak se utkání vyvíjelo...

Bodový vývoj - první set: 4:4, 9:9, 12:9,
12:13, 13:16, 15:17, 15:19, 18:19, 20:21,
20:23, 22:23, 22:25. Druhý set: 0:2,
1:4, 3:4, 3:13, 5:15, 10:15, 14:16, 18:17,
19:19, 21:19, 21:21, 22:23, 23:24, 24:25,
25:26, 26:28. TĜetí set: 2:2, 4:2, 4:4, 5:5,
9:5, 11:8, 14:8, 19:9, 19:11, 20:15, 21:17,
22:18, 25:18. ýtvrtý set: 3:2, 3:4, 5:6,
8:6, 11:7, 11:13, 12:15, 13:16, 17:16,
18:18, 20:18, 20:21, 24:21, 25:22. Pátý
set: 0:2, 2:2, 2:4, 3:7, 5:7, 5:12, 8:13,
11:14, 11:15.

PROSTĚJOV Hned úvodní duel finálové série UNIQA extraligy žen ČR
2016/2017 přinesl v sobotu krásnou,
dramatickou a velmi hodnotnou podívanou. Olomoucké volejbalistky
vytěžily z lepšího nástupu vedení
o dvě sady, jež prostějovský celek následným vzepětím zlikvidoval. Rozhodující tiebreak však patřil hostujícímu
ansámblu, který už potřetí v sezóně
nejtěsnějším poměrem zdolal úřadující mistryně republiky a zahajovací
souboj titulového střetávání získal pro
sebe.

Marek SONNEVEND

Fanoušky zaplněné hlediště po slavnostním entrée v podobě státní hymny sledovalo mimořádně vyrovnaný úvod dlouho
očekávaného střetnutí. Oba týmy neměly
potíže s přihrávkou a jejich útok dominoval nad obranou, tím pádem se s železnou
pravidelností ztrátovalo až do stavu 9:9.
Teprve pak Herelová přitlačila servisem,

domácí hráčky přidaly defenzivně a odskočily na 12:9. Leč vzápětí dobře zapodávala
Michalíková, přišly prostějovské hrubky.
A hosté čtyřbodovou šňůrou bleskově otočili - 12:13. Navíc vékáčku přestalo fungovat zakončení, méně chybující i defenzivně
úspěšnější výběr UP tím pádem ještě víc
utekl - 13:16. Při skóre 15:19 se zdálo být
rozhodnuto, jenže Agelky zabraly okamžitým dotažením na rozdíl jediného bodu
(18:19). Koncovku však umněji zvládl
klidnější soupeř - 22:25 a 0:1.
Zahajovací dějství dost možná rozhodla
vyšší schopnost Olomoučanek přetavit
zvednuté míče v poli do bodů z následných kontrů. Totéž platilo i na startu druhé
části a rozjeté úpéčko pokračovalo ve vítězném tlaku, zatímco některým Čadovým
svěřenkám se vůbec nedařilo. Zmar Prostějova vyvrcholil po výpadku na příjmu
proti plachtě Sajdové, Teplého parta byla
v součtu s několika vítěznými bloky díky
devítibodové šňůře z 3:4 na 3:13 (!) hodně na koni. Naopak hostitelky upadly do
hluboké krize, kterou kouč řešil trojím střídáním. Teprve pak se jeho mančaft chytil
a dokázal zastavit maximální pohodu rivala
(z 5:15 na 10:15). Zdánlivě jasná sada tak
byla rázem otevřená, pro změnu děvčata
z hanácké metropole si najednou nemohla
absolutně poradit s obrovským náporem
favorita. Málo vídaný obrat na 18:17 poslal
AGEL do výhody, zvlášť když poté zvýšil
na 21:19. Napolitano a spol. ale prokázaly
velkou psychickou odolnost, neboť se ani
ztrátou výrazného náskoku nepoložily.
A v dramatickém závěru se propracovaly
ke čtyřem setbolům, z nichž ten poslední
proměnily – 26:28 a 0:2.
Domácí volejbalistky stály u zdi, jejich naděje pro zbytek strhující bitvy spočívala jedině
v otočení celého mače. A hned zkraje třetího
pokračování na tom začaly pracovat, byť

lásit!
FILM O FOTBALOVÉMhSKÍTKOVI

Na projekt režiséra
trpícího roztroušenou sklerózou
se skládají lidé na internetu

obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

VK PV
UP OL

zájezd
z
se ješt darma
ì mùž
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dvousetovým vedením povzbuzený kolektiv UP nehodlal pustit otěže (ze 4:2 na 4:4).
Ovšem vyburcovaná družina obhájkyň
národních titulů brzy zavelela k ještě pronikavějšímu trháku, který v bouřlivé atmosféře podpořila i červená karta pro hostující
lavičku za protesty. Vzápětí skvěle zaservírovala drtivým smečovaným podáním Casalis a světelná tabule náhle ukazovala 19:9!
Rozhodnuto však nebylo, protože Košická
oplatila podobnou mincí s účinnou platností vedoucí ke korekci na 20:15, o chvilku
později 21:17. Větší zápletka se ale nekonala,
finiš proběhl hladce – 25:18 a 1:2.
Díl číslo čtyři zprvu připomínal svou rovnocenností první sadu, než Agelky znovu
udeřily. Dařilo se jim vytvářet tlak servisem, potom dobře bránily i vcelku spolehlivě útočily. Takovým způsobem obrátily
vývoj z 5:6 na 11:7 a mohly směřovat ke
smazání manka dvou setů, leč v důležitém
okamžiku místo toho úplně vypadly z konceptu. Rozhodila je kvalitním podáním
Kubínová, šest bodů za sebou naprosto

změnilo situaci - 11:13. Olomoucké ženy
viditelně získaly zpět ztracený tah, vrátily se
k výborné hře a směřovaly k zápasovému
triumfu - 12:15. Soubor kapitánky Hindriksen však oživila dvě esa Casalis, jež otevřela dveře k nové otáčce z 13:16 na 17:16.
Infarktovým zvratům tím sice nebyl konec
(20:18, 20:21), jenže ten poslední vystřihly zkoncentrované bojovnice v bílých dresech - 25:22 a 2:2.
Šlo se tedy do rozhodujícího tiebreaku, ve
kterém lepší odpich zvládly Teplého svěřenky (0:2, z 2:2 na 2:4). Čadovu skvadru
srážely dolů laciné minely vlastní provenience, zatímco sokyně těžily především
z nezdolné obrany. Za stavu 3:7 se zdálo, že
není co řešit, a navzdory dílčímu snížení na
5:7 skutečně nebylo. Mentálně-herní silou
hýřící úpéčko bryskně přidalo pět bodů za
sebou (5:12), i přes klopýtání při mečbolech bezpečně opanovalo zkrácený set a urvalo rovněž celý první duel – 11:15 a 2:3!
Statistiky z utkání najdete
na straně 22 a www.vecernikpv.cz

ZAZN÷LO NA
TISKOVCE...
Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:
„Byl to velký boj. Pro nás škoda, že jsme nevyužili euforii po vyrovnání z 0:2 na
2:2 na sety. Dotáhli jsme soupeře a šli psychicky přes něho, ale potom Olomouc
uhrála jeden zázračný míč, čímž se to z naší strany zvrtlo. Ve vyrovnaném utkání
zvítězili hosté zaslouženě, neboť udělali méně chyb než my. Nedá se říct, že by nás
protivník v šestém vzájemném zápase tohoto ročníku něčím překvapil. Spíš se
projevilo, v jaké pohodě kdo nastoupil. S čím vyrukujeme do druhého finálového
střetnutí? Na tom se domluvíme v neděli ráno.“
Jiøí TEPLÝ –trenér VK UP Olomouc
„Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, byli kvalitně připraveni. Dařilo se nám soupeře
tlačit servisem a výborně bránit, což vedlo k vedení 2:0 na sety. Pak jsme trochu ztratili
koncentraci, naopak Prostějov začal víc riskovat. Utkání se srovnalo, ale rozhodl náš
mnohem lepší nástup do tiebreaku znamenající získání výrazného náskoku. Holky
předvedly skvělý kolektivní výkon, jenže se hraje na tři vítězné zápasy a všechno je dál
otevřené. My jsme dobře začali, teď jde o to i dobře pokračovat.“

PROSTĚJOV Komediálně laděný
film z fotbalové vesničky. Takhle
jeho tvůrci charakterizují snímek
FOTBALOVÝ
SKŘÍTEK,
který v těchto dnech připravuje
dvaatřicetiletý režisér Michal
„Miki“ Grepl. V příběhu o trenéru
Skřítkovi, který se po letech vrací
k fotbalu coby své vášni, se dá
najít řada paralel se životem jeho
tvůrce...

Martin ZAORAL
Michal Grepl od dětství hrál
vrcholově fotbal. Ve dvaceti
letech přišel v jeho životě velký
zlom, když mu lékaři diagnostikovali nevyzpytatelnou nemoc,

a to roztroušenou sklerózu. V boji
s osudem mu pomáhala nejen rodina a přátelé, ale i veselý přístup
k
životu.
Michal
musel
přehodnotit všechny své priority
a nastavit si jiné hranice. Začal se
věnovat svým dalším zálibám, a to
převážně westernu a přírodě. Po
jedenácti letech svého „nového
života“ se rozhodl zkusit i něco
nového. Napsal tedy scénář a začal
s organizací natáčení krátkého filmu, ve kterém si zahrál hlavní roli.
Snímek vznikal ve westernovém
městečku v Boskovicích a loni
v říjnu byl uveden v prostějovském
kině Metro 70 pod názvem „Dnes
je dobrý den na smrt“.

Toèit se bude hlavnì
ve Vrahovicích
Role filmaře Michala Grepla očividně
chytla a v současnosti už naplno
připravuje svůj další ambiciózní projekt inspirovaný zkušenostmi z fotbalového prostředí. Snímek Fotbalový
Skřítek by měl zachycovat osudy lidí
kolem týmu TJ Jiskra Trpenovice.
Natáčet se bude zejména na fotbalovém hřišti ve Vrahovicích, v místní
hospodě, na hřišti ve Smržicích či ve
stájích v Mostkovicích. „Fotbalový
Skřítek vzniká ve zcela amatérských
podmínkách. Vytvářejí jej nadšenci,
kteří vše dělají bez nároku na honorář,
plat, mzdu či jinou odměnu. Všichni

herci hrají
ně
maximálně
za pivo a párek.
Ostatně přesně tak,
jak je v nejnižší fotbaěži zvykem,“ vyjádřil
lové soutěži
se Miki Grepl na Facebooku, kde se
nosti snaží najít podporu
v současnosti
pro svůj projekt. „Chceme, aby naši
cházeli maximálně spokodiváci odcházeli
ože vše děláme bez nároku
jeni. Přestože
na honorář, v dnešní době nejde nic
dělat zcela bez peněz. Proto jsme se
zapojili do projektu startovač,“ objasnil Grepl.
Na stránkách www.startovac.cz/
projekty/film-fotbalovy-skritek
tak lze od 10. dubna přispět na

Michal „Miki“ Grepl toí své filmy zásadn o tom, co má rád. Po westernu tak
pišel na adu snímek z fotbalového prostedí.
Foto: archív M. Grepla

vznik filmu. Jednotliví mecenáši
mají za svůj příspěvek slíbené různé
bonusy. Mezi nejatraktivnější z nich
patřily kalhotky slečny Evičky z jedné
ze scén ve filmu. Během prvních pěti
dní přispělo deset lidí, a to celkovou

částkou 9 600 korun. Posílat peníze
je možné až do 10. května. Film by
měl být hotový do konce letošního
roku, začátkem toho příštího
se plánuje jeho premiéra v kině
Metro 70.

TISÍC LIDÍ U HVZDÁRNY S SSD
ZPÍVALO A TANILO

PROSTĚJOV Kde se vzalo tolik lidí? No přece oslavit 1. máj!
Uplynulé pondělí odpoledne dorazilo do Kolářových sadů snad
tisíc Prostějovanů, a to Večerník v odhadu vůbec nepřehání!
Česká strana sociálně demokratická si tradiční prostor u hvězdárny vybrala jako vždy k uspořádání prvomájové veselice. O bohatý
kulturní a společenský program bylo postaráno, vyřádili se zde
děti i dospělí. A líbalo se tady ostošest, u čehož Večerník nemohl
chybět!

Michal KADLEC
Pivo a slivovice tekly proudem, děti
si poradily i bez rodičů při nejrozmanitějších soutěžích, k tomu všemu
cukrová vata, nafukovací balonky
s emblémem ČSSD, vonící klobásy,
atrakce a pódium u hvězdárny plné
zpěvu i tance. To vše přilákalo do
Kolářových sadů množství lidí, kteří
se prostě chtěli pobavit a strávit příjemné prvomájové odpoledne.
„Hlavně ve Večerníku zdůrazněte,
že tak nádherné počasí je pouze
díky tomu, že jsme si ho objednali,“

šveholila spokojená primátorka Statutárního města Prostějova Alena
Rašková. „Vyšlo nám úplně všechno,
přišlo neuvěřitelné množství lidí, za
což jsme pochopitelně rádi. Ať se
Prostějované baví, vždyť dnešek je
k tomu určen,“ dodala první žena
radnice a čelní představitelka sociálních demokratů.
Vedle její osoby postával poslanec
Parlamentu ČR Pavel Holík. „Bavíme
se všichni, i díky nádhernému počasí.
A to, že je zde tolik lidí, je možná kvůli
tomu, že jsme se letos zaměřili hlavně
na zábavu pro děti. No, a když někam

VYHRAJTE LÍSTKY
NA PIVNÍ SLAVNOSTI
Tuto sobotu 6. května ve 14.00 hodin odstartuje program 4. ročníku mimořádné události s názvem HANÁCKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI.
V prostoru za Plumlovskou ulicí jej pořádá tým kolem hlavního organizátora Petra Paníčka. A díky PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku
máte šanci být u toho ZADARMO!
Soutěž probíhá od úterý 2. do čtvrtku 4. května. Jestliže odpovíte správně na níže položenou otázku, může se hned pět z vás těšit z jednoho kusu
VOLNÉ VSTUPENKY.

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KTERÁ KAPELA PŘIJEDE NA SLAVNOSTI ZE ŠUMPERKU?
a) KLEMENTŮV LAZARET
b) O5 A RADEČEK
c) MIMO PROVOZ
Své odpovědi zasílejte s heslem „PIVNÍ SLAVNOSTI“ na e-mailovou
adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608
960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKA 4. KVĚTNA, 12.00 hodin. PĚTICI VÝHERCŮ budeme kontaktovat telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE na sebe UVÉST KONTAKT. Vstupenky pak budou
následně připraveny k vyzvednutí přímo v redakci.

VIDEO+FOTOGALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Z rekordní návštvy prvomájových oslav v režii SSD byli pochopiteln spokojeni poslanec Pavel Holík i prostjovská primátorka Alena Rašková.
Foto: Michal Kadlec

touží jít děti, tak samozřejmě strhnou
s sebou i své rodiče. Panuje tady uvolněná atmosféra, žádnou politiku sem
netaháme,“ smál se Holík.
Návštěvníci prvomájové veselice v Kolářových sadech ovšem
neodmítli možnost pohovořit si
z očí do očí s „oranžovými“ po-

litiky. Kromě Aleny Raškové a
Pavla Holíka zde Večerník zastihl
i senátorku Boženou Sekaninovou, náměstka Zdeňka Fišera,
Aloise Mačáka, radní Bedřicha
Grulicha, Janu Halvadžievovou
či Miladu Galářovou, skvěle se bavil i exprimátor Miroslav Pišťák.

Radní Jana Halvadžievová se starala o soutže pro dti. Radila také, jak skákat
v pytli...
Foto: Michal Kadlec

„Sociálnědemokratické ženy jako
každý rok si vzaly na starost všemožné
soutěže pro děti, které za své umění
a odvahu získají nějakou tu laskominu. Máme tu skákací hrad, děti soutěží také ve skákání v pytlích, v hodu na
cíl a u jednoho stanoviště se učí také
první pomoci. Jsem ráda, že je tu tolik

usměvavých lidí,“ poznamenala radní
Jana Halvadžievová.
Sociální demokraté letos návštěvníky prvomájových oslav potěšili
vystoupeními dětského pěveckého
sboru Sedmikráska, kapely Smokie
revival, skupiny Plus a vrcholem
akce byl koncert Pavla Nováka.

Komunistům na Splávku
zpíval i „BOŽSKÝ KÁJA“
PROSTĚJOV Prvomájové oslavy na slunci zalitém
Splávku v Domamyslicích uspořádali v pondělí
tradičně i prostějovští komunisté. Večerníku se
přímo na místě pochlubil předseda Okresního
výboru KSČM Ludvík Šulda, že akce měla už
předem zaručený úspěch. Komunisté totiž prý
poručili větru i dešti a objednali si sluníčko...

Michal KADLEC
Populární Splávek byl včera odpoledne natřískaný
k prasknutí, kdo přišel pozdě, neměl šanci si sednout.
„Ještě před oficiálním zahájením letošních prvomájových oslav jsme měli připraveny soutěže pro děti
o ceny, které se náramně vydařily. Představili jsme
naše kandidáty do Poslanecké sněmovny a pak se
už chceme věnovat pouze kulturnímu programu
a společenské zábavě,“ informoval Večerník přímo
na místě Ludvík Šulda.
A příznivci komunistů všech generací se na Splávku při prvomájové veselici bavili skutečně od

VIDEO+FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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ZAZN÷LO
Mažoretky z Orionu rozparádily píznivce komunist, kteí vera do posledního místeka zaplnili Splávek
v Domamyslicích.
2x foto: Michal Kadlec

srdce. Po vystoupení malých mažoretek ze skupiny ORION nabídli svůj vtipný program také
indiáni ze souboru Druhý dech s pořadem Tenkrát na Západě. „No, nebojte se, soudruzi, nejde
o žádnou oslavnou akci směrem k západu,“ poznamenal se smíchem jeden z moderátorů akce.
Ovšem zdaleka největší hvězdu odtajnili prostějovští
komunisté hned po slavnostním zahájení veselice.

„Jsme strašně moc rádi, že naše pozvání přijal i soubor Karel Gott revival Morava. To víte, komu se
poštěstí, aby naživo zazpíval božský Kája,“ usmíval se
Ludvík Šulda, předseda Okresního výboru KSČM
v Prostějově.
Komunistickou prvomájovou veselici na Splávku
v Domamyslicích navštívily více než tři stovky spokojených diváků.
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STŘELCI - 23.11. až 21.12. Ukážete nyní svoji vlídnější tvář a mnoha lidem v okolí odpustíte jejich
přešlapy. To se u nich setká s velkým povděkem a naráz získáte tolik
přátel, kolik jste jich v životě neměli.
Udělali jste dobrý tah!
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
V názorech se svým protějškem se
budete rozcházet, nedokážete se
shodnout ani na takové prkotině,
kdo má vynést koš na odpadky. Překvapí vás děti, které se naráz stanou
vašimi rozhodčími.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Následující dny budou pro vás velmi
uspěchané, v mnoha případech si
nestihnete ani uvařit kávu. V nedávné minulosti jste totiž mávali rukama nad důležitými úkoly, nyní vše
musíte dohnat. Za každou cenu!
RYBY - 21.2. až 20.3. Výlet do
sluncem zalité přírody je to jediné,
co vás může dostat z depresivních
nálad. Sbalte si pár věcí a okamžitě
vyrazte! Raději sami, potřebujete
si v hlavě všechno srovnat pěkně
v klidu.

39,90

44,90

49,90

26,90

39,90

49,90

49,90

19,90 (450ml)

-

39,90
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INFORMUJE

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Prostějov, Kralice na Hané
Dne: 26. 05. 2017 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: areál bývalého OSP (mimo Melzer
spol.s r.o., Gienger spol. s r.o.), dále
ZAPA beton a.s., MG FORS a.s.,
Haná Metal spol. s r.o., odběratelé
mezi ul. U Spalovny a ul. Rovná
vč. Megawaste Ekoterm, s.r.o., ul.
U Spalovny celá mimo neuvedené
velkoodběratele, Kojetínská ul. 13,
13a, Pozemstav a.s, REMA spol.
s r.o., ČS PHM, T-Mobile, Švehlova střední škola, celý Kralický Háj
od areálu FVE sm. Kralice na Hané
včetně fa. Duno, spol. s r.o., CZ
Jyderup, s.r.o. (mimo areál VaK).
Odběratelské TS: Haná Metal
(č.701198), Jyderup (č. 300646)
Obec: Smržice
Dne: 26. 05. 2017 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Smržice: ul. Příční (mimo řadovky
od č. 512 po č.507 + 454), Gegřice,
V. Ondroucha, Za Kovárnou, Ve
Stežkách, Jižní.
E.ON Česká republika, s.r.o.

úterý 2. května: Sídl. svobody - vnitroblok (Blok 17 - 21.), Sídl. svobody - parkoviště (blok 18 - 21), Plumlovská
ul. (Jungmannova – kruhový objezd), Jungmannova parkoviště, Jungmannova (Plumlovská - Česká), cyklostezka
středa 3. května: Újezd - komunikace SSOK, Újezd - O2 - okruh, nám. E. Husserla, nám. E. Husserla - parkoviště, Sušilova, Sádky, Sádky cyklostezka
čtvrtek 4. května: Plumlovská - parkoviště Billa - 3 stání (mimo 2 stání u Penny a 4 stání u Billy), A. Slavíčka parkoviště + komunikace (K. Svolinského - vjezd k Penny)

Blokové ištní
v Prostjov

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Mořice
Obec: Koválovice u Tištína
Dne: 22. 5. 2017 od 7:30 do 14:00 Dne: 25. 05. 2017 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Mořice: oboustranně podél silnice Koválovice u Tištína (mimo areálu
z Nezamyslic do Vrchoslavic. Ulice ZD).
od č 178 a 90 po konec obce směr Obec: Vrchoslavice - Dlouhá Ves
dálnice s čísly 164 a 191. Ulice po- Dne: 25. 5. 2017 od 10:00 do 12:00
dél silnice na Uhřice od č. 18 a 105 hodin. Vypnutá oblast: celá obec
po konec obce.
Dlouhá Ves. (od č. 126 a 156 po
Obec: Ivaň
č. 46 a 21)
Dne: 24. 5. 2017 od 7:30 do 9:30 Obec: Myslejovice - Kobylničky
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Dne: 25. 5. 2017 od 12:30 do 14:30
Ivaň (mimo areálu ZD).
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Obec: Pavlovice u Kojetína
Kobylničky včetně podnikatelDne: 24. 5. 2017 od 10:00 do 12:00 ských subjektů.
hodin. Vypnutá oblast: část obce Obec: Hradčany-Kobeřice
Pavlovice: oboustranně od č. 99 Dne: 26. 5. 2017 od 7:30 do 9:30
a 33 po č. 47 a 51 a dále ulice od hodin. Vypnutá oblast: celá obec
č. 50, 6, 5 a 110 po č. 70 a 88 (mimo Hradčany (mimo areálu ZD).
č. 13), dále č. 44, 119, 24.
Dne: 26. 5. 2017 od 10:00 do 12:00
Dne: 24. 5. 2017 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: celá obec
hodin. Vypnutá oblast: část obce Kobeřice (mimo areál Cropagro).
Pavlovice: oboustranně od č. 93 Obec: Prostějov
a 103 po 36 a 55 (a dále 118, 101, Dne: 26. 5. 2017 od 10:00 do
102). Ulice od č. 107 a 28 po č. 11a 12:00 hodin. Vypnutá oblast:
34 vč. kostela a dále čísla: 13, 57, 15, byty s areálem rozvodny Letecká
94, 91, 49 a 105.
č. 10, 11, 12.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

OHK v Prostějově organizuje na
středu 10. května 2017 od 13 hodin
POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
v Národním domě Prostějov tradiční 11. 5. BOZP a pracovnělékařské služby – přednáší Robert Křepinský
setkání personalistů. Hlavní témata
setkání budou Dotace na vzdělává- 19. 5. Hanácky glétování v Loučanech
ní zaměstnanců, Projekty na získání 23. 5. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – přednáší Ing. Miloš Kačírek
praxe u zaměstnavatelů, Burza práce Připravujeme:
a vzdělání a Aktuální situace na trhu Facebook a sociální sítě – jejich využití v marketingu firmy
práce. Prezentovat přijdou zástupci
Ministerstva práce a sociálních věcí, Prostějov. Účast je pro registrované
Helena Chalánková, ředitelka
Fondu dalšího vzdělání a Úřadu práce zdarma. Těšíme se na setkání s vámi.
OHK v Prostějov

Setkání personalistů v Prostějově

letos slavíme jubileum...
j

Konstelace hvězd
Prostějova

LVI - 22.7. až 22.8. Vaše láska vůči
milované osobě nebude bohužel
opětována, smiřte se s tím. Raději
byste měli věnovat svůj volný čas
těm, kteří si to zaslouží a mají vás
rádi. Kdy jste například naposledy
navštívili své rodiče?
PANNY - 23.8. až 22.9. Nestůjte ustavičně s nataženou rukou
a nečekejte, kdo vám co dá. Jestli se
chcete odrazit ode dna, na kterém
se již delší čas nacházíte, musíte
začít makat. Neodmítejte pracovní
místa, která se vám nabízí.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Nedá se
nic dělat, abyste konečně uklidnili situaci doma, musíte přistoupit
na kompromis navrhovaný vaším
partnerem. Přece se nechcete pořád
hádat! Nebojte, vaše ego neutrpí,
právě naopak.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. V mnoha
věcech si tentokrát nebudete vědět
rady, takže se logicky musíte obrátit
o radu na své přátele. Bez nich se
prostě kupředu nehnete. Naopak
sami si poradíte při výběru dárku
pro milovanou osobu.

Období jako dělané pro uskutečnění i těch nejtajnějších plánů a tužeb. V Prostějově bude panovat tvůrčí nálada, každý bude mít snahu vylepšit si svoje
pracovní podmínky či rodinné zázemí. A většině lidí se bude dařit!
BERANI - 21.3. až 20.4. Dostanete se do několika úsměvných
situací, které nebude potřeba ani
nijak zásadně řešit. Každopádně se
stanete terčem kanadských žertíků
ze strany svých kolegů. Vy už ale vymyslíte pádnou odvetu!
BÝCI - 21.4. až 21.5. Stanete se
hvězdou pracovního kolektivu, neboť svým nápadem vytrhnete trn
z paty mnohým svým kolegům.
V rodinném kruhu už ale budete
mít mnohem horší pozici, tady se
s vámi nebude bavit skoro nikdo.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Ke splnění svého úkolu použijete nápad
někoho jiného, což se vám záhy vymstí. Nejenže budete považováni za
zloděje myšlenky, ale šéfové slíbenou odměnu vyplatí někomu jinému. Takto budete potrestáni.
RACI - 22.6. až 22.7. Nejezte
všechno, co vám postaví na stůl.
Hrozí vám akutní žaludeční problémy, což může zásadním způsobem
narušit vaši pohodu i časový harmonogram. Vyhýbejte se hlavně
mastným pokrmům.

nákupní servis
pro vás

59,90

... tentokrát ze sortimentu:

Bref WC isti gel 750ml 49,90

32,90
89,90

69,90

-

-

-

89,90

54,90

54,90

78,90

94,90

55,90

39,90

52,90

39,90

Pur na nádobí 900ml
-

49,90

Cif isti spray 500ml

-

-

-

Alex isti 750ml

57,90

istící ubrousky 30ks
Ke klidnému průběhu života i hygieně potřebujeme mít kolem sebe čisto. Proto
k pravidelným nákupům patří zboží, které nám mám k ideálu napomoci. Nejlevnější WC čistič značky Bref seženete v Kauflandu, kde rovnou vezměte do košíku
také čistič spray od Cifu, který koupíte za stejnou cenu také v Tesku. Pro pur na
nádobí a čistící ubrousky se vyplatí navštívit Billu, Alex čistič nabízí nejvýhodněji
Tesco a Clin čistič universal pak hned tři markety.
Ať se dílo daří!
Průzkum proveden 26. dubna.

Clin isti universal 500ml 39,90

Naše
RESUMÉ

OD 2. DO 8. 5. 2017

MUZEUM
PROSTJOVSKA,
P. O.
ASTRONOMICKÉ
ODDLENÍ
LIDOVÁ HVZDÁRNA
 1. MÁJ: mimořádné pozorování Slunce - 14:00 až 17:00 hodin.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se
koná ve čtvrtek a v pátek od 15:00
hodin. Ve fotosféře lze pozorovat
drobné sluneční skvrny a v chromosféře protuberance a další projevy aktivity. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná ve čtvrtek a v pátek od
21:30 hodin. Prohlédneme si Měsíc,
na jehož povrchu lze spatřit krátery,
pohoří a další detaily. Náš dalekohled
rozliší podrobnosti až do velikosti asi
2 km, takže po Měsíci lze chodit jako
po mapě. Na procházce oblohou
navštívíme dále Jupiter a vydáme se
i mnohem dál, až do světa dvojhvězd,
hvězdokup a galaxií. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA
v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „LETNÍ POHÁDKA“ o Orlu,
Labuti a Lyře. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV
PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze
shlédnout na začátku všech akcí.

17042870471
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o užší spolupráci

zjistili jsme

Teprve osmnáctiletý junior prostějovských Orlů má za sebou osobně vydařené období, když pomohl týmu „U19“
k úspěchům na mezinárodních turnajích
v Nizozemí a v Pezinoku,
Pezino kde se
navíc při triumfu výběru
vý stal i
MVP
M
VP turnaje. Navíc
Na v posledních zápasech dostal více
minut i za „A“-mužnačež v zápasstvo,
st
vo, nače
ssech
se
ch play-out
Kooperativy
Koo
NBL rozhodnezk
Foto: internet ně nezklamal.

MARTIN
NÁBĚLEK

KOMETA:

Trenér Mostkovic Jiří KAMENOV
si po porážce v Lipníku
nad Bečvou nebral servítky

„MÍSTO HRY SE
VNUJEME JINÝM
VCEM A VYPADÁME
JAKO IDIOTI“

VÝROK:

Tolik zápasů v řadě čekají na
vítězství házenkáři prostějovského
Sokola II. a neutěšená série poslala prostějovské borce hluboko do
tabulkového podpalubí a reálně
se objevuje i hrozba pádu do nižší
soutěže!

9

ÍSLO:

Fotbalové Určice neprožily zrovna
záviděníhodný víkend. Nejprve si
„A“-tým odvezl z přímého záchranářského boje sedmičku z Hněvotína,
následně pak rezerva doma nestačila
na Vrahovice a víkend tak z pohledu
Sokola skončil stavem nula ku devíti

DEBAKL:

Tomu se říká skutečně vydařený
počin a vydělat bez námahy. Mladí
házenkáři sloučeného výběru Kostelce na Hané a Prostějova měli v neděli po poledni bojovat o první místo v tabulce se svými soukmenovci
ze Zlína. Ti však nedojeli a hanáčtí
plejeři vyhrají bez boje.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

Takto bude slušet dres švédského klubu odchovanci prostjovského hokeje.
Foto: koláž Veerníku
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VITÁSEK JDE DO ŠVÉ DSKA
Reprezentační obránce
podepsal v Örebro HK

Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOV Loňský extraligový vítěz a letošní finalista tuzemské nejvyšší
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Vitásek mění působiště. Šestadvacetiletý prostějovský rodák opouští
než dvou
dvou
o set
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Tygry a jeho novým domovem se stane švédské Örebro. Do Skandinávie odchází s bilancí více než
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další stovku přidal v první lize, devatenáct v Lize mistrů a devětadvacet v reprezentačním „áčku“.
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„Moc se tam těším, je to moje první zahraniční angažmá. Moje očekávání jsou veliká, jedná se o kvalitní
ti,i to
to by mohlo
moh
o lo být
být něco
něc
ěco
o
jsem už mohl nastoupit proti třem tamějším týmům. Těším se na rychlý hokej na velkém hřišti,
sdělil exkluzivně Večerníku prostějovský rodák, jenž na Hané naposledy nastupoval v juniorce.
Během letní přestávky přineseme s Ondřejem Vitáskem
em exkluzivní rozhovor!

Za pyrotechniku s Baníkem
Večerníku hlavní pořadatel Tomáš
Čepa. Tomu samozřejmě nemohla
zabránit ani početná přítomnost policistů.
Pravdou je, že za podobné excesy se
sice zahajuje s pořadatelským klubem
vždy disciplinární řízení, ve většině
případů ale bývá zastaveno. To se
v případě Prostějova nestalo a pokuta byla udělena. „Komise posuzuje
především vliv použití pyrotechniky
na průběh zápasu,“ pokračoval v objasnění situace Čepa. „Velká část stadionů má kolem hřiště atletický ovál,
takže pyrotechnika nedolétne až na
samotné hřiště. Na našem stadionu
se tak samozřejmě stalo a zápas musel být kvůli odklizení světlic hasiči
na krátkou dobu přerušen. Právě
z tohoto důvodu se komise rozhodla pokutu udělit,“ konstatoval hlavní
prostějovský pořadatel.
(tok)
na konkrétní závěry je ještě brzy. „Jednání jsou teprve
v raném stádiu. Zatím jsem absolvoval jen přátelské setkání s jejich manažerem, ani oni dlouho nevěděli, co bude.
Uvidíme tedy, co přijde v létě,“ nechtěl sportovní manažer
Jestřábů předjímat.
Společně s Pardubicemi si v nadcházející sezóně zahraje
českou extraligu rovněž Dukla Jihlava, která se mezi elitu
vrací po plných dvanácti letech. A tento comeback současně znamená pro Jestřáby komplikaci. „Některá jména jsme
už měli téměř před podpisem, ale nakonec zamíří právě asi
do Jihlavy...,“ smutně konstatoval někdejší špičkový bek.
„Takže se žádný přísun k nám zatím nekoná,“ konstatoval.
Osobně je Vykoukal zvědav rovněž na karlovarskou Energii, která naopak nejvyšší domácí soutěž opouští a stěhuje
se do WSM Ligy. „Nám se tato změna moc nehodí, do
Jihlavy to bylo blíž, pousmál se. „Doufám ale, že půjde
o atraktivního soupeře pro diváky, snad bude mít soutěž
i nadále náboj a kvalitu, alespoň v horní části. Jejich cílem
je okamžitý návrat a kádr si chtějí udržet, pod smlouvami
mají mladé perspektivní hráče,“ přemítal.
>>>dokončení na straně 35

Prostjov se vrací do MSFL

PROSTĚJOV Přerov spolupracuje se Zlínem, Třebíč
s Kometou Brno, Frýdek-Místek s Třincem, Havířov
s Olomoucí, Ústí s Mladou Boleslaví, Litoměřice
s Hradcem Králové, Slavia s Plzní. Pozadu nechtějí zůstataniprostějovštíJestřábi,vjejichžpřípaděsepracuje
na prohloubení vztahů s Pardubicemi. I proto si zdejší
hokejové vedení tolik přálo záchranu Východočechů
v extralize, aby nyní mohla začít jednání o bližších
konturách oboustranně výhodného konceptu.
„Využívali jsme jejich hráče již v minulých letech, ale
rozhodně se nechceme stát farmou. Nemáme zájem,
aby k nám hráči jezdili pouze na zápasy, to nám nefungovalo. Ale když se jim třeba po letní přípravě někdo
nevejde na soupisku, měli bychom zájem, aby zamířil k nám a aby se vždy jednalo alespoň o jeden až dva
měsíce,“ nastínil základní představy prostějovského
oddílu sportovní manažer Jiří Vykoukal s tím, že žádná konkrétní dohoda však ještě v tuto chvíli neexistuje,

SMUTNÁ

PEE:

NELZE JE VINIT

jících pěti kolech nemůže Prostějov na
lepší, než-li patnácté místo dosáhnout.
Krátká exkurze do profesionální
druhé ligy tedy končí. Klubové vedení už ale začíná tým konsolidovat
na novou sezónu, v níž se podle některých proklamací bude chtít tým
pokusit vyhrát Moravskoslezskou
ligu a znovu se vrátit na celostátní
(tok)
fotbalové výsluní.
JE TO BOJ

Za poslední řádku let se z toho stal už takový příjemný kolorit. Nastane podzim, s jeho postupem
přijde konec tenisové sezóny a v něm tradiční
účast ženské reprezentace České republiky ve
finále Fed Cupu, navíc téměř vždy vítězná. Letos
se však již na sklonku dubna rozhodlo o tom, že
krásná šňůra posbíraných trofejí bude přervána.
Náš národní výběr bez pěti žebříčkově nejvýš postavených plejerek a tudíž v hodně mladé sestavě
sice bojoval na půdě USA ze všech sil, přesto o kousek podlehl. Teoreticky se vzápětí dala očekávat ze
strany veřejnosti kritika omluvených opor, že mančaft nechaly ve štychu a mohou tedy za porážku.
Nic takového se ovšem ve větší míře logicky nestalo.
o.
Neboť Karolína Plíšková, Lucie Šafářová i Barbora
ra
Strýcová (nemluvě o zraněné Petře Kvitové) toho pro
ro
fedcupovou slávu ČR udělaly v předchozích ročnících
ch
tolik, že mají na vynechání jednoho zápasu plné právo.
o.
Zvlášť při obří nevýhodnosti cesty za moře a vzápětí
ětí
zpět v daném termínu. Kdysi renomovaná soutěž by
předně měla vyřešit veškeré své vlastní neduhy, aby jii
také za ostatní zúčastněné státy pravidelně absolvovaly ty nejlepší tenistky. A ne druhý či třetí sled.

Prostějov sestupuje z FNL zpět
do MSFL.
Porážka v Pardubicích a neměnná
bilance pouhých devíti bodů na kontě eskáčka bylo určujícím faktorem,
přestože čtrnáctý Sokolov o víkendu
rovněž nebodoval. Rozdíl šestnácti
bodů na nesestupové místo ovšem
znamená, že ani při teoretickém bodovém patnáctibodovém zisku ve zbýva-

POSLEDNÍ ŠANCE?

Jak známo, potíže v letošní sezóně mají též volejbalové Agelky, byť zdaleka ne tak fatální jako jejich kolegové od bezedných košů. Pod vysokou
sítí jde „pouze“ o ztrátu tuzemské dominance,
kterou se vékáčko snaží po březnové porážce ve
finále Českého poháru odvrátit momentálním
zvládnutím rozhodující série o titul v extralize.
Tehdy i nyní je soupeř stejný: krajně nebezpečná
Olomouc. A přesně podle většinových odhadů se
mezi hanáckými, potažmo krajskými rivaly rozpoutal nesmlouvavý boj. Tužbu papírových favoritek nepřipustit vážnější komplikace rozmetala
těsná porážka hned v úvodním duelu finálové série.
Leckdo z Prostějova v takové situaci už začínal propadat panice, naštěstí muž nedávno
povolaný do zbraně nikoliv. „Nesmíme se
z toho podělat,“ hřímal kouč žen VK Miroslav
Čada (slušně přeloženo) v sobotním večeru na
všechny strany. Hráčky se podle toho zařídily
a napodruhé ukázaly mnohem příznivější výkonnostní tvář. Teď ještě vydržet. Případný zisk
plánovaného zlata totiž bude tentokrát nejspíš
vykoupen nemalými průvodními bolestmi.

PROSTĚJOV První tajenka tohoto soutěžního ročníku Fortuna národní ligy je rozluštěna.
Člověk tedy nemusí být zrovna
znalec sudoku ani prognostik,
aby název jistého sestupujícího
ze druhé nejvyšší soutěže nevytušil už několik posledních
kol. Víkendové pětadvacáté
dějství tomu dalo pečeť - 1.SK

Pád prostějovských basketbalistů na úplné dno
se nezastavil, naopak pokračuje. Jediné vítězství
za posledních více než dvacet utkání (!) přikovalo Orly pevně a neodvratně na poslední místo skupiny o záchranu NBL, což značí jediné:
nutnost porvat se o setrvání mezi českou elitou
v baráži.
Otázkou zůstává, zda opravdu je ještě o co hrát.
Leccos se totiž proslýchá a šeptanda mluví
o tom, jestli za současných okolností bude někdo chtít mužskou košíkovou na nejvyšší národní úrovni dál provozovat. Každopádně hrozivý
sešup z loňského zisku Českého poháru až na
beznadějně poslední místo ligové tabulky není
náhodný.
Pokud vezmeme čistě sportovní hledisko, nemělo by být udržení soutěže navzdory aktuálním
problémům BK vůbec nereálné. První liga je totiž
v porovnání s tou nejvyšší o dost slabší, navíc její
hlavní favorité prý ani nechtějí postoupit nahoru.
Teď jde o to, jestli by tam Hanáci po případném
barážovém „úspěchu“ vůbec setrvali. Definitivně
rozhodovat se možná bude v zákulisí.

Foto: Zdenk Vysloužil

bloudil
Matj Za
Šlaha
zstává,
do Zlína
se vrátil

PADLY POKUTY! Jestřábi jednají s Pardubicemi
zjistili jsme
PROSTĚJOV Fotbalový šlágr
jara, kterým byl v Prostějově
zápas s Baníkem Ostrava, měl ještě dohru u !zeleného stolu!. Disciplinární komise Ligové fotbalové
asociace potrestala na svém zasedání 20. dubna 1.SK Prostějov pokutou 25 000 Kč a Baník dokonce
75 000 Kč.
Na vině je samozřejmě pyrotechnika. Domácí platí „za porušení povinnosti pořádajícího klubu (pronesení
a použití pyrotechniky)“, Baník za
své fanoušky. „Fanoušci Ostravy
byli pořadatelskou službou zevrubně kontrolováni a v tomto smyslu
jsme nic nezanedbali. Pyrotechniku si podávali přes plot,“ vysvětlil

SONDA
MARKA
SONNEVENDA
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Běžci opět vyběhnou
Letošní vítězové se mohou těšit na peněžní ceny a stříbrnou plaketu od České pošty s motivem první československé známky. „Novinkou bude i tombola losovaná dle
startovních čísel,“ přidal Coufal.
Závod pro nejmenší běžecký potěr se uskuteční přímo na
travnatém hřišti. Běžci se už nyní mohou hlásit na webových stránkách www.bezeckezavody.cz prostřednictvím
přihlašovacího formuláře. Možné je i přihlášení na místě.
Na Čehovskou desetitisícovku před dvěma lety navazoval také
červnový Běh okolo plumlovské přehrady, který se konal v
režii stejných pořadatelů. Ti stáli i za zářijovým Prostějovským
městským během. Letos se však ani jedna z těchto dvou akcí
bohužel konat nebude. „Je nám to velice líto, ale kvůli časové
zaneprázdněnosti jsme se s kolegou Alešem Odehnalem rozhodli obě akce zrušit. Čehovskou desetitisícovku však udržíme
stůj co stůj,” potvrdil smutnou novinu Coufal.
(mls)

Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz

Ve stedu a tvrtek na velodrom:

letos slavíme jubileum...

19:00
19:30

12:30
13:15
13:28
13:53
14:08
14:21
14:34
14:49
15:02
15:12
15:30
15:40
15:58
16:08
16:28
16:45
17:10
17:30
17:50
18:00
18:27
18:37
18:45

Do Prostějova mají namířeno reprezentanti z Polska, Maďarska, Slovenska,
Litvy, Nizozemska nebo Ázerbájdžánu.
Středeční program bude ve znamení
sprintu, omnia žen (závodí společně
s juniorkami), juniorů a mužů kategorie
elite a U23. Ve čtvrtek se sprinteři utkají
v atraktivním keirinu a team sprintu,
dráhoví vytrvalci se předvedou ve scratchi a bodovacím závodě.

STØEDA 3. 5. 2017
Sprint muži elite+U23 kvalifikace
Scratch junioři kvalifikace
Sprint muži elite+U23 osmifinále
Scratch ženy elite+U23
Scratch muži elite+U23
Sprint muži elite+U23 čtvrtfinále I
Tempo závod junioři
Sprint muži elite+U23 čtvrtfinále II
Tempo závod ženy elite+U23+juniorky
Sprint muži elite+U23 čtvrtfinále opravy
Tempo závod muži elite+U23
Sprint muži elite+U23 čtvrtfinále opravy
Vyřazovací závod ženy elite+U23+juniorky
Sprint muži elite+U23 semifinále I
Vyřazovací závod junioři
Sprint muži elite+U23 semifinále II
Vyřazovací závod muži elite+U23
Sprint muži elite+U23 finále 1 jízdy
Bodovací závod junioři
Sprint muži elite+U23 finále 2 jízdy
Bodovací závod ženy elite+U23+juniorky
Sprint muži elite+U23 finále 3 jízdy
Vyhlášení výsledků sprintu,
omnia ženy, omnia junioři
Bodovací závod muži elite+U23
Vyhlášení výsledků omnium muži elite+U23

18:30
18:36
18:45
18:50
19:20

15:15
15:45
16:00
16:25
16:40
16:45
17:15
17:30
17:50
18:00
18:25

13:30
14:15
14:40
15:00
15:05

Prostějovští fanoušci dráhové cyklistiky se mohou těšit na první představení Christose Volikakise a také
na čerstvé medailisty z mistrovství
světa v Hongkongu Adriana Teklinského a Wojciecha Pszczolarskiho.
Závody se budou konat za finanční
podpory Statutárního města Prostějova, Olomouckého kraje a dalších
partnerů.
(zv, oš)

Týmový sprint muži elite + U23 kvalifikace
Týmový sprint muži elite + U23 o umístění
Scratch ženy elite+U23+juniorky finále
Vyhlášenívýsledkůtýmovýsprintmužielite+U23
Vyhlášení výsledků scratch ženy
elite + U23 + juniorky finále
Scratch junioři finále
Vyhlášení výsledků scratch junioři
Keirin muži elite+U23 1. kolo
Scratch muži elite finále
Vyhlášení výsledků scratch muži elite
Keirin muži elite+U23 2. kolo
Bodovací závod junioři finále
Vyhlášení výsledků bodovací závod junioři
Keirin muži elite+U23 semifinále
Bodovací závod ženy elite+U23+juniorky finále
Vyhlášení výsledků bodovací závod ženy
elite + U23 + juniorky
Keirin muži elite + U23 o 7. – 12. místo
Keirin muži elite + U23 o 1. – 6. místo
Vyhlášení výsledků keirin muži elite + U23
Bodovací závod muži elite + U23 finále
Vyhlášení výsledků muži elite + U23

ÈTVRTEK 4. 5. 2017

PROGRAM VC ÈESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY 2017

PROSTĚJOV Třetí ročník Velké
ceny Českého svazu cyklistiky
Grand Prix Czech cycling federation je tady a nabízí kvalitní
startovní pole.. Tento týden ve
středu a čtvrtek se příznivci dráhové cyklistiky mohou těšit na
mezinárodní závody v dráhové
cyklistice zařazené do kategorie
UCI Class II.

na Čehovskou desetitisícovku Představí se i čerstvý mistr světa!

ČEHOVICE Už čtvrtý ročník přespolního běhu Čehovská desetitisícovka se bude konat tuto sobotu 6.
května. Stejně jako loni se poběží po asfaltu a polních
cestách. Už nyní je ale bohužel jasné, že region letos
přijde o dvě podobné akce. Organizaci Běhu okolo
plumlovské přehrady a Prostějovského městského
běhu letos pořadatelé vzdali.
Start Čehovské desetitisícovky je v blízkosti místního hřiště naplánovaný na 11:00 hodin. „Tratě
o délce čtyř a deseti kilometrů budou zachovány v původní podobě. Pro děti budou připraveny tratě dlouhé
250 metrů a jeden kilometr. Druhá z nich se poběží přes
opravenou náves pod názvem Běh pana starosty. Ani
závodníci na dalších tratích nebudou ochuzeni o závěrečný finiš centrem vesnice,“ prozradil Večerníku Luděk
Coufal z pořádající společnosti L.A.Sports.

Čechovice vyzápasily čtyři medaile
KRÁSNÁ LÍPA První dubnovou sobotu se představilo kvarteto zápasníků Sokola Čechovice v Krásné
Lípě na velikonočním turnaji mládeže v zápase řecko-římském. Poblíž národního parku České Švýcarsko si mezi zhruba stovkou zápasníků vedli výborně a
odvezli si domů na Prostějovsko čtyři medaile. Konkrétně dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou.
Ze zlaté medaile se na severozápadě Čech mohli radovat Lukáš Vávra v přípravce „C“ do 25 kilogramů a David
Pospíšil v žácích do 69 kilogramů. Stříbrný kov přidal do
čechovické sbírky Alois Kejík v žácích do 54 kilogramů a v
přípravce „A“ do 35 kilogramů vybojoval bronzový úspěch
Adam Lajčík.
(spo)
Úspšná tveice echovic. Lukáš Vávra, David Pospíšil,
Adam Kejík i Adam Lajík odjíždli z Krásné Lípy ovneni
medailemi.
Foto: Vojtch Szilva

Celkově se z vítězství v Českém
poháru radoval Jan Buriánek a ve
dvojicích Alena Florová s Michaelou Vosičkovou. Florová byla v jednotlivcích druhá, stejně jako Kouřil.
(zv)

měl i dva mečboly, přesto s Francouzem
Pouillem prohrál ve třech setech. „Byl
to naprosto vyrovnaný zápas. O to víc
porážka bolí,“ komentoval duel se čtrnáctým hráčem světa Veselý. Vítězně
vstoupil do turnaje v Istanbulu. Poprvé v
kariéře porazil Granollerse ze Španělska
a ukázal, že se na antuce cítí dobře. Letos
už na tomto povrchu vyhrál šestý zápas.
„Snad to ještě nějakou dobu vydrží.“ (lv)

176 km a poměrně náročném profilu
se nejlépe dařilo Zahálkovi a Otrubovi. „Oba závodníci podali velice
dobrý výkon, byli v odjeté sedmnáctičlenné skupině závodníků. Sedmé
místo obsadil zkušenější Matěj Zahálka, osmé místo a své vůbec první
UCI body vybojoval Jakub Otruba,“
prozradil Večerníku Ondřej Šrámek,
PR manažer prostějovského klubu.
V samotném klání zvítězil Kamil Zielinski z Domin sportu, druhé místo
obsadil Josef Černý z Elkov-Author
a třetí příčka patřila Adamu Stachowiakovi z Voster Uniwheels team.
Do nedělního závodu, který se jel
o něco severněji na Slovensku, postavili
trenéři SKC TUFO sestavu ve složení

ZNOJMO, PROSTĚJOV V neděli 16. dubna se uskutečnilo oblastní kolo talentované mládeže v boxu ve Znojmě.
Mládežnický oddíl BC DTJ Prostějov na tomto turnaji
uvedl hned čtyři odchovance, z nichž dva měli svou premiéru mezi čtyřmi provazy. A byl to výjezd jako hrom, mladí
rohovníci z Hané slavili ve všech případech vítězství!
Jako první přišla na řadu Michaela Brančíková, která se ve
váze do 70 kg opětovně utkala s Václavíkovou z SK Prostějov. „V prvním vzájemném utkání Míša prohrála na body, ale
napodruhé už neponechala nic náhodě a po fyzické převaze
porazila Václavíkovou 2:1 na body. Obě boxerky nejdou pro
ránu daleko a v tomto utkání se bylo opravdu na co dívat,“
chválil obě děvčata Martin Klíč, trenér prostějovských nadějí.
Ve druhém zápase se představil a svou premiéru si užil mladší
z bratrů Kropogových Dorian. Ten ve váhové kategorii do
25 kg suverénně přejel Mikláše ze slovenského týmu BC Děvínská Nová Ves. Jelikož to bylo ale jejich první utkání, rozhodčí vyhlásili tento zápas jako nerozhodný.
„Dorian ve svých devíti letech předvedl, že má na to se jednou stát šampionem jako jeho vzor Wladimir Klitschko.
Boxoval chytře, bez respektu a dle rad svého trenéra a za to
ho taky odměnilo hlasitým potleskem divácké publikum,“
s uznáním hovořil o velkém talentu trenér Klíč.
Třetí ze čtveřice prostějovské trestné výpravy se představil
Filip Jílek. Ve váze do 50 kg porazil znojemského Vojáčka.
„Filip jde zápas od zápasu výš a výš. Boxoval lišácky a ve druhém kole svého soupeře poslal po sérii tvrdých úderů do-

Adrian Teklinski, Wojciech Pszczolarski, Luděk Lichnovský, Matěj Zahálka,
Petr Hampl a Jakub Otruba. V klání
z Bratislavy směrem na Dunajskou
Stredu - závěrečné dějství se odehrálo
na Slovakiaringu - závodníky nesužovaly kopce, ale silný vítr, který se ukázal
jako rozhodující. „Po většinu času se na
čele závodu držela prostějovská čtveřice Teklinski, Zahálka, Lichnovský
a Hampl, bohužel závěr kluci úplně
nezvládli po taktické stránce a nejlepším výsledkem je až dvacáté místo
Adriana Teklinského,“ konstatoval Šrámek. První a druhé místo obsadili závodníci týmu Elkov-Author, třetí místo patřilo Pavlu Franczakovi z Team
Hurom.
(zv)

konce do počítání. Jasná výhra tři nula na body byla doma,“
hlásil spokojeně Martin Klíč.
Jako poslední přišel na řadu taktéž ve své premiéře starší z bratrů Kropogových Patrik, který se utkal ve váhové
kategorii do 65 kg s brněnským Polákem z týmu MT
Brno. „Jeho soupeř byl zkušenější a technicky vyzrálejší
a na Patrika si silně věřil. To se mu stalo ale osudným. Při
jedné ze svých kombinací si neuhlídal Patrikův silný úder
a po háku ze zadní ruky spadl jak podťatý. Byl silně otřesený
a nebyl schopen dál pokračovat, tudíž r.s.c. v prvním kole zvítězil Patrik Kropog a boxerská senzace na jihu Moravy byla na
světě,“ usmíval se hrdý trenér BC DTJ, jenž pokračoval:
„Tento výjezd se vydařil a já jsem nadmíru spokojen, protože začínáme sklízet plody naší práce. Moc děkuji našim dětem za jejich dnešní sportovní výkony a taky chci
poděkovat mým parťákům Petru Novotnému, Zdenku
Mickovi a Karlu Kociánovi. Je to naše práce a myslím, že ji
děláme dobře,“ vzkázal Martin Klíč.
(zv)

Trenér Martin Klí spolen se svými úspšnými svenci
ve Znojm.
Foto: archiv BC DTJ Prostjov

dobyli Znojmo

Mládežníci s rukavicemi

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA, PROSTĚJOV První dva z celkových čtyř
závodů seriálu V4 - Visegradské
čtyřky - mají za sebou závodníci
týmu SKC TUFO Prostějov. Více
se žlutomodrým dařilo v Maďarsku, kde se na body dostali Matěj
Zahálka a Jakub Votruba. V okolí
Bratislavy pak selhala prostějovská
ekipa takticky a její jezdci vypadli
z bojů o nejvyšší příčky.
První podnik zavál prostějovské cyklisty do Maďarska, kam odcestovala
šestice prostějovských závodníků,
a to Matěj Zahálka, Petr Hampl, Luděk Lichnovský, Marek Šipoš, Matěj
Štibingr a Jakub Otruba. V závodě
z Budapešti do Pannonhalmy o délce

V Maďarsku se dařilo Zahálkovi s Otrubou

www.skcprostejov.cz

Mladí krasojezdci Cyklisté brali první body žebříčku UCI
z Němčic doslova

řádili
Buriánek, na stupních vítězů ho doplnil
třetí Pavel Bartošík. Jediné zlato, které
neputovalo do Němčic, bylo z kategorie juniorů. Němčický oddíl reprezentuje jediný zástupce Martin Kouřil, jenž
obsadil druhé místo.

Vítzná dvojice eského poháru Alena Florová (vpravo) a Michaela Vosiková.
Foto: Jií Vosika

v Petřvaldu
PETŘVALD, NĚMČICE NAD HANOU Mladí krasojezdci oddílu TJ
Stavební stroje Němčice nad Hanou
ovládli poslední díl Českého poháru
v krasojízdě žactva a juniorů. Zvláště
dominantní byla děvčata v kategorii
žaček, kde se do první pětky vešly
hned čtyři dívky z Hané!
Žákovský dívčí závod se v Petřvaldu
u Karviné změnil v němčickou exhibici. Výtečnou formu posledních týdnů
potvrdila vítězstvím Alena Florová. Od
třetí do páté příčky se pak poskládaly
Michaela Vosičková, Helena Pompová
a benjamínek Kateřina Vosičková. Svoji
dominanci potvrdily holky z Němčic i v
závodě dvojic, kdy zvítězil pár Michaela Vosičková - Helena Pompová. Mezi
chlapci potvrdil svou suverenitu Jan

Karolína Plíšková plnila roli druhé nasazené tenistky, to ovšem platilo pouze do
chvíle, kdy ve čtvrtfinále narazila na domácí Siegemundovou. Loňská finalistka
pro sebe napínavé střetnutí urvala ve
třech setech. „Škoda porážky v tie-breaku
v první sadě. Tam se chytila a jela na vlně
až do konce,“ poznamenala Plíšková.
Jiří Veselý v Budapešti prošel do druhého kola a v duelu s prvním nasazeným

ešky ve Stuttgartu neusply
STUTTGART Nejdále do čtvrtfinále se dostaly prostějovské tenistky na
tradičním turnaji ve Stuttgartu, kde
oslavila svůj návrat k tenisu Ruska
Šarapovová. Barbora Strýcová měla
smůlu na los, když už ve 2. kole narazila na nasazenou čtyřku Halepovou z
Německa. „Neměla jsem nárok. Rozhazovala míče k lajnám, jenom jsem
na kurtu běhala,“ ulevila si Strýcová.

řilo do Ostravy znovu přilákat řadu skvělých hráčů a velkých
jmen," řekl ředitel turnaje Václav Roubíček s tím, že došlo k
navýšení dotace z 50 na 75 000 dolarů. „I tohle hráči sledují. Hlavně si ale myslím, že spolu komunikují a mezi sebou si
řeknou, jak se jim u nás líbilo. Přece jen je to čtrnáctý ročník.
Za tu dobu tu bylo mnoho borců,“ doplnil Roubíček.
Z prostějovských tenistů do turnaje jako první naskočil
Lukáš Rosol a snadno porazil Sektiče z Bosny a Hercegoviny.
„Všechno zlé je za mnou, věřím v lepší zítřky. Chci zůstat v Ostravě v turnaji co nejdéle,“ nechal se slyšet Rosol.
(lv)

Rosol zvládl ostravský start
OSTRAVA Až do soboty bude v Ostravě probíhat challenger Prosperita Open, kde se představí také hráči TK
Agrofert Prostějov. Nasazenou dvojkou je Adam Pavlásek, který věří, že právě zde se zlomí zatím neúspěšná sezona. „Výsledkově není dobrá, ale hlavně proto, že jsem
byl nějaký měsíc a půl zraněný. Teď už jsem konečně fit,
znovu se do toho dostávám a věřím, že se právě v Ostravě
zpátky nastartuji,“ věří Pavlásek.
V Ostravě se hraje pravidelně, tomu odpovídá i kvalitní obsazené celého podniku. „Mám velkou radost z toho, že se poda-
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HRÁČ
PODLE

VEČERNÍKU
Martin SUS

Kdo viděl sobotní
s
utkání v Pardubicích, jistě tuší,
že najít hhráče utkání v prostějovském dresu je asi
stejně vděčná
úloha jako snaha pohnat před
vd
spravedlnost
vedoucí představitele albánského
spraved
Kosova.
Kosov Každopádně si pozornost zaslouží
Martin
Mar Sus, nejen proto, že se po dlouhé
pauze
pauz objevil na hřišti. Patří totiž k těm
profesionálům,
kteří s týmem žijí, byl vidět
profe
na téměř všech
vš mistrovských zápasech eskáčka, a po
nevydařeném
nevydařené roce je opět nažhaven na fotbal. Podsezóna se mu nevydařila kvůli přetrvávající
zimní sezón
infekci, v zimě přišlo zranění. Je důležité, aby byl
stoprocentně
stoprocen připraven, podobně jako Kroupa,
na novou se
sezónu, protože ve třetí lize budou výkony
těchto hráčů opět klíčové.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Martina Hirsche

letos slavíme jubileum...
fotbal

29

dokonce i rekonvalescenta Suse, protože po přestávce hrozil zápas ještě
výraznějším debaklem. Nakonec zůstalo i díky menšímu nasazení soupeře
u pověstného „bůra“, ale je jisté, že s takovým výkonem by Prostějov pohořel
i s většinou soupeřů v Moravskoslezské lize.
Přirozený optimismus extrovertního
trenéra naprosto vyprchal, což bylo
obzvláště patrné na pozápasové tiskové konferenci. Zmínka o poslední
kapce, kterou přetekl pohár trpělivosti,
a otevřené vyznání, jak se stydí za výkon

klikni na

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz

mužstva, by u leckoho mohly evokovat
myšlenky na rezignaci. Každý chce přirozeně dělat smysluplnou práci, která se
dá u současného eskáčka vykonávat jen
velmi obtížně.
Svátek práce fotbalisté oslavili prací,
tedy tréninkem. Mohou ale očekávat i další „motivaci“ od klubového
vedení, protože jejich pardubický
„výlet“ zřejmě nezůstane bez odezvy.
Přemýšlet o nápravě mohou do sobotního domácího utkání s Českými
Budějovicemi, které začíná v tradičním čase o páté hodině odpolední.

Trenér eskáka Petar Aleksijevi pihlíží útoku domácích, který na hišti zpovzdálí
sleduje trojice jeho svenc.
Foto: Tomáš Kaláb

BYLI JSME
U TOHO

Trenér Aleksijević: „Za výkon týmu se stydím!“

V PARDUBICÍCH TOTÁLNÍ KOLAPS ESKÁČKA
PARDUBICE Hrůzostrašný úvod
vyprodukovali fotbalisté 1.SK
Prostějov v sobotním dopoledním utkání 25. kola Fortuna
národní ligy. Pokud přišli v jarní
repríze Víkendu otců na zápas otcové se svými potomky, mohli se
v Pardubicích radovat od samotného začátku zápasu. Výsledkem
byl nejen pětigólový, z pohledu
eskáčka ještě milosrdný příděl, ale
také definitivní jistota sestupu už
pět kol před koncem druhé nejvyšší soutěže. Od nového ročníku
2017/2018 se tak bude „za místním“ opět hrát pouze MSFL...

Tomáš KALÁB

O šesté hodině ranní se na stadionu
SCM Za Místním nádražím sešlo
šestnáct hráčů. Chyběli Kroupa, Elšík
i Píchal, Skwarczek vážil individuální
cestu ze severní Moravy, i když kvůli karetnímu trestu nemohl nastoupit. Zápas
nakonec sledoval z hlediště také zmíněný Píchal, který uplynulý týden strávil
léčením virózy.
V brance dostal opět příležitost Neoral, na post defenzivního záložníka se
postavil Pančochář, v útoku Hladíka
doplnil Čtvrtníček. Kromě defenzivní
řady bylo všechno tak trochu tahem
z nouze. Typický „centr“ Fládr těžko
rozbíhá brejky po křídlech, útočná dvojice byla poněkud nesourodá a vpředu
nic kloudného nevymyslela.
Asi nejvíc frustrující musí být pro
trenéry fakt, že veškerá předzápasová příprava končí okamžikem
vstupu na trávník, kde jako by nastal
v hlavách reset. Pokyny jsou zapomenuty, mužstvo se chová tak nějak
„po svém“. Důsledkem byly tři branky v první desetiminutovce a očividná rezignace trenéra Aleksijeviće...
Ten musel sáhnout k některým překvapivým řešením, na trávník poslal

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017

Kdeže loňské oslavy postupu a chorály „my jsme druholigoví“ jsou. Naprostý propadák Prostějova ve druhé
nejvyšší fotbalové lize umocnil „výkon“ v Pardubicích, po němž svěřenci
kouče Takáče ztratili definitivní, byť
čistě teoretickou naději na udržení
příslušnosti k FNL. Od sobotního
poledne je prostějovský fotbal už opět
jen třetiligový...

5
0

Před vypršením první půlhodiny
odcentroval Řezníček a Ladrovu povedenou hlavičku vytěsnil bravurně
Halouska na roh. To už neplatilo při
střele Kudrny, který se prosadil v šestnáctce mezi šesticí (!) hráčů v modrobílém - 4:0. Když se po následném
brejku trefil Petráň z levé strany elegantně „angličanem“ a zvýšil na 5:0,
byl na obzoru těžký debakl! Hosté
doslova tlačili časomíru dopředu, aby
sudí odpískal poločas.
O přestávce bylo v kabině takové ticho, že by šlo doslova slyšet
spadnout špendlík, pokud ovšem
nepočítáme emotivní vystoupení
trenérů...
Do druhého dějství nastoupil místo
Machynka Sečkář, ten se ovšem dopředu příliš nedostal, protože se na přetíženou obranu valily útoky domácích.

FK PAR
1.SK PV

Nouzovým řešením bylo střídání zatím
nerozehraného Suse, který na pozici defenzivního záložníka pomáhal obraně.
Halouska hned po přestávce vyškrábl
dobře umístěnou střelu domácích nad
břevno, příležitost k završení půltuctu

branek měl dvacet minut před koncem
střídající Mužík. Díky logicky uvadajícímu nasazení domácích se už skóre
nezvyšovalo, ale i za tento výsledek sklidili domácí od vytrvale fandícího kotle
bouřlivé pozápasové ovace.

„Do zápasu jsme stejně jako ve většině venkovních utkání nastoupili velice špatně.
Neuvěřitelnými chybami jsme umožnili soupeři, který má kvalitní záložní řadu
a útočnou formaci, dostat se do pohodového rozpoložení. Pokud v desáté minutě
prohráváte nula tři, je po zápase. Pardubice zápas v klidu dohrávaly a to jsme ještě
měli štěstí, že domácí nepokračovali v aktivitě z úvodu utkání. Mohu říci, že se
osobně stydím za předvedený výkon... Hráči se nad sebou měli zamyslet už dávno,
ale tohle byla skutečně pověstná poslední kapka! Neoral si při třetí brance natáhl
tříslo, proto jsme jej raději vystřídali.“

Petar AlEKSIJEVIÈ - trenér 1.SK Prostìjov:

„Do utkání jsme vstupovali s velkou pokorou. Prostějov jsem viděl ve třech zápasech
a v nich v poli nikdy nepropadl. Dopředu si vytvářel šance, které třeba bohužel
neproměnil, ale herní projev nebyl určitě špatný. Začátek zápasu byl ale z říše snů.
Hostujícím hráčům se pak logicky hraje těžce a domácím narostou křídla. S elánem
jsme pak v prvním poločase ještě dali dvě pěkné branky. Jsem rád, že jsme k zápasu
přistoupili daleko koncentrovaněji než proti favoritům. Do druhého poločasu jsme
nastoupili tak, jako by bylo skóre 0:0, udržet nulu na našem kontě se podařilo.
Klukům patří za výkon pogratulovat.“

Jiøí KREJÈÍ - trenér FK Pardubice:

POHLEDEM TRENÉR

Deset úvodních minut a bylo hotovo...

„Těžko se mi o zápase mluví dokonce i po čtyřiadvaceti hodinách... Bohužel
v každém utkání vyprodukuje chybu někdo jiný, ale ve výsledku je to pořád
stejné. Kvůli individuálním chybám se zbavujeme šancí na přijatelný výsledek.
Pokud prohráváte 0:3 po deseti minutách, můžete zbývajících osmdesát minut
zápas jen dohrávat... Přesto si cením aspoň toho, že jsme ve druhém poločase
splnili předsevzetí a nedostali další branku, protože zápas hrozil ještě vyšším
debaklem. Je s podivem, jaký je rozdíl mezi domácími a venkovními zápasy,
které jsou v našem podání o sto procent horší. Je to ostuda pro město, klub i fanoušky! Doma proti Českým Budějovicím chceme navázat na herně povedený
zápas s Opavou. Bohužel i v trénincích si už málem netroufneme přejít jeden
na jednoho, prostě psychika je na dně. Je škoda, že v ofenzivě není nikdo, kdo
by to vzal na sebe a jednou, dvěma vydařenými akcemi zvedl morálku celého
týmu.“
Martin HIRSCH
obránce 1.SK Prostějov

íslo

ZÁPASU

1
První branka obdržená v první
minutě, jedničku navíc nosí na zádech střídající brankář Halouska

Tomáš

PARDUBICE Tři chyby, tři góly. Když je po deseti minutách stav 0:3,
je asi něco hodně špatně. Přestože trenér sáhl k vynucené výměně
brankářů, i střídající Halouska ještě do poločasu dvakrát kapituloval.
Střelecké představení domácích orámoval dvěma trefami Petráň, další
branky přidali Jeřábek, Fousek a Kudrna. Naopak prostějovští střelci
vyšli druhý zápas ve Fortuna FNL v řadě za sebou naprázdno.
jenže domácí kapitán Jeřábek šel
exkluzivní
důsledně za balónem a trefil jej Neoralův odkop. Hodně nečekaně se tak
reportáž
zapsal do střelecké listiny, protože
pro Večerník
odražený míč si to namířil rovnou za
brankovou čáru - 2:0. To zajisté nepřidalo na důvěře brankářské dvojky
Prostějova, jenže Malý toho nedbal
a vzápětí byl potrestán. Po přiťuknutí balónu Neoralovi byl následnou
rozehrávkou sestřelen, nečekaně
získaný míč posunul Ladra elegantní patičkou doleva na Fouska a ten
podél gólmana skóroval potřetí - 3:0.
Po této akci se začal na lavičce rozcvičovat Halouska a po několika minutách vystřídal svého kolegu. Mezitím ještě mohl Neoral čelit penaltě
za zákrok na zakončujícího Petráně,
rozhodčí byl ale tentokrát k hostům
nebývale milosrdný...

stupuji tím určité riziko, ale to už tak
někdy chodí.“ (úsměv)
 S jakými pokyny od trenéra jste nastupoval do zápasu?
„Za stavu 0:5 už pokyny příliš košaté
nejsou... Postavil jsem se na post defenzivního záložníka. Šlo o to po zisku míče
rozdělovat balóny do stran, zkusit založit
brejkovou situaci po křídlech, jak se nám
to dařilo proti Opavě. Ve druhém poločase se hra trochu zklidnila, domácí už
hráli jen to, co potřebovali.“
 Máte za sebou bohatou fotbalovou
kariéru, vzpomínáte si na zápas, kdy
by byl po deseti minutách stav 0:3?
„Máte pravdu, zažil jsem toho už hodně,
ale tohle opravdu ještě ne... Vezměte si,
že Pardubice prakticky neměly aktivně
vypracovanou šanci. Ty tři branky jsme
si dali v podstatě sami a za takové situace
se zápas těžko otáčí. Navíc ještě v našem
stavu, kdy jsme beznadějně poslední,
a na týmu leží ona pověstná deka.“

posteskl si navrátilec Martin Sus

že bych mohl do zápasu zasáhnout už v
Pardubicích, nakonec z toho byl skoro
celý poločas. To jsem nečekal. Moje fyzická kondice není v současné době ještě
ani na jeden poločas plné zátěže, takže
jsem možná trochu pletl nohama. Jsem
ale rád, že jsem se už dostal na hřiště,
nicméně do tragického zápasu...“
 To teď nechme stranou, soustřeďme se na vás. Máte tedy už od lékaře
povolenu plnou fyzickou zátěž?
„Fyzická zátěž není ani takovým problémem, horší jsou některé situace
v reálné hře, na to ještě zcela připraven
nejsem. Pauzíroval jsem ale už hodně
dlouho a chci si konečně zahrát. Pod-

PARDUBICE Téměř čtvrt roku se neobjevil na hřišti. Naposledy jej
v sobotu 4. února odnášeli ze hřiště na nosítkách z přípravného
utkání ve slovenské Skalici, odkud putoval do brněnské nemocnice s pochroumanými žebry. I když poněkud předčasně, stal se
pro trenéry jedinou možnou alternativou na vyztužení obrany po
pětigólovém přídělu v prvním poločase.

pro Večerník

exkluzivní
rozhovor

Tomáš
KALÁB
 Ještě nedávno bylo ve hře kontrolní vyšetření, jak jste vůbec tréninkově
připraven?
„Trénovat se už snažím víc, o to ani tak
nejde, přesto ale nemohu říci, že bych se
cítil stoprocentně fit. S trenérem jsem se
domlouval na účasti aspoň ve třech utkáních do konce sezóny. Počítal jsem s tím,

PROSTĚJOV Další z klubů zvučných jmen zavítá na prostějovský fotbalový stadion už tuto sobotu. Tedy
pokud budou českobudějovičtí fotbalisté už zdravotně v pořádku. Jejich zápas 25. kola s Vlašimí byl totiž
odložen na neurčito a jaká je aktuální
situace v kabině Dynama, nebylo
v době uzávěrky známo.
Nástupci Karla Poborského začali mít
zdravotní problémy po návratu z předchozího zápasu v Opavě. Minulé pondělí
se viróza spojená se zvýšenou teplotou
a průjmem projevila u tří hráčů, v úterý pak měli stejné problémy další čtyři.
Hygiena pak v rámci protiepidemických
opatření zakázala týmu trénovat a hrát zápasy do konce dubna. Podle stavu hráčů
však může nařízení prodlouženo.
Jestliže před jarní části sezóny slibovalo Dynamo stíhací jízdu tří vedoucích
„O“, tedy Olomouce, Ostravy a Opavy,
realita na trávnících byla naprosto odlišná. Domácí porážka v prvním jarním
zápase s Varnsdorfem předznamenala
sérii tří remíz, zakončenou další domácí

porážkou 2:5 se Sigmou. Teprve ve dvaadvacátém kole se Jihočeši dočkali vítězství ve Frýdku-Místku, na něž čekali
už od 10. listopadu. I v tomto případě
šlo o ojedinělý jev, protože hned vzápětí
následovala domácí remíza s Baníkem
Ostrava a naposled padly České Budějovice v Opavě 1:2. Jediný gól vstřelili až
v nastaveném čase. V tomto utkání nastoupila sestava: Křížek - Klesa, Havel, P.
Novák (54. Hála), Kladrubský - Pešek,
Benát, Čavoš, Funda - Wermke (70.
Kouadio), Táborský.
V každém jiném případě by bylo možné přidat na závěr spekulace o tom,
jestli bude pro domácí tým výhoda, že
nastoupí proti soupeři oslabenému nemocí a týdenním výpadkem v tréninku.
V případě Prostějova jsou však podobné úvahy vcelku zbytečné. V domácím
dresu bude každopádně chybět Skwarczek s Kroupou, v brance by se měl objevit Halouska.
(tok)

Přijedou?

„Naskoil jsem do tragického zápasu,“ České Budějovice zchvátila viróza.

Už v první minutě utkání pětadvacátého kola druhé nejvyšší soutěže
vyslali domácí dvě střely na soupeřovu branku, přičemž ta druhá byla gólová. Shejbalovu sice dalekonosnou,
ale dobře umístěnou střelu Neoral
vyrazil před sebe a nikým neatakovaný dobíhající Petráň měl věru
snadnou práci - 1:0. Takový úvod i
zkušenějším a psychicky odolnějším
týmem pochopitelně zatřese. V páté
minutě zahrála obrana na jistotu,

RYCHLÝ KALÁB
VEERNÍK
Kroupa po operaci
Prostějov (tok) - Minulý čtvrtek
podstoupil útočník Karel Kroupa
plánovanou operaci kolene. „Vše
proběhlo dobře a pomalu začínám
koleno rozhýbávat,“ sdělil klíčový
hráč eskáčka z Brna. Od pondělí
mu začala rehabilitace, která potrvá několik týdnů.

Starší dorostenci
s inkasovanou nulou
Prostějov (tok) – Ve stejném
čase, jako tým mužů, nastoupili
ve Vítkovicích starší dorostenci
k dalšímu utkání MSDL. Po brance Marčíka z prvního poločasu
o svém vítězství rozhodli definitivně v poslední desetiminutovce,
kdy skórovali Škrabal, opět Marčík
a Kyselý. V pátek tým U19 přivítá
doma poslední Spartu Brno.

Víkend otc a „Rajty“
Pardubice (tok) - Pětadvacáté kolo
Fortuna národní ligy bylo opět ve
znamení Víkendu otců, což je forma poděkování tatínkům, že své
ratolesti přivedli k fotbalu, potažmo
jakémukoli sportu. V Pardubicích
uspořádali pestrý program pro děti
spolu se zvýhodněným vstupným.
Všechna utkání začínala také minutou ticha za předčasně zesnulého
Františka Rajtorala.
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letos slavíme jubileum...

Fotbal

Kraličtí pilují
formu na Ústí

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:
´
´
zapasove
´
menicko

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA:
26. kolo: 1.SK Prostějov – České Budějovice (sobota 6.5., 17.00).

KRALICE NA HANÉ Zápasové
volno si o víkendu vybírali fotbalisté Kralic. Hráči aktuálně desátého
celku krajského přeboru nastoupili
naposledy před týdnem proti Kojetínu, další mač je čeká až v sobotu
odpoledne, kdy na vlastním trávníku přivítají aktuálního lídra z Ústí.

SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
25. kolo, sobota 6. května, 16.30:
Kralice na Hané – Ústí (Hubený – Motal, Lizna), Medlov – Určice (Vrba –
Konečný, Habermann).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
21. kolo, sobota 6. května, 16.30:
Slavonín – Lipová (pátek 5.5., 17.00, P.
Pospíšil – Zaoral, Grečmal), Mostkovice – Náměšť na Hané (Halenka – Oulehla, Dokoupil), Plumlov – Brodek u
Přerova (sobota 6.5., 16.30, J. Dorušák – Bartuněk, Petr), Bělotín – Konice (sobota 6.5., 16.30, Piták – Perutka,
Borůvka), Slatinice – Čechovice (neděle 7.5., 16.30, Šebesta – Jílek, Lepka).
KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
21. kolo, neděle 7. května, 16.30:
Újezdec – Pivín (sobota 6.5., 16.30,
Kašpar – Frais, OFS), Klenovice na
Hané – Kojetín „B“ (sobota 6.5.,
16.30, Svozil – Vachutka, OFS), Ústí
„B“ – Nezamyslice (10.00, Jelínek – Vedral, Odstrčil), Němčice nad Hanou –
Přerov „B“ (Machala – Krpec, Piták),
Želatovice „B“ – Vrchoslavice (Boháč
– Petr, Kopečný).
CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
21. kolo, sobota 6. května, 16.30:
Libivá – Kostelec na Hané (Valouch
– Majer, Pitner), Smržice – Zvole (Zemánek – Brázdil,Petrásek), Nemilany
– Hvozd (Gábor – Lasovský, OFS),
Protivanov – Doloplazy (neděle 7.5.,
16.30, Pitner – Majer, Spurný), Kožušany – Jesenec (neděle 7.5., 16.30,
Borůvka – Ehrenberger, Vrba).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- II. TØÍDA:
21. kolo, neděle 7. května, 16.30
hodin: Olšany u Prostějova – Vícov
(sobota 6.5., 16.30), Vrahovice – Čechovice „B“ (sobota 6.5., 16.30), Haná
Prostějov – Horní Štěpánov (10.00),
Určice „B“ – Otaslavice, Výšovice –
Skalka, Přemyslovice – Ptení, Zdětín –
Brodek u Prostějova.
III. TØÍDA, SK. „A“:
13. kolo, neděle 7. května. 16.30 hodin: Bedihošť – Tištín (sobota 6.5.,
16.30), Otaslavice „B“ – Nezamyslice
„B“ (sobota 6.5., 16.30), Pavlovice u
Kojetína – Němčice nad Hanou „B“,
Želeč – Dobromilice, Brodek u Prostějova „B“ volno.
III. TØÍDA, SK. „B“:
13. kolo, neděle 7. května. 16.30 hodin: Plumlov „B“ – Brodek u Konice
(hřiště Krumsín), Biskupice – Kladky,
Čechy pod Kosířem – Mostkovice „B“,
Protivanov „B“ volno, Přemyslovice „B“
volno.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE ŽEN, SK. „B“:
21. kolo, neděle 7. května, 13.30 hodin: Velké Pavlovice – Mostkovice (sobota 6.5., 10.30, Richter – Jm KFS, Jm
KFS), Prostějov – Kotvrdovice (hřiště
Biskupice, Malčánek – Lasovský, Lizna), Kostelec na Hané volno.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
22. kolo: 1.SK Prostějov – Sparta Brno
(pátek 5.5., 16.00, Marek – Kopecký,
Bašný).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
U17 – JARO:
9. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov
(sobota 6.5., 10.15, Možíš – Zl KFS,
Zl KFS).

„Celý týden jsme věnovali stmelování kolektivu a doléčování zranění.
Pořádně jsme se sešli až v pátek, v
úterý a čtvrtek jsme nebyli úplně celiství a potrénovali jsme s kluky z Lipové,“ podotkl jeden z koučů Kralic
Martin Neoral, jenže současně plní
roli hráče.

7:0

HNĚVOTÍN,
PROSTĚJOV
Hned sedmkrát musel tahat míč
z brány gólman Určic Tomáš
Hýbl. Sedmnáctiletý mladík si
tak příliš neužil návrat do sestavy mužského „áčka“, když mezi
tyčemi nahradil absentujícího
Ondřeje Kostelku, nedařilo se
totiž ani jeho spoluhráčům a tým
Pavla Zbožínka tak v Hněvotíně

utrpěl nejdrtivější prohru pod
tímto trenérem.
„Zásahy do sestavy byly znát, tyto
změny ale nebyly hlavním důvodem.
Nemůžeme se vymlouvat, zápas
prostě našemu mužstvu nevyšel a
byl to den blbec,“ posteskl si zklamaný kouč poražených.
Ráz utkání určila již úvodní dvacetiminutovka, během níž se
dvakrát v rychlém sledu prosadil
Antonín Čech. Po půlhodině přidal
domácí výběr třetí branku a další
tři si nechal na přelom druhé a třetí
třicetiminutovky. Sedmou ránu

pak Určicím uštědřil v samotném
závěru střídající Ondřej Šenkyřík.
„Hněvotín si výhru zasloužil. My
jsme po prvním gólu dostali další
a soupeř začal dominovat. Po
předešlých vydařených výkonech
proti těžkým mužstvům se nám
nyní nedařilo a musíme si z této
porážky vzít ponaučení,“ smiřoval se
Zbožínek s krutým výsledkem.
Na výsledku však neviděl pouze
negativa, povšiml si i několika
pozitivních prvků. „Navzdory
obdrženým brankám to Hýbl zvládl statečně. Je to mladý gólman,

Mládežníci OFS jedou do Mohelnice
PROSTĚJOV Druhá část turnajů
výběrů OFS v kategoriích U11 a U12
se uskuteční ve středu 3. května na stadionu v Mohelnici. Prostějovské výběry mají dobrou výchozí pozici, když
se v podzimní části umístily na prvním

a třeba Určice vysoko,“ liboval
si, že se v pořadí nic zásadního
nezměnilo.
Velkou prověrkou pro hanácký oddíl
bude nyní vedoucí tým celé soutěže,
který sice odehrál o dva duely méně
než druhý Zábřeh, přesto však získal
o bod více. „Hlavní opět budou tré-

(U11) a druhém místě (U12). Oba 10:45 s OFS Olomouc, 11:55 s OFS
turnaje se sčítají, takže mladí talento- Přerov a od 13:40 hodin s OFS Jesevaní hráči z Prostějovska mají reálnou ník. Hrací doba je 2x15 minut. (zv)
Nominace hráčů najdete
šanci na celkové prvenství.
na webu OFS Prostějov
Na chlapce čekají čtyři zápasy v každé
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ
kategorii. Od 09:35 s OFS Šumperk,

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 27. dubna 2017 rozhodla:
1. II. třída – 19. kolo bez závad, až na utkání TJ Sokol Vrahovice – TJ Sokol Přemyslovice. Utkání odehráno, delegovaný HR Tomáš Řezníček se nemohl
přihlásit do IS. Zápis o utkání vyhotoven v papírové podobě, do IS vložen dodatečně.
Změny termínů: utkání 21. kola TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Určice B. Původní termín SO 6. 5. 2017 od 16:30 hodin. Požadovaný termín NE 7. 5.
od 16:30 hodin. Dohoda oddílů.
Změna soupisky: J Sokol Otaslavice požádal o změnu soupisky: odebrán hráč Nejedlý Jan ID 95070141. Přidán hráč Rieger Roman ID 94050182.
2. III. třída OFS, skupina A – 11. kolo bez závad
Změny termínů: utkání 13. kola: TJ Sokol Otaslavice B – TJ Haná Nezamyslice B. Původní termín NE 7. 5. 2017 od 16:30 hodin. Požadovaný termín
SO 6. 5. od 16:30 hodin. Dohoda oddílů.
3. III. třída OFS, skupina B – 11. kolo bez závad
4. Přebor OFS dorost – 15. kolo bez závad
Změny termínů: utkání 16. kola: TJ Sokol Bělotín – FC Hvozd. Původní termín NE 30. 4. 2017 od 14:00 hodin. Požadovaný termín PO 8. 5. od 15:00
hodin. Dohoda oddílů.
STK uděluje dle RS čl. 28/2 pokutu 100 Kč, oddílu FC Hvozd ID 7130161.
5. Přebor OFS starší žáci - 11. kolo bez závad, až na utkání TJ Jiskra Brodek u Konice - FC Kralice na Hané. Utkání odehráno po dohodě oddílů v NE
23. 4. 2017. Původně se mělo hrát v SO 22. 4. 2017. HR Jiří Horák uvědomen. Zápis o utkání byl psán ručně, do systému IS vložen sekretářem OFS.
Utkání SK Protivanov - TJ Sokol Plumlov bylo odloženo z důvodu nezpůsobilého terénu - sníh. Oddíly se dohodly na náhradním termínu NE 30. 4.
2017 od 13:00 hodin, hřiště Protivanov.
Změny termínů:
Utkání 17. kola: TJ Sokol Plumlov – TJ Jiskra Brodek u Konice. Původní termín NE 4. 6. 2017 od 10:30 hodin. Požadovaný termín PÁ 12. 5. od 17:00
hodin. Dohoda oddílů.
6. Přebor OFS mladší žáci – 11. kolo bez závad
Změny termínů: utkání 12. kola: TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol Určice. Původní termín SO 29. 4. 2017 od 10:00 hodin. Požadovaný termín SO 29.
4. od 09:00 hodin. Dohoda oddílů.
7. Přebor OFS starší přípravky
Skupina 1: Turnaj z 23. 4. 2017 bez závad. Změny termínu: turnaj v původním termínu SO 6. 5. 2017 od 9:00 hodin hřiště Protivanov, přeložen na
NE 7. 5. 2017 od 09:30 hodin. Dohoda oddílů.
Skupina 3: turnaj v původním termínu NE 23. 4. 2017 se odehraje v SO 13. 5. 2017 – dohoda všech oddílů. Pořadatel a hřiště FK Němčice nad Hanou.
8. Přebor OFS mladší přípravky
Skupina 2: Turnaje dne SO 22. 4. 2017 hřiště Čechovice se nezúčastnilo družstvo TJ Smržice. Nebyly odehrány zápasy TJ Smržice - TJ Sokol Čechovice, TJ Smržice - TJ Sokol Určice. Oddíl TJ Smržice měl STK doručit návrh náhradních termínů, ale neučinil tak. STK uděluje dle RS čl. 28/4 pokutu
200 Kč, oddílu TJ Smržice ID 7130411. Pokud oddíl TJ Smržice nenahlásí do příštího zasedání STK (4. 5. 2017) návrhy termínů neodehraných
utkání z turnaje 22. 4. 2017 budou tato utkání předána k řešení DK s návrhem na kontumaci v neprospěch TJ Smržice. Nad rámec turnaje bylo sehráno
utkání TJ Sokol Určice - TJ Sokol Čechovice s výsledkem 3:10. V IS systému zavedeno jako utkání TJ Sokol Určice – TJ Smržice. STK nařizuje v IS
chybně zadané utkání anulovat. Výsledek utkání TJ Sokol Určice – TJ Sokol Čechovice 3:10 STK schvaluje. Bude zařazen do turnaje, na kterém má být
utkání těchto dvou soupeřů sehráno. STK předává rozhodčí Adama Keluce a Jaroslava Krátkého k dořešení KR.
Oddíl TJ Haná Prostějov nemohl zadat hráče do IS systému z důvodu neuvedení do Listiny hráčů.
10. Různé
STK upozorňuje zástupce oddílů, pořadatelů turnajů a rozhodčích v soutěžích starších a mladších přípravek, aby v případě nejasností týkajících se zadávání hráčů do IS systému kontaktovali sekretáře OFS nebo předsedu STK.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

Disciplinární OFS Prostìjov na svém zasedání dne 27. dubna 2017 rozhodla:
11. Jemínek Radomír ID 00010733 FC Kralice na Hané. Utkání FC Kralice na Hané – TJ Sokol Plumlov 23. 04. 2017. Pestupek:
ervená karta bhem utkání. Hrubé nesportovní chování. Rozhodnutí DK: Vinen disciplinárním peinem. Trestá se zastavením
závodní innosti nepodmínn na 2 SU od 24. 04. 2017. Dle §48.1 D. Poplatek 50 K bude naten na sbrný úet.
12. Dadák Radim ID 98100147 TJ Sokol Plumlov. Utkání FC Kralice na Hané – TJ Sokol Plumlov 23. 04. 2017. Pestupek: ervená
karta bhem utkání. Hrubé nesportovní chování. Rozhodnutí DK: Vinen disciplinárním peinem. Trestá se zastavením závodní
innosti nepodmínn na 2 SU od 24. 04. 2017. Dle §48.1 D. Poplatek 50 K bude naten na sbrný úet.
13. Vank Ladislav ID 98100805 SK Protivanov B. Utkání SK Protivanov B – TJ Sokol Mostkovice B 22. 10. 2016. Žádost
o prominutí zbytku trestu k 28. 04. 2017. Rozhodnutí DK: Žádosti se vyhovuje, innost se uvoluje od 28. 04. 2017. Dle §41
D. Poplatek 100 K bude naten na sbrný úet.
14. Sekanina Jan ID 87070877 TJ Sokol Mostkovice B. Utkání SK Protivanov B - TJ Sokol Mostkovice B 22. 10. 2016. Žádost
o prominutí zbytku trestu k 28. 04. 2017. Rozhodnutí DK: Žádosti se vyhovuje, innost se uvoluje od 28. 04. 2017. Dle §41 D.
Poplatek 100 K bude naten na sbrný úet.
15. Prucek David 93111959 TJ Sokol Vrahovice. Utkání TJ Sokol Vrahovice - FC Ptení 08. 04. 2017. Žádost o prominutí zbytku
trestu k 28. 04. 2017. Rozhodnutí DK: Žádosti se vyhovuje, innost se uvoluje od 28. 04. 2017. Dle §41 D. Poplatek 100 K
bude naten na sbrný úet.
16. Okleštk Michal ID 95031838 FK Výšovice. Utkání TJ Sokol
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
Vrahovice – FK Výšovice 01. 04. 2017. Žádost o prominutí zbytku
trestu k 28. 04. 2017. Rozhodnutí DK: Žádosti se vyhovuje ásten, mohou zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
trest se mní na 1SU podmínn od 27. 4. do 27. 06. 2017, innost se
nacházet na internetových stránkách
uvoluje od 05. 05. 2017. Dle §39/2 D. Proti rozhodnutí DK OFS
je možno podat odvolání k VV OFS do sedmi dn ode dne doruení
(zveejnní na Úední desce) tohoto rozhodnutí.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.
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stále ještě dorostenec, který se nenechal zlomit a vydržel až do konce,“
zmínil.
Stejně jako v defenzivě, nedařilo
se hostům ani v ofenzivě, nedávno třicetiletý Jaroslav Běhalík se
tak dočkal dalšího čistého konta.
„Nedostávali jsme se do šancí, na
širokém hřišti měli domácí pevnou
půdu pod nohama a této výhody
využívali. Dávali dlouhé přihrávky,
dařilo se jim přenášet hru, dostali
jsme facku,“ posteskl si někdejší
prvoligový fotbalista.
Samotnou porážku však nijak

I.A třída skupina B

nepřeceňuje, jednalo se totiž jen
o jeden zápas z celkového počtu
osmadvaceti. A do konce sezóny
zbývá ještě spousta duelů, tím
nejbližším bude pro Určice venkovní představení v Medlově. „Musíme se vrátit k soudržnosti a tomu,
co nás zdobilo. To znamená poctivá
defenziva. I v hokeji se někdy stane,
že vysoko prohrajete, ale hned další
zápas můžete opět vyhrát,“ neoddává se Pavel Zbožínek skepsi před
střetnutím, které na Šumpersku
začne v sobotu 6. května o půl páté
odpoledne.
(jim)
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PROSTĚJOVSKO Největší výsledkovou bombu dvacátého dějství skupiny„B“ I.A třídy Olomouckého KFS
způsobili hráči Plumlova, kteří senzačně vyrabovali nedobytnou lipovskou tvrz. Na vítězné vlně se udržela
Konice, kterou dovedl k další výhře čtyřgólový snajper Roman Kamený. Důležitou výhru v boji o čelo tabulky
si připsaly Čechovice a nečekanou porážku tráví Mostkovice, jež odevzdaly body poslednímu Lipníku.

Plumlov šokoval v Lipové, Kamený sestelil Námš, echovice daly omluvenku

ninky ve čtvrtek a v pátek, protože
Spartak
kluci bývají ve škole a v práci. Úterní
Lipník n. B.
přípravu jsme spojili s dorostenci
2:1
TJ Sokol
(0:1)
a budou k nám pravidelně chodit i
Mostkovice
kluci z Lipové, ať se potkáme na hřišti ve větším počtu a má to trochu Branky: 11. Hotěk, 80. Ráb – 42. Kaúroveň,“ poodhalil Martin Neoral. menov ml. Rozhodčí: Krpec – Vojtek,
(jim) Kučera. Sestava Mostkovic: Lukáš
– Všetička, Bureš, Milar, V. Vojtíšek –
Šlambor, Doseděl (75. Ordelt), Šlézar
(65. M. Vojtíšek), Dadák (74. L. Zapletal) – Kamenov ml., P. Zapletal. Trenér: Jiří Kamenov st.

Určice schytaly druhou nejtěžší porážku,
v Hněvotíně DOSTALY SEDMIČKU

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

HNĚĚ
URČ

Přestávka přišla jeho celku vhod,
díky lichému počtu účastníků
se mohli fotbalisté kvalitně připravit na zbývajících šest střetnutí,
která ještě mají před sebou. „Mohli
jsme vypnout a soustředit se i na
něco jiného než fotbal. Navíc prohráli všichni soupeři kolem nás

Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz

jsme inkasovali nešťastný gól. Pokud čtyři góly, což se nestává každý týden.
se nebudeme soustředit na hru a bu- Velká spokojenost, zvládli jsme to bez
deme se věnovat všemu jinému, bude- problémů.“
me vypadat jako idioti…“

5:0
(3:0)

Sokol
Konice
SK Námš
na Hané

Branky: 3. Bross, 15., 18., 62. a 75.
z pen. Kamený. Rozhodčí: Kučera – Krpec, Vojtek. Sestava Konice:
Laštůvka – L. Bílý, Rus, F. Bílý, Drešr
Hodnocení trenéra Mostkovic
– Kamený, Kaprál (78. Jurník), KořeJiřího Kamenova:
novský (82. Paš), Blaha (69. Knoll) –
„Upozorňoval jsem hráče, že podce- P. Tichý, Bross (66. Žondra). Trenér:
nění není na místě a stejně se tak stalo. Petr Ullmann.
První poločas jsme vyloženě prohosHodnocení trenéra Konice
podařili a předváděli hrozný fotbal.
Petra Ullmanna:
Ve druhé půli se to trochu zvedlo, ale
hráči jakoby nechtěli produkovat lepší „Náměšť má silnou ofenzivu, dvojice
fotbal. Soupeř nás předčil bojovností Šoupal – Schön je kvalitní. Podařilo
a my se místo hry věnovali diskusím se nám ale vstřelit rychlé branky a dá
s rozhodčím, který si nás samozřejmě se říci, že jsme soupeře do ničeho vážvychutnal. Nedali jsme šance a pak nějšího nepustili. Roman Kamený dal

I.B třída skupina A

3:0
(1:0)

TJ Sokol
echovice
FK
Slavonín

Branky: 39. z pen. Kolečkář, 74. Hatle, 87. Bilík. Rozhodčí: Jurčák – Straka, Svozil. Sestava Čechovic: Polák –
Ján (14. Š. Hanák), Jano, Lakomý, Frys
– Novák (89. Skoumal), Kolečkář,
Hatle, Matula (90. Hruban) – Haluza
(84. Bilík), Klváček (69. A. Pospíšil).
Trenér: Evžen Kučera.
.
Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery:

„Vůbec jsem před zápasem nevěděl,
koho mám postavit, protože hned
několik hráčů má zdravotní problémy. Tentokrát musím kluky pochválit, protože Slavonín se ukázal jako
nejlepší soupeř, se kterým jsme na

jaře hráli. Drželi míč, byli důrazní a
nám chvilku trvalo, než jsme se s tím
srovnali. Pomohl nám gól, v úvodu
druhé půle nás soupeř mačkal, ale
pak jsme dali druhý gól. Jsem spokojený s výsledkem i přístupem všech
hráčů, co se dostali na plac.“

.

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

„O osudu zápasu rozhodla první
minuta, kdy jsme stejně jako ve
třech předchozích zápasech dostali
gól. Hosté pak poctivě svůj náskok
bránili a nám chyběl ten pověstný
SK
krůček, abychom to tam dotlačili.
Lipová
Vrcholem pak byla neproměněná
0:2
TJ Sokol
(0:1)
penalta deset minut před koncem.
Plumlov
Pak už jsme dohrávali v křeči. Dnes
Branky: 1. Hladký, 73. L. Kiška. Roz- jsme si to nezasloužili.“
hodčí: Molík – Samek, Šteier. SestaHodnocení trenéra Plumlova
va Lipové: R. Vybíhal – Žilka, MaPetra Kišky:
courek (43. Répal), Novák, Abrahám
(71. Štěrba) – M. Vybíhal, Takáč, Ja- „Zápas výrazně ovlivnil první gól.
mrich (52. Lehký), Dostál (65. Růžič- Z naší strany to byl sice perfektní
ka) – M. Liška, Dvořák (78. D. Liška). obranný výkon, ale s nulovou přeHrající trenér: Pavel Růžička. Sesta- chodovou fází. Pustili jsme Lipovou
va Plumlova: Simandl – Vysloužil, do devadesátiminutového soustavFabiánek (65. L. Kiška), Kocourek, J. ného tlaku. Lipová měla spoustu
Kiška – Zabloudil, Hrstka (63. Křup- standardek, ale všechny jsme ubráka), Ševcůj, Klváček (89. Gryglák) nili. Vyhráli jsme, ale k výkonu jsem
(zv)
– Spáčil, Hladký. Trenér: Petr Kiška. kritický.“

PROSTĚJOVSKO Výsledkově úspěšný víkend mají za sebou regionální účastníci v„A“ skupině I.B třídy
Olomouckého KFS. Stále poslední Nezamyslice dokázaly zdolat Želatovice„B“,„Turci“ si poradili s Horní
Moštěnicí, Němčice dotáhly dvougólové manko v Troubkách a mohly slavit výhru na penalty, stejně tak
uspěly rovněž Klenovice v derby na půdě Vrchoslavic, který díky tomu prodloužily svou bodovou sérii
již na šest zápasů.

„Štiky“ sahaly Celé kvinteto bodovalo, „Nezátka“ a Pivín naplno

po remíze s lídrem
KOS
HOL

2:4

KOSTELEC NA HANÉ Domácí
nedělní vystoupení kosteleckých
fotbalistek proti favorizovaným holešovským holkám se muselo nestrannému divákovi líbit. Kostelecká děvčata se soupeře nezalekla a
rvala se o možný bodový zisk až do
konce. V závěru však svěřenkyním
kouče Jelínka došel kyslík a zkušený soupeř toho využil ke vstřelení
rozhodujících gólů.
Utkání rozjela penaltovou trefou Pitáková a domácí tým vedl 1:0. Hostující
soubor dokázal najít odpověď po deseti
minutách zásluhou Šilhárové - 1:1. Hodně zlomovou trefou se ukázal z pohledu
Kostelce inkasovaný gól do šatny na 1:2.
Štiky ještě dokázaly najít jednu odpověď, když zkraje druhé půle vyrovnaly
zásluhou vlastní branky Tiefenbachové – 2:2. Nadále pak bojovaly o každý

metr hřiště, ale postupně jim ubývala
půda pod nohama. Soupeř se usadil
trvale na polovině Kostelce a trpělivě
dobýval branku, až se to osm minut
před koncem podařilo a bylo to 2:3.
Následně přidala hostující děvčata
další branku - 2:4.
„Opět se ukázalo, že proti kvalitnímu
soupeři se holky dokážou vyhecovat
a předvádět solidní fotbal. Ze sestavy
nám bohužel vypadly dvě defenzivní
hráčky Hrazdilová a Adamová, což
nás asi stálo lepší výsledek. Celkově
byl ten zápas vyrovnaný, ve druhé půli
jsme bohužel odešli fyzicky. Poslední
půlhodinu nás soupeř zatlačil. Škoda
mohli jsme uhrát remízu. Holky ale
musím pochválit, udělali jsme pár
chyb a prohráli, ale po bojovném a
kvalitním výkonu,“ hodnotil utkání
Marek Jelínek.
Následující víkend mají Kostelečanky volno a další zápas sehrají
opět na domácí půdě. V neděli 14.
května hostí od 13:30 hodin na
(zv)
vlastním trávníku Podivín.

PK

2:3
(2:0)

FK
Troubky
FC Nmice
nad Hanou

Branky: 10. Němčák, 37. Brázda – 70.
a 84. Kolečkář. Rozhodčí: Kundrát –
Perutka, Bartl. Sestava Němčic: M.
Tomek – Vejvoda (27. Řezáč), M.
Navrátil, J. Navrátil, Coufalík (46.
Mrkva) – Vévoda, Jiříček, Horák,
Svozil – Kolečkář, Porupka (69. O.
Tomek). Trenér: Radovan Novotný.
Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

„Něco takového jsem nečekal a vůbec
nechápal, co se stalo... Za první půli
jsem se styděl, někteří hráči si v tu chvíli
ani nezasloužili oblékat němčický dres!
Asi vždy potřebujeme nejprve dostat
facku a pak se z ní vylízat, prostě nemů-

žeme hrát koncentrovaně hned od první minuty. Žasl jsem, co jsme na hřišti
předváděli, zaslouženě jsme o dva góly
prohrávali. O přestávce tak přišel vítr a
také změny, do středu zálohy šel Broňa
Mrkva a hra hned byla o něčem jiném.
Kluci se kousli, makali, dřeli, mohu jim
jen poděkovat. Probudil se i Peťa Kolečkář a dal dva krásné góly po přihrávkách
Mrkvy a Honzy Navrátila, navíc jsme
zvládli i pokutové kopy. Dobře jsme v
nich začali a podržel nás Michal Tomek.“

3:0
(2:0)

TJ Haná
Nezamyslice
FC
Želatovice „B“

Branky: 10. a 68. Dostál, 31. Máj.
Rozhodčí: Lasovský – Motal, Horák.
Sestava Nezamyslic: Fürst – J. Přikryl
(65. Frgál), Dostál, Machálek, Přidal,

I.B třída skupina B

Dadák, Hájek (61. Jozek), Mariánek – Kouřílek, Vachutka. Sestava Piví(83. Vévoda), Máj (40. Moravec), Ryš- na: Pospíšil – M. Sedlák, Frýbort, T.
Vrba – Hýbl, M. Svozil, Valtr, Šišma
ka, Musil. Trenér: Drahomír Crhan.
– J. Svozil ml. – Tydlačka, R. Švéda.
Domácí kouč nebyl po utkání k za- Trenér: Jaroslav Svozil st.
stižení, mohl se však usmívat, neboť
Hodnocení trenéra Pivína
se jeho svěřencům podařilo poprvé
Jaroslava Svozila:
na jaře a celkově podruhé v ročníku zvítězit za tři body na domácí „Z utkání jsem měl strach, celý týden
půdě. Po Troubkách to odneslo se pořádně netrénovalo, ale nakonec
želatovické „béčko“ a vítězové tak jsme ho zvládli s odřenýma ušima.
mohli načít druhou desítku nastřá- Byli jsme ve dvanácti lidech a navíc
daných bodů, když k sedmi podzim- bez brankáře, kterého chytla záda,
ním přidali v tuto chvíli šest jarních. chytat tak musel Pospíšil, který si to
už jednou vyzkoušel. Chtěli jsme na
TJ Sokol
soupeře vletět a dát rychlou branku,
v Pivín
2:1
postrádali jsme ale bojovnost, přestoTJ Sokol Horní
(2:1)
že se hrálo o šest bodů. Hlavička SvoMoštnice
zila nás poslala do vedení, hosté ale
Branky: 14. J. Svozil ml., 35. Šiš- vzápětí kontrovali po dlouhém autu a
ma – 15. Karas. Rozhodčí: Štětka propadeném míči. Ve druhé půli jsme

prohodili Svozila s Frýbortem a hrálo
se v sinusoidách, měli jsme hluché
pasáže a neproměňovali jsme šance,
jinak mohlo utkání klidně skončit
9:4. Hlavní jsou ale body, přeskočili
jsme je a máme i další vzájemné zápasy. Hosté se v závěru dožadovali
dvou pokutových kopů, první nebyl,
při druhém sice šlo podle asistenta o
faul, ale na hráče v ofsajdu.“

4:2

MOSTKOVICE Rozhodl nástup. Mostkovické fotbalistky se
konečně dočkaly. Jarní herní
vzestup nebyl stále bodově
podložen, ale v neděli se to
změnilo. Svěřenky trenéra Jaroslava Karafiáta si vše srovnaly a
výborným prvním poločasem
zničily soupeřky z Mutěnic. „Bylo
to v hlavách. Minulý zápas nám
první půle nevyšla, tentokrát
jsme se koncentrovaly a výsledek
byl na světě,“ usmíval se spokojený trenér Karafiát.
Mostkovická děvčata vsadila na aktivitu a hned po jedenácti minutách
se trefila Marie Domesová – 1:0.
Vedoucí branka ještě zvýšila odhodlání domácího týmu, který soupeřky
v prvním poločase k ničemu nepustil.
Druhý gól přidala Karolína Koudelková a ranou do vazu pro sebevědomí
soupeřek byla třetí trefa do šatny,

kterou zařídila opět Domesová – 3:0.
„Poločas nám vyšel excelentně. Kladl
jsem holkám na srdce, že základem je
koncentrace. Vzaly si poučení z minula a po prvních pětačtyřiceti minutách už nebylo co řešit,“ pochvaloval
si Jaroslav Karafiát.
Mostkovičanky se ve druhé půli
soustředily spíše na udržení náskoku a protivnicím toho moc nedovolily. Trefa Jansové přišla až
dvacet minut před koncem, ale
odpovědí byl čtvrtý gól s autorským
podpisem Koudelkové – 4:1. Korekce Jansové na konečných – 4:2 už
domácí euforii nezastavila! „Já jsem
spokojený. Možná bylo i dobře, že
jsme minule tak zkolabovali. Holky
si to vzaly k srdci, poučily se a
přistoupily k dnešnímu zápasu velmi zodpovědně,“ uzavřel Karafiát.
Příští kolo jedou Mostkovice
do Velkých Pavlovic, na půdu
srovnatelného soupeře. „Mají jednu
nadstandardní hráčku, ale jinak je
to výkonnostně srovnatelný soupeř.
Pokusíme se něco uhrát,“ komentuje
trenér Sokola Mostkovice.
(zv)

druhý gól, když se prosadil proti pěti
hráčům. Chtěli jsme hrát po křídlech,
jenže kluci si hráli, co chtěli, a v závěru
jsme se báli o výsledek. Podržel nás
Honza Vítek, kdyby měli hosté lepší
Branky: 15. Baláš z penalty, 40. koncovku, tak bychom nevyhráli.“
Preisler – 65. Guskovič. Rozhodčí:
SK Velká
Rosskohl – Řezníček, Doležal. SestaBystice
va Kostelce na Hané: Vítek – Chytil,
0:2
SK
(0:0)
Šmíd, Baláš, Zatloukal (46. Synek)
Protivanov
– Móri (69. Ondra), Muzikant (59.
Lužný), Langr, Grepl – M. Klimeš, Branky: 78. D. Sedlák, 89. T. Pospíšil. Rozhodčí: Kylar – Chládek, VaPreisler. Trenér: Jaroslav Klimeš.
louch. Sestava Protivanova: M. PiHodnocení trenéra Kostelce
ták – M. Bílek, Dvořák, D. Nejedlý, Z.
na Hané Jaroslava Klimeše:
Pospíšil – D. Sedlák (89. V. Nejedlý),
„Zaplaťpánbůh za tři body, utrpě- Milar, Sekanina, Kropáč (84. Musil)
li jsme vítězství. Pochválit se dá jen – T. Pospíšil, Grmela (85. R. Sedlák).
počasí a dobře posekané hřiště, mo- Hrající trenér: Milan Piták.
mentálně nám to nejde. Za čtrnáct dní Hodnocení asistenta Protivanova
máme Protivanov a musíme zapnout,
Josefa Pospíšila:
co nám dříve fungovalo, to už neplatí. Kluci si přestávají věřit, chybí nám „Pěkný den a pěkný fotbal, jsem spoklid na míči a předvádíme styl, jehož kojen a doufám, že i diváci. Oba týmy
nejsem zastáncem. Do vedení jsme se se snažily o rychlý přechod do útoku
dostali z penalty, pak se nám ale nepo- i k soupeři, zajímavé situace a šance
dařilo uklidnit hru a stále jsme běhali se tak střídaly na obou stranách. Prvbez míče, což bylo únavné a frustru- ní půle uplynula rychle a po návratu
jící. Preisler přidal ke konci poločasu jsme už byli lepší my. Vytvořili jsme si

2:1
(2:0)

FC Kostelec
na Hané
TJ Sokol
Kožušany

odloženo

SK
Jesenec-Dzbel
FK
Nemilany

„Nehráli jsme, protože hřiště bylo
pod sněhem. Chtěli jsme utkání odehrát hned v pondělí 1. května, soupeř
ale nesouhlasil, takže o náhradním
termínu rozhodne STK, mělo by se
hrát do středy 11. května. Bude to pro
nás komplikace, nedá se ale nic dělat,“
konstatoval domácí kouč Petr Tichý.

REPORTÁŽ ČTĚTE
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(jim)
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TJ
Libina
TJ
Smržice

Vánský, K. Procházka – Dostál,
Kubica, J. Krása ml., Bílý (66. Spíchal) – Z. Poles – Spurný (42. J.
Krása st.).
Hrající trenér: Petr Fiala.
.

Nováček soutěže nenavázal na dvě
domácí vítězství proti Troubelicím
i Novým Sadům a podeváté v řadě
venku padl. Lodivod tohoto výběru nebyl po utkání k zastižení, jeho
svěřenci ztratili jednoznačným poměrem duel o šest bodů a klesli za
svého soupeře na dvanáctou pozici,
když počtvrté v ročníku inkasovali
alespoň pět branek.

„Hráli jsme špatně. První poločas
byl ještě dobrý a kluci plnili, co měli,
jenže zápas zásadně ovlivnilo vyloučení Ondry Procházky, za jeho
podražení mohla přijít jen žlutá
karta. Pak jsme dostali dva slepené
góly a bylo po zápase. Domácí měli
v sestavě i hráče z áčka, kteří byli
dobří a tvořili hru, dostávali jsme
góly do prázdné brány. Nezopakovali jsme bojovný výkon proti
Jesenci, rozhodčí také nepískal
dobře, když kazil na obě strany a
mimo jiné jsme první gól dostali z
ofsajdu. Dokud jsme byli v jedenácti
lidech, tak si Sady šance moc nevytvářely, zhruba kolem sedmdesáté minuty nám ale odešly síly
a bylo to poznat. Musíme se připravit na další utkání, než nás
čekají Nemilany.
(spo)

FK
Nové Sady „B“
FC
Hvozd

Branky: 23., 64., 66. a 78. Andrýsek,
61. Dlouhý, 81. Král – 73. Kubica
5:0
(1:0)
z penalty. Rozhodčí: Kylar –
Chládek, Piták. ČK: 34. O. ProcházBranky: 33., 86. a 88. Čikl, 61. Pi- ka (H). Sestava Hvozdu: Koutňos, 90. Pluskal. Rozhodčí: Vachut- ný – J. Muzikant, O. Procházka,

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
22. kolo: Jeseník – Čechovice (sobota
6.5., 12.30, Ol KFS – Kondler, Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
21. kolo: Konice – Mohelnice (neděle 7.5., 10.00, Molík), Chomoutov –
Určice (sobota 6.5., 14.15, OFS).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ DOROSTU:
17. kolo: Loštice – Protivanov (sobota 6.5., 16.30, Motlíčková), Kozlovice
– Brodek u Prostějova (sobota 6.5.,
14.00, OFS).
OKRESNÍ PØEBOR
DOROSTU:
17. kolo, neděle 7. května, 14.00
hodin: Nezamyslice – Pivín (sobota
6.5., 14.00), Troubky – Bělotín (sobota 6.5., 16.30), Hvozd – Plumlov
(11.00), Kralice na Hané – Bochoř-Vlkoš, Horní Moštěnice – Otaslavice
(16.30), Smržice volno.

TJ Sokol
Vrchoslavice 1946
SpSM – TOP U15:
TJ Sokol
25. kolo: Brno – 1.SK Prostějov (soboKlenovice na Hané

ka – Valouch, Kopečný. Sestava
Smržic: Volf – Zbožínek, Doseděl,
Gottvald (46. A. Studený), Klus,
Kalandřík (86. Kovačevič), Vařeka,
Dostál, Kotlár, T. Studený (63. Sedláček), M. Studený.
Trenér: Petr Gottwald.

6:1
(1:0)

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
22. kolo: Jeseník – Čechovice (sobota 6.5., 10.15, Kondler – Ol KFS,
Ol KFS).

PK

PROSTĚJOVSKO Počasí zasáhlo do dvacátého pokračování „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS.
Vinou pátečního sněžení byl duel Jesence s Nemilany odložen a uskuteční se v náhradním termínu,
vedoucí duo tak zvýšilo svůj náskok, když Kostelec zdolal doma Kožušany a Protivanov uspěl ve Velké
Bystřici. Zbylé duo vysoko prohrálo, Hvozd u rezervy Nových Sadů a Smržice v Libině.

hned čtyři loženky, ale ani jednu jsme
nedali, uspěl až krásnou střelou Dalibor Sedlák, když levačkou obstřelil
hráče a trefil se do vinklu. Soupeř musel otevřít hru a dostávali jsme se do
dalších šancí, Tomáš Pospíšil udělal
kličku i gólmanovi a zvýšil. Naše vítězství bylo zasloužené a jsme rádi, že se
nám ho podařilo dosáhnout.“

´
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
U16 – JARO:Konice
9. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov
(sobota 6.5., 12.15, Zl KFS – Možíš,
Zl KFS).

2:3
(1:2)

Mostkovice slaví první jarní výhru Smržice a Hvozd schytaly debakl, v Jesenci se nehrálo
MOS
MUT

´
´
zapasove

Hodnocení trenéra Hvozdu
Petra Fialy:

ta 6.5., 10.30, hřiště Řečkovice, Mayer –
Jm KFS, Jm KFS).

SpSM – TOP U14:
25. kolo: Brno – 1.SK Prostějov (sobota 6.5., 12.15, hřiště Řečkovice, Jm KFS
– Mayer, Jm KFS).
ÈSOB POJIŠOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
25. kolo: Černovír – Čechovice (neděle 7.5., 9.00, Gábor), Želatovice – Němčice nad Hanou (neděle 7.5., 10.45,
Sedláček), Konice volno.
ÈSOB POJIŠOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
25. kolo: Černovír – Čechovice (neděle 7.5., 11.00, Gábor), Želatovice –
Němčice nad Hanou (neděle 7.5., 9.00,
Sedláček), Konice volno.
OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
13. kolo, neděle 7. května, 10.30
hodin: Klenovice na Hané – Brodek u Konice (sobota 6.5., 10.00),
Brodek u Prostějova – Kralice na
Hané (10.00), Plumlov – Pivín, Protivanov volno.
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
13. kolo, neděle 7. května, 9.00
hodin: Mostkovice – Nezamyslice
(sobota 6.5., 10.00), Určice – Ptení
(sobota 6.5, 10.00), Plumlov – Pivín,
Hvozd – Lipová (13.30), Výšovice –
Olšany (14.00).
KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
15. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma
Olomouc (čtvrtek 4.5., 16.00), Olšany
– 1.HFK Olomouc (předehráno s výsledkem 44:20).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(spo)
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Trávníček

Gajdošík

M. Jurčík

Střely mimo branku:
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Domácí (v erveném) se proti vysokým obráncm Klenovic na Hané po standardkách moc prosadit nedokázali.
Foto: Zdenk Vysloužil

Úterý 2. května 2017
p
www.vecernikpv.cz

přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

Foto: Zdenk Vysloužil
nás jsou nejdůležitější body a je
jedno, jak k nim přijdeme.“
 Jak se hraje s pocitem sestupového ohrožení?
„Já už byl v Klenovicích loni, takže
jsem na to zvyklý, stejně jako pár
dalších kluků.“ (smích)
 Letos byste asi ale sestoupit
neměli...
„Rozhodně ne. Ten mančaft má
v klidu na střed tabulky. Nedovedu
si představit, že bychom spadli do
okresního přeboru.“

smál se stelec Lukáš Frys

VRCHOSLAVICE Z pravého kraje zálohy najížděl do
obrany domácích a dokázal
se dvakrát střelecky prosadit. Klenovický Lukáš Frys
(na snímku), jenž hrál minulou sezónu na beku, se na
novém postu ve středové
řadě cítí mnohem lépe, což
potvrzuje i svou střeleckou
potencí.

Zdeněk VYSLOUŽIL
 Co řeknete k zápasu?
„Měli jsme dobrý začátek, pak ale
trochu zaspali a na přelomu poločasů dvakrát inkasovali. Tlak
soupeře už potom nebyl takový
a získali jsme z našeho pohledu
dva skvělé body.“
 Co vaše střelecká erupce?
„Letos mi to střílí, už mám devět
branek. (úsměv) Je to tím, že mě
trenér posunul do zálohy. Hrával jsem tam dřív a nějaké góly
dával.“
 V jarní části hodně bodujete,
co je příčinou?
„Scházíme se v docela hojném
počtu na tréninky, dost nás bývá
i na zápasy. Ty naše výhry jsou
dost vydřené, otáčíme zápasy. Pro

Vladimír HORÁK – TJ Sokol Klenovice na Hané:

Cetkovský

3
2

Střely mimo branku:

HORÁK

Vladimír

Miroslav PANÁÈEK – TJ Sokol Vrchoslavice:

Dreksler

Pospíšil

Cibulka

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: 25. a 27. Frys

Smékal

Spálovský

TJ Sokol Klenovice na Hané

Frys

Borovský

Rozehnal

KLENOVICE

Diváků: 140

Klimeš

„Myslím si, že to byl remízový zápas. My jsme přijeli pro
bod, máme dva, z naší strany tedy spokojenost. Hráli
jsme, co jsme chtěli - zezadu a na brejky. Dali jsme z toho
dva góly, bohužel si nechali vyrovnat. Vyhráli jsme však
penalty a jsme spokojení. Tabulka je vyrovnaná, nikdo
neví, kolik týmů bude sestupovat. Na záchranu mělo
stačit třicet bodů, ale ono to může být i více. My musíme hlavně bodovat doma, z venku body totiž vozíme.
Kluci konečně fungují jako tým, dali míč na zem a je to
vidět i na výsledcích. Musím je pochválit, tyto body jsou
důležité.“

Pozápasové hodnocení trenérù

pak mohl přihrát výhru v 76. minutě tovalo. Do tohoto scénáře zapadli
Konupka, pokus o přehození Klime- i rozhodčí, kteří se nedopustili žádné
závažnější chyby a prakticky nebyli
še však skončil jen v boční síti.
Penaltový rozstřel probíhal do páté vidět. A to je pro rozhodčího prý ta
série ze strany střelců bezchybně. nejlepší vizitka.
Pak však selhal domácí René Jurčík,
Atmosféra støetnutí
načež ho napodobil klenovický Varga a přesný nebyl ani zkušený Holub
na straně Vrchoslavic. Bonusový Nedělní fotbalová odpoledne ve Vrchoslavicích lákají příznivce fotbalu
bod tak pečetil pro hosty Smékal.
z širokého okolí. Není to jen útočOsobnost utkání
ným fotbalem domácích, ale i celkovou atmosférou na stadionku. Vůně
pečených makrel, pivo točené do
skla a vůbec celkově příjemné prostředí jakoby měly blahodárný vliv
i na samotné hráče, kteří se k sobě
chovají s respektem a ohleduplně.
Mladý hostující brankář David
„Kimi“ Klimeš s bravurou zvládl několik domácích nájezdů. Třikrát vychytal v gólových pozicích Lukáše
Konupku, jednou perfektně snížil
střelecký úhel Pavlu Horákovi mladšímu. Svůj parádní výkon pak korunoval v penaltovém rozstřelu, když dvakrát vystihl střely domácích plejerů.

Zajímavost duelu

Bleša

Konupka

Horák st.

P K : 4 :5

( 1 :2)

2 :2

Žluté karty: Střídání: 83. Pokorný za Borovského, 86. Prášil za Spálovského.

6

„Výsledek je pro nás dost smolný. Dostali jsme totiž góly
po hrubých chybách, jaké se hned tak nevidí. Klenovice
byly v protiútocích nebezpečné a já kluky varoval, nerespektovali to a bylo nula dva. Na druhé straně mužstvo
obdivuji, jak to zvládli a ještě bojovali o vítězství. S remízou a ziskem pouze jednoho bodu však spokojený
nejsem. Nehráli jsme svoji hru, kluci mi připadali takoví
mrtví. Chyběl pohyb, přihrávky postrádaly přesnost
a obrana nevěděla, co má dělat. Bohužel nám hra nefungovala. Citelně nám chybí Tomáš Hradil, bez hroťáků se
hraje těžko.“

2 :2

P K 4 :5

Férově a čistě. Na to, že oba celky
akutně potřebují každý bod a navíc
se hrálo regionální derby, proběhlo
utkání naprosto korektním způsobem. Za celých devadesát minut
nebyla k vidění jediná žlutá karta
a popravdě řečeno, nebylo za co.
Mezi hráči sice sem tam došlo k ostřejšímu střetu v boji o míč, ale tolik
populární řečnění prakticky neexis-

R. Jurčík

Zatloukal

VRCHOSLAVICE

Rozhodčí: Bartuněk – Sedláček, Januš

Varga

Král sportovní trávníky 1.B třída, skupina „A“, 20. kolo

TJ Sokol Vrchoslavice

6

Horák ml.

Holub

Spiller

První přímou střelu na branku zaznamenal po sedmi minutách hry
hostující Varga, jeho pokus z levé
strany však Marián Jurčík kryl. Na
druhé straně pak zahrozil hlavičkou
po volném kopu mladší Horák, míč
však proletěl mimo tři tyče. Ještě
blíže k otevření skóre měl ve 13. minutě klenovický Borovský, ale míč
mu jen pročísl vlasy a gólman Jurčík
ho zpacifikoval. Tutovka na straně
Vrchoslavic přišla v 19. minutě, ale
zakončení Konupky vytěsnil dobře
vyběhnuvší Klimeš na roh. Uhodilo tak na druhé straně, když se po
křídelní akci a centru Cibulky z levé
strany prosadil ve 25. minutě hlavičkou na zadní tyči Frys - 0:1. Radost
hostů ještě nevyprchala a smáli se
podruhé. Rozehnal získal zdánlivě
ztracený míč, poslal ho z levé strany na zadní tyč a tam osamocený
Frys skóroval během dvou minut
podruhé - 0:2. Vrchoslavičtí fotbalisté se z tohoto direktu těžko sbírali
a jejich snahy o útoky ztroskotávaly
na dobře pracující obraně Klenovic.
Zapršelo až po rohovém kopu ve
40. minutě, kdy se ve skrumáži na
malém čtverci nejlépe zorientoval
Zatloukal - 1:2.
Vrchoslavickým pak vyšel lépe
i vstup do druhé půle. Prakticky ihned po rozehrávce se ve 47. minutě
prosadil z bezprostřední blízkosti
Konupka - 2:2. Další šanci Horáka
mladšího pak skvěle zneškodnil Klimeš. Postupně se hra přestěhovala
do středu pole a ani jeden z týmů se
moc do útočení nehrnul. Za zmínku
stojí pouze střela Fryse v 65. minutě,
jehož volej ale mířil nad. Domácím

Zásadní okamžiky

přidat další tři. Na druhé straně
pak vrchoslavická obrana při obou
obdržených brankách trestuhodně
zaváhala, když měl Lukáš Frys až
neuvěřitelně mnoho času na přesné
zakončení.

F TBALOVÁ R ZHLEDNA
„VRCHÁTKA“ SE ROZEŠLA S „KLENKAMI“ SMÍRNĚ „Trenér našel m j flek,“
Penaltový rozstřel přihrál bonusový bod hostům

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
VRCHOSLAVICE Nedělní
souboj dvou v jarní části skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého
KFS pravidelně bodujících
týmů sliboval zajímavý fotbal a to se potvrdilo. Hostující
Klenovice na Hané získaly
dvěma rychlými brankami
náskok, který však domácí
parta dokázala smazat. Ve vyrovnaném duelu se nakonec
zrodila spravedlivá remíza,
načež musel rozhodovat penaltový rozstřel. V tom byli
šťastnější hosté a brali druhý
bod.
Stav pøed výkopem
Obě regionální mužstva jsou v dosavadním průběhu druhé poloviny
sezony v herní i výsledkové pohodě. Vzhledem k abnormální vyrovnanosti tabulky se však nad oběma
vznáší hrozba možného sestupu.
Body tak potřebují jako sůl a proto
se ve dvacátém kole nejnižší krajské
soutěže očekával oboustranně útočný fotbal a honba za plným ziskem.

Vývoj zápasu
Vrchoslavičtí zahájili derby aktivně, drželi míč a cpali se k šestnáctce
soupeře. Ze své převahy však vytěžili
jen rohové kopy a pár nebezpečných
závarů. Z optického pohledu měli
domácí přece jenom více míč na kopačkách a také si vytvořili několik ložených šancí. Hlavním spalovačem
se však ukázal Lukáš Konupka, jenž
sice jeden gól dal, ale klidně mohl

PANÁČEK

Miroslav

6
7

Branky: 40. Zatloukal, 46. Konupka
Střely na branku:
Rohové kopy:
Žluté karty: Střídání: 68. M. Hradil za Horáka st., 83. Přecechtěl za Blešu.

KOLA

VS.

VS.

VS.

TJ Sokol Vícov

TJ Horní Štìpánov

TJ Sokol Brodek u Pv

VS. FK Skalka 2011

VS.

FC Ptení

TJ Sokol Otaslavice

FK Ska
So Olš

letos slavíme jubileum...

4:2
(1:0)

KLENOVICE NA HANÉ Beton
a čekání? Zapomeňte. Olšany
hrající o záchranářskou naději
se představily na klenovickém
pažitu jako útočně laděný tým.
To byla ovšem voda na mlýn
obdobně ofenzivně laděné
Skalce. Na jaře v pohodě hrající
„Skaloni“ mohli utkání s outsiderem rozhodnout už do přestávky. Místo toho však nechali
soupeře vyrovnat a nadechnout. Vyšší individuální kvalita
však nakonec nechala body
„domácí“ Skalce. Večerník šlágr
nejvyšší okresní soutěže sledoval naživo.

Zdeněk

exkluzivní reportáž
pro Večerník

VYSLOUŽIL

TJ Sokol Čechovice „B“
FK Výšovice
(1:2)

2:3PK

(0:2)

0:2

Branky: 5. Němeček, 77. Skoumal
– 37. Olbert, 43. F. Okleštěk. Rozhodčí: Němec – Vrážel, Weiser.
Žluté karty: 58. Š. Hanák, 83. Skoumal – 20. F. Okleštěk, 45. Fildán. Diváků: 69.
Čechovice B: Zápeca – Začal,
Prášil, Š. Hanák (68. F. Hanák),
Kupka (83. Meixner) – Němeček,
Jančík, Halouzka, Foret – Wolker
(51. Skalník), Bontempo (60. Skoumal). Trenér: Rudolf Valný.
Výšovice: Hýbl – Kozdas, Olbert,
Krčmář, M. Škop (67. Dudík) – Baterdene, Křivinka, Koukal, Obručník – Fildán, F. Okleštěk (62. Smička). Hrající trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Rudolf Valný: „Do zápasu jsme
vstoupili důrazně a s bojovností. Sehráli jsme solidní zápas, v poločase
jsme mohli vést, ale dali jsme pouze
jeden gól. Ve druhém poločase jsme
byli také aktivní, ale soupeř hrozil ze
standardek a měl výškovou převahu.
Kluci ale makali, bojovali a zaslouženě alespoň vyrovnali. Tentokrát
klukům nemám co vytknout, dnes si
zasloužili tři body.“
Michal Dudík: „Výkon mě dnes potěšil, protože Čechovice mají mladý a
běhavý tým. Odedřeli jsme to a hlavně se přestalo debatovat s rozhodčím,
což nám prospělo. Opravdu mám
z našeho výkonu dobrý pocit. Na derby se Skalkou jsme nachystaní.“
TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Vrahovice

Branky: 2. M. Kratochvíl, 44. Farný.
Rozhodčí: Zatloukal – Dömisch,
Motal. Žluté karty: 37. Mlčoch, 43.
Grulich, 75. Muzikář – 17. Kučera,
20. Doležel, 38. M. Kratochvíl. Diváků: 65.
Určice „B“: J. Pokorný – Muzikář
(82. Ježek), Mlčoch, Nakládal, Grulich – Krajíček (69. Berčák), Šťastný, Vodák (78. Pospíšil), Hanzelka
– Žáček (46. Bureš), D. Trajer (46.
Josif). Trenér: David Múdrý.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na
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ale bylo ze strany aktivně hrajících hostů vše. Ke cti předposlednímu týmu
tabulky ale slouží, že se po vyrovnání
nezatáhl a chtěl svižný duel strhnout
na svou stranu. Skalka však potvrdila,
že je právem jedním z nejlepších týmů
jara a chyby soupeře tvrdě trestala.
Statistiky z utkání
najdete na straně 23

Domácí Lukáš Petržela (v oranžovém) byl rozdílovým hráem, na kterého hosté
recept nenašli.
Foto: Zdenk Vysloužil

pěkné akci neukvapil se střelou Maňák
a bylo to 2:1, načež v 62. po úniku Petržely a jeho nezištné zpětné přihrávce
uklidil míč k tyči Pinkava - 3:1. Aby
toho nebylo málo, tak z dalšího brejku
skóroval Karásek a bylo rozhodnuto
- 4:1. Jiskérku naděje vykřesal Olšanům v 78. minutě po rohovém kopu
přesnou hlavičkou Hloušek - 4:2. To

Roman SEDLÁÈEK – TJ Sokol Olšany:
„Bylo tam z naší strany nasazení, zápas měl slušnou okresní
úroveň. Dostali jsme však gól po hrubé chybě. Děláme stále
naivní chyby, například u druhého gólu nevím, kde byl náš
obránce, asi spal někde v lese. Celkově ale musím kluky pochválit. Vstali jsme z mrtvých, po těch prvních třech prohrách.
Odehráli jsme vcelku vyrovnaný zápas, ale soupeř nás potrestal. My musíme hrát nahoru, remízy pro nás nic neřeší.“

Pozápasové hodnocení trenérù
Stanislav PREÈAN – FK Skalka 2011:
„Jsem spokojený, kluci odvedli dobrý výkon. Olšany
potvrdily, že jsou úplně jiným mužstvem než na podzim.
Je to mladý a běhavý tým, který celkem vysoko napadá.
Ze začátku jsme s tím měli trochu problémy. Věděli jsme,
že soupeř bude hrát na maximální riziko a to se potvrdilo.
Dokázali jsme trestat brejky. Pochvalu zaslouží Lukáš
Petržela, nejlepší hráč zápasu.“

(0:1)

0:1
Branka: 15. Rieger. Rozhodčí: Heger - Hlavatý, Grulich. Žluté karty:
38. Kořenek – 35. Drmola. Diváků:
50.
Přemyslovice: Raška – T. Jurník, J.
Špaček, Sláma, M. Tyl – Burget, Kořenek, L. Tyl, Možný – L. Špaček, L.
Jurník. Trenér: Josef Liška.
Otaslavice: Orálek – Šubrt (80.
Skalický), Kaláb, Vogl, Ruszó –
Hrazdíra (70. Valenta), Drmola,
Koudela, Gerneš – Rieger (88. Janura), Zatloukal (86. Šatný). Trenér:
Jiří Hon.
Pohledem trenérů:
Josef Liška: „Od začátku jsme se absolutně nechytali, Otaslavičtí na nás
vyrukovali s organizovanou obranou. První poločas byl z naší strany
totální mizérie. Ve druhém jsme se
zlepšili, vytvořili si i šance. S jejich
proměňováním jsme bohužel na
štíru. Soupeř zaslouženě vyhrál, byl
fotbalovější. Mrzí mě, že neporazili
minulý týden Ptení a odnesli jsme to
teď my. Děkuji hráčům, že odehráli
zápas jen v jedenácti lidech.“
Jiří Hon: „Po výbuchu se Ptením
jsme si dali tréninkovou pauzu a do
Přemyslovic jeli vyhrát. To se nám
podařilo. Kluci šli za vítězstvím
a musím jim poděkovat, že k tomu
přistoupili, jak se má.“

TJ Sokol Přemyslovice
TJ Sokol Otaslavice

Vrahovice: D. Pokorný – Michalec,
J. Doležel, Šmíd, M. Bukovec – Jodl,
M. Kratochvíl, S. Bukovec, Kučera
(88. Alexy) – Studený (85. Marek),
Farný (61. Prucek). Trenér: Jan
Řezníček.
Pohledem trenérů:
David Múdrý: „Dostali jsme hned
gól, pak nedáme penaltu, neproměníme dvakrát sami na gólmana.
Když nedáme takové šance, tak nemůžeme vyhrát. Nebyli jsme horším
týmem, ale bez branek se nedá vyhrát. Vyhořeli jsme v produktivitě.“
Jan Řezníček: „Utkali jsme se s výborným soupeřem, který hrál dobře.
My máme ale brankáře Davida Pokorného, díky němu jsme získali tři body.“

FC Ptení
TJ Sokol Brodek u Pv

(0:2)

2:3

(1:1)

6:1

Branky: 47. Nevrla, 68. Musil – 7.
Typner, 28. vlastní Nevrla, 52. Fialka. Rozhodčí: Pitner – Procházka,
Weiser. Žluté karty: 30. Kohout, 84.
Dospiva, 87. Hrabal – 46. Fialka. Diváků: 98.
Ptení: Hon – Kohout, Hrabal, Peterka (87. T. Sekanina), Látal – Šmída
(72. Musil), Nevrla, Holinka, S. Doležel – Dospiva, Horák (46. M. Doležel). Trenér: Roman Minx.
Brodek: Král – Hudeček, Vlachynský,
Zatloukal – Typner, Kořínek, Soldán,
Fialka, Matoušek – Ličman (46. P. Piňos), Šimeček. Trenér: Ivo Vykopal.
Pohledem trenérů:
Roman Minx: „Umřeli jsme na neproměňování stoprocentních gólových šancí. Chyběl nám nejlepší střelec Jan Sekanina, myslím, že pokud by
nastoupil, zápas by vypadal jinak. Na
těžkém terénu by podle mě soupeř
neuspěl. Body jsme soupeři odevzdali zadarmo.“
Ivo Vykopal: „Po třech prohrách,
které jsme si zavinili sami vlastní herní nekázní, jsme v dnešním zápase
konečně bodovali. V prvním poločase jsme se prezentovali velmi dobrou
hrou všech hráčů. Se třemi body jsem
spokojený a vyhráli jsme i dobrou
herní činností.“
TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Zdětín

Branky: 19. Gryc, 61. a 76. Němec,
65. Rychnovský, 78. Sígl, 80. Klimeš –
7. Vyskočil. Rozhodčí: Krátký – Milar, Spurný. Žluté karty: 55. Knápek
(Z). Diváků: 55
Horní Štěpánov: Havlíček (46.
Šmíd) – Rychnovský, Janíček, Ščudla,
Sígl – Klimeš, Deutsch, Němec, Svoboda – Gryc (59. Kamený), Pokorný
(46. Červinka). Trenér: neobsazen.
Zdětín: Langer – Jiř. Navrátil,
Lenďák, L. Keluc, Sokol (75. Nakládal) – Vyskočil (46. Mihályi), Kučera
I, Kučera II (62. Lakatoš), Knápek –
Pliska, A. Keluc. Hrající trenér: Tomáš Kučera II.

(1:0)

2:1PK
Branky: 10. Trnečka – 90. Světlík.
Rozhodčí: Mlčoch – Sommer, Duda.
Žluté karty: nikdo. Diváků: 90.
Vícov: Brabec – Chytil, Humpolíček, Trnečka, Ježek – Pliska (80.
Hornych), Ovčáček (23. Štuler),
Rozsíval, Bartlík – Bošek, Štěpánek.
Trenér: Karel Vlach.
Haná: M. Kolář – Světlík, Ohlídal,
Čermák, Trnavský – M. Holomek
(74. D. Holomek), Hodulák (59. Mašík), Černý (74. Jančiar), Krupička
– Zatloukal (59. Jak. Novák), Gábor.
Trenér: Daniel Kolář.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Z naší strany spokojenost. Haná má tým složený ze zkušených a mladých hráčů. Vedli jsme
po rohu, první poločas byl dobrý.
Ve druhém nám už docházely síly,
soupeř převzal iniciativu. Místy nás
přehrávali a nakonec vyrovnali v poslední minutě. Remíza tomu ale asi
odpovídá, byla spravedlivá.“
Daniel Kolář: „Bohužel nám trvalo
čtyřicet minut, než jsme se srovnali s terénem a bojovným a tvrdým
soupeřem. Prohrávali jsme o gól, pak
jsme se zlepšili a byli lepším týmem.
Podařilo se nám vyrovnat až v poslední minutě. Neuspěli jsme podruhé za
sebou v penaltách. Soupeři gratuluji
a ať si to pořádně užije. My se už chystáme na Horní Štěpánov.“

TJ Sokol Vícov
TJ Haná Prostějov

Pohledem trenérů:
Horní Štěpánov: Z důvodu neobsazené funkce trenéra není výborem
nikdo pověřen k podávání informací
o zápasech.
Tomáš Kučera: „Neměli jsme gólmana a tím pádem jsme měli jasně
danou taktiku hrát hodně zezadu.
Drželi jsme se poločas, pak jsme dostali dva góly a sesypali jsme se. Chtěl
bych popřát Hornímu Štěpánovu
a všem fotbalistům, aby měli vůči
sobě respekt. Co jsem dnes zažil ve
Štěpánově, nebylo dobré. Ti kluci
hrají stejnou třídu a musí si uvědomit,
že nejsou o nic lepší. My se těšíme na
další zápas, který si opět chceme užít.“

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

Skalka vstoupila do souboje dvacátého
kola Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku -II. třídy
s podceňovaným soupeřem aktivně
a z úvodního tlaku po dvou neproměněných šancích přece jenom skórova-

la. V 15. minutě Lukáš Petržela vystihl
chybnou rozehrávku a po úniku a kličce brankáři otevřel brankový účet - 1:0.
Skalka pokračovala v nátlakové hře
a pasivní Olšany jakoby čekaly na druhý hřebík. Ten však nepřišel, protože
měli domácí střelci značně vychýlenou
mušku. Hosté se za první pětačtyřicetiminutovku připomenuli pouze jednou. Antonín Pospíšil z levé strany nastřelil Podešvu, jím vyražený míč pak
poslal Antoníček do tyče.
Opatrný výkon hostů z první půle byl
ve druhé části zapomenut. Olšany se
vysunuly a dvě minuty po přestávce
dokázaly vyrovnat, když po volném
kopu Jiřího Pospíšila odražený míč od
tyče dorazil do sítě Mazal - 1:1. Z vedení se však hosté dlouho neradovali.
Konkrétně jedenáct minut, aby v krátkém časovém rozmezí dvakrát inkasovali, když se domácí hráči vrhli do otevřené obrany jako žralok na krvavou
potravu. Nejprve se v 58. minutě po

SKALKA DOMA OPT ŠTDE NADLOVALA

servis připravil Zdeněk Vysloužil
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ŠAMPI N
TJ SOKOL VÍCOV
Podruhé za sebou se hřejí na výsluní této rubriky fotbalisté Vícova. Ani po šestém
jarním kole nenašli přemožitele a tentokrát jejich jízdu nezastavil ani lídr tabulky
Haná Prostějov. Vícov sahal s favoritem po vítězství, když inkasoval vyrovnávací
branku až v poslední minutě. Lepší penalty ale značí nadále neporazitelnost.

KOLA

SM LÍK
TJ SOKOL URÈICE „B“
V přímém souboji o třetí příčku nevyužily Určice domácího prostředí a přenechaly
všechny body na jaře skvěle hrajícím Vrahovicím. Domácí tým ale rozhodně herně
nepropadl, jen si vylámal zuby na famózním hostujícím gólmanovi Davidu
Pokorném, který vedle několika loženek zneškodnil i pokutový kop!

PROGNÓZA NA 21. KOLO
VS. TJ Sokol Èechovice „B“

aneb Veerník pedpovídá

TJ Sokol Vrahovice

VS.

Tip
Městské derby nemívá favorita, ale v tomto případě se musejí
s touto rolí srovnat Vrahovičtí. Vzhledem k jarním výsled- Veèerníku:
kům obou celků by byl jakýkoliv jiný výsledek než jednička
3:1
velkým překvapením.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Olšany

TJ Haná Prostìjov

Tip
Bude se jiskřit. Obrozená domácí jedenáctka potřebuje
body jako sůl, ale rozjetý soubor Vícova nedává nic za- Veèerníku:
darmo. Vyrovnané utkání rozhodnou maličkosti a větší
2:1
nasazení. Olšanům ale nic jiného než vyhrát nezbývá…
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Zdìtín

Přímý souboj dvou nejlepších týmů soutěže má vždycky
Tip
velký náboj. Hanáci ovšem podobně prestižní souboje zv- Veèerníku:
ládají s bravurou a Horní Štěpánov se přes veškerou snahu
4:1
bude z Prostějova vracet s vysokou porážkou.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FK Výšovice

Střetnutí dvou na jaře tápajících celků. Domácí jsou
Tip
na vlastním hřišti vždy nepříjemným protivníkem, ale
Veèerníku:
Brodečtí už musejí zabrat, jestli si nechtějí zcela pokazit
0:4
své solidní podzimní renomé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Pøemyslovice

Velké derby dvou zeměpisně blízkých obcí. Solidní návštěTip
va bude sledovat spíše boj o každý metr než fotbalovou krá- Veèerníku:
su. Tento styl svědčí lépe domácím, kteří tak oslaví těsné, ale
2:1
zasloužené vítězství.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Urèice „B“

Tip
Další derby, tentokrát z druhé strany okresu. Ptenští jsou
na podobné zápasy specialisty a zvládnou vystoupení na Veèerníku:
půdě rivala i tentokrát. Po nerozhodném výsledku bu1:1
dou v rozstřelu slavit hosté.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

20 branek
17 branek
16 branek

Tip
V oficiálním zápise jsou psáni jako domácí Otaslavičtí, ale
vzhledem k podzimní dohodě se hraje v Určicích. Domácí Veèerníku:
tým tak využije svého nadstandardního trávníku a soupeře
4:2
v divokém utkání přestřílí.

POØADÍ
KANONÝRÙ
1. Kristián KOUKAL (Výšovice)
2. Josef KLVÁČEK (Čechovice B)
3. Radek ŠTĚPÁNEK (Vícov)

4.-5. Patrik GÁBOR (Haná Prostějov), Karel GRYC (Horní Štěpánov) oba 15 branek 6.-7. Pavel
FARNÝ (Vrahovice), Libor NĚMEC (H. Štěpánov) oba 14 branek, 8.-9. Bernard BOŠEK (Vícov),
8. Martin VOGL (Otaslavice) oba 11 branek, 10.-11. Radovan SVĚTLÍK (Haná Prostějov), Jan
TYPNER (Brodek u Pv) 10 branek. 12.-13. Jan SEKANINA (Ptení), Pavel FORET (Čechovice
B), 9 branek. 14.-19. Kamil ŽÁČEK (Určice B), Oldřich DOSPIVA (Ptení), Radovan CITA, Martin KOŘENEK (oba Přemyslovice), Radek MAŇÁK (Skalka), Roman ŠIMEČEK (Brodek u Pv)
všichni 8 branek. 20.-21. Jiří KARÁSEK (Skalka), Petr HODULÁK (Haná Prostějov) oba 7 branek.
22.-27. Roman BERČÁK a Vladimír KRAJÍČEK (oba Určice B), Roman RIEGER (Otaslavice),
Jaroslav TRNEČKA (Vícov), Libor KLIMEŠ (Horní Štěpánov), Lukáš JURNÍK (Přemyslovice),
všichni 6 branek. 28.-35. Marek ZATLOUKAL (Haná Prostějov), Martin KUČERA (Vrahovice), Lukáš HOLINKA (Ptení), Jaroslav HLADÍK (Otaslavice), Lukáš RYŠÁNEK (Výšovice),
Petr PIŇOS (Brodek u Pv), Dominik DRMOLA (Otaslavice), Lukáš TYL (Přemyslovice)
všichni 5 branek. 36.-57. Tomáš POŘÍZKA (Vrahovice), 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), Jan KŘIVINKA (Výšovice), Petr FIALKA (Brodek u Pv), Martin KRATOCHVÍL
(Vrahovice), Adam POSPÍŠIL (Čechovice B) všichni 4 branky. 58.-75. Miloš KRUPIČKA (Haná
Pv), Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Pv), Petr HANSL (Olšany), Martin TYL (Přemyslovice),
Martin ŘEHULKA (Zdětín), Přemysl MLČOCH (Určice B), David HRAZDÍRA (Otaslavice),
Filip HEMERKA (Olšany), Michal OBRUČNÍK (Výšovice), Jakub NOVÁK (Haná Prostějov),
Tomáš APALOVIČ (Zdětín), Ondřej MLČOCH (Skalka), Luděk OLBERT (Výšovice), Lukáš
PETRŽELA, Roman PINKAVA (oba Skalka), Michal MAZAL (Olšany), Martin SÍGL (H.
Štěpánov), Tomáš NEVRLA (Ptení) všichni 3 branky.
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„K PROSTĚJOVU MÁM VELMI OSOBNÍ VZTAH“

Po závodech se samozřejmě chodilo
na skleničku. Pořádně zapařit

aby se o vás vědělo. Je to trochu jiná sféra...
 Jak to probíhá, být členem exkluzivní společnosti?
„Za našich časů jsme měli
dvě turné. Jezdí se z města
do města a tam jsou připravená představení, která
trvají okolo dvou a půl hodin. Začíná se otevíracím
číslem, pak má každý vlastní
vystoupení, následuje skupinové číslo, pak se zavírá první
půlka. A to samé ve druhé půlce. Je to zkrátka fofr, mezi čísly
se musíte převlékat, takže se za
ten večer nezastavíte. Do roka
máte na sto padesát programů.
Každý večer jste v jiném městě.
Je to tvrdá práce a těžce vydělané
peníze.“
 Kolik na vás tak chodilo lidí?
„My jsme měli štěstí na takový zlatý
čas krasobruslení. Třeba v Tacomě
na nás přišlo dvacet tisíc diváků. To
dnes nedorazí ani na závody mistrovství světa... Je to přitom nádhera
jezdit v takové kulise a podporou
v zádech.“
 Atmosféra mezi bruslaři je
ale asi úplně rozdílná oproti
závodním časům, ne?
„Já nevím, za kluky mohu říci,
že i při závodech byla kamarádská. Každý si hleděl svého, ale nikdy to nebylo
nějak napnuté. Slyšel
jsem ale, že u holek
to bývá napnutější.
(smích) Mezi chlapy ale
žádné naschvály nebo
averze fakt nejsou. Já si
to vždycky užil, sranda byla.“
 To si umím představit. Kdo byl
největší pařmen?
„Po závodech se samozřejmě chodilo na skleničku. Pořádně zapařit
a rozjet to uměli Sabovčík nebo i Orser.“ (úsměv)

uměli Sabovčík nebo i Orser...
naa ´povinnkách´. Pak další dvě hodinyy na ledě a půldruhou hodinu pak
ště na suchu. Těch osm hodin denně
ještě
ohromady v té přípravné fázi to dalo.
dohromady

ylo to náročné. Po zrušení povinných
Bylo
zd to bylo těch šest hodin.“
jízd

 Je vůbec reálné v dnešní době
tolik
olik trénovat?
Největší problém všude je led
„Největší
a jeho nákladovost. Když máte hoejový tým, tak je tam dvacet lidí
kejový
a vyjde to mnohem levněji. Když máte
v krasobruslení dvacet lidí na ledě, tak
si nikdo nezabruslí. Čím je vyšší úroeň, tím méně musí být lidí na ledě.
veň,
Když jedete na skok třicetikilometovou rychlostí a někoho trefíte, tak
rovou
hoo můžete zabít. Krasobruslení navíc
ení sport, který se můžete naučit
není
zaa dva tři roky. Mně například trvalo
vacet let, než jsem získal tu olympijdvacet
kou medaili.“
skou

 Takže asi v brzké době váš následovník
ovník hned tak nepřijde...
„Jedině
Jedině když bude mít led zadarmo
a ještě pořádné trenéry. (smích) Je
too ale těžké. Pokud nepřipravíte pro
ouče odpovídající podmínky, aby
kouče
si vydělali jako v normální práci, tak
em žádného pořádného trenéra nesem
ostanete. Já bych také raději trénoval
dostanete.
v Česku. Mám rád hokej a držím i náodní hrdost v sobě. Tady ale bohužel
rodní
racovat nemůžu, protože bych se
pracovat
euživil...“
neuživil...

 Strávil jste v USA hodně času.
unguje tam opravdu vše jinak?
Funguje
„Je to trochu jiný svět... Zaprvé je
ch víc, mají spoustu stadionů. Zájich
adním rozdílem ale je, že oni dosadním
ážou trénovat sami. Objednají si
kážou
enéra na nějakou lekci, ale většinou
trenéra
aždý trénuje sám. Oni nemají pekaždý
íze na to, aby si platili trenéra kažníze
dýý den. Je to jiný systém. V Evropě
ou naopak všichni zvyklí na to, že je
jsou
s nimi trenér pořád.“
 Šestnáct let jste za mořem jezdil
v lední revue. Jaký to je život?
„Ono tam ani nezáleží tolik na tom,
jaký jste bruslař. Samozřejmě že
něco umět musíte. Spíš se tam ale
člověk stává podnikatelem. Musíte
rozvíjet kontakty, pořád telefonovat,

 Po ukončení zámořské kariéry
se z vás nakonec stal trenér.
„Je to logické. Věk nezastavíte.
(úsměv) Najednou zjistíte, že už tělo
není tak rychlé, musíte ubrat z náročnosti programu. Nabídek na vystoupení je také stále méně. Musíte tedy
přemýšlít, co dál. A zjistil jsem, že
trénováním se dá také docela dobře
uživit.“
 Prostějovský oddíl asi moc
financemi neoplývá, přesto
se soustředění vydařilo.
Co jste mu říkal?

„Máme tu okolo padesáti dětí,
s tím jsme vůbec nepočítali. Věkový rozptyl je od čtyř do osmnácti let. Měl jsem z toho trošku
strach, ale mají to opravdu dobře
naplánované. Celý týden jsem byl
prakticky pořád na ledě a musím
říct, že s průběhem byla spokojenost. Žena se věnuje choreografii
a kvalitě bruslení, já jsem spíše na
skoky a piruety.“
 A jak jste viděl výkony
svých následovníků?
„Především bych ještě jednou
vyzdvihl zájem dětí, který je opravdu potěšující. Je tu spousta talentů,
je vidět že u nás umíme bruslit. Krasobruslení je však o tvrdé dřině, tak
doufám, že jim nadšení a zápal vydrží.
Stejně jako celému prostějovskému
oddílu. Bylo znát, že to dělají srdcem
a s láskou, k tomu aby byly výsledky,
je třeba mít i podmínky, tak snad budou mít v příštích letech více štěstí.“
(úsměv)

vizitka
PETR BARNA
✓ narodil se 9. března 1966 v Praze
✓ ženatý, manželka Andrea, za svobodna
Juklová, byla reprezentantka v tanečních párech. Společně mají dceru Sofii (25 let)
✓ s krasobruslením začal v deseti letech pod
vedením trenéra Františka Pechara
✓ na mezinárodní led vstoupil v roce 1983, mezi nejlepší pronikl o šest
let později
✓ největší úspěchy: 3. místo na ZOH 1992 v Albertville (Francie), mistr
Evropy 1992 v Lausanne (Švýcarsko), 2. místo na ME 1990 v Leningradu (Rusko) a ME 1991 v Sofii (Bulharsko), 3. místo na ME 1989
v Birminghamu (Anglie)
✓ při své první účasti na ZOH 1988 v Calgary obsadil 13. místo
✓ je čtyřnásobným mistrem a dvojnásobným vicemistrem Československa v kategorii seniorů, k čemuž přidal i tři zlaté medaile v rámci
mistrovství České republiky
* se svou ženou se momentálně věnují výchově mladých talentů
zajímavost: byl prvním krasobruslařem, který na olympijských hrách
předvedl čtverný skok

Foto: Zdenk Vysloužil

Nejúspěšnější český krasobruslař Petr Barna zpestřil nedávné soustředění místního oddílu
PROSTĚJOV Zabruslit si s olympijským medailistou? Taková šance
se naskytla v průběhu právě skončeného měsíce dubna mladým krasobruslařům na prostějovském ledě.
Týdenní přípravné soustředění
talentované mládeže pořádané oddílem Kraso-bruslení Prostějov zde
vedlbronzovýmedailistazezimních
olympijských her v Albertville 1992
a mistr Evropy ze stejného roku
Petr Barna společně s manželkou
Andreou
Barnovou-Juklovou,
někdejší reprezentantkou Československa v tancích na ledě. U této
příležitosti Večerník historicky nejúspěšnějšího českého krasobruslaře a elegantního závodníka, který
proslul dokonalou choreografií,
vyzpovídal.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L

přechází ten svůj zenit a pak jsou okolo
patnáctého místa. A to já si nedovedl
představit.“ (úsměv)
 Krasobruslení je sport dost závislý na subjektivním dojmu rozhodčích. Je mnohem těžší se dostat
do světové špičky jako Čech, než
kdybyste byl Američan, Kanaďan
nebo Rus?
„V naší době stoprocentně... Když
například přijeli Rusové, tak začínali
hned z první desítky. I ten třetí Rus,
stejně tak Američani a Kanaďani.
Všichni byli hned v Top Ten. My si to
museli doslova vyčekat, ta cesta nahoru trvala dlouho.“
 Měly tedy velké země výhodu?
(smích) „Samozřejmě je jich přece
víc. Trochu je tak vždycky potlačili.
My jsme ale měli také oporu v zákulisí,
protože viceprezidentem ISU byl Josef
Dědič. Dnes už tam nikdo moc není.
Zázemí pro české bruslaře už není takové jako za nás.“
 Jak se vůbec díváte na vaše následovníky?
„Je mi těch kluků trochu líto... Byli dost
vysoko, ale tím, že odešli do Ameriky,
si to pokazili. Změnili něco, co funguje,
a ono to fungovat přestalo. Myslím, že
měli zůstat doma a s trenéry, se kterými se dostali na ta čtvrtá místa, to dokončit. Až pak měli jít ven.“
 Jak se vám jeví současný stav českého krasobruslení?
„Je třeba si přiznat, že jsme nikdy nebyli velmocí, ale byli jsme respektováni.
Každých deset let se vždycky někdo
objevil, kdo se dostal na medaili. Nějaké masové sbírání medailí ale asi
nebylo možné ani v minulosti a nikdy
nebude ani v budoucnosti. Myslím, že
Česko je schopno produkovat individuálně nějakého muže nebo pár, který
může medaile sbírat., avšak jen v rámci
nějakých etap.“
 Vidíte v současnosti nějaký velký talent?
„Tak ona je tu spousta šikovných a talentovaných děcek. Češi uměli vždycky dobře jezdit. Jde jen o to vydržet.
Například Rusko má každý rok někoho nového. Jediná šance jak s nimi
závodit, je vydržet déle než oni. Na
každoroční zisk medailí to však fakt
nevidím, to určitě ne.“
 Kolik dřiny vás stálo, než jste se
dostal na úplný vrchol?
„Za nás se ještě jezdily povinné jízdy.
Takže to byly jen čtyři hodiny denně

17042810464

 Jak jste se objevil právě v Prostějově?
„My jezdíme každoročně na Hanou
na dovolenou. Moje žena Andrea má
v Olomouci rodinu. Nabídli nám, jestli
bychom zde neudělali menší seminář,
navíc já mám k Prostějovu historický
vztah...“
 Povídejte, co vás s naším městem pojí?
„Jako junior jsem zde vyhrál poprvé
mistrovství Československa. (úsměv)
Později pak ještě několikrát jako senior. Mám zde také v okolí spoustu
kamarádů.“
 Říkal jste menší seminář, jste tu
ale po celý týden...
„A program mám plný vlastně od rána
do večera. (úsměv) Snažím se dětem
předávat zkušenosti, které jsem získal
ve světě. Šestnáct let jsme trénovali
v USA, kde jsme předtím jezdili i revue. Poznatků a určitých kroků potřebných pro zlepšení výkonnosti jsem
tedy nabral dost.“
 V kariéře jste dosáhl na vynikající úspěchy. Kdybyste se ohlédl, bylo
to vaše maximum nebo jste mohl
dosáhnout i více?
„Tím, že jsem dosáhl, co jsem chtěl,
tak mohu být spokojený. Mým cílem
byl zisk nějaké velké medaile na olympijských hrách nebo mistrovství světa,
což se povedlo. Na druhou stranu já
ale tu olympiádu mohl i vyhrát, protože vítěze předtím na evropském šampionátu porazil. Jinak to bylo v tom
roce 1992 maximum, pak už bych to
nezvládl, přišli mladší. Myslím, že jsem
odešel včas a vyhnul se tak výkonnostnímu pádu. Spousta závodníků

17042810465
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ta prohrála ve dvou setech shodně
vždy o jediný míč 9:10 a v loňském
roce tradiční silná zbraň Sokola I
singl opět nevyšel dle představ trenéra. Singlista Roba sice bojoval,
ale podobně jako v prvním utkání
v Modřicích prohrál vždy až v závěru setů a bylo rozhodnuto - 6:0.
„K celému souboji příliš nenacházím slova, neboť hráči téměř
v žádném utkání nedodržovali
stanovenou taktiku. Již při zápase
si vzájemně vyčítali chyby místo
slov povzbuzení a výsledek se proto bohužel až příliš tvrdě dostavil.
Nadále přetrvává naše slabá hra ve
dvojicích a nyní, i když mnohdy se
smůlou, následovaly chyby i v trojkách. Pokud vůbec mohu někoho
z jednotlivců pochválit za přístup
k zápasu i za předvedenou hru,
potom je to zkušený Kuba Klaudy,
bojovník Tomáš Roba a kapitán

6:0

sport
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TENISOVÁ PRAHA PIŠLA
O NASAZENOU JEDNIKU

VRCHOSLAVICE Tradice se do- dohromady nad šedesát let. Zvlášť
držuje. Již 7. ročník napíše letos budou hodnoceny i děti do patnácti
stále populárnější Běh osvobo- let. „Novinkou je týmová kategození, jenž se koná ve Vrchoslavi- rie. Bude se počítat rodinný či jiný
celku Honza Valenta. Tentokrát se cích. Běžecký závod pro širokou tříčlenný tým,“ dodala Palíšková.
nedařilo mladým hráčům počínaje veřejnost pořádá tamní obec ve Loňské vítězství obhajuje dvojice
Honzou Matkulčíkem,“ zhodnotil spolupráci s TJ Sokol. „Letos jsme Pavel Dvořák a Natálie Šťastná.
vytyčili úplně novou trasu. Start i Startovné pro předem registrované
slabé vystoupení Richard Beneš.
Tento víkend čeká na nohejba- cíl bude na Zamlýní a délka je šest činí symbolickou padesátikorunu,
listy Prostějova hned dvojzápas. tisíc tři sta metrů,“ informuje Ve- přímo na místě v den závodu je částV sobotu 6. května, kdy se od 14.00 černík Adéla Palíšková, hlavní or- ka o pětadvacet korun navýšena.
hodin střetnou v hanáckém derby s ganizátorka.
V ceně startovného je zahrnuto i obPřerovem a v neděli 7. května rov- Běžci budou hodnoceni v několika čerstvení.
něž od 14.00 hodin hostí velmi ne- kategoriích. Muži do čtyřiceti let a Registrovat se je možné na e-mail:
bezpečný tým Zruč-Senec. „Zveme nad čtyřicet. Ženy do pětatřiceti a rozhlas.vrchoslavice@seznam.cz
všechny příznivce nohejbalu do hle- nad pětatřicet let. V kategorii vete- nebo na tel. č.: 734 652 683.
diště, neboť tentokrát bude vaše pod- ránů budou hodnoceni muži i ženy
(zv)
pora mladému ambicióznímu celku
velmi potřebná,“ vzkazuje fanouškům
Richard Beneš.
Statistiky a výsledkový servis
1. Ligy mužů najdete na straně 22 PRAHA Největším překvapením prvního hracího dne J&T Banka Prague
Open bylo vyřazení nejvýše nasazené Karolíny Plíškové. Prostějovská hráčka a vítězka předloňského ročníku vypadla s Italkou Camilou Giorgiovou!
2017
Turnaj pořádá společnost manažera Miroslava Černoška Česká sportovní.
„Antuka není můj nejlepší povrch a taky to podle toho vypadalo. Pohyb nebyl úplně dobrý. Přijela jsem v pátek ze Stuttgartu a v neděli měla jeden trénink. Nebylo to optimální, podmínky taky ne a bohužel to takhle dopadlo.
Doufám, že se do příštího zápasu zlepším,“ řekla Plíšková, kterou příští týden čeká turnaj v Madridu.
Další prostějovské tenistky vstoupí do turnaje dnes. Strýcová se utká
s Němkou Georgesovou a obhájkyni trofeje Lucii Šafářovou čeká Slovenka
Kučová.
(lv)
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Nohejbalistům Prostějova zpíval Vrchoslavický
Zdeněk VYSLOUŽIL
srdnatě, ale chyby v útoku je stály
výhru,“ posteskl si Beneš. Obdobně
chybovala v útoku i druhá dvojka
Klaudy - Matkulčík a podlehla ve
dvou setech. Obrat k lepšímu nepřinesly ani trojice. Nejprve sestava
Valenta - Ftačník - Wiesner po jasně
vyhraném prvním setu opět chybovala a rozhodující set prohrála
nešťastně 9:10 o jediný míč. Druhá
prostějovské trio ve složení Klaudy
- Matkulčík - Příhoda se střídajícím
Robou přesně kopírovala své kolegy v prvním utkání a po vyhraném prvním setu stejně smolně
o jediný míč ztratila i rozhodující set
a domácí již vedli jasně 4:0. Pech
se držel Hanáků i nadále. Nepárová
dvojka ve složení Wiesner - Valen-

PRAHA, PROSTĚJOV Těžkou porážku vezou nohejbalisté Sokola I Prostějov z hlavního města. Na kurtu pražského Startu nedokázali uhrát jediný duel a odjížděli
s tenisovým kanárem.„K celkovému výkonu nemám slov.
Hráči dělali zbytečné chyby, které si pak na place vyčítali
a výsledkem byla ostudná porážka,“ krčil bezmocně rameny prostějovský kouč Richard Beneš.„Opět se potvrdilo, že naše výkony doma a venku se liší ne o sto, ale o dvě
stě procent,“ dodal.
Minulou sobotu 29. dubna se prostějovští plejeři představili na půdě
neoblíbeného soupeře SK Start
Praha. Trenér Beneš měl k dispozici
s výjimkou Martina Koláře nejsilnější sestavu a pomýšlel na bodový
zisk. Výběr ve složcení Klaudy, Matkulčík, Valenta, Wiesner, Ftačník,
Příhoda, Roba a Deutsch se však
nevyrovnal s tlakem venkovního
prostředí a po výkonu s množstvím
nevynucených chyb byla na světě
vysoká porážka.
Kalamita se začala rodit hned
v úvodních dvojicích. Pár Ftačník - Roba ztratil rozhodující třetí
set vinou vlastních chyb. „Bojovali

PARTNEI TJ SOKOL I PROSTJOV V SEZÓN

(1:0)

3:1

„Trojka“ se soupeem z okresu!

S VT
S Plum

ku měl dva tři šikovné hráče.“
Hosté šli do druhé půle s jasným cílem
nepříznivý vývoj zlomit. „Zlomili jsme
to ovšem tak, že jsme hned dostali druhý gól a bylo prakticky rozhodnuto,“
konstatoval se smutným úsměvem vedoucí plumlovského celku a na adresu
soupeře dodal: „Mají svou kvalitu. Sice
hrají v současnosti jen okres, ale nedávno byli i v krajském přeboru. Nebyli to
žádní nazdárci, fotbal hrát uměli. Navíc
to naši borci trochu podcenili,“ uzavřel
Kocourek.
Letošní pohárová cesta Plumlova tak
skončila a s Ústím u Hranic si v semifinále zahraje Velký Týnec.
(zv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

PROSTĚJOV Po úvodní porážce
ve Vsetíně se dorostenecký tým Sokola I Prostějov premiérově představil na domácí půdě. V nejsilnější
sestavě s Ftačníkem, Matkulčíkem,
Příhodou, Pospíšilem a Jamrichem, které doplňovaly dívky Ejemová s Hrabalovou, si poradil se
silnými Modřicemi. „Od prvních
míčů šli kluci tvrdě za svým cílem
a nic je nezastavilo,“ komentoval
Richard Beneš jasnou výhru 6:1.
První bod uhrála dvojice Ftačník Pospíšil, i když po velkém boj až posledním míčem třetího setu. Druhá,
v podstatě prvoligová „dvojka“ mužů
Matkulčík - Příhoda dovolila svému
soupeři vždy jen několik míčů a bylo
to 2:0. Trio Matkulčík - Příhoda - Ftačník si počínala ještě důrazněji a soupeř
udělal pouhých jedenáct míčů. Singlista Příhoda měl ve druhém prohraném
setu nečekané problémy a až v závěru
utkání dokázal svého soka přetlačit 4:0 pro Sokol I. V další trojce sestava
Příhoda, Matkulčík a Pospíšil opět

Je pracovitý, šikovný na puku a něco
v sobě má, každý den a každý trénink
ale bude muset tvrdě makat,“ vyjádřil
se Vykoukal na adresu mládežnického reprezentanta. Syna někdejšího
majitele prostějovského klubu limitují
především fyzické dispozice, měří
totiž 177 centimetrů a váží 74 kilogramů. „Je menší a musí to dohnat do
síly, být stabilní na bruslích a rychlý
v rozích. Všechno toto lze ale potrénovat,“ neláme nad ním hůl.

jasně dominovala a v každém setu
povolila svému soupeři vždy jen pět
míčů. V předposledním utkání tohoto
zápasu mladíci Pospíšil s Jamrichem
až ve druhém setu ukázali, že v dalších
zápasech mohou i oni bodovat, ale na
soupeře to tentokrát nestačilo - 5:1.
Závěrečná dvojka již byla téměř dopředu jasná, Matlučík s Příhodou si od
začátku hlídali stav a ukončili zápas ve
svůj prospěch na konečných 6:1 pro
domácí celek Prostějova.
„Zápas se mi pochopitelně hodnotí
mnohem lépe. Moji svěřenci byli
jednoznačně lepším družstvem a
po zásluze získali cenné tři body do
soutěže. Nemá cenu někoho vyzvedávat, byl to kolektivní výkon všech
hráčů na kurtu, a pokud budou hrát
i další zápasy v této sestavě, mohou
dojít v letošní dorostenecké extralize
daleko,“ chválil suverénní počínání
svých oveček Richard Beneš. (zv)
Statistiky a výsledkový servis BOTAS
dorostenecké extraligy najdete na
straně 22

Naopak setrvání Jakuba Šlahaře
v této části Hané až tak reálně nevypadá. V uplynulých dvou letech
šestadvacetiletý útočník odehrál
za Jestřáby šestadevadesát utkání
a zaznamenal v nich rovných padesát kanadských bodů. „Kuba se
vrátil do Zlína, který spolupracuje
s Přerovem. Zlín chce dávat více šancí
hráčům, kteří dosud hráli první ligu,
přímo u Kuby je to tak padesát na padesát,“ odhadl Jiří Vykoukal. (jim)

PROSTĚJOV Korejský reprezentační tým se nesmazatelně
zapsal do srdcí příznivců této hry
na loňském brněnském světovém
šampionátu. Jeho hráči byli opravdovými miláčky publika, protože
jejich akrobatické kousky a neustálé úsměvy za jakéhokoliv stavu
byly průvodními jevy jejich vystoupení v moravské metropoli.
„Opravdu musím uznat, že dokážou
s míčem neuvěřitelné věci,“ potvrdil
Richard Beneš, čelní představitel prostějovského nohejbalového oddílu.
Korejci ale nebyli jen pouhou atrakcí,
protože se výsledkově dokázali propracovat mezi nejlepší. V singlu byl
reprezentant z Dálného východu
čtvrtý, ve dvojicích brali Korejci pátou
a v trojicích sedmou příčku. „Pokud vše
dobře dopadne, měli bychom s tímto
atraktivním soupeřem sehrát přátelský
zápas. Hrálo by se ve čtvrtek 11. května
od 16:30 hodin na kurtu za sokolovnou,“ prozradil Beneš.
Bližší podrobnosti a aktuální info
o chystané nohejbalové exhibici čtěte v příštím vydání Večerníku!

Užší spolupráce s Pardubicemi?
>>>dokončení ze strany 27
Jedno další jméno přesto Jestřábi
potvrdili, v Prostějově by měl i nadále pokračovat osmnáctiletý útočník Matěj Zabloudil. „Jeho velkou
výhodou je, že do Vánoc má místo
v sestavě jisté. Na soupisce totiž budeme moci mít osmnáct hráčů do
pole a mezi nimi jednoho hráče ročníku 1998, a právě Matěj je jediný.
Je to mladý kluk, který musí čekat
na svou šanci, mile mě ale překvapil.
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V PROSTĚJOVĚ

Nohejbaloví
POHÁROVÁ Plumlova Dorost si smlsl akrobati
naModřicích
Nažhavený domácí tým se na soupeře hrajícího o dvě patra výše nachystal. Plumlovští bez několika stabilních hráčů tahali herně od začátku
za kratší konec a v poločase brankou
Slívy ztráceli jeden gól – 1:0. „Soupeře jsme trochu podcenili. Přijeli
jsme si zahrát a nepřistoupili k tomu
stoprocentně,“ poznamenal František Kocourek, vedoucí hostující
výpravy.
Domácí vsadili na zabezpečenou
obranu a rychlý přechod do útoku.
„Drželi jsme míč, motali se okolo
vápna, ale dostávali se jen do pološancí,“ popisoval průběh první půle
Kocourek. „Velký Týnec hrál jednoduše, měl výškovou převahu a v úto-

OSTUDA
VELKÝ TÝNEC, PROSTĚJOV
Tvrdá facka. Vítěz poháru prostějovského OFS nestačil na
konkurenta z Olomoucka. Favorizovaný Plumlov si v předkole
krajské pohárové soutěže uřízl
pořádnou ostudu! Na hřišti Velkého Týnce, až devátého týmu
Okresního přeboru OFS Olomouc, podlehl rozdílem dvou
branek a pohárová cesta tak pro
svěřence trenéra Petra Kišky nečekaně skončila. „Samozřejmě
že jedeme vyhrát. Chceme si
zahrát s Ústím,“ nechal se slyšet
před odjezdem do Velkého Týnce Petr Kiška. Opak byl pravdou...
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OSTRAVA V poklidné atmosféře se odehrálo střetnutí pátého
dějství skupiny o záchranu mezi
Ostravou a Prostějovem. Domácí
se pro tuto sezónu loučili s vlastní
halou, pro Orly to byla další příprava na baráž. Oba soupeři dali
velkou minutáž mladým hráčům,
například prostějovský Nábělek
stihl za třiadvacet minut čtrnáct
bodů. Obrany příliš pevné nebyly,

letos slavíme jubileum...
Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz

BLÍŽÍ SE BARÁŽ:
Prostjovští basketbalisté se ani v tomto
týdnu nedokázali ped baráží naladit na
vítznou vlnu. Foto:: Zdenk Vysloužil

POET ÚASTNÍK JE NEZNÁMÝ

Původní zpravodajství

PROSTĚJOV Z nejvyšší soutěže spadl do baráže Prostějov. To je
zatím jediná jistota týkající se zápasů o účast v příštím ročníku
Kooperativa NBL 2017/2018. Druhou nejvyšší soutěž pod názvem
první liga totiž teprve čeká Final Four. Navíc ani není známé, zda
o start v baráži budou mít oba finalisté zájem, byť na to mají podle
pravidel soutěže nárok. Co čeká na letos hodně nešťastné Orly?

oupí. A kolik
vlastní baráži přistoupí.
klubů se do ní nakonec vlastně při-hlásí. To ale není
naše starost.“
•• Můžou vás
m
soupeři něčím
zaskočit?
„To ani ne. Nikdoo se neporazí sám.
Ale pokud k zápasům
sům přistoupíme
zodpovědně a nicc nevypustíme,
měli bychom vyhrát.
rát.“

Foto: www.orliprostejov.cz

Zbynk CHOLEVA - Orli Prostjov:
„Domácí vyhráli zaslouženě, byť jsou určitě méně motivovaní než my. Na
palubovce přesto působili důrazněji. Nám tam chyběl větší hlad a potěšení ze
hry. Chceme hrát něco složitého a přitom se nedíváme, že máme výškovou
převahu. Další věcí je obrana, Ostrava nám dala patnáct trojek, celkem skoro
stovku...To je hodně. S takovou defenzivou se prostě nedá myslet na úspěch.“

Dušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:
„Pro nás to bylo prima vítězství na závěr sezóny. My jsme ztratili koncentraci po výhře v Prostějově, kdy jsme již nemohli do baráže, a zdálo se mi, že to
chlapci již zabalili. Předešlé dva zápasy jsme taky odehráli hrůzostrašně. Dnes
jsme hráli s chutí, trefovali jsme z venku, ale obrany měly volno. Jak u nás, tak
i u hostů. Divákům se to asi líbilo, ale nám trenérům moc ne.“

Špatná obrana jen tsn odolala stovce
CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...

O PV
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Orli nedokázali vyzrát na Lvy ani napošesté...
CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...

„Počet účastníků zatím není skutečně potvrzený. Zájem potvrdili pouze
Královští Sokoli z Hradce Králové.
Chytřejší budeme na konci týdne po
závěrečném prvoligovém turnaji,“ potvrzuje Petr Fridrich, generální manažer
prostějovských basketbalistů.
V semifinále první ligy nastoupí Královští Sokoli proti BK Loko Plzeň

Ladislav VALNÝ

pro Večerník
ný Hradec Králové. V základní části
Východočeši prohráli pouze tři zápasy,
ve skupině o 1. až 6. místo dokonce jediný a ve čtvrtfinále dvakrát snadno porazili Sokol Šlapanice. „Podle výsledků
by Hradec neměl mít v semifinále
žádné problémy, Plzeň šla do play-off
z poslední pozice. Ve čtvrtfinále sice
porazila Zlín, ale ten sezónu dohrával v osmi lidech,“ odhaduje Fridrich.

Rovných sedm trojek dal v posledních
ních dvou
u
zápasech mladý rozehrávač Orlů a zaznamenal i šest asistencí. Celkově proti Jindřichovu
dřichovu
Hradci a Ostravě odehrál přes osmačtyřiačtyřicet minut a na soupeře platil svojí rychlostí. Patnácti body proti Lvům statanovil své nové střelecké maximum
m
v nejvyšší domácí soutěži, v následujícím duelu zaostal za svým
rekordem o jediný bod.

Viktor
VAŠÁT
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a Slavoj Litoměřice vyzve nymburskou rezervu. Finalisté mají právo hrát
baráž, což se ovšem nymburského
béčka netýká. „Pokud tuto možnost
využijí oba finalisté, odehraje se baráž
turnajovým způsobem na půdě lépe
postaveného prvoligového celku.
V případě, že se přihlásí pouze jeden
tým, bude se hrát na dva zápasy systémem doma - venku,“ vysvětlil Fridrich
možnosti, jak se může bojovat o start
mezi domácí elitou.
Největším favoritem na triumf ve
druhé nejvyšší soutěži je již zmíně-

David HÁJEK - asistent trenéra Orli Prostjov:
„V sestavě, ve které jsme byli, tak ten výkon nebyl špatný. Na perimetru jsme
v podstatě hráli s juniory a myslím, že se toho zhostili velmi dobře. V okamžiku, kdy Jindřichův Hradec působil podceněným dojmem, jsme šli přes soupeře. Aby Hradec vyhrál, musel trošku přitlačit a když přitlačil, tak jim to bohužel
stačilo. V půlce nám odešli pivoti, řekl bych jak v útoku, tak i v obraně. Tam
byla chyba, kdybychom pod košem hráli lépe, tak bychom to možná zvládli.“
Karel FOREJT - Lions Jindichv Hradec:
„Jako většina zápasů s Prostějovem to bylo vyrovnané až do konce a rozhodly drobnosti. Chtěli jsme dát prostor hráčům z lavičky, ale to se povedlo
jen částečně. V prvním poločase jsme měli velký problém díky dobré hře
Prostějova. Hlavně díky mladým hráčům, kteří předvedli kvalitní výkon.
Prostějov může jít do baráže se zvednutou hlavou. Kvalitu, aby uspěl, má
jednoznačně. A to jim také přeji.“

Každopádně Orly čeká pořádně nervózní koncovka nevydařené sezóny. Případný sestup
z Kooperativy NBL by totiž
mohl mít pro prostějovský basketbal neblahé důsledky, na což
by doplatila například i mládež
a místní centrum, které je vázáno
na účast „A“-týmu v nejvyšší soutěži...

pod tlakem. V tu chvíli se z trojkové
vzdálenosti trefil Váňa, vrátil Prostějovu vedení a to hráči udrželi až do konce
30. minuty - 64:61.
Pro výsledek střetnutí byl klíčový závěrečný úsek zápasu a ten domácí, jako
už poněkolikáté v sezoně, nezvládli.
Jindřichohradecký Tawiah ve 32. minutě překlopil výsledek a naznačil, že
Lvi budou kousat. Na nepříznivý vývoj sice odpověděl Goga a Choleva,
ale minimální náskok udržela prostějovská sestava jen na několik okamžiků. Své zkušenosti totiž ukázal Zuzák
a s podporou Brookse dotáhl svůj tým
k vítězství. Prostějov tak jindřichohradecké Lvy nedokázal porazit ani jednou v sezóně.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

Jan
LECZO

Cholevy parádní. Během deseti minut dali téměř třicet bodů, především
v útoku svého protivníka přehrávali.
Hráči Jindřichova Hradce neměli navíc příliš dobrou střeleckou úspěšnost
PROSTĚJOV Ber trojice Sim- a to se odrazilo na výsledku první
mons, Dokoupil a Norwa vstoupili čtvrtiny – 28:19. Ve stejném duchu se
do zápasu s Jindřichovým Hrad- pokračovalo také v následující periodě.
cem basketbalisté Prostějova. Větší Domácí mladíci dokázali držet svůj
prostor tak v utkání čtvrtého kola náskok, k čemuž jim vydatně pomáhal
play-out Kooperativa NBL dostali výborně střílející Jacobs. Oba protivdomácí mladíci a v průběhu duelu níci hráli v poklidu, vědomi si skutečsi nevedli špatně. Koncovka však nosti, že se prakticky o nic nehraje.
i tak patřila zkušenějšímu soupeři. Více energie dávali do zápasu přece jen
Orli prohráli 77:85, přestože byli domácí, a proto v poločase vedli 44:37.
přes třicet minut ve vedení.
Od začátku třetí desetiminutovky se
zdálo, že hosté přece jen přidali a začali
Ladislav Valný
svoji ztrátu snižovat. Po koši Brookse
Vstup do utkání mezi svěřenci kouče dokonce vyrovnali na 57:57 a Orli byli

vali a přestávku strávili za stavu 41:47.
Svěřenci kouče Cholevy nesložili
zbraně a přes několik chyb v obraně
se drželi ve hře. V průběhu třetí desetiminutovky, kterou dokonce vyhráli,
ale neproměnili několik snadných střel
a do závěrečného dějství vstupovali za
stavu 68:73. Ve dvou případech se dostali až na rozdíl tří bodů, Ostravě však
dokázal ve složitých situacích pomoci
dvaceti bodový Mays. Jeho přesné pokusy zvedaly sebevědomí hráčů Nové
huti a zajistily naprosto poklidnou
koncovku, v níž nedošlo ani na taktické fauly a loterii trestných hodů. (lv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22
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čemuž odpovídal konečný výsledek 97:88 pro Ostravu.
Nová huť se chtěla se svými fanoušky
rozloučit úspěšně a tomu odpovídala
snaha všech hráčů. Od začátku duelu
byli v mírném vedení, které se dokázali pohlídat, přestože se hosté snažili
držet krok. V první čtvrtině se to docela dařilo a výsledek 20:24 rozhodně
nebyl beznadějný. Podobný průběh
měly i následující minuty. Oba trenéři
rotovali sestavou. Toho v domácím
dresu využil především Koloničný,
který šestnácti body stanovil své dosavadní střelecké maximum. Přes
jeho snahu se Orli drželi na dostřel.
V poslední minutě ale zbytečně inkaso-

V souboji nadjných pivot, kteí se zatím
s nejvyšší soutží seznamují, ml lehce navrch zástupce prostjovských Orl. Vašát
dokonce nastoupil v základní sestav. Dal
šest bod a získal tyi doskoky, Lecco dal
o bod mén a uspl ve tech soubojích
o mí pod košem. Prostjovský hrá ml ale
o dv osobní chyby více, což ale odpovídalo
delší dob strávené na palubovce.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Ligové louèení s Brnem
Prostějov (lv) - V posledním zápase skupiny play-out Kooperativa
NBL nastoupí basketbalisté Prostějova proti Brnu. V hale Sportcentra
DDM začíná generálka na ligovou
baráž tento pátek od 18:00 hodin.
„V samotném utkání prakticky o nic
nejde, ovšem my se budeme snažit,
abychom do baráže šli v lepší náladě. Pokusíme se vyhrát,“ říká trenér
prostějovských basketbalistů Zbyněk Choleva.

Junioøi uspìli
na Slovensku
Pezinok (lv) - Junioři Prostějova
„U19“ mají na konci sezóny dobrou
formu. Po úspěšném tažení v Nizozemí si zahráli na dalším mezinárodním turnaji v Pezinoku. Tentokrát
v konkurenci Slovenské Karlovky
Bratislava, Srbského Kragujevace
a Bosňanské Tuzly. Turnajem jsme
prošli znovu bez zaváhání a odnesli si další letošní turnajový triumf.
MVP turnaje se stal Martin Nábělek.

Minižákùm se
daøilo v Praze
Praha (lv) - Až do finále mezinárodního turnaje Easter Euro Basket
v Praze se dostali mladší minižáci
Prostějova. Ve skupině porazili ukrajinský BC Rivenchina a slovenskou
Karlovku Bratislava. Ve čtvrtfinále
s přehledem a po skvěle předvedené
hře zvítězili nad slovinským Slovane Ljubljana a jejich vítěznou šňůru
nezastavil ani tým PORG Basket
Praha. Nad síly mladíků byla až slo-

„No vidíte, alespoň nějaké pozitivum. (hořký úsměv) Ale opravdu
zřejmě jediné, které se v naší situaci
dá najít. Jiné tam prostě není.
•• Máte představu o síle soupeřů,
na které v zápasech o záchranu narazíte?
„První ligu znám, neboť soutěž hraji
v rámci hostování. Ty nejlepší kluby
mají v kádrech zkušené hráče z Kooperativa NBL a sestavy to nejsou vůbec špatné. Bude záležet na tom, jak k

„Hrajeme o zbytky cti,“ uznává
Martin Novák
pro Večerník

exkluzivní rozhovor

Ladislav VALNÝ

že se z posledního místa nedosta- v herním rytmu...

•• Sezónu dohráváte s vědomím, •• Před baráží alespoň zůstáváte

nete. Je těžké mít v takových zápasech dostatečnou motivaci?
„Není to snadné, vlastně už o nic nejde...
Ani soupeřům a podle toho to vypadá.
My hrajeme o nějaké zbytky naší cti.“

venská Handlová, s níž prostějovské PROSTĚJOV S koncem sezóny dostává stále větší prostor v senaděje prohrály 32:68. Stříbrné me- stavě Orlů Martin Novák (na snímku). Proti Jindřichovu Hradci
daile jsou přesto velkým úspěchem i Ostravě nastoupil v základní sestavě a v obou případech se dona konci těžké sezóny.
stal ve statistikách přes deset bodů. Ani s jeho pomocí Orli v zápasech neuspěli a tak basketbalista neměl příliš důvodů k radosti.
„Nějakou výhru už by to chtělo,“ říkal nevesele po posledním zápase v Ostravě Novák.

www.
vecernikpv.cz

Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

30:27

stupně nám začala fungovat obrana
a chytil se Honza Mayer. Z rychlých
protiútoků jsme se trhli na poměrně
velký rozdíl a při takovém stavu se
hraje dobře,“ neskrýval spokojenost
s průběhem první půle Jiří Grepl, lodivod Sokola Kostelec na Hané-HK.
Jeho svěřenci pokračovali v nastaveném trendu i po změně stran. Soupeře drželi na distanc a prosazovali
se po hezkých kombinacích i z rychlých kontrů. Deset minut před koncem vedli domácí sedmibrankovým
rozdílem (26:19) a o vítězi nebylo
pochyb. Soupeř však nesložil zbraně
a i za tohoto stavu neztrácel útočnou
chuť. Domácí borci v závěru polevili, hráli spíše na efekt a dovolili hráčům z Vysočiny zkorigovat na pro
ně lichotivý konečný rozdíl - 30:27.
„Předvedli jsme velice slušný výkon.
Samozřejmě tam byly výjimky, kdy

SO KOS
S VM

kluci začali dělat hovadiny. Jsem
tentokrát hodně spokojený,“ nenašel
moc chyb na představení svého celku Jiří Grepl.
Kostelec si tak výhrou pojistil
konečnou čtvrtou příčku a teoreticky může ještě útočit na bronz.

házená

39

V posledním kole by ale museli
Hanáci zvítězit v Ivančicích více
než tříbrankovým rozdílem. „Teoretická šance je. Měli bychom být
kompletní, určitě budeme chtít vyhrát. Snad se to podaří, ale v Ivančicích se nehraje lehce,“ zamyslel

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

se Jiří Grepl. Závěrečné vystoupení
letošního ročníku absolvují borci
Kostelce na Hané v sobotu 6. května
od 17:00 hodin.
Statistiky z utkání a výsledkový servis 2. ligy, skupiny JM najdete na
straně 22

Do palebné pozice se ítí kostelecký házenká Filip Doiák a veze se tak další gól. Foto: Zdenk Vysloužil

BYLI JSME
U TOHO

Kostelečtí se házenou
skvěle bavili
POHODOVÁ ROZLUČKA tentokrát

útoku a také suverénní zakončení. Zezadu navíc mužstvo podporoval parádními zákroky brankář Mayer a diváci se tak mohli házenou bavit stejně
jako hráči na place. Prim v útočném
snažení hrála dvojice Přikryl - Dořičák, která z prvních devíti domácích
gólů vsítila osm. Ke cti soupeře z Velkého Meziříčí slouží, že se nesnížil
k tvrdým obranným zákrokům a hru
nerozkouskoval. Duel tak v prvním
poločase plynul bez větších prodlev
a výsledkem byl pětibrankový poločasový náskok Kostelce – 17:12.
„Začali jsme trochu nervózně, ale po-

KOSTELEC NA HANÉ Solidní domácí tečku za nadstandardně vydařenou jarní částí mají za sebou házenkáři Kostelce na
Hané. Se soupeřem z Velkého Meziříčí si pohrávali od začátku
až do konce, a i když je konečný výsledek jen tříbrankový, o tom,
kdo uzme body, nebylo po celých šedesát minut nejmenších
pochyb. „Konečný brankový rozdíl je zavádějící. Opravdu jsme
tentokrát neměli problém,“ potvrdil domácí trenér Jiří Grepl.
Dvoubodový zisk tak Kosteleckým zaručuje konečnou čtvrtou
příčku a při výhře v posledním kole na hřišti Ivančic by ještě
mohl cinknout i bronz!

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
Domácí parta nastoupila do utkání
jedenadvacátého kola jihomoravské
skupiny druhé ligy v nezvyklé pohodě. Po počátečním oťukávání nasadili Kostelečtí v neděli dopoledne ke
strhujícímu tempu pětibrankovou
šňůrou a odskočili soupeři na 7:2.
K vidění byly rychlé přechody do

••

••

stejné sestavě, tak jsme mohli být i výše. Klidně
se mohlo hrát o postup.“
Vypadá to, že skončíte na čtvrtém místě. Nemrzí, že to není medaile?
„Mrzí, nemrzí... Ono to možná vyzní blbě, ale
jestli být druhý nebo pátý je vcelku jedno. Postupuje jen první, medaile se nedávají.“
V předchozím kole jste hráli o třetí místo
s Maloměřicemi ve skvělé atmosféře, i když
jste prohráli, byl to asi vrchol jarní části...
„Zápas to byl solidní, na druhou ligu v dobrém
tempu. Měli jsme slabší obranu než soupeř
a to rozhodlo. Dali jsme třiatřicet branek, což je

••

••

••

dost, ale dostali o tři víc. Na tolik branek by se
doma nemělo prohrávat.“
Pořád ale ještě máte teoretickou šanci...
„Tak ještě by se to dalo uhrát. V Ivančicích to
ale rozhodně nebude lehký zápas. Pokud tam
však pojedeme v této sestavě a budeme stejně
bránit, máme velkou šanci vyhrát.“
Jak vypadá vaše další působení v Kostelci?
„Momentálně jsem pořád hráčem Kostelce
a myslím si, že se domluvíme, abych zde pokračoval. Hlavní slovo ale bude mít Zubří.“
V případě, že zůstanete, přemluvíte i Filipa
Dořičáka, aby nadále pokračoval na Hané?

„To záležíí hlavně na
lím si ale,
něm. Myslím
m nejen
že ukecám
Filipa. Rádd bych
eště něpřemluvil ještě
echáme
koho. Necháme
né. Poto otevřené.
třebovali bychom
ojku. Možná se
pivota a spojku.
podaří oba posty. Já jsem
jený, zahraji si
zde spokojený,
kecám s kamav klidu, pokecám
Foto: Zdenk Vysloužil
ěv)
rády.“ (úsměv)

„Možná ukecám nejen Filipa,“ usmívá se kostelecké křídlo Pavel Přikryl
••

mů. Na výsledku to sice není poznat, protože
jsme v závěru polevili a zkoušeli některé věci.“
Jste na konci sezóny, panuje spokojenost?
„Já osobně jsem rozhodně nečekal, že budeme
tak nahoře. Ukázalo se ale, že máme silný mančaft. Myslím, že kdybychom byli na podzim ve

KOSTELEC NA HANÉ Jeho náskoky z křídla dělají každému soupeři velké problémy. Hráč extraligového Zubří a odchovanec kostelecké házené Pavel Přikryl
(na snímku) se v utkání s Velkým Meziříčím prostřílel k sedmi gólům. Se svým parťákem Filipem Dořičákem pak byli největšími střeleckými esy domácího souboru. Jestli ale budou oba pokračovat na Hané i v příští sezóně, není jisté.

Zdeněk VYSLOUŽIL

••

Zápas jste odehráli v pohodě, že?
„Tak nějak. (úsměv) Počítali jsme s tím, že bychom utkání měli zvládnout v klidu, pokud budeme v plné sestavě. To se stalo a myslím si, že
jsme byli celý zápas lepší a vyhráli bez problé-

Prostějovští házenkáři Sokola II. se doma „Padat nebudeme,“

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

29:33
cí soubor na desátou příčku dvanáctičlenné tabulky.
Prostějovští házenkáři se utkají
v závěrečném kole s Napajedly na
jejich půdě. Utkání se hraje tuto neděli 7. května od 11:00 hodin a při
nepříznivé výsledkové konstelaci
může Sokol II spadnout na předposlední pozici znamenající sestup!
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

SOK PV
H TIŠ

Domácí borci se proti erné hrázi Tišnova píliš neprosazovali. Foto: Zdenk Vysloužil

čtyři góly (12:16) a zvláště výkon
k obratu nesměřoval.
Druhá půle pokračovala v duchu
závěru první. Hosté kontrolovali
náskok, ale přestali klást důraz na
obranu. Hanákům tak svitla naděje
na zvrat, když podnikali do otevřené
obrany rychlé protiútoky. Po deseti
minutách se Sokol II. dokázal dotáhnout na rozdíl jediné trefy (19:20),
ale zbytečné ztráty posadily soupeře
zpět do sedla - 20:24. Osud Prostějovanů tak byl zpečetěn a ani pokus
o křečovitý závěrečný nápor nevyšel.
Tišnovští si tak připsali zaslouženě
dva body a přikovali trápící se domá-

PROSTĚJOV Jedním z nejzkušenějších hráčů současného torza prostějovského týmu je pivot
Tomáš Jurík (na snímku), který
pamatuje se Sokolem II mnohem
lepší časy. Současná situace mu tak
rozhodně není lhostejná. Tradiční
házenkářská bašta střední Moravy
je totiž v akutním ohrožení pádu
z druhé ligy!

••

Jak byste zápas zhodnotil?
„Velice těžce... Prohráli jsme a potřebovali vyhrát. Bohužel se nepodařilo.
Všichni se už těšíme, až tahle sezóna
skončí. Musíme se doléčit a připravit
se na další ročník lépe.“
Co bylo hlavní příčinou porážky?
„V kvalitě na spojkách. Tišnov je měl
lepší než my. Naši kluci, kteří jsou předělaná křídla, těmhle ostrým spojkám
soupeřů nemohou konkurovat.“

••

Zdeněk VYSLOUŽIL

••

••

Foto: Zdenk Vysloužil

Vy už v prostějovském dresu
něco pamatujete. Myslíte, že je to
nejhorší sezóna?
„Co se týká marodky a výsledků, hlavně na jaře, tak stoprocentně. Takovou
krizi nepamatuji.“
Jaká je vůbec atmosféra v kabině?
„Tak není to ideální... Všichni ale víme,
na čem jsme a jaká je situace. Snažíme
se vždycky připravit na nejbližší zápas
co nejlépe. Chceme to urvat alespoň
bojovností, ale nedaří se.“
Nemáte strach, že byste mohli
sestoupit?
„Nějaké informace o možném sestupu
samozřejmě v kabině probíhají. Nevíme ale vůbec, jak to nakonec bude.
Já osobně si myslím, že se sestupovat
nebude vůbec nebo pouze jeden tým
a tím je Juliánov. Chtěli bychom se ale
samozřejmě posunout v tabulce výš
a mít jistotu bez následných administrativních úkonů.“

••

loučili porážkou a může je potkat SESTUP! věří Tomáš JURÍK

nasvědčoval, že by se to mohlo konečně podařit. Rychlé vedení 3:1
a následně 5:3 vlilo trochu optimismu do prořídlého hlediště. Postupně se však ve hře Sokola II. začaly
objevovat zbytečné technické chyby
a sehraná parta hostů začala tlačit na
pilu. Čtyřbranková šňůra Tišnova
mezi patnáctou a dvacátou minutou
znamenala obrat na 7:10 a domácí tým tak dostal první tvrdé K.O.
V poločase pak Prostějovští ztráceli

PROSTĚJOV Další tryzna. Prostějovští házenkáři se ani v posledním domácím zápase letošní sezóny příliš nevyznamenali.
Rozklížený mančaft v sobotu dopoledne nestačil na v pohodě
hrající Tišnov, který přijel na Hanou pouze se sedmi hráči do pole! Přesto to na Sokol II. stačilo...„Oni v takovém počtu hrají celou
sezónu. Jsou dobře fyzicky připravení a zvládají to,“ konstatoval
domácí trenér Svatopluk Ordelt. Hostující tým sice na začátku
prohrával, ale jakmile se dostal do provozní teploty, skóre otočil
a bez větších problémů dotáhl utkání k čtyřbrankovému vítězství. Večerník utkání sledoval naživo.

původní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
Házenkáři Prostějova vstupovali do
utkání 21. kola jihomoravské skupiny druhé ligy s odhodláním odčinit ostudnou porážku z minulého
týdne z Juliánova. Úvod střetnutí

POHLEDEM TRENÉRA
Svatopluk ORDELT - TJ Sokol II. Prostìjov:
„Čekal jsem těžký zápas, soupeř má kvalitní tým. V utkání jsme měli několik
šancí k obratu, několikrát se nám podařilo dotáhnout na jeden gól. Vlastními
chybami jsme však soupeři opět dovolili odskok. V závěru jsme už neměli síly
na zvrat, chybí nám vyloženě razantní spojka. Možný sestup? Kluci se snaží,
není to o tom, že by to někdo vypustil. Máme spoustu zraněných, prakticky netrénujeme. Na hřišti nejsme odevzdaní. Bojujeme, ale nestačí to. Na psychiku
mužstva určitě dobře nepůsobí, že se pořád prohrává. Jaro je špatné...“

zápasu zavolal, že do Kostelce nedorazí! „Zavolali, že mají jen pět hráčů
a nepřijedou... Nepřijeli a rozhodčí
to uzavřeli. Vyhrajeme tedy kontumačně,“ popisoval anabázi zklamaný
Alois Jurík, trenér mladších dorostenců Centra Haná.

Zdeněk VYSLOUŽIL

Jednání největšího konkurenta je pro
všechny zainteresované nepochopitelné. „Nerozumím tomu. Měl hrát první
s druhým, byli pořád ve hře, vždyť měli
jen tři body ztrátu. Navíc čtyři jejich
mladší dorostenci nastoupili včera za
starší dorost. Nevím, co k omu mám
říci,“ krčil bezradně rameny Jurík
a pokračoval: „Mrzí mě to vůči klu-

kům. Závěr sezóny jsem si tak nepředstavoval. Zasloužili jsme si odehrát poslední zápas sezóny doma. Chystala se
sem spousta rodičů a byla by perfektní
atmosféra. Kluci se tak odměny za celoroční dřinu nedočkali...“
Mladíci z Centra Haná zakončí vydařenou sezónu už jako jistý vítěz
druholigové soutěže v Novém Jičí-

ně. Podle rozpisu soutěže by měli
hrát ještě baráž o postup do elitní
soutěže s vítězem jihomoravské
skupiny. „Naším cílem bylo vyhrát
druhou ligu. Na postup však nemyslíme, dopředu jsme avizovali, že
v kategorii mladšího dorostu příští
rok tým nepostavíme,“ prozradil Večerníku Radek Flajsar, klubový šéf

Centra Haná. Vítězem jihomoravské
skupiny je Telnice, která však také
nechce postupovat... „Uvidíme, jestli
se bude muset baráž odehrát nebo
nakonec ne. Hodláme ještě jednat
s Telnicí i se svazem. My bychom raději nehráli a pro kluky sehnali nějakého zvučnějšího soupeře na exhibiční závěr sezóny,“ nastínil.

VYHRÁLI, ALE NESLAVILI: Zlín se ke šlágru nedostavil!
KOSTELEC NA HANÉ Výhra
s hořkou pachutí. Mladší dorostenci
TJ Sokol Centrum Haná, kteří celou
sezónu vládnou druholigové soutěži
skupiny Sever, se těšili na korunovaci svého snažení. Ptřijít měla v neděli
po poledni, kdy v domácím prostředí hostili v tabulce druhý Zlín.
Soupeř však hodinu před startem

40
drobnohled

letos slavíme jubileum...
Úterý 2. května 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

DOMÁCÍ HRÁČI A PENÍZE, DVĚ PODMÍNKY PRO ÚSPĚCH

rulety. Někdy je z toho výhra, jindy
skončí hledání neslavně. Pak následuje hráčská výměna spojená s dalším
výběrem nebo se klub smíří s tím, že
hráč v lize jednou zazáří a jindy propadne a nechá basketbalistu v kádru
po celou sezónu. Tím ale vlastně
rezignuje na týmový úspěch, což potvrzují statistiky z probíhajícího ročníku Kooperativa NBL. Třeba mezi
šesticí nejlepších střelců je hned pět
Američanů. Pouze Dominez Burnett
hraje play-off v Pardubicích. Ostatní
nastupují za celky ze spodní poloviny
tabulky. Jednou nastřílí třicet bodů,
jindy jsou neviditelní...
„Je to takové tahání králíka z klobouku. Někdy se trefíte, příště to
bohužel nevyjde. Během této sezóny
jsme neměli štěstí... Potřebovali jsme
křídlo, vrátil se Dylan Talley, ale nebylo to ono. Pak přišel Torrence Dyck,
jenže ten se zase zranil,“ krčí rameny
prostějovský asistent David Hájek
a připomíná, že důležitý je také čas,
kdy nový hráč do klubu přijde. „Stačí
se podívat na Ostravu. Tým tam dali
dohromady v srpnu a vyhrávat začali
v únoru,“ poznamenává jen s malou
nadsázkou Hájek.
Někdy se ovšem kluby trefí naprosto přesně, pak je zahraniční akvizice
oporou. To se povedlo právě s Burnettem pardubickým funkcionářům.
Američan je nejužitečnějším hráčem
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celého týmu. Největší trefou Pro- si pomoci. Tou je výchova vlastních
stějova v posledních letech bylo odchovanců. Chce to ovšem velkou
angažování Gina Lawrence. Ame- trpělivost a čas. Hodně času. Protože
rický rozehrávač přišel ze Sloven- v každém ročníku budoucí ligovou
ska a v sezóně 2010/2011, málem hvězdu nenajdete, někteří talentovaní
dotáhl spoluhráče až k titulu. Dnes hráči dají v juniorském věku přednost
patří mezi nosné hráče Nymburka. studiu, jiní odejdou za lepší nabídkou.
„Každý hráč je jiný. Je hodně věcí, kte- Ale pokud klub tuto cestu podstoupí,
ré výkon cizince ovlivňuje. Třeba jak může být za čas odměněný. Bude mít
rychle si zvykne na kolektivní evrop- v seniorském kádru hráče, kteří mají
ský basketbal. Některým hráčům se ke klubu vztah, znají prostředí a dá se
stýská a pak hrají pod své možnosti. předpokládat, že v zápasech před svýJiné nevezme kabina. Je toho hodně. mi kamarády a blízkými nic neošidí
I proto je lepší, když základ kádru a budou spíše dorůstat do pozice lídtvoří Češi a ti se případě doplňují rů týmu.
o cizí posily. Je to ale hodně o penězích. „Vychovat vlastní hráče a přivést je
V praxi se ukazuje, že hlavně Ameri- do prvního týmu je hodně složité.
čané jsou levnější než Češi,“ srovnává Ale i tak bych si přál, aby jednou byli
ceny na basketbalovém trhu předse- v mužském kádru především Prostějované... O to se všichni snažíme. Ve
da BK Orli Prostějov Ivan Pospíšil.
všech věkových kategoriích děláme
Odchovanci? Bìh maximum, aby se to jednou povedlo. Při pohledu na naši soupisku je
na dlouhou tra
zřejmé, že na zabudování mladých
Při absenci volných tuzemských hrá- do ligové sestavy pracujeme,“ říká
čů na trhu existuje jedna cesta, jak Pospíšil.

Ligové minuty už sbírají Adam
Goga, Martin Nábělek, František
Váňa nebo Viktor Vašát. Marek Sehnal, který je s Prostějovem spjatý
už do roku 2009, se už stačil probít
do základní sestavy. „Z pohledu českých hráčů nejde přehlédnout, že
je tady několik starších kluků a pak
mladí. Bylo by fajn, kdyby jednou
tým stál na odchovancích. Třeba
se to podaří,” přeje si Goga, jeden
z prostějovských talentů.
Prostějovský basketbal prožívá těžkou sezónu. Nejdříve se nedostal do
skupiny A1, po sérii porážek spadl
do skupiny o udržení a v ní se nedokázal vyhnout baráži. Za několik
dnů bude hrát o udržení soutěže.
Třeba ale právě probíhající soutěžní ročník přinese za pár let ovoce
v podobě návratu do popředí ligové
tabulky. I to Kooperativa NBL v posledních letech pamatuje. Baráž hrála před pěti lety i Opava. A po dvou
letech v lize brala bronz, letos je opět
v semifinále...

2012/2013
2
Matej Venta (Slovinsko), Austin Dufault (USA)
2013/2014
0
2014/2015
1
Dylan Talley (USA)
2015/2016
1
Brett Roseboro (USA)
2016/2017
8
Rayshawn Simmons, Andrew Dikas, Darion Rackley, Brian
Fitzpatrick, Torrence Dyck, Ethan Jacobs, Dylan Talley (všichni USA), Maksym Kulon (Polsko)

Zdroj: Pv Veerník

cizinci (s výjimkou slovenských hráèù)
na soupisce prostìjova

Stídaka letošního týmu Orl je plná zahraniních posil, výsledky to však nepineslo. Jedním z mladých talent, který v legionáské konkurenci dostává šanci v prvním
výbru prostjovského klubu, je rozehráva Martin Náblek (na snímku s míem).
2x foto: Zdenk Vysloužil a archív Veerníku

Sázka na cizince klubům v nejvyšší soutěži basketbalistů
příliš nevychází, letos sáhli vedle zejména prostějovští Orli

Při absenci tuzemských hráčů se
kluby obracejí do ciziny, většinou na
zámořský trh, a hledají poklad mezi
mladými basketbalisty z amerických
univerzit. Výběr připomíná hraní

Amerièané
kluby nespasí

šan Pandula, Ondřej Kohout, Kamil
Švrdlík a Radek Nečas. Přestoupili
také další domácí hráči David Šteffel,
Radovan Kouřil a v průběhu letošní
sezóny exodus dokonali Jan Tomanec, Lukáš Palyza, Pavel Slezák a Roman Marko.
„Za dva roky nás opustilo třeba
pět pivotů. Nahradit takový počet
z domácích zdrojů prostě nejde.
Nejsou nebo mají nereálné požadavky. V létě jsme zkoušeli získat jednoho podkošového hráče
a nabídli z našeho pohledu nadstandardní nabídku. Řekl, že je
to málo,“ poznamenal Fridrich.
Jméno ani sumu nechtěl prozradit.
Z různých zdrojů však vyplývá, že
jde o basketbalistu, který v sezóně v průměru hraje čtrnáct minut
a odmítl sedmdesátitisícový plat.
Domácí hráči si uvědomují, že klubům nabízí svoji kvalitu a také ochotu
plnit stanovenou taktiku a chuť hrát
týmově. „To u cizinců často neplatí,
jsou to spíše individuality. Češi se
navíc mezi sebou v kabině srovnají.
Když je problém, vyříkají si ho. To je
ta chemie, která přináší výhry,““ míní
manažer Orlů.

PROSTĚJOV Stačí se poexkluzivní
dívat na soupisky všech
ví
zpravodajství
tuzemských basketbalok
pro Večerník
vých týmů a je zřejmé, co
Ladislav
je zapotřebí k ligovému
VALNÝ
úspěchu. Klíčové je pochopitelně odpovídající ekonomické zázemí, bez toho
to prostě nejde v žádném sportu. Předminulá sezóna,
v níž se téměř zkrachovalý tým Prostějova v sedmi lidech
dostal až do finále, je naprosto výjimečný úkaz a její aktéři budou tento úspěch jednou popisovat vnukům jako
pohádku o zázraku. Důležitou podmínkou je také složení
sestavy. Medaile se prakticky nedá získat, pokud v týmu
nemáte kvalitní osu z českých basketbalistů. Kádry postavené především na zámořských hráčích totiž historicky nepatří mezi úspěšné. „Kluci z Ameriky si honí vlastní
statistiky. Naši soutěž berou jako možnost posunout se
dál. Česká liga je pro ně přestupní stanice,“ shodují se basketbalisté i funkcionáři v Kooperativa NBL.

Chemie z èeských
ingrediencí
Pojem „týmová chemie“ není v žádné
encyklopedii popsán přesnou definicí, přesto je týmová pohoda naprosto nezbytnou podmínkou úspěchu.
U kolektivního sportu to platí minimálně dvojnásobně. Parta bojovníků, kteří jsou ochotni pomoci
spoluhráči, dokáže víc než sobecká sestava, v níž si každý hlídá svá
osobní čísla. Takto složený kádr
má sílu. Obecně platí, že týmovými
hráči jsou spíše tuzemští basketbalisté
než zahraniční akvizice, které klidně
během sedmi sezón vystřídají v osmi
zemích klidně deset klubů.
„Chtěli bychom mít v sestavě výhradně naše hráče. Několik let se nám
dařilo jít česko-slovenskou cestou
a přinášelo to úspěchy. Ale tuzemských špičkových basketbalistů je na
trhu velký nedostatek a kluby se o ně
přetahují. Vzhledem k našim ekonomickým možnostem jsme je nedokázali udržet. S tím se nedá bojovat.
Když hráč dostane lepší nabídku,
odejde,“ krčí rameny Petr Fridrich,
generální manažer Prostějova.
Orli měli naposledy k dispozici tým
bez Američanů v sezóně 2014/2015,
o rok později byl jediným hráčem se
zámoří Dylan Talley. Klub hrál ligové
finále, vyhrál český pohár. Od té doby
ale do jiných klubů odešly opory
a současně velké osobnosti v kabině.
Do Pardubic postupně zamířili Du-
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