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PROSTĚJOV O nešťastné
události nebyla v prvních májových dnech nouze. Zatímco
na velodromu „pouze“ tekla
krev a padaly zuby, ze silnic
přišla jedna smutná zpráva...
(red)

2

letos slavíme jubileum...
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rubriky
Večerníku

NA VÁŠ NÁMÌT



Michal KADLEC


Prostějov (mik) - Strážníci městské
policie se během své služby dostanou k všelijakým případům. Ale ten
z neděle 30. dubna byl docela roztomilý, a hlavně se šťastným koncem.
Společně s hasiči totiž zachránili ježka! „Hlídka asistovala hasičům při
záchraně zvířete v ulici Pod Kosířem
u dětského dopravního hřiště. Zde
byl ježek zapadlý v díře, ze které se
sám nemohl dostat. Po vysvobození
byl vypuštěn na svobodu,“ prozradila Tereza Greplová, tisková mluvčí
z Městské policie Prostějov.

PROSTĚJOV Čtenářka Večerníku
nás předminulý týden upozornila na
sakramentský zádrhel. Představte si,
že v pošmourné dopoledne lije jako
z konve a nějakého chytráka předtím napadlo zabetonovat jeden z kanálů na silnici před supermarketem
Billa v Plumlovské ulici... Výsledkem
toho byla úplná potopa!
Jak je vidět z našeho snímku, řidiči ale obrovskou kaluž „přebrodili“
většinou statečně, i když za volanty
svých vozidel nešetřili peprnými poznámkami.
Takže, už nemůžeme říkat, ať se za
kočárem práší, nýbrž že od kočáru
stříká voda!


Prostějov (mik) - Postavit krytý
padesátimetrový bazén nebo jen poloviční? Téma, které aktuálně hýbe
místním děním a sepisují se petice.
Vedení magistrátu se musí rozhodnout už na začátku června při jednání zastupitelstva. Ředitel Domovní
správy v Prostějově se Večerníku
svěřil, že ani on sám ještě neví, ke které alternativě se přiklonit. „Pánové
a dámy na radnici budou mít složité
rozhodování. Větší bazén by uvítali
zdatní plavci, ten menší zase důchodci či děti. Nikdy se nezavděčíte
všem,“ podotkl Vladimír Průša.


Prostějov (mik) - Dopravní problémy
v Olomoucké ulici se prohlubují. Zejména kvůli semafory řízené křižovatce
s ulicí E. Valenty se každé odpoledne
tvoří neuvěřitelně dlouhé fronty aut.
„Ve čtvrtek odpoledne jsem sjížděl
z dálnice u Teska a už odbočovací pruh
z ní byl ucpán. Na křižovatku s Vápenicí
v Prostějově jsem dojel až za jednadvacet minut. Měřil jsem to,“ stavil se jeden
z řidičů svěřit se v redakci Večerníku se
svým poznatkem.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

     

ttÁUFSâtt

Úspěšný mladý zbitý muž. „Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže
nedostal pár do nosu,“ konstatoval Winston Churchill. Z tohoto pohledu to mají
dnešní mladíci stále těžší a těžší. Téměř každá rvačka totiž může skončit u soudu.
Stalo se to i v případě bitky mezi Danielem Kolářem a Michalem Bradáčem. Přestože rvačku vyprovokoval prvně jmenovaný, odsouzen byl ten druhý...

tt4UʭFEBtt

Kritické místo. Každý, kdo rád jezdí na kole, běhá či se jen prochází kolem říčky Hloučely, to místo zná. Pokud se podél vody chcete dostat až do Mostkovic,
pak nejprve křižujete takzvanou Tichou a posléze i komunikaci vedoucí ve směru
na Ohrozim. Ta je naopak řádně hlučná, neboť po této silnici auta frčí často velmi
rychle. Kdo tudy přejíždí, přebíhá či přechází, musí být opatrný. To bohužel neplatilo o osmatřicetiletém muži, kterého zde srazila dodávka. Na místě zemřel.

ttɇUWSUFLtt

Poslední zvonění? Děti, které bezohledně zvoní na zvonky, utečou, dospělí uličníci vám nabídnou levnější energii. Další případ byl nahlášen v Janáčkově ulici,
strážníkům se nedaleko podařilo odchytit dva muže ve věku osmadvaceti let. Nyní
je čeká pokuta. Doufejme, že to po vzoru maturantů bylo jejich poslední zvonění.

tt1ÈUFLtt

Absolutní scrabble. Víte, jak okamžitě vyhrát scrabble? Stačí písmenka umístit
tak, aby vytvořila jméno Chuck Norris. Toho si jsou jistě vědomi i studenti SOŠPO, kteří v převleku za písmenka této oblíbené hry vyrazili do letošního majálesového průvodu. I tentokrát prostějovský svátek studentů představoval skutečný
gejzír kreativity a vtipu.

tt4PCPUBtt

Chyťte ho, jestli to dokážete! Pavel Dvořák z Prostějova nejprve ve výtečném
čase skončil druhý na Čehovské desetitisícovce, aby se následně na kole přesunul
do Vrchoslavic, kde zvítězil v šestikilometrovém Běhu osvobození. Toho prostě jen
tak nedoběhnete...

tt/FEʏMFtt

Ruští osvoboditelé z USA! Československo z velké části osvobodilo USA čili
Udatná Sovětská Armáda... Připomenout si tento fakt mohli všichni, kteří se zúčastnili pietních aktů u příležitosti příjezdu Kolony vítězství organizované Klubem
vojenské historie Dukla.

tt1POEʏMÓtt

Vyhráli jsme? A nad kým? Včera jsme státním svátkem mohli oslavit Den vítězství. Současná úroveň historického povědomí a všeobecný způsob vyjadřování
vlastenectví přímo vybízí k představě, že se mnozí z nás v tento den již brzy budou
ptát: A nad kým jsme to vlastně zvítězili? Nad Kanadou, Švédskem, Finskem či
snad nad Slovenskem...?



POTOPA
U BILLY!

Agentura 
Noc kostelů letos v Prostějově nebude, pánbíčkáři nemají dost lidí,
kteří by návštěvníky svatostánků
provedli interiéry i kostelními zahradami. Co se dá dělat. Ovšem
jak Agentura Hóser zjistila, vedení
magistrátu ve spolupráci se strážci
zákona a hlavně nesčetnými prostitutkami přišlo s ojedinělou náhradou za oblíbenou každoroční akci.
„Noc kostelů přitáhla každý rok
do Prostějova tisíce návštěvníků
i z dalekého okolí. Ti lidi přije-

 

  

Policie vzala vítr z plachet. Prostějovská kriminálka zjistila pachatele
poničení repliky náhrobku rabína
Horowitze v parku ve Studentské
ulici. Umělohmotnou desku přelomilo dítě školního věku! Policisté
vzápětí zdůraznili, že antisemitistický či xenofobní motiv jsou absolutně vyloučeny. Co na to Židé?

dou i letos, ale co s nimi? Kostely
budou zavřené a my tady na sebe
budeme čučet jako na přízraky,“
ulevila si viditelně zaskočená
primátorka Prostějova Alena
Rašáková. Vzápětí pak ale přišla
s řešením, které už schválila rada.
„Uspořádáme Noc bordelů! Tento
pracovní název ale na pozvánky
nenatiskneme, zvolíme označení
Noc nevěstinců. Dohodli jsme se
tak se všemi dvaatřiceti majitelkami veřejných domů v Prostějově,“ šokovala.
Agentura Hóser si její zprávu
ověřila a zjistila, že je to pravda!
„Primátorka si byla náš bordel
prohlédnout a hodně se jí tady líbilo. Okamžitě jsme si plácly, já
klidně nechám svůj podnik jeden

KRIMI


Představte si, že v nádherném
jarním počasí hodláte zahájit
chatařskou sezónu. Odjedete z Prostějova plni radosti,
a když dorazíte na místo, najdete svoji „kolébku“ klidu
lehlou popelem! Této otřesné
vize se bohužel dočkal majitel, jehož rekreační zařízení
navštívil zloděj a žhář v jedné
osobě...

140 000
Policisté teď vyšetřují případ,
kdy se stále neznámý pachatel vloupal do chaty na Prostějovsku, ukradl zde pivní
přepravku za pár stovek, poničil nábytek a další vnitřní
zařízení, aby vzápětí v chatě
založil požár. Vyšetřovatelé
zatím odhadli škodu na sto
čtyřicet tisíc korun. Snad měl
majitel chatu řádně pojištěnou...

www.
vecernikpv.cz

 

 

Tragédie na silnici. Prostějovsko
během minulého týdne zaznamenalo první smrtelnou událost při
dopravní nehodě. Dodávka smetla
na silnici do Ohrozimi osmatřicetiletého muže, který neměl absolutně
nejmenší šanci přežít. Otázkou je,
kdo za neštěstí může. Zdejší lidé tvrdí, že řidiči tudy jezdí jako šílenci...
Foto: Michal Kadlec
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den naprosto otevřený pro veškerou veřejnost. Kdo chce, bude si
moci užít s mými zaměstnankyněmi a jiní se budou moci třebas jen
dívat,“ informovala Liliana Roztažnožková, majitelka nevěstince
na hlavním náměstí. „Přestože je
prostituce zákonem zakázaná,
přítomnost bordelů v Prostějově
tolerujeme. A pokud chce město
uspořádat Den nevěstinců, nemáme nic proti tomu. Strážníci
budou dělat, že nic nevidí,“ zareagoval Jan Nagymároš, velitel
Městské policie Prostějov.
Agenturu Hóser kromě jiného překvapilo, že je ve městě tolik veřejných domů, kde se provozuje placená láska. „Ženské si u nás vydělají
padesátkrát tolik, než kdyby šly dě-

lat pokladní někam do supermarketu. A to byste se divili, které ženské patří mezi mé zaměstnankyně!
Stejně byste valili bulvy, kdybyste
poznali některé naše zákazníky!
Však přijďte, při Dni nevěstinců se
vše dozvíte,“ láká redaktory další
prostějovská bordelmamá Nikita
Bezčepičková.
Sami jsme tedy zvědaví a exkurzi
do některého z otevřených nevěstinců začátkem června určitě neodmítneme!
Za Agenturu Hóser Majkl

K zápisům do mateřských škol
dorazilo minulý pátek celkem 606
dětí, což je více než vloni. Ale pozor,
radní ještě zkoumají, kolik z tohoto počtu je takzvaně duplicitních,
což znamená, že v některých případech je mohli rodiče přivést v jediný
den do více mateřinek. Každopádně zápisy proběhly bez problémů.
 

JIØÍ KRAMPOL
& RADIM UZEL

5FYUWڀUÏUPSVCSJDFKFTNZÝMFOâ 
OJLUFSBLQSBWEJWâBڀSFEBLDF
7FʊFSOÓLVTFPEOʏKEJTUBODVKF

PÁTRÁNÍ

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

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

JAROSLAV KULHAN
se narodil 26. října 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 6. prosince
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 50 do 53 let, měří mezi 170 až 180
centimetry, má střední postavu, zelené
oči a hnědé vlasy. Nosí knír.
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Foto: Michal Kadlec

Populární a známá dvojice se ve čtvrtek odpoledne objevila v Azylovém
centru pro matky s dětmi v Pražské
ulici. Herec a moderátor společně se
sexuologem se přijel do Prostějova
zúčastnit charitativní akce. S Petrem
Michkem a Miladou Sokolovou
věnovali peníze a oblečení.
 

„OCHUTNAT
TA PIVA
VŠECHNA,
TAK SE Z TOHO
POSERU!“
Radim Krampol z Prostějova
dorazil na Pivní slavnosti
s elánem, ale na všech
osmdesát
druhů piva si rozhodně
netroufl. Stačilo prý dvacet...
POÈASÍ v regionu
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letos slavíme jubileum...

Úterý 9. května 2017
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

3

Zastupitel JUDr. Augustin

TCHÁNOVRAH
,
- m*-4i

PROSTĚJOV Týdny, které prostějovskému zastupiteli Josefu Augustinovi (KSČM) zbývají do chvíle, než
stane před soudem, se zřejmě dají
počítat už jen na prstech jedné ruky.
Bývalý radní, který byl na tuto funkci
donucen rezignovat, nepodával v letech 2010 až 2014 daňová přiznání.
Tohoto prohřešku se přitom dopustil už podruhé během uplynulých
deseti let.
Jak se Večerník aktuálně dozvěděl, že
Okresní státní zastupitelství už prostějovskému soudu předalo kompletní
obžalobu. Nyní se jen čeká, kdy soudkyně Otrubová stanoví termín prvního projednávání. „Mohu potvrdit, že
obžalobu na obviněného jsem soudu
předával. Každým dnem by měl být
znám termín prvního přelíčení. Doktor Augustin je obžalován z přečinu
zkreslování údajů o stavu hospodaření
a jmění,“ prozradil státní zástupce Jaroslav Miklenda.

   

Prostějovskému zastupiteli hrozí až
dva roky vězení. Pokud bude skutečně
odsouzen, reálně mu hrozí i konec jeho
dlouholeté advokátní praxe. Večerník
se snažil během minulého týdne získat
jeho vyjádření, ale nepochodil. „Jsem
mimo Prostějov a bohužel se nedostanu
ani k e-mailu. Pošlete mi SMS zprávu,
odpovím vám takto,“ slíbil v pátek ze
zahraničí Josef Augustin. Jeho reakce
jsme se ani prostřednictvím „esemesky“
bohužel nedočkali.
(mik)

  

K„ ROUTÍ“ TREST
V OSTROVE
Michal KADLEC

zjistili jsme

BEDIHOŠŤ Osmašedesátiletý Antonín Pospíšil, který 16. března
loňskéhorokudvěmavýstřelyzpistolepopravilsvéhoodevatenáct
let staršího tchána, nastoupil do vězení. Senior z Bedihoště tak začal
třináctileté utrpení ve věznici s mírnějším režimem v Ostrově nad
Ohří. Večerníku informaci potvrdil starosta obce Jiří Zips.
Když v únoru letošního roku Vrchní
soud v Olomouci nevyhověl odvolání
proti rozsudku Krajského soudu v Brně,
který silně věřícího Pospíšila odsoudil
za vraždu na třináct let žaláře, bylo jen
otázkou času, kdy se důchodce s podlo-

meným zdravím bude muset rozloučit
s rodinou a nastoupit výkon trestu.
„Už měsíc je ve věznici v Ostrově nad
Ohří. Je to kriminál, ve kterém není
zostřený režim, takže alespoň to. I když,
Toníčkovi to život neulehčí,“ sdělil ex-

         
      

  

kluzivně Večerníku Jiří Zips, starosta
Bedihoště. Manželku Antonína Pospíšila se Večerníku v Bedihošti zastihnout
nepodařilo, buď nebyla doma, nebo
nechtěla otevřít. „Nedivte se jí, je na tom
teď špatně psychicky a ani zdravotně

není v pořádku. Já se snažím pomáhat,
jsme v kontaktu. Bohužel Toníček je
zavřený skoro čtyři sta kilometrů od domova, takže rodina ho nemůže navštěvovat tak často, jak by si přála,“ vysvětlil
starosta Zips.

  

Šikovný řezbář se angažoval i ve fotbale a při pořádání sokolských akcí
zjistili jsme
PROSTĚJOV Tohle je opravdu
velká ztráta. Předminulou
neděli 30. dubna ve věku
nedožitých 67 let zemřel Josef
Dostál. Osudnou se mu stala
agresivní rakovina uzlin, se kterou bojoval řadu měsíců. Coby
místní patriot spojil celý svůj
život s Vrahovicemi. Ve svém
okolí byl známý zejména nejen
díky působení v místním fotbalovém klubu. Do povědomí
celého regionu se dostal
především coby skutečný
umělec, který dokázal ze
dřeva vyřezat prakticky cokoliv. Pověstné se staly zejména
jeho vánoční betlémy, do
nichž se mu podařilo vtisknout
nejen jeho neobyčejný um, ale
i nezaměnitelný smysl pro humor.

Martin ZAORAL
Josef Dostál se vyučil zámečníkem,
načež pracoval jako svářeč, řezbářství
se věnoval posledních více jak dvacet
let svého života. Byl autorem celé řady
betlémů. Na tom největším z nich jsou
k vidění místní fotbalisté, hasiči, štamgasti s celou hospodou i sami jednotliví
obyvatelé, ač jsou třeba zašifrovaní do
postaviček vodníků či jiných roztodivných bytostí. V jeho díle je cítit život
a má svou atmosféru i vtip. „Je to pravé
lidové umění, které nic nekopíruje a je
zcela své,“ vyjádřil se znalec výtvarného umění Josef Dolívka z Kostelce na
Hané.
Kromě tohoto betlému stihl mimo
jiné precizně vyřezat hastrmana, kterého věnoval místnímu arboretu či
velkoplošné znaky místních hasičů,
sokolů a rybářů. Ty visí na stěnách
vrahovické hospody, kam Josef Dostál
nejraději docházel pro své nápady. „Inspirace se obvykle dostavuje těsně před
zavíračkou,“ zmínil se jednou se svým
typickým humorem.

Mezi lidmi z Vrahovic byl oblíbený zejména díky své družné povaze. Působil
v místním spolku Sokol a celou řadu
let byl předsedou zdejšího fotbalového
klubu, který pod Sokol spadal. Sport
miloval, fotbal dříve sám aktivně hrával.
Společně s ostatními sokoly pořádal plesy a další společenské akce, angažoval se
nejen ve fotbalovém klubu, ale na srdci
mu ležel i osud zdejšího koupaliště.
V poslední době se na něm podepsala
zákeřná nemoc, se kterou statečně bojoval. Trpěl agresivní rakovinou uzlin
a žádná léčba nepomáhala. Přestože
už tušil, jaký osud jej čeká, vyřezával
do posledních chvil. Jedním z jeho
posledních děl se tak stala jeho vlastní
busta. „Všichni ho tu měli rádi. Je to velká ztráta pro celé Vrahovice,“ shrnula
za všechny Pavla Prucková, majitelka
hospody U lípy, kde byly Dostálovy
betlémy pravidelně vystavovány.
S Josefem Dostálem se rodina včetně
manželky, syna Radka, vnuka Martina a také spousta kamarádů z „jeho“
Vrahovic naposledy rozloučila v pátek
5. května.
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Rosteme Studenti mají nového
vládce trůnu
...
BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTOGALERIE

a trháme
rekordy!

klikni na

www.vecernikpv.cz

V prvním květnovém
týdnu navštívilo naše
internetové stránky
www.vecernikpv.cz

26 093

Děkujeme za vaši přízeň.

   

PROSTĚJOV Letošní studentský Majáles byl opět výjimečný. Ve srovnání s předchozími roky
se o titul utkalo rekordních osm kandidátů. Zejména se však do něj naplno zapojily prakticky
všechny střední školy a mnohé z nich dokázaly přijít s nápady dosud nevídanými. Korunu
novému králi předala jeho předchůdkyně Cruella de Vil. Kdo se jím stal?
(mls)
Reportáž z Majálesu i večerní Afterpárty si můžete přečíst na straně 26

17050510478

za období 1.-7.5. čtenářů.
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STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

NOVÁ MÍSTA

  

pro urny už Ladislav K. dluží obrovské peníze
jsou nachystána

@##%$  ## &% & &  ! 

PLUMLOV Počet kremací se rok od
roku zvyšuje. Na hřbitovech tak rychle dochází místa pro uložení uren.
Města a obce proto musí stavět nová
kolumbária případně rozšiřovat ta
stávající. Výjimkou není ani Plumlov,
kde se již před rokem rozhodli pořídit nové kolumbárium. Dosud však
nová místa pro urny na hřbitově vidět
nejsou. Večerník tedy zjímalo, jak to
s nimi vypadá...
Ze způsobu pohřbívání převažuje v tuzemsku právě zpopelňování. Podíl kremací
na celkovém počtu pohřbů se v současnosti šplhá až k osmdesáti procentům. Na
hřbitově v Plumlově je v současnosti pětasedmdesát míst pro uložení uren, která
jsou však již obsazená. Už loni se v Plumlově rozhodli vytvořit nové kolumbárium
odlišné od klasických urnových zdí.

Napsáno
pred

7. 5. 2007

 

„Jde o takovou skládačku, do které lze
jednotlivá úložná místa postupně dokupovat, a mohou se střídat s volným prostorem, kam lze dát například postavit
sošku či kytku. Je to pestřejší než obvyklá
urnová zeď. Nové kolumbárium bude
umístěno v prostoru, kolem nějž povede
cestička a nebudou chybět ani lavičky.
Vše musí být uděláno tak, aby nikoho nelákalo urny krást,“ popsal už před rokem
zajímavou vizi plumlovský starosta.
Z rozpočtu město pro nákup nových
urnových míst vyčlenilo kolem 100 000
korun. „Kolumbárium už máme koupené, v tuto chvíli čeká na instalaci. Jedná
se o devět nových míst pro urny, po čase
můžeme pořídit další. Do léta by již mělo
být nové na svém místě,“ informoval Večerník o aktuálním stavu celé záležitosti
plumlovský starosta.
(mls)

ého
Propuštìn
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kého hasiè
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PROSTĚJOV Bude to znít drsně, ale je to tak.
V případě Ladislava K. je téměř zázrak, že ho
dosud nikdo nepotrestal. Bývalý zaměstnanec
Hasičského záchranného sboru Prostějov totiž
svojí „mazaností“ zvládl nasekat astronomické
dluhy. Vzhledem k tomu, za jakých podmínek
si peníze půjčoval, se někteří věřitelé nemohou
divit, že od něj už neuvidí ani korunu. Tento
STÍN MINULOSTI by pomohl rozehnat pouze spravedlivý proces a navrácení půjčených
peněz. Ale minimálně tomu druhému již nevěří ani ti největší optimisté...
„Kdo chce moc, nemá nakonec nic.“ Tohle přísloví stoprocentně platí na mnohé z těch, kteří půjčili
peníze Ladislavu K. Bývalý hasič z Krasic dokázal
od celé řady lidi vymámit statisíce i miliony korun.
Sliboval přitom, že jejich vklady zhodnotí o dvacet
a více procent za rok. Mluvil o tom, že investuje na
burzách, na kterých se mu daří a vydělává. Ze začátku se svým „partnerům“ snažil peníze vracet, jednalo se však o typickou ukázku principu „letadla“, při
kterém vytloukal klín klínem. Dlužné peníze totiž
vyplácel z peněz, které si půjčil někde jinde.
Loni na jaře to na něj celé prasklo a muž podal
návrh na osobní bankrot. Jak Večerník aktuálně
zjistil, jeho insolvenční návrh byl zamítnut. „Dlužník byl vyzván, aby svůj návrh doplnil o řádný
seznam svého majetku a řádný seznam svých
závazků. Ve stanovené lhůtě tak neučinil,“ odůvodnil toto rozhodnutí Jan Gritzbach z Krajského
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soudu v Brně. Proti tomuto verdiktu si Ladislav K.
podal odvolání, to však bylo zamítnuto. V té době
se už ovšem zmítal v obrovských problémech jak
s věřiteli, tak i s údajně rusky mluvícími vymahači
dluhů. Kromě toho se o něj začala zajímat i Policie
ČR. „Vzhledem k tomu, že škoda výrazně převýšila hranici pěti milionů korun, převzalo si případ
brněnské krajské zastupitelství. V současnosti věc
prověřují olomoučtí kriminalisté a shromažďují
důkazy od všech poškozených. Žaloba dosud nebyla podána,“ informoval Večerník Jaroslav Miklenda, prostějovský státní zástupce.





Dle našich neoficiálních zdrojů se měla způsobená
škoda šplhat až ke stovce milionům korun. „Znám
podnikatele z Prostějova, kteří mu svěřili i přes deset milionů korun,“ uvedl muž, který si nepřál být
jmenován. O tom, že závazky Ladislava K. budou
skutečně astronomické, svědčí nahlédnutí do insolvenčního rejstříku. Z něj vyplývá, že touto cestou
po něm peníze požadovalo šestnáct věřitelů. Částky se pohybovaly od několika set tisíc až po několik
milionů korun. Mezi „napálené“ patří například
manželé Jana a Luděk B., kteří Ladislavu K. půj-

čili čtyři miliony korun. Z podmínek smlouvy,
kterou s ním sepsali, přitom vyplývá, že podvodník jim měl vyplatit úroky ve výši 28 %
ročně! Měsíčně to činilo 93 333 korun. To vám
skutečně žádná banka nedá!
Několik prvních měsíců Ladislav K. své závazky hradil. Činil tak pravděpodobně právě díky
půjčkám od dalších lidí. Pak se stalo to, co se stát
muselo, Ladislav K. s vyplácením tučných úroků
skončil. Rovněž nevrátil dlužnou částku. Lze se
tomu vůbec divit? A je vůbec možné litovat lidí,
kteří někomu půjčili peníze za těchto podmínek?

  

 

Před třemi roky byl Ladislav K. jako hasič oceněn
na prostějovské radnici. V té době u sboru pracoval již devatenáct let. „Svou službu vykonává
svědomitě a pečlivě, je spolehlivý a zodpovědný,“
charakterizovali ho tehdy jeho nadřízení. Loni
v dubnu byl ze sboru propuštěn...
Jisté je, že celá věc časem dospěje k soudu. V té době
již Ladislav K. nebude mít nejspíš ani korunu.
Tento stín minulosti totiž zmizel jen pro toho, kdo
jednal rychle a bez servítků. Těm ostatním zřejmě
zůstane jen... jejich sen o vysokých úrocích. (mls)

Travesti Láďa Černý: Nejsme žádní úchylové!
Chlapi, kteří, aniž byste to nějak
poznali, se dokáží perfektně změnit
v ženy, nadchli při čtvrtečním vystoupení prostějovské diváky. Desetileté výročí vzniku přijela oslavit
pražská travesti skupina Screamers
do Prostějova. Zaplněnému sálu
Společenského domu se po počátečních rozpacích vystoupení náramně
líbilo a náš nejznámější umělecký
soubor v tomto oboru diváci vyprovodili bouřlivým potleskem.
Screamers znamená v překladu do
češtiny Řvouni. Soubor si pro naše
diváky připravil zbrusu nové vystoupení složené z mluveného slova
a pěveckého umění známých světo-

vých i českých hvězd. Muži z tohoto souboru se dokonale přeměnili
v Madonu, kolumbijskou zpěvačku
Shakiru, bývalou sovětskou megahvězdu Allu Pugačevu a diváci tleskali nadšením i při vystoupení Evy
Pilarové, Heidi, Hany Zagorové či
Heleny Vondráčkové. Šéf a manažer Screamers Ladislav Černý mohl
být na všechny členy souboru pyšný. „Novináři se mě často ptají, jak
moc je pro chlapa těžké přeměnit se
v ženu. Odpovím na rovinu, nemůže to dělat každý! Je k tomu samozřejmě zapotřebí mít správnou vizáž a určitě i kus hereckého talentu.
A určitě k tomu potřebujete i cit

k ženskému pohybu a tanci. A co si budeme povídat, každý z nás je tak trošku
exhibicionista,“ sdělil Večerníku Ladislav Černý. On sám však odmítá, že by
jeho soubor mohl na někoho působit jakousi zvráceností. „Kdo si myslí, že jsme
nějací úchylové, tak se s ním odmítám
o čemkoliv bavit. Kdepak jsme jenom
komedianti, kteří se tím náramně
baví. Nechci, aby si nás někdo pletl s
transvestity nebo dokonce s transsexuály. Bez urážky, to jsou jiné sorty lidí,“
vysvětlil Láďa Černý.
Při vystoupení Screamers se náramně
bavily asi tři stovky diváků, kteří došli
do sálu Společenského domu. Také já
mohu být spokojen. A přestože jsme

měli původně obavy, zda jsme vybrali správně a lidé tuto show pochopí
a přijdou, nyní jsme maximálně
spokojeni. Naším cílem bylo trochu

 

odlehčit oslavy májových dnů, což
se nám podařilo,“ mnul si ruce Jan
Coufal, jednatel Společenského domu
v Prostějově.

    

Právě tímto vystoupením pražské skupiny Screamers začala pro tehdy
nové vedení Společenského domu dlouhá cesta ke zvýšení počtu pořádaných akcí v tomto kulturním a společenském zařízení. Co si budeme povídat, do roku 2007 byla totiž náplň programu prostějovského „kulturáku“
prachmizerná. A magistrát jednoznačně potřeboval snížit obrovské ekonomické ztráty, které správa tohoto zařízení provázela. A co se změnilo
za deset let? Na to je jednoduchá odpověď, někdejší „Kasko“ prostě žije,
už dávno se zde nekonají pouze plesy, ale plejáda koncertů je čím dál více
obsáhlejší. Do Prostějova dost často míří skutečné hvězdy českého showbyznysu a diváky baví. Otázkou je, jak ještě dlouho....
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

-DQiþNRYDXOLFH

Příště: Skálovo náměstí

17050510479

             )*    
 #& +,-, #  #   . $ $&%$  ## 
/ #.#0+12-3+,415" $+,67#+,-, ## #(!$'
%$&$  8 8#$"+19,% #
 ##%&###$ $#0  :#   
$5#    #  #  .#;83
3< &=#  &+,-2% # #%&# 3
.#%&$& .$&' $+,->#+,24%   #
##   #&##$  Foto: SOkA a Martin Zaoral

letos slavíme jubileum...

168

 

Úterý 9. května 2017
www.vecernikpv.cz

  

krimi

5

ZLODĚJ KRADL, NIČIL A CHATU PAK ZAPÁLIL



Prodejci zadrženi

Snad ji majitel pojistil, škoda je za 140 tisíc korun...

Minulý čtvrtek 4. května v poledne
byl nahlášen podomní prodej v ulici Janáčkova. Po příjezdu strážníků
se na uvedeném místě již nikdo
nenacházel. Byla však provedena
kontrola okolí a v ulici Sokolská
byli zastiženi dva muži ve věku 28
let. Zvonili na zvonky přilehlých
nemovitostí a nabízeli levnější
energie. Za nedodržení podmínek
uvedených v Tržním řádu města
Prostějova jsou oba pánové podezřelí z přestupku. O tom byli hlídkou poučeni. U správního orgánu
jim hrozí pokuta do 30 000 korun.

Michal KADLEC
„V období od devětadvacátého dubna
do prvního května tohoto roku vnikl dosud nezjištěný pachatel do rekreační chaty v obci na Prostějovsku, který nejprve
po poškození oplocení vnikl na pozemek
a poté za použití násilí i přímo do chaty.
Tu následně prohledal a odcizil z ní přepravku s pivem v celkové hodnotě tři sta
korun. Poté však v chatě zničil čtyři skříně
a kuchyňskou linku, aby nakonec založil
požár, dále na přístavku u chaty poškodil
část střechy a strhl komín. Celková výše
způsobené hmotné škody byla předběž-

Foto: 123rf.com

Uvízli ve výtahu
Na žádost hasičů vyjížděli předminulý pátek 28. dubna strážníci
vpodvečer na Sídliště Svornosti
k vyproštění osob z výtahu. Na
místě byla zjištěna porucha tohoto
zařízení. Uvnitř se nacházely dvě
osoby, které hasiči po několika minutách vyprostili. Vše se obešlo bez
zranění.

ně vyčíslena na více než sto čtyřicet tisíc
korun,“ popsal případ František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
„Policisté z obvodního oddělení Prostějov 2 ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu krádeže
a přečinu poškození cizí věci, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení
hrozí mimo jiné i trest odnětí svobody
až na dva roky,“ vyjádřil se k možnému
trestu František Kořínek.
Teď už zbývá jen zloděje a žháře v jedné osobě chytit...

   

Zloděj kola nezapíral

PROSTĚJOV Strážníkům městské policie se podařilo zadržet
přímo při činu sprejera, který
v centru Prostějova postříkal zeď
domu černými výtvory. „Umělec“ teď za svá díla ponese odpovědnost. Přestože způsobil poměrně
nízkou škodu,
hrozí mu až
roční kriminál!
„Z přečinu poškození cizí
věci podezírají policisté devětadvacetiletého muže
z Kralic na Hané. Tohoto skutku se
měl podezřelý dopustit tím, že v pátek sedmého dubna tohoto roku po
jednadvacáté hodině v ulici U spořitelny v Prostějově na fasády dvou
domů černým sprejem nastříkal
nečitelné nápisy. Podezřelého muže
si ještě před činem všiml náhodný
svědek. Ten to oznámil strážníkům
městské policie, kteří nedaleko prováděli hlídkovou činnost. Strážníci
muže poté přistihli a zadrželi přímo

Před půl pátou odpoledne ve středu 3. května bylo přijato oznámení
o krádeži jízdního kola. Do uvedené lokality byla vyslána hlídka
a kontaktována byla rovněž Policie
ČR. Okradená žena předložila fotografii zcizeného bicyklu. Necelou hodinu po nahlášení události
se strážníkům podařilo kolo nalézt.
Hlídka provedla kontrolu depa za
místním nádražím a zde byl spatřen sedmadvacetiletý muž s kolem
odpovídajícího popisu. Dotyčný se
zrovna pokoušel na něm pozměnit
poznávací znaky, načež k odcizení
dopravního prostředku se přiznal.
Muž byl na žádost policistů převezen na obvodní oddělení Policie
ČR k dořešení věci.

při činu,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Sprejer se podle mluvčího strážců
zákona pod tíhou okolností ke svému jednání plně doznal. „Na místo
přivolaní policisté u něho
provedenou
dechovou
zkouškou
změřili hodnotu 1,72 promile alkoholu v dechu. Výše způsobené
škody byla vyčíslena na bezmála
dva tisíce korun. Protože však trestní zákoník u takzvaného sprejerství
nerozlišuje výši způsobené škody, je
muž podezřelý z přečinu poškození
cizí věci i přes nízkou škodu, kterou
svým jednáním způsobil. V případě
odsouzení podezřelému za toto jednání hrozí mimo jiné i trest odnětí
svobody až na jeden rok,“ sdělil Kořínek s tím, že ve věci je v současnosti vedeno zkrácené přípravné řízení.
(mik)
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Zaspala potopu!
Předminulou sobotu 29. dubna
před čtvrtou hodinou ranní bylo
přijato oznámení o výjezdu hasičů na únik vody v bytě. Na místo
byla vyslána také hlídka městské
policie. Strážníci majitelku bytu ve
čtvrtém patře probudili a zjistili, že
voda vytéká z prasklé napouštěcí
hadice u toalety. Přívod byl zastaven a ženě doporučena oprava.

Skleróza řidiče?
Po půl osmé večer v neděli 30. dubna bylo přijato oznámení o otevřených dveřích u zaparkovaného
vozidla. Hlídkou byla na místě
událost potvrzena, dveře u spolujezdce nechala posádka otevřené.
Na místě se nikdo z nich nezdržoval a ve vozidle nebyly ponechány
žádné cenné věci. Strážníci dveře
pomocí vnitřního kolíku uzamkli.

  

Kapsář v baru

Foto: internet
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PROSTĚJOV Spory mezi partnery
se dají řešit různými způsoby. Rozhodně by to ale nemělo dopadnout
tak, jako předminulou neděli ve vrahovické hospodě. Žena zde po příjezdu policie strážníkům potvrdila, že ji
bývalý partner poplival obličej. Jak
jinak než v hádce...
„V nedělní podvečer třicátého dubna
vyjížděli strážníci na oznámení do provozovny na Vrahovické ulici, kde mělo dojít
k potyčce mezi mužem a ženou. Hlídku
na místě kontaktovala devětadvacetiletá
žena, která událost dosvědčila a uvedla,
že se nepohodla s bývalým přítelem. Ten
ji začal slovně urážet a dokonce jí několikrát plivl do tváře. Poté z místa odešel,
což potvrdili i přítomní svědci,“ uvedla
Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
„Hlídce se podařilo pětadvacetiletého muže kontaktovat v nedalekém
místě bydliště. Ke konfliktu se přiznal.
Svým jednáním se dopustil několika
přestupků proti občanskému soužití
a veřejnému pořádku. Věc byla předána příslušnému správnímu orgánu
k dořešení. Všichni zúčastnění o tom
byli hlídkou poučeni,“ dodala Greplová.

(mik) dmítla 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 dechovou 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)

    

ZA ZMLÁCENÍ OPILCE DOSTAL 20 MĚSÍCŮ
Michal Bradáč doplatil hlavně na svou špatnou pověst

PROSTĚJOV Takoví lidé by pít neměli. Dalibor K. pod vlivem alkoholu
dle svědků provokuje a vyhrožuje. Jako terč si v baru Ponorka vybral
osmadvacetiletého Michala Bradáče. Ten se nakonec sám zvedl a odešel, Dalibor K. si však nedal pokoj a vyběhl za ním. Jenže pak padla kosa na
kámen. Vše nakonec dopadlo špatně pro oba muže. Zatímco Dalibor K.
skončil v nemocnici, Bradáč dopadl ještě hůř. Minulé úterý byl za ublížení
na zdraví a výtržnictví odsouzen k dvaceti měsícům nepodmíněně.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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Martin
ZAORAL
V případě Michala Bradáče se k soudu
konečně dostavili oba svědci, kteří se mu
dosud soustavně vyhýbali. Hodně kuriózně působilo zejména počínání Tomáše Hynka, který bez pochopitelného důvodu odmítl vypovídat. „Sám bych v této
věci mohl být stíhán,“ odůvodnil. To je
však vzhledem k tomu, že se do rvačky
nijak nezapojil, více než nepravděpodobné. Nabízela se tedy ještě varianta, že má
z obžalovaného strach. To však sám od-

mítl. Díky svému vystoupení si Hynek
vysloužil další pořádkovou pokutu ve
výši pět tisíc korun. Poté již soud dále na
jeho výpovědi netrval.
9:;<$ $+ =
Zásadní byla výpověď obsluhující servírky, která poškozeného vylíčila jako
člověka, který pod vlivem alkoholu rád
vyhledává konflikty. Tak tomu mělo být
i během jeho setkání s Bradáčem. „Konflikt jednoznačně vyprovokoval Daniel.
Dokonce na obžalovaného křičel, že ho
zabije. Kdyby ho nezbil, udělá to někdo
jiný,“ poznamenala Michaela V., která zároveň popsala, že Bradáč svoji oběť kopl.
Nešlo tedy zřejmě o nevinnou facku, jak
se právě obžalovaný snažil přítomným




PROSTĚJOVSKO Majitel rekreační chaty v malé obci na
Prostějovsku má teď určitě bezesné noci. Kdyby ale věděl, kdo mu
zničil majetek, zřejmě by ho musel zadupat do země! Policie nyní
řeší případ, kdy se zatím neznámý pachatel vloupal do rekreačního
zařízení, ukradl přepravku za tři stovky, poškodil nábytek a následně chatu zapálil. Vyřizoval si s majitelem nějaké účty? I to je možné...

i proto jsem navzdory jeho neustálým
nadávkám raději odešel,“ prohlásil ve své
závěrečné řeči.
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Foto: Martin Zaoral

namluvit. „Poškozenému tekla krev
z hlavy. Tak hrozné to však být nemohlo, než přijela sanitka, tak si chtěl zapálit,“
uzavřela svoji výpověď svědkyně. Zatímco státní zástupkyně útok označila
za brutální, obhájkyně upozornila, že
následky útoku nebyly nikterak závažné.
„Poškozený se už následující den nechal
propustit z nemocnice,“ argumentovala.
Dalibora Bradáče celá záležitost mrzela. „Poškozenému jsem nechtěl ublížit,

Navzdory svému pokání u soudu Michal
Bradáč rozhodně není žádné neviňátko.
V minulosti byl odsouzen za krádeže,
společně se svým bratrem terorizoval
obyvatele domu v ulici J. V. Myslbeka,
kde žili i se svojí matkou. Soudkyně za
ublížení na zdraví a výtržnictví Bradáče
nakonec odsoudila k dvaceti měsícům
nepodmíněně. „Bylo prokázáno, že obžalovaný poškozeného napadl a způsobil mu otřes mozku, a to tím, že mu
dvakrát šlápl na hlavu. Mohlo to skončit i hůře. Přitěžující okolností je potom
fakt, že k útoku došlo nedlouho po nepravomocném odsouzení za napadení
policistů. Obžalovaný má tedy s přehnanou agresivitou očividně problém,“
odůvodnila Ivona Otrubová.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Minulé úterý 2. května ve večerních hodinách měl v jednom
z barů v centru města dosud nezjištěný pachatel dvaačtyřicetiletému muži přímo ze zadní kapsy
kalhot odcizit peněženku, s níž
okradený přišel i o osobní doklady a finanční hotovost 6 500 korun. Celkem poškozený vzniklou
škodu vyčíslil na sedm tisíc korun.
V případě vypátrání a odsouzení
pachateli tohoto skutku za přečin
krádeže hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Řídil po „lajně“ pervitinu
Předminulou neděli 30. dubna
před šestnáctou hodinou kontrolovali policisté v Plumlovské ulici
osobní automobil typu Volkswagen Golf a jeho pětadvacetiletého
řidiče. Při kontrole muž nepředložil doklady, protože je podle svých
slov neměl u sebe. Po negativní
dechové zkoušce u něj byla provedena také orientační zkouška
na přítomnost jiných návykových
látek, která ukázala přítomnost
látek amphetamin a metamphetamin. Dle jeho slov před dvěma
týdny ústy užil drogu, a to takzvaně „jednu lajnu bílého prášku“.
Následně se na výzvu policistů
dobrovolně podrobil odbornému
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu. Další jízdu policisté muži zakázali. Nyní je pro své jednání podezřelý z přestupků, za které mu
hrozí pokuta od 2 500 do 20 000
korun a zákaz řízení motorových
vozidel na dobu od šesti měsíců
do jednoho roku.

Vypil litr vína a jel!
Ve čtvrtek 4. května po patnácté hodině kontrolovali policisté
v Říční ulici osobní automobil
značky Fiat a jeho čtyřicetiletého řidiče. Ten při kontrole jevil
známky ovlivnění alkoholem, což
se potvrdilo i provedenými dechovými zkouškami, jemiž změřili hodnoty 2,65 promile alkoholu.
Muž s naměřenou hodnotou souhlasil a uvedl, že bezprostředně
před jízdou vypil asi litr vína. Další jízdu mu policisté tedy zakázali.
Řidičský průkaz zadržen nebyl,
protože jej při kontrole nepředložil. Pro své jednání je nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Za ten mu v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí mimo jiné
i trest odnětí svobody až na jeden
rok. Ve věci je vedeno zkrácené
přípravné řízení.

VEÈERNÍK ZA 15 Kè

608 960 042

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!

Christian KOUDELKA
1. 5. 2017 52 cm 4,20 kg
Lipová

Adam NEČACKÝ
2. 5. 2017 48 cm 3,00 kg
Polkovice

Úterý 9. května 2017
www.vecernikpv.cz

N
„Mela a
ntrišku
i se zlo
“
menou
nohou
!

„Po sečtení všech údajů už nyní víme,
že se zápisu účastnilo 606 dětí. Toto
číslo ale samozřejmě není konečné
a s největší pravděpodobností se o dost
sníží. V tuto chvíli totiž nemáme odečteny takzvané duplicity. To znamená
děti, se kterými se rodiče dostavili do
více školek najednou. Děje se tak každý
rok, rodiče chtějí mít jistotu, že jejich
dítě vezme alespoň nějaká školka,“ řekla
Večerníku v sobotu, tedy den po letošních zápisech do mateřských škol, Ivana

Michal KADLEC
www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE
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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.

Kolik dětí a do které školky nastoupí, bude jasné během následujících
dvou týdnů. Jisté je, že zhruba polovina rodičů a dětí zůstane smutná...

J .   # : # $&   #3
  $
Foto: Michal Kadlec

hodně by nám to ulehčilo situaci. Jak vidíte, Terezka se dostavila i se sádrou. Za
týden ji už lékaři vysvobodí, takže bude
v pohodě,“ usmála se Gabriela Frgálová.

!"

teprve čtvrt na tři. Pro nový školní rok
ale přijímáme pouze šestatřicet,“ prozradila nám Soňa Smečková, zástupkyně
ředitele ZŠ a MŠ v Melantrichově ulici
v Prostějově. „Průběh zápisu je ale klidný, žádný rodič s dítětem nečeká dlouho. A pokud tu je několikaminutové
zdržení, děti se mohou zabavit v herně,
kterou jsme už pro tento účel zřídili
v minulých letech. A tento nápad se
nám osvědčil i letos,“ dodala.
Právě na „Melantrišce“ si Večerník všiml
jedné kuriózní situace. Mladá maminka
s manželem přivezla na vozíčku k zápisu
svoji dceru, kterou zdobila sádra na levé
noze! „Bydlíme kousek od této školky,
takže výběr byl jednoduchý. Snad nám
dcerku přijmou, máme totiž více dětí,

  

Hemerková, náměstkyně primátorky
Statutárního města Prostějov. „Dovoluji si tvrdit, že minimálně jedna třetina
dětí byla dvouletých, což je absolutní
rekord. Těch ale přijmeme jen málo,
přednost dostanou děti tříleté a děti,
jejichž maminky jsou zaměstnané,“
potvrzuje Ivana Hemerková klíč, který
povede k výběru dětí do mateřinek pro
příští školní rok.
Večerník se tentokrát jel podívat na
zápisy do Mateřské školy v Melantrichově ulici. Ve všech místnostech, kde
vítali nové děti, vládla naprostá pohoda
a sváteční nálada. „Myslím si, že zápisy zvládáme velmi dobře, a to i při tak
velkém počtu dětí, které dnes společně
@&CI &    . &#.&' $#$  se svými rodiči přišly. Už teď máme za ##
Foto: Michal Kadlec psaných devětašedesát dětí, a to máme

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Páteční zápisy do mateřských škol v Prostějově
dopadly nad očekávání dobře. Rodiče si chválili výbornou
organizaci, ředitelé a náměstkyně primátorky pro školství
Ivana Hemerková zase vysoký počet dětí. Ovšem co naplat,
kapacita prostějovských mateřinek je taková, že od nového
školního roku bude přijato jen každé druhé robě, které se
dostavilo k zápisu...

() ##  * +,+

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!

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!

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì
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Zástupce židovské nadace Kolel Da- ditelství Policie Olomouckého kraje pro
mesek Eliezer byl předminulý týden Územní odbor Prostějov.
rozzuřen doběla. Poté, co se přišlo na Z rychlého objasnění velmi sledovanépřelomenou umělohmotnou desku, kte- ho případu má radost primátorka Prorá upozorňovala na hrob rabína Hostějova. „Chtěla bych policistům
rowitze, sesílal Tomáš Jelínek
prostřednictvím Večerníku
bní
na celý Prostějov hromy
„Xenofo me,“ poděkovat, odvedli skvěa blesky. „Je to vrchol
lou práci. Od začátku
luèuje
vy
v
ti
o
rasismu a zbabělosti,“ m
jsem věděla, že tento
mluvèí čin
nešel dokonce daleko zdùrazòuje
nemá na svědomí
pro tvrdá slova.
nikdo, kdo by tím vyja) 
Uběhlo však jen pár
dřoval nějaké protižidovské
dnů a policisté zjistili, kdo za
nálady. Nakonec se ukázalo, že jde
poničeným náhrobkem stojí. Výsle- o klukovinu. Je to vážná věc, ale kdo z nás
dek pátrání kriminalistů je překvapivý v dětství neprovedl nějakou tu lumpárnu?
a možná i tak trochu k pousmání. „Dne Každopádně budu za město Prostějov
osmadvacátého dubna tohoto roku požadovat po panu Jelínkovi omluvu,“ zajsme obdrželi oznámení o poškození reagovala Alena Rašková (ČSSD).
plastové repliky náhrobku umístěné na Večerník požádal o reakci i Tomáše Jelínmístě bývalého židovského hřbitova ve ka. Zajímalo nás, jak on sám bude hodStudentské ulici v Prostějově. Provede- notit úspěch policie, a hlavně fakt, že čin
ným prověřováním případu se krimina- nemá nic společného s antisemitismem.
listům podařilo ustanovit pachatele to- „Chtěl bych věřit, že náhrobek rabína
hoto skutku. Vzhledem ke skutečnosti, Horowitze byl zničen jen tak, když poliže se jedná o dítě školního věku, není ze cie neuvedla motiv činu. Požádáme proto
strany policie možné k jeho osobě sdělo- o možnost seznámit se s vyšetřovacím spivat bližší informace. Antisemitistický či sem. Domníváme se, že vzhledem k tomu,
xenofobní motiv byl provedeným šetře- že pachatelem je dítě školního věku, mohním jednoznačně vyloučen,“ informoval la by být po dohodě s jeho rodiči a školou
Večerník v pátek odpoledne František přijata i určitá edukativní opatření,“ uvedl
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ře- zástupce nadace Kolel Damesek Eliezer.

Michal Kadlec

Primátorka Rašková: „Omluvte se,

„Ne, žádné povolení k této stavbě neexistuje. Zástupci Federace židovských
obcí či vámi zmíněné nadace o něj ani
nežádali na žádném z odborů prostějovského magistrátu,“ potvrdil informaci Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
primátorky Statutárního města Prostějov. „Pozemky přilehlé k Reálnému gymnáziu a základní škole města
Prostějova jsou ve správě uvedené
školy. Zjišťoval jsem tedy stav věci
i dál a v tuto chvíli není podepsaná ani

Michal Kadlec

ve Studentské ulici bez jakéhokoliv povolení! Dle zákona se
tedy jedná o „černou stavbu“.
Nebo snad platí pro někoho
jiná pravidla?

PROSTĚJOV, VÝŠOVICE Kdo
přijíždí do nedalekých Výšovic
od Prostějova, nemůže minout
nový areál, který vyrostl u vjezdu do obce. Automobilové centrum AMI s.r.o. vzniklo za účelem
výstavby areálu myčky a čerpací
stanice LPG. Jeho majitelem
není nikdo jiný než Zdeněk
Šestořád, jenž se v posledních
letech pohybuje i v komunální
politice. A právě tento muž se
stal dalším respondentem třetí
rundy seriálu rozhovorů s významnými osobnostmi veřejného života, který jsme nazvali
„NA ROVINU“. Otázky už více jak
dva měsíce pokládáme místním radním a novým zastupitelům, dále 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.

3 otázky
pro ...

NA ROVINU:

PROSTĚJOV Případ poškozené
repliky náhrobku rabína Horowitze v parku ve Studentské ulici jen
tak neskončí, ačkoli prostějovská
kriminálka odhalila pachatele tohoto vandalského činu vskutku
bleskově. Prostřednictvím Večerníku si totiž znovu vyměňuje
názory primátorka Statutárního
města Prostějov Alena Rašková
s představitelem židovské nadace
Kolel Damesek Eliezer Tomášem
Jelínkem. Tentokrát k tomu tato
dvojice využila formu otevřeného
dopisu, které redakce zveřejňuje
ve zkrácené podobě.
První žena radnice vyzývá Jelínka
k ukončení jeho jednání narušujícího
dobré jméno Prostějova.
„Vážený pane, v posledních dnech se
v různých sdělovacích prostředcích
objevily články reagující na poničení
umělohmotné desky umístěné v parku
ve Studentské ulici v Prostějově, jež připomíná skutečnost, že v těchto místech
leží ostatky rabína Cvi Jehošua Ha Levi
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malé pietní místo jako upomínku na
starý židovský hřbitov. A pozvali mě
na slavnostní odhalení. Když jsem tam
tehdy ve dvě hodiny odpoledne přišel,
náhrobek tam už stál, nemohl jsem nijak reagovat. Máte ale pravdu v tom, že
byl postaven bez patřičného povolení
úřadů. A já jsem samozřejmě žádné povolení nevystavil, ani jsem jej vystavit
nemohl. To, že jde o takzvaně černou
stavbu, jsem po celé roky jen toleroval.
Nechtěl jsem stupňovat už tak zjitřenou atmosféru,“ sdělil Miroslav Pišťák.
Až tedy bude chtít Tomáš Jelínek po
někom náhradu škody za zničenou
repliku náhrobku rabína Horowitze,
bude nutné se i ptát, proč se má platit
něco, co stojí vlastně zadarmo neboli
protiprávně...

účastnit vy osobně. Současně vás žádám o zveřejnění omluvy ve všech
sdělovacích prostředcích, pro něž jste
poskytl vyjádření zaměřená proti statutárnímu městu Prostějovu a jeho
občanům. Pokud tak neučiníte, jsem
připravena obrátit se na orgány činné
v trestním řízení s cílem hájit práva
a oprávněné zájmy statutárního města
Prostějova,“ uzavírá Rašková.
Večerník po obdržení tohoto listu
kontaktoval zástupce nadace Kolel
Damesek Eliezer Tomáše Jelínka se
žádostí o reakci. Místo komentáře se
nám dostalo zaslání otevřeného dopisu adresovaného pro změnu primátorce Aleně Raškové. V něm ovšem
není ani slůvko o případné omluvě,
naopak je plný dalšího obviňování.
„Za všemi svými výroky z tiskové zprávy ´Vandal mezi slušnými Prostějovany?´ o zničení repliky náhrobku rabína
Horowitze si stojím stejně jako za svými dalšími autentickými vyjádřeními.
Nelíbí se vám, paní primátorko, moje
zmínka o protižidovských náladách

Plné verze obou otevřených
dopisů najdete od zítřejšího dne
na www.vecernikpv.cz

části obyvatel Prostějova. Ale antisemitský plátek Hlasy z Hané vycházel
v Prostějově od devatenáctého století až
do roku 1945. Historikům jsou dobře
známy i protižidovské postoje starosty
Jana Sedláčka, který chtěl, aby se Prostějov podílel na arizacích židovského
majetku. Autor předmluvy publikace
k výročí prostějovské reálky ze září
1946 si pochvaloval, jak se českému
člověku podařilo uspět proti ´německožidovskému upíru´. Věřím, že je naší
povinností úspěšně dokončit jednání
o budoucí podobě starého židovského
hřbitova za mediace Dr. Vladimíra Špidly. Tím bychom nejen naplnili usnesení
prostějovského zastupitelstva, ale vaše
město by získalo cennou památku na
kdysi slavnou prostějovskou židovskou
obec,“ vyjímáme zase z dopisu Tomáše Jelínka primátorce Prostějova Aleně Raškové.
(mik)

Tomáš Jelínek: „Stojím si
za svým prohlášením“

častní jejího odhalení. Na obě otázky
přišla kladná odpověď. Celá návštěva
včetně jejího průběhu byla tehdy dojednávána s vedením Prostějova za
účasti ministerstva zahraničních věcí
a Federace židovských obcí. Pan primátor následně napsal do Spojených
států senátoru Cardinovi, že projekt
starého židovského hřbitova je běh na
dlouhou trať, kterému bude věnovat
velkou pozornost,“ kontroval Tomáš
Jelínek z židovské nadace Kolel Damesek Eliezer.
Prostějovský exprimátor však Večerníku exkluzivně popsal, jak to
před čtyřmi lety skutečně bylo. „Je
pravda, že mě tehdy zástupci židovských organizací kontaktovali s tím, že
by v parku ve Studentské ulici zřídili

 Na podnikatelském poli nejste
nováčkem, čím jste se zabýval v minulosti?
„Pravdou je, že podnikám už od roku
1991, kdy jsem založil velkoobchod
drogerie. Přes různá úskalí funguje
dodnes a přežil projekty, které měly
v tomto odvětví v Prostějově daleko
větší ambice. Šlo o rodinnou firmu.
Provozoval jsem ji se svým bratrem, ale
po více než dvaceti letech spolupráce
bylo třeba jít vlastní cestou.“
 Samoobslužné myčky rostou poslední dobou jako houby po dešti.
Co vás vedlo k jejímu postavení právě u Výšovic?
„Tak v prvé řadě tam bydlím, ale to
pochopitelně nebylo to hlavní pro
podnikatelský záměr. (úsměv) Dlouho jsem jej zvažoval a rozhodoval se.
Hlavní roli sehrála průjezdnost vozi-

TOMÁŠ
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

del, která se za poslední roky na silnici mezi Prostějovem a Němčicemi
rapidně zvedla, a také fakt, že jsem
spolumajitelem vhodného pozemku. Chápu vaši narážku, vždyť taková
mycí centra se budují ve městech u supermarketů, ale myslím si, že se řidiči
naučí jezdit také k nám. Někteří se už
i vracejí a to je dobře.“
 Kdy jste vlastně areál otvíral
a jaké jsou dosavadní zkušenosti
s provozem?
„Areál byl kolaudován v říjnu minulého
roku, takže spuštění provozu vyšlo na
listopad. Je pochopitelné, že s koncem
motoristické sezóny šlo o nešťastný termín otevření, ale prostě to tak z různých
byrokratických příčin vyšlo. Ještě ke všemu přišla zima, která zde nebyla dobrých
osmdesát let. Stál jsem před rozhodnutím
myčku odstavit a její provoz spustit, až
teploty stoupnou nad nulu, nebo prostě
pokračovat v provozu, i když celý leden
byly teploty výrazně pod bodem mra-

zu... Naštěstí má myčka protizámrzový
systém a vyhřívané podlahy, nezamrzla
ani při mínus dvaadvaceti stupních Celsia. (úsměv) Snad se už dočkáme teplých
a hlavně slunečných dnů. Víte, než se takový provoz nějakým způsobem zajede
a lidi se naučí jezdit, to není ze dne na den,
to je otázkou někdy i roku.“
Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz

   

Od drogerie k automobilismu aneb
Zdeněk Šestořád se nových výzev nebojí
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Horowitze. V těchto článcích
jsou uvedeny citace z vašich
vyjádření, v nichž bez jakýchkoliv důkazů hodnotíte poškození desky jako
rasově motivovaný vandalismus, a výslovně se vyjadřujete, že tento čin vrhá
velmi špatné světlo na město Prostějov.
Evidentně přehlížíte skutečnost, že informaci o poškození desky oznámila
Policii České republiky Městská policie
Prostějov, tedy orgán statutárního města Prostějova. Ostře se ohrazuji proti
vašemu hodnocení této události a výrokům, jež jsou vedeny tak, aby poškodily
dobré jméno statutárního města Prostějova v očích široké veřejnosti v České
republice i za jejími hranicemi,“ píše
Alena Rašková v otevřeném dopise
Tomáši Jelínkovi.
Prostějovská primátorka zároveň
požaduje omluvu v médiích. „Vyzývám vás tímto, abyste zanechal této
kampaně, dehonestující statutární
město Prostějov. Pokud tak neučiníte,
upozorňuji vás předem, že zastavím
veškerá jednání, kterých se budete

 jinak podávám trestní oznámení“


PROSTĚJOV Zástupce židovské nadace Kolel Damesek
Eliezer Tomáš Jelínek po zničení repliky náhrobku rabína
Horowitze vyhrožoval trestním oznámením a po vedení
magistrátu požadoval finanční
náhradu. Večerník ovšem zjistil, že samotný náhrobek instalovali Židé v roce 2013 v parku

EXKLUZIVNĚ

VANDALEM JE DÍTÌ!

PROSTĚJOV Prostějovská policie
se „vycajchnovala“ a už po pár dnech
vyřešila případ, který vzbudil neuvěřitelné emoce u zástupců židovských
organizací. Poničení náhrobku rabína
Horowitze v parku ve Studentské ulici
má na svědomí malé školou povinné
dítě! Policie tedy vylučuje jakýkoliv
antisemitistický nebo xenofobní motiv. Kriminalisté tak vyvrátili nepodložená obvinění z úst Tomáše Jelínka,
že čin byl vrcholem protižidovských
nálad v Prostějově...

žádná nájemní smlouva, ani smlouva
o souhlasu s instalací náhrobku rabína
Horowitze na pozemku města,“ přidal
Pospíšil.
Jedná se tedy až o skandální odhalení ve smyslu toho, co zástupci židovských organizací deklarují a jak
vyžadují čestné jednání ze všech
stran. „Vím o tomto problému, ale
zatím bych se k němu nechtěla vyjadřovat,“ zareagovala na dotaz Večerníku
prostějovská primátorka Alena Rašková (ČSSD).
„S instalací souhlasil tehdejší pan primátor Pišťák. Byl dotázán, zda je možné dne dvaadvacátého dubna 2013
umístit repliku náhrobku rabína Horowitze na plochu starého židovského
hřbitova před školu a zda se rovněž zú-
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na celém okruhu od Krasické až po Brněnskou a Okružní ulici. Stejně tak méně
aut jezdí například po ulici Kostelecká.
Tomuto faktu výrazně napomohlo to, že
řidiči si zvykli jezdit po severní obslužné
komunikaci, kterou já osobně považuji za
jednu z nejdůležitějších a nejužitečnějších
dopravních staveb v Prostějově,“ míní šéf
odboru dopravy prostějovského magistrátu.
Jak náměstek primátorky Smetana, tak
Miroslav Nakládal se shodují v tom, že
nejvytíženější Olomoucké ulici by měl
výrazně pomoci vnější severní obchvat.
„To je naprosto bez diskusí! Jakmile se
ho podaří vybudovat, tomuto mprostoru
se může ulevit až o třetinu vozidel, která
tudy denně projedou,“ je přesvědčen Nakládal.

#  '&%&%&
Foto: Michal Kadlec

„Snížení počtu
aut pomůže
jedině severní
obchvat,“ má
jasno šéf
odboru dopravy
M. Nakládal

netové stránky www.vecernikpv.cz
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Vlajky nastálo

Michal KADLEC
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 Naposledy jsme se potkali při prvomájových oslavách v Kolářových
sadech. Bavil jste se skvěle, takže akce se
podle vás vydařila?
„První máj jsme jako každý rok oslavili
zábavou a takto jsme i pojali celou akci.
Chtěli jsme prostě, aby se lidé bavili. Prvomájovou veselici jsme zaměřili na děti, kterých se sešly spousty, pochopitelně včetně
jejich rodičů. Bylo nádherně, takže i díky
perfektnímu počasí jsme zaznamenali
rekordní účast. Absolutně jsme nikomu
na této akci nepodsouvali žádná politická
témata. Chodili jsme mezi lidmi, bavili se
s nimi, a v mnohých případech nás občané
sami oslovovali. Hodně mě potěšilo, kolik
spoluobčanů se zajímá o politiku a vůbec
o to, co se děje v naší zemi. My jsme patrně

Michal Kadlec

jediní z politiků, kteří se nebojí vyjít mezi
lidi a odpovídat na jejich otázky...“
 Opravdu se Prostějované zajímají
o to, co se ve vrcholné politice děje?
„Skutečně! Zastavovali mě především lidé
středního a staršího věku, a sám jsem se podivoval, jaké otázky mi byly kladeny. Chtěli
slyšet moje názory na ožehavá témata. Šlo
jim ale o neoficiální postřehy, nikoliv o to,
co se denně dočítají v novinách nebo vidí
v televizi.“
 Jak moc těžké je připravit tak velkou
akci, jakou byla prvomájová veselice
v Kolářových sadech?
„Je to hodně složité. Na přípravách oslav
prvního máje se podílí spousta lidí, jinak
bychom to nezvládli. Není to akce jednoho člověka, ale většiny z našich organizací
v okolí a jejich sympatizantů. Stejně tak je to
náročné po finanční stránce. Řada lidí si myslí, že na pořádání takové akce máme nějaké
dotace z centrály, ale tak tomu skutečně není.
Potřebné peníze musíme většinou poskládat
z příspěvků sami mezi sebou. Chtěl bych
využít tohoto rozhovoru a poděkovat všem,
kteří se na vydařeném odpoledni podíleli.“
 První máj se ale vzápětí přehoupl
do všedních dní a přišel i pro vás osobně šok v podobě demise české vlády. Jak
vy se na tuto věc díváte?
„To je hodně složitá otázka a není na ni jednoduchá odpověď. Byla to studená sprcha
a ani my řadoví členové strany jsme zpočátku nevěděli, co si o tom máme myslet.
Já ale věřím, že pan premiér Sobotka má
situaci pevně v rukách, ví, co dělá a zároveň
má promyšlené i další kroky. Tušili jsme, že
se něco chystá, například odvolání ministra
financí Andreje Babiše, ale tato varianta,
kdy by měl premiér Sobotka ohlásit demisi

celé vlády, ve hře nebyla. Poprvé jsem to
uslyšel až v televizi, musím tedy přiznat, že
i pro mě to bylo velké překvapení. Stejně
jako další vývoj...“
 Věříte, že vláda to lidově řečeno „doklepe“ ve stávajícím koaličním složení
až do podzimních řádných voleb?
„Na devadesát procent věřím tomu, že ano.
Na druhé straně si myslím, že ne všichni
členové vlády svá místa ustojí. Mluvím
hlavně o ministru financí Babišovi a také
o našem premiéru Sobotkovi. Uvidíme,
jak se bude situace vyvíjet v příštích dnech
a jaké dohody nastanou.“
 Jste poslancem Parlamentu ČR
druhé volební období. Budete se, hokejovou terminologií, snažit na podzim
o „zlatý hattrick“?
„Po schválení našimi orgány okresu i kraje
jsem na prvním místě okresní kandidátky
ČSSD do parlamentních voleb. Takže ano,
tímto bych chtěl potvrdit kandidaturu do
Parlamentu České republiky.“
 Jakou letos předpokládáte volební
účast?
„Na Prostějovsku i v celém Olomouckém
kraji byla vždy poměrně vysoká účast voličů, takže věřím, že tomu tak bude i letos na
podzim.“
 Jste bývalým ředitelem prostějovské záchranky. A přestože jste nyní poslancem, lidé vás stále vidí jezdit v sanitce. Čím to?
„To je pravda. Stal jsem se politikem, ovšem pořád zůstávám lékařem! Musím si
držet svoji lékařskou odbornost, tudíž na
minimální úvazek stále vypomáhám na
záchrance a zároveň ještě působím v soukromém zdravotnickém zařízení na anesteziologickém oddělení.“

*9)$#3$)$ Pavel Holík

PROSTĚJOV Bývalý ředitel
Zdravotnické záchranné služby
Prostějov Pavel Holík (ČSSD) aktuálně končí své v pořadí již druhé
volební období jako poslanec
Parlamentu Poslanecké sněmovny
České republiky. A na podzim tohoto roku se bude o kandidaturu
ucházet potřetí. Jeho čtvrteční přítomnosti ve své poslanecké kanceláři v Netušilově ulici využilVečerník
k exkluzivnímu rozhovoru.



PROSTĚJOV Tohoto dědu čekají
pořádné problémy! Pětasedmdesátiletý senior za volantem škodovky havaroval minulou středu
vpodvečer na rondelu v Okružní
ulici, když jeho kaskadérskou
jízdu odnesla spolujezdkyně, kterou po bouračce musela sanitka
převézt do nemocnice. A co víc,
policisté při vyšetřování nehody
zjistili, že stařík nemá na řízení
osobního vozidla oprávnění!
„Ve středu třetího května těsně před
osmnáctou hodinou došlo v křižovatce ulic Okružní a Určické k havárii
osobního automobilu typu Škoda Felicia. Pětasedmdesátiletý řidič zřejmě
vlivem nepřizpůsobení rychlosti jízdy
dopravní situaci a svým schopnostem

Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na pětadvect
tisíc korun. Alkohol u řidiče byl
vyloučen provedenou dechovou
zkouškou,“ dodal Kořínek s tím, že
při šetření havárie policisté zjistili,
že muž není držitelem řidičského
oprávnění příslušné skupiny. „Příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie
jsou předmětem dalšího policejního
šetření,“ uzavřel mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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při jízdě nezvládl poblíž Brněnské ulice
řízení a s vozidlem vyjel vpravo mimo
komunikaci. Tam projel přes okrasné
keře a levou přední částí automobilu
narazil do sloupu veřejného osvětlení,“
popsal karambol na rondelu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Po střetu se sloupem byla „škodovka“ odhozena a poté se
zastavila vpravo mimo komunikaci v Okružní ulici. „Sloup
veřejného osvětlení byl nárazem
vyvrácen a upadl na komunikaci. Při
dopravní nehodě došlo ke zranění
spolujezdkyně, která byla poté převezena do prostějovské nemocnice.
Ke zranění dalších osob nedošlo.

„Stal jsem se politikem, Senior prosvištěl rondelem,
ale zùstávám lékaøem,“ projel křovím a smetl sloup

Prostějov (red) - Česká státní vlajka
musí povinně vlát na budovách úřadů
a institucí v den státního svátku. Mimo
tyto sváteční dny však může vlajka na
budovách a stožárech vlát stále, není
nutné ji stahovat. Vedení prostějovského magistrátu proto přikročilo k alternativě, kdy státní a městské vlajky
budou na některých budovách magistrátu vyvěšeny stále. „K tomuto kroku
přistupujeme s ohledem na zkušenosti
ze zahraničních cest, kdy v řadě zemí je
běžné vyvěšení státní vlajky, respektive
vlajky příslušné obce celoročně, a to nejen u veřejných budov, ale i na soukromých objektech. U nás stabilně vyvěsíme vlajky městské i státní. Vyvěšením
vlajky klademe důraz na sounáležitost
se subjektem, který vlajka symbolizuje
a v neposlední řadě se jedná i o estetický
prvek,“ uvedl náměstek primátorky Jiří
Pospíšil (PéVéčko). Jak vzápětí potvrdil,
celý rok budou státní i městské vlajky
vyvěšeny na magistrátních budovách
na náměstí T. G. Masaryka, v Křížkovského, Havlíčkově a Školní ulici.

ších opatřeních. „Výsledky jsou velmi důležité. Jde o významný podklad pro jakékoliv
rozhodování týkající se dopravy. Osobně
jej využiji například při přípravě podkladů
pro jednání s Olomouckým krajem ve věci
určení priorit pro rekonstrukce krajských
komunikací na území města,“ podotkl náměstek primátorky. Ten má podle svých
slov čerstvě za sebou jednání s vedoucím
Dopravního inspektorátu Policie ČR Matyášem a dopravním inženýrem Vafkem
na téma jejich pohledu na záměry města
v dopravní oblast. „Nic konkrétního z něj
nevzešlo,“ dodal.
Původní zpravodajství
Některé výsledky vedoucího odboru
dopravy prostějovského magistrátu
pro Večerník
docela překvapily. „První věc ale hodně
nepříjemně... Jde o nárůst dopravy v Olomoucké a Dolní ulici. Oproti stejnému
Sčítání dopravy v Prostějově probíhalo výsledků zajišťovalo Ředitelství silnic sčítání v roce 2010 se v těchto dvou mís< &&  ##$ # %  # #&B # & 
podle informací Večerníku od dubna do a dálnic České republiky.
tech rapidně zvýšil počet projíždějících
  %$# #
září loňského roku. „Jednalo se o celostát- Výsledky průzkumu přinesly prostě- vozidel, a to v průměru až o dva tisíce
ní akci, která se na silniční síti koná vždy jovským radním přesné počty vozidel,
aut denně! V případě Olomoucké si to
denní
prùjezd
vozidel
v prostìjovì
po pěti letech. Statutární města dostala která denně projedou jednotlivými
vysvětlujeme stále se rozrůstající obchodnabídku, aby se zúčastnila a v případě lokalitami města. „Jsou velmi důležité,
ní zónou na severním okraji Prostějova
1.DálniceD46(uŽešova) 7. Brněnská
13. Šárka
zájmu měla tak možnost sčítat intenzitu protože byly získávány v jednotný čas po
a v Držovicích, kam také směřuje stále
2. Olomoucká
8. Okružní
14. Žeranovská
dopravy na vybraných úsecích míst- celé republice a dávají tak porovnatelnou
více motorizovaných zákazníků. V pří3. Dolní
9. Vrahovická
15. Drozdovická
ních komunikací,“ objasnil náměstek informaci o pohybu vozidel po celé komupadě Dolní ulice je vysvětlení rovněž
4.Vápenice
10. Sladkovského 16. Českobratrská
prostějovské primátorky Pavel Smetana nikační síti. Směrodatné jsou, protože byly
poměrně jednoduché. Rozrůstá se také
5.Plumlovská
11. Kostelecká
17. E. Valenty
6.Blahoslavova
12. Kojetínská 18. Domamyslická
(ČSSD), který má na starost dopravu. získávány a zpracovávány v celé republice
průmyslová zóna v Kralickém háji, je zde
19. Janáčkova
Prostějov bylo osloven vůbec poprvé stejným způsobem na základě metodiky
více firem, které zaměstnávají čím dál
a této možnosti využil. „Průzkum probí- vypracované odbornými pracovišti. Pro satím více lidí. A ti samozřejmě nejčastěji
 '(   %&
hal na základě schválené metodiky v šesti motné město Prostějov jsou výsledky velmi
jezdí do práce autem. Nemluvě o spousdnech loňského roku, vždy po čtyřech důležité, protože máme poprvé informace
tě dalších vozidel, převážně nákladních,
hodinách. Samotná vozidla byla rozděle- o počtech vozidel nejen na silnicích, ale i na
která míří právě do firem v průmyslové
na do dvanácti kategorií. Město si jejich nejdůležitějších místních komunikacích,
zóně přes Dolní ulici,“ objasnil pro Vesčítání zajišťovalo na celkem dvanácti které patří městu. Získali jsme tak obráčerník Miroslav Nakládal. Jak ale přidal,
úsecích komunikací, zbývající prostory zek o chování dopravního proudu v celém
příjemně ho naopak překvapily výsledky
obstarali studenti Střední odborné ško- městě,“ potvrdil Pavel Smetana.
sčítání dopravy v západní části Prostějova.
ly podnikání a obchodu,“ objasnil zrod Prostějovští radní už s výsledky sčítání pra„Zaznamenán byl úbytek počtu projíž1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
průzkumu Smetana s tím, že zpracování cují a probíhají první jednání o nejrůznějdějících vozidel v Plumlovské ulici a dále
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15 433

PROSTĚJOV Jak se Večerník už v předchozích vydáních zmínil, vedení radnice má v rukou výsledky dokončeného sčítání dopravy
v Prostějově. A průzkum odhalil hned několik důležitých skutečností! Není až takovým překvapením, že momentálně je dopravou nejzatíženějším místem Olomoucká ulice. Podle odborníků je
tomu díky stále se rozrůstající obchodní zóně na severním okraji
města a území Držovic. Druhou nejfrekventovanější ulicí je pak
Dolní, a to zejména z důvodu rostoucího počtu lidí, kteří pracují ve
firmách v průmyslové zóně Kralický háj. Výsledky dopravního průzkumu jsou podkladem pro mnohá opatření, která mají ze strany
magistrátu následovat v nejbližších letech.
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12 481
12 040
10 745
9 838
9 584

Chodník uzavøen

NEJFREKVENTOVANĚJŠÍ JE OLOMOUCKÁ ULICE

9 186
7 978
7 919
7 646
5 640
5 004

Prostějov (red) - Bezmála dva měsíce
budou moci občané v Lidické ulici využívat pouze jeden chodník. Ten druhý
bude až do konce června uzavřen! „Upozorňujeme na úplnou uzavírku chodníku na západní straně v ulici Lidická, a to
od Studentské až po Dobrovského ulici
v Prostějově. Důvodem tohoto opatření
je rekonstrukce celého chodníku, která bude společně s uzavírkou trvat od
9. května do 30. června tohoto roku,“
uvedl Antonín Zajíček, vedoucí odboru
rozvoje a investic prostějovského magistrátu. Jak dodal, uzavírkou nesmí být
dotčeny zastávky autobusů.

navštivte stále více oblíbenější inter

PRÙZKUM ODHALIL:

zpravodajství

3 213
3 117
2 855
2 475
1 825

RYCHLÝ
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Přejít frekventovaný přechod pro chodce za tři sekundy já prostě ve svých
sedmdesáti letech nezvládnu! Proč na přechodu ve Wolkerově ulici nesvítí zelená alespoň o chvilku déle, nedokážu vůbec pochopit. Přitom na
zelenou tady čekáme často i několik dlouhých minut. Na tomto místě jsou
jednoznačně zvýhodněni řidiči. A co ty zástupy dětí, které tudy každé ráno
míří do školy?
Božena Krátká, Prostějov

3>9 Q$+
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Ráda bych požádala strážníky městské policie, aby častěji kontrolovali
auta zaparkovaná v Kravařově ulici
v Prostějově! Řidiči zde parkují často po celý den nebo přinejmenším
dlouhé hodiny. A v žádném případě
nejde o obchodníky, kteří v této ulici mají své krámky. Většinou jsou to
líní řidiči, kteří si potřebují něco vyřídit ve městě nebo si prostě jenom
nakoupit. Pak Kravařovou ulicí nemohou ani projet zásobovací vozidla, jejichž řidiči se tady motají.
Blanka Odstrčilová, Prostějov
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Jestli chtějí radní stavět v aquaparku
krytý plavecký bazén jen o délce
pětadvaceti metrů, tak potom nepochopím, proč chtějí rušit městské
lázně v Blahoslavově ulici! Vždyť to
vyjde úplně nastejno, škoda utrácet peníze za úplně stejné, i když
modernější zařízení. Město by tím
pádem mělo raději investovat ty desítky milionů korun do stávajících
lázní, na které jsou Prostějované
zvyklí a které se výhodně nacházejí
přímo v centru města!
Petr Vychodil, Prostějov

Chci touto cestou poděkovat osádce jednoho požárního vozu, jehož číslo neznám. Dne 30. ledna tohoto roku jsem upadla u Pomníku padlých
(jak příznačné). Zlomila jsem si rameno a nos. A při mé smůle jsem měla
vlastně štěstí, protože kolem jelo požární auto, které se vracelo z nějaké
akce. Ležela jsem v krvavé kaluži, bezmocná a asi trochu mimo. Hasiči mě
pomohli omezit krvácení, posadili mě na deku a do druhé mě zabalili, posbírali moje věci. Jejich vstřícnost a ochota se o mě postarat byla útěchou.
Přivolali sanitku a to již byl jiný příběh. Ještě jednou děkuji.
Jana K. (adresa v redakci)

M

věten 1952 zaznamenal pozoruhodnou událost. I když začínala
tvrdá padesátá léta, tak v Husově sboru došlo na biřmování, což je jedna ze
sedmi církevních svátostí u věřících
a jedna ze třech iniciačních. Místní divadlo pak zažilo 17. května kulturní svátek
v podobě koncertu členů opery Národního divadla, přijel mimo jiné Beno
Blachut. Neveselo bylo v místních železárnách, kde se konal soudní proces
s jedním zaměstnancem, který spálil
podnikové dokumenty. Tím se údajně dopustil narušení chodu národního hospodářství, dostal čtyři roky
„natvrdo“. Ve městě byly pořízeny nové
parkové lavičky, ovšem z peněz zrušeného Spolku pro ochranu a okrašlování
domoviny.
ěsto také postihla takzvaná
Lánská akce, což byl plán celostátního organizovaného náboru
pracovních sil, především mládeže
pro učební obory těžkého průmyslu.

K

Přestože květen už spíše láká
k venkovním radovánkám,
může se stát, že nám zaprší.
A pak se možná vyplatí ponořit se do vzpomínek na to, co
se v Prostějově událo v měsíci
máji. Pojďme tedy do toho.

K

Akci vyhlásil v červenci roku 1949
prezident Klement Gottwald na setkání s hornickými učni na zámku
v Lánech, proto takové pojmenování.
Lánská akce reagovala na tehdejší nárůst
těžkého průmyslu a orientaci na něj, přičemž byla vyhlášena kvůli zajištění přísunu pracovníků především do hornictví
i hutnictví. Zahrnovala nejen samotný nábor, později totiž probíhala
v jejím rámci i výstavba učilišť a hornických domovů - internátů. Nábor se týkal
nejen učňů, ale i sezónních brigádníků,
zahrnoval také získání ženských pracovnic - hornic nebo zednic. Do akce
byly také zapojeny školy, byl proveden
průzkum nezaměstnaných, kterým byly
v případě odmítnutí odebrány potravinové lístky. Projevila se rovněž v náboru
brigádníků do zemědělství (pro státní
statky a JZD), ať už se jednalo o výstavbu
hospodářských objektů, nebo sklizeň.
Prostějov měl vyslat dvaačtyřicet žáků,
přihlásilo se jen sedmnáct.
věten 1957 zaznamenal velkou
průtrž mračen a krupobití. Stalo se
tak 20. května v poledne, blesk dokonce
zasáhl radnici. Vypukl požár a jen včasný
zásah hasičů stavbu zachránil. Napadlo
celkem sedmatřicet milimetrů srážek,
voda vnikla do sklepů a bylo zničeno
mnoho úrody na polích, podobné bou-
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ře pak přišly ještě v červnu a srpnu téhož
roku. Něco málo pozitivního potkalo
místní kulturu, v kině OKO začalo
širokoúhlé promítání.
květnu 1967 se dočkal samostatné
expozice v místním muzeu básník
a rodák Jiří Wolker, a to v rámci již tradiční
recitační soutěže Wolkrův Prostějov. Občané také dostali jistý druh pomoci, a sice
v podobě provozovny drobných služeb
při MNV, která mohla pomoci s drobnými stavebními a řemeslnými službami.
ormalizace a pomníky. V květnu
1972 bylo odhaleno na náměstí
Rudé armády (dnešní náměstí Spojenců) sousoší Družba autora Jana Habarty,
který byl za skulpturu i oceněn cenou
města. Květen 1977 a výstava děl malíře
a rodáka Aloise Fišárka u příležitosti jeho
sedmdesátých narozenin, autor se expozice osobně zúčastnil.
věten 2007 a další katastrofa ve
městě. Celkem osm hasičských
jednotek vyjíždělo v prvním květnovém týdnu k nejrozsáhlejšímu požáru
na území města v posledních letech.
Plameny pohltily sklad látek v podniku Gala v Krasicích, štiplavý a zdraví
nebezpečný kouř pak ohrožoval lidi
v širokém okolí. Ihned po příjezdu
hasičů byli zjištěni žháři, které představovali tři desetiletí chlapci. Při požáru sho-

řelo třiadvacet tun textilního materiálu
v hodnotě padesát tisíc korun, ale oheň
zničil i celou hliníkovou budovu skladu za 1,2 milionu korun. V sobotu
5. května 2007 odstartoval svůj provoz první prostějovský CYKLOBUS
na trase Prostějov - Protivanov. Do
1. července jezdil pouze o víkendech,
o prázdninách pak denně. Přívěsný vozík
měl kapacitu dvaceti jízdních kol.
Dodejme ještě, že mnoho událostí by se
neuskutečnilo, pokud by náš stát nebyl v
květnu 1945 osvobozen spojenci.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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dav, jak probíhají zápisy o desítky let později.
Leccos se změnilo, jen laskavý přístup učitelek ne.
Naštěstí. Některé děti jsou od přírody komunikativnější, u jiných je třeba zvolit takový přístup, aby
nabyté znalosti a dovednosti v první vážnější situaci
svého života náležitě uplatnily.
Sledoval jsem svou dceru procházející s paní učitelkou
jednotlivá stanoviště s úkoly zaměřenými na známou
pohádku O perníkové chaloupce. Docela jsem si to
užíval. I v mém případě se dělo něco poprvé. Zažít si
ten navýsost příjemný pocit rodiče, který je hrdý na
svého potomka. Teď ještě o nic velkého nešlo, na základní školu se děti skoro automaticky dostávají. V
budoucnu půjde o víc. Snad i ta hrdost bude vyzrávat.

První přijímačky
Zkouška jako taková je vždycky nepříjemná záležitost a o těch přijímacích to platí dvojnásob. Vždyť se
rozhoduje o další budoucnosti, takže určité napětí,
u někoho doprovázené třeba staženým žaludkem, je
jaksi na místě.
V životě jsem jich už pár zažil a těžko se s touto situací
ještě někdy potkám. Řada je na dětech, které dorostly - či
spíše dospěly - do školního věku. Poprvé v novém, posunutém termínu absolvovali zápis budoucí prvňáčci, a to
je vlastně jakýsi první druh přijímací zkoušky.
I na ten svůj si dodnes živě pamatuji, jsou v životě okamžiky, které z paměti nevymažete.
Třeba moje čtení slova „zima“, které bylo na
nástěnce odshora dolů. Byl jsem docela zvě-
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Skutečným vrcholem posledních dní ovšem bylo
Zemanovo „vyprovázení“ premiéra, které by se
mohlo jmenovat: „Na Sobotku s holí“. V přímém
přenosu jsme mohli sledovat prezidentovu osobní pomstu. Škoda že aktéři vládní krize aspoň trochu nemyslí na zájem státu a také na to, že občané
musí jejich hrátky sledovat. Možná by bylo nejlepší
urychlit volby a rozhodnout už třeba na začátku září
o tom, kdo bude další čtyři roky vládnout. Ušetřili
bychom si aspoň pár týdnů předvolební šarády vládních stran, z nichž už jde hlava kolem.

^9<* 

jen vymlouvat na to, že prezident v souboji s ním
pro změnu odmítá dodržovat ústavou daná pravidla hry a vykládá si je podle toho, co se mu zrovna hodí. Jiný člen vlády zase jeden den říká, že se
nikdy s novinářem, s kterým mluví na zveřejněné nahrávce, neviděl, a druhý den říká, že to celé
byla provokace od novináře, s kterým se sešel. Inu
opravdová bramboračka.

letos slavíme jubileum...

HLAS LIDU   

Situace v české politice je díky pranici mezi vládními stranami totiž opravdu dost nepřehledná a
premiér někdy připomíná postavu ze slavné české pohádky, která „odvolává, co předtím odvolala, a slibuje, co původně slíbila“. Může se snad

"3)+

Kdo by si myslel, že prostějovská politika je někdy
příliš tvrdá, ten musí po posledních dnech mít jasno,
že v Praze jsou opravdu jiní „bouráci“, kteří dokáží
během pár dnů rozkolísat do té doby docela stabilní
hladinu české politiky. Jestli vlastně nerozumíte, co
se to teď v české vládě děje, nikdo se vám nemůže
divit... Sám jsem se nestačil divit, když jsem minulý
týden v televizi měl jako politolog komentovat vývoj
posledních dnů. Na popis toho, co sledujeme, by se
totiž dobře hodil slogan z nedávné reklamy jedné
velké automobily: „Nic není nemožné...“
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seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Už devátým dílem pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který má za
cíl podívat se na zoubek nejen regionálním restauracím, ale také místním hostincům. Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci uplynulého roku, třetí dějství
jsme vám přinesli v lednu stávajícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017
vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té
doby probíhá pravidelné střídání. A jak jsme už několikrát předeslali, na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika se budete v letošním roce našeho
dvacátého výročí s touto novinkou setkávat stále více, konkrétně až do letních
prázdnin vždy v lichém čísle. Věříme, že vás tato novinka zaujme a jeho úroveň
bude stoupat. Navíc se bude bojovat i o zajímavé výhry. Oceňovat budeme
jak samotné provozovatele, tak i čtenáře. A to už velmi brzy...
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí, když klikne na
www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace
i všechny pětice dříve zveřejněných dílů. Teď už ale pojďme do další restaurace...
Než se
rozhodnete
vstoupit...
Prostějovskou veřejnost nedávno zaujala podivná kauza, které se věnoval na
svých stránkách i Večerník. Na místě,
kde po řadu let fungovalo vietnamské
bistro (Žižkovo náměstí, vedle spořitelny), vznikla po stavebních úpravách
nová restaurace, která byla vzápětí
uzavřená, načež veřejností kolovaly
nejrůznější fámy, proč tomu tak bylo...
Nicméně restaurace je již pár týdnů
opět v provozu. Šli jsme náhodou kolem při jejím slavnostním otevření.
Venku zdarma čepovali pivo a nabízeli
jednohubky. Uvnitř bylo plno a bez
rezervace místa jsme neměli šanci se
posadit.
Nějakou dobu jsme počkali, než se
provoz zaběhne, abychom se vrátili,
abychom vám podali zprávu, jak na
nás zapůsobila.
Na internetových stránkách jsme
našli jen přehled čepovaných piv na
stránkách Pivního deníčku. Jinak se
podoba zřejmě teprve tvoří. A tak
musíte jít na meníčka.cz podívat
na složení denního menu, kde však
zase není uvedena otevírací doba...
Restaurace prošla důkladnou přestavbou a vše zvenčí i uvnitř voní novotou. Prosklenými výklady řešenými
tak, aby zapadaly do architektonického stylu okolí, vidíte až do interiéru.
Vchází se netypicky z průjezdu vlevo.
Někdo na chvíli znejistí, když nemůže najít vchod, ale vyhráno má poté,
co zahlédne upozornění na vstup do
podniku.

Interiér
Počínaje druhými vstupními skleněnými dveřmi je celý interiér řešený
moderně a minimalisticky. Skýtá
tři možnosti, kam se posadit. Buď
do menší místnosti hned vpravo od
vchodu, kam se vešly čtyři stoly, či sejít po pár schůdcích do levé místnosti
se dvěma stoly, nebo se posadit v hlavní části. V jejím čele vévodí nablýskaný měděný výčepní pult a všechno, co
k provozu restaurace patří.
Pokud vás přijde víc a domluvíte se
s personálem, ochotně vám stoly srazí
k sobě.

Co restaurace
nabízí...
Především by se mělo mluvit o pivu,
neboť patronem podniku je Pivovar
Litovel. A výběr litovelských piv na
čepu je opravdu široký: jedenáctky
Granát, Moravan, kvasnicové a zelený
ležák Patrik; dvanáctka Premium, dvě
třináctky - polotmavý speciál Gustav
a extra chmelená; patnáctistupňové
Ale a pro ty, kteří musí pivo bez alkoholu, je k dispozici Černý citron,
ten je dostupný i ve třináctistupňové
variantě.
Víno, které je v tomto podniku až
druhé na řadě, je z Lechovic. Tamní
vinařství zřejmě má v prostějovském
regionu hodně aktivního dealera
a nejlepší dodací podmínky, neboť
s tímto vínem se setkáváme téměř na
každém kroku.
Co se týká jídla, je samozřejmě nabízeno polední menu, bezz něho může
restaurace těžko přežít. V pozdějších

EXCELENTNÍ

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

4 VELMI DOBRÉ
JJen maličko chybí k úplné
dokonalosti. Jídlo i servis na
vysoké úrovni. Pokrmy jsou připraveny
s invencí a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech
prostor je samozřejmostí. Bez obav, že
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Sem doporučujeme zajít jen
tehdy, nemáme-li nic jiného na

Pivnice U Bílého koníčka uspokojí takového hosta, který si zajde na
oběd nebo na večeři, i toho, který dá přednost konzumaci prémiového piva v kulturním prostředí. Pivovar Litovel se stará o skutečně
reprezentativní nabídku svých produktů, jídlo je slušné, ale nikoliv
mimořádné. Hlučná pivní parta si asi zvolí více neformální prostředí.

3,5hvězdy
Shrnutí
- celkový dojem
V centru přibyl další podnik, kam
můžete zajít na oběd a budete rychle
obslouženi. Jídlo je na slušné úrovni,
co se porcí i kvality týká. Za cenu
poledního menu nemůžete čekat
kulinářské zázraky, ale zklamáni
nebudete. Navštívili jsme podnik
několikrát a nesetkali jsme se s ko-

lísáním kvality jídla ani servisu, což
se o všech restauracích říct nedá.
Prostředí je čisté, v důsledku jednoduchého interiéru zanechává tak trochu
chladný dojem. Na někoho nezvykle
působí volný a ničím nestíněný průhled na náměstí, a to jak od stolu, tak
z chodníku do restaurace. Někteří
Prostějované se vyjadřují, že se cítí
jako v akváriu, zvláště večer, kdy je
interiér osvícený.

A JAK VÁM SE LÍBÍ V RESTAURACI U BÍLÉHO
KONÍKA? HLASUJTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ,
NEBO NÁM MŽETE NAPSAT SVOJI RECENZI
NA E-MAIL: VECERNIK@PV.CZ,I NA ADRESU
OLOMOUCKÁ 10, PROSTJOV

JAK SE VÁM LÍBÍ
V HOSP/DCE KOVÁRNA

si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nej- výběr. Menu nemělo žádný nápad. Dovzácnější hosty.
jem se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic není... Stěží zde strávíte
příjemný večer a ve dvou už určitě ne.
DOBRÉ
Jako by se zde již před lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách.
VYHNĚTE SE
Trochu invence při přípravě pokrmu by neuškodilo. Na druhou
Na
N
zdejší místo bychom nepostranu porce zasytí a nezpůsobí žaluzvali ani svého největšího nepřídeční újmu. Prostředí slušné, obsluha
se snaží. Je sice na čem pracovat, ale po- tele. Jídlo bylo mdlé, nevábně vypadazváním do tohoto podniku neurazíte. jící a žaludek si je dlouho pamatoval.
Také interiér byl, stejně jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila atmoSNESITELNÉ
sféru místa zpříjemnit.
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RESTAURACE U BÍLÉHO KONÍ!KA PROSTJOV

Hlasovali jste o zaízení, které jsme navštívili
Zdroj: www.vecernikpv.cz
v minulém díle...

RaS resumé
5

JAKO DEVÁTÝ P$IŠEL NA $ADU PODNIK S NÁZVEM:

celou porci, ale pokud se nechcete
večer přejíst, klidně se rozdělte. Radu
„večeři dej nepříteli“ jsme nevyslechli,
jednak žádný nebyl poblíž a jednak
bychom byli sami o hladu. A to také
není úplně zdravé.
Mimo tuto plánovanou návštěvu
jsme se zde ještě předtím neformálně
a opakovaně zastavili na poledním
menu, které nás uspokojilo množstvím i kvalitou. Na výběr jsou každý
Jak nám
den čtyři varianty a polévku dostanete na stůl v polévkové míse, takchutnalo
že si každý nabere množství podle
Začali jsme - jak jinak - pivem. Ze- svého přání. Dámy a menší jedlíky
lené vzniklo sice původně v Irsku potěší možnost objednat si poloviční
k oslavě svátku sv. Patrika (17. břez- porci.
na), ale stalo se tak populárním, že se
Kvalita
propaguje také k oslavě Velikonoc,
jara a přírody vůbec. Překonali jsme
servisu
nedůvěru k nezvyklé barvě a radíme
vám totéž. Je sice o něco dražší než Obsluhovala nás mladá číšnice, která
jiná piva, ale jaro se přece sluší nějak zvládala svou roli s úsměvem. Nečinilo jí potíže promluvit pár vtipných vět
oslavit.
Jako další pivní chod jsme zvo- s hosty dřívějšího data narození, a když
lili polotmavý speciál třináctku před nás omylem postavila dvě skleniGustav, vlajkovou loď litovelského ce, které patřily na jiný stůl, ve vteřině
pivovaru. Věděli jsme, že jsou v Lito- a s úsměvem i omluvou svoji chybu
vli na toto pivo hrdí, a ani nás tento- napravila. Profesionální a vstřícná
krát nezklamalo, ostatně jako kdyko- obsluha vůbec je devizou této reliv jindy. A protože jsme cítili, že naše staurace. Doufejme, že jí to vydrží...
pivní kapacita není ještě vyčerpána,
objednali jsme si kvasnicovou jedeMísto úlevy...
náctku. Možná není špatná, ale měli
jsme s ní začít a ne končit, jako třetí
Pivnice byla v době naší návštěvy otev pořadí nás nezaujala.
K jídlu jsme si objednali kuřecí kří- vřená pouhý měsíc a bylo by podivné,
dla v pikantní variantě. Porce byla kdyby toalety nevypadaly jako nové.
natolik poctivá, že uspokojila hlad Můžeme konstatovat, že tak vypadaobou hodnotitelů, a natolik pikant- ly. Prostor jim vymezený je úsporný,
la i jejich
jeji
j cch
h chuť.
ch
hu
uť.
ť Velký ale nestalo se nám, že bychom museli
ní, že uspokojila
hladd by si asi žá
áádal
dall
čekat, až se uvolní místo.
žádal

hodinách si vybíráte z jídelního lístku, nápadně podobnému tomu, ze
kterého si vybíráte „U Ječmínka“.
A podobnému nejen grafikou, ale
i obsahem. Najdete zde ale i speciality, které tam nemají jako ku příkladu
lososový tatarský biftek, sadu steaků
včetně toho z pravé svíčkové a z lososa nebo grilované žampiony plněné
pivním sýrem.

BEREME
B
EREME
KE STOLU
STOLU
KE
LUPU!!!
LUPU!!!

WWW.VECERNIKPV.CZ

Je to tam výborné, jídlo i obsluha na úrovni (46)
Vcelku to ujde, ale mohli by vylepšit obsluhu (8)
Pr mr, nkdy to nestojí za nic, jindy vynikající (15)
Škoda mluvit, tento podnik obcházím obloukem (163)

letos slavíme jubileum...

Úterý 9. května 2017
www.vecernikpv.cz

region
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zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko u toho...

ZA PODVODY SE SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNOU 9:!;<9=>?>@

PADL ROZSUDEK

Zdeněk Svoboda a Jaroslav Vlček mohli
způsobit škodu až čtvrt miliardy korun

PROSTĚJOV Točily se v tom miliardy. A úrodná Haná se kvůli
nim velmi rychle měnila v jedno velké zrcadlo. S koncem roku
2010 však solární byznys tvrdě narazil. Výkupní cena energie
ze slunce totiž klesla na polovinu. V honbě za výdělky se s tím
někteří nechtěli smířit. A začali podvádět. To se vymstilo třeba
bývalému podnikateli Zdeňku Svobodovi, který postavil elektrárny ve Vrahovicích a Držovicích. V současnosti už několik let
tráví ve vězení, minulé úterý spolu se svými pobočníky dostal
další trest za podvod s elektrárnou v Držovicích.
Výkupní cena solární megawatthodiny dodané do veřejné sítě byla 12
150 korun. Od začátku roku 2011
klesla na méně než polovinu. Jak
se u soudu ukázalo, elektrárny ve
Vrahovicích
a Držovicích dostaly
Martin
? &47+7  #& ## &. ##&$&@# #  $  # 
licenci dříve, než fakticky stály.
   # &&"#$ ( && #%  ' #  # &
ZAORAL
Díky tomu jejich majitelé neo!  #    $ &# #% $# 
    
právněně inkasovali vyšší částky,
Zdeněk Svoboda již byl odsouzen k než na jaké měli ze zákona nárok. stupce v případě vrahovické elektrárny těno financování celé akce, a přesto
šestiletému trestu vězení za podvod
na třiašedesát milionů korun, v přípa- se do projektu pustil, což odstartovaJak to bylo
s elektrárnou ve Vrahovicích. Prodě té v Držovicích dokonce na více jak lo všechny následující problémy.
, -
Svalovali vinu
blém byl stejný jako v Držovicích.
čtvrt miliardy korun. Zdeněk Svoboda Investor i dodavatel koncem roku
*+
Elektrárna tehdy získala úřední pobyl v úterý 2. května souzen jako šéf 2010 odůvodňovali fakt, že v Držo- Pro Zdeňka Svobodu to není první
volení k provozu 31. prosince 2010. O tom, že se v solární energii točily vel- dodavatelské firmy Ekosolaris. Společ- vicích nejsou nainstalovány solární trest. Přibližně před rokem byl odPrávě do konce roku 2010 stát pro- ké peníze, nemůže být pochyb. Celko- ně s ním na lavici obžalovaných usedl panely tak, jak by měly, údajnou re- souzen k osmi letům vězení. Tehdy
voz solárních elektráren podporoval. vou potenciální škodu vyčíslil státní zá- investor a majitel společnosti Tower of klamací. Prý museli po německém byl spolu s ním na šest let poslán
Power alfa Jaroslav Vlček a Svobodův dodavateli panelů žádat nové panely. za mříže také jednatel společnosti
zaměstnanec Martin Dupal. „Martin Pracovníkům Energetického regu- Mondragone a majitel vrahovické
Dupal dostal od soudu pětiletý trest lačního úřadu (ERÚ) dokládali svá elektrárny Jiří Patyk z Mikolajic.
vězení, Jaroslav Vlček šest let,“ uvedla tvrzení různými dokumenty. Podle Pětileté tresty tehdy senát vyměřil
mluvčí soudu Simona Pešková.
rozhodnutí soudu však byly padě- Zdeňku Dvořákovi z dodavatelské
Vlček u soudu již dříve tvrdil, že se lané... Soud vinikům rovněž udělil firmy a Janu Kourkovi, bývalému
zaměstnanci odboru licencí ERÚ.
pustil do podnikání, jemuž nerozu- zákazy činnosti a peněžité tresty.
měl a zneužil jej dodavatel stavby Rozsudek není pravomocný, pro- Tři roky vězení s podmínkou na pět
Svoboda. To samé ale tvrdil Svobo- cesní strany si ponechaly lhůtu let dostal revizní technik Vlastimil
Dubovský.
da o Vlčkovi. Podle něj neměl zajiš- pro možnost odvolání.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Máslo obsahovalo

LISTERIÓZU

Opravy hráze budou
zjistili jsme

<%#  #'% #$#  #I%# 
PROTIVANOV Ostudnou nepříjemnost musela nedávno řešit sýrárna Taurus v Protivanově. Státní
veterinární správa (SVS) při své
kontrole koncem března objevila
v másle, které firma vyrábí, patogenní bakterii. Dle vedení podniku by se
takto nevhodný výrobek k běžným
spotřebitelům nikdy nedostal. Navíc
už má být vše v naprostém pořádku.
„Ve výrobku byla zjištěna přítomnost
patogenní bakterie Listeria monocytogenes. Tato bakterie způsobuje
onemocnění zvané listerióza,“ uvedli
inspektoři SVS.

Foto: SZPI

Listerióza je infekční onemocnění, které se u lidí vyskytuje spíše sporadicky,
nicméně u této nemoci by mohlo dojít
i k rozsáhlé epidemii. U zdravých lidí
probíhá jako onemocnění podobné
chřipce, ale může být příčinou potratů
u těhotných žen a zánětů mozku u starých
a oslabených osob. „Tohoto másla vyrábíme pouze pár kilo, do obchodní sítě jej
vůbec nedodáváme, máme ho jen pro
naše zaměstnance,“ zdůraznil předseda
družstva Taurus Jiří Hanák, podle něhož
je vše již v naprostém pořádku. „Následná
kontrola už žádné závadné bakterie neobjevila,“ uzavřel Hanák.
(mls)

ještě pokračovat
&  %&% $ $# #  & ' #  ' .#*   #
 @      & #   $
2x foto: Martin Zaoral

RYCHLÝ
NÍK
Vybaví posilovnu
Malé Hradisko (mls) - Sportovní
nadšenci, kteří pravidelně dochází do posilovny na hřišti v Malém
Hradisku, mohou být spokojeni. Na
její vybavení vedení obce přispěje
částkou deset tisíc korun. Po právě
probíhající rekonstrukci posilovny
bude zastupitelstvo jednat o dalším
možném doplnění vybavení.

Plány na rekonstrukci
radnice
Němčice nad Hanou (mls) - V Němčicích nad Hanou pomalu připravují
rekonstrukci své radnice. Na tento projekt zatím byla zpracována studie.

Rozvoz lékù zdarma
Kostelec na Hané (mls) - Pokud
máte problém s vyzvednutím léků,
nevyhovuje vám otevírací doba či
nejste z Kostelce na Hané, pak můžete využít nové služby, kterou nabízí
zdejší lékárna. Ta zdarma rozveze
léky a zdravotnické pomůcky až k
vám domů. Stačí zavolat na telefonní
číslo 721 818 233.

Nové webové stránky
Drahany (mls) - Internetová prezentace městyse Drahany dostala
zbrusu novou podobu. Na dlouhodobě nepříliš udržovaných stránkách se mimo aktualit nově klade
důraz například i na informace o
nedávno vybudované čističce odpadní vod.
MOSTKOVICE Práce na opravě
hráze plumlovské přehrady byly zahájeny na podzim 2012, k dokončení pak došlo o rok později. Celkem
přišly na 136 milionů korun. Přesto
se necelé tři roky poté objevily v jejím obložení praskliny! Večerník
zajímalo, zda se je už podařilo zacelit.
Povodí Moravy vady na dlažbě a spárování reklamovalo u dodavatele. A sdružení firem IMOS Brno a DIS je uznalo.
„Do stanoveného termínu v říjnu 2016
proběhly opravy na dvou místech, další
vady dodavatel odstranil v listopadu.
Snížení hladiny následně odhalilo občasné vlásečnicové praskliny ve spárách.
Proto proběhla jednání s dodavatelem
i o odstranění těchto vad, které však
nemají na stav dlažby žádný vliv. Pro
jejich odstranění jsme stanovili termín
do konce října 2017, a to s ohledem na
stav hladiny vody v nádrži a klimatické
podmínky. V případě vhodných podmínek proběhne sanace dříve,“ reagoval
na naše dotazy tiskový mluvčí Povodí
Moravy Petr Chmelař.
(mls)

U Mostkovic DODÁVKA USMRTILA
➢

Z TITULNÍ STRANY

MOSTKOVICE K hrůzostrašné
nehodě došlo minulou středu
odpoledne. Na silnici ve směru z
Prostějova na Ohrozim dodávkové vozidlo srazilo ve velké rychlosti osmatřicetiletého chodce.
Muž neměl šanci přežít, byl na
místě usmrcen. Jedná se o první
smrtelnou nehodu letošního roku
na silnicích Prostějovska.
„Ve středu třetího května před patnáctou hodinou došlo na silniční
komunikaci mezi Prostějovem
a Ohrozimí k tragické dopravní nehodě dodávkového vozidla s chodcem, a to poblíž Mostkovic u mostu
přes říčku Hloučelu. Osmatřicetiletý
muž na místě podlehl, ke zranění
dalších osob nedošlo,“ informoval

František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
padesát tisíc korun. „Alkohol byl
u řidiče dodávky vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Přesné
okolnosti této tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ dodal Kořínek.
Jelikož na základě hlášení o nehodě vyjela na místo i sanitka
s lékařem, požádal Večerník o vyjádření i tiskového mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zdeňka Hošáka. Jeho reakce nás však
zaskočila... „Co po mně chcete?
Proč bych měl o tomto neštěstí in-

osmatřicetiletého muže

formovat bulvár,“ odsekl sprostě
a naprosto neprofesionálně Zdeněk Hošák. Po připomínce Večerníku, že jde o snahu splnit všechny povinnosti zpravodajství, ke
kterému bohužel patří i tragédie,
Hošák odpověděl velmi neochotně: „Chodec utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl stroze
a položil telefon.
Zatím není jasné, kdo za tragédii
může. Řidič opilý nebyl, což na místě prokázala dechová zkouška. Zda
byl pod vlivem omamných látek
usmrcený chodec, to se dozvíme
až později. „Ve věci byla nařízena
soudní pitva zemřelého,“ prozradil
mluvčí prostějovské policie František Kořínek.
(mik)
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Během noci na pondělí 1. května se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do hostince v obci na
Němčicku. Po násilném překonání vstupních dveří vnikl do chodby a poté opět za použití síly i do
výčepní místnosti. V provozovně
vypáčil automat na cigarety, ze
kterého odcizil dosud přesně nezjištěné množství cigaret a peněz.
Ze zásuvky výčepu poté odcizil
mince v hodnotě 1 500 korun
a před odchodem měl vypít zhruba půl litru lihoviny Režná. Celkem odcizením věcí a poškozením
zařízení způsobil škodu předběžně vyčíslenou na bezmála třicet
tisíc korun. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto
skutku za přečin krádeže a přečin
poškození cizí věci hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Zloděj pil Režnou

Minulou sobotu 6. května v odpoledních hodinách oznámil mladý muž Policii České republiky,
že nalezl v blízkosti silnice mezi
Rakovou u Konice a Krakovcem
nevystřelenou munici. Na místo
se dostavili policejní pyrotechnici. Ti následně po prozkoumání
předmětu konstatovali, že se jedná o dva kusy dělostřeleckých nábojů ráže 76,2 milimetrů se střelou s tříštivotrhavým granátem.
Šlo o munici ruské výroby z období druhé světové války, kterou
si převzali ke zničení. Při události
nedošlo ke zranění osob ani ke
škodě na majetku.

Ruské granáty
u Krakovce
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Loni byla vyvrcholením vojenského tažení velkolepá bitva v Obědkovicích, na niž
tentokrát nedošlo. „Původně jsme plánovali, že pojedeme na Olomoucko, z čehož
nakonec sešlo. Jenže kvůli změnám jsme
na přípravu měli málo času,“ vysvětlil
Dvořák. Po Čelčicích a Obědkovicích tak
letos našla kolona perfektní zázemí v Dobrochově, kde díky tomu vyrostl dobový
tábor s polní kuchyní. S příkladnou ukázkou toho, jak lze i v dnešní době vést děti
k vlastenectví se nadšenci z KVH Dukla
setkali v Pivíně. „V rámci pietního aktu
v této obci nám zazpívaly hymnu děti
z místní školy. Bylo to dojemné,“ zmínil se
Dvořák.
Skutečně pozoruhodnou atrakcí byla
přítomnost rumunského vojáka.
„Celá akce mě přišla asi na tři a půl
tisíce českých korun, ale rozhodně
toho nelituji. U nás se nic podobného
nedělá,“ svěřil se svým souputníkům
Razvan Bolba, jež přijel z Bukurešti i
s uniformou, kterou si vlastnoručně
nabarvil odvarem z cibule.
Svoji pouť kolona v neděli zakončila v Ivani, Klenovicích na Hané a Tovačově, kde
na ně mimo jiné čekali generální konzul
a atašé Ruské federace. K pomníkům
padlých příslušníků Rudé armády a Rumunské královské armády byly položeny
květiny. Přestože se rumunská velvyslankyně nakonec z osobních důvodů akce
neúčastnila, zahraničí reprezentovala
aspoň delegace z ruského generálního
konzulátu v Brně. „Vždy jsme vnímali
vadžievová. Zakončeny byly sovětskou,
československou a rumunskou královskou hymnou, členové Klubu vojenské
historie Dukla v historických uniformách
vystřelili čestné salvy.
Tímto připomínka konce nejkrvavějšího
konfliktu v dějinách lidstva u nás nekončí. Se členy KVH Dukla se však budete
moci už ve středu setkat i v Prostějově.
„Ve středu desátého května od šestnácti

5#   67#)*+ ,

závěr druhé světové války jako vítězství
celé široké protifašistické koalice,“ pronesl
generální konzul Alexandr Budajev, který
na hřbitově v Klenovicích uctil památku také zde pochovaných rumunských
vojáků. Pietního aktu před ústředním
pomníkem v Tovačově se zúčastnil také
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
František Jura, náměstek prostějovské primátorky Pavel Smetana a radní Jana Hal-

KOSTELEC NA HANÉ Předminulý pátek 28. dubna po třinácté
hodině došlo přímo v centru Kostelce na Hané k dopravní nehodě
osobního automobilu s dítětem.
Sedmiletý hošík vběhl do silnice,
načež řidič vozu Opel už střetu nedokázal zabránit...

„Podle dosavadního šetření a tvrzení
svědků události měl sedmiletý chlapec do vozovky zpoza parkujícího
vozidla bez rozhlédnutí vběhnout
v době, kdy tudy zleva projížděl osmašedesátiletý řidič s osobním automobilem značky Opel. Dítě narazilo do
pravého předního blatníku vozidla
provedenou dechovou zkouškou.
„Během šetření usměrňovali v místě provoz policisté v součinnosti se
strážníky kostelecké městské policie. Přesné příčiny, okolnosti a míra
zavinění nehody jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ dodal
Kořínek.
(mik)
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ČECHY POD KOSÍŘEM Do
doby, v níž vznikala díla Pýcha
a předsudek či Rozum a cit, vás
přenese Empírový den. Akce, kterou připravilo sdružení Jane Austen CZ ve spolupráci se zámkem
Čechy pod Kosířem, se uskuteční
příští sobotu 20. května. Záštitu
nad Empírovým dnem převzal
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
První ročník této akce vznikl v souvislosti s uvedením adaptace románu
Jane Austenové Emma v Moravském
divadle Olomouc. „Nyní opakujeme tento jedinečný zážitkový den
již potřetí. I tentokrát bude určen
pro všechny, kteří si chtějí na chví-

li vyzkoušet historii na vlastní kůži
a z pouhých diváků se stát jejími aktéry,“ uvedla Katka Báňová z pořádajícího sdružení.
Program odstartuje už v dopoledních
hodinách taneční lekcí anglických
kontratanců v prostoru zámecké
oranžerie. Odpoledne si budete moci
užít piknik v zámeckém parku doplněný dobovými hrami, projížďkami
v kočáře nebo prohlídkou zámeckých
interiérů. Po podvečerním koncertu
ve velkém sále zámku akce vyvrcholí
závěrečným plesem.
Nejzajímavější způsob, jak si celou
akci užít, je dorazit na ni v historickém empírovém oděvu. To však dle
organizátorů rozhodně není povin-

né. „Dobový oděv vzbudí v lidech
takovou příjemnou zdvořilost, která
se dnes už moc nevidí. V kostýmu si
takové události užiji o to více,“ nechal
se slyšet Vladan Menčík, který se pravidelně podobných akcí účastní.
Vstupenky jsou již v prodeji na
webu organizátora (www.empirovyden.cz) a také v Informačních
centrech v Olomouci a Prostějově,
v pokladně Vlastivědného muzea
v Olomouci a zámku Čechy pod
Kosířem. Vedle standardní celodenní vstupenky je k dispozici také VIP
vstupné s bonusy v podobě projížďky
kočárem, fotoportrétu v historických
interiérech zámku či „čaje o páté“ během odpoledne.
(pr)

Chystá se jedna z největších událostí roku
na zámku v Čechách pod Kosířem...
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a upadlo na komunikaci, načež utrpělo lehké zranění. Ke zranění dalších osob ani ke škodě na majetku
nedošlo,“ popsal nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Alkohol u řidiče policisté vyloučili

Foto: Martin Zaoral
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Účastníci slavnostního průvodu se sešli
hodinu po poledni v kostele Nejsvětější
Trojice, kde byla celebrována slavnostní mše svatá obětovaná za zemřelé

Tomáš
KALÁB

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

hasiče. Po jejím skončení se průvod
vydal za hudebního doprovodu kapely
Krumsíňanka k místní základní škole
a odtud na Tyršovo náměstí.
Zde položil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Hynek,
který nad akcí převzal záštitu, spolu
se starostou Adolfem Sušněm, místostarostkou Gabrielou Jančíkovou
a vedením hasičů 9. okrsku kytici
k pomníku obětem druhé světové války, jejíž 72. výročí ukončení si právě

PLUMLOV Když se něco koná potřetí, dá se to nazvat tradicí. Přesně to platí o Floriánských slavnostech, které pořádají dobrovolní hasiči z 9. okrsku
zahrnujícího Plumlov a okolí. Tentokrát se ovšem celá akce přesunula z autokempu přímo do ulic města. „Jsem tomu ráda, přijdou sem zase jiní lidé
a město žije,“ poznamenala Gabriela Jančíková, místostarostka Plumlova.
Mezi návštěvníky nechyběl ani Večerník.
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dnes připomínáme. „Za nejdůležitější
považuji, že jsme ušetřeni válečných
útrap a můžeme žít všedními radostmi a starostmi,“ připomněl v krátkém
proslovu Hynek.
Po krátké zastávce u nedalekého pomníku sv. Floriána, který je odpradávna patronem hasičů, dorazil průvod na Hlavní
náměstí, kde byl připraven doprovodný
program v podobě výstavy historické
i novodobé hasičské techniky. Své „kousky“ vystavili hasiči nejen z Plumlova, ale
i ze Soběsuk, Krumsína nebo Vícova.
„Výstava hasičských aut určitě takové akce obohatí. Pro děti je atraktivní
sednout si do velkého auta a zahrát si
na chvíli na skutečné hasiče,“ kvitovaly
maminky malých capartů, zatímco jejich ratolesti prolézaly hasičské vozy.
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zil a vyjel do pole. Při dopravní nehodě
utrpěla řidička Peugeotu zranění, se
kterým byla letecky přepravena do olomoucké nemocnice,“ popsal podrobně
závažnou nehodu František Kořínek
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov. Jak dodal, dvě cestující
z vozidla Peugeot byly k preventivnímu
vyšetření převezeny do nemocnice
v Prostějově. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na sedmdesát tisíc korun. Alkohol byl u obou
řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou předmětem dalšího
šetření,“ přidal další informace František
Kořínek.
(mik)

od stromu
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VÝŠOVICE Tady šlo o život! Mladá
řidička to v zatáčce přehnala s
rychlostí a v protisměru se
srazila s projíždějícím BMW.
Následky byly hrůzostrašné.
Žena za volantem vozu Peugeot se otřela o strom a skončila na
poli. Na místo byl přivolán vrtulník letecké záchranky, který těžce
zraněnou řidičku dopravil do olomoucké nemocnice.
„Ve čtvrtek čtvrtého května krátce po
poledni se na silniční komunikaci mezi
Výšovicemi a Němčicemi nad Hanou
srazily dva osobní automobily. Na základě
dosavadního provedeného šetření bylo
zjištěno, že třiatřicetiletá řidička vozidla
značky Peugeot, zřejmě vlivem vysoké
rychlosti, při projíždění táhlé levotočivé
zatáčky měla dostat smyk a poté se bočně
střetnout s protijedoucím automobilem
značky BMW. Po střetu Peugeot vyjel
vpravo mimo komunikaci, kde se narazil z boku do stromu, od něhož se odra-


BMW s Peugeotem

rodinu a vůli nesmířit se se zlem a
bojovat proti němu,“ řekl při odhalování pamětní desky Rostislav
Vysloužil, jehož otec Čeněk byl
jedním ze čtyř četníků, kteří byli
v lednu 1945 popraveni v polské
Vratislavi.
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Kromě odhalení pamětní desky
si mohli návštěvníci v budově
obecního úřadu také prohlédnout
výstavu četnických uniforem. Následoval průvod od obecního úřadu k
pomníku padlým a posezení s herci
ze seriálu Četnické humoresky.

DRŽOVICE Do nezáviděníhodných problémů se dostal minulý
čtvrtek šofér dodávkového vozidla na dálnici u Držovic. Přímo za

jízdy mu auto začalo hořet. Muž
rychle zastavil a snažil se požár
sám uhasit. Marně, oheň zlikvidovali posléze až profesionální hasiči.

„Požár byl oznámen na naše operační
středisko ve čtvrtek čtvrtého května osm minut po poledni s tím, že
k němu došlo na sedmadvacátém kilometru dálnice D46 na úrovni obce
Držovice. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Olomouce a z Prostějova,
kteří po příjezdu zjistili, že hoří dodávka v motorovém prostoru. Přestože
s plameny bojoval řidič přenosným
hasicím přístrojem, požár zasáhl celou
přední část vozidla. Hasiči dostali plameny pod kontrolu za několik minut
po příjezdu, likvidaci hlásil velitel zásahu ve 12.48 hodin. Příčinou vzniku # '  %   &# # 
"#-/0* 4 '
požáru byla technická závada, škoda 
byla předběžně vyčíslena na 85 tisíc ku vyčerpávající informace Vladimíra záchranného sboru Olomouckého
korun,“ poskytla exkluzivně Večerní- Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského kraje.
(mik)
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kem několika let našeho bádání.
Obsahuje jména 159 moravských
četníků, kteří zemřeli za ideály demokracie v letech 1918 až 1945.
Nejedná se však pouze o jména, ale
o celé lidské osudy. Proto bychom
na ni rádi navázali knížkou,“ konstatoval na úvod Jiří Vaněček, který se
společně s dalšími nadšenci o historii četnictva dopodrobna zabývá.
Nelze pochybovat o tom,
že většina z četníků byla
zarytými vlastenci a i proto
Martin ZAORAL
někteří z nich zemřeli...
Prvorepublikoví četníci našli v „Za jeden z odkazů mého otce
Čelechovicích perfektní zázemí. pro současnost a budoucnost
„Tato pamětní deska je výsled- považuji jeho důraz na pevnou

ČELECHOVICE NA HANÉ
Příslušníci četnického sboru
z Čelechovic na Hané si spolu
se svými fanoušky uplynulý
čtvrtek připomněli hrdinství
padlých četníků a osvobození
republiky. Na četnické stanici
v budově obecního úřadu v
Čelechovicích proběhlo odhalení pietního místa věnovaného
padlým četníkům. Večerník u
toho nemohl chybět.
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Na stanici odhalili desku
& ! '

hodin chystáme pietní akt u sochy T. G.
Masaryka před radnicí. K vidění bude i
tančík Praga,“ pozval všechny přívržence
vojenské historie Jaroslav Dvořák, který
závěrem poděkoval Olomouckému kraji
a Statutárnímu městu Prostějov za finanční podporu.
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Letošní KOLONA VÍTĚZSTVÍ nabídla
novinky i zajímavé kuriozity. „Ve srovnání s předchozími lety jsme tentokrát do
našeho plánu zařadili nové obce. Jejich
představitelé se k tomu postavili různě.
Zatímco třeba v Dobromilicích nás starosta srdečně přivítal, tak třeba v Hradčanech-Kobeřicích nám sice umožnili
průjezd, obec se však do celého programu nikterak nezapojila,“ srovnal přístup
vedení jednotlivých obcí Jaroslav Dvořák,
předseda pořádajícího KVH Dukla.
Kolonu i tentokrát tvořili nadšenci
převlečení do uniforem příslušníků
81. gardové střelecké divize a 83. samostatné brigády námořní pěchoty,
která náš kraj před lety osvobozovala.
Kromě nich na letošní pouť vyrazily
" & $&  #  
$## C#  &#'    3 také dvě ozbrojené motorky, jeden
# )###I 3 jeep a jeden transportér. Do akce se
&  J&  #  K# 8&# zapojili členové celkem pěti klubů vo)*+ , jenské historie.

PROSTĚJOVSKO Celkem čtrnácti obcemi na Prostějovsku projela během tří dnů uplynulého týdne Kolona vítězství. Do akce se
i s technikou zapojilo celkem dvacet vojáků a dvě vojandy v dobových uniformách i se zbraněmi Rudé armády, která region před
dvaasedmdesáti lety osvobozovala. Svoji pouť začala minulý pátek
v Želči a v neděli vše zakončila v Tovačově. Na stopě byl novodobým
vojákům také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Martin ZAORAL
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KOLONA
VÍTĚZSTVÍ OSVOBOZOVALA REGION PO NOVÉ TRASE Trochu jiné Floriánské slavnosti...
Své zázemí našli vojáci Rudé armády v Dobrochově, bitva se letos nekonala
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...
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„NETUŠIL JSEM, ŽE BUDU I HEJTMANEM“

Ladislav Okleštěk dle svých slov pracuje šestnáct hodin denně
a všechny nás to trápilo. Když jsme
stříhali pásku, byl to skvělý pocit úlevy pro celou obec.“
 Někteří občané Výšovic upozornili, že za vašeho působení se toho
v obci mnoho nedělo a že uvadal společenský život. Co byste na to řekl?
„Nikdy nevyhovíte všem... Za mého
starostování se v obci celoročně
konaly kulturní i společenské akce.
V současné době je nabídka ještě
bohatší, což s povděkem sleduji
a současnému vedení Výšovic za to
patří poděkování. Možná je tato skutečnost dána i tím, že máme dobudovanou infrastrukturu, takže zbývá
víc času a peněz na organizaci volnočasových aktivit...“
 Kromě úřadu jste podnikal
v oblasti dopravy a do roku 2012
spoluvlastnil solární elektrárnu. Jak
se vám dařilo propojit podnikání
s vykonáváním veřejné funkce?
„Dnes si říkám, že to byla dobrá příprav rámci exkluzivního
va na mou současnou situaci, kdy jsem
hejtmanem a zároveň poslancem. Muinterview
sel jsem prostě pracovat od rána do vepro Večerník
čera, často i o víkendech. Obec přitom
se ptal
byla vždy na prvním místě. Na vesnici
si všichni navzájem vidí do talíře. KdyMartin
bych podnikal na úkor práce pro obec,
lidi by mi to dali pěkně sežrat. Natož pak
ZAORAL
opozice.“ (pousměje se)
 Nedávno jste jako novopeče-  Hodně se probíral fakt, že po
ný hejtman rozjel projekt „Hejtuj změně územního plánu byly pohejtmana“, ve kterém vyzýváte lidi,
aby se na vás obraceli s kritickými
názory. Na co lidé nejčastěji upozorňují?
„Množství ´hejtů´ mě opravdu překvapilo. (úsměv) Těší mě, že píšou
i občané, kteří se moc o politiku
nezajímají, nechodí k volbám, ale
možnost napsat přímo hejtmanovi je zaujala. Tematicky je to různorodé od obecné kritiky politiky
a politiků přes názory na mou osobu
až po různé problémy, které se týkají
jejich obce nebo i soukromých záležitosti. Sice je já ani krajský úřad neumíme vyřešit, ale snažím se připomínky zemky vašich rodičů převedeny na
posunout k lidem a institucím, které stavební pozemky s přednostním
jim mohou skutečně pomoci. Kromě právem prodeje a následné výstavby.
množství ´hejtů´ mě potěšilo, že chodí To mělo dalším majitelům zkomplii pozitivní vzkazy.“
kovat prodej jejich pozemků coby
 Jaký „hejt“ byste si poslal vy sám? stavebních parcel...
„Napsal bych asi toto: Politici a úřed- „Všechna rozhodnutí ve vztahu
níci, nebojte se opustit své kanceláře a k územnímu plánu byla řádně projedpojďte mezi lidi! Což je ostatně heslo, návána na zasedání zastupitelstva obce
které razím od prvního dne, kdy jsem a při veřejných projednáváních. Ke
byl zvolen hejtmanem, a snažím se jít změně územního plánu by nemuselo
příkladem.“
dojít, kdyby nezazněl požadavek ma Dvě desítky let jste působil jako jitele většiny pozemků určených k zástarosta Výšovic. Co se za tu dobu stavbě na jejich převod k využití pro
povedlo?
zemědělské účely. Zmíněné přednost„Myslím, že se podařila celá řada důle- ní právo prodeje v žádném územním
žitých věcí. Jen namátkou - zajistili jsme plánu není a nikdy nebylo.“
plynofikaci celé obce, zrekonstruovali  V roce 2012 ještě jako starosta
jsme část zámku, kde jsme zřídili zubní Výšovic jste vstoupil do hnutí ANO
ordinaci, ordinaci praktického lékaře, 2011. Co vás k tomuto kroku vedlo?
kanceláře obecního úřadu a hlavně „Už jsem nedokázal pasivně sledovat,
speciální školu pro hendikepované děti. jak naše životy řídí politici napojení na
Dále jsme v zámku vybudovali osma- firmy, které chtějí na státu parazitovat.
dvacet bezbariérových bytů, balneo Po listopadu 1989 jsem čekal, že se
provoz, rehabilitaci a společenský sál. podaří vybudovat svobodnou spoNemohu zapomenout ani na novou lečnost, ve které se nám bude dobře
knihovnu, podařilo se nám vybudo- žít a rychle se přiblížíme Západu. Ale
vat hloubkovou kanalizaci a čistírnu nějak se to zvrtlo... ANO 2011 přišlo
odpadních vod, proběhla kompletní s receptem, jak změnit zavedený sysrekonstrukce chodníků, postavili jsme tém tradičních politických stran, ve
nové místní komunikace, s farní radou kterém myslela většina politiků jen na
jsme se podíleli na opravě střechy koste- svá koryta!“
la, věže a věžních hodin...“
 Jaká je podle vás největší před V čem naopak zůstal dluh do bu- nost vašeho předsedy Andreje Badoucnosti?
biše?
„Nestihli jsme dokončit úpravu veřej- „Mátahnabranku.Kdyžjepřesvědčený,
né zeleně a rozvinout spolkový život. že má dobrý nápad, který bude pro obV těchto oblastech však úspěšně pokra- čany přínosný, tak se ho snaží prosadit,
čuje současné vedení obce.“
i pokud mu v cestě stojí opozice, často
 Dlouhodobě jste se zasazoval i koaliční partneři a ještě častěji různé
o rekonstrukci silnice, která byla nesmyslné předpisy a zákony přijaté
ve špatném stavu. Jaký to byl pocit, předchozími vládami.“
když se vše konečně povedlo?
 Jaká je naopak jeho největší sla„Komunikace v obci připomínala bina?
tankodrom, museli jsme ale s její „Chcete, abych pomlouval přes média
opravou čekat na vybudování zmí- svého šéfa? (smích) To není můj styl.
něné kanalizace. Trvalo to dlouho Když s někým nesouhlasím, řeknu mu

PROSTĚJOV Ladislav Okleštěk
je lidem z Prostějovska známý především jako starosta Výšovic, kde
působil dlouhých dvacet let. Po
vstupu do hnutí ANO 2011 se jeho
politická kariéra rozjela celostátním
směrem. Před necelými čtyřmi roky
byl zvolen poslancem Parlamentu
Poslanecké sněmovny ČR. Svoji
funkci neopustil ani poté, co ve funkci hejtmana Olomouckého kraje
nahradil Oto Koštu. „Jsem zvyklý
na více práce. Dříve jsem při starostování podnikal, dnes jsem zároveň
hejtman a poslanec,“ pousmál se
šestapadesátiletý Ladislav Okleštěk
v rozhovoru, pro který ve svém hustě
popsaném diáři velmi složitě hledal
čas. Navzdory nepříjemnému nachlazení však nakonec dodržel to,
co slíbil. Díky tomu vám můžeme
přinést zpověď muže, který očividně
„musí pořád něco dělat.“

to do očí. Andrej Babiš nemá problém
kritiku přijmout a poučit se z ní. O tom
jsem se přesvědčil na vlastní kůži při našich společných jednáních.“
 Můžete tedy alespoň prozradit,
v čem jste s ním nesouhlasil, a už jste
mu to řekl?
„Často se nám v médiích vrací jeho prohlášení, že parlament je žvanírna. Řekl
to správně, ale měl to lépe vysvětlit: Podívejte se do jiných zemí, třeba do Velké
Británie, tam se občas hádají opravdu
drsně, ale o konkrétních věcech. U nás
jsou někteří opoziční poslanci schopni
předčítat třeba telefonní seznam, aby
demokraticky zablokovali diskusi nebo
do nekonečna oddalovali hlasování...“
 Jak jste vnímal rozkol v prostějovské organizaci ANO 2011, ze
které vystoupila podstatná část tehdejších členů?
„Předně zmíním, že se nejednalo
o podstatnou část, ale byla to zhruba třetina tehdejších členů hnutí
v Prostějově. Byl to nějaký vývoj, kdy
nedocházelo mezi lidmi k názorové
shodě, a odcházející členové měli jiný
pohled na práci pro město. S odstupem času mohu říct, že tento krok
prostějovské organizaci prospěl
a naše členy stmelil. Navíc přišli
noví lidé, kteří původně kvůli
těmto kontroverzním osobám do hnutí vstoupit
nechtěli.“

budeme radit s odborníky a
s lidmi z regionů, kteří se
v konkrétní problematice mnohdy orientují
lépe než politici.“
 Jaké je vaše oblíbené místo v Olomouckém kraji?
„Návštěvám
ukazuji
naše perly, jako jsou Helfštýn, Bouzov, Úsov, Velké Losiny, Dlouhé
Stráně, Pra-

Odchod zhruba třetiny členů
prostějovské organizaci ANO 2011
prospěl a členy stmelil. Navíc přišli
noví lidé, kteří kvůli kontroverzním
osobám do hnutí vstoupit nechtěli...
 Ve funkci jste nahradil lídra kandidátky ve volbách, kterým byl Oto
Košta. Proč musel váš předchůdce
odejít tak brzy po volbách?
„To asi nejde přesně popsat, aniž by to
člověk nezažil... Na chodbách krajského úřadu zavládlo po volbách ticho
i bezvládí, pan Košta byl zavřený ve své
pracovně a s nikým nekomunikoval.
Byl v politice nováčkem, takže jsme
mu nabízeli pomoc a podporu, ale on
chtěl vládnout sám a jeho oblíbená
odpověď na naše dotazy nebo připomínky zněla doslova takto: ´Nikdo
mně tady do toho nebude pindat.´
Rozhodli jsme se ukončit to dříve, než
by bylo pozdě.“
 Samotný Andrej Babiš Koštu
před volbami velebil jako „světovou
kapacitu, lékaře, manažera a nositele Kříže svatého Václava, který umí
řešit vážnější problémy, než mají
politici“. Jak si vysvětlujete, že během několika týdnů na něj tak dramaticky změnil názor?
„U nás na vesnici se říká: ´Koňovi do
hlavy nevidíš...´ Vážím si pana Košty
jako lékaře, ale vedení úřadu bylo nad
jeho možnosti.“
 Bezprostředně po nástupu do
funkce jste mluvil o potřebné restrukturalizaci krajského úřadu. Co
jste tím konkrétně myslel?
„Hejtman Jiří Rozbořil změnil strukturu úřadu tak, aby mohl vše řídit
v podstatě sám. A jak to dopadlo... Já
takové mocenské ambice nemám,
proto jsme vytvořili tým kvalitních
radních a náměstků hejtmana, kteří
budou za své resorty skutečně odpovědní, a ne jen na papíře.“
 Jakým způsobem tedy chcete
kraj řídit?
„Zásadní je transparentnost a komunikace. Nebudeme rozhodovat za zavřenými dveřmi kanceláří krajského úřadu, ale vždy se

děd... Ale když jsem sám, tak jsem
nejraději v přírodě. Krásných míst
máme v kraji opravdu hodně.“
 Kam byste v regionu vyrazil na
dovolenou? Co byste chtěl vidět
a dosud jste neměl možnost?
„Olomoucký kraj jsem procestoval křížem krážem a mnohokrát, takže bych
asi nenašel místo, které jsem ještě nepoznal. Miluji půvabnou krajinu Hané
i ryzí přírodu Jeseníků, naše hrady
a zámky, ale i Bohem zapomenuté oblasti kolem Javorníku, Žulové, Starého
Města. Všude tam máme velkou příležitost pro rozvoj cestovního ruchu,
protože tato krásná místa ještě neobjevili nejen Němci a Holanďané, kteří
rádi jezdí po Česku tábořit do kempů,
ale ani Pražané...“
 K tomu je třeba mít dobrou infrastrukturu. Kde jsou v kraji aktuálně
nejhorší silnice?
„Myslíte, kde jsem si naposledy skoro zničil auto? (smích) Když budeme
mluvit o silnicích druhých a třetích
tříd, které má na starost kraj, tak zhruba polovina z nich je ve velmi špatném
a často až v havarijním stavu! V této
oblasti máme z minulosti velký dluh.
Proto nemůžu jmenovat jedinou silnici, my se musíme pustit do oprav
komunikací v celém kraji.“
 A co potřebuje krajské zdravotnictví?
„Kvůli politice předchozích krajských
vlád dnes úřad nevlastní žádné nemocnice. Když firmu - a třeba i nemocnici - vlastní místo kraje nebo
státu soukromník, většinou nabízí
lepší služby než erár. Jde jen o to, aby
privátní vlastníci cítili svou zodpovědnost a nerušili oddělení, která jim tolik
nevynáší. Musíme s nimi komunikovat a mít nastavena jasná pravidla.“
 Jak je to v současnosti s vaším
poslaneckým mandátem? Budete
zvládat funkci poslance i hejtmana?

„Základem je dobře si rozvrhnout čas. Pracuji šestnáct
hodin denně, ale na to
jsem zvyklý. (úsměv) Dříve jsem při starostování
podnikal, dnes jsem
zároveň hejtman a poslanec. Je fakt, že kdybych seděl pořád v Olomouci, asi

přestávek na jídlo, je těžké životosprávu
dodržovat. Navíc všude musím jezdit
autem, abych stíhal program… Ale i
přesto jsem si slíbil, že budu v kondici, ať
mám na ten volební program dost sil.“
 Dosud žádnému hejtmanovi
Olomouckého kraje se nepodařilo
jeho post obhájit i v následujícím
čtyřletém funkčním období. Věříte
tomu, že byste mohlo být první?
„Nestojím o funkce, vždyť ještě docela
nedávno jsem vůbec netušil, že vůbec
budu hejtmanem... Do krajských
voleb jsem šel s tím, že kraji nabídnu své zkušenosti ať už z doby
starostování, nebo z parlamentu. Myslím, že stejné
to bude i za čtyři roky, ať
už budu hejtman, zastupitel, nebo občan,
budu mít na srdci
Olomoucký kraj.
Mám baťovskou
vizi udělat z na-

Foto: www.ladislavoklestek.cz
naťukám víc písmenek do počítače, ale
já pracuji pro kraj i v Praze. Tam místo
počítačové klávesnice ťukám na správné dveře, kde sedí lidé, kteří mohou kraji
pomoci. Například v případě urychlení
výstavby dálnice D1, přičemž takových
záležitostí je mnohem víc.“
 Co si myslíte, že se za necelé čtyři
roky, co budete stát v čele hejtmanství, nepodaří změnit, přestože byste
to uvítal?
„Jako že bych se vzdával dopředu? Já
věřím, že náš volební program za čtyři
roky splníme a co nepůjde stihnout,
tak aspoň rozjedeme. Jen si nejsem jistý,
jestli celou dobu vydržím alespoň trošku dbát o životosprávu. Když jsem nastoupil na hejtmanství, dal jsem si závazek, že udělám něco se svou váhou, což
se mi zatím jakžtakž daří. Ale když máte
schůzky a jednání od rána do večera bez

šeho kraje region, který bude fungovat.
Udělám pro to, co bude v mých silách,
a pak musí rozhodnout občané, jestli
mám pokračovat nebo za mě převezme
kormidlo někdo jiný.“
 V případě, že z politiky jednou
odejdete, co budete dělat? Co vám
bude nejvíce chybět a na co se naopak budete těšit?
„Každý svého štěstí strůjcem. Nemám
ve zvyku si stěžovat, že kvůli politice
mám méně času na rodinu a skoro žádný na koníčky, vždyť jsem se tak rozhodl sám. Baví mě práce pro společnost,
když vidím, že můžu posunout nebo
vyřešit nějaký problém a někomu to
pomůže. A až mě jednou lidé nezvolí
nebo až nebudu kandidovat, tak budu
určitě zase pracovat. Nemám strach, že
bych se nudil, to ani neumím. Já musím
pořád něco dělat.“ (úsměv)

vizitka
LADISLAV OKLEŠTĚK
✓ narodil se 10. března 1961 v Prostějově
✓ po absolvování Střední zemědělské školy ve
Vyškově, na které maturoval v roce 1980, studoval
následující dva roky Vysokou školu zemědělskou
v Brně, studium však z rodinných důvodů předčasně ukončil
✓ od roku 1982 pracoval jako technicko-hospodářský pracovník v JZD Výšovice, aby v roce 1991 začal soukromě podnikat v oblasti dopravy a zasilatelství, do konce července 2012 vlastnil podíl ve společnosti Okleštěk s.r.o. (dnes
Solarpark JM Výšovice), která se zabývala poradenskou a zprostředkovatelskou činností a výrobou elektřiny ze solárních elektráren
✓ v roce 1994 byl zvolen jako nestraník za Sdružení nezávislých kandidátů
do Zastupitelstva obce Výšovice, neuvolněným starostou byl až do roku 2010,
další čtyři roky se vedení obce věnoval na plný úvazek
✓ v roce 2012 vstoupil do hnutí ANO 2011, později byl v únoru 2013 zvolen
předsedou Krajské organizace v Olomouckém kraji, za dalším měsíc byl zvolen členem předsednictva
* ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval ze druhého místa na kandidátce hnutí ANO 2011 v Olomouckém kraji a byl zvolen
* v krajských volbách v roce 2016 kandidoval za hnutí ANO 2011 do Zastupitelstva Olomouckého kraje a stal se zastupitelem, po odvolání Oto Košty
byl 27. února 2017 zvolen novým hejtmanem Olomouckého kraje je ženatý
a má dceru a syna, společně žijí ve Výšovicích
* mezi jeho záliby patří cestování a pobyt v přírodě
zajímavost: poté, co byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, neúspěšně kandidoval v komunálních volbách v roce 2014 na posledním místě kandidátky
hnutí ANO 2011, přičemž obdržel pouze 36 platných hlasů a do sedmičlenného zastupitelstva Výšovic se nedostal
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PRAHA, PROSTĚJOV Prostějovský poslanec a krajský
zastupitel Radim Fiala je místopředsedou Hnutí Svoboda
a přímá demokracie-Tomio Okamura (SPD). Na konferenci
hnutí byl navržen na první místo kandidátky ve volbách do
Poslanecké sněmovny České republiky v Olomouckém kraji.
V souvislosti se současnou vládní krizí mu Večerník položil několik otázek.
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Prostějované se tentokrát dostanou do situací, které nikdy v minulosti řešit
ještě nemuseli. O originální řešení však nebude nouze, spousta lidí překvapí
nejen sama sebe. Ostatně právě nyní nadchází období, kdy se fantazii meze nekladou.
BERANI - 21.3. až 20.4. Dostanete se do úzkých, nebudete si vědět
rady s úkolem, který přijde od nadřízených. Pokud někoho požádáte
o radu či spolupráci, obraťte se na
takového člověka, který si to nechá
pro sebe. Jinak máte ostudu.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Většinou
býváte v malérech vy, ovšem tentokrát se na vás obrátí jiný člověk,
abyste mu pomohli. Rádi mu podáte pomocnou ruku, protože máte s
daným problémem rovněž bohaté
zkušenosti.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Rozhazujete peníze naprosto nesmyslně.
Uprostřed týdne ale budete muset
zaplatit za velmi důležitou věc, která nesnese odkladu. Nevyhnete se
půjčce, protože jste veškeré úspory
prohýřili.
RACI - 22.6. až 22.7. Na půdě svého domu najdete doslova bohatství,
půjde o historický dokument po vašich předcích. Při vaší snaze tuto věc
zpeněžit vás úspěch nemine, sběratelé vám doslova urvou obě ruce.
Najednou budete bohatí.

LVI - 22.7. až 22.8. Nemáte rádi
návštěvy, nicméně tento víkend
musíte sklopit uši a vytrpět si příchod nadřízených vašeho partnera.
Uvařte luxusní večeři, vždyť jde o
budoucnost manžela či manželky.
Šéfové to ocení.
PANNY - 23.8. až 22.9. Nezapomeňte na narozeniny svého kolegy,
jinak zažijete trapas. Při oslavě se
seznámíte s člověkem, kterého jste
už dlouhá léta hledali. Okamžitě
navažte kontakt, dotyčný by mohl
zlepšit vaši životní úroveň.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Celkem
vás bude provázet štěstí, pohodové dny vám nenaruší ani nečekaný
příjezd tchýně. I z tohoto důvodu se
raději věnujte své práci, kde slavíte
jeden úspěch za druhým. Tchýně se
doma bez vás obejde.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Okolo vás
se to začne pořádně hýbat, je zapotřebí využít situace a urvat co se dá.
Těsně vedle vás dojde k rozdělování
zisků z dobrého obchodu, tak nebuďte daleko. Pak potěšte dárkem
svého partnera.

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Neměli byste podceňovat problémy,
které jste si nadrobili díky své lenosti. Zejména půjde o úřady, které na
vás začínají mít pifku. Nevyhýbejte
se povinnostem, mohlo by dojít ke
komplikacím.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Zaměřte se na domácí práce, přiložte ruku k dílu a nedělejte mrtvého
brouka. Partner vaši snahu rozhodně
ocení, obzvláště když jste momentálně rozhádaní. Vysávejte, žehlete a
vyneste koš!
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Nezkoušejte provokovat své nadřízené, vaše pozdní docházka do práce
už začíná vadit více lidem. Kupte si
pořádný budík nebo zaúkolujte někoho, kdo vás každý den vzbudí telefonicky. Jinak vám to v práci spočítají.
RYBY - 21.2. až 20.3. Nehledejte
za vším vědu, některé úkoly mají
přece naprosto jednoduchá řešení.
Jste sice naprostí puntičkáři, ovšem
nic se nemá přehánět. Například
domácí nepořádek řešte úklidovou
službou.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 
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Demise vlády negativně dopadne hlavně
na podnikatele kvůli nedořešené agendě
Pád vlády není dobrou zprávou obzvlášť pro podnikatele z několika
důvodů. Vláda se zavázala ke konci
svého mandátu vyřešit některé palčivé
problémy současného podnikatelského prostředí a podnikatelům alespoň
trochu ulevit ze zátěže, kterou jim naložila. V této chvíli ale není dořešeno
ani urychlené snížení byrokratické a
administrativní zátěže podnikatelů
a v programovém prohlášení vlády
avízované zkvalitnění legislativy, ani
dořešení důležitých infrastrukturních

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
11. 5. BOZP a pracovnělékařské služby – přednáší Robert Křepinský
19. 5. Hanácky glétování v Loučanech
23. 5. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – přednáší Ing. Miloš Kačírek
Připravujeme:
Facebook a sociální sítě – jejich využití v marketingu firmy
projektů v dopravě (okruhy, dálnice,
přivaděče) i v oblasti vysokorychlostního internetu a na něj navázaných
miliard z Evropské unie apod.
Podnikatelská veřejnost v čele s Hos-

podářskou komorou je znepokojena
tím, že nyní půl roku bude trvat nestabilní situace, kvůli které je ohrožena
hospodářská prosperita naší země.
Tisková zpráva HK ČR

Setkání personalistů v Prostějově
OHK v Prostějově organizuje zítra, tj. ve středu 10. května 2017
od 13:00 hodin v Národním domě
Prostějov tradiční setkání personalistů. Hlavní témata setkání bu-

dou Dotace na vzdělávání zaměstnanců, Projekty na získání praxe
u zaměstnavatelů, Burza práce a
vzdělání a Aktuální situace na trhu
práce. Prezentovat přijdou zástup-

ci Ministerstva práce a sociálních
věcí, Fondu dalšího vzdělání a Úřadu práce Prostějov. Účast je pro
registrované zdarma. Těšíme se na
setkání s Vámi.

BOZP a pracovnělékařské služby
Ve čtvrtek 11. května 2017 se v Národním domě Prostějov uskuteční seminář k BOZP a pracovnělékařským
službám, který OHK realizuje ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, jejíž zástupci
budou osobně přítomni. V průběhu semináře získáte přehled povinností zaměstnavatele z výše uvedených oblastí a konkrétní doporučené postupy pro řešení legislativních požadavků v praxi. Seznámíte se s řadou novinek
a právních úprav, které nabyly účinnosti v roce 2016. Nutná registrace v kanceláři OHK.
Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějov
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Zmrzlinová roláda 500ml (800ml)
Kornout 120ml
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Nebytové prostory:
ͻƵů͘EĞƚƵƓŝůŽǀĂē͘ϭϲϮϮͬϯǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ;ĞĚŽŬͿ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϮϰ͘ϱϬŵϮ͕
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Kdo z nás by tuto pochutinu neokusil a kdo by ji neměl rád... Právě nastává čas
letních radovánek, k nimž neodmyslitelně patří i zmrzlina všeho druhu. Pro kornout vyrazte do Kauflandu, který společně s Penny marketem nabízí nejlevněji
i zmrzlinovou roládu. Kdo má rád legendární Ruskou zmrzlinu, potěší jej cena
v Bille, jahodová dřeň ja mražený krém je zase cenově nejvýhodnější v Lidlu.
Obyčejný zmrzlinový dort pak nabízí všechny markety za stejnou cenu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden 3. května.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
OD 9. DO 14. 5. 2017
 POZOR, v pondělí je st. svátek a hvězdárna bude uzavřená.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu i v neděli od 15:00 hodin. Pozorujeme
zejména protuberance, filamenty, erupce a další jevy v chromosféře. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ hvězdné oblohy se koná ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 21:30 hodin.
Prohlédneme si planetu Jupiter, dvojhvězdy, hvězdokupy i povrch Měsíce. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh o Lyře, Orlu a Labuti: „LETNÍ POHÁDKA“.
Vstupné 20 Kč.
 SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „KOSMONAUTIKA – DALEKÉ CESTY DO VESMÍRU“ proběhne neděli
od 14:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Blokové 
 
čtvrtek 11. května: Melantrichova (Březinova-Polská), E. Králíka + parkoviště, Polská, Ruská, nám. Práce, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo nám., průchod Floriánské nám.- Dykova (Starorežná), cyklostezka Floriánské nám.- Dykova (Starorežná), Plumlovská komunikace SSOK (Polská - kruh.objezd) pravá strana směr
Krasice
pátek 12. května: Fanderlíkova (Nerudova - sídl. Hloučela), Obránců Míru, J. Švermy, Kpt. O. Jaroše (Nerudova - sídl. Hloučela), Nerudova, K. H. Kepky, Melantrichova - parkoviště, Fanderlíkova - parkoviště (u kotelny u
hřiště ZŠ)
sobota 13. května: Fanderlíkova (Kostelecká - Fanderlíkova 37), J. B. Pecky, Krapkova, Floriánské nám., Hliníky,
Resslova, Fanderlíkova-parkoviště (Fanderlíkova 17 - 21), Krapkova vnitroblok a u garáží, J. B. Pecky - vnitroblok,
Krapkova - zálivka (vlevo k U Stadionu), Krapkova - parkoviště (vpravo k U Stadionu), parkoviště u Kubusu 2x
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ondratice
ZD (areál Pila K + L). Část obce
Dne: 23. 5. 2017 od 8:00 do 14:00 Víceměřice: ulice s čísly 183 až 171
hodin. Vypnutá oblast: část obce: a 180 (nová čtvrť). Část obce Nezaoboustranně ve směru od č. 109, 67 myslice: Komenského (včetně area 146 po konec obce směr Brodek u álu nádraží a č. 116). Areál fy. MeProstějova.
talšrot (Dřevnovice Centrokov).
Obec: Prostějov
Odběratelské trafostanice DoloDne: 29. 5. 2017 od 7:30 do 11:30 plazy ZD (č. 300693), Dřevnovice
hodin. Vypnutá oblast: Víceúčelo- Centrokov (č. 300694).
vá hala-zimní stadion, Kostelecká Obec: Buková
ul. Dne: 29. 05. 2017 od 12:30 do Dne: 31. 5. 2017 od 7:30 do 16:30
14:30 hodin. Vypnutá oblast: su- hodin. Vypnutá oblast: část obce
permarket Albert, Janáčkova ul.
Buková: ve směru od č. 12, kostela
Obec: Prostějov
a č. 10 po konec obce směr ProtiDne: 30. 5. 2017 od 7:30 do 11:00 vanov a Lipová. Dne: 31. 5. 2017
hodin. Vypnutá oblast: obytná od 7:30 do 10:30 hodin. Vypnutá
zástavba a podnikatelské subjekty oblast: Celá obec Buková (včetně
v ulicích: celé ul. Šlikova a Březinova, podnikatelských subjektů). Odoboustranně část ul. Plumlovská od běratelské trafostanice: Buková
č. 11 a 42 po č. 53 a 58, část ul. Neru- voda (č. 300747), Buková ZD (č.
dova od č. 1 a 2 po č. 31 a 56, Bezru- 300748).
čovo nám. s č. 11 a 12, ul. Česká od č. Obec: Prostějov
1 a 2 po č. 11 a 38, ul. Rostislavova od Dne: 31. 5. 2017 od 7:30 do 10:30
č. 1a a 2 po č. 25 a 12, ul. Nerudova hodin. Vypnutá oblast: Firmy
od č. 1 a 2 po č. 31 a 56, část ul. Má- FTL - First Transport Lines, a.s. a
nesova od č. 1 a 2 po č. 12.
Mechanika Prostějov, v.d., na ul.
Obec: Nezamyslice, Víceměřice, Letecká. Dne: 31. 5. 2017 od 11:30
Doloplazy, Dřevnovice
do 14:00 hodin. Vypnutá oblast:
Dne: 30. 05. 2017 od 7:30 do 16:00 obytné domy Švýcarská č. 1, 2, 3, 4,
hodin. Vypnutá oblast: Doloplazy 5, ul. J. V. Myslbeka s č. 17, 19, 21

rekonstrukcí, oprav, údržbových
vč. garáží naproti, Krasice s pop. č.
356, 357 a 358.
Obec: Polomí
Dne: 1. 6. 2017 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Polomí.
Obec: Konice
Dne: 1. 6. 2017 od 11:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
Zahradní, Radošovec. Na ulici Komenského č. 492, 493, 490, 491,
521, 498, 119. Na ulici Husova č.
539 - 507, 486, 487, 388 a dále č.
615, 582. Areál čerpací stanice.
Obec: Protivanov
Dne: 2. 6. 2017 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celá ul.
Nová a část lokality nov. RD s parc.
č. 853/36, 47, 45, 12, 50, 17.
Obec: Držovice
Dne: 2. 6. 2017 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: fa. Geis CZ
s.r.o. v ul. Za Olomouckou a ČS PHM
OMV ČR s.r.o. v ul. Olomoucká.
Obec: Prostějov - Krasice
Dne: 2. 6. 2017 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Krasice: Aquapark
(č. 300659)
E.ON Česká republika, s.r.o.

17041310422

Ruská zmrzlina 220ml

Úterý 9. května 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
774 421 818
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430

SLUŽBY

PRODÁM

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

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

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

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

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

Koupím cihlový byt 2+1 v OV i DV
v okolí ulic Bulharská až po B. Němcové. Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
722 630 928
výkopové, terénní práce.
Poptávám garáž ,,za Mechanikou" bez
Rekonstrukce koupelen.
RK. Volejte 722 630 928
Tel.: 605 459 652
Prodám cihlový byt 3+1 v osobním vlast2
Kanalizační
přípojky, zemní práce,
nictví, 73m , v centru města v klidné ulici
Pod Kosířem. Plastová okna, nová lodžie, demolice. Tel.: 606 422 018
zateplení, dobrý stav, parkety, ihned
k nastěhování. Cena 1.990. 000 Kč. Tel.: Stavby betonových plotů drátěného
i průmyslového oplocení, materiál
603 726 417, bytprostejov.wz.cz
přímo od výrobce za super ceny.
Pronajmu garáž, lokalita, Krasice - Západní.
Tel.: 606 422 018
Info na tel.: 776 15 06 34
Stříhání a úprava psů v Prostějově
Pronajmeme byt v Pv 1+1, 53 m2 + terasa, tel.: 774 942 100
1p., střed města, volný od 1.6.2017. Nájem
4 950 Kč + ikaso + služby, NE na soc.
Čištění kanalizací a odpadů
dávkách, foto Sbazar- pronájmy. Ideální
Odvoz fekálií
pro dlouhodobý nájem staršího páru. Tel.:
Tel.: 774 368 343
603 546 705
Střechy Klimeš provádí tesařské,
Pronájem volné garáže na náměstí Spo- klempířské, pokrývačské a zednické
jenců. Tel.: 776 505 660
práce. Výroba a montáž pergol,
altánů, zimních zahrad a selských
Nabízím dům se zah. u Pv za byt v Brně
konstrukcí. Tel.: 733 465 777
v OV, nebo koupím. Tel.: 777 210 518
Prodám byt 1+kk na sidl. Svornosti, 3. patro volný ihned. Tel.: 608 88 76 33
Koupím dům v Prostějově do 2000000
Kč v jakémkoliv stavu. Bez RK. Prosím
volejte nebo sms na tel. čísle 722 630 928.
Pronajmu garáž na Sidl. svobody, voda,
elektřina, tel.: 775 758 775
Pronajmu cihlový byt 2+1 v PV, Krasická
ul. Tel.: 602 775 607

FINANCE

řádková inzerce / vzpomínky
A lesy stále šumí dál,
které jsi tak miloval,
Tvůj hlas se ztratil a úsměv vítr vzal
a nám jsi jen vzpomínky zanechal.

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.

Dne 8. května 2017
uplynuly dva smutné roky,
kdy nás opustil
pan Zdeněk FTAČNÍK
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

Nabízím k prodeji živá jehňátka, telefon:
777 88 78 82
Prodám 2 přepravní klece na malá zvířata a skládací zahradní lehátko i s matrací,
Pv, tel.: 606 166 853

Nikdy nezapomeneme na toho,
koho máme rádi. Nikdy nezapomeneme
na toho, který nám moc schází.

Sháníte botičky na svoje problémové
nožičky? Prodejna IVKA, Plumlovská ul. je tu pto vás! Velký výběr, nové
vzory obuvi i na velmi problémový nohy (kostky, nárty, ostruhy)
+ doplňkový prodej dárkové kosmetiky
+ molitany. Otevřeno i v sobotu.

Dne 6. května 2017
uplynulo 11 let, co nás navždy
opustil náš drahý a milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Stanislav ŠMUDLA
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku. S láskou v srdci stále
vzpomínají manželka, syn, dcera
a vnučka s rodinami.

Trafika U LÁZNÍ otevřená po celý den,
9:00 – 17:30 hod.
Levně prodám 300 - 400 plných cihel.
Tel.: 774 664 966

KOUPÍM

Ruku ti už nemůžeme dát,
abychom Ti mohli k narozeninám
blahopřát. Jen kytici květů Ti
na hrob dáme a s láskou
na Tebe vzpomínáme.
Dne 13. května 2017
by se dožila 60 let
paní Vladimíra HORÁKOVÁ
z Konice.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Martina a Zuzana
s rodinami, manžel
Jaroslav.

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

INZERCE

Dne 2. května 2017
uplynulo 20. výročí úmrtí
paní Ivany BRÁZDILOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomíná syn.

Dne 10. května 2017
uplyne druhý smutný rok,
kdy nás opustil
pan Adolf ROSENBERGER
z Prostějova a zároveň
tentýž den by se dožil 77 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Dana a celá rodina.

JE V PÁTEK
12. KVÌTNA
V 10.00 HODIN

16011421482

SEZNÁMENÍ

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

AUTOMOTO
17042720460

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

15012920079

150123020036

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

Poslední rozlouèení
Pohřební služba Pavel Makový
Středa 10. května 2017
  
Vladimír Trunda 1951 Čelechovice na Hané 10.15 Obřadní síň Prostějov
Anna Nadymáčková 1949 Prostějov Věra Copková 1946 Prostějov
11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jitka Hradilová 1935
Prostějov Eduard Ondrovič 1940 Bedihošť
13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Holík 1941
Prostějov Pátek 12. května 2017
11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeněk Hošek 1923
Alojzov František Švec 1939 Pěnčín
12.30 Obřadní síň Prostějov
Aloisie Navrátilová 1929 Brodek u Pv Božena Chmelařová 1933 Prostějov
Ludmila Zahradníčková 1936 Prostějov
14.45 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Trundová 1932 Prostějov
Drahoslava Melicharová 1930 Dubany Františka Vychodilová 1948 Pěnčín
Prostějov
Anna Petráňková 1931 Mostkovice Věra Prouzová 1926

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
František Krchňák 1951
Josef Dostál 1950

Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
vPROSTĚJOVSKÉMVEČERNÍKU.

Dne 7. května 2017
uplynulo
desáté smutné výročí od úmrtí
pana Zdeňka ŘEZNÍČKA
ze Stařechovic.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Marie
s rodinou.

ØÁDKOVÉ

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

2

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

Dne 12. května 2017
uplyne 20 let od úmrtí
pana Františka SPÁČILA
z Určic.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka a dcery
s rodinami.

UZÁVÌRKA

Sobra – auto.cz provádí veškeré
opravy vozidel a služby, včetně
ME a TK. Tel.: 608 933 033

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

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

Dne 12. května 2017
uplyne první smutný rok,
co nás opaustila naše babička
paní Marie SVAČINOVÁ
ze Stařechovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje Petra,
Terezka, Míša, David.

Prodám starší funkční Terru s přívěsným vozíkem, bez příslušenství. Tel.:
777 482 190

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
Antény Jiříček nabízí až 45 tv programů
dnes. Tel.: 603 218 330
bez poplatků. Telefon: 776 340 848,
Osobní bankrot – oddlužení. Konzul- www.anteny.kvalitne.cz
Úvěry pro podnikatele - živnostníky
od 10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy
nemovitostí. Volejte 777 551 492

Kdo s tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

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

POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Nabízíme zednické a elektro práce. Tel.: a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
602 941 681
ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich
Skácel, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz
Kompletní pokládka zámkové
PO - PÁ 11:00 – 16:00 hod.
dlažby, žulových kostek, obruby
palisád a další. Rychle a kvalitně.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Tel.: 606 422 018
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraNátěry, nástřiky fasád, ochrana proti ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
736 127 661, simonrene@seznam.cz
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

tace zdarma. Volejte 777 551 492
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Čelčice Jarmila Gajdošová 1925 Vrahovice
Vrahovice Oldřich Žoch 1946
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Jan Roháček 1940 Smržice

Poslední rozlouèení
Středa 10. května 2017
Jiří Blaha 1926 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 12. května 2017
Drahoslava Dvořáková 1929 Žárovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

Hledáme brigádníky 18 + na sezónu na Přijmu zedníky, více info na tel.: 704 458 607
provoz občerstvení na přehradě. Tel.:
777 571 219
Hledám na občasný zástup zdravotní
sestru do ordinace praktického
BOWLING PALACE
lékaře. Tel.: 777 344 684
přijmeme ČÍŠNÍKA/BOWLERA
- hlavní pracovní poměr.
Přijmu telefonistku na sjednávání schůPožadavky - bezúhonnost, příjemné zek 200 Kč na hodinu, tel.: 608 025 895
vystupování, technické zaměření
a zručnost, znalost AJ. Praxe nebo
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
vyučení v oboru číšník výhodou, odreklamu od 9-27 a 28-45 let.
polední směna ÚT - SO. Pro obsluhu
Telefon: 605427271 od 9-12h.
bowlingu zaučíme. Tel.: 728 634 274
www.studio365.eu
Přijmu kuchaře, příp. pomocnou sílu.
Nutný ŘP sk. B, tel.: 775 711 241
H&D Import, a.s. Přijme modelovou krejčí pro modelování kuchyňského textilu
Přijmeme pracovnici na odpolední a těžké konfekce (pláště, bundy). Možno
úklid kancelářských a provozních i na zkrácený úvazek. Práce je vhodná i
prostor. Úvazek 8 hodin (možno pro mladodůchodkyni. Životopisy zasírozdělit na dva kratší). Kontakt: lejte na: H&D, a.s., Olomoucká 37, 796
778 744 894, volejte pondělí-pátek, 01 Prostějov, e-mail: personal@hdas.cz,
8:00 -15:00 hodin.
tel.: 582 305 600 nebo 602 574 287 Pavla
Brablecová
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme nové zaměstnance v invalidním
důchodu na fyzickou ostrahu objektů
v Prostějově a Třebčíně. Zkrácené
pracovní úvazky, noční služby. Informace
na tel. čísle: 602 786 692.

PRÁCI NABÍZÍ
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
Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.
Přijmeme brigádníky na letní
sezonu na plumlovské přehradě.
Telefon: 777 301 936,
kocourek.radek@seznam.cz
H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře pánských sak na krátkodobé brigády v průběhu roku. Životopisy zasílejte na: H&D, a.s.,
Olomoucká 37, 796 01, Prostějov, e-mail:
personal@hdas.cz, telefon: 582 305 600,
602 574 287 pí. Brablecová.

HLEDÁTE PRÁCI?
NEPROPÁSNTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Provoz

Kvalifikace

Firma

ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné
střední odborné

Svaz tělesně postižených, Prostějov
ČESKÁ POŠTA, Prostějov
Ilona Šťastná, Mostkovice
MAKOVEC, Kostelec na Hané

vyšší odborné
střední odborné

Statutární město Prostějov
Jelena Krocilová, Prostějov

ÚSO s maturitou Škola slušného chování, Prostějov

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

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

Pracovníci pro
roznos novin

Plat (Kè)
80 Kč/hod.

Provoz
jednosměnný

Kvalifikace
základní + praktická

Firma
ČESKÁ POŠTA, Prostějov

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

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

17041820433

PRÁCI HLEDÁ
Hledám práci s prac. dobou 7 – 15. hodin.
Muž 45 let, mautrita. Práce elektro, údržba,
obsluha, řidič, skladník. Tel.: 608 71 76 61

17021720173

17050520476

17021020151

PŘIJMEME
ZAMĚSTNANCE
DO DÍLNY

17050310473

dalšího èísla je
v PÁTEK 12. února
v 10.00 hodin

17042010438

17040720401

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
17041120412

KONTAKT 775 710 218

Plat (Kè)

Administrativní pracovník
10 050 Kč jednosměnný
Doručovatel/-ka listovní pěší
17 000 Kč jednosměnný
Číšníci/servírky
20 000 Kč turnusový
Expedient v mastném průmyslu 30 000 Kč noční
Sociální pracovník/-ce
odboru MMPV
25 740 Kč pružný
Šičky/švadleny
12 600 Kč jednosměnný
Vedoucí oblastní pobočky
zábavně-výchovných pořadů pro děti 20 - 50 000 Kč pružný

Do výrobního provozu přijmeme Přijmeme manuálně zručné brigádníky,
brigádníka na úklidové práce možno i pro důchodce. Pv-Vrahovice.
16 hod./týdně. Tel.: 603 533 508
Tel.: 603 533 508
Přijmu důchodkyni do sběrny opravy
oděvů v Pv. Více info na tel.: 702 870 751

z DROBNÁ VÝROBA
(klempířská, zámečnická)
z OBSLUHA SKLADU
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á
PRO VOLNOU CHVILICKU
á á

aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 18/2017:

Také devatenácté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete i v těchto
vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 11. 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
správn.:

vyhrál/-a

Vrlova ul.
Karel MAREK, Vyšehrad 246, Konice
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správn.:

vyhrál/-a

V
Vladimír
Špidla
Věra HLADKÁ, V. Škracha 22, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na expozice zámku.
OSMISMĚRKA

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správn.:

vyhrál/-a

VHANÁCKÉM
Věra SMOLKOVÁ, Italská 4108, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.

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

SU
DO
KU

správn.:

SUDOKU

vyhrál/-a

7,4,6,9
Dagmar VALENTOVÁ, A. Slavíčka 2, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na představení + malý dárek
KŘÍŽOVKA

16110213416

správn.:

Výherce získá POUKAZ v hodnot
400 K na sortiment prodejny.

vyhrál/-a

Trendy účesy za super ceny ve školním kadeřnickém salonu
Monika SNÁŠELOVÁ, Tetín 6, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby školního salónu.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

17042060443

NAVŠTÍVIT MŮŽETE ........ VYSTOUPENÍ

17042060444

SUDOKU

OSMISMĚRKA

VIOLA, ŠPERK, ÚSTUPEK, DRACI, ŽVANEC, PALBA, DĚKAN, VOLNO, VIRÓZA,
ŠRANK, NAIVA, TRYSKA, ORÁČI, SKÓRE, ANAFORA, ŠIFRY, NITRO, BITVY,
KOPÁČI, ADEPT, ÚKAZY, OFINKA, VKLAD, ATATÜRK

Výherce získá VSTUPENKU v hodnot
400 K na vybranou akci festivalu.

Výherce získá VSTUPENKU v hodnot
400 K na pedstavení + malý dárek.

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...
S

16093063154

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
nového předsedu občanského sdružení
LHK Jestřábi Prostějov - spolek...

17041130413

Výherce získá DÁRKOVÝ BALÍEK
v hodnot 400 K.

Výherce získává VSTUPENKU
v hodnot 400 K na akci
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TIP  ku

FINDINGAMERIKA:

GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU

KULIÈKY:
neděle 14. května:
11.00 PAMAKO turnaj (akce juniorů
i dospělých pro širokou veřejnost, areál
Čelčice).

KDY: PÁTEK 12. KVÌTNA 2017, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV

Prostějovské Divadlo Point působící při Gymnáziu Jiřího
Wolkera si pro své příznivce, mladé herce, studenty i všechny ostatní, kteří si konec pracovního týdne rádi zpříjemní
návštěvou divadelní inscenace, připravilo na tento pátek
premiéru svého nového kousku.
Tímto dílem, za nímž stojí režisérská práce zároveň i ředitele Městské knihovny Prostějov Aleše Procházky, bude muzikálový příběh
s názvem Finding Amerika: Gangsteři z našeho oddílu. Jedná se o
vyprávění ze života dvou chlapců toužících po tom, aby zažili pořádné dobrodružství. To se jim má vyplnit při pátrání po pokladu
amerického gangstera Lanzy Ručky. Tento muž se má údajně nacházet v Chicagu, kam zmizel. Celý příběh se odehrává v socialistickém období, kdy byly hlavními trendy spartakiády, modré košile

MALÁ KOPANÁ:

a rudé šátky. K vidění toho však bude mnohem více, ve společnosti
herců z Pointu se podíváte také do tajných barů chicagského podsvětí z počátku minulého století. O hudební doprovod se postaral
hned šesti ústředními melodiemi skladatel Arnold Prokop, další
dvě písničky přidala Martina Seibertová.
Z účinkujících herců se můžete těšit na několik známých tváří
nejen prostějovské divadelní scény, mezi nimiž budou i V. Lužný, L. Kameníček, T. Snášelová, K. Vejmělková, P. Martínková, D. Kopecká, K. Dohnalová, A. Buršová a mnoho dalších.
O choreografii se postarala Lucie Lužná. Premiéra nového představení z produkce Pointu začíná tento pátek od 19:00 hodin
v Městském divadle. Rozhodně byste neměli ani chvíli váhat
zda přijít, či nikoliv...

sobota 13. května:
8.00 7. turnaj 2. okresní ligy mužů (kluby
Katastrofa PV, Medvědi PV, Béci PV, Čehovice/Hluchov, hřiště Vrbátky).

NOHEJBAL:
neděle 14. května:
12.00 TJ Sokol I Prostějov – T.J. Sokol
Holice (5. kolo BOTAS dorostenecké
ligy, sk. „B“, dvorec u sokolovny na Skálově náměstí).

akce
v regionu...

 DIVADEL aneb, co se

Den Konického
muzea s dravci i šermíři

    STAVY kde děje…

Školní 1, Prostějov
úterý 9. května
17:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
Česko-Slovenské drama
20:00 Ztracené město Z
dobrodružné drama USA
středa 10. května
17:30 Circle
americké sci-fi
20:00 American Honey
americké road movie
čtvrtek 11. května
17:30 Pád
romantické fantasy USA
20:00 Král Artuš: legenda o meči
americké dobrodružné drama
pátek 12. května
15:30 Mimi šéf
animovaná komedie USA
17:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
20:00 Král Artuš: legenda o meči
sobota 13. května
15:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
americký animovaný film
17:30 Strážci Galaxie Vol.2
sci-fi komedie USA
20:00 Uteč
americký mysteriózní horor
neděle 14. května
10:30 Mimi šéf
15:30 Špunti na vodě
česká rodinná komedie
17:30 Lady Macbeth
drama Velká Británie
20:00 Strážci Galaxie Vol.2

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
středa 10. května
15:30 MOZKOVÝ JOGGING ANEB
PAMĚŤOVÉ VYCHYTÁVKY
tato lekce trénování paměti je určena hlavně studentům. Dozvíte se, jak funguje paměť, co to jsou paměťové techniky a jak je
můžete využít při učení a zapamatování si
dat, číselných řad, slovíček a podobně.
17:00 TÉMĚŘ ZAPOMENUTÝ
PŘÍTEL A OSVOBODITEL
přednáška popularizátora vojenské historie
Jaromíra Vykoukala bude věnována Rumunské královské armádě, třetímu osvoboditeli naší vlasti za druhé světové války.
sobota 13. května
10:00 FÉROVÁ SNÍDANĚ
V PROSTĚJOVĚ
jako každou druhou květnovou sobotu
budou Prostějované snídat s celým světem na podporu fair trade. Do parčíku
vedle knihovny si přineste piknikovou
deku a nějakou fair trade nebo regionální
dobrotu, upečte férovou buchtu, domácí
chleba, přijďte se pochlubit se svou marmeládou a ochutnat dobroty někoho jiného. Férový čaj, kafe, kakao a čtivo bude
dodáno. V případě nepříznivého počasí se
akce přesune do knihovny.

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 28. května
16:00 ŽENA A KVĚTINA
výstava obrazů Heleny Pirohové

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 13. května
17:30 ZOOTROPOLIS:
MĚSTO ZVÍŘAT
americká animovaná komedie
20:00 INSTALATER Z TUCHLOVIC
česká komedie

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 11. května
3x KŮRKA
vernisáž výstavy tří generací
výtvarníků trvající do 2. června

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 11. května
17:00 MOHYLOVÁ POHŘEBIŠTĚ
NA PROSTĚJOVSKU
přednáška Miroslava Šmída
do 9. července
MISTŘI PORTRÉTU
výstava představuje mnoho slavných
a českých jmen od baroka po moderní
umění dvacátého století. Kolekce, která
je do Prostějova zapůjčena, zahrnuje 76
malířských portrétů a 10 plastik

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 9. května
19:00 Rudolf Piskáček:
PERLY PANNY SERAFÍNKY
Moravské divadlo Olomouc
pátek 12. května
19:00 FINDING AMERIKA:
GANGSTEŘI Z NAŠEHO
ODDÍLU
Divadlo Point Prostějov
neděle 14. května
15:00 ULICE PLNÁ KOUZEL
jeden neobyčejný den a jeden možná trochu
obyčejný život prožívají diváci s hlavním
hrdinou představení pražského Černého divadla Metro. Toto divadlo používá originální
celosvětově patentovanou techniku oživlé
kresby, kterou na konci představení odtajní.
Magické představení černého divadla nabízí
svět fantazie, smíchu a dobré nálady srozumitelným divákům každého věku.

 !"
Komenského 6, Prostějov
čtvrtek 11. května
19:00 PROGRES 2
koncert legendární kapely

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

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 31. května
BUĎ PŘIPRAVEN! ANEB
SKAUTSKÉSTOLETÍVPROSTĚJOVĚ
výstava ke 100.výročí založení skautské
družiny v Prostějově
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.

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
středa 10. května
17:00 BESÍDKA KE DNI MATEK
do 31. května
VÝSTAVA
výtvarný obor ZUŠ Plumlov se představuje...
Galerie Linka

Zámek Konice
do 31. května
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

Galerie Cyril
věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
do 24. června
VŠEM
kolektivní výstava studentů ateliéru Environmentu FaVU VUT

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 19. května
LADISLAV HRINDA
„BARYT&VINYL“
výstava pořádaná J. Andrýskem

Avatarka
nám. T.G.Masaryka 20
do 27. května
MÚZY, BOHYNĚ A JINÉ BYTOSTI
výstava pražské malířky Silvie Novotné

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz
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Kino METRO 70

Muzeum řemesel
Konicka ve spolupráci s Turistickým informačním
centrem Městského kulturního
střediska Konice slaví Ocenění Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury
v roce 2016. U této příležitosti pořádají nedělní zábavné odpoledne
s hodinovými prohlídkami zámku
a muzea řemesel, jehož součástí je
i největší sbírka seker na světě. Akce
se koná v neděli 14. května od 13:00
do 17:00 hodin. Na programu budou hodinové prohlídky zámku
Konice a muzea řemesel, zahraje
kapela Hubertus zaměřená na folk
a country. Stanice ochrany fauny
Hluk vystaví ke zhlédnutí dravce.
Představí se i šermíři z Velkých Losin
Rosáci. Den matek si budete moci
připomenout s MC Srdíčko.

SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE 582 333 433 ,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky od 9:30 do 11:30 hodin rozšíří
vaše obzory diskusní rodičovská skupina,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se koná
vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí
* ve čtvrtky od 17:00 do 19:00 přijďte
si posedět u kávy či čaje. K dispozici je také
dětská herna
ICM
informační centrum pro mládež, Pv
* DEN EVROPY se každý rok připomíná
9. května. V ten samý den odstartuje tradiční
soutěž Evropská unie v otázkách, která potrvá až do 13. června. Soutěžit mohou žáci ZŠ
i SŠ ve věku od 12 do 19 let (včetně).
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v sobotu 13. května od 9:00 hodin se
koná vycházka pro veřejnost ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK.“ Sraz je v 9:00 hodin
v Domamyslicích na aut. zastávce.
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.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01. I v roce 2017 nabízíme
možnost využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního poradenství
také zajištění baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na
RÙZNÉ...
změnu telefonního čísla poradenského
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostězařízení: 775 549 777.
jově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka,
Poradenská služba České obchodní inspekortopedické vozíky, chodítka, WC křesla
ce proběhne vždy první pracovní pondělí
aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
každého měsíce roku 2017 (leden – čerBližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
ven) v zasedací místnosti Odboru rozvoje
tel. č. 588 008 095, 724 706 773
a investic, kancelář č. 435 ve třetím poschodí Magistrátu města Prostějova, Školní 4.
V neděli 14. května v 19:00 hodin se koná
Konzultace probíhají v časovém rozmezí
klavírní koncert U Kalicha 1 (Kolárova 6,
od 13:00 do 16:00 hodin. Bližší informace
Prostějov)
je možno získat na Odboru obecní živnostenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
budovy (kanceláře č. 143 – 147).
pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2 je z důvodu dlouhodobé
TRADIČNÍ USUIHO REIKI - I. STUnemoci dočasně uzavřena. Informace
PEŇ. Přibližně hodinová prezentace
pouze na e-mail Vladimira.Zapletalova@
o REIKI, potom iniciace a následuje seseznam.cz.
minář o práci s energií REIKI i průběžné
procvičování jednotlivých technik, které
Hledáme soutěžní družstva ve vaření kotlíjsou součástí výuky prvního stupně. Akce
kového guláše. Charitativní akce GULÁŠ
se koná v sobotu 13. května od 9:00 hodin
FEST se koná 3. června. 1. cena SELE. Více
v ART ECON SŠ, Husovo nám. 91, PV
info na tel.: 604 133 621
(2. NP, multimediální učebna).
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.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
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608 960 042

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Naleznete
uvnitř

Hanácký D$INA, NERVY A ...

Divadelní EUFORIE!
Volejbalistky silou vůle urvaly devátý titul v řadě

MÁJ

 Do týmu hokejistů Prostějova
se vrací obránce Drtina a na cestě
jsou prý i další z extraligy
strana27

ZMĚNA NA
LAVIČCE

Marek SONNEVEND
D

2x foto: Zdenk Vysloužil a Martin Zaoral

Tradièní nìmèická
ani v letošním roce
ochotníky nezklamala

strana 24

JEDNOU
VTOU

 Trio odchovanců házenkářského
Centra Haná se o víkendu definitivně těšilo z dalšího mistrovského
titulu. Jakub Flajsar, Radek Flajsar
a Jakub Grulich se v sobotu těšili s mistrovským pohárem v Novém Veselí.
 Další Restaurant Day provoní
zahradu Národního domu v Prostějově v sobotu 27. května. Připravuji
se i novinky včetně pstruhů!
 Olšany zvládly titulový boj!
V pondělním přímém souboji dvou
vedoucích týmů okresního přeboru
mladších žáků ve fotbale rozdrtil Sokol do té doby vedoucí Mostkovice
rozdílem sedmi branek!
 Připomeneme si 72. výročí
osvobození České republiky, slavnostní akt se uskuteční dnes, tj.
v úterý 9. května, na Městském
hřbitově v Prostějově.
 Prostějovský nohejbalista
Marián Příhoda vybojoval na mistrovství republiky juniorů v singlu
stříbrnou medaili.
Více čtěte v příštím vydání!

JESTŘÁBI
LOVÍ HVĚZDY

Foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV Tak přece jen to nakonec vyšlo! Volejbalistky VK AGEL Prostějov se po mnoha
komplikacích během sezóny ocitly ve velkých problémech i na jejím úplném konci. Během finálové série UNIQA extraligy žen ČR 2016/17 proti Olomouci prohrávaly 1:2 na zápasy a byly jedinou porážku od trpkého neúspěchu, ale zvládly jak čtvrtý duel na hřišti rivala (hladce 3:0), tak
rozhodující pátou bitvu doma. Tu po neskutečném dramatu ve fantastické atmosféře uchvátily
díky zvládnutí soudného tiebreaku spektakulárně 3:2!
„Uplynulé dva měsíce byly nejtěžším obdobím v celé mé trenérské kariéře. Teď máme všichni
obrovskou radost, že to vyšlo. Klobouk dolů před našimi holkami, že zlato vybojovaly i přes četné zdravotní potíže. V kritické chvíli se obdivuhodně semknuly a pátý set pátého finále týmově
urvaly,“ dojatě hodnotil kouč Miroslav Čada, který Agelky dovedl k devátému mistrovskému
titulu v řadě za sebou. „Čerstvě získané zlato je v některých aspektech určitě cennější, než řada
předchozích. Co do síly emocí je srovnatelný asi jen s tím úplně prvním z roku 2009, rozhodně
jej však lze považovat za suverénně nejnáročnější,“ přidal se Petr Chytil, šéf správní rady klubu.
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PTISTOVKU ZA „LÁSKU“
PROSTĚJOV Jak víte z předchozího vydání, vyhlášenou
soutěž o nejlepší fotografii
s májovým tématem LÁSKA vyhrál snímek pořízený
René Abelem z Prostějova.
Pusinkující se dětičky na celé
čáře porazily desítky dalších
fotografií, které Večerníku
čtenáři zaslali. „Fotím hodně
často různá témata, do
Večerníku jsem poslal snímky
dvou dětí mých známých. Za
výhru jsem samozřejmě rád
a děkuji,“ řekl při předávání
první ceny v podobě pěti set
korun René Abel. A Večerník
rovněž děkuje nejenom jemu,
nýbrž všem svým čtenářům,
kteří velice rychle na naši René Abel svým snímkem líbajících se dtí zaujal nejvíce, po právu obdržel „ptibábu“.
Foto: Michal Kadlec
soutěž zareagovali.
(mik)

boje na zelených trávnících aneb

➢

 Fotbalisty Prostějova vede nový kouč, který zažil premiéru v sobotu proti Českým Budějovicím
strany 28a29

SOKOL I
NAPLNO
 Nohejbalisté Prostějova sehráli
o uplynulém víkendu hned dva domácí zápasy a byli úspěšní strana 39

ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL

Baráž zahájí Orli doma

PROSTĚJOV Pouze dva týmy odehrají baráž
o účast v příštím ročníku Kooperativa NBL. Hráči Prostějova budou místo
mezi domácí elitou hájit v zápasech
proti Hradci Králové. Ten první odehrají už tento pátek od 18:00 hodin na
domácí palubovce.
„Musíme vyhrát, jiná možnost neexistuje. Máme za sebou
špatnou sezónu, udržením soutěže to můžeme alespoň trošičku napravit. Hradci nejvyšší soutěž nepustíme,“ shodují se
hráči v kabině.
Do baráže mohly z první ligy postoupit až dva týmy. Z klubů,
které se probojovaly do Final Four se to netýkalo nymburského béčka. Možnost hrát o postup mezi nejlepší české kluby
využili pouze Královští Sokoli. V baráži se představili i v předchozích dvou sezónách. „Na třetí pokus to třeba vyjde,“ nevzdává se dopředu hradecký kouč Lubomír Peterka.
BASKETBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANĚ 38

KAM ZA F

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 26. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 22. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 22. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 22. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 22. KOLO

TJ SOKOL URČICE
TJ SIGMA LUTÍN
NEDĚLE 14.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SOKOL KONICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 14.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL ČECHOVICE
OPATOVICE-VŠECHOVICE
NEDĚLE 14.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL DUB N/M
NEDĚLE 14.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

FC KOSTELEC NA HANÉ
SK PROTIVANOV
NEDĚLE 14.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci n/H
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
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Mladší Pazdera v trháku!
Sedmé kolo naší fotbalové tipovačky
– DEVÍTKA VEČERNÍKU – tentokrát přálo remízám. Z této loterie vyšel nejlépe Libor Doležel z Varhovic,
jenž trefil všechny tři nuly a nasbíral
jako jediný třináct bodů z možných
sedmnácti. Dalších pět expertů zůstalo o jediný bodík zpět. V celkovém
pořadí se odpoutal Zdeněk Pazdera1, jenž odskočil na osmibodový
rozdíl před Pavlou Maliňákovou.
Na Libora Doležela čeká v redakci pivní
odměna a další zajímavé ceny, s termínem převzetí výhry bude obeznámen
telefonicky.
Jak jste tipovali? V tomto kole byla
směsice různorodá. Tutovkou se stávají
porážky eskáčka, hodně jste věřili i Vrahovicím a Medlovu. Zaskočila vás remíza Kralic s favorizovaným Ústím.
Výsledky: 1. 1.SK Prostějov – Č. Budějovice 0:3 (98 správných tipů), 2. Medlov – Určice 5:0 (83), 3. Kralice – Ústí
1:1 (16), 4. Plumlov – Brodek u Př. 4:3,
5. Bělotín – Konice 2:2 (42), 6. Smržice
– Zvole 1:1 (47), 7. Vrahovice – Čechovice „B“ 4:1 (96), 8. Olšany – Vícov 2:0
(27), 9. Bedihošť – Tištín 1:7 (41).
Pořadí 7. kola: 1. Libor Doležel 13
bodů. 2.–6. Zdeněk Pazdera1, Roman
Ryba, Jaroslav Drábek, Roxana Müllerová, Vendula Musilová všichni 12.
7.–11. Miroslav Růžička, Lukáš Frys,
Ivo Zmeškal, Rostislav Spáčil, Dušan
Vrána všichni 11. 12.–21. František
Horák, Karel Sklenář, Eva Halousková,
Petra Halousková, Kamil Kohoutek,
Miluše Musilová, Radek Motal, Jaromír Seidler, Jana Klusová, Roman Cibulka všichni 10. 22.–33. Jiří Horák,
Rudolf Trefený, Josef Václavík, Renáta Benešová, Richard Vaverka, Karel
Štěpánek, František Svobodník, Otto
Vymazal, Jiří Svozil, Roman Prokeš,
Vladimír Franc, Petr Přibyl všichni
9. 34.–42. Vera Jurenková, Vlastimil
Dostál, Karel Brachtl, David Karhan,
Michal Polehla, Edvard Drtil, Zbyněk
Lošťák, Oldřich Lošťák, Lenka Karásková všichni 8. 43.–61. Pavla Maliňáková, Tomáš Lakomý, Květoslav
Nejezchleba, David Gryglák, Martin
Hlavinka, Jan Buigl, Pavel Novák,
Pavel Kucharčuk, František Sedlák,
František Patz, Josef Trubka, Magdaléna Vránová, Tereza Kučerová, Jaromír
Přecechtěl, Jiří Hájek, Petr Látal, Oldřich Horák, Miloslav Karásek, Zdeněk Jurenka všichni 7. 62.–77. Martin Kučera, František Grulich, Adam
Vičar, Tomáš Frňka, Petr Müller, Jitka
Vlachová, Jaroslav Kouřil, Zdeněk Halenka, Klára Knápková, Benedikt Pražák, Jan Vysloužil, Bob Hála, Stanislav
Konupka, Zdeněk Pazdera2, Petr Müller, Ladislav Šťastný všichni 6. 78.–95.
Michal Lužný, Jiří Spáčil, Jakub Jamrich, Petr Musil, Aleš Rus, František
Vysloužil, Oldřich Trávníček, Miloslav Ondrouch, Miroslav Pluháček,
Drahomír Duchek, Radovan Vičar,
Miroslav Coufalík, Ladislav Frňka,
Jiří Kočař, Kristián Spartakus, Lukáš
Vyroubal, Markéta Kaštilová, Michal
Brachtl všichni 5. 96.–115. Petr Zajíček, Zdeněk Langr, Tomáš Gottwald,
Jiří Svoboda, Josef Soldán, Lukáš Král,
Vladimír Kaštyl, Vladimír Kouřil, Eva
Mičková, Miloslav Brázda, Zdeněk
Majer, Lukáš Antl, Vladimír Krč, Květoslav Lužný, Vladimír Staněk, Libor
Nakládal, David Blahák, Michal Petržela, Martin Lužný, Antonín Daněček
všichni 4. 116.–118. Ladislav Pírek,
Jiří Paul, Anna Svobodníková všichni
3. 119. Miroslav Slezák 2 body.

SOUTĚŽ BAVÍ
I ODMĚŇUJE!
A mění se průběžný lídr! Populární
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU
přinesla v šestém kole celou kupu
překvapivých výsledků a nejlépe
se s tím vypořádal Zdeněk Pazdera
mladší. Ten se svým jedenáctibodovým záběrem vyhoupl i do čela
celkového pořadí, kde má tříbodový náskok na doposud vedoucí
Pavlu Maliňákovou. Celkové pořadí
doznalo vůbec hodně přesunů a
celoroční hra je tak stále velmi zajímavá. Pomalu ale jistě se například
dere nahoru Zdeněk Halenka, loňský celkový triumfátor.
Zajímavé je, že pro klan Pazderů se

MLADŠÍ
PAZDERA
NAPODOBIL



jedná už o druhou týdenní výhru, odměnou jim byl samozřejmě pivní
mulitpack, poukaz v hodnotě dvanácti set do wellnes studia nebo celodenní vstupenka do kosteleckého Golf resortu. Mnohem lukrativnější odměna však čeká na nejúspěšnějšího experta celoroční soutěže DVACET
TISÍC KORUN na chodníku zkrátka nenajdete. Tuto částku můžete ale vyhrát díky fotbalovým znalostem v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku!
Navíc týdenní odměny jsou také stále navyšovány, na vítěze čekají vždy
zajímavá překvapení. Proto neváhejte a rozšiřte rodinu fotbalových tipérů i vy. Větší počet soutěžících nás těší, neboť jako bonus připravujeme
bonusové prémie. Jestliže se vás při dvacátém výročí nejčtenějšího regionálního periodika sejde minimálně 200, dostane se v tu chvíli s odměnou
na každého z vás.
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TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 8. KOLO:
Šesté kolo FOTBALOVÉ DEVÍTKY
přineslo prvenství Zdeňku Pazderovi z Bedihošti. Vítěze stejného jména
jsme už měli v kole třetím, ale jednalo se o Pazderu staršího z Vrahovic.
Tentokrát zabral jeho vnuk, který
také vede celkové pořadí. Cenu si
ovšem přišel za něj vybrat děda, který slíbil, že se ještě objeví... „Minule
jsem říkal, že se zase zastavím a vyšlo
to. Vnuk je na internátu, tak jsem to
za něj vyzvedl. Plánuji ještě jednu výhru,“ smál se bývalý rozhodčí. (zv)

Celkové pořadí po 7. kolech: 1. Z. Pazdera1 66 bodů. 2. P. Maliňáková 58. 3. R. Cibulka 57. 4.–8. L. Šťastný, T. Lakomý, R. Ryba, L. Doležel, J. Horák všichni 54. 9.–11.
R. Trefený, Z. Pazdera2, J. Václavík všichni 53. 12. R. Benešová 52. 13. M. Růžička
51. 14.–15. A. Daněček a K. Nejezchleba oba 50. 16. R. Vaverka 49. 17.–21. L. Frys,
Mich. Lužný, D. Gryglák, M. Hlavinka, L. Karásková všichni 48. 22.–26. Mar. Lužný,
S. Konupka, B. Hála, J. Vysloužil, J. Buigl všichni 47. 27.–28. P. Novák, J. Drábek oba
46. 29.–36. M. Petržela, B. Pražák, K. Knápková, Z. Halenka, P. Kucharčuk, F. Sedlák,
J. Klusová, R. Müllerová všichni 45. 37.–38. D. Blahák, J. Spáčil oba 44. 39.–44. J. Jamrich, F. Patz, O. Lošťák, I. Zmeškal, J. Seidler, R. Motal všichni 43. 45.–51. L. Nakládal,
K. Štěpánek, V. Staněk, J. Vlachová, J. Trubka, J. Kouřil, P. Musil, všichni 42. 52.–61.
M. Slezák, K. Lužný, V. Krč, A. Rus, F. Vysloužil, J. Zatloukal, P. Müller, Z. Lošťák, M.
Vránová, M. Musilová všichni 41. 62.–69. L. Antl, O. Trávníček, T. Frňka, E. Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková, R. Spáčil, E. Drtil všichni 40. 70.–75. Z. Majer, M.
Ondrouch, M. Pluháček, D. Duchek, F. Svobodník, L. Pírek všichni 39. 76.–81. R. Vičar, M. Coufalík, M. Brázda, D. Vrána, P. Přibyl, V. Musilová všichni 38. 82.–89. J. Paul,
E. Mičková, V. Kouřil, L. Frňka, A. Vičar, T. Kučerová, J. Přecechtěl, K. Sklenář všichni
37. 90.–93. V. Kaštyl, J. Hájek, M. Polehla, O. Vymazal všichni 36. 94.–97. J. Kočař, F.
Grulich, J. Svozil, P. Látal všichni 35. 98.–101. L. Král, O. Horák, R. Prokeš, J. Soldán
všichni 34. 102.–103. J. Svoboda, V. Franc oba 33. 104.–106. T. Gottwald, K. Spartakus, D. Karhan všichni 32. 107. J. Jordán 31. 108. M. Kučera 30. 109. K. Brachtl 29.
110.–112. Z. Langr, P. Zajíček, F. Horák všichni 28. 113.–114. V. Dostál a L. Vyroubal
oba 26. 115.–116. P. Sekanina a A. Svobodníková oba 24. 117. M. Karásek 23. 118. M.
Nakládal 22. 119. M. Kaštilová 19. 120. J. Doležel 17. 121. M. Brachtl 14. 122.–123.
M. Lusková a N. Frysová obě 13. 124. H. Prášilová 9. 125.–127. Z. Jurenka, V. Jurenková a J. Vymazal všichni 8. 128. M. Vojkůvková 7. 129. J. Procházka 5.

TIP

1

0

2

1.1.SKProstějov–ViktoriaŽižkov
2. Lipník n. B. – Plumlov
3. H. Moštěnice – Němčice n. H.
4. Nezamyslice – Újezdec
5. Jesenec – Líbivá
6. Skalka – Vrahovice
7. Čechovice „B“ – Otaslavice
8. Určice „B“– Přemyslovice
9. Mostkovice „B“ – Biskupice

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

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

partneøi fotbalové devítky

kultura v prostějově a okolí
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jjaké
aké by
bylo
yloo představení
přeedstavvenní němčické
němčiccké „zušky“
„zuuškky “

Asi úplně poprvé o sobě dal cestovatel
Ladislav Zibura vědět tehdy, když jako
první a možná i jako poslední soutěžící
v historii soutěže AZ kvíz vyzkoušel
strategii tří rohů. Ani tento fakt nezapomněl host kina zmínit při úvodu své
projekce s tématem putování Zibury do

Martin PYTELA

PROSTĚJOV Ladislav Zibura je momentálně jednoznačně nejslavnější
český poutník, turista či cestovatel.
Své zážitky z dobrodružných cest též
dokázal sepsat do knížky. K tomu všemu navíc úspěšně prezentuje své cesty
po všech městech České republiky. Na
Prostějov se dostalo minulé úterý, kdy
se Zibura představil v kině Metro 70.
Přítomné publikum si „Ládík“ dokázalna svoustranuzískattéměřokamžitě po začátku projekce, a to především
díky svému neotřelému humoru a výjimečné schopnosti udělat si legraci
nejen z ostatních, ale také sám ze sebe.
Během více než dvou hodin tak každý v sále několikrát propukl v hlasitý
smích, zároveň si však též odnesl mnoho zajímavých poznatků. Večerník nebyl výjimkou.

klikni na
BYLI JSME
U TOHO

údolí čínských řek, nepálských vesnic či
Himaláje.
„Pěšky mezi buddhisty a komunisty“,
jak se zábavné a zároveň i poučné vystoupení jmenovalo, přilákalo početné
obecenstvo, které se hned na úvod
dozvědělo, jak hlavní hrdina vypadal
v dětství. „Byl jsem strašně tlustý. Také
jsem byl šprt, a to až takový, že jsem měl
v pouzdře poskládané všechny pastelky.
Lidé okolo mě byli jako vy, smáli se mi,“
představil malého „Ládíka“ sám Zibura
za pomocí několika fotografií, které byly
po celou dobu promítány na plátně.
K vidění bylo nejprve několik
vtipných komentářů z cest, fotky
z mládí a následovaly již samotné
snímky pořízené z výprav. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pouť
dlouho více než 1500 kilometrů,
čekalo na publikum ve více než
120 minutách mnoho vtipů, zážitků či informací. Ještě předtím, než
došlo na historky z Číny, se čtyřiadvacetiletý excentrický poutník rozpovídal o svých nepálských zážitcích.
Došlo tak k přiblížení života Nepálců,
lidé v kině měli možnost zjistit, jak

Obrázk* z cest bylo mnoho, stejn jako zájemc* o Ziburovu projekci.
Foto: Martin Pytela
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se v jedné z nejchudších zemí světa
doopravdy žije. Zajímavostí zaznělo
opravdu mnoho, vše bylo navíc sděleno humorným stylem.
I Večerník mimo jiné zjistil, jak se
nejlépe zbavit hmyzu. „Je to naprosto
jednoduché. Hmyzu se zbavíte tak, že
zhasnete,“ přidal s úsměvem recept na
klidný spánek Zibura. Dále se společně s diváky podíval na obrázky z Číny,
promítnuto bylo i několik videí. Jedno
z nich například zachytilo, jak zpívá
tradiční českou píseň na tradiční asijské
oslavě. Celou projekci pak doplňovaly
Ziburovy básničky či vtipné narážky
na prostějovské publikum a i na diváky
v dalších městech, zejména pak na obyvatele z Vysočiny.
Směsice všeho, co v úterní večer bylo
k vidění, však nabídla pestrý a především nesmírně zábavný obsah, více než
dvě hodiny uběhly všem velice rychle. „Projekce mě bavila od začátku do
konce, Ladislav Zibura bavil. Podle mě
tomu dopomohlo i to, že se dokázal navážet do všech lidí od těch, které potkal
na cestách, přes ty v sále až po vlastní
osobu,“ potvrdila spokojená návštěvnice Aneta Žáková.

„Měl jsem takovou žízeň, že jsem snil o smrti utonutím,“ popisoval svou cestu

Ziburova projekce piblížila život v \ín a Nepálu

F o too r e poo r táá ž

zasmály,“ shrnula své pocity jedna z přítomných učitelek mateřské školy.
„Situaci nám trochu zkomplikoval nedostatek představení pro děti. Do této
části se nám přihlásilo málo souborů,“
posteskla si ředitelka HDM Linda Lešikarová, která však byla s uplynulým
týdnem jinak spokojená. „Neměli jsme
žádné technické problémy. Všechny
soubory se dostavily, dodržován byl
i časový harmonogram. Snad jsem to
zvládla se ctí,“ okomentovala s úsměvem svou premiéru Linda Lešikarová.
Z vítězství, které znamenalo nominaci
na celostátní přehlídku do Vysokého
nad Jizerou, se radovalo Bernacké
ochotnické divadlo BODLÁK s představením ´Malované na skle´.
Snad jedinou kaňkou na noblesně
zvládnuté přehlídce byla absence některého z regionálních ochotnických
souborů. Snad se to příští rok spraví...

Foto: Zdenk Vysloužil

premiéru také domácí dti

PROSTĚJOV Festival Prostějovské
dny hudby pořádaný Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose
pokračuje. Během čtvrtečního dopoledne bylo cíleno na děti, a to jak na
straně vystupujících, tak i diváků. Místem konání se stal v tomto případě sál
Městského divadla.

pauzu si účinkující a organizátoři nedopřáli ani během minulého týdne.
Ve čtvrtek 4. Května ráno do divadla
přišli ti úplně nejmenší diváci z mateřských a základních škol města Prostějova. „Těším se, taky bych jednou
chtěla v divadle tancovat,“ usmála se
Anička vstupující v doprovodu své
třídy do sálu.
EXKLUZIVNÍ
NÍ
Poté, co se všichni usadili, mohl proreportáž
gram započít. Podobně jako při tanečpro Večerník
ním vystoupení „Zušky“ dopolednem
provázeli dva vědci společně se strojem
Martin
času, který umožnil nejen moderátoPYTELA
rům, ale především také dětem v sále
Pětadvacátý ročník festivalu Prostě- procestovat mnoho let zpátky, a to dojovské dny hudby je v plném proudu, konce až do pravěku. Tam se všichni

přítomní ocitli ve společnosti mladých
tanečníků a tanečnic, kteří v přestrojení předvedli svou choreografii. Nebyli
však jediní, kdo se na pódiu objevil.
Kromě tanečních čísel bylo k vidění
i plno mladých a velice šikovných studentů. Ti hráli na vše možné od harmoniky až po poněkud netradiční hudební
nástroje. Též došlo na zpěv například
v podání souboru již starších zpěvaček.
Je dobře, že i nejmladší prostějovští žáci
mají možnost na vlastní oči a uši prožít
kulturní zážitek.
Co se týká dalšího pokračování festivalu, naplánován je Koncert učitelů.
Ten proběhne 17. května v sále ZUŠ
od 18 hodin.

O úvodní .íslo se postaral kytarový soubor ZUŠ.

www.vecernikpv.cz
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Foto: Martin Pytela
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DĚTI hrály, zpívaly a tančily. DĚTEM!

PROSTĚJOV Jedna z největších kulturních událostí uplynulého týdne,
koncert nejslavnější české country zpěvačky Věry Martinové, se nekonala.
Hlavní hvězda čtvrtečního večera v Městském divadle v Prostějově náhle
akutně onemocněla a nebyla tak schopna vystupovat, jak bylo všem příchozím včetně Večerníku sděleno před vstupem do budovy divadla. Zájem
byl velký a tato nečekaná změna způsobila mnoha lidem komplikace. Nikdo se však nemusí bát, že by o vystoupení přišel.
Náhradním termínem je úterý 16. května, začínat se bude v 19:00 hodin.
Vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud by však někomu nové datum nevyhovovalo, je tu možnost nechat si vstupné vrátit v pravidelné otvírací době
divadelní pokladny.
(mp)

NEPØIJELA

V. Martinová

Oproti loňsku došlo k několika zásadním změnám. Dlouholetou ředitelku
HDM Janu Oulehlovou vystřídala Linda Lešikarová a své funkce se zhostila na
výbornou. „Zvládla to úplně skvěle. Důležité bylo, že Linda je pracovitý člověk
a úzce spolupracovala se svou předchůdkyní. Ničeho se nebála, šla do toho
s vervou a perfektně zvládla celý kolek-

Martina
ZAORAL

a

Zdeněk
Michal
VYSLOUŽIL
KADLEC L

Původní zpravodajství
reportáž
pro Večerník

Úterý 9. května 2017
www.vecernikpv.cz

Na festivalu zažily velkou

panter Baghíra, had Ká, opičí král nich nebyla patrná větší tréma. Hlava celá řada dalších.
ní však bylo, že se jim podařilo udržet
„Pro malé herce to musel být bezpochy- pozornost publika. Každý, kdo pracuje
by velký zážitek z toho, že mohli vystou- s dětmi, ví, jak je něco takového někdy
tiv a festival proběhl bez chybičky,“ chvá- ani vlci, kteří opuštěné dítě v džungli pit před tolika diváky a předvést jim, co obtížné. Jenom škoda, že ve hře nebylo
lila novou šéfku starostka Dvořáková.
našli, veselý a moudrý medvěd Bálú, vše se naučili. Obdivovala jsem, že na více vtipných míst, kde by se děti také
Letošnímu ročníku ale citelně
scházela představení pro děti, zasaa
aa
skočit tak musel místní soubor ze
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ZUŠ. Na festivalu proto zažily velkou
premiéru i domácí děti, kteří ztvárnili
příběh o chlapci Mauglím, jehož chce
sežrat krutý tygr Šér Chán. Diváci
se tak v pátek dopoledne vydali do
tajemné indické džungle. Při jejich
velké premiéře je uvedla trojice starších spolužáků, následně se od vedením Zdeňky Gregorové představily
v rolích všech nejznámějších postav
Sál se tém zcela zaplnil zejména dtskými diváky.
slavné knihy britského spisovatele Takto dopadla návštva Mauglího u opi.ího krále.
Rudyarda Kiplinga. Kromě Mauglího a Šér Chána tak nemohli chybět

NĚMČICE NAD HANOU Jedenatřicátý ročník Hanáckého divadelního máje (HDM), tradiční přehlídky
ochotnických souborů, zatáhl uplynulou sobotu oponu. Opět se potvrdilo, že Němčice nad Hanou jsou
kultuře a divadlu destinací zvlášť zaslíbenou. Během uplynulého týdne navštívilo jedenáct představení
čtrnáct set deset diváků, což značí průměr téměř sto třicet na jedno představení.„Co se týká úrovně, tak
byla dobrá. Je zajímavé, že v dnešní době přijalo obecenstvo drama, které diváky rozplakalo a po zásluze
si vybojovalo nominaci na národní přehlídku do Rakovníka,“ poznamenala Ivana Dvořáková, starostka
Němčic nad Hanou, které jsou hlavním partnerem HDM.Večerník sledoval celý průběh, naživo jsme pak
byli při jediném představení s regionálním zastoupením i na slavnostním zahájení.
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Volejbalista roku: Michal Finger
(VfB Friedrichshafen), Jan Hadrava
(Indykpol Olsztyn), Jan Štokr (Volley
Trentino).
Volejbalistka roku: Michaela Mlejnková (Allianz Stuttgart), Barbora Purchartová (SC Drážďany), Pavla Vincourová (Budowlani Lodž).
Nejlepší hráč české extraligy: Matti
Hietanen (Volejbal Kladno), Ondřej
Hudeček (ČEZ Karlovarsko), Filip
Křesťan (Volejbal Kladno).
Nejlepší hráčka české extraligy:
Laura Emonts (VK AGEL Prostějov),
Petra Kojdová (TJ Ostrava), Julie Kovářová (VK AGEL Prostějov).
Trenér družstva mužů: Milan Fortuník (Volejbal Kladno), Martin Kop
(VK Příbram), Zdeněk Šmejkal (VK
Ostrava).
Trenér družstva žen: Lubomír Petráš
(VK AGEL Prostějov), Zdeněk Pommer (TJ Ostrava), Jiří Teplý (UP
Olomouc).
Trenér družstva chlapců: Jan Malina
(ČZU Praha), Ondřej Pastrňák (SK
Prosek), Daniel Rosenbaum (VK Příbram), Jiří Zach (reprezentace ČR).
Trenér družstva dívek: Jan Drešl
(Sokol Šternberk), Erik Nezhoda (KP
Brno), David Němec (TJ Kralupy nad
Vltavou), Petr Šareš (Sokol Žižkov).
Mládežnický oddíl chlapců: ČZU
Praha, Sokol Česká Třebová, VK Dukla
Liberec, VK Příbram.
Mládežnický oddíl dívek: KCTM
Vysočina, Sokol Šternberk, Sokol Žižkov, TJ Kralupy nad Vltavou, VK Královo Pole Brno.
Rozhodčí: Tomáš Fink, Martin Hudík, Dušan Rychlík.
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je nezasloužily o nic méně než srdnaté
hrdinky Prostějova.
Po nejintenzivnějších minutách neskonalého blaha i žalu současně následoval
slavnostní ceremoniál. Cenné kovy,
květiny a nakonec také pohár coby
tradiční trofej za ovládnutí extraligy
oficiálně předávaly tři osobnosti:
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátorka Statutárního města Prostějov Alena Rašková
a prezident Českého volejbalového
svazu Zdeněk Haník. Už po převzetí
těžce vybojovaného grálu daly Agelky stejně jako loni - svému kouči Miroslavu
Čadovi ukázkového hobla.
Jakmile přestal viditelně dojatý trenér
zachránce létat nad hlavami svých svěřenek, přišly na řadu vzájemné gratulace
obou kolektivů, jež divákům ve vzájemných bitvách nabídly tak nádhernou
podívanou s extra sportovními zážitky.
Právě fandové se pak nezadržitelně vmísili mezi hráčky i členy realizačních týmů
a palubovka hojně zkropená mnoha
lahvemi šampaňského na dlouhé desítky minut patřila focení, podepisování
i debatám o čerstvě skončeném dění,
které rozhodně vejde do dějin českého
ženského volejbalu. Holky, děkujeme!

Foto: Josef Popelka
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„Ze začátku tak špatná nebyla, nicméně
po vyřazení z evropského CEV Cupu
opakovaně docházelo k výpadkům
v extralize a vše vyvrcholilo porážkou
ve finále Českého poháru následovanou ligovou prohrou v Ostravě. S tím
samozřejmě nemohla panovat spokojenost a vedení klubu mě požádalo,
abych zkusil v nedobré situaci pomoct.
Od mého nástupu jsem zdůrazňoval,
že jediným úkolem je jakkoliv získat
mistrovský titul, byť to může být složité. Což se nakonec s vypětím všech
sil podařilo. A tím pádem lze letošní
ročník hodnotit aspoň částečně jako
úspěšný, i vzhledem k veškerým okolnostem.“
ƔƔŠlo o nejtěžší dva měsíce během
vašeho působení v Prostějově?
„Jednoznačně ano, za předchozích osm
let jsem to zde takhle složité nikdy neměl. A dokonce bych uplynulé týdny
označil za nejtěžší v celém mém trenérském životě. S Brnem jsem vyhrál pět
titulů a s Prostějovem teď už devět, ale
tak vyrovnané i dramatické jako letos
proti Olomouci to ve finále nikdy nebylo.“
ƔƔCo bude dál?
„Momentálně vůbec nevím. Dneškem
mi skončila smlouva a je na vedení, co a
jak přijde. Platí to také o některých hráčkách, se kterými se dosud moc nejednalo a spíš se čekalo, jak všechno dopadne.
Nyní nadchází rozhodující období dvou
až tří týdnů, během nichž se bude formovat tým na příští sezónu.“
ƔƔ Co když vás budou přemlouvat,
abyste zůstal?
„Je hrozně těžké v tuhle chvíli něco říkat
nebo slibovat. Záleží, jestli vůbec přijde
nabídka, až potom bych se musel rozhodovat já. A momentálně fakt nevím, nechci se na dané téma zatím vyjadřovat.“

období v mé kariéře“

menší trik na UP, plně fit ještě zdaleka
nebyla.
Opravdu kritické chvíle nastaly uprostřed minulého týdne v hanácké metropoli. Během třetího duelu finále si
totiž nohu poranila univerzálka Heidy
Rodriguez, jež tím přibyla do kolonky
out. A během rozehrávání před čtvrtým
utkáním o titul si zvrtla nohu nahrávačka Mareike Hindriksen! Naštěstí to byl
výron pouze lehký, tudíž prostějovská
kapitánka po zatejpování zkusila nastoupit a ukázalo se, že může makat bez
omezení.
Podruhé ve čtvrtek všem z vékáčka pořádně zatrnulo uprostřed třetího setu,
kdy šly do obětavého zákroku v poli současně univerzálka Dayesi Casalis a libero
Julie Kovářová, přičemž se tvrdě srazily

hlavami. Minutu pak ležely na zemi,
s nadějemi na obhájení zlata to v daných
tíživých momentech vypadalo bledě.
Leč obě klíčové bojovnice zanedlouho
vstaly, mač i celou sérii obětavě dokončily. A lazaret VK silou vůle dotlačil
problematický soutěžní ročník k zisku
alespoň jedné cenné trofeje.
Zaslouží to tím větší uznání, pokud si
uvědomíme neporovnatelně větší možnosti účinného střídání olomouckého
družstva díky kvalitativně početnějšímu
hráčskému kádru. Zatímco úpéčko
mělo v titulových bitvách k dispozici
dvanáct plejerek víceméně srovnatelné úrovně, AGELu zůstaly do finiše
na lavičce jen druhá nahrávačka Veronika Tinklová, zkušenosti stále sbírající smečařka Lucie Nová a duo ju-

ƔƔBarbora Gambová, hrdinka pátého finálového duelu. Jak vám to zní?
„Samozřejmě pěkně, ale radši zůstanu
nohama na zemi. Je pravda, že se mi
docela dařilo celý zápas, výjimečný však
z mé strany byl až ten tiebreak. Tam mi to
v útoku fakt začalo trochu padat. (smích)
Každopádně volejbal je týmový sport, a
když se nedaří jedné, musí zabrat druhá.
Mám velkou radost, že rozhodující poslední zápas vyšel celému našemu druž-
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PROSTĚJOV Kde se to v ní vzalo?
Tak se asi musel ptát každý, kdo
sledoval skvělý výkon Barbory
Gambové v rozhodujícím pátém
finále extraligy a především její
útočnou erupci během závěrečného tiebreaku, kterou v podstatě donesla Agelky na svých zádech k těžce vybojovanému zlatu. Prostějovská smečařka šla do
sezóny zraněná, dlouho vůbec
nenastupovala, a pokud následně ano, většinou se spíš trápila.
Jako například v prvním i třetím
utkání titulové série s Olomoucí,
jež vůbec nezvládla. Po těchto
propadech však Bára pokaždé
dokázala znovu vstát ze země,
aby se naprosto nečekaně změnila v ústřední osobnost soudné
bitvy číslo pět.

stvu i mně osobně, zvlášť po některých
minulých, zdaleka ne tolik povedených
utkáních. Aspoň jsem mančaftu mohla pomoct. A teď jsme všechny strašně
rády, že to máme za sebou s vítězným
koncem. Sezóna byla hrozně dlouhá, po
všech stránkách moc náročná. Uzavřely
jsme ji úspěšně a tím pádem jsou pocity pozitivní. Úplně opačné, než kdybychom teď smutně seděly se stříbrem na
krku. Letos nic nebylo o jedné hráčce,
nýbrž jsme všechno vybojovaly týmově.
Loni skoro všechny rozhodující balóny
skládala Melissa Vargas, zatímco v současném kádru taková dominantní útočnice chyběla. Nejvíc jsme se při zakončení mohly opřít o Lauru Emonts, ale
jak říkám, potřebovaly jsme mnohem
víc zabrat týmově. Naštěstí se k Lauře
teď v závěru během klíčových střetnutí
vždycky někdo přidal. Často Nina Herelová, někdy naše kubánská účka a naposledy já. Nevyhnuly jsme se velkým
výkyvům, na druhou stranu si dokázaly
v kritických chvílích vzájemně pomoct.
Což bylo hodně důležité.“
ƔƔKde se ve vás vzala schopnost tak
ohromujícím způsobem určit osud
nesmírně významné bitvy?
„Asi mám silnou hlavu. (směje se) Mluvila
jsem už dřív často o tom, že k dobrému
výkonu potřebuju kvalitní přihrávku. A
právě tu se mi povedlo výrazně zlepšit,
čímž jsem se cítila mnohem víc v zápase,
moje sebevědomí rostlo. S každým položeným balónem v útoku to pak bylo pořád lepší a lepší až k té výborné koncovce.
Klidně to řeknu i trochu sprostě: po tom
zbytečně ztraceném závěru čtvrtého
setu jsem se zdravě nasrala! Za takového vývoje prostě nebylo možné věšet

né přitom bylo nebát se a neútočit ustrašeně, naopak jsem se snažila místo ulívek
zakončovat tvrdě a naplno, pořádně práskat do míče. Vyplatilo se.“
ƔƔČím to, že jste po mnoha nezvládnutých tiebreacích v minulých týdnech a fatální ztrátě čtvrté sady ustály
tak psychicky vypjatou situaci za dnešního stavu 2:2?
„Řekly jsme si, že je na čase prokletí našich špatných tiebreaků zlomit. Že hrajeme doma, titul hrozně chceme a prostě
ho soupeřkám nenecháme! Stejně jako
při čtvrtém utkání série v Olomouci už
nebylo kam uhnout, jednoznačně jsme
ze sebe musely vydat všechno to nejlepší. A hlavně se nebát, nehrát ustrašeně.
Naopak být odvážné. Tímhle jediným
správným způsobem jsme nakonec finále urvaly i za situace, kdy nás rival strašně
chtěl po osmi letech sesadit z trůnu, podobně jako v poháru. Tvrdý útok pod-

pořený výbornou obranou i servisem
měl pro náš úspěch klíčový význam.
Vybojovaly jsme to jako tým.“
ƔƔPo minulých suverénně získaných
trofejích je tahle jiná, sakramentsky
vydřená. Jaké byly pocity bezprostředně po poslední výměně?
„Jak jsme se na sebe s holkama vrhnuly
a všechny společně popadaly na zem,
to byla obrovská euforie a nádhera!
(úsměv) Nic podobného jsme zde v minulých letech opravdu nezažily díky
tomu, že jsme jasně dominovaly. Tentokrát šlo o strašně velkou radost i úlevu,
žádné pohodové dokráčení k titulu ve
třech jednoznačných zápasech. Tohle
zlato jsme skutečně vydřely a tím lépe
chutná, pocity z tak těžkého úspěchu
jsou neporovnatelně intenzivnější.“
ƔƔŠlo o nejkrásnější okamžiky ve vaší
dosavadní kariéře?
„Určitě jo a srovnala bych to s reprezen-
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„Jak jsme se na sebe s holkama vrhnuly
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hlavy, naopak jsme musely dát do úplně
posledního setu absolutně všechno. A
jakmile jsem za stavu 3:3 přišla zezadu na
síť, zadařila se nám ta klíčová šňůra bodů.
Holky fantasticky bránily na síti i v poli, já
jsem to vzápětí bodově skládala. Podstat-
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Foto: Josef Popelka

niorských odchovankyň Sarah Cruz
s Terezou Slavíkovou na záskok pro
případ vyložené nouze.
Přesto papírové favoritky i takovou zdravotní kalamitu úspěšně přečkaly. „Nás
během tohoto ročníku a především
v jeho závěru postihlo tolik zranění, že to
bylo až neskutečné. Právě tyhle těžkosti
však společně s vývojem celého finále i
posledního pátého utkání holky v klíčovém okamžiku maximálně vyburcovaly.
Šlo o malý rozdíl na misce vah, který nakonec v závěrečném tiebreaku rozhodl
v náš prospěch. Zdravotně rozbitý kolektiv ukázal svou morální pevnost i víru
v úspěch do poslední chvíle, za což mu
patří velká poklona,“ ocenil prostějovský
kouč Miroslav Čada. Jeho svěřenkyně se
doslova vzepřely smůle i osudu. (son)
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PROSTĚJOV S nijak velkou mírou
nadsázky se dá říct, že volejbalistky
VK AGEL Prostějov musely v závěru sezóny 2016/2017 překonávat
nikoliv jednoho soupeře, ale hned
několik. Vedle rivalské Olomouce
jakožto finálového protivníka to byl
například značný psychický tlak role
favorita a hlavně marodka, která postupně narostla do nepříjemně obřích rozměrů.
Už dopředu bylo jasné, že se obhájkyně
extraligové trofeje musí obejít bez blokařky Veroniky Trnkové (po operaci
cysty na patě). Brzy vyšlo najevo, že včas
uzdravit se nedokáže ani smečařka Sulian Matienzo (zlomená záprstní kůstka
na ruce), byť před rozhodujícím pátým
zápasem se rozehrávala. Šlo ale jen o

Agelky hrdinně překonaly početnou marodku

ƔƔ Drsným způsobem jste ztratili
vedení 2:1 na sady a 19:16, navíc od
února tým projel všechny tiebreaky
včetně čtyř proti UP. Čím si vysvětlujete, že ten úplně poslední zvládl?
„Mančaft se v kritické situaci před pátým
setem, který rozhodoval o úplně celé sezóně, úžasně semknul. Nás během to-
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hoto ročníku a především v jeho závěru
postihlo tolik zranění, že to bylo až neskutečné. Kvůli početné marodce jsme
neměli skoro žádné varianty účinného
střídání, ale právě tyhle těžkosti společně
s vývojem celého finále i dnešního utkání holky v klíčovém okamžiku maximálně vyburcovaly. Šlo o malý rozdíl na
misce vah, který nakonec v závěrečném
tiebreaku rozhodl v náš prospěch. Zdravotně rozbitý kolektiv ukázal svou morální pevnost i víru v úspěch do poslední
chvíle, za což mu patří velká poklona.“
ƔƔ Jak lze souhrnně hodnotit uplynulou sezónu?

PROSTĚJOV Veni, vidi, vici. Aneb česky: přišel, viděl, zvítězil.
Miroslav Čada se vrátil do funkce hlavního kouče prostějovských
volejbalistek v době, kdy jim pořádně teklo do bot. Ústřední
a vlastně jediný cíl jeho záchranné mise zněl jasně: zvednout
družstvo tak, aby dokázalo po ztrátě Českého poháru vyhrát
extraligu. Což se navzdory značným komplikacím i hrdinnému
odporu nezdolné Olomouce šťastně povedlo. Ostřílený lodivod
pak v sobotním večeru prožíval jedny z nejkrásnějších momentů
své bohaté trenérské kariéry.

Miroslav Čada: „Bylo to nejtěžší
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tačním ziskem bronzu na Mistrovství
Evropy juniorek za českou reprezentaci.
Tenkrát to bylo stejně nádherné.“
ƔƔDá se právě skončená sezóna nakonec hodnotit coby úspěšná?
„Asi jen částečně. Neobhájily jsme triumf
v národním poháru, tím pádem nesplnily všechny stanovené cíle a spokojenost
v takovém případě nemůže být stoprocentní. Důležité však je, že se nakonec
podařilo získat další mistrovský titul
i vzhledem k možnosti účasti v kvalifikaci
Champions League, kterou teď Prostějov
díky tomu má. Prošly jsme si během roku
různými peripetiemi a problémy, hlavně
ty zdravotní nás pronásledovaly fakt neskutečně. Tolik různých zranění během
jedné sezóny nepamatuju a tím větší cenu
má, že jsme to v extraligovém finále proti
Olomouci disponující hodně širokým
i kvalitním kádrem zvládly. Úplný závěr
jsme dokonce odtáhly na sedm osm lidí,
naštěstí to i přes rostoucí únavu a nepřízeň osudu dobře dopadlo.“

Prostějov (son) - Překvapením skončila série o třetí místo v UNIQA extralize žen ČR 2016/2017. Roli favoritek
totiž nesplnily volejbalistky TJ Ostrava, které po jednom jasném triumfu
a dvou těsných porážkách v nesmírně
dramatických bitvách podlehly 1:2 na
zápasy Královu Poli. Jednotlivé duely
dopadly postupně takto (vždy z pohledu domácích): nejprve na severu
Moravy 3:0 (12, 22, 18), poté v jihomoravské metropoli 3:2 (-23, 24, 26,
-13, 9) a nakonec opět u polských hranic 2:3 (21, -24, 18, -15, -13). Středeční rozhodující mač tudíž odšpuntoval
spontánní brněnskou euforii! „Předně
patří velký respekt soupeři, celé jeho
sezóně i tomu, jak hraje a celkově
působí. Pro nás je bronzová medaile
hodně vzácná po takhle těžké sezóně,
všichni si tohoto úspěchu vážíme,“
věcně konstatoval trenér KP Marek
Rojko, zatímco jeho svěřenky okolo
nezřízeně křepčily.
V opačném táboře logicky zavládl hluboký smutek. „Rozhodly dvě naše chyby v tiebreaku, také jsme měli být důraznější už v koncovce druhého setu.
Díky všem hráčkám za přístup v celém ročníku, který byl velmi dlouhý
a náročný včetně účasti v evropském
poháru. Přes porážku v posledním
rozhodujícím utkání hodnotím sezónu pozitivně. Obrovské poděkování
patří také našim úžasným fanouškům.
A příští rok jedeme nanovo,“ snažil se
i přes zklamání zůstat pozitivní kouč
TJ Zdeněk Pommer.

Bronz neèekanì
urvalo KP Brno

Prostějov (son) - Deset let působí
volejbalistky VK AGEL Prostějov
v nejvyšší české soutěži – a teprve
až letos se dočkaly jedné termínové
premiéry. Jaké? Poprvé za tuto uplynulou dekádu a tedy i ve své klubové
historii uzavřely UNIQA extraligu
žen ČR až v průběhu května. Dosud
pevně platilo, že konec sezóny každoročně přicházel ve druhé polovině
dubna, nejpozději 30. 4. Hanačky sice
pokaždé postoupily do medailových
bojů (jednou o třetí místo + devětkrát finále), ovšem zápasový kalendář
byl nastaven tak, aby už nezasahoval
do májového měsíce. Aktuální ročník
přinesl změnu. „V této sezóně bylo
hodně reprezentačních akcí a další
jsou brzy na pořadu. V zájmu toho
byl nastaven takový termínový program, aby na sebe oddílové soutěže
i turnaje národních výběrů plynule navazovaly,“ objasnil sportovní
manažer vékáčka Peter Goga, ještě
do loňského podzimu vykonávající
podobnou funkci také u žen České
republiky. A prostějovský tým si květnovou prodlouženou užil do úplné
sytosti, když finálovou sérii proti Olomouci natáhl až do rozhodujícího
pátého duelu. Definitivní konec tedy
nastal 6. 5., rekordně pozdě.

Agelky poprvé
konèily v kvìtnu

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

volejbal

aneb pohled
Mareike Hindriksen

Když člověk pláče, má to různé důvody. V zásadě jde ale vždy o následek
silných emocí buď pozitivních, nebo
negativních. A v sobotním večeru
v hale Sportcentra DDM Prostějov
tekly slzy přímo proudem z obou příčin na opačné škále příjemnosti. Olomoucké volejbalistky brečely kvůli
smutku, který cítily vinou těsně ztracené příležitosti získat mistrovský titul
po dlouhých jednadvaceti letech. Byly
tak blízko a nakonec jim zůstaly jen
oči pro pláč – doslova a do písmene.
Naproti tomu prostějovské Agelky se
na několik centimetrů přiblížily hraně
výsledkového krachu, aby závěrečným vzepětím přece jen uloupily euforicky vydřené zlato. Načež se do tváří
samo hrnulo to nejkrásnější, co může
skrápět líce: slzy štěstí. Neubránil se
jim skoro nikdo včetně chlapů jako
hora z realizačního týmu VK. Ostatně nebylo proč: za takové emoce není
potřeba se stydět, naopak je nádherné
dát jim přirozený průchod…

PROSTĚJOV Nedlouho po skončení klubové sezóny je pokaždé vyhodnocena anketa Volejbalisté roku
České republiky. Platí to i tentokrát,
když za uplynulý soutěžní ročník
2016/2017 proběhne slavnostní vyhlášení v pátek 12. května od 19:00
hodin v pražském divadle Semafor.
Anketa má celkem šestnáct kategorií,
z toho v patnácti byli oznámeni vždy
tři nominovaní, ze kterých se jeden
dočká ocenění. Mezi možnými laureáty tentokrát chybí zástupci mládežnic-

ké složky VK AGEL Prostějov, neboť
talenty vékáčka letos nedosáhly žádných medailových úspěchů. Naopak
v nominacích nechybí hned trojice
z prostějovského týmu žen: Nejlepší
hráčkou UNIQA extraligy se mohou
stát německá smečařka Laura Emonts
či české libero Julie Kovářová, Trenérem družstva žen pak druhý kouč
dospělých Agelek Lubomír Petráš.
(son)
Přehled nominace
najdete na straně 37
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„Ve středečním třetím utkání finálové série v Olomouci jsme doplatily na špatný začátek. Úvodní dva sety byly z naší strany opravdu slabé, až potom jsme zabojovaly
a další dvě sady zvládly naopak velice dobře. V tiebreaku pak už asi chyběly psychické síly, soupeřky jej zvládly mnohem lépe. Následný čtvrtý zápas opět venku
nám tím pádem mohl ukončit celou sezónu a takový neúspěch jsme za žádnou
cenu nehodlaly dopustit. Po všech stránkách jsme se výborně připravily, unesly
velký mentální tlak, prokázaly super charakter. Pomohla i důrazná domluva trenéra, abychom hrály odvážně a přestaly se bát. Sobota? Jsem strašně moc hrdá na
náš tým, jak bez několika zraněných opor hráčského kádru dokázal otočit celou
finálovou sérii a hlavně zvládnout rozhodující pátý souboj doma. Psychický tlak
byl obrovský, zvlášť po hrozně ztraceném závěru čtvrtého setu. Ale v rozhodující
chvíli jsme se neskutečně semkly, tiebreak zvládly naprosto perfektně a teď prožíváme ohromnou euforii!“
Mareike Hindriksen, nahrávačka VK AGEL Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

  %>
Každoročně klesající zájem fanoušků o prostějovský volejbal
se díky letošní vyhrocené rivalitě
s Olomoucí dočkal přirozeného
oživení. Na první dva finálové
zápasy extraligy se přitom hala
Sportcentra DDM ještě nezaplnila
nijak hromadně, v obou případech
dorazilo okolo tisícovky příznivců.
To v hanácké metropoli si při třetím
i čtvrtém duelu série našlo cestu do
hlediště o několik set diváků více
a hlavně: ve Sportovní hale Univerzity Palackého panovala mnohem
bouřlivější atmosféra. Což byla pro
fandy Prostějova směrem k rozhodujícímu střetnutí číslo pět nemalá
výzva, kterou se podařilo vyslyšet.
Co do početnosti i báječné kulisy.
Tolika lidmi našlapané Sportcentrum nesledovalo utkání Agelek již
mnoho let a pamětníci se přeli, jestli
tak vysoká návštěva vůbec v historii
někdy přišla. Odpověď zní ano, na
některé bitvy Champions League
v počátcích existence vékáčka.
Ale to je už dost dávno. Momentálně se projevilo, co dokáže dramatická vyrovnanost s úhlavním
konkurentem.
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Naše ocenění za poslední tři duely této sezóny v extraligovém finále s Olomoucí by si klidně zasloužily i jiné prostějovské volejbalistky, například Julie Kovářová,
Nina Herelová nebo Dayesi Casalis. Obrovská
tíha zodpovědnosti však ležela především na
Lauře Emonts, přes kterou šlo suverénně nejvíc
ofenzivních akcí, a ona je prostě musela proměňovat. Pravda, v některých fázích každého z trojice
střetnutí přestala vinou svého zhoršení plnit roli
ústřední útočné opory, ale naštěstí vždy pouze
na chvíli. Většinu času zakončovala německá
smečařka jako nekompromisní mašina a dohromady zatížila konto UP od třetího po pátý
mač titulové série sedmapadesáti body! Byla to
jasně největší porce ze všech aktérek vzrušujících derby bitev. Navíc je k tomu nutné přičíst i celkově slušnou přihrávku germánské
tahounky vékáčka. Uchvácené zlato je z výrazné části její zásluhou.

LAURA EMONTS

VEČERNÍKU

AGELKA PODLE
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osm minulých primátů získal favorit suverénně a v poklidu, tenhle devátý vydřel
z nemalých trablů, doslova silou vůle.
Tím pádem na sebe domácí plejerky
naskákaly jako smyslů zbavené, vznikla
valná hromada, oslavný řev se nesl éterem. Vzápětí nebralo konce objímání
každého s každým, štěstí tryskalo vydatnými gejzíry. A skoro žádné oko nezůstalo suché, například kapitánka Mareike Hindriksen plakala dojetím zcela
nepokrytě a naplno. Na druhé straně
sítě tyto okamžiky logicky zachvátily
opačné emoce doprovázené slzami
smutku. Jediná škoda, že zlaté medaile nemohly dostat oba finalisté, neboť
nezdolné bojovnice UP Olomouc si

PROSTĚJOV Nejbouřlivější oslavy mistrovského titulu ve své desetileté historii
zažil volejbalový oddíl VK AGEL Prostějov. Jeho ženy sice extraligovou trofej
získaly už osmkrát v předchozích letech,
ale dosud nikdy po tak vyrovnané, těžké
a infarktově dramatické finálové sérii.
Proto se intenzita letošní zlaté radosti
dala srovnat snad pouze s tou premiérovou v roce 2009.
Tehdy vékáčko porazilo v bitvách o národní primát KP Brno 3:1 na zápasy,
tentokrát udolalo rivalskou Olomouc
nejtěsněji 3:2 na utkání a navíc až v tiebreaku rozhodujícího pátého duelu. Což
znamenalo, že nejcennější tuzemskou
trofej si mohly Agelky teprve potřetí v dějinách vychutnat doma (předtím 2011
a 2012). A celý prostějovský kolektiv tedy hráčky, členové realizačního týmu i
fanoušci - si tuhle sladkou realitu užívali
plnými doušky. Tím víc, že triumf už vypadal téměř ztracen.
Bezprostředně po vítězném míči znamenajícím titulovou jistotu tak propukla skutečně obrovská a naprosto
spontánní radost, živelná euforie neznala mezí. Nejdřív se na sebe šťastné
plejerky sesypaly přímo na hřišti a válely se ve řvoucí valné hromadě, načež
vstaly a nastalo nekončící objímání.
Jak samotných volejbalistek mezi sebou, tak posléze s realizačním týmem
a nakonec i s nejvěrnějšími příznivci.
Čím se tahle čirá radost nejvíc lišila od

minulých roků? Skoro všichni plakali
štěstím! Některá děvčata víc, jiná méně,
slzy do očí se však draly také chlapům
včetně hlavního kouče Miroslava Čady.
Pamětníci mohou potvrdit, že takhle
dojatý zřejmě nebyl až do soboty nikdy
spatřen. Úžasná nálada navíc gradovala slavnostním převzetím zlatých medailí i krásné trofeje, poté boucháním řady
lahví sektu, oslavnými tanečky a právě
Čadovým hoblem, čímž se úspěšný trenér ocitl nad hlavami svých svěřenek podruhé po loňsku.
Ještě dlouho se pak všichni přítomní na
ploše haly Sportcentra DDM společně
i navzájem fotili, v povzneseném stavu
mysli si povídali, rozdávali a přijímali
gratulace. „Moc blahopřejeme celému

našemu VK Prostějov k zisku již devátého titulu v řadě za sebou, což se nikomu
jinému nikdy nepodařilo. Vždy sedm
měsíců v roce nás holky volejbalistky
baví svou hrou a my se vždycky těšíme
na další utkání. Po dosažení dalšího
zlata jsme teď všem, kteří se o to zasloužili, předali malou pozornost – kytičku
z květinářství Maková. Jako pozornost
za celoroční výkony i nádherné finále,
jež nám obě družstva připravila. A teď
vzhůru za jubilejním desátým titulem!
Už se na to moc těšíme,“ uvedl za oddílový fanklub Antonín Dušek, jinak člen
sportovních komisí města Prostějov
i Olomouckého kraje.
Co se dělo dál po opuštění Sportcentra?
Všichni členové vékáčka se přesunuli do

restaurace Šnyt, kde proběhla slavnostní
večeře s následným posezením. Dorazil
sem i předseda správní rady VK AGEL
Petr Chytil, který svým podřízeným
upřímně poděkoval za srdnaté vydření
trofeje. Původně klidnější atmosféra se
s přibývajícím časem čím dál víc uvolňovala a po půlnoci nazrála doba k hromadnému odjezdu do restaurace Fiesta,
oblíbeného to podniku našich volejbalistek. Tam už naše investigativní chapadla
nedosáhla, ale podle důvěryhodných
zdrojů měl závěr oslav pořádnou divokost i maximální náboj odpovídající
tomu, nakolik těžce mančaft tentokrát
dospěl k ligovému triumfu.
Tak intenzivní tečku za celou sezónou si
letos holky zasloužily dvojnásob!

Foto: Josef Popelka
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a při jejich letos tragické bilanci pátých setů (zvlášť proti olomouckému
sokovi), by si na úspěšnou obhajobu
v tu chvíli vsadil asi jen velký hazardér.. Všechno nasvědčovalo tomu, že
výběr UP dokoná svůj obrat do absolutního konce, k takovému vyústění
směřovaly veškeré indicie. Leč ukázalo se, že nejen fotbal, ale i volejbal
nemá někdy logiku.
Sedm statečných reprezentantek VK
AGEL se před soudnou zkrácenou hrou
neskutečně semknulo, nevěřící soupeřky
s vydatnou pomocí útočných děl Barbory Gambové smetlo 15:6 a závěrečný
míč odšpuntoval nespoutanou radost
obrovských rozměrů i intenzity. Zatímco

Oslavy trofeje:     

Proč? Důvody všichni dobře znají. Stačí
připomenout komplikovaný vývoj celé
uplynulé sezóny i samotné finálové série UNIQA extraligy ČR 2016/2017
s Olomoucí. Agelky ztratily hned první
vzájemný mač doma 2:3, načež zápasově srovnaly hladkým triumfem 3:0. Situace se pak věrně zopakovala v metropoli
Hané, kde „úpéčko“ urvalo třetí duel

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

znovu 3:2 a vzápětí neproměnilo zlatý
mečbol po jasném výsledku 0:3, neboť
favoritky kontrovaly báječným výkonem. Načež přišlo na řadu rozhodující
utkání číslo pět a v něm další strhující
drama, skutečné vyvrcholení všeho.
Vékáčko vedlo 1:0 a 2:1 na sety, rival
pokaždé vyrovnal. Ve čtvrté sadě přitom
byl už téměř odepsaný a za stavu 19:16
směřovalo domácí družstvo pevně za
ziskem trofeje. Jenže následovalo osm
hostujících bodů za sebou na 19:24 (!),
načež potřetí během série musel rozhodovat tiebreak. Teď navíc o osudu úplně
celé sezóny!
Vzhledem k tomu, jak drtivě Prostějovanky ztratily předchozí výhodu

PROSTĚJOV Po pravdě, něco takového prostějovská hala Sportcentra DDM s volejbalem ještě nikdy nezažila. Mistrovský titul v něm sice ženy VK AGEL slavily už
dvakrát v minulosti, ale zdaleka ne tak živelným, spontánním a bouřlivým způsobem. Minulou sobotu večer
to byl obrovský výtrysk nelíčeného vítězného
štěstí i euforie!

OBŘÍ ŠTĚSTÍ PROSTĚJOVA A HLUBOKÝ SMUTEK OLOMOUCE!

PROSTĚJOV Minulou středu se před budovou Azylového centra pro ženy a děti v Pražské
ulici sešly známé celebrity. Charitativní akce nasměrovala do našeho města herce a moderátora Jiřího Krampola s nejznámějším českým sexuologem Radimem Uzlem. Okrašlovací
spolek města Prostějova společně s Občanskou poradnou Petra Michka se totiž podílely na
nezištné pomoci zdejšímu sociálnímu zařízení.
zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova.
Jak ke všemu došlo? „Nedávno se na mě obrátil pan Michek Petr Michek společně Jiřím Krampolem
s informací, že z různých charitativních akcí organizova- a Radimem Uzlem dorazili do Azylového cenných Občanskou poradnou má vybráno oblečení, které by tra v Pražské ulici s půlhodinovým zpožděním.
rád věnoval potřebným lidem. A prý ví, že úzce spolupracuji „To bych neuvěřil, že v tak malém městě je tolik uzas Azylovým centrem v Prostějově. Zároveň dodal, že by rád vírek a zácp,“ poznamenal po příjezdu se smíchem Jiří Kramspolečně s Okrašlovacím spolkem věnoval alespoň sym- pol. Radim Uzel na vysvětlenou pozdního příjezdu dodal, že
bolickou finanční částku. Obrátila jsem se tedy na ředitele navíc na dálnici u Vyškova došlo k dopravní nehodě. „Museli
tohoto zařízení pana Kallu s otázkou, co by nejvíce matky jsme to objet přes Brodek.“
s dětmi potřebovaly? Nevěděla jsem, zda by šlo například Krátce po půl páté odpoledne ale bylo vše připraveno ke
o rychlovarné konvice nebo další vybavení do kuchyněk, slavnostnímu předání šeku na šest tisíc korun a ředitel
případně zařízení do pokojů a podobně. Nakonec jsme se Azylového centra Jan Kalla si od Petra Michka převzal
dohodli na tom, že aktuálně je v centru nejvíce potřeba led- i oblečení pro matky s dětmi. Večerník zajímalo, co majinička,“ vysvětlila Večerníku Milada Sokolová, prostějovská tele Občanské poradny přivedlo k nápadu pomoci matkám
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prozradil Michek. Jak dodal, s Azylovým centrem v Prostějově
hodlá spolupracovat v delším časovém horizontu.
„Určitě jsem byl velmi příjemně překvapen nabídkou paní
Sokolové a pochopitelně mě potěšilo, že se k této charitativní
akci připojily takové celebrity, jakými jsou bezesporu pánové
Krampol, Uzel a Michek. Za šek na nákup ledničky jsme rádi,
vnašemzařízeníjeurčitěpotřeba,stejnětaknašeklientkysdětmi
mají radost z oblečení. S panem Michkem se navíc domlouváme na další spolupráci, jsme vděční za každou pomoc,“ vzkázal
přes Večerník Jan Kalla, ředitel Azylového centra v Prostějově.
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Foto: Michal Kadlec

s dětmi ubytovaným v prostějovském Azylovém centru. „Sám
jsem otec, který vychovává tři děti. A osobně považuji děti za
budoucnost této země i samotného Prostějova, který mám rád.
Myslím si, že ženy, které se dostanou do složité životní situace,
si zaslouží pomoc. Poté, co jsme založili Občanskou poradnu,
vedly logicky naše další kroky k různým charitativním akcím.
Kromě darů v podobě šeku na ledničku a oblečení jsme se
s panem ředitelem dohodli, že koncem května uspořádáme
ještě pro matky s dětmi přednášku. Naše Občanská poradna
jim ráda pomůže i právními radami v jejich složitých situacích,“
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totiž v minizávodě do sebe Milada
Sokolová vyklopila dřív než hlavní
pořadatel Petr Paníček! „Říkal jsem
vám, že s pitím piva nemám větší
zkušenosti,“ vysvětloval se smíchem svoji
prohru hlavní organizátor.
Sobotní slavnosti piva přitáhly
na Plumlovskou rekordní počet
návštěvníků. „Já i manžel pivo prostě
zbožňujeme a jsme rozhodnuti ochutnat od každého. Jenom nevím, jak to
dopadne... Jediné štěstí, že jsou před
námi dva dny volna,“ zazubila se Iveta
Kleinerová, zatímco její muž Petr se
Večerníku pochlubil, že už má v sobě
dvanácté pivo, a to vždy od jiného

výrobce. „Mně osobně se to tady líbí
víc, vloni jsem byl na velodromu, ale
tam je málo místa,“ uvedl svůj postřeh
další z návštěvníků Petr Zahradníček.
Ten ovšem na pivní slavnosti přivedl
i své dvě malé děti. „Dcera se synem
mají od manželky úkol mě tady hlídat.
Ale je tu dost atrakcí pro děti, takže oni
se vyřádí sami, já si zatím půjdu pro
pivko,“ rozesmál se mladý tatínek.
Po osmnácté hodině byl spuštěn bohatý
program, který jednoznačně přispěl
k úspěchu letošních pivních slavností. Na
pódiu vystoupily skupiny Klementův
Lazaret, hned vzápětí O5 a Radeček.
Ovšem vrcholem pivních slavností

klikni na

v Prostějově byl koncert legendární
kapely Harlej! Ta vystupovala až do
půlnoci, po které se návštěvníci začali
teprve z areálu v Plumlovské ulici rozcházet. Trošku „nejistým“ krokem, ale
s úsměvy na tváři a mnohdy s písničkou
na rtech...
Hlavního pořadatele akce Petra Paníčka
Večerník požádal o hodnocení čtvrtého
ročníku. „Já jsem absolutně spokojen, vyšlo nám úplně všechno podle
představ, klaplo to tak, jak mělo. Snad
svýjimkounedorozumění,kvůlikterému
do Prostějova nedorazila kapela ATMO
Music, za což se chci fanouškům omluvit. Já jsem ale během akce nezazname-

nal od návštěvníků jediné slůvko kritiky,
všichni se bavili a spokojenost vládla i nad
výběrem piva. Podařilo se nám skutečně
zajistit i rekordní účast pivovarů, což bylo
pro nás další plus,“ radoval se Paníček.
Ten je spokojen i s výběrem nového
místa pro uspořádání tak náročné akce.
„V Plumlovské je daleko více místa než
na velodromu a rovněž jsme akci mohli
prodloužit o hodinu až do půlnoci. Nový
prostor se osvědčil po všech stránkách
a příští rok to tady určitě zopakujeme.
Teď si na chvíli dám pohov, ale už po letních prázdninách začnu připravovat pátý
ročník pivních slavností v Prostějově,“
prozradil Večerníku Petr Paníček.
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2× foto: Michal Kadlec
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3. na telefonním čísle 582 333 433
4. SMS zprávou na 608 960 042
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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

@W[

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!

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

A je to tady! Již v příštím čísle, tj. v pondělí 15. května, budete moci hlasovat v prvním semifinálovém kole naší tradiční soutěže „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“,
která letos píše své sedmé pokračování. Hlásit se přitom jednotlivé maturitní třídy 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!
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:



odpolední program. Ostatní oblíbené
kapely to ovšem od večera do půlnoci
„rozbalily“ podle předpokladů. „Je tady
dnes čtyřiašedesát pivovarů, které vám
nabízejí sedmaosmdesát druhů piv.
Takže opravdu máte co pít, což je na
pivních slavnostech to nejdůležitější. Já
osobně jsem pivo ochutnal až někdy
v pětadvaceti letech, tudíž žádný velký
odborník nejsem, ale vy určitě ano. Máte
široký výběr na ochutnání a posouzení,“
poslal v rámci slavnostního zahájení vzkaz stovkám diváků akce Petr Paníček,
hlavní pořadatel čtvrtého ročníku pivních slavností v Prostějově.
Záštitu nad akcí převzala zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova Milada Sokolová. „Když jsem od pana Paníčka
dostala nabídku, byla jsem poctěna
a vůbec neváhala. Jednak proto, že pivo
a Prostějov k sobě patří už od čtrnáctého
století, rovněž proto, že já sama jsem
osm let podnikala v restauratérství
a pohostinství. Takže pivo prostě ke
mně patří,“ usmívala se Sokolová. Těsně
před osmnáctou hodinou došlo
na slavnostní „přípitek“, který udivil mnohé návštěvníky. Půllitr piva
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       !"#!$%

Už na začátku akce se organizátoři
museli vypořádat s menším problémem,
kterého litovali zejména nejmladší
návštěvníci. Do Prostějova totiž nedorazila hudební skupiny ATMO Music,
narychlo se tak musel hledat náhradní

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
reportáž

PROSTĚJOV Až do půlnoci
probíhal čtvrtý ročník Hanáckých pivních slavností v Prostějově.
Maratón pro vyznavače nejen zlatavého moku přitom začal už dvě hodiny
po poledni, kdy na místo akce začaly
proudit první davy návštěvníků. Zatímco předchozí tři ročníky slavností
se konaly na prostějovském velodromu, letos pořadatelé sáhli ke změně.
A úspěšně. Prostor za parkovištěm
vPlumlovskéuliciseukázaljakomnohem výhodnější. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto hlavní mediální
partner, u toho nemohl chybět.

„Nový prostor v Plumlovské se nám vyplatil,“ pochvaluje si Petr Paníček

PIVNÍ SLAVNOSTI $   $      $'"

Michal KADLEC

společnost
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MAJÁLES: AKCE ROKU OPĚT NADCHLA

KRÁLEM SE STAL EINSTEIN Z G.J.W.
PROSTĚJOV Tak jako mají rakouská městečka
ěstečka své průvody
vitě a kreativitě sačertů, má Prostějov Majáles. Díky aktivitě
ohla
motných studentů by se tato akce mohla
ých
skutečně stát jednou z vyhledávaných
hla
turistických atrakcí, na které by se mohla
ležitost
ostatní města učit, jak se má taková příležitost
vedli v pátek
slavit. Prostějovští studenti se letos předvedli
ky zcela neodpoví5. května. Ačkoliv tomu konečné výsledky
es už dávno není jen
dají, opět se potvrdilo, že městský Majáles
m Jiřího Wolkera, ale
o soupeření mezi„reálkou“ a Gymnáziem
jít s tím nejlepším,
že i studentům ostatních škol se daří přijít
ajdu“ nejen na náčeho jsou právě schopni. Večerník„juchajdu“
městí sledoval pěkně zblízka naživo.

tudenti tentokrát
jejíž studenti
ným způsobem
jedinečným
ztvárnilii boj za svobodu. Do toho je vevabná Daenerys
dla půvabná
známá ze seriálu Hra
Martin
y. Skutečně až
o trůny.
ZAORAL
oslední linky
do poslední
né byly masky
dotažené
Intelektuálové, cvièenci,
všech
studentek
targaryenové
ntů prostějovské
i studentů
a mrtvé nevìsty
y“, které se s vel„zdravky“,
kou preciznostíí a smysBujarý průvod vyšel minulý pátek lem pro detail vrhly do ztvárnění
v pravé poledne od městských lázní. mrtvých nevěst, které jako by vyJak tradice velí, v jeho čele kráčeli padly z hlavy Tima Burtona.
zástupci školy, jejíž kandidát titul
Trollové hrají scrabble
krále Majáles obhajoval. Letos to
bylo Gymnázium Jiřího Wolkera,
jehož studenti se rozhodli, že nejvíce S velmi vtipným a dosud nevísexy orgánem je mozek a převlékli daným nápadem přišli také studenti
se za intelektuály. Za nimi kráčela SOŠPO, kteří šli za písmenka z popplejáda červených trenýrek a bí- ulární stolní hry scrabble. Jen škoda,
lých triček spartakiádních cvičenců že právě tato škola nepředstavila
z „průmyslovky“, jejichž vystoupení svého kandidáta na krále Majáles.
vyniklo i přímo na pódiu. Přitom Asi nejpříjemnějším překvapením
právě tato škola se v minulosti do celého letošního klání však byla
majálesového veselí pravidelně ne- prezentace studentů Střední školy
automobilní Prostějov, kteří našli
zapojovala.
Naopak každoročně dokáže s orig- inspiraci u šťastných a barevných
inálním nápadem přijít „reálka“, trollů. Zaujaly nejen jejich masky

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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původní
reportáž
pro Večerník
ík

Majáles v Prostjov slavily stovky student*, po pr*vodu se sešly vedle muzea. Králem Majáles se stal Albert Einstein .ili Jií Smolka z GJW. Takto ádil na pódiu.
2 x foto: Martin Zaoral

a energické vystoupení, ale i svérázná přišli užít, jak se patří. Jako velmi
kandidátka Terry, kterou Večerník disciplinovaní se tentokrát ukázali
studenti CMG, kteří oživili pionýrtipoval za budoucí královnu...
ské tradice oděni do modrých košil
Mozkomorové, pionýøi,
a rudých šátků, s mávátky v rukou vyrcowboyové
azili do prvomájového průvodu. Při
a superhrdinové
jejich vystoupení pak zaujal zejména
Pokud by se hodnotily samotné frenetický přednes jedné z pionýrek.
kostýmy, tak v těch už řadu let vyniká Sice nic nevyhráli, ale nepochybně
škola Designu a módy, jejíž studenti brzy
navázali
soudružskou
se tentokrát vypravili za Harrym družbu se již zmíněnými cvičenci
Potterem do Bradavic. I na jejich vys- z „průmyslovky“. Samotný závěr
toupení bylo jasně znát, že si to letos průvodu pak tvořili obyvatelé di-

F o too r e poo r táá ž
Fotoreportáž

Nejlepší vystoupení dle poroty pedvedla „odvka“ z Bradavic.
Foto: Martin Zaoral
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EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reportáž
pro Večerník
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Martin
PYTELA
Kdokoliv se během pátečního
odpoledne vyskytoval v centru Prostějova, zajisté si všiml dění
na pódiu připraveného v blízkosti
prostějovského muzea. Poslední
pracovní a v tomto případě spíše
školní den v týdnu se nesl ve zna-

FOTOGALERIE
klikni na
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Nkolik pítomných se s Majáles rozlou.ilo i na tane.ním parketu.
Foto: Martin Pytela

mení průvodů studentů a jejich
masek. Přehlídka to byla povedená,
návštěvníků však vinou ne zrovna
slunečné oblohy nebylo tolik, kolik by
se slušelo. Na počasí se pak již nemohli
vymlouvat ti, co nedorazili do Apolla
na tradiční majálesovou afterparty.
Jedním z takových byl i Petr.
„V Prostějově sice už nestuduji, na svá
středoškolská léta si však velice dobře
pamatuji. Byl jsem zvědavý, kdo ten-

jjaký
akký ta
také
aké bbyl
yl m
majáles
ajálles 20
2017...
017...

3x foto: Martin Zaoral

Reálka, která pedvedla boj za svobodu, získala Mezi maskami vynikla mimo jiné Dolores Um- Favoritem Ve.erníku letos byla trollka Terry ze SŠ
cenu za nejlepší skupinovou masku.
bridgeová z „odvky“.
automobilní.

Definitivní teku za Majáles i existencí
Apolla napsala pátení AFTERPARTY
PROSTĚJOV Studentská invaze
do ulic byla ukončena tradičním
večírkem konaným i letos v dnes
již bývalém hudebním klubu
Apollo 13. Do prostor na Barákově
ulici zamířili jak samotní studenti,
ovšem již bez masek, tak i herci
a další činovníci Divadla Point.
Vydařenou akci doprovázenou ne
zrovna ideálním počasím se tak
povedlo úspěšně završit.

vokého západu ze Švehlovky a su- ka. Za nejlepší skupinovou masku byli
odměněni studenti reálky vedeni krásperhrdinové z „obchodky“.
nou Daenerys a porotou bylo oceněno i
vystoupení SŠ Designu a módy.
Pøekvapený král
Po vyhlášení přišlo na pódiu u muzea
Králem Majáles se letos stal Albert Ein- na řadu vystoupení tří mladých kapel.
stein z Gymnázia Jiřího Wolkera. Za- Prostějovský Majáles spolupořádaly
tímco v předchozích ročnících obvykle i letos divadlo Point, Gymnázium
zvítězily výrazné tipy, letošní král mohl Jiřího Wolkera a Městská knihovna
být pro některé překvapením. „O tom, Prostějov.
že budu kandidovat, jsem se dozvěděl Exkluzivní rozhovor s novým
až den před Majáles. Zvolení jsem tedy králem Majálesu najdete v jednom
skutečně nečekal,“ přiznal se Jiří Smol- z květnových čísel Večerníku.

tokrát zvítězí a jaká škola bude mít krále
Majáles pro tento rok. Podle mého
názoru se jím stal Einstein z Gymnázia
Jiřího Wolkera naprosto zaslouženě,“
usmál se a spěchal ke svému stolu.
Během večera se o zábavu staral
místní DJ, který několik přítomných
přilákal také na taneční parket.
S koncem afterparty se tak dalo
definitivně o Majáles 2017 mluvit
v minulém čase...
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František Jura

do vedení FA\R?
PROSTĚJOV V uplynulém týdnu, kdy došlo k nečekanému vývoji v ne
nej
nejjelt
ltaa,
vyšších patrech českého fotbalu a do vazby byl poslán boss Miroslav Pelta,
kon
nnév prostějovských kuloárech hovoří o možné kandidatuře předsedy 1.SK Prostějov Františka Jury do výkonného výboru fotbalové asociace. Je tomu tak?

Tomáš KALÁB

se

„Ano, kandidovat do výkonného výboru fotbalové asociace chci,“ potvrdil exkluzivně pro Večerník František Jura. „Z hlediskaa překotného
přek
eko
otného
čují, že by neměla
neměl být zatím
ím
vývoje v nejvyšších patrech asociace je ale potřeba vyčkat, jak se vše projeví na plánované valné hromadě. Určité indicie naznačují,
volební, přičemž volby by měly být odloženy na podzim,“ přidal nejvyšší představitel klubu.
Vzhledem ke zkušenostem, které za léta fotbalové praxe nasbíral, si Jura myslí, že by mohl být pro fotbal nejen zde na Moravě prospěšný. „Mohu je zúročit.
čit.
Mám představy a vize, s nimiž bych šel do voleb,“ plánuje.
Jak nahlíží náměstek hejtmana, prostějovský zastupitel a předseda klubu na současné dění na Strahově? „Z obecného hlediska si myslím, že je potřeba ctít
presumpci neviny. Je tedy nezbytné vyčkat, zdali vznesená obvinění budou soudně prokázána,“ míní Jura.

Avizovaný kou nepijde, TRÉNOVAT

KVITOVÁ BUDE MOŽNÁ VYKOUKAL
UŽ TRÉNUJE

Foto: Instagram P. Kvitové
PRAHA, PROSTĚJOV Další krok
na cestě zpět na světové kurty udělala
Petra Kvitová. Necelých pět měsíců
od přepadení ve svém bytě a operaci
pořezané ruky trénuje s raketou a běžnými míči. Potvrdila to fotka z v Monte Carla, kde si zahrála s devatenáctiletou Rumunkou Oanou Gavrilaovou.
„Zdravím Vás! Doufám, že tento obrázek vás udělá šťastnými tak jako mě!
Jsem v Monaku a víte co? Jsem zpět na
kurtu, hraju s normálními míči a mou
starou dobrou wilsonkou," připsala
komentář k fotce Kvitová
Kvitová nedávno oznámila, že se nenechala škrtnout ze seznamu účastnic
Roland Garros, jež se koná na přelomu

SONDA
JI$ÍHO
MOŽNÉHO

května a června. Jenže její start na pařížském grandslamu je krajně nepravděpodobný. Ale i tímto způsobem dává
prostějovská tenistka najevo, že to s comebackem na WTA Tour myslí vážně.
„Pracuji na tom každý den,“ potvrzuje
své odhodlání.
Aktuální světová patnáctka víkend strávila v Praze, kde z české lóže sledovala finálové utkání J&T Banka Prague Open.
Přicestovala na pozvání Miroslava Černoška. „Petra mi říkala, že už každý den
hraje hodinu a půl. Snaží se pomalu ruku
zatížit,“ prozradil sportovní manažer,
podle něhož by jeho ovečka chtěla stihnout Wimbledon. „Dělá vše pro to, aby
mohla začít na trávě.“
(lv)

Jestřábi hlásí návrat obráncee Drtiny
ešel
a jednají o velkých jménech
h
Kantor od ,
ěj
kormidelníka tak podle něj
ova
do Litvín
zjistili jsme není na pořadu dne, navíc
když Prostějov zatím netlačí
lovi
čas. „Musíme vzít v potaz
ha2 k riva
a
l
Š
PROSTĚJOV Po nudnějším ob- i finanční stránku, takže mož-OVA
me
dobí března a dubna, kdy se toho ná nového kouče představíme
DO P3ER
v „A“-týmu Jestřábů mnoho nedělo, vtrhl měsíc květen jako uragán.
Hned v prvních dnech nového
přestupového období potvrdili
Jestřábi jedno velké jméno, když se
do jejich řad po jedné sezóně vrací
obránce Marek Drtina. Naopak
brankářská jednička Pavel Kantor,
obránce Petr Štindl a útočníci Jakub Šlahař, Lukáš Žalčík i Radim
Matuš už na Hané působit nechtějí. Jasno stále není ani o obsazení
postu hlavního trenéra, zamýšlený
extraligový lodivod totiž nepřijde
a může se stát, že tuto pozici bude
i nadále zastávat sportovní manažer oddílu Jiří Vykoukal.

Jiří MOŽNÝ

„Měli jsme v hledáčku jedno jméno,
o které jsme s majitelem hodně stáli,
ale asi to nedopadne. Zveřejnit jej tak
nemohu, pouze mohu říct, že trénoval i v extralize. Samozřejmě se nabízejí i další varianty, nejsem ale zcela
přesvědčen, že nás mohou někam
posunout,“ poznamenal k trenérské
otázce Vykoukal. Jmenování nového

ní to neaž před nástupem na led, není
šikovné. Potřebujeme mít hlavně podepsané hráče a je možné, že z finančních důvodů budu trénovat já. Zatím
jsem nad tím nepřemýšlel, nechávám
tomu volný průběh. Studuji ale licenci ‚B' a každý den ležím od rána do
večera v knížkách,“ prozradil stávající
sportovní manažer k situaci.
Prioritou je tedy pro management
oddílu složení kádru a v tomto směru
nastal určitý posun. Začněme odzadu.
Dosavadní gólmanská jednička Pavel Kantor se dohodla s Litvínovem.
„S Pavlem jsem mluvil asi před měsícem a říkal mi, že se už do Prostějova
nevrátí a půjde do extraligy. Jedničkou tak bude Kuba Neužil a věříme,
že z něj brzy bude jeden z top gólmanů
celé soutěže,“ potvrdil Vykoukal.
V defenzivě se pro změnu nebude
moci spolehnout na Petra Štindla,
z něj se stal kladenský Rytíř. „Byli
jsme v kontaktu přes agenta a nějak
domluveni, Prostějov však měl jako
variantu, pokud by nic jiného nevyšlo, jenže my tu chceme mít hráče,
kteří zde opravdu chtějí hrát. Toužil

po extralize a nakonec dal přednost
týmu s bohatou historií,“ vyjádřil se
dvojnásobný mistr světa k odchodu
sedmadvacetiletého beka.
Naopak comeback hlásí Marek
Drtina, o necelý rok starší zadák se vrací po sezóně strávené nejprve ve Slavii
Praha a posléze Nových Zámcích.
„Marek má své kvality. Je ofenzivně
laděný, má perfektní střelu a snad naváže na své předešlé výkony. Byli jsme
s ním delší čas v kontaktu a domluveni
už během sezóny, nakonec to k nám
ale vzal přes Slovensko. Byl jsem se na
něj podívat při sérii s Banskou Bystricí
a hrál dobře, věřím, že nám pomůže,“
nezastírá Vykoukal. „Herně jsem na
tom lépe, když mám rodinu u sebe.
To byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodl, i přes atraktivní nabídky z ciziny,
pro návrat do Čech. V Prostějově se
mi moc líbilo. Zažil jsem tady spoustu
krásných okamžiků. Jsem rád, že jsem
byl Jestřáby osloven,“ uvedl ke svému
comebacku na klubových stránkách
lhkjestrabi.cz Marek Drtina.
>>> dokončení na straně 39

TAKOVÝCH ODCHOVANC' VÍC

VÁNOCE V KVTNU

!EKALO SE VÍC

Prostějovsko bude mít znovu po pár měsících
jednoho svého odchovance v některé z elitních
světových hokejových lig. Až donedávna reprezentoval v zahraničí Lukáš Krajíček, jenž strávil
dlouhé roky za mořem a posléze v KHL, nyní
se do Švédska vydává Ondřej Vitásek. Obránce,
který to z Hané dotáhl až k tuzemskému extraligovému titulu a „bramborové“ medaili z mistrovství světa, zvolil angažmá v uznávané soutěži a může se těšit na velké bruslařské souboje
a poznávání nových a kvalitních soupeřů. Několik let zpátky se do sousední skandinávské ligy
vydal Antonín Honejsek, ale jeho štace měla
velice krátkého trvání, do cesty se totiž postavilo těžší zranění a na tehdejší formu se jinému
prostějovskému rodákovi, který dobyl Masarykův pohár, už navázat nepodařilo. Nezbývá tedy
než popřát, aby nynější vyslanec z Hané nemusel řešit žádné nečekané starosti, aby mu nové
působiště opravdu sedlo a bylo takové, jaké si
vysnil. Mimo jiné i proto, že přes všechny úspěchy stále zůstal vstřícným sympaťákem a nestala
se z něj primadona.

Do Štědrého dne sice zbývá ještě téměř osm
měsíců, řada fotbalových fanoušků si ale nejkrásnější svátky v roce tak trochu připomněla
v uplynulém týdnu, když se dočkala poměrně
nečekaného, avšak o to příjemnějšího dárečku.
Jakmile se ve středu objevily první informace
o zásahu policie v sídle fotbalového svazu, zasnili
se diskutující, že si zásahovka konečně přišla pro
šéfa tuzemské kopané Miroslava Peltu. A když
vyplouvaly na povrch další a další informace, radost se dále zvyšovala a přibývalo pochvalných
komentářů, že boží mlýny melou sice pomalu,
avšak jistě. O dlouhodobé nepopularitě tohoto
bosse u veřejnosti není žádných pochyb, mnoho
otázek přinesla již více než deset let stará korupční kauza s řadou památných citátů a recesistickým zpracováním. Tehdy se nic nekalého
dokázat nepodařilo a nechme i nyní na určených
orgánech, aby vyšetřily, co se opravdu stalo,
a prokázaly obviněným jejich vinu. Vše tak ještě může dopadnout jinak, nedávné dny alespoň
ukázaly, že fanoušky dokáží rozradostnit nejen
výsledky na hřišti.

Jarní část právě skončené sezóny si prostějovští házenkáři za rámeček nedají. Pravda, už
samotný vstup do celého ročníku byl z jejich
strany hodně rozpačitý a ztracené body doháněli až ve druhé polovině podzimní části,
v tomto kalendářním roce to však byla jedním
slovem katastrofa. Zcela jistě se projevila absence největšího kanonýra a jednoho z největších postrachů pro soupeře Jiřího Kosiny, jehož
nepustilo do hry dlouhodobé zranění, avšak
každý je alespoň do určité míry nahraditelný
a Sokol II disponuje i dalšími kvalitními jmény.
Když tedy přezimoval oddíl na pátém místě
s jen nepatrnou ztrátou na bronzovou pozici,
nešlo se ubránit zasněným pohledům na dobytí „bedny“. Jenže realita byla mnohem krutější,
mužstvo šlo od porážky k porážce, nestačilo dokonce ani na beznadějně poslední Juliánov a jen
o fous uniklo posledním dvěma pozicím. Vítěz
celé soutěže z Hustopečí nastřádal dvojnásobný počet bodů, tak markantní byl mezi oběma
celky rozdíl. A vysněná horní polovina zůstala
na hony vzdálena. Je rozhodně co zlepšovat.

Foto: archív Ve erníku

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Fotbalisté Sokola Plumlov zvládli
Fo
zajímavý hattrick. Ve třech po sobě
zaj
jdoucích zápasech vždycky narajd
zzili na momentálně vedoucí tým
ttabulky a ve všech případech se
radovali z vítězství!
ra
DEBAKL:
Fotbalový oddíl FC Kostelec na
Fo
Hané si uřízl pořádnou ostudu. Při
Ha
sobotním turnaji přípravek, kdy
malé hráče doprovází tradičně početná suita rodinných zástupců, zůstalo v krásném dopoledni okénko
bufetu zamčené…
!ÍSLO:

9

Tolikátý mistrovský titul vybojovaly
prostějovské volejbalistky! Číslo je
o to prestižnější, že se jedná o devátý
vítězný zářez v řadě. Prostějovský
VK AGEL se tímto počinem řadí
k nejúspěšnějším klubům národní
historie.
VÝROK:

„D!ÍN NOMINOVAL
OSVD!ENOU
ROZHODCOVSKOU
DVOJICI...“
Petr NOVOTNÝ, trenér
prostějovských boxerů, neskrýval
po porážce rozhořčení
KOMETA:

CHRISTOS
VOLIKAKIS

Cyklista SKC TUFO Prostějov si podmanil domácí Velkou cenu v dráhové
cyklistice, když dobyl dvě výhry a jednou
byl druhý v nejprestižnějších dráhových
disciplínách. Potvrdil tak, že místním
bafuňářům se opravdu povedl skvělý
úlovek.

Foto: Zdenk Vysloužil
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letos slavíme jubileum...
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vyměnilo
Christos Volikakis z SKC TUFO Prostějov ESKÁČKO
do konce sezony trenéra

HVĚZDOU GRAND PRIX ČSC

původní
reportáž
k
pro Večerník
Zdeněk
L
VYSLOUŽIL
PROSTĚJOV Úsměvy střídaly
slzy bolesti. Ve dvou rovinách
by se dala hodnotit Velká cena
Českého svazu cyklistiky, která
se v uplynulém týdnu konala
na prostějovském velodromu. Na startu byli závodníci ze
sedmi zemí a prim hráli především domácí jezdci. Hlavní postavou byl Christos Volikakis,
nová posila prostějovského
týmu SKC TUFO, jenž ovládl
středeční omnium a čtvrteční
bodovačku, ve scratchi dojel
na druhém místě. „Christos
ukázal, jaký se v něm skrývá
potenciál. Když to nakopne,
tak ho nikdo nezastaví,“ poznamenal s úsměvem Michal
Mráček, šéftrenér prostějovského výběru. Jinak měl však
vrásky na čele. Úspěšný podnik totiž zastínil vážný pád
v bodovacím závodě...
Ke Grand Prix Českého svazu cyklistiky se do Prostějova sjeli cyklisté ve
středu 3. a čtvrtek 4. Května. Vrcholem prvního dne bylo omnium, které
naprosto ovládli borci domácího SKC
TUFO. Prvenství si nenechal utéct
Christos Volikakis, na stříbrné pozici
dojel Luděk Lichnovský. Třetí příčku

bral Denis Rugovac z týmu Favorit
Racing. Ve sprinterských disciplínách
vládli Poláci, kteří zabrali dvě nejvyšší
pozice a v elitním kvintetu se poskládali hned čtyři borci červeno-bílé ekipy.
Třetím místem tuto nadvládu narušil
Litevec Jonauskas.
Druhý den pak byly na programu disciplíny, ve kterých si dělali závodníci SKC
TUFO ještě větší ambice. Prostějovští
závodníci naplno demonstrovali svou
sílu ve scratchi, kde obsadili hned kompletní pódium, když zvítězil Adrian
Teklinski, před druhým Volikakisem
a třetím Martinem Spudilem. „Tak to
byla paráda. Kluci to měli pod kontrolou od začátku až do konce, to jsem ještě
neviděl. Obsadili kompletně bednu,“
usmíval se spokojeně Michal Mráček.
Dobrá nálada však trenérovi a řediteli závodu v jedné osobě vydržela
pouze do třetiny bodovačky. Výborně rozjetý závod, ve které dala skupina s Volikakisem a Pszczolarskim
hned v úvodu rundu, zastavil téměř
na hodinu pád, do kterého se zapletlo osm jezdců v čele s domácím
Pszczolarskim (čtěte na jiném místě
strany - pozn.red.).
Po dlouhé pauze, vyplněné příletem
záchranářské helikoptéry a příjezdu
sanitek, se nakonec bodovačka dojela
bez osmi zraněných cyklistů. Nejlépe se
se situací vypořádal Christos Volikakis,
který zvítězil propastným rozdílem dvaatřiceti bodů před druhým Matznerem
z Rakouska. Třetí příčku si vyjel zkušený Martin Bláha z pražské Dukly.
Prostějovské závody však nebyly pouze o mužských disciplínách. Společně
s chlapci a juniory se na oválu představily i ženy a dívky. Omnium žen ovládla litevská závodnice Olivija Baleišyté

Kompletní obsazení stupH* vítz* prostjovskými závodníky ve scratchi - zleva:
Volikakis, Teklinski a Spudil.
Foto: Jan Brychta

před druhou Jarmilou Machačovou
z Dukly Praha, třetí místo obsadila
Alžběta Pavlendová ze Slovenska. Ve
stejném pořadí se závodnice umístily
i ve scratchi, v bodovacím závodě naopak zvítězila Jarmila Machačová před
litevskou závodnicí, třetí místo obsadila další reprezentantka Litvy Monika
Rastausaité.
Neztratily se ani závodnice domácího
týmu SKC TUFO Prostějov, byť měly
v nohách těžké etapy závodu Gracia
Orlová a věkem ještě juniorky závodily
se staršími závodnicemi. V omniu a ve
scratchi obsadila Ema Cetkovská velmi pěkné sedmé místo, Natálie Valuchová desátou příčkou prokázala kvalitní výkonnost především v omniu.
Sprinterské disciplíny se staly kořistí
polských jezdců, když ve sprintu zvítězil Rafal Sarnecki před Mateuszem Lipou a třetím Svajanusem Jonauskasem
z Litvy, v keirinu je pak na stupních vítězů doplnil Jiří Janošek z Dukly Brno.
V týmovém sprintu uspělo trio Jiří
Janošek, Jiří Fanta (oba Dukla Brno)
a Jakub Šťastný (junior z domácího
týmu SKC TUFO Prostějov).

Mezi juniory zvítězil v omniu rakouský závodník Lukas Viehberger z týmu
NO Radunion, druhé a třetí místo
obsadili závodníci Favoritu Brno
Jan Voneš, respektive Vojtěch Řepa.
V bodovacím závodě vyhrál Vojtěch
Řepa z Favoritu Brno, druhé místo
bral Jan Rozehnal z Dukly Praha, třetí
místo obsadil Lukas Viehberger. Rakouský závodník zvítězil i ve scratchi,
když porazil druhého Jana Voneše,
třetí místo obsadil závodník domácího
týmu SKC TUFO Prostějov Antonín
Kostiha.
„Mohu říct, že třetí ročník tohoto jarního závodu se povedl, bylo by dobré ze
závodu vytvořit tradici podobně jako
je tomu v případě GP Prostějov-Memoriálu Otmara Malečka. Poděkování
patří všem partnerům,“ uvedl ředitel
závodů Michal Mráček. „S výsledky
našich jezdců musím být samozřejmě
spokojený. V těch disciplínách, ve kterých jsme si dělali největší naděje, jsme
výsledkově dosáhli ještě výše,“ zhodnotil spokojeně výkony svých oveček.
Výsledkový servis
najdete na www.vecernikpv.cz

Lišta partnerù SKC TUFO Prostìjov

PROSTĚJOV To, co bývá obvyklé
v ostatních klubech, pokud se týmu
delší dobu nedaří, konečně dorazilo
i do druholigového Prostějova. Klubové vedení se minulý týden rozhodlo
angažovat na místo hlavního trenéra
Radima Weissera, dosavadního kouče
starších dorostenců.
Vzhledem k tomu, že Radim Weisser má
potřebnou trenérskou licenci, ukončil
prostějovský klub spolupráci s Miroslavem
Takáčem. Ten se ostatně vyskytoval pouze
na domácích zápasech, tým fakticky vedl Petar Aleksijević, který také zůstává na
svém postu asistenta spolu s Romanem Popelkou. Nová trenérská trojice je složena pouze pro zbývajících pět druholigových kol. Starší dorostence převzal do
konce května Tomáš Gross.
(tok)

František Jura: „Je třeba

dohrát sezónu se ctí“
PROSTĚJOV Po krátké pauze,
způsobené zdravotními potížemi, se František Jura z pozice
předsedy 1.SK Prostějov rozhodl razantněji řešit neúnosnou
situaci s příliš velkým množstvím
obdržených branek, především
při venkovních zápasech. Při
změně na pozice hlavního kouče volil cestu jednoduchou, kdy
si pomohl vlastními klubovými
zdroji. Ke změně na postu hlavního trenéra poskytl Večerníku
exkluzivní interview.
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

•• Předminulé kolo rozhodlo o
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PROSTĚJOV Noblesní průběh
Velké ceny Prostějova v dráhové cyklistice, která probíhala ve
středu a čtvrtek na velodromu,
zkalila nešťastná událost v posledním závodě. Královská disciplína
„bodovačka“ měla uzavřít vydařený podnik Grand prix. Uzavřela,
ale úplně jinak, než by si všichni
přáli... Zhruba ve čtvrtině klání
totiž došlo ke kontaktu v hlavní
skupině a v šedesátikilometrové
rychlosti do sebe napálilo hned
několik jezdců. Osm cyklistů se
v nejvíce klopené zatáčce poroučelo v nekontrolovaných karambolech k zemi...

ZdeněkVYSLOUŽIL
Michal KADLEC

Ke srážce došlo při velké rychlosti
v rozmezí od padesáti do šedesáti
kilometrů v hodině. Nejhůře to odnesla trojice Šimon Adámek, Filip
Taragel a René Jauris. Tito jezdci zůstali dlouhé minuty ležet bez hnutí
a nikdo pořádně nevěděl, co s nimi
je... Zle vypadal především Šimon
Adámek, který celou melu svým
nezodpovědným počínáním v balíku zavinil. Právě jemu spílal čtvrtý z
postižených Wojciech Pszczolarski,
závodník domácího SKC TUFO,
jenž přišel o několik předních zubů...

FOTOGALERIE

PROKLETÝ
OBLOUK!

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Nehezký pohled se skýtal divák*m ve
.tvrte.ním odpoledni na prostjovském
velodromu... Foto: Zdenk Vysloužil

Plné ruce práce tak měli na prostějovském velodromu lékaři,
zraněných bylo celkem sedm.
„Zdravotnické operační středisko
přijalo ve čtvrtek pátého května
tísňovou výzvu pro střet více cyklistů na velodromu v Prostějově.
Na místo ihned vzlétl vrtulník
s posádkou letecké záchranné
služby a vyjely také dvě posádky
rychlé zdravotnické pomoci z Prostějova,“ informoval Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Zdravotnické
záchranné služby Olomouckého
kraje.

Lékaři nakonec ošetřili celkově čtyři zraněné osoby. Adámek musel
být transportován helikoptérou do
Olomouce, zbývající trio bylo naloženo do sanitek a absolvovalo vyšetření v prostějovské nemocnici.
„Zraněného dvaadvacetiletého muže
s otřesem mozku a zhmožděninami ramene přepravila po prvotním ošetření
a zajištění naše posádka vrtulníkem do
Fakultní nemocnice Olomouc, další
tři zraněné muže, ročníky narození
1992, 1963, 1973, převezly sanitky ke
komplexnímu vyšetření do místní nemocnice,“ potvrdil Hošák.

„Pády k cyklistice patří. Bohužel to
zcela zkazilo výborný dojem, který
jsem celkově měl. Naštěstí se podle
nejnovějších informací podezření
na vážná zranění nepotvrdila. Pszczolarskiho čeká odborné vyšetření chrupu. Těžko říct, o jaké zuby
nakonec přijde. Šimon Adámek
by měl mít jen nějakou zlomeninu
na žebrech či obratli. Jauris žádná
vážnější zranění nemá a Taragel už
je doma na Slovensku,“ informoval
Večerník v pátečním dopoledni
Petr Šrámek, předseda SKC TUFO
Prostějov.

definitivní jistotě sestupu z druhé
ligy. Nepřišly změny v realizačním
týmu poněkud pozdě?
„Z hlediska sestupu proběhly změny
možná pět minut po dvanácté... Venku
jsme prohrávali příliš velkým rozdílem
a máme před sebou ještě pořád pět kol.
Musíme si ale uvědomit, že jde o třetinu jarní sezóny, takže touto optikou
byl nový impuls stále smysluplný. Ten
prostě do kabiny musel přijít, a možná
by přišel i dřív, jenže jsem byl bohužel
dva týdny v nemocnici a po telefonu se
některé věci řeší hodně špatně. Jedním
dechem ale musím dodat, že velké
množství obdržených branek venku
není rozhodně jen vina trenéra. Kouč
Petar Aleksijević odvedl velké množství práce, na stadionu byl od rána do

večera a věnoval se tréninku na sto
padesát procent. Bohužel z různých
příčin, které budou předmětem hlubší analýzy po sezóně, se však nedařilo
a nový impuls přijít musel.“
Pozoroval jste už v sobotním
utkání nějakou změnu?
„Vzhledem k souběhu dalších sportovních událostí a prodlouženého víkendu
příliš diváků nepřišlo, a kdo si přečte výsledek, bude zápas vidět jednoznačně.
Kdo ovšem na zápas přišel, měl obrázek
komplexnější. Dostali jsme branku do
šatny po vyrovnaném průběhu prvního
poločasu, kdy měl soupeř jedinou gólovou šanci. Co to pak s mužstvem udělá...?
Po změně stran jsme prvních deset minut byli jednoznačně na míči a gól jsme
dostali zase z náhodného nákopu. Při třetí brance jsme nechali soupeři příliš místa
na hranici vápna. Že by nás ovšem Budějovice herně přejely a my byli za školáky, to v žádném případě. Určitá změna
patrná byla, to ano, ale znovu opakuji, že
rozhodně nelze hledat příčinu jen v tom,
že by byli špatní trenéři. Na vině jsou
zejména individuální chyby, které nový
trenér za pár dnů neovlivní.“
Sestava byla poměrně improvizovaná, očekáváte v posledních
kolech viditelné zlepšení?
„Výsledek opravdu neodpovídá předvedené hře a z tohoto pohledu to pro
nás je kruté. Máme ale před sebou ještě
čtyři zápasy a je potřeba je odehrát se
ctí, i když samozřejmě už teď je z hlediska celé sezóny jako takové všechno
špatně. Vždycky je ale vidět konec. Co
bylo předtím, se rychle zapomene, konec je prostě hodně důležitý. I z hlediska vstupu do nové sezóny, který bude
náročnější, než by si možná leckdo
představoval.“

••

••

letos slavíme jubileum...
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HRÁČ

I NOVÝM TRENÉREM, ALE OPĚT BEZ BODŮ

MICHAL MALÝ
Stabilní opora zadních řad si v průběhu
jarních bojů
b radosti moc neužila. Přímočarý
fotbalista,
fotbalista který se v kabině nebojí říci nahlas
i nepříjemné
věci, což je na druhou stranu
nepříje
dokladem
toho, jak zápasy prožívá. Při
dokla
absenci
abse Schustera tentokrát „držel“ pevnost
vnos s Alešem Rusem a snažil se jistit
prostor
pros před Halouskou. Ani on ale třem
gólovým situacím nezabránil.

OKÉNKO
KAPITÁNA

pro Večerník

pohledem Martina Hirsche
„Herně nám zápas vyšel. Na začátku měl sice soupeř šanci, ale pak už se hrálo spíše
mezi šestnáctkami. Měli jsme nějaké náznaky, dopředu jsme byli nebezpeční. Zase
nám chybí finální, předfinální fáze, abychom balón dostali do šestnáctky, tam ho čímkoliv dostali na bránu. Šancí máme v zápasech málo, tím pádem nedáváme góly.
Po změně na trenérském postu jsme nepocítili příliš velkou změnu. Možná se trochu změnily tréninky. I sestava byla trochu jiná. Myslím, že to byl dobrý nápad, i herně to neslo své
ovoce, ale už máme na sobě příslovečnou deku. Bojíme se něco udělat v ofenzivě, jít jeden
na jednoho, dostat se do šestnáctky, aby to někdo vzal na sebe. Gól na konci poločasu byl
hrozná škoda. Kdybychom to udrželi, třeba by Budějovice znervózněly. Takto se nabudily, přidaly nám hned na začátku poločasu dva góly a pak už se hrozně špatně hraje.
Všichni si musíme uvědomit, že nesmíme na venkovní zápasy jezdit jen na výlety,
jenom se zúčastnit. Každý zápas je jiný, ale začíná 0:0. A my máme šanci. Kolikrát
se stane, že poslední tým poráží ty z čela tabulky. Musíme chtít ukázat, že v druhé
lize nejsme náhodou. Závěr sezóny musíme uhrát tak, aby si nás veřejnost pamatovala, že jsme až tak špatní nebyli. Pak nás to posune do práce ve třetí lize, abychom
se zase mohli vrátit do druhé. Už budeme zkušenější. Teď jsme nevěděli, co nás čeká.
Myslím, že kdybychom zase postoupili do druhé ligy, bude to o něčem jiném, už ne
taková katastrofa jako letos.“
Martin HIRSCH
obránce 1.SK Prostějov

45
Počet minut jednoho poločasu zároveň udává okamžik klíčový pro
další vývoj zápasu

RYCHLÝ
VEERNÍK
Jediný fanoušek
Prostějov (tok) – Pohříchu nefotbalová atmosféra na poloprázdném stadiónu dovolila uplatnit se
jedinému fanoušku českobudějovických barev. Ten se sice domáhal
vstupu hlavní branou, ale nakonec
našel správný vchod. Vzhledem
k rostoucímu číslu promile alkoholu však jeho fandění připomínalo
spíše žvatlání Vlasty Buriana z jeho
pověstných hereckých etud.

Aj4áci to ne2ekli
Prostějov (tok) – Těsně před sobotním utkáním byla na stadiónu
instalována avizovaná nová světelná
tabule. Trochu škoda, že místo velkoplošné obrazovky šlo jen o novější verzi klasické „LEDkové“ tabule.
Bohužel časomíra fungovala pouze
do stavu 20:05, pak se nadobro zastavila. Prý si nerozumí s počítačem
s Windows XP, akorát na to předávající firma zapomněla upozornit...

Starší dorostenci
smetli Spartu
Prostějov (tok) – Jednalo se však
o tu brněnskou, na kterou narazil
tým U19 v 22. kole MSDL. Dvěma
góly Marčíka, po jednom Smékala
a Popelky vyhrálo eskáčko 4:0 a na
druhém místě tabulky o skóre vystřídalo Třinec.

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Body sice nesbírají,
domácí zápasy prostějovským
fotbalistům jakž takž vycházejí alespoň po herní stránce.
Proti favorizovaným Českým
Budějovicím, jejichž Dynamo je
fotbalový pojem po celé České
republice, se rozhodně neztratili a celý poločas drželi naději na
solidní výsledek. Svěží vítr, který
do kabiny zavál s příchodem
Radima Weissera jako nového
hlavního trenéra, bodové ovoce
ovšem v sobotním podvečeru
nepřinesl.

exkluzivní
zpravodajství
ství

aneb

ZÁPASU

29

DOMA ZNOVU SE ZDVIŽENÝMI HLAVAMI,

PODLE

VEČERNÍKU

íslo

fotbal

Tomáš
KALÁB
Poté, co předseda klubu František
Jura přestál vlekoucí se zdravotní
problémy, přišlo na řadu řešení
neutěšené situace „A“-týmu, který
po předchozím dějství získal
čerstvou jistotu sestupu pádu do

třetiligové soutěže. Místo formálně
hlavního trenéra Miroslava
Takáče přešel na tuto pozici od
týmu starších dorostenců Radim
Weisser. Pozice jeho asistentů
v podobě Petara Aleksijeviće
a Romana Popelky se nezměnila.
To vše platí pro zbývajících pět
kol soutěže.
Novopečený lodivod neměl při
skládání sestavy na sobotní zápas
vůbec jednoduchou pozici. Výpadků
hráčů základní sestavy z důvodů
zdravotních či disciplinárních se
nahromadilo až příliš. Markantní byl
stav útočníka Karla Kroupy, který
se pohyboval pomocí dvou berlí.
„Koleno je pohyblivé dobře,“ ukázal
ochotně na dotaz po svém zdraví.
„Ještě asi tři týdny budou berle mým
společníkem, pak bude pokračovat
plnohodnotná rehabilitace,“ doplnil
nejbližší vyhlídky.
Vůbec koleno je snad brněnským
prokletím. „Opět se mi ozvalo to
operované , mám mít dva týdny
klidovým režim,“ vysvětlil svůj
civil stoper Aleš Schuster, další ze
zkušených borců. Když k tomu
připočteme
stopku
Michala

VIDEO+FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Jeden z rozhodujících moment* zápasu. Po zásahu Aleše Ruse kopali hosté
penaltu, kterou Ivo Táborský (vlevo) promnil.
Foto: Josef Popelka

Skwarczeka a hráče po zdravotních potížích Suse a Píchala, vyšla z
toho sestava, s jejímž rozestavením
neměli potíže jen skuteční znalci
prostějovského týmu.
Do branky se vrátil Halouska, na
levého beka Hýbl a Rus si mohl
vychutnat svoji oblíbenou pozici
stopera. Zkušený Sus zaskočil na
místě defenzivního záložníka, na
němž vydržel celý zápas. „Měl jsem
dojem, že po prvním poločase
skončím, ale pak jsem to ve druhém

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017

poločase nějak zlomil a vydržel,“ sám
sebe překvapil opět optimistický
´Susák´. „No prostě srdcař,“ popíchl
s úsměvem spoluhráče Kroupa.
Souhra několika sportovních
i zábavních akcí v Prostějově
a beznadějná pozice týmu
způsobily, že tribuny zely prázdnotou. Pro těch pár stovek skalních
fandů ale předvedli hráči solidní
hru, v prvním poločase místy svého
soupeře i předčili. „My jsme hráli,
oni dávali góly,“ shrnul lapidárně,
ale zcela výstižně obraz utkání lékař
týmu Vladimír Macháček.
Jestli nový trenér dokáže hráče
namotivovat i na venkovní utkání, ukáže už tuto středu měření
sil v jarní části nepříliš úspěšným
Táborskem. V sobotu pak přijede
na Hanou legendární Viktorka
Žižkov. Výkop je opět v 17:00
hodin.

Duel s Dynamem rozhodla penalta a dva slepené góly
1.SK PV
SK D ČB

0
3

PROSTĚJOV Kompaktní herní
projev sice zdobil po celý zápas
domácí fotbalisty, o výsledku
jako vždy rozhodla individuální
chyba. Už poněkolikáté se zápas
lámal v závěru prvního poločasu,
kdy po brejku a následném faulu
v šestnáctce zužitkoval penaltu
Táborský. Brzy po přestávce přidal dva góly Pešek a v utkání šestadvacátého kola Fortuna FNL bylo
rozhodnuto.

Tomáš KALÁB

Hosté se mohli dostat do vedení
už po deseti minutách, když cent-

rovaný míč ukopl do bezpečí před
samotným Peškem brankář Halouska. Přestože se Sečkář a Hladík na
hrotu snažili, žádnou výraznou šanci
v úvodním dějství nevymysleli. Aktivní hra eskáčka ovšem nepouštěla
do šancí ani soupeře, a tak přibývaly
záznamy pouze v kolonce rohových
kopů Dynama. Poklidný průběh zápasu zvrátilo až nastavení první půle.
Po několika sporných výrocích pustil pomezní sudí dopředu i dvojici
Táborský - Kalod, když druhý jmenovaný přebíral přihrávku na hranici
ofsajdu. Rus mu skluzem vypíchl balón, ovšem zákrok byl posouzen jako
zjevně penaltový a Táborský poslal
svůj tým do kabin za jednobrankového vedení - 0:1.
Přesně po padesáti minutách hry
vypálili domácí poprvé na Křížka
v brance Dynama, autorem byl šutér

Fládr. Chvíli na to ovšem zasprintoval po pravé straně Pešek, ve snaze
přelobovat příliš z branky vysunutého Halousku nastřelil břevno, míč si
sám doběhl a na podruhé už se nemýlil - 0:2.
Když tentýž hráč o dalších pár minut
později využil volný prostor a technickou střelou k tyči překonal Halousku potřetí, bylo hotovo - 0:3. To
proti Táborského střele byl Halouska úspěšný. Na druhé straně Hladík
vybídl k ohrožení soupeřovy branky
střídajícího Píchala, gólman byl však
u míče dřív. Fládrův volný kop marně usměrňoval do branky Rus, míč
skončil těsně vedle tyče.
V samotném závěru mohl ještě po
centru Alaverdašviliho snížit Pančochář, jeho hlavička se mezi tři tyče
opět nevešla. A tak Hanáci prohráli
i devátý zápas v řadě.

POHLEDEM TRENÉR6
Radim WEISSER - trenér 1.SK Prostìjov:
„Moje hodnocení bude krátké a jednoduché. Čelili jsme kvalitě Budějovic, které
patří do TOP 5. Je to mužstvo, které má tradici a samozřejmě i kvalitu, takže jsme
museli vynikat pracovitostí a organizovaností. Škoda že jsme tak nezvládli situaci
těsně před poločasem, to se vždycky na mužstvu projeví. Druhý gól rozhodl o osudu utkání. Během tří dnů, kdy jsem mužstvo vedl, nešlo udělat zázraky. Chtěli
jsme zapracovat na zvýšení intenzity, rychlosti pohybu hráčů. Náš cíl je zanechat
v závěrečných pěti utkáních slušný dojem, abychom jej trochu napravili. Bohužel
naši kvalitní hráči Kroupa a Schuster jsou zranění. Na druhou stranu aspoň
dostanou příležitost ti, kteří toho tolik nenahráli a mohou ukázat perspektivu do
třetí ligy.“

David HOREJŠ - trenér SK Dynamo Èeské Budìjovice:
„Jsem rád, že jsme utkání zvládli za tři body. My jsme sem jeli určitě s pokorou,
protože jsme viděli hrát Prostějov jak s Baníkem, tak s Opavou, kdy vůbec nepodal
špatný výkon, takže jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého. Do zápasu jsme
dobře vstoupili, vytvořili jsme si hned šanci, bohužel jsme ji nedali. Myslím si, že
první poločas jsme měli jednoznačně pod kontrolou a gól do šatny nám hodně
pomohl. Řekli jsme si, že chceme do druhého poločasu vstoupit tak, jak jsme
skončili, abychom byli stále aktivní. Podařilo se nám během deseti minut dát dva
góly a to si myslím, že zápas rozhodlo. Potom jsme hru kontrolovali, i když musím
říct, že domácí podali sympatický výkon, kdy to za stavu 0:3 nezabalili a snažili se
s nepříznivým vývojem ještě něco udělat.“

Matěj Hýbl: „Měl jsem velkou chuť hrát“ DRUHÝ DVOJBOJ ESKÁ\KA:
PROSTĚJOV Po jisté době se opět postavil na místo levého beka.
Matěj Hýbl (na snímku) chvíli léčil potíže s achilovkou, ale sobotní
zápas proti soupeři zvučného jména si náležitě vychutnal. Stejně
jako všichni jeho spoluhráči i on podal týmový výkon, kterému
chyběl pouze příznivější výsledek.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Proti Českým Budějovicím jste

se vrátil do základní sestavy. Jaký byl
vlastně důvod vaší absence?
„Zpočátku jsem nehrál, protože dostávali
šanci jiní hráči, pak jsem byl zraněný, měl
jsem problémy s achilovkou. Minulý
zápas už jsem byl na lavičce, ale ještě to
nebylo stoprocentní. Teď mě trenér postavil od začátku, tak jsem rád. Na zápas
jsem se těšil, měl jsem strašnou chuť hrát.
Škoda, že utkání vyústilo opět do špatného konce.“
 Co bylo tomu příčinou?
„Myslím, že jsme začali dobře. Budějovice sice kontrolovaly hru, ale my jsme

chodili dobře do brejků a v podstatě jsme
jim nic nedovolili. Pak přijde taková naše
hloupá chyba, jako každý zápas... Dostali
jsme gól z penalty, když jsme si nepohlídali brejk, a pak už přišly další dva góly na
začátku poločasu. O přestávce jsme si říkali, že si to pohlídáme, budeme hrát jako
za stavu nula nula, ale prostě to nevyšlo.“
 Hráli jste vpředu s trochu improvizovanou sestavou, přesto herní projev
šlo hodnotit kladně...
„Spoléhali jsme na Honzu Hladíka, který
dokáže udržet balóny, je to kvalitní útočník. Pod ním hrál Sečkář, taky útočně
laděný hráč, který rovněž předvedl dobrý výkon. Vpředu jsme to docela zvládli,
škoda, že jsme se neprosadili gólově, což
nás trápí vlastně celou sezónu.“
 Očekávali jste od Budějovic něco
víc, když jde o bývalý prvoligový tým?
„Souhlasím, očekával jsem od nich víc,
ale vzhledem k postavení v tabulce už asi
soupeř nemá tu pravou motivaci.“

TÁBORSKO A ŽIŽKOV

Foto: Josef Popelka
 Pocítili jste po změnách uplynulé-

ho týdne nějaký jiný přístup?
„Jenom se vyměnila pozice trenéra, ale
jinak je směr pořád stejný, pro nás hráče
se vlastně nic zásadního nezměnilo.“
 Výkony venku jsou obvykle špatné, ale doma se snažíte alespoň divákům něco předvést...
„Z tohoto pohledu byl právě zápas v Pardubicích odstrašující příklad. Pokud venku inkasujeme první gól, po němž nikdo
z nás přesně neví, co se stane. Najednou
je to 4:0, 5:0...“

PROSTĚJOV Podruhé v jarní části
letošní sezony čeká všechny účastníky
Fortuna národní ligy dvojice zápasů
během jednoho týdne. V případě
prostějovského 1.SK přichází na řadu
středeční cesta do nitra Čech a domácí sobotní derniéru s žižkovskou Viktorkou. Eskáčko sice pak ještě čeká
jeden domácí zápas proti Vítkovicím,
ale ten se kvůli sjednocení času všech
zápasů odehraje nikoli v sobotu, ale
až v neděli 28. května od 15:00 hodin.
Ve středu 10. května před polednem tedy
odjíždí výprava do Sezimova Ústí, proslaveného spíše vilou prezidenta Edvarda
Beneše, kde ve sportovním areálu Soukeník sídlí FC MAS Táborsko. Na tohoto
soupeře nemají Hanáci z podzimu vůbec
dobré vzpomínky, když vyrovnané utkání rozhodl sudí Dresler v nastavení velmi
sporně odpískanou penaltou. Přes zimu
z Táborska odešlo několik hráčů, mezi
nimi také záložník Alaverdašvili, který
na jaře obléká prostějovský dres. Týmu
se ale nikterak nedaří a na své poměry se

pohybuje hodně pod průměrem, aktuálně na jedenáctém místě tabulky. Začátek
jara přitom ozdobila domácí výhra nad
postupující Sigmou 2:0, v posledních
třech kolech ale Táborsko nebodovalo.
Ani sobotnímu sokovi Viktorii Žižkov
se poslední dobou zrovna nedaří, když
v posledních pěti kolech získala za dvě
remízy pouze dva body. Předtím ovšem
výběr trenéra Vavrušky pokořil pětibrankovým přídělem Sokolov i Frýdek-Místek. Žádnou těžkou hlavu si ale na Praze 3
dělat nemusí. Nováček soutěže se pohybuje uprostřed tabulky a má jistotu, že se
ve druhé nejvyšší soutěži i přes odečtení
tříbodového zisku po skončení soutěže
bez problémů udrží. A navzdory porážce v Ústí nad Labem 1:3, kdy za Pražany
nastoupila sestava Soukup – Šandera,
Opluštil, Švejdík, Hurka – Urbanec (77.
Trýzna), Podrazký, Krystan (65. Čapek),
Volek – Jelínek, Dočekal (65. Telnar).
Výkopy obou utkání ve středu i sobotu jsou naplánovány shodně na sedm(tok)
náctou hodinu.

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– U17 – JARO:
10. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov
(neděle 14.5., 11.00, Mojžíš – Šafrán,
Moravec).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
23. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov
(pátek 12.5., 16.00, Vostrejž – Jm
KFS, Jm KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
22. kolo, neděle 14. května, 10.00
hodin: Mostkovice – Prostějov (Lakomý – Gábor, Kopečný), Kostelec
na Hané – Podivín (13.30, Vojáček
– Slota, Sedláček).

III. TØÍDA, SK. „B“:
14. kolo, sobota 13. května. 16.30
hodin: Protivanov „B“ – Přemyslovice „B“, Mostkovice „B“ – Biskupice,
Brodek u Konice – Čechy pod Kosířem (neděle 14.5., 16.30), Kladky
volno, Plumlov „B“ volno.

III. TØÍDA, SK. „A“:
14. kolo, neděle 14. května. 16.30
hodin: Nezamyslice „B“ – Bedihošť
(10.00), Dobromilice – Pavlovice
u Kojetína, Tištín – Brodek u Prostějova „B“, Němčice nad Hanou „B“
– Otaslavice „B“ (hřiště Tvorovice),
Želeč volno.

OKRESNÍ PØEBOR
PROSTÌJOVSKÉHO
VEÈERNÍKU – II. TØÍDA:
22. kolo, neděle 14. května, 16.30
hodin: Skalka – Vrahovice (sobota 13.5., 16.30, hřiště Klenovice na
Hané), Čechovice „B“ – Otaslavice
(sobota 13.5., 16.30), Určice „B“ – Přemyslovice (sobota 13.5., 16.30), Ptení
– Zdětín, Horní Štěpánov – Olšany u
Prostějova, Vícov – Výšovice, Brodek
u Prostějova – Haná Prostějov.

CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
22. kolo, neděle 14. května, 16.30:
Jesenec – Libivá (sobota 13.5.,
16.30, Doležal – Přikryl, Lizna)),
Velká Bystřice – Smržice (Majer –
Svozil Vojtek), Kostelec na Hané
– Protivanov (Habermann – Sedláček, Slota), Hvozd – Kožušany (Kreif – Valouch, Zemánek).

KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
22. kolo, neděle 14. května, 16.30:
Nezamyslice – Újezdec (sobota
13.5., 16.30, Petrásek – Spurný,
Bašný), Horní Moštěnice – Němčice nad Hanou (sobota 13.5., 16.30,
Boháč – Gábor, Svozil), Pivín – Dub
nad Moravou (Zbýňovec – Lepka,
Dokoupil), Vrchoslavice – Ústí „B“
(Samek – Juřátek, Spurný), Troubky
– Klenovice na Hané (Lasovský – Petrásek, Bašný).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
22. kolo, neděle 14. května, 16.30:
Lipník nad Bečvou – Plumlov (sobota 13.5., 16.30, Oulehla – Zavřel,
Frais), Čechovice – Opatovice (Hampl – Molík, Šteier), Konice – Mostkovice (Drápal – Žvátora, Janáček),
Lipová – Slatinice (Straka – Langhammer, Opravil).

SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
26. kolo, neděle 14. května, 16.30:
Velké Losiny – Kralice na Hané (Konečný – Přikryl, Vrba), Určice – Lutín
(Perutka – Ehrenberger, Halenka).

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA:
27. kolo: Táborsko – 1.SK Prostějov
(středa 10.5., 17.00).
28. kolo: 1.SK Prostějov – Žižkov
(sobota 13.5., 17.00).
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a kluci dokázali využívat Vodáka, který
podstoupil a vyhrál spoustu osobních
soubojů. Hráči dostali příležitost a zhostili se jí v pořádku, odvedli dobrou práci,“
chválil. Zbožínka tak mrzelo prakticky jen
nevyužití příležitostí, do nichž se Určice
dostaly. „Byli jsme domácímu celku
minimálně vyrovnaným soupeřem a už
v první půli jsme měli dvě stoprocentní
šance. Také do druhého poločasu jsme
vstoupili dobře a věřili jsme, že můžeme
venku bodovat,“ přiznal.
Rozhodující moment nakonec přišel v
úvodu osmé desetiminutovky, když se
Medlov dostal z pokutového kopu do

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

17. Jemínek Radomír ID 00010733 FC Kralice na Hané. Utkání FC Kralice na Hané – TJ Sokol Plumlov 23. 4. 2017. Žádost o
prominutí zbytku trestu k 5. 5. 2017. Rozhodnutí DK: Žádosti se vyhovuje, innost se uvoluje od 5. 5. 2017. Dle §41 D. Poplatek 50
K bude naten na sbrný úet.
18. STK OFS Perov – OP dorost – 16. kolo: SK Bocho-Sokol Vlkoš
– TJ Sokol Horní Moštnice. Projednán: Otáhalík David ID 98091548
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
- SK Bocho-Vlkoš. K – zmaení zjevné brankové píležitosti – podražení soupee zezadu v souboji o mí v neperušené he. Rozhodnutí mohou zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
DK: vinen disciplinárním peinem. Zastavení innosti na 2 SU nepodmínn od 4. 5. 2017, DF § 43. Proti rozhodnutí DK OFS je možno
nacházet na internetových stránkách
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.

Disciplinární OFS Prostìjov na svém zasedání dne 4. kvìtna 2017 rozhodla:

1. II. třída – 20. kolo bez závad, až na: utkání TJ Sokol Určice B – TJ Sokol Vrahovice. Záměna delegace rozhodčích. Utkání řídil jako HR Radek
Motal, původně delegovaný jak AR2. Delegovaný HR Milan Zatloukal působil jako AR2, zápis ale vyplnil Milan Zatloukal přes svůj účet v IS. STK
předává k dořešení KR.
2. III. třída OFS, skupina A – 12. kolo bez závad
3. III. třída OFS, skupina B – 12. kolo bez závad, až na: utkání SK Protivanov „B“ – TJ Biskupice odloženo z důvodu nezpůsobilého terénu. Delegovaní rozhodčí, předseda STK, zástupce oddílu TJ Biskupice i obsazovací komise KR uvědomeny s denním předstihem. STK upozorňuje kluby na
povinnost dle RS čl. 3 odstavec 7
4. Přebor OFS dorost – 16. kolo bez závad, až na: utkání TJ Sokol Bělotín – FC Hvozd odloženo na PO 8.5. 2017, viz. Zápis STK č. 7.
Změny termínů: utkání 19. kola FK Troubky – TJ Smržice. Původní termín SO 20. 5. 2017 od 17:00 hodin. Požadovaný termín PÁ 19. 5. od 17:00
hodin. Dohoda oddílů.
5. Přebor OFS starší žáci – 12. kolo bez závad, až na:
Dohrávka 11. kola – utkání SK Protivanov – TJ Sokol Plumlov bylo odloženo z důvodu nezpůsobilého terénu – sníh. Opakovaný náhradní termín PO
8. 5. 2017 od 16:00 hodin, hřiště Protivanov. Dohoda oddílů.
Změny termínů: utkání 13. kola TJ Sokol Brodek u Prostějova – FC Kralice na Hané. Původní termín NE 7. 5. 2017 od 10:00 hodin. Požadovaný
termín PO 8. 5. od 10:00 hodin. Dohoda oddílů.
6. Přebor OFS mladší žáci – 12. kolo bez závad, až na: utkání TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Určice nebylo sehráno z důvodu neodstavení se
hostujícího týmu. Po telefonické dohodě obou oddílů byl předběžně určen náhradní termín PO 8. 5. 2017. Utkání mladších žáků TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Určice nebyl dodán čas zahájení utkání. Zástupci oddílů byli vyzváni telefonicky i písemně e-mailem k nahlášení času sehrání zápasu,
ale neučinili tak.
Změny termínů: utkání 17. kola: TJ Sokol Plumlov – SK Lipová. Původní termín NE 4. 6. 2017 od 9:00 hodin. Požadovaný termín PÁ 2. 6. od 17:00
hodin. Dohoda oddílů.
7. Přebor OFS starší přípravky
Skupina 1: Turnaj z 30. 4. 2017 pořadatel Sokol Konice bez závad.
Skupina 4: Turnaj 29. 4. 2017 pořadatel FC Kralice na Hané bez závad.
8. Přebor OFS mladší přípravky
Skupina 1: Turnaj z 29. 4. 2017 pořadatel SK Protivanov nebyl odehrán z důvodu nezpůsobilého terénu. Oddíl SK Protivanov dodá STK návrh náhradního termínu konání turnaje.
Skupina 2: Oddíl TJ Smržice navrhl odehrát nesehraná utkání z turnaje 22. 4. 2017 v rámci turnaje konaného v NE 7. 5. 2017. Časový harmonogram s
pořadím zápasů byl dotčeným klubům – TJ Smržice A, TJ Sokol Čechovice a TJ Sokol Určice elektronicky doručen.
Skupina 3: Výsledky turnaje z 29. 4. 2017, pořadatel 1.SK Prostějov, hřiště Olympijská ul., nemohly být zadány do systému IS z důvodu nemožnosti
přihlášení delegovaného rozhodčího Davida Kopeckého do IS. Doplněny sekretářem OFS. Turnaj proběhl bez závad.
9. Upozornění STK
Soutěž dorostu sezóna 2017–2018: v souvislosti s přípravou ročníku 2017–2018 sdělí oddíly, zda budou mít v soutěži mužstvo d o r o s t e n c ů (bez
ohledu na zařazení do OL KFS nebo OFS). Případně budou chtít využít možnosti sdružených mužstev (uvést, s kterým oddílem). Oddíly budou
informovat STK v termínu 14 dnů od data zveřejnění tj. 4. 5. 2017.
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.

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 4. kvìtna 2017 rozhodla:

zprávy od zeleného stolu...

závěr jsme však zvládli dobře takticky,“
popisoval Neoral rozhodující pasáže.
Penalty už ale znovu patřily domácím,
když Števula zneškodnil hned tři pokusy
soupeře. „Vystihl směr a chytil. Je to naše
klasika, jak přijdou pokutové kopy, přepneme na jiný režim a dokážeme soupeře porazit. Je pravda, že jsme mohli mít
i tři body, ale odešli jsme fyzicky a trápí
nás i zranění. Prospěla nám stmelovačka
před víkendem, posunuli jsme se jinam
a zvýšili soudržnost a spolupráci,“ přemítal.
Díky dvěma získaným bodům drží Kraličtí jedenáctou pozici s jen nepatrnou
ztrátou na desáté Želatovice, avšak vinou zužování soutěže a nepříznivé situace od druhé ligy níž se stále musejí dívat
hlavně pod sebe. I dvanáctá pozice totiž
může být za určité konstelace sestupová.
„Opticky to v tabulce vypadá dobře,
netvrdil bych ale, že jsme definitivně zachráněni. Musíme se připravit
na utkání ve Velkých Losinách a pak
zvládnout duely s Určicemi a Hněvotínem, ty budou stěžejní. Sestavu dáváme dohromady zápas od zápasu a jsme
rádi, že se nějak sejdeme,“ pronesl s vyhlídkou do závěrečných pěti soubojů,
které mají kraličtí fotbalisté před sebou.
U čtvrtého celku pořadí se představí
v neděli odpoledne, týden nato hostí
jediné regionální derby v krajském přeboru.
(jim)
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VELKÉ PAVLOVICE, MOSTKOVICE Remíza s cenou vítězství. Fotbalistky Mostkovic odjížděly do Velkých
Pavlovic s bodovými ambicemi. Realita však byla krutým vystřízlivěním.
Proti děvčatům z Hané nestál jenom
soupeř, ale trio v rozhodcovských
úborech. „Já to nechci rozvádět.
Poprvé v kariéře jsem byl vykázán
z lavičky…,“ kroutil bezmocně hlavou
Jaroslav Karafiát, trenér hostujícího
týmu.
Duel na půdě Velkých Pavlovic byl od
začátku hodně třaskavý. Domácí tým
nastoupil s přehnanou agresivitou, a
to pod tichým dohledem arbitrů. Vy-
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rovnaný souboj se tak odehrával v dusné
atmosféře, ve které Mostkovičanky
kolikrát jen bezmocně skřípaly zuby.
Domácí se dostali do vedení na sklonku
poločasu, kdy se prosadila kanonýrka Iva
Rathouská.
Hostující tým, jenž se velmi obtížně
dostával do šancí přes tvrdou obranu,
se nakonec dočkal vyrovnání zásluhou
Holubové dvacet minut před koncem.
Konečnou remízu pak Mostkovičanky
slavily jako vítězství. „Já bojoval za holky a
ony za mě. Za dané situace jsem s bodem
spokojený. Porážka by mě strašně mrzela,
domácí tým na výhru neměl…,“ uzavřel
stručný komentář Jaroslav Karafiát.
Jeho svěřenky si budou moci spravit chuť
v neděli, kdy je čeká derby s beznadějně
posledním AFK Prostějov City 2016.
Utkání se hraje v tradiční čas od 10:00
hodin.
(zv)

Bojovnice z Mostek vezou bod

MALÁ KOPANÁ
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PROSTĚJOVSKO Lovci skalpů. Plumlovští v dalším pokračování skupiny „B“ I.Atřídy Olomouckého KFS
již potřetí za sebou srazili lídra a zdá se, že jsou z nejhoršího venku. Zaváhání Brodku u Přerova pomohlo
ČechovicímaLipové.Našizástupcisivýhramivenkuuzurpovaličelotabulky.SérieKoniceskončilavBělotíně,
ale až po rozstřelu.Ten se nevydařil ani Mostkovicím, které začíná ohrožovat možnost sestupu.

Úterý 9. května 2017
www.vecernikpv.cz
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Branky: 50. Kryl – 29. Jano, 39. a 75. Klváček. Rozhodčí: Šebesta – Jílek, Lepka.
Sestava Čechovic: Polák – Frys (46.
Chmelík), Lakomý, Walter, Jano – Novák, Kolečkář, Hatle, Pospíšil – Haluza
(67. Halouzka), Klváček (83. Hruban).
Trenér: Evžen Kučera.
. Hodnocení trenéra Čechovic

SK
Slatinice
TJ Sokol
echovice

Branky: 23. Kamas – 50. Dostál, 55., 84.
a 90.+2. Liška. Rozhodčí: Pospíšil – Zaoral, Grečmal. Sestava Lipové: R. Vybíhal
– Répal (32. Štěrba), Takáč, Novák, Abrahám – Dvořák, M. Vybíhal (81. Růžička),
Jamrich, Dostál (70. Lehký) – M. Liška
(90.+2. Hejduk), Petržela (89. MacouEvžena Kučery:
rek). Hrající trenér: Pavel Růžička..
„Povinné vítězství. Nepřevedli jsme ex. Hodnocení trenéra Lipové
kluzívní výkon, přizpůsobili se soupeři,
Pavla Růžičky:
ale dali jsme rychlé góly. Soupeř dal kon„V první půli se nám nedařilo vůbec nic a taktní branku, ale dokázali jsme odpověpo zásluze jsme prohrávali. Ve druhé už byl dět a po třetí brance už jsme to měli pod
náš výkon daleko lepší a dvěma rychlými kontrolou. Jsem spokojený s výhrou, ale
góly vývoj otočili. Pak už jsme zápas kont- s hrou až tolik ne. Přišli jsme o dalšího
rolovali. S výsledkem panuje spokojenost a hráče, do konce sezóny bude chybět Kolečkář.“
(zv)
i s výkonem ve druhém poločase.“

SK
Lipová
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PROSTĚJOVSKO Nebývalé drama slibuje závěrečných pět kol„A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS. Na
čele si stále drží Dub čtyřbodový náskok na Němčice, jimž se doma podařilo zdolat přerovské„béčko“, avšak
sedmé Vrchoslavice a třináctou Horní Moštěnici dělí jen tři body. Právě Vrchoslavice poprvé na jaře nebodovaly, když padly v Želatovicích, naopak Pivín zdolal Újezdec a je již se stejnými body osmý a Klenovice po
výhře nad Kojetínem„B“ drží šesté místo. Naprázdno vyšly ještě poslední Nezamyslice, prohrály s Ústím„B“.

„Klobouk dolů před klukama, odehráli
výborný zápas. Vedli jsme o dva góly, soupeř vyvinul tlak a vyrovnal. Nakonec jsme
dali gól v závěru a vyhráli. Porazili jsme

Petra Kišky:

Branky: 34. a 88. Hladký, 37. Klváček,
50. L. Kiška – 21. Mádr, 62. a 67. Hejč.
Rozhodčí: Dorušák – Kašpar, Petr. Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil,
Fabiánek, J. Kiška – Křupka (69. Ostratický), Zabloudil, Ševcůj, Klváček – Spáčil
– Hladký, L. Kiška (89. Bureš). Trenér:
Petr Kiška.
. Hodnocení trenéra Plumlova

TJ Sokol
Plumlov
FK Brodek
u Perova

1:4
(1:0)

nedotáhli. Nakonec z toho byla remíza zase první tým tabulky, jestli tam je ještě
a prohra na penalty. S výkonem jsem ale někdo první, ať klidně přijede!“ (úsměv)
spokojený, zahráli jsme kvalitně a mohli
FK
vyhrát.“
Slavonín

TJ Sokol
Vrchoslavice 1946

TJ Sokol
Újezdec
TJ Sokol
v Pivín

Branka: 62. Šišma. Rozhodčí: Frais –
TJ Sokol
Odstrčil, Němec. Sestava Pivína: Pospíšil
Ústí „B“
– M. Bartoník, M. Svozil, Sedlák – Hýbl,
4:0
TJ Haná
(1:0)
Valtr, T. Vrba, Šišma – J. Svozil ml. – TydlačNezamyslice
ka (65. Hyžďal), R. Švéda (87. J. Bartoník).
Branky: 43. Šerý, 65. a 80. Rebenda, 75.
Trenér: Jaroslav Svozil st.
Holoubek. Rozhodčí: Jelínek – Vedral,
Hodnocení trenéra Pivína
Odstrčil. Sestava Nezamyslic: Fürst – J.
Jaroslava Svozila:
Přikryl, Vévoda, Špička (72. Musil), Lako„Věděli jsme, že soupeř nemá oslnivou mý, Dadák, M. Přikryl, Mariáne, Dostál,
formu a na jaře zvítězil ze šesti utkání jen Ryška, Frgál. Trenér: Drahomír Crhan.
jednou, když hned na úvod zdolal Němčice. Podřídili jsme tomu taktiku a posu- Po týden starém domácím vítězství nedonuli běhavého Vrbu do zálohy. V prvních stal nezamyslický kouč Drahomír Crhan
deseti minutách měli domácí planý tlak s ke svému nedávnému jubileu další dárek.
jednou šancí, kterou ale vychytal brankář, Jeho hráči poprvé inkasovali v samotném
poté už nevystřelili na branku. S obrannou závěru první půle a v závěrečné půlhodině
činností jsem velice spokojen, musím po- jim domácí nasázeli další tři branky, takže
chválit celou defenzivu. Dirigoval ji Martin Haná již popáté v sezóně prohrála výsledSvozil a výborně zahráli Martin Bartoník s kem 0:4.
(jim)

0:1
(0:0)

Martinem Sedlákem. Mrzí mě pouze neproměňování šancí, jinak panuje absolutní
spokojenost. Jedna branka ze šesti příležitostí je málo, trefili jsme břevno, neuspěli
jsme sami před brankářem. Dařilo se nám
na polovině sbírat míče a chodit do protiútoků, nesmíme ale usnout na vavřínech
a ideálně nyní bodovat s Dubem. Tabulka
je totiž velice vyrovnaná, a zatímco jindy
stačilo pětadvacet bodů, letos jich myslím
nebude stačit ani třicet.“

PROSTĚJOVSKO Fotbalistům Kostelce na Hané se v čele „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS dýchá zase o něco volněji. Lídr pořadí zvládl duel na půdě poslední Libivé a před šlágrem jara zvýšil svůj
náskok na čtyři body, neboť druhý Protivanov nečekaně doma nestačil na Doloplazy. Zbylé regionální
trio dovedlo své zápasy do penaltových rozstřelů, Jesenec si přivezl dva body z Kožušan, Hvozd byl stejně úspěšný v Nemilanech. Nevedlo se pouze Smržicím, které doma se Zvolí získaly jen bod a zůstávají
dvanácté, sedm bodů před Hvozdem.

„Zápas se vyvíjel celkem dramaticky. První půle byla z naší strany hodně špatná a
nervózní, nebyla podle mých představ.
Naopak druhá půle byla o něčem jiném a
musím všechny pochválit. Klimeš opět odchytal vynikající zápas a podařilo se nám
zavřít soupeře na jeho polovině, takže bylo
jen otázkou času, kdy vstřelíme branku.
Zápas odbojovaný naplno, kluci do něj dali
všechno a chtěli získat body, nakonec jsme
vítěznou branku dali až v poslední minutě.

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 72. a 90. Liška – 42. Bělaška. Rozhodčí: Svozil – Vachutka, Weiser. Sestava
Klenovic: Klimeš – Spálovský (46. T. Cetkovský), Liška, Pospíšil, Cibulka – Frys,
Smékal, César (80. Pokorný), Rozehnal,
Varga (72. Grepl) – Borovský. Trenér:
Vladimír Horák.

2:1
(0:1)

TJ Sokol Klenovice
na Hané
FK Slavoj Kojetín
-Kovalovice „B“

Poslední týdny hrajeme v rozestavení 4-51 nebo 4-2-3-1 a zatím se nám osvědčilo.
Nyní tak máme už jednatřicet bodů, což je
výborné, musíme ale dál bodovat, protože
je před námi ještě pět zápasů a nemáme
stále nic jistého.“

0:3
(0:1)

FC Kostelec
na Hané

dali jsme další body z venku a domácí
měli jen dva tři náznaky z trestňáků.
Teď se už soustředíme na Protivanov,
předvádí kvalitní výkony a zaslouženě
je tam, kde je. Očekávám svátek fotbaBranky: 13. a 76. Preisler, 68. Muzi- lu, ať vyhraje ten lepší.“
kant. Rozhodčí: Valouch – Majer, PitSK
ner. Sestava Kostelce na Hané: Vítek
Protivanov
– Synek, Chytil, Šmíd, Móri – Lužný
2:4
TJ Sokol
(0:3)
(54. Žídek), M. Klimeš, Langr, Grepl
Doloplazy
(71. Ondra) – Muzikant, Preisler (77.
Branky: 80. a 86. T. Pospíšil – 27. DráNavrátil). Trenér: Jaroslav Klimeš.
bek, 37. a 44. Zápařka, 63. Kovařík.
Hodnocení trenéra Kostelce
Rozhodčí: Pitner – Majer, Spurný.
na Hané Jaroslava Klimeše:
Sestava Protivanova: M. Piták – M.
„Zlepšili jsme se. Kluci plnili, co jsme Bílek, D. Nejedlý, Dvořák, Z. Pospíšil –
si řekli, a celé utkání jsme kontrolova- Musil (70. Liška), Milar, Sekanina (74.
li. Pouze to proměňování šancí, měli Mudroch), D. Sedlák – T. Pospíšil, Grjsme jich moře, ale teprve ke konci mela. Hrající trenér: Milan Piták.
jsme přidali pojistky, takže soupeř byl Hodnocení asistenta Protivanova
stále na vážkách. K ničemu jsme ho
Josefa Pospíšila:
ale nepustili a překvapení jsme nepřipustili, takže můžu být spokojen. Od „Doma se nám prostě nedaří, poprvní minuty jsme byli pány na hřišti, druhé za sebou jsme inkasovali čtyři
utkání pro nás bylo klidné a bezpro- branky. Začátek nám přitom vyšel
blémové. Nyní čekáme šlágr jara a více než slibně a nic nenasvědčovapotřebovali jsme si před ním oživit lo katastrofickému scénáři. Dvacet
mezihru, takže zápas splnil účel. Při- minut jsme ovládali hru a měli jsme

TJ Sokol
Kožušany
SK
Jesenec-Dzbel

Rozhodčí: Borůvka – Ehrenberger,
Svozil. Sestava Jesence: Burget –
Žouželka, Ullmann, Burian, Horák
– Drešr, Čížek, Gottwald (77. Svoboda), Zajíček – Navrátil (60. Laštůvka),
J. Tichý. Trenér: Petr Tichý st.

0:1
(0:0)

PK

i šance, jenže jsme je zahodili a přišla
nejistota, nervozita. Přestali jsme hrát
a hosté hned z prvního brejku udeřili,
to nám hodně vzalo vítr z plachet. To
stejné se opakovalo o chvíli později,
opět perfektně vyřešená brejková
situace. A po tečované střele jsme o
poločase prohrávali už 0:3. Špatně
jsme hráli v defenzivě, nechávali jsme
tam až moc velká okna. V šatně jsme
si řekli, že by se to dalo zlomit, ale po
dalším brejku to bylo už 0:4 a teprve
pak jsme dokázali aspoň snížit. Soupeř se zatáhl a už nestíhal, bodovat
se nám ale nepodařilo. Proti Kostelci
tak máme co napravovat, venku ale
hrajeme líp.“

Hodnocení zastupujícího trenéra
Jesence Petra Ullmanna:

Rozhodčí: Zemánek – Brázdil, Petrásek. Sestava Smržic: Volf – Tomiga,
Doseděl, Klus, Sedláček, Vaca, Vařeka,
„V Kožušanech je velice specifické úzké Dostál, A. Studený, T. Studený, M.
hřiště, takže každý aut i roh znamená Studený. Trenér: Petr Gottwald.
velké nebezpečí. Kluci si ale zaslouží pochvalu, zvládli to výborně, zejména do Smržický kouč Petr Gottwald nebyl
defenzivy. Soupeř měl sice tlak, vzadu se o prodlouženém víkendu k zastižení.
nám ale dařilo vše vyřešit a navíc v první Jeho hráčům se potřetí za sebou nepopůli měl gólovku Milda Navrátil a ve dru- dařilo bodovat naplno a v důležitém
hém poločase šel z boku sám na bránu souboji s týmem nacházejícím se jen
Jirka Tichý, situace ale nevyřešili dobře. o pár bodů a pozic výš uhráli pouze
Pěkné hřiště i pěkný areál, soupeř byl nerozhodný výsledek. Do karet jim
ale houževnatý a zápas byl o soubojích a nenahrála ani výhra Libiny nad Novýstandardkách. Celkově jsme spokojeni, mi Sady „B“, na jedenáctou pozici tak
z Kožušan se body moc nevozí. Uhráli nově ztrácejí tři body.
jsme nulu a navíc jsme konečně zvládli i
FK
PK
penalty. Rozhodla až osmá série, kdy souNemilany
peř překopl, my jsme všech osm pokusů
1:2
FC
(0:1)
dali. Teď nás čeká dohrávka s Nemilany
Hvozd
a pak poslední Libivá, budeme se snažit
získat co nejvíce bodů.“
Branky: 82. Batla – 10. Kubica. Rozhodčí: Gábor – Lasovský, Brázda.
TJ
PK
Sestava Hvozdu: Koutný – J. MuziSmržice
kant, Fiala, Vánský, K. Procházka –
1:2
TJ SK
(1:1)
Dostál, Kubica, J. Krása ml., Spíchal,
Zvole
V. Bílý – Z. Poles. Hrající trenér:
Branky: 32. Dostál – 23. Nejedlý. Petr Fiala.

Protivanov zaváhal, Hvozd se chytá stébla

I.B třída skupina B

„Utkání to bylo z naší strany velice špatné,
mančaft si asi myslel, že to půjde samo.
Soupeř byl dobrý a brzy nám dal branku,
bylo vidět, že jeho chlapci jsou zvyklí na
sebe a mají nacvičený herní styl. O přestávce jsme si promluvili a převzali jsme
iniciativu. Měli jsme tlak a soupeře jsme
nepustili za půlku, jenže pak přišla vymyšlená penalta. Na rozhodčího si ale nechci
stěžovat, také je pouze člověk a takové situace se stávají v lize i poháru mistrů. Penalta
nás poslala do kolen a chvíli nám trvalo, než
jsme znovu nabrali dech. Byli jsme lepší a

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 7. Herman, 56. Skopal z penalty –
83. P. Horák ml. Rozhodčí: Boháč – Petr,
Kopečný. Sestava Vrchoslavic: Loučka
– Trávníček, Holub, Gajdošík, Spiller – Zatloukal (67. Přecechtěl), R. Jurčík, Fialka
(58. P. Horák st.), Bleša – P. Horák ml., Konupka. Trenér: Miroslav Panáček.

2:1
(1:0)

3:2. Závěr jsme už ale kontrolovali a kluky soupeř se obával o výsledek, jsem ale zklamusím pochválit. Je to ale pouze jeden zá- maný z přístupu, třeba obrana čekala, co
bude, a nepohnula se, v útoku byl Konpas a musíme na něj navázat.“
upka poloviční. Bodů je škoda, tabulka je
FC
hrozně vyrovnaná.“
Želatovice „B“

Trio vyhrálo, Vrchoslavice poprvé nebodovaly

I.B třída skupina A

jsme se do hry, vyrovnali, měli tutovky,
ale nezlomili to. Mohli jsme vyhrát klidně
8:3, ale prohráli jsme na penalty. Dostali
jsme se tak do situace, ve které jsem být
Branky: 60. a 70. Kamenov ml., 75. nechtěl...“
Šlambor – 4. Konečný, 42. Vojta, 64.
TJ Sokol
PK
Schön. Rozhodčí: Halenka – Oulehla,
Blotín
Dokoupil. Sestava Mostkovic: Lukáš
3:2
Sokol
(0:0)
– Všetička, Bureš, Milar, V. Vojtíšek (46.
Konice
Dadák) – L. Zapletal (66. Křišťan), Doseděl, Šlézar (56. M. Vojtíšek), Šlambor Branky: 71. z pen. Ferenc, 89. Lhotský
– Kamenov ml., P. Zapletal. Trenér: Jiří – 52. z pen. Kamený, 90. z pen. Kaprál.
Rozhodčí: Piták – Bartuněk, Borůvka.
Kamenov st.
Sestava Konice: Laštůvka – L. Bílý, Rus,
Hodnocení trenéra Mostkovic
F. Bílý, Drešr – Kamený, Kaprál, Tichý,
Jiřího Kamenova:
Blaha – Antl, Žondra. Trenér: Petr Ull„Pořád stejná písnička! Něco si řekneme, mann.
celý týden se pilně připravujeme a v záHodnocení trenéra Konice
pase je však všechno úplně jinak. První
Petra Ullmanna:
poločas byl prostě z naší strany katastrofa!
V poločase jsme si něco vyříkali, trochu se „Dobrý zápas v tempu a nahoru dolů. Vyzvedli, ale už byla vidět křeč. Zkrátka nám šel nám nástup do druhého poločasu, kdy
toho moc nefungovalo, navíc se hráči jsem vytáhl Kameného na hrot. Soupeř
věnují jiným věcem, než by měli. Dostali dostal červenou a my jsme to paradoxně

TJ Sokol
Mostkovice
SK
Námš na Hané

Čechovice díky Plumlovu skočily do čela, Mostkovice si založily na malér…

podařilo zvítězit. Jenže pak přišel přímý
kop, při němž si náš hráč ve zdi kryl rukou
obličej, jinak to řešit nemohl, jenže po
nastřelení ukázal rozhodčí iniciativně na
značku pokutového kopu. Kdybychom
ale dali první branku, zápas by se zase
vyvíjel jinak,“ poukázal někdejší prvoligový
fotbalista.
O nejbližším víkendu se Určice poprvé
FK Nmice
v květnu představí doma, v neděli od
nad Hanou
3:2
16:30 hodin hostí Lutín. Aktuálně pátý
1.FC Viktorie
(2:1)
celek krajského přeboru má na kontě o
Perov „B“
plných patnáct bodů víc, na podzim se
ale po výsledku 2:1 radoval regionální Branky: 16. Horák, 22. Kolečkář, 68. Svoúčastník této soutěže.
(jim) zil – 20. Koller, 83. Klimek. Rozhodčí:
Machala – Krpec, Piták. Sestava Němčic:
M. Tomek – Řezáč, M. Navrátil, J. Navrátil,
Svozil – Vévoda, Hamala, Jiříček, Porupka
První okresní liga v malé kopané Dobrochovští jen remizovali s beznadějně – Kolečkář (52. O. Tomek), Horák. Tremužů 2016/17 ČUS Prostějovska posledním SK Dřevnovice 4:4, přesto jim nér: Radovan Novotný.
pokračovala druhými turnaji jarní části však stačí k uhájení primátu získat ze zbývaHodnocení trenéra Němčic
ve Vrbátkách a Kobeřicích. Tamní zá- jících tří duelů stejný počet bodů.
Radovana Novotného:
pasy docela zamotaly boje jak o medai- Výše zmíněná Chaloupka následně ve stalové posty, tak o záchranu.
vu značného vysílení podlehla též SK Kob- „Oproti minulým zápasům jsem spokoJedna pevná jistota však zůstává: ra Kobeřice vysoko 5:9 a klesla až na čtvrté jen, hra se změnila a kluci plnili, co jsme si
neotřesitelná pozice v čele tabulky místo za druhý 1.FC Laškov i třetí FK Vr- řekli před zápasem. Důležité bylo, že jsme
úřadujících šampiónů SK Tomek Do- bátky, přičemž oba tyto mančafty dosáhly vedli, a přestože soupeř vzápětí srovnal,
brochov. Největší favorit tentokrát čelil dvou drtivých vítězství. Na opačném brzy jsme si vzali vedení zpět. Nemuseli
svému úhlavnímu rivalovi posledních let pólu prvoligové soutěže si hodně pomohl jsme ani jednou dotahovat, a když to tak
SK Chaloupka Prostějov, a neboť v tu ch- kobeřický výběr, jenž přemohl 3:1 také půjde i dál, budu jen rád. Věděli jsme, že
víli druhý celek pořadí zdolal po fyzicky Dřevnovice a ze sestupové sedmé příčky Viktorka je velice silným soupeřem, u nich
vyčerpávajícím boji 6:4, udělal patrně se vyšvihl na pátou před dvojici SK Mexiko jsme si prožili klinickou smrt a získali dva
rozhodující krok za dalším obhájením Víceměřice + Orli Otinoves. Záchranářské zlaté body, když tehdy měli vyhrát domácí.
mistrovského titulu. Vzápětí sice unavení boje budou ještě dost zajímavé.
Kluky jsem upozorňoval, že nás čeká hodně těžký zápas. Soupeř útočil po křídlech a
6. kolo – sobota 6. května
Hřiště Vrbátky: SK Mexiko Víceměřice – FK Vrbátky 1:6, Vrbátky – Orli Oti- měnil si místa, my jsme to ale eliminovali a
noves 7:1, Víceměřice – 1.FC Laškov 0:5, Laškov – Otinoves 7:1. Rozhodčí: na malém hřišti jsme je dobře obsazovali.
Pouze ke konci zápasu jsme měli dát gól na
Krátký.
Hřiště Kobeřice: SK Tomek Dobrochov – SK Chaloupka Prostějov 6:4, Dobro- 4:1, místo toho jsme si ale nechali snížit na
chov – SK Dřevnovice 4:4, SK Kobra Kobeřice – Chaloupka PV 9:5, Dřevnovice
– Kobeřice 1:3. Rozhodčí: Lízna.
Prbžná tabulka
1. Dobrochov
10 1
0
62:26
31
2. Laškov
8
0
3
44:21
24
3. Vrbátky
7
1
3
48:20
22
4. Chaloupka PV
6
1
4
47:41
19
5. Kobeice
4
1
6
34:43
13
6. Vícemice
3
0
8
21:40
9
7. Otinoves
3
0
8
34:61
9
8. Devnovice
0
2
9
26:64
2
Celtic
Česká unie sportu v rámci projektu Sportuj s námi a Město Prostějov finančně
Libivá
podporují malou kopanou.
(kopa,son)

vedení. V rychlém sledu přidal další čtyři
branky a připsal si tak vysoké vítězství.
„Hlavní role se chopil rozhodčí, který degradoval férový souboj na krásném hřišti.
Chtěli jsme vyrovnat a hráli jsme vabank
na tři obránce, v hlavách navíc měli kluci
pocit křivdy. Následovaly góly z obrovské
frustrace, kluci chodí do školy nebo do
práce a fotbal hrají pro radost. Škoda, že se
nemohlo rozhodnout férovým způsobem,
je to pro nás ponaučení pro příště,“ posteskl
si Zbožínek.
A co tak hrozného se na horké medlovské půdě stalo? „Trávník byl výborný,
podobně kvalitní jako v Ústí, kde se nám

Určice dostaly bůra,
v Medlově cítili křivdu

držet míč, zakládali jsme útoky po pravé
straně a vstřelili z toho i první branku, k
tomu šel ještě Kováč jednou sám na brankáře, tuto část hráči odpracovali opravdu
kvalitně,“ chválil hrající kouč Martin Neoral, jenž se po týdnech zotavování vrátil na
trávník alespoň na závěrečnou minutu.
Po přestávce už se začala karta obracet,
přeci jen právě Ústí bylo lídrem pořadí a
mělo na kontě rovný dvojnásobek bodů
co jejich hostitel. „Projevil se náročný
páteční trénink a soupeř ukázal svou sílu.
Třikrát až čtyřikrát nás zachránil fantastický Števula, bez něj by zápas dopadl
úplně jinak. Inkasovali jsme ale nakonec po jeho nedorozumění s obráncem
a nepovedeném odkopu Blahouška,

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Kralice vyzrály na lídra,
znovu uspěly na penalty

WWW.VECERNIKPV.CZ

MEDLOV, PROSTĚJOV Ani ne dvacet minut dělilo určické fotbalisty od
importu alespoň jednoho bodu z
medlovskéhotrávníku.NaŠumpersku
držel dlouhou dobu tým Pavla
Zbožínka nerozhodný stav 0:0, když
sám také spálil několik příležitostí, v
samotném závěru však hned pětkrát
inkasoval a odvezl si velice nelichotivý
výsledek. V posledních dvou duelech

MEDD
URČ

tak tamější Sokol inkasoval hned
dvanáct branek.
„Výsledek nekoresponduje s tím, co se dělo
na hřišti. Mrzí mě, jaký to dává celkový obraz, ale přístup hráčů byl správný a do zhruba pětasedmdesáté minuty předváděli
zodpovědný výkon na hranici možností,“
podotkl zklamaný kouč poražených.
K výkonu svých hráčů neměl vážnějších
připomínek, jeho svěřenci plnili, co po
nich chtěl. „Byl to z obou stran bojovný zápas. Museli jsme učinit změny v
sestavě, ale přizpůsobili jsme jim taktiku
a využili silné a vysoké hráče. Hřiště bylo
široké, ale krátké, hráli jsme po křídlech

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

ky, nebýt sedmi bonusových bodů,
nacházel by se jen nicotné body od
předposlední pozice, takto může dýchat přeci jen poněkud volněji.
Kralice jsou v tomto ročníku mužstvem,
které se nejvíce dělí o body, téměř v polovině případů skončily jejich zápasy po
devadesáti minutách nerozhodně. A z
posledních dvanácti zápasů se tak stalo
hned osmkrát. Nyní měli hráči tohoto
týmu blízko ke třem bodům, když až
téměř do samotného závěru drželi těsné vedení, stejně tak ale mohli při určité
konstelaci vyjít zcela naprázdno.
„Kluci byli skvěle namotivovaní, soupeř
chtěl navíc hrát fotbal. V první půli jsme na
tom byli fyzicky velice dobře, dařilo se nám

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

Fotbal

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Jakmile dojde střetnutí kralických fotbalistů k penaltovému rozstřelu, může soupeř rovnou hodit
pomyslný ručník do ringu a odejít
do šatny, o vítězi je totiž rozhodnuto.
Platilo to hned v sedmi z devíti případů, naposledy v sobotu odpoledne, když se na Prostějovsko vydali
hráči Ústí. Právě tým Tomáše Vincourka a Martina Neorala tak dokázal nejvíce využít pravidlové novin-

KNH
ÚUH
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„Když jsme jeli do Nemilan, měl
jsem velké obavy, protože nás bylo
jedenáct a já jsem musel hrát i se zlomeným prstem. Zvládli jsme to ale, a
kdybychom už po poločase vedli 4:0,
nemohl by se nikdo divit, tolik vyložených šancí jsme si nevytvořili za celé
jaro. Hráli jsme zodpovědně zezadu,
čekali na rychlé brejky a chodili sami
na brankáře, škoda jen, že jsme je neproměňovali. Kdybychom takto hráli
každý zápas, měli bychom úplně jiné
body. Jsme rádi za výhru na penalty,
gól jsme ale dostali až v závěru a zasloužili bychom si všechny tři body.
Děkuji všem hráčům, že jeli a že odevzdali na hřišti maximum. Nastoupilo
hned pět dorostenců, které pak ještě
čekaly zápasy v neděli a pondělí, všichni bojovali a skákali do střel po hlavě.
Nyní nás čeká důležitý domácí zápas,
podle něj se bude odvíjet celý zbytek
jara.“
(jim)

Hodnocení trenéra Hvozdu
Petra Fialy:

OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
14. kolo, neděle 14. května, 10.00 hodin: Olšany – Plumlov (sobota 13.5.,
9.00), Nezamyslice – Výšovice (sobota
13.5., 10.00), Ptení – Mostkovice, Pivín
– Hvozd, Lipová – Určice (11.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
14. kolo, neděle 14. května, 9.00
hodin: Pivín – Klenovice na Hané
(sobota 13.5., 14.00), Brodek u Konice
– Brodek u Prostějova, Kralice na Hané
– Protivanov (10.00), Plumlov volno.

ÈSOB POJIŠOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
26. kolo: Čechovice – Jeseník (neděle
14.5., 10.45, Petrásek), Konice – Černovír (neděle 14.5., 10.45, Šteier), Němčice nad Hanou volno.

ÈSOB POJIŠOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
26. kolo: Čechovice – Jeseník (neděle
14.5., 9.00, Petrásek), Konice – Černovír (neděle 14.5., 9.00, Šteier), Němčice
nad Hanou volno.

OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU:
18. kolo, neděle 14. května, 14.00 hodin: Smržice – Hvozd (sobota 13.5.,
10.00), Otaslavice – Kralice na Hané
(10.00), Bělotín – Nezamyslice, Pivín –
Horní Moštěnice, Plumlov – Troubky
(10.00), Bochoř-Vlkoš volno.

LION SPORT KRAJSKÁ SOUTÌŽ
DOROSTU:
18. kolo: Brodek u Prostějova – Želatovice (sobota 13.5., 16.30, OFS), Protivanov – Kozlovice (neděle 14.5., 10.30,
Hubený).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
22. kolo: Lipník nad Bečvou – Konice
(sobota 13.5., 14.00, Frais), Určice –
Opatovice (sobota 13.5., 9.30, Svozil).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
23. kolo: Čechovice – Hranice (sobota
13.5., 12.15, Vedral – Kouřílek, Štětka).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
23. kolo: Čechovice – Hranice (sobota
13.5., 10.00, Kouřílek – Vedral, Štětka).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– U16 – JARO:
10. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov
(neděle 14.5., 13.00, Šafrán – Mojžíš,
Moravec).

´
menicko

´
´
zapasove

letos slavíme jubileum...
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
servis připravil Zdeněk Vysloužil

HANÁ NESTAČILA NA SILNÉHO SOKA

KOLA

ŠAMPI N

TJ H Pv
TJ S HŠ

TJ HORNÍ ŠTÌPÁNOV
Plejeři Horního Štěpánova opláceli stejnými mincemi. V přímém souboji dvou
vedoucích celků tahala překvapivě za kratší konec domácí Haná. Štěpánovští se
vytáhli výborným útočným výkonem, kterým Prostějovany dokonale zaskočili.
Nasázeli jim čtyři branky a v tabulce se dotáhli na rozdíl jediného bodu.

KOLA

SM LÍK
FK VÝŠOVICE
Prestižní derby s jasnou porážkou. Borci Výšovic se na sousední Skalku dle vlastních slov poctivě připravovali, ale zkušenější hosté jim vypálili rybník. Od začátku
až do konce byli lepším týmem a domácí bojovníky nepřivedla k úspěchu ani
přehnaná tvrdost. Museli tak trávit před vlastními diváky těžké K.O.

PROGNÓZA NA 22. KOLO

aneb Veerník pedpovídá
TJ Sokol Èechovice „B“ VS. TJ Sokol Otaslavice

Střetnutí má pikantní náboj v osobě domácího trenéra. RuTip
dolf Valný vedl ještě na podzim Otaslavice a proti svému bý- Veèerníku:
valému klubu se bude chtít jistě vytáhnout. Tu samou moti2:2
vaci ale budou mít i jeho bývalí svěřenci.
------------------------------------------------------------------------------------------------FK Skalka 2011

VS. TJ Sokol Vrahovice

Bitva jako řemen. Dva nejlepší týmy průběžné jarní tabTip
ulky si to rozdají na férovku. Skaloni budou chtít jistě Veèerníku:
Vrahovickým sebrat gloriolu neporazitelnosti. Hostům
2:2
však bude velké klenovické hřiště vyhovovat…
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS.

TJ Sokol Urèice „B“

TJ Sokol Pøemyslovice

V tomto utkání by nemělo být co řešit. Určice se sice
Tip
v posledním období herně trápí, ale Přemyslovičtí také Veèerníku:
formou příliš neoplývají. Domácí pažit přetaví rezerva
4:1
Určic v jasnou výhru.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Ptení

VS.

TJ Sokol Zdìtín

Derby jako řemen. Ptenští na jaře spíše body rozdávají, než
Tip
získávají, ale to samé platí i na jejich nedělního soupeře. Veèerníku:
Domácí soubor zmobilizuje všechny, kdo umí kopnout
3:1
do míče a urvou důležité body.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Vícov

VS.

FK Výšovice

VS.

TJ Sokol Olšany

Vícov v uplynulém kole překvapivě padl v Olšanech. VýšoTip
vičtí pak nezvládli prestižní derby se Skalkou. Oba celky tak Veèerníku:
budou chtít svá zaváhání napravit a ani jeden nebude chtít
1:1
prohrát.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Horní Štìpánov

Domácí plejeři jsou v pozici jasného favorita, ale obTip
rozené Olšany neradno podcenit. Pro domácí tým to Veèerníku:
bude větší šichta, než předpokládali, ale nakonec to
3:1
s odřenýma ušima zvládnou.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Brodek u Pv

VS.

TJ Haná Prostìjov

Velká neznámá. Oba celky zrovna neoplývají optimální forTip
mou. Haná dokonce dvakrát za sebou prohrála. Do Brodku Veèerníku:
přijedou zelenobílí pod tlakem a touhou konečně vyhrát.
1:3
Přes určité potíže se jim to podaří.

POØADÍ
KANONÝRÙ
1. Kristián KOUKAL (Výšovice)
2. Josef KLVÁČEK (Čechovice B)

20 branek
17 branek

3.-5. Radek ŠTĚPÁNEK (Vícov), Libor NĚMEC (H. Štěpánov), Karel GRYC (Horní
Štěpánov) všichni 16 branek, 6. Patrik GÁBOR (Haná Prostějov) 15 branek, 7. Pavel FARNÝ
(Vrahovice) 14 branek, 8.-9. Martin VOGL (Otaslavice), Jan TYPNER (Brodek u Pv) oba 12
branek, 10. Bernard BOŠEK (Vícov) 11 branek, 11. Radovan SVĚTLÍK (Haná Prostějov)
10 branek. 12.-13. Jan SEKANINA (Ptení), Pavel FORET (Čechovice B), 9 branek. 14.-21.
Kamil ŽÁČEK (Určice B), Oldřich DOSPIVA (Ptení), Radovan CITA, Martin KOŘENEK
(oba Přemyslovice), Jiří KARÁSEK, Radek MAŇÁK (oba Skalka), Roman ŠIMEČEK
(Brodek u Pv), Roman RIEGER (Otaslavice), všichni 8 branek. 22.-26. Petr HODULÁK,
Marek HOLOMEK (oba Haná Prostějov), Libor KLIMEŠ (Horní Štěpánov), Vladimír
KRAJÍČEK (Určice B), Martin KUČERA (Vrahovice) všichni 7 branek. 27.-30. Roman
BERČÁK, Viktor ŠŤASTNÝ (oba Určice B), Jaroslav TRNEČKA (Vícov), Lukáš JURNÍK
(Přemyslovice) všichni 6 branek. 31.-38. Marek ZATLOUKAL (Haná Prostějov), Lukáš
HOLINKA (Ptení), Jaroslav HLADÍK (Otaslavice), Lukáš RYŠÁNEK (Výšovice), Petr
PIŇOS (Brodek u Pv), Tomáš POŘÍZKA (Vrahovice), Dominik DRMOLA (Otaslavice),
Lukáš TYL (Přemyslovice) všichni 5 branek. 39.-59. 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), 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), Filip HEMERKA
(Olšany), Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Pv), Adam POSPÍŠIL (Čechovice B) všichni
4 branky. 60.-79. Miloš KRUPIČKA (Haná Pv), Petr HANSL (Olšany), Martin TYL
(Přemyslovice), Martin ŘEHULKA (Zdětín), Přemysl MLČOCH (Určice B), David HRAZDÍRA (Otaslavice), Michal OBRUČNÍK (Výšovice), Jakub NOVÁK (Haná Prostějov),
Tomáš APALOVIČ (Zdětín), Ondřej MLČOCH (Skalka), Luděk OLBERT (Výšovice),
Lukáš PETRŽELA, Roman PINKAVA, Ondřej SPISAR, Jan VÁCLAVÍK (všichni Skalka), Roman LIČMAN (Brodek u Pv), Alexandr HANGURBADŽO (Otaslavice), Michal
MAZAL (Olšany), Martin SÍGL (H. Štěpánov), Tomáš NEVRLA (Ptení) všichni 3 branky.

3:4
(0:2)

PROSTĚJOV Oslava fotbalu.
Nedělní dopoledne na prostějovské „umělce“ v areálu
SCM Za místním nádražím
hostilo souboj dvou nejlepších týmů Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Mírným favoritem byla domácí
výběr, její pozice se však vzhledem k několika absencím a zraněním ve hře změnila. Zvláště
když hostující soubor dorazil
kompletní a očividně nažhavený. Ráz duelu dal úvod, kdy
hosté dvakrát skórovali. Haná
následně srovnala, ale hosté
našli další gólové odpovědi
a odvezli si zasloužené body.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

Zdeněk

VYSLOUŽIL
Haná nevstoupila do utkání dobře.
Hned v začátku zápasu skóroval v 6.
minutě Klimeš (0:1), aby ho následně
po neproměněné penaltě napodobil

po deseti minutách dorážkou Němec
a bylo to 0:2. Aby toho z pohledu
domácích nebylo málo, tak musel po
čtvrthodině nuceně odstoupit stoper
Čermák. Hosté se dostali do psychické výhody a domácí naopak byli
totálně rozhozeni. Navíc se
Prostějvoanům nelíbily některé
výroky rozhodčích a tak se místo hře
věnovali věčným diskusím. Štěpánov
toho ale ke své smůle k navýšení náskoku nevyužil, i když šance měl.
Do druhé půle vystoupili domácí
jako vyměnění a díky zvýšené
aktivitě dokázali během dvou
minut v 54. Mašíkem a v 56. Minutě
proměněnou penaltou z kopačky M.
Holomka srovnat – 2:2. Radost však
netrvala dlouho, protože se na druhé
straně prosadil hlavičkou Karel
Gryc – 2:3. Haná ale nic nebalila
a dokázala ještě jednou srovnat, když
se trefil podruhé v utkání Marek

VIDEO+FOTOGALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Hrá.i Hané Prostjov (v bílém) se pes .ernou hráz Horního Štpánova dostávali
obtížn.
Foto: Zdenk Vysloužil

Holomek – 3:3. Soustředěně hrající Štěpánov však hrozil z každého
protiútoku. Některé loženky zpacifikoval Lošťák, ale na krásný volej
Libora Němce neměl - 3:4.
Zajímavý a divácky atraktivní zápas tak skončil těsnou výhrou

hostujícího týmu, který se tak na
svého soka dotáhl na jediný bod.
Radost z výsledku měli v hledišti
i Vrahovičtí, kteří ze třetí pozice
ztrácejí na Hanou pouze body dva.
Statistiky z utkání
najdete na straně 23

Pozápasové hodnocení trenérù
Daniel KOLÁØ – TJ Haná Prostìjov:
„Byl to nadprůměrný zápas okresního přeboru. První
poločas ovlivnily sporné výroky rozhodčích. Druhý už se hrálo fér, několikrát se nám podařilo vyrovnat, bohužel jsme ale
nakonec prohráli. Z naší strany to ale byl vcelku dobrý výkon.
Taktika Štěpánova byla v prvním poločase naplněna se vším
všudy… Naštěstí se ve druhé půli začalo pískat na obě strany
stejně a rozdali jsme si to jako rovný s rovným.“

Radek DEUTSCH – kapitán TJ Horní Štìpánov:
„Myslím si, že to byl zápas vysoké úrovně. V první
půli jsme měli více ze hry my, ve druhé zase domácí.
Rozhodly gólovky, kterých jsme si vytvořili i proměnili
více. Jsme parta zkušených matadorů a v dnešním zápase jsme prodali zkušenosti. Když jsme to dnes zvládli, uděláme všechno pro to, abychom celou soutěž
vyhráli.“

21. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Vícov

2:0
(2:0)

Branky: 25. Antoníček, 30. Hemerka.
Rozhodčí: Němec – Sommer, Kos
(z lidu). Žluté karty: 55. Elner, 69. Mazal – 7. Chytil, 41. Štěpánek, 81. Humpolíček, 85. Trnečka. Diváků: 69.
Olšany: Bačík – Beneš (52. M. Rokyta),
Hloušek, Hansl, Posker – Antoníček,
Hemerka (82. Šenkyřík), Elner, J. Pospíšil – Mazal (88. Ječmeň), Řezníček (60.
A. Pospíšil). Trenér: Roman Sedláček.
Vícov: Brabec – Chytil, Humpolíček,
Trnečka, Pliska (76. Vlach) – Hornych
(62. Tříska), Ježek, Baránek, Štuler –
Bošek, Štěpánek. Hrající trenér: Karel
Vlach.
Pohledem trenérů:
Roman Sedláček: „Kluky musím pochválit. Dali jsme opravdu pěkné góly.
Myslím, že první poločas byl z naší
strany nejlepší výkon jara. Měli jsme
další šance, soupeř taky, ale vyhráli jsme
zaslouženě. Hráči mě dnes opravdu potěšili.“
Karel Vlach: „Byli jsme nachystaní, ale
než se borci rozkoukali, prohrávali jsme
o dvě branky. První půlku jsme vůbec
nezvládli hru na velkém hřišti. Soupeř
nás roztáhl a my běhali od ničeho k ničemu. V šatně bylo trochu dusno. Hra
se vyrovnala, ale šance jsme si nevytvořili. Jednou to přijít muselo…“
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Čechovice „B“

4:1
(1:1)

Branky: 44. a 86. Kučera, 48. Pořízka,
52. Procházka – 27. Jansa. Rozhodčí:
Krátký – Milar, Keluc. Žluté karty: 54.
Marek – 63. Wolker. Diváků: 98.
Vrahovice: D. Pokorný – Michalec, J.
Doležel, Šmíd, M. Bukovec (46. Klíč) –
Marek, S. Bukovec (80. Hájek), Kučera,
Jodl – Pořízka, Procházka. Trenér: Jan
Řezníček.
Čechovice B: Zelinka – Kupka, Prášil,
F. Hanák, Bontempo – Foret, Jančík,
Skoumal, Halouzka – Wolker (70. Meixner), Jansa (80. Růžička). Trenér:
Rudolf Valný.
Pohledem trenérů:
Jan Řezníček: „Čechovice hrály
velice dobře a my jsme v první půl-

ce na ně nemohli vůbec najít recept.
Naštěstí se nám podařilo srovnat,
po přestávce jsme změnili styl hry
a nakonec vyhráli. Řekl bych ale, že
jsme byli šťastnějšími mužstvem. Těžili jsme z jejich individuálních chyb.
Kvalitní fotbal z obou stran.“
Rudolf Valný: „Zase jsme měli problém dát jedenáct lidí dohromady.
Připraveni jsme ale byli dobře. Drželi jsme taktiku, hráči ze sebe vydali
vše. Bojovali, vytvořili si šance. Měli
jsme ze hry více, soupeře jsme zaskočili. Srazily nás chyby v obraně,
je vidět, že nejsme sehraní. Kluky ale
musím za výkon pochválit, víc by zápasu slušela remíza.“
TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Určice „B“

5:4PK
(2:1)

Branky: 2. a 6. Rieger, 53. z pen.
Vogl, 69. Hangurbadžo – 10.
a 74. Hangurbadžo, 50. Krajíček,
70. D. Trajer. Rozhodčí: Bašný –
Dömisch, Duda. Žluté karty: 50.
Gerneš, 82. Ruszó – 43. Trajer, 76.
Josif, 88. Pospíšil. Diváků: 100. Hráno v Určicích.
Otaslavice: Orálek – Hrazdíra, Kaláb, Vogl, Ruszó – Zatloukal, Drmola, Koudela, Gerneš – Rieger (90.
Skalický), Hangurbadžo (81. Šatný). Trenér: Jiří Hon.
Určice „B“: J. Pokorný – Grulich,
Mlčoch, Nakládal, Ježek (73. Kadlec) – Krajíček, Šťastný, Josif (89.
Pavlů), Bureš (62. Hanzelka) – Žáček (62. Berčák), D. Trajer (79. Pospíšil). Trenér: David Múdrý.
Pohledem trenérů:
Jiří Hon: „Opět musím poděkovat
hráčům za bojovnost. Světově nám
vyšel začátek. Utkání bylo trochu
vyhrocené. Zvládli jsme to ale, dva
body z venku jsou super. Hrál se
pěkný fotbal, ale my jsme spokojení.“
David Múdrý: „Naše klasika, dostali jsme opět na začátku góly. Pak
jsme už byli herně lepší, chtěli jsme
to otočit, ale vyrobili jsme neuvěřitelnou penaltu. Ne všechno se mi líbilo. Máme bod, nedaří se nám. Nevím, jestli je to jen o hráčích, uvažuji
o tom, že bych to zabalil…“

FK Výšovice
FK Skalka 2011

0:3
(0:2)

Branky: 12. Karásek, 37. Spisar, 85.
Václavík. Rozhodčí: Milar – Winkler,
Kopřiva. Žluté karty: 74. Fildán, 86.
M. Okleštěk – 10. M. Glouzar, 52.
Chytil, 64. Mlčoch, 68. Karásek. Diváků: 105.
Výšovice: Hýbl – Kozdas, J. Škop, M.
Okleštěk, Krčmář (70. Krajíček) - Baterdene, Křivinka, Koukal, Obručník
– Olbert (58. F. Okleštěk), Fildán.
Trenér: Michal Dudík.
Skalka: A. Glouzar – Přidálek, Mlčoch, Slamenec, Spisar (46. Maňák)
– Chytil, Petržela, M. Glouzar, Pinkava
(82. Molčík), Václavík – Karásek (85.
Dvořák). Trenér: Stanislav Prečan.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „Utkání bylo vyhecované víc než normálně. Skalka byla
v prvním poločase fotbalovější. Zaslouženě šla do vedení. My jsme se
v prvním poločase k ničemu nedostali.
Ve druhém se nám nepodařilo vstřelit
gól a vítězství Skalky bylo zasloužené.“
Stanislav Prečan: „Dobrá příprava
Výšovic na derby = 0:3! Derby jsme si
užili úplně se vším všudy…“
TJ Sokol Přemyslovice
FC Ptení

1:0
(0:0)

Branky: 70. z pen. Grulich. Rozhodčí: Milar - Horák, Lizna. Žluté karty:
77. D. Liška – 13. Holinka, 69. Peterka,
76. Musil. Diváků: 135.
Přemyslovice: Raška – J. Špaček (90.
L. Špaček), T. Jurník (86. Ráček), Sláma, M. Tyl – Grulich, Kořenek, L. Tyl,
Burget – Cita (88. Jančík), L. Jurník
(71. D. Liška). Trenér: Jaroslav Liška.
Ptení: Hon – Kohout, Hrabal, Peterka, Látal – Šmída (73. Jergl), Vyroubal
(46. Přikryl), Nevrla, Holinka – Dospiva, J. Sekanina (82. Musil). Trenér:
Roman Minx.
Pohledem trenérů:
Jaroslav Liška: „Tentokrát se ani z jedné strany nejednalo o fotbal. Bylo to
naprosto šílené představení. Takovou
hrůzu jsem snad ještě v životě neviděl.
Katastrofa z obou stran. Ani jedno
mužstvo do okresu za výkon nepatří.

Kvalita zkrátka umírá. Vyhráli jsme, ale
to je všechno.“
Roman Minx: „Jeli jsme si pro tři
body, dovezli jsme si i sedmdesát fanoušků, kteří měli vlastní kiosek. Byli
jsme tedy doma, nic nám nebránilo
v podání stoprocentního výkonu. Bohužel jsme selhali a nešťastně prohráli
z penalty. Měli jsme spoustu vyložených šancí, bohužel to k brankovému
úspěchu nevedlo. Pochválit mohu
pouze našeho stopera Jirku Hrabala.
Ostatní se k němu ovšem nepřidali.“
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Brodek u Pv

3:5
(0:3)

Branky: 66. Jar. Navrátil, 72. Kučera
II, 78. Adam – 11. a 22. Typner, 19.
a 76. Ličman, 60. Matoušek. Rozhodčí: Knoll – Zemánek, Grulich. Žluté
karty: nikdo. Diváků: 50.
Zdětín: Hlavinka - Sokol (77. Mihályi), Lenďák, Zdráhal, Jiř. Navrátil – Jar.
Navrátil, Kučera I (46. Procházka),
Kučera II, Adam – Pliska, Vyskočil.
Hrající trenér: Tomáš Kučera I.
Brodek: Chalupa – Hudeček, Kořínek, Vlachynský, Zatloukal – Typner,
Fialka (46. Piňos), Soldán, Matoušek –
Ličman, Šimeček. Trenér: Ivo Vykopal.
Pohledem trenérů:
Tomáš Kučera: „Zápas probíhal podle
našeho plánu. Zvolil jsem skvělou taktiku. Soupeře jsme nechali jít do náskoku,
pak jsme střídáním přidali kvalitu do
naší hry. Jedna chybička nás stála vytouženou remízu. Celkově jsme spokojení.
Kluci si za druhý poločas zaslouží absolutorium. Brodku gratulujeme k vítězství, ale my jsme si zápas užili.“
Ivo Vykopal: „Začnu trochu netradičně, ale musím pochválit Zdětín.
Přestože jsou na tom, jak jsou, tak hráli zodpovědně a bojovali až do konce.
Taková mužstva by měla v okrese
zůstat. V první půli jsme měli převahu a soupeře jednoznačně přehrávali. Druhý poločas jsme si pokazili
inkasovanými góly a hrozil problém.
Naštěstí jsme ho zažehnali pátou
brankou. Musím ale všem hráčům
poděkovat, protože jsme přepsali historii. Brodek poprvé ve Zdětíně v celé
historii vyhrál!“
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„Měl jsem na to spadeno,“
BRODEK
POTVRDIL
POSTUPOVÉ
AMBICE
culil se zkušený Pavel Voráč
V Krumsíně se ve šlágru „trojky“ brankově hodovalo
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
KRUMSÍN Souboj kočky
s myší. Rozdílné jarní výsledky obou týmů stavěly do role
jasného favorita utkání třináctého kola skupiny „B“ III. třídy
OFS Prostějov hostující brodskou Jiskru, která také výhrou
své postavení potvrdila. Na tři
body se ale favorit v Krumsíně
rozhodně nadřel víc, než očekával. Plumlovská rezerva se
rvala s osudem srdnatě, ale
nakonec se přece jenom kvalita prosadila.
Stav pøed výkopem
Zatímco domácí sestava se skládala
jako obvykle pár minut před výkopem a nastoupil prakticky každý,
kdo přišel, hostující soubor dojel
v kompletním složení. Karty tedy
byly rozdány jednoznačně a otázkou
bylo, jaký bude konečný rozdíl ve
skóre.

Vývoj zápasu
Hostující tým nasadil od začátku
ostré tempo a děravá, nesourodým
dojmem působící obrana domácích,
kolikrát jen přihlížela útočným rejdům soupeře. Brodek se po deseti
minutách dostal do dvoubrankového náskoku, a kdyby vedl vyšším
rozdílem, nikdo z přihlížejících by
se nedivil.
Místo toho se ale dočkali Plumlovští, když z první šance docílili kontaktní branky a soupeř znervózněl.
To se potvrdilo i v úvodu druhé půle,
kdy se domácím podařilo vyrovnat,
a duel byl otevřený. Brodek u Koni-

ce však nezpanikařil, jeho hráči přitlačili na pilu a třemi zásahy rozhodli
o bodovém importu. Plumlovští postupně fyzicky odpadli a pohlazením
na duši byl závěrečný gól zápasu, kdy
Pavel Voráč nachytal téměř z poloviny hřiště vysoko stojícího gólmana
Janků.
Tříbodový zisk hostů však byl naprosto zasloužený a Jiskra tak může
dál snít svůj sen o postupu do okresního přeboru.

KRUMSÍN Byl suverénně
nejstarší na hřišti, mnoha
hráčům by mohl dělat tátu. Výkonem však většinu
z nich zastínil. Pavel Voráč
(na snímku) vstřelil tři branky a zvláště ta poslední stála
za to, když nachytal brankáře střelou z téměř poloviny
hřiště. Přes porážku si veterán zápas užil a v následném
interview se Večerníku svěřil
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Zásadní okamžiky

Zdeněk VYSLOUŽIL

Brodečtí byli mnohem koncentrovanější a zvláště Zdeněk Koudelka
byl pro domácí obranu neřešitelným
problémem. Z pěti ložených šancí se
hostům hned v úvodu podařilo dvakrát skórovat a zdálo se, že je rozhodnuto. Nejprve se trefil po pěti minutách zmíněný Z. Koudelka (0:1), na
něhož v v 11. minutě navázal Grepl
- 0:2. Rozlet favorita však přibrzdilo
zranění kapitána Radka Burgeta, po
jehož odchodu tým vypadl do konce
poločasu z role. A tak ve 34. minutě
nestárnoucí Voráč snížil na poločasových 1:2.
Plumlovští v půli přeskupili řady
a bylo to ku prospěchu věci. Dokázali si vytvořit šance, Voráč běžel dvakrát sám na bránu, ale na gólmana
nevyzrál. Přesto se mu podařilo ještě
před těmito šancemi srovnat - 2:2
Na druhé straně ovšem řádil Zdeněk
Koudelka, jenž v 65. minutě individuálně prošel obranou a vstřelil
třetí gól svého týmu - 2:3. Následoval ho v 67. minutě krásnou trefou
k tyči Procházka a bylo hotovo - 2:4.
Hosté se dostali do klidu a vytvářeli si další šance. Deset minut před
koncem ztvrdil svůj výborný výkon
a nastřílený hattrick Koudelka - 2:5.
Závěr zápasu tak měli pod kontrolou a radost z tříbodového zisku jim
nezkalila ani finální paráda hrdiny
na druhé straně Pavla Voráče, který
upravil na 3:5.

Domácí (v .erveném) se proti obránc*m Jiskry píliš neprosazovali.
Foto: Zdenk Vysloužil

Osobnost utkání
Jednoznačně hostující Zdeněk Koudelka. Hráč s číslem sedm se zkušenostmi z Lipové si procházel obranou
soupeře, jak chtěl a svůj parádní výkon korunoval zaslouženým hattrickem. Ke škodě mu lze snad jen přičíst
notně nafilmovaný pád, který mu
zkušený arbitr Protivánek zbaštil
i s navijákem a nařídil hodně přísný
pokutový kop.

Zajímavost duelu
Nepřehlédnutelnou postavou duelu byl první asistent rozhodčího
Zdeněk „Šup“ Petržela. Poučky
o tom, že by měl vždy stát souběžně s posledním hráčem, ho asi na
školení oddílových rozhodčích
minuly. Při jasném ofsajdovém
postavení Pavla Voráče při první
brance nezapřel své krumsínské
srdce a bez mrknutí oka okomentoval: „Byl tam bek.“ Zkrátka jeho
nekompromisní posuzování ve
prospěch svého týmu by nepochybně ocenili diváci na madridském San Bernabeu...„Šupe, ty se
kocháš, zvedni to!“, zaznělo opako-

TJ Sokol Plumlov „B“

vaně od postranní čáry a nezbývá
než dát lidu za pravdu.

Atmosféra støetnutí
Že fotbal na dědinu patří, potvrdil
i krumsínský zápas. Na třetí třídu velmi solidní návštěva si pochutnávala
na pivečku i klobásách a z nepříznivého vývoje si příliš nedělala. Zkrátka nedělní odpoledne a fotbal, to je
vesnický folklór. Přes vcelku dramatický vývoj se nikdo nepřel ani nerozčiloval a po utkání se všichni rozešli
s úsměvy na rtech.

 Co nám řeknete k zápasu?
„Hráli jsme proti druhému týmu.
Věděli jsme, že budou lepší, chtěli
jsme jim to zkomplikovat.“
 Dal jste hattrick, ale nestačilo to...
„Ještě jsem měl dvě šance. Soupeř
byl ale lepší, to se musí uznat.“
 V první půlce jste moc míčů nedostával, co se ve druhé změnilo?
„Já myslím, že vůbec nic, akorát se
ke mně ty balóny začaly dostávat.
(smích) Já už toho moc nenaběhám, ani jsem nechtěl hrát, ale bylo
málo lidí...“
 Ten poslední gól byla lahůdka.
(smích) „Já už na to měl spadeno
celý zápas. Ten gólman stál celý

Foto: Zdenk Vysloužil
zápas hodně vysoko. Zkusil jsem
to sice slabší levou, ale vyšlo to.“
 Béčko moc nevyhrává, ale vy
chodíte pravidelně. Baví vás to?
„Mám tu kluky z dorostu, které
trénuji a chci s nimi hrát. Vedu je
na hřišti, radím jim přímo z placu.
Proto chodím vcelku pravidelně.“
 A to vás v uvozovkách baví
pořád prohrávat?
„Tak on je to tým, který moc netrénuje. Sejdeme se o víkendu, abychom si zahráli fotbal. Z porážek si
hlavu nedělám, hlavní je si zahrát.“

Pozápasové hodnocení trenérù
Richard HOFMAN – TJ Sokol Plumlov „B“:

Patrik MÜLLER – Jiskra Brodek u Konice:

„Brodek byl lepší, měl kvalitnější fotbalisty, zkrátka se
to komentuje jednoduše. Byli rychlejší na míči a měli
větší důraz. My hrajeme bohužel s tím, co máme. Většinou nastupují dorostenci, které doplňují zkušenější
borci. Já výkonu našeho týmu nemohu vytknout půl
slova. Zkrátka jednoduše byl Brodek lepší a zaslouženě
vyhrál. Pochvalu kluci zaslouží za to, že dokázali proti
takovému soupeři smazat dvoubrankové manko. O rezignaci nepřemýšlím, sice jsme pořád bez bodu, ale my
jsme rádi, že se zapojují mladí a to je ten smysl tohoto
týmu.“

„Tři body nás samozřejmě těší. Prvních dvacet minut hodnotím kladně, hráli jsme dobře. Pak jsme ale
přestali běhat a potvrdilo se, že bez pohybu se to hrát
nedá. Dali jsme soupeři prostor a on toho využil. Zbytečně jsme si utkání zdramatizovali, měli jsme vést
vyšším rozdílem. Nakonec zaplaťpánbůh za to, že jsme
to zvládli. Střídáním jsme hru oživili a zlepšeným pohybem dosáhli dalších gólů a dovedli zápas do konce.
Ten výpadek by nás mohl příště stát body a ztráta by
byla citelná. Musíme se koncentrovat celých devadesát
minut.“

3 :5

Jiskra Brodek u Konice

III. třída, skupina „B“, 13. kolo
Surma
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Vlček

Aujezdský

Branky: 34., 50. a 87. Voráč
Střely na branku:
Rohové kopy:

5
3

PLUMLOV „B“
Střely mimo branku:

1

Janků

Burget

Voráč
P. Kiška

MÜLLER

3 :5

BRODEK

( 1 :2)

Hloušek

Branky: 5., 65. a 80. z pen. Z. Koudelka, 11. Grepl, 67. Procházka
Střely na branku:

Rozhodčí: Protivánek – Petržela ´Šup´, J. Vičar (oba z lidu) Diváků: 70 Rohové kopy:

Žluté karty: 55. Kopal

Žluté karty: 51. Grepl

Střídání: 70. Pírek za Kičku.

Střídání: 30. Vičar za Burgeta, 60. L. Koudelka za Vičara.

10
5

Střely mimo branku:

4
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...
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„JEŠTĚ
CHCI
VYHRÁT
TITUL
MISTRA
SVĚTA“
Plumlovský polní kušista Bohumil Korbař je dlouhodobě českou jedničkou
výkon je ze šesti set rovných
šest set. Halový rekord
mám z dvanácti set 1197,
ten už je ale hodně let starý. Ze sto dvaceti ran jsou to
pouze tři devítky. Ten bych
samozřejmě rád překonal.“
 Vy máte dlouhé roky předplacenou pozici české jedničky. Kolik sezón už
vládnete tuzemským polním
kuším?

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Zdeněk
VYSLOUŽIL

17050310472

 Jak jste se vůbec dostal ke
střelbě z polní kuše?
„V mládí jsem se úspěšně věnoval
lukostřelbě a dostal se i do reprezentačního výběru dorostenců.
Moje kariéru s lukem však brzy
ukončila dopravní nehoda, kterou
jsem nezavinil a jenž mi způsobila
zranění, které mi už dále neumožnilo střelbu z luku. Roztříštěné zápěstí a dvojitá zlomenina mi neumožnily pokračovat...“
 To musely být těžké chvíle.
Jak jste vše zvládal?
„U šípů jsem naštěstí zůstal a vydal
se ve stopách švýcarského hrdiny
Viléma Tella. (úsměv) Velkou oporou pro mě byl můj otec Bedřich
Korbař, který trávil všechen svůj
volný čas v dílně na zdokonalování
zbraně.
 V čem tkví vaše největší síla?
„Dokážu se skvěle koncentrovat a diváky ani okolí nevnímám.
Jakmile se postavím na čáru, tak
vypnu. Jen přesně namířit a vystřelit. Výstřel nekončí zmáčknutím
kohoutku. Ještě musím pár vteřin
počkat, než šíp dopadne, a teprve
sundávat zbraň, abych výstřel neovlivnil.“
 Na nedávném šampionátu
v Kostelci na Hané jste zastřílel
vynikající výkon...
„Máte pravdu, hned v první den se
mi podařilo nastřílet za plný počet.
Ze tři sta možných tři sta.“ (úsměv)
 Jedná se o váš osobní rekord?
„Ne. Dřív se mi to už podařilo několikrát, takže jde jen o vyrovnání
osobního rekordu. Můj nejlepší

„Střelbě z kuše se
věnuji čtyřiadvacet
let a zatím držím
všechny české rekordy. Navíc mám dvaatřicet titulů mistra
České republiky.“
 Doma je vaše
pozice jasná. Jak
jste na tom mezinárodně?
„Mým
největším
mezinárodním úspěchem je druhé místo
z halového mistrovství světa v Chorvatsku. Je to už patnáct
let... (úsměv) O čtyři
roky později jsem
byl na světovém
šampionátu v Rusku ještě třetí a mám
i dvě stříbrné medaile z mistrovství
Evropy. Jednou to
bylo v hale, psal se
rok 2003 a závodilo
se v Belgii. O dva
roky dříve jsem získal
druhý nejcennější
kov ve venkovním

klání na české půdě v Otrokovicích.
Jsem rád, že se mi daří držet ve světové špičce dlouhodobě.“
 Jak často musíte trénovat,
abyste se udržel takto nahoře?

Budu to dělat tak dlouho, dokud se
mi to nepodaří. Minimálně do padesáti let, což už je seniorský věk.
Teď je mi dvaačtyřicet, takže na to
mám ještě osm let.“

se pozná okamžitě. Stačí se podívat na
zásah. Oni střílejí vesměs všichni dobře.
Hodně ale dělá technické zázemí - seřízení zbraně. Jde hlavně o pečlivost
a tvrdou práci. Rozhodují detaily.“

Všechno je to o přístupu, záleží na každém
člověku. Pokud si půjdu zastřílet jednou za měsíc,
nemůžu přece očekávat vynikající výsledky.
Co tomu obětuji, to pak z toho dostanu zpátky.
„Jelikož se nejedná o profesionální sport, nemám tolik času.
Pravidelně trénuji jednou
týdně. Když se blíží důležitý
závod, tak jsem samozřejmě na
střelnici denně. Pořád vybírám,
testuju. Před mistrovstvím světa
nebo Evropy věnuji přípravě veškerý volný čas.“
 Polní kuše jsou především
o soustředění, máte na to recept?
„Je to o tom, že se musím plně soustředit jen na terč. Musíte dokázat
z hlavy vytěsnit všechno v okolí. Vidět jen tu desítku. Nejdůležitější je ale
šípová zbraň. Ta musí být perfektně
seřízená, aby střílela z přesností pušky.“
 Co je pro kušistu v tomto
směru nejdůležitější?
„Musíte mít kvalitní šípy, kvalitní
a dobře vyvážené lučiště. Střelec
musí umět dobře střílet i natahovat.
Jen samotné natahování kuše udělá hodně. Mechanické pomůcky
při nátahu jsou zakázány, soutěžící
navíc nemohou používat rukavice.
Když ji budete natahovat vy, bude
střílet jinak a jinam. Proto je důležité, aby si kuši testoval ten, kdo s ní
bude střílet. Nejde to udělat tak, že
by vám to někdo seřídil.“
 Kolik taková špičková zbraň
stojí peněz?
„Taková, jakou střílím já, jsme dělali
společně s tatínkem. Závodní zbraň
se samozřejmě dá koupit. Cena se
pohybuje okolo pěti set až tisíce
eur, lučiště se dá pořídit okolo tisíce korun. Cena šípů se pohybuje
od dvou do šesti stovek korun.
My v Plumlově střílíme karbonovými šípy, které jsou lehké
a poměrně přesné.“
 Baví vás po těch letech
pořád vyhrávat a máte nějaký
nesplněný výsledkový sen?
„Koho by to nebavilo? (smích)
Vyhrávat se neomrzí nikdy. Mým snem je ale   spoň jednou za život
vyhrát titul mistra světa.

 Kolik vám k tomu titulu světového šampiona ještě chybí?
„Špičkoví závodníci střílí okolo osmi set
sedmdesáti bodů. Chybí mi tedy okolo
deseti až patnácti bodů. Nejdůležitější
je se dostat do finále. Šampionáty jsou
třídenní, v první dva se střílí kvalifikace
a třetí den bývá finále. V něm se toho už
moc nenastřílí. Tam už se jede pouze
deset ran na padesát metrů. Takže když
už ztrácíte okolo deseti bodů, nemáte
šanci tu špičku dohonit.“
 Polním kuším se v poslední
době věnuje stále více mladých
závodníků...
„Já bych byl jedině rád, kdybych měl
konkurenci. Jedná se o malý sport
a potěšilo by mě, kdyby se rozšiřoval,
načež se mu věnovalo co nejvíce lidí.
Všichni přece nemůžeme hrát fotbal nebo hokej. (úsměv) Je to hodně
i o rodičích, kolik jsou schopni investovat. Každý sport, který se dělá na
vrcholové úrovni, vyžaduje spoustu
času i nákladů. Důležité je i zázemí.
Je potřeba střelnici, trenéra a někoho,
kdo tomu rozumí a umí seřídit zbraň.
Je to podobné jako v lukostřelbě.“
 Když je tak sledujete. Myslíte
si, že vám roste konkurence?
„To si zatím popravdě nemyslím.
(úsměv) Ještě je čeká hodně práce. Jsou
to teprve děti, které začínají. Ano, talent

 Co byste mladší generaci
poradil?
„Všechno je to o přístupu, záleží na
každém člověku jednotlivě. Pokud
si půjdu zastřílet jednou za měsíc,
nemůžu přece očekávat nějaké vynikající výsledky. Co tomu zkrátka
obětuji, pak z toho dostanu zpátky.“
 Zmínil jste podobnost s lukostřelbou...
„Ano, ty sporty jsou si podobné. Jediné, co mě mrzí, je, že polní kuše
nejsou olympijské... Myslím si, že
by u svátku chybět neměly. Jsou
tam sporty, které mají tradici. Například hod diskem nebo oštěpem
jsou vlastně sporty, které jsou spjaty s vývojem člověka. Střelba z kuše
má také bohatou historii. Je samozřejmě důležité, aby se tomuto odvětví věnovalo co nejvíce lidí.“
 Jaké máte nejbližší plány
a cíle?
„Mým nejhlavnějším sportovním
cílem je neustále zvyšovat střeleckou výkonnost. Letos vše směřuji
k jednomu vrcholu, a tím je světový šampionát v Chorvatsku. Jak
už jsem zmínil výše, rád bych získal jednou titul mistra světa. Tak
proč se o to nepokusit hned letos? Celou přípravu k tomuto cíli
směřuji.“

vizitka
BOHUMIL KORBAŘ
✓ narodil se 18. října 1974 v Prostějově
✓ rozvedený, 2 děti - Tomáš (16), Eva (11)
✓ největší úspěchy: 32 titulů mistra České
republiky, 2. místo MS 2002 Chorvatsko,
3. místo 2006 Rakousko, 5. místo 2015 Rusko, 2. místo ME 2003 Belgie, 2. místo ME
Rusko, 4. místo 2001 Otrokovice (ČR), dvaadvacetinásobný vítěz
Českého poháru
✓ držitel všech českých rekordů na vzdálenosti 18 m, 35 m, 50 m,
65 m (venkovní rekordy: 35 m – 297 bodů, 50 m – 294 bodů, 65 m 288 bodů 3x, 1x 870 z 900, 2x 1728 z 1800; halové rekordy: 1x 30
ran – 300 bodů, 1x 60 ran - 600 bod, 2x 60 ran – 1197 bodů)
zajímavost: svoji soutěžní zbraň si postavil sám se svým otcem

151204111262

KOSTELEC NA HANÉ Původně se sice věnoval lukostřelbě,
v současnosti je už dvaatřicetinásobným národním šampionem
ve střelbě z polní kuše. Z tohoto
odvětví, jemuž se věnuje od roku
1993, má po dvou medailích
z mistrovství světa i Evropy. Na
tu vysněnou zlatou však Bohumil
Korbař teprve čeká a sní o tom,
že uspěje už letos v Chorvatsku.
V každém případě je člen Střeleckého klubu šípových zbraní
Plumlov bezkonkurenčně nejlepším kušistou v celé dosavadní
historii tohoto sportu v České republice. Po zisku jeho posledního titulu v Kostelci na Hané jsme
jej vyzpovídali.

letos slavíme jubileum...

Úterý 9. května 2017
www.vecernikpv.cz
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„Za obhajobu jsme vzhledem Finále číslo tři: Agelky
k okolnostem a početné marodce
moc rádi,“ říká šéf VK Petr Chytil
PROSTĚJOV Těžce vybojovaným titulem extraligových mistryň 2016/17 spadl všem ve VK AGEL Prostějov kámen ze srdce.
Možná přímo balvan. Oddechl si i předseda správní rady tohoto
volejbalového oddílu Petr Chytil, kterého by po březnové ztrátě
Českého poháru případné neobhájení ani druhé národní trofeje
logicky vůbec nepotěšilo.

Marek SONNEVEND
„Čerstvě získané zlato je v některých
aspektech určitě cennější, než řada
předchozích. Jak každý ví, postupně se
objevilo několik vážných komplikací,
které nás v minulých letech nepostihly.
Tudíž je tento mistrovský titul rozhodně
nejtěžším způsobem vydřený v naší klubové historii. Olomouc dala dohromady
hráčský kádr vysoké kvality, naopak síla
našeho týmu nebyla po snížení rozpočtu
srovnatelná s loňskem nebo ještě vzdálenější minulostí. Přesto jsme stále byli
favority a máme velkou radost, že se nám
tuhle roli nakonec podařilo splnit,“ řekl
Chytil s úlevou.
Původně si představoval, že devátého
primátu v UNIQA extralize žen ČR
za sebou dosáhnou Agelky přesvědčivějším způsobem. „Ale nastaly takové okolnosti, že musíme být spokojeni
i s nejtěsnějším vítězstvím ve finálové
sérii. Osobně jsem pořád věřil v úspěch,
ovšem po pravdě nastaly i okamžiky
pochyb, zvlášť po zranění několika členek základní sestavy. Jakmile postupně
vypadly ze hry Veronika Trnková, Sulian

Matienzo a nakonec i Heidy Rodriguez,
zbylo nám torzo družstva téměř bez
možností účinného střídání. Naopak
olomoucká soupiska disponovala plnou
šířkou a tím víc byl rival nebezpečnější,“
poukázal Chytil na důležité faktory.
Přesto oslabené vékáčko silou vůle trofej
nepustilo ze svého držení. „Celé finále, to
byla nesmírně dramatická, velmi kvalitní
i divácky atraktivní bitva až do úplného
konce. Především soupeř si tohle určitě
užíval, zatímco pro nás šlo spíše o pořádné nervy. V každém případě rozhodující
ligová série a zejména závěrečný
pátý zápas přinesly krásnou podívanou ve vynikající atmosféře,
za což chci fanouškům poděkovat. Velké díky patří našim
hráčkám, které se dokázaly
zdárně porvat s velice dobrým
protivníkem, s nemalým psychickým tlakem i se zmíněnou marodkou. A poděkovat
chci hodně moc rovněž kouči
Miroslavu Čadovi, jenž vyslyšel prosbu o pomoc v nouzi a po návratu do funkce
   
ve spolupráci s realizačním

vydřel v tiebreaku Prostějov!

3:2

Q$série: 3:2
jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 0:1, 2:1, 2:3,
5:4, 6:7, 7:9, 10:9, 12:10, 12:12, 13:13,
15:13, 16:15, 20:15, 21:18, 23:18,
23:20, 25:21. Druhý set: 0:3, 4:6, 4:9,
7:9, 9:10, 9:12, 14:12, 14:16, 16:16,
17:17, 17:19, 18:22, 19:24, 22:25.  
   2:2, 6:2, 8:5, 10:5, 10:9, 12:9,
19:10, 24:11, 25:12.     0:2,
1:3, 8:3, 8:6, 9:8, 10:10, 12:10, 14:11,
16:13, 16:16, 19:16, 19:24, 20:25. Pátý
set: 1:1, 3:1, 3:3, 10:3, 13:4, 15:6.

PROSTĚJOV Dokonalý zápasový
thriller definitivně rozsekl ohromně
dramatický souboj prostějovských
a olomouckých volejbalistek o letošní
mistrovský titul. Závěrečný pátý duel
finálové série UNIQA extraligy žen ČR
2016/2017 měl absolutně všechno: vysokou kvalitu, extrémní dramatičnost
i strhující rozuzlení. Nejtěsnějším poměrem 3:2 nakonec uspěl tým VK AGEL
a díky tomu získal zlaté medaile podeváté
v řadě za sebou! Klobouk dolů je potřeba
smeknout jak před ním, tak před kolektivem VK UP, jehož stříbrná dekorace
kousek od senzačního triumfu má nemenší hodnotu! Oboustranně vynikající
představení udělalo nádhernou tečku za
celou národní sezónou!!

Marek SONNEVEND
Jediná bitva o všechno kdo s koho? To muselo všem už dopředu hodně zvedat adrenalin. Mluvilo se přitom o značné důležitosti
začátku sobotního střetnutí, který byl však
naprosto vyrovnaný. Oba týmy se střídaly
v těsném vedení a jako první získali mírně
větší náskok dvou bodů hosté - 7:9. Vzápětí
ale dala Gambová dvě esa, díky čemuž domácí rychle otočili na 12:10. Nesmlouvavá
přetahovaná o každý míč pokračovala, když
Agelky těžily z účinnějšího podání a vysokoškolačky zase z lepší obrany (12:12, 15:13,
16:15). Pak přišla rozhodující čtyřbodová
šňůra při smečovaném servisu Casalis na
20:15 způsobená jak výbornou prostějov-
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„Vyhrát finále v posledním pátém setu závěrečného pátého utkání série je samozřejmě
nejtěžší ze všeho. Byl tam velikánský nápor na psychiku, ale od začátku zápasu jsme se
s tím vyrovnávali dobře. Až chybami v koncovce čtvrté sady jsme pustili Olomouc zpět
do hry, stav 2:1 a 19:16 jsme prostě měli dotáhnout k vítězství. Naštěstí se povedlo celý
mančaft v kritických okamžicích před tiebreakem maximálně zmobilizovat a tři faktory
nás poté dovedly k vydřenému triumfu: kvalitní servis, výborná obrana a zejména skvěle
zakončující Bára Gambová.“
$ 2789;<  =+,>?% 
„Bylo to nádherné utkání, které svou úrovní i atmosférou strhlo celou halu. Vývoj šel nahoru – dolů a Prostějov si byl vědom toho, že doma musí vyhrát, šel do boje s maximálním nasazením. Což my ale taky. Moc jsme toužili uspět a nakonec asi rozhodla větší útočná síla soupeře, který navíc velice dobře servíroval. Tím pádem jsme měli velké problémy
s naším útokem. I přes rozhodující těsnou porážku nelze holkám vůbec nic vyčíst, naopak
je můžu jedině pochválit, jak se o titul rvaly srdcem. Chyběl kousek...“
skou defenzivou, tak nevynucenými chybami Olomouce. A zahajovací sadu již favorit
bez větších problémů dorazil - 25:21 a 1:0.
Na tento vývoj reagovaly ženy UP mnohem
razantnějším vstupem do druhého dějství.
Přidaly důraz ve všech činnostech, naopak
Čadovy svěřenky citelně ubraly a po dvou
sériích tří bodů (0:3, 4:6 – 4:9) se dostaly výrazně dolů. Z nejhoršího pomohlo okamžité dotažení na 7:9, načež nejistota viditelně
přešla na stranu Teplého mančaftu. Ten
inkasoval uprostřed setu tvrdý úder, neboť
Gambová výtečně podávala a její parťačky
čtyřikrát vítězně zablokovaly. Nicméně
prudký obrat z 9:12 na 14:12 hned devalvovalo několik laciných hrubek AGELu, čímž
vedení znovu získal celek z hanácké metropole - 14:16. Úřadující mistryně republiky
se trápily v útoku i na přihrávce a skvělou
defenzivou na síti to nemohly zachránit,
tudíž soupeřky hrající tuto fázi komplexněji
srovnaly setový stav - 22:25 a 1:1.
Prostějovanky se nenechaly dílčím váháním
rozhodit a místo možných obav do toho
znovu naplno šláply zkraje třetí části obětavým urváním několika těžkých výměn
(z 2:2 na 6:2). Získaly tím zpátky předchozí
pohodu, zatímco častější chybovost přepadla sokyně. Jenže Napolitano a spol. byly
trpělivé, brzy nastala jejich šance vrátit se do
děje při korekci z 10:5 na 10:9. Přesto děvčata VK neztratila volejbalový lauf, aby novým náporem síly tornáda a umožněným
fantastickým servisem Hindriksen důrazně
rozhodly o osudu dílu číslo tři - 19:10. Rozklížený olomoucký ansámbl se zde absolut-

UP OL
VK PV

3:2

týmem dotlačil mančaft svými schopnostmi a zkušenostmi k dalšímu titulu.
Co do síly emocí je srovnatelný asi jen
s tím úplně prvním z roku 2009, rozhodstav série: 2:1
ně jej však lze považovat za suverénně
nejnáročnější,“ doplnil Chytil.
(son)
jak se utkání vyvíjelo...
Obsáhlejší rozhovor s šéfem VK Bodový vývoj - první set: 2:0, 2:3,
AGEL Prostějov přineseme v příštím 6:3, 6:5, 9:5, 12:6, 14:7, 14:9, 15:10,
vydání Večerníku. A na řadu přijdou i 19:10, 19:12, 21:12, 22:13, 22:16,
témata budoucnosti: kdo tým pove- 23:17, 25:17. Druhý set: 0:2, 1:3, 3:3,
5:4, 5:6, 7:6, 9:8, 9:10, 12:11, 14:12,
de z pozice prvního lodivoda, nakolik 22:13, 22:16, 23:22, 25:23.   
se změní hráčský kádr, jestli se podá 1:1, 1:3, 2:6, 4:6, 4:9, 5:10, 7:10, 7:12,
přihláška do kvalifikace Champions 9:12, 12:15, 12:19, 13:21, 14:23, 16:23,
League atd. „Tahle 16:25.     3:0, 3:2, 4:5, 5:8,
6:10, 9:12, 9:14, 10:18, 11:20, 13:22,
témata ještě mají 18:22, 18:24, 19:25. Pátý set: 2:2, 4:2,
svůj čas, ale co 6:5, 10:5, 10:7, 12:7, 14:8, 15:9.
půjde, to prozra- OLOMOUC Přísloví, že dvakrát nedím,“ slíbil Petr vstoupíš do téže řeky, pro volejbalistky
Chytil.
Prostějova v aktuálním ročníku nepla-

Finále číslo pět: neskutečné drama
VK PV
UP OL

zachovaly smutnou tradici

ně rozsypal a schytal debakl - 25:12 a 2:1.
Pro celý duel to však stále nic neznamenalo,
hostující družstvo se ve čtvrtém pokračování
mohlo klidně probrat. A přesně k tomu došlo hned na startu, kdy Košická třemi body
průběh mače zdramatizovala - 1:3. Ovšem
odpověď Agelek byla hlasitá. Zase se opřely o
super podání (tentokrát Herelové), famózní
obranné zákroky v poli i zdařilé útočné kontry, čímž v součtu daly sedm bodů za sebou
na 8:3! Asi přemíra euforie ale vedla ke ztrátě koncentrace a pohotové úpéčko bryskně
trestalo bleskovým vyrovnáním - 10:10. Nervydrásající řežba v neskutečné divácké atmosféře gradovala, další zápletkou se stal tlakový
únik domácí party na 14:11. Leč obhájkyně
extraligového stříbra znovu vstaly z mrtvých
(ze 16:13 na 16:16), vzápětí ještě jednou
i s pomocí šesti bloků přímo na zem. Brutální
osmibodová šňůra z 19:16 na 19:24 (!!) měla
přitom smrtící dopad a poslala finále do soudného tiebreaku - 20:25 a 2:2.
Olomoučanky měly po zázračném zvratu
i vzhledem ke dvěma zvládnutým pátým
sadám předtím v sérii jasnou psychickou výhodu. Navzdory tomu začala lépe prostějovská družina (3:1) a ačkoliv soupeřky rychle
manko zlikvidovaly, následný mega trhák z
3:3 na 10:3, posléze 13:4 definitivně zlomil
vývoj výjimečného spektáklu ve prospěch
Čadovy ekipy! Po úžasně zvednutých míčích celého kolektivu v obranné fázi se k brilantnímu ofenzivnímu výkonu rozparádila
Gambová, jež složila naprosto všechny své
smeče. A zlato nakonec přece jen urvaly volejbalistky VK AGEL Prostějov - 15:6 a 3:2!

tí. Naopak už poněkolikáté nedokázaly dorazit do vítězného konce utkání,
v němž vyrovnaly z 0:2 na sety na 2:2.
Další ztracený tiebreak po takovém
vývoji je navíc dvojnásob prekérní, neboť přišel v nesmírně důležitém třetím
mači finálové série UNIQA extraligy
žen ČR 201620/17. Rivalské družstvo
Olomouce uspělo 3:2, tím šlo do vedení 2:1 na duely.

původní reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Úvod? Jako na houpačce. První dvě výměny patřily domácím, další tři hostům
a následující čtyři zase úpéčku. Jeho hráčky na začátku střetnutí lépe podávaly,
přihrávaly i bránily a dělaly méně chyb,
proto se od stavu 6:5 pevně chopily otěží.
Agelky vinou špatného příjmu a kvanta
nevynucených hrubek vůbec nestačily,
již uprostřed vstupního dějství nabraly
výraznou ztrátu - 14:7. Navíc místo zkvalitnění přišla zanedlouho ještě větší krize,
tudíž zahajovací sada hrozila debaklem
- 19:10. Ten zažehnalo až vzpamatování
VK v závěru, leč na záchranu bylo pozdě
– 25:17 a 1:0.
Zkraje druhé části se zdálo, že prostějovský tým konečně chytil plné tempo.
O menší výhodu ale záhy přišel novou
várkou zbytečných zaváhání, jež nepří-
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„Vypadá to, že jinak než 3:2 po ztraceném vedení 2:0 nad Prostějovem ani neumíme vyhrát... Vývoj byl opět takový, což je hodně o hlavách. Holky prostě umí bojovat a dokážou
se s takhle vyrovnanými bitvami úžasně porvat. První dva sety jsme výborně servírovali,
tím soupeře dost zatlačili. Potom si ale hosté na naše podání zvykli, my jsme přestali hrát
tak agresivně a opatrnějším přístupem nebyl náš volejbal natolik důsledný. Je těžké udržet maximální koncentraci proti tak silnému soupeři tři sady v řadě, každopádně tiebreak
jsme zvládli zase skvěle. Šli jsme do něj s tím, že nemáme co ztratit, a naše větší uvolněnost
rozhodla. Jde o nesmírně důležité vítězství, neboť v případě porážky by naše situace v celé
sérii byla hodně složitá. Teď naopak máme velkou šanci.“

@ B  QUWU<  =+,>UX89B=.*
„Všechny herní činnosti byly vyrovnané, pouze na bloku byli domácí mírně lepší. Po
zvratech ve vývoji celé bitvy rozhodovala až pátá sada, kde jsme hůř přihrávali, následně
alibisticky útočili a nabírali pořád větší manko. Cítím velké zklamání. A je až tragikomické, že jsme znovu podlehli v tiebreaku poté, co se nám povedlo smazat ztrátu dvou setů.
Týmu citelně chybí osobnost, takto důležité utkání začneme hrát rozklepaně, a jakmile
jde vyrovnaně do tuhého, porazíme se v podstatě sami. Proto jsem vzal družstvo hned
po skončení zápasu do kabiny, abych k němu hodně tvrdě promluvil v zájmu všeobecné
mobilizace na zítřek. Stále jsem přesvědčený, že i po těžkém a navíc ztraceném pětisetovém střetnutí jsme schopni ve čtvrtém duelu série odvést lepší výkon než dnes a rvát se
o vítězství. Holky se ale musí zdravě naštvat, opravdu zabrat na absolutní maximum, ne
se bát a být ustrašené. K tomu jsem se je snažil důraznou domluvou bezprostředně po
konci vyburcovat.“
jemně srážela jeho herní snažení (z 1:3
na 5:4). Průběh byl alespoň vyrovnaný,
neboť Olomoučanky ztratily svou převahu zejména kvůli mnoha zkaženým servisům. Těsné skóre se přelévalo ze strany
na stranu, než evidentně klidnější výběr
UP zavelel k nové zteči. Platilo přitom
jedno: jakmile podal do hřiště, měl jasně
navrch. Čadovy svěřenky znovu zahučely
do těžkého zmaru a mizerným výkonem
soupeřkám doslova darovaly klíčový prostředek setu, přičemž osm inkasovaných
bodů za sebou (z 14:13 na 22:13!) mělo
fatální důsledky. Ani mohutně zlepšená
koncovka pak už nepříznivý vývoj duelu
neodvrátila, byť úřadující mistryně republiky obrovským vzepětím dotáhly na
nejtěsnější rozdíl 23:22! Úplný finiš zatlačené protivnice zvládly - 25:23 a 2:0.
Nicméně šlo vypozorovat, že vysokoškolačky v téhle fázi značně znejistěly,
zatímco hostující družina našla cestu do
zápasu. Sice pozdě, ale přece. Za obrozením stál pronikavý posun absolutně všech
činností do vyšší dimenze a mnohem víc
problémů řešila Teplého parta (1:3, 2:6,
4:9). Se získaným náskokem sice AGEL
nenakládal bezchybně, avšak pořád vedl
minimálně tříbodovým rozdílem. A když
poté výborně zaservírovala Hindriksen,
přišel stěžejní únik z 12:15 na 12:19 následovaný suverénním ovládnutím posledních minut sady - 16:25 a 1:2.
Bohužel Prostějovu vůbec nevyšel
start do čtvrtého dílu, rival tím pádem

okamžitě prchnul na 3:0. Naštěstí šlo
o krátkodobý výpadek vékáčka, které
jinak hrálo velice dobrý volejbal nejvíc
podpořený neprostupnou defenzivou.
Domácí plejerky strádaly, kupily jednu
minelu na druhou, v hlubokém útlumu
rychle o náskok přišly a místo toho nabraly ještě větší manko - 6:10. Výkon obhájkyň zlata navíc gradoval, po několika
fantastických výměnách světelná tabule
ukazovala 10:18. Načež bezradný sok
s celou sadou těžko mohl něco účinného provést, byť přece jen zazlobil šňůrou
pěti bodů (z 13:22 na 18:22). Vzápětí ale
přistál direkt na opačné půlce palubovky
- 19:25.
Šlo se tedy do rozhodujícího tiebreaku
a vězte, že papírové favoritky v letošní
sezóně dosud žádný nevyhrály. S touto
psychickou zátěží musely vnitřně bojovat, naproti tomu soupeřky zase přišly
o dvousetové vedení. Premiérový minibrejk urval ve svůj prospěch soubor
okolo kapitánky Dudové (z 2:2 na 4:2) a
ačkoliv Agelky nepřestávaly dřít, chybělo
jim při hodně dobré obraně úspěšnější zakončení z protiútoků. Olomoucké hráčky
se překonávaly v obětavosti, při podání
Struškové udeřily čtyřbodovou sérií z 6:5
na 10:5 a bylo vymalováno. Úplný závěr si
mentálně silnější kolektiv bezpečně pohlídal – 15:9 a 3:2.
Statistiky z utkání najdete na straně 22,
kompletní čísla zápasu pak hledejte na
www.vecernikpv.cz

Finále číslo čtyři: oslavu Olomouce
ODROVNAL skvělý výkon vékáčka
UP OL
VK PV

0:3

stav série: 2:2

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

OLOMOUC Takhle hraje skutečný
Prostějov! Volejbalové Agelky vystřihly
ve čtvrtém duelu finálové série UNIQA
extraligy žen ČR 2016/17 perfektní výkon, v Olomouci unesly tlak hrozícího
konce sezóny a místo porážkové tečky
znamenající výsledkové fiasko odvezly
z palubovky krajského soka jednoznačný triumf. Zápasové skóre tím vyrovnaly na 2:2.

původní reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Úvod čtvrtečního duelu byl sice vyrovnaný, ale hned šlo cítit, že se oproti středě
něco podstatného změnilo. Agelky totiž
do střetnutí vstoupily s mnohem lepším
výkonem i podstatně větším srdcem,
což se od stavu 6:6 začalo projevovat.
Kvalitní servis dostával soupeřky pod
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„Holky byly asi přemotivované. Strašně moc chtěly, ale na úkor přemýšlení a koncentrace.
Často jsme tak zakončovali bezmyšlenkovitě tvrdě, jenže přímo do bloků soupeře, který
se na nás dobře připravil. Chybělo nám víc chytrosti. Zápas přitom rozhodla koncovka
prvního setu. Kdybychom tu získali, mohlo se všechno vyvíjet úplně jinak.“
@ B  QUWU<  =+,>UX89B=.*
„Nastoupil za nás úplně jiný mančaft než včera. Samozřejmě ne složením, ale přístupem.
Vyvíjeli jsme velký tlak podáním, k tomu hráli výborně v obraně i v útoku a celkově domácí jasně předčili všemi činnostmi. Ustrašený výkon z předchozího utkání jsme nechali
daleko za sebou, holky do toho šly na maximum a přitom uvolněně, jak tyhle důležité
zápasy vyžadují. Což rozhodlo.“
tlak, přidalo se několik vítězných bloků
a kompaktněji působící hosté během
chvíle utekli na 9:14. Trochu zaskočené
družstvo UP dokázalo přitvrdit rovněž
podáním až po polovině zahajovací sady,
zato razantně. Velké znejistění Prostějova na přihrávce vedlo k náhlé neschopnosti překonat obranu a skóre se rázem
přelilo na druhou stranu (z 13:18 na
20:19). Tím došlo na dramatickou koncovku, kterou i díky perfektně zvládnuté
poslední výměně dlouhé skoro minutu
uchvátily do své moci dlouholeté šampiónky Česka - 23:25 a 0:1.
Psychickou výhodu navíc přenesly i do
druhé části, kde stav 1:0 okamžitě zvrátily
na 2:5. Nicméně Olomoučanky v téhle
fázi už nebyly horší a naopak se viditelně
chytaly, což zdokumentoval následný
kontr na 7:6. Bitva o každý míč pokračovala, vzor houpačka - 7:9. A tato další
otáčka už Teplého svěřenky poznamenala. Parádně zaservírovala Frigo, protivnice vyrobily pár nevynucených hrubek a
náskok bleskově poskočil do slibného šestibodového rozdílu - 8:14! Čadův tým se
mohl opřít o všechny kvalitativně dobré

činnosti, v porovnání s předchozím dnem
přitom neměl slabinu ani individuální. Rivalky samozřejmě nic nevzdávaly, ovšem
po snížení na 14:17 favoritky znovu přitopily pod kotlem. A závěr setu měly pevně
v moci - 18:25 a 0:2.
Klíčové bylo ani ve třetím dějství nepolevit, protivnicím nedat takzvaně čuchnout.
To se zprvu dařilo náramně, neboť dění na
hřišti odstartovalo pět bodů při vymazleném podání Herelové. Taková převaha se
ideálně hodila pro pokračující dominanci,
leč děvčata v modrých dresech logicky
odmítala rezignovat (z 0:5 na 4:7). Nový
úder Hindriksen a spol. v podobě trháku na 4:11 je však ještě víc zmrazil, jenže
v ten moment se tvrdě srazily hlavami při
obětavém polařském zákroku Kovářová
s Casalis a minutu to s oběma vypadalo
zle. Naštěstí mohly pokračovat ve hře,
byť otřesené. A celý bezvadně fungující
mančaft AGEL navzdory téhle nemilé
epizodce nemilosrdně zadupal marné vysokoškolačky do země - 16:25 a 0:3!
Statistiky z utkání najdete na straně 22,
kompletní čísla zápasu pak hledejte na
www.vecernikpv.cz
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RAYSHAWN LARON SIMMONS

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství pro Večerník

Ladislav VALNÝ
Na dvouciferné číslo v počtu vyhraných zápasů se svěřenci kouče Cholevy dostali až v posledním kole skupiny
play-out. V průběhu sezóny čekali
opakovaně na úspěch i několik měsíců. A třeba s hodně průměrným klubem z Jindřichova Hradce, který v konečném účtování obsadil desáté místo,
nevyhráli ani jedno vzájemné utkání.
Stejně tristní je i vystoupení Prostějova v pohárové soutěži, kde Orli sice
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PROSTĚJOV Rekord v nejmenším počtu výher basketbalisté
Prostějova nepřekonali. Například v sezóně 2010/2011 uspěli hráči
Svitav za celou sezónu v sedmi zápasech a plzeňští dokonce pouze
v pěti. To je však jediné pozitivum vystoupení Orlů v Kooperativa
NBL 2016/2017.

Pouze čtyři body dělily amerického rozehrávače ve
službách prostějovských Orlů od triple-double.
Simmons v pátečním střetnutí proti Brnu rozdal rovných deset asistencí a exceloval také na
doskoku, kde rovněž dosáhl na dvoucifernou
hodnotu. Čtyřikrát získal míč v útoku pro
opakovanou střelu a vybojoval několik faulů.
Škoda, že neměl o něco přesnější mušku, i tak
mohl být se svým výkonem a konečně i vítězstvím
modrobílých barev právem spokojený.
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    POSLEDNÍ ŠANCÍ

OREL

Petr
DOKOUPIL

letos slavíme jubileum...

basketbal

obsadili čtvrté místo, ovšem pouze
díky pořádání finálového turnaje.
Jako pořadatelé byli basketbalisté nasazení přímo do semifinále. Následovaly dvě vysoké porážky. S Opavou o
dvaadvacet a s Pardubicemi dokonce
o propastných devětatřicet bodů.
Po základní části měli Orli na svém
kontě osm zářezů, postup do skupiny A1 jim unikl o tři výhry. Následující výkony ve skupině o 7. až
12. místo a v play-out ale ukázaly, že
momentálně tým na nejlepší nemá.
V šestnácti dalších zápasech uspěli
pouze ve dvou případech, pokaždé
s Brnem. A poslední výhru navíc

 ###%#    #3
3&##.&&   &%#
   Foto: www.orliprostejov.cz

získali proti výrazně oslabenému
soupeři, kterému chyběly největší
opory.
Sečteno, podtrženo – Orli v Kooperativa NBL propadli. Je to čistá pětka, kterou musí vzít klub jako realitu.
Stejně jako ve škole mají všichni za-

Radek
PUMPRLA
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Prostějov po Dyckovi ztratil na poslední chvíli

i Fitzpatricka
RYCHLÝ

Peterka má
)*%9>+
Hradec Králové (lv) - Finálový
turnaj první ligy vyhrál Hradec Králové, když dokonale využil domácí
prostředí. V semifinále Královští
Sokoli porazili Lokomotivu Plzeň
75:63 a v rozhodujícím utkání přehráli nymburské béčko 97:91. „Nešlo nám o to jen postoupit do baráže
o Kooperativa NBL. My jsme chtěli
soutěž vyhrát a to se podařilo. Můžeme být spokojeni,“ prohlásil trenér vítězů Lubomír Peterka. V semifinále jeho svěřenci přetlačili Plzeň,
která ještě v poločase vedla. Pak ale
neodolala domácímu náporu. Ve
finále si Sokoli vypracovali klíčový
náskok už ve třetí čtvrtině. Výrazně
k tomu dvaatřiceti body pomohl
bývalý prostějovský hráč Ondřej
Peterka, který naznačil před baráží
velkou střeleckou formu.

Y99$)9
loòského finále
Opava, Děčín (lv) - Jediné vítězství
chybí basketbalistům Nymburka a
Děčína k postupu do finále Kooperativa NBL. Obhájce z Nymburka
sice v Opavě ztratil třetí semifinále,
přesto vede 3:1 na zápasy a s největší pravděpodobností už v následujícím duelu na domácí palubovce sérii ukončí. Stejným poměrem vede
nad Pardubicemi Děčín. Dvakrát
využil domácí prostředí, i když čtvrté střetnutí vyhrál pouze 66:65. Série se ale stěhuje do Pardubic a není
vyloučeno, že se ještě může pořádně
natáhnout.

interesovaní možnost složit reparát
v baráži. Ne že by tím nějak vylepšili
pachuť ze zpackaného ligového ročníku. Pouze by prolezli s odřenýma
ušima do dalšího, kdy to může být
všechno jinak... A je to teď to nejdůležitější!

PROSTĚJOV Výsledky dvou zápasů určí posledního účastníka
Kooperativa NBL pro příští sezónu. Celek Orli Prostějov narazí v baráži na Královské Sokoly
z Hradce Králové. První duel se
odehraje v hale Sportcentra DDM
už tento pátek 12. května od 18:00

hodin. Fanoušci basketbalu mají
na tento veledůležitý až existenční
duel volný vstup.
„Máme poslední možnost, jak sezónu alespoň částečně zachránit. Celý
tým je odhodlaný udělat pro záchranu maximum. Baráž bude o hlavě a
odhodlání. Věřím, že to zvládneme,
i když nám ze sestavy vypadl jeden
z nejlepších hráčů,“ přibližuje atmosféru v kabině trenér Zbyněk Choleva, který bude postrádat Briana
Fitzpatricka. Pivot se zranil v minu-

lém zápase proti Brnu, čímž se jen
dovršuje letošní neblahý osud Orlů.
Hradec Králové dlouhodobě patří
mezi prvoligovou elitu. Již v uplynulých dvou ročnících bojoval v baráži o postup do extraligy. Po sezóně
2015/2016 došlo v týmu k velkým
změnám hráčského kádru s cílem
tým posílit a vyhrát první ligu, zajistit si účast v baráži o nejvyšší soutěž,
Kooperativa NBL. „Uspět v přímém
souboji s posledním týmem z extraligy
a probojovat se do nejvyšší soutěže je
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PRÙMÌR BODÙ NA UTKÁNÍ

Jacobs E.
Simmons R.
Sehnal M.

14,0 Jacobs E.
12,6 Simmons R.
8,7 Norwa M.

PRÙMÌR DOSKOKÙ NA ZÁPAS

5,2 Peterka O.
5,0 Faifr S.
6,0 Majerík P.

prioritou našeho celku,“ říká vedení
východočeského klubu.
Největšími oporami jsou Ondřej Peterka, který do Hradce Králové odešel
před rokem právě z Prostějova, zkuše-

16,5 Peterka O.
11,5 Švandrlík L.
10,3 Faifr S.

6,5
5,4
4,5

ný Peter Majerík nebo kvalitní střelec
Samuel Fajfr. „Víme, jaký soupeř nás
čeká. Ale potřebujeme se soustředit
především sami na sebe. Na náš výkon,“ říká před baráží Choleva. (lv)
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PROSTĚJOV Pouze se sedmičkou
hráčů přicestovalo Brno minulý pátek k zápasu šestého kola play-out Kooperativa NBL do Prostějova. Citelné
oslabení dokázali basketbalisté Prostějova potrestat a po necelých dvou
měsících zažili pocit vítězství. Protivníka porazili 86:77, když rozhodující náskok získali ve třetí čtvrtině.
V průběhu střetnutí ale přišli o Briana
Fitzpatricka, který si přetrhl křížové
vazy a sezóna pro něj skončila.

Ani ze střídačky už svým spoluhráčům
nefandil Torrence Dyck, jehož zranění nohy se nelepšilo a předčasně se
vrátil do Spojených států amerických.
I bez jeho podpory domácí vstoupili
do zápasu o něco lépe. Brnu chybělo
několik hráčů. Kvůli zranění nebyl na
soupisce Michal Křemen nebo Kevin
Ware. Oslabení Orli využili k vedení
19:15 po prvních deseti minutách.
Druhá čtvrtina patřila hostujícímu výběru, když svůj bývalý tým trápil především
Jan Tomanec. Vysoký pivot zaznamenal dvacet bodů a deset doskoků a držel Brno na dostřel. Velkou zkušenost
využil především při podkošových soubojích, kdy si často došel pro faul a téměř
neomylně bodoval z trestných hodů.

Těsně vedení 38:36 přesto prostějovští
basketbalisté udrželi až do poločasu.
Klíčová byla následující desetiminutovka. Po návratu z kabiny Orli svého
soka přitlačili, klíčovou roli sehrál Petr
Dokoupil. Úvodní dva body Simmonse podpořily jeho dvě přesné trojky a ty
znamenaly dvouciferný náskok. Ve 28.
minutě dokonce Prostějov vedl 62:48 a
do poslední čtvrtiny vstupoval s náskokem jedenácti bodů - 64:53. Brno se ani
za tohoto stavu nevzdalo a čtyři minuty
před koncem po trojce Keretselidzeho
snížilo na rozdíl čtyř bodů. Domácí sestava ale dokázala v pravou chvíli bodově odpovědět a v koncovce si pohlídala
své desáté vítězství v sezóně.
(lv)
Statistiky z utkání najdete na straně 22
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„Jsme hrozně rádi za vítězství po tak dlouhé době, byť Brno nebylo kompletní. Jsme v situaci, kdy bereme opravdu každou výhru a je to příjemné
zvláště před baráží o udržení soutěže. Měli jsme úseky, které byly výborné, a hráčům se opravdu dařilo. Některé pasáže byly méně povedené, ale
s tím se potýkáme delší dobu. Nejhorší byla situace, kdy se zranil Brian
Fitzpatrick.“

[Y89\]^Y< =+\Z
„Přijeli jsme díky zraněním ve velice úzké sestavě, ale moji hráči se toho
zhostili výborně. Přestože nevyhráli, statečně bojovali až do poslední
minuty a zápas nevzdali, čehož si cením. Prostějovu přeji štěstí v baráži.“

$!   #  _%

       : 

PROSTĚJOV Poprvé v novodobé historii si basketbalisté
Prostějova nechtěně prodlouží sezónu v zápasech o udržení nejvyšší soutěže. Podobnou zkušenost má ze současného kádru pouze Petr Dokoupil. Ten si zahrál baráž v sezóně
2011/2012, kdy nastupoval v opavském dresu. „Tehdy jsme hrát... To je docela zvláštní, tak by to rr Takže problémy v zápasech
být asi nemělo.
o udržení si nepřipouštíte?
nechytili začátek sezóny. Prohrálo se snad deset zápasů v řadě
rr Právo startu mají prvoligoví „Nejlepší prvolia už se to vezlo,“ pátrá v paměti Dokoupil.
finalisté. Bez ohledu na to, zda se gové týmy mají
matuji. Ani na to, kolik zápasů to tehdy
bylo, jakým se hrálo systémem. V hlavě
pro Večerník zůstalo, že jsme se nakonec zachránili,
což bylo to jediné, co se počítalo.“
Ladislav VALNÝ
rr Byla to čtyřčlenná baráž, všech
rr Jak vzpomínáte na zápasy o šest zápasů jste vyhráli...
udržení?
„A letos se ještě ani neví, kdo baráž
„Popravdě řečeno, už si to moc nepa- bude hrát, jakým způsobem se bude

exkluzivní rozhovor

přihlásí oba nebo jeden. Jaké budou prostějovské šance?
„To není o našich šancích. Rozdíl
mezi soutěžemi je docela velký. Někteří kluci od nás v první lize hostují a
sami to ví. Můžeme si to pokazit jedině sami, pokud bychom baráž nějak
hrubě podcenili. To se ale nestane!“

slušné soupisky,
soutěž hrají zkušení kluci. Ale
přece jen trénují
dvakrát týdně,
první liga je níž.
To se musí projevit.“

   

letos slavíme jubileum...

Úterý 9. května 2017
www.vecernikpv.cz
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Boxeři tradičně padli v Děčíně a nejspíš přišli o stříbro
DĚČÍN, PROSTĚJOVVraceli se s prázdnou... Prostějovští boxeři, usilující o zisk stříbrné medaile, první šanci na zisk medaile nevyužili. Na
severu Čech totiž potřebný bod nezískali a navíc odjížděli značně
znechuceni.„Tam je to pořád dokola. Dvojice rozhodčích Novotný,
Kachič nás zase zařízla,“ krčil bezmocně rameny Petr Novotný, trenér prostějovských rohovníků. Při současné výhře bratislavského
Ružinova se tak Prostějov sesunul v tabulce na třetí příčku.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Výprava z Hané tentokrát postrádala
slovenské opory Viliho Tanka a Erika
Tlkance. „Byli na velkém mezinárodním turnaji v Polsku. Přesto jsme měli

sestavu na vítězství, bohužel nás ořezali
neskutečným způsobem,“ čílil se Petr
Novotný. „Zvláště Ondra Schilder měl
zápas s Moskalem jasně vyhraný. Dobře
zaboxoval i Ivachov se Zezulkou,“ vypočítal trenér BC DTJ tři zápasy, které

podle jeho názoru měly skončit výhrami jeho svěřenců.
Místo Tanka nastoupil v nejnižší váze
prostějovský rodák Ondra Dudek
a jelikož neměl soupeře, tak vyhrál bez
boje. V duelu Erika Hulieva s Lukášem
Dekýšem šlo o odvetu a ta se povedla
domácímu borci. „Nečistý zápas, oba
se rvali, ale Lukáš nebyl ve své kůži,“
okomentoval souboj Novotný. Další
body připsal Patrik Baláž, když porazil
Beneše. „Patrik si s nezkušeným soupeřem pohrál a jasně zvítězil,“ komentoval
Novotný.

Vedení Prostějova ale nezapadlo do
režie večera. „Pak byl zápas Ondry
Schildera s Moskalem. Ondra ho mydlil,
Moskalovi tekla krev, musel být ošetřován. Nechali ho doboxovat a ještě mu
dali výhru! To nepochopím,“ kypěla krev
v Petru Novotném ještě dva dny po utkání. Další zápas mezi Pavelkou a Boykem
byl podle očekávání jasnou záležitostí
děčínského rohovníka Boyka. Stav na
6:6 srovnal Marek Andrýsek, jenž jasně
předčil Dušana Kabáta. „Marek předvedl
perfektní výkon a s Kabátem si pohrál,“
chválil Novotný.

Rozhodnutí tak mělo padnout v posledních dvou vahách. Tomáš Ivachov se
postavil polské posile Severočechů Wierzejewskimu. „Tomáš předvedl perfektní
výkon a podle mého názoru vyhrál.
Bohužel byli rozhodčí jiného názoru...,“
láteřil Novotný. V supru hájil barvy DTJ
Michal Zezulka, který se rval ze všech
sil, ale Bodziecha nestačil a Prostějov tak
prohrál 6:10.
Boxerům z Hané zbývá odboxovat
jeden zápas v Ústí nad Labem a to
už tuto sobotu 13. května. Na druhý
Ružinov ztrácejí borci DTJ jeden bod

a tak jim stačí ke stříbru remíza. „Já
se rozmýšlím, jestli tam vůbec pojedeme! Ústí pořád něco vymýšlí. Odkládají
zápasy z důvodů zraněných, kteří mají
sádry ke krku a pak za týden boxují. Ono
je v podstatě jedno, jestli jste druhý nebo
třetí, počítá se jen titul. Že bychom do
Ústí nejeli, je dost reálné,“ neskrýval znechucení z poměrů v českém boxu Petr
Novotný.
(zv)
Statistiky z utkání a tabulku boxerské
extraligy najdete na straně 22

Kostelec dobyl horkou ivan\ickou
Tsná porážka v Napajedlech:
Sokol II. ukon\il sezónu se ctí p du a slaví BRONZ!
PROSTĚJOV, NAPAJEDLA Ještě že
už je konec... Jarní soužení prostějovských házenkářů završilo poslední
vystoupení v Napajedlech. V kontextu předchozích vysokých porážek se
očekával další nářez. Hráči Sokola II.
však v sobě našli zbytky hrdosti a závěrečný duel hrubě nevydařené sezóny
odehráli bojovně až do konce.
„Za dané situace mohu mančaft jen pochválit. Nezabalili jsme to a makali až do
poslední minuty,“ okomentoval jednobrankovou porážku Svatopluk Ordelt,
jenž musel sám nastoupit a vstřelil i jeden
gól. Házenkáři Sokola II. neodjížděli k zápasu s Fatrou v optimistickém rozpoložení. „Nepočítali jsme s bodovým ziskem,

zvláště když nám v té kalvárii chyběli zase
další hráči,“ potvrdil hrající trenér Svatopluk Ordelt.
Domácí tým podle očekávání zahájili
náporem, ale Prostějovští se dokázali držet. V polovině první třicetiminutovky
byl stav nerozhodný 7:7. „Pak jsme se
ale dopustili několika technických chyb
a v poločase jsme ztráceli sedm branek,“
komentoval Ordelt. Jasný průběh konce prvního dějství však domácí plejery
jakoby ukolébal a hostující sestava, která
neměla co ztratit, to vycítila. „V první půli
se zranil Lukáš Münster, takže jsme do
druhé šli jen se dvěma hráči na střídání.
Prohrávali jsme dokonce o deset branek, ale v závěru jsme začali dotahovat.

Nakonec to skončilo jen o gól a při troše
štěstí jsme mohli i remizovat,“ popisoval
průběh Svatopluk Ordelt, jenž dodal:
„Škoda že jsme nakonec na bod nedosáhli. Kluci si ale za druhou půli zaslouží
pochvalu. Opravdu si hrábli a výkon byl
perfektní. Všichni se semkli, snažili se
a nevzdali to.“
Sokol II nakonec obsadil v konečné
tabulce až desátou příčku a je to umístění, které zapříčinilo zvláště tragické
jaro. Ve druhé polovině soutěže se
totiž Sokol II radoval pouze z jediné
výhry, přesto ale příslušnost ke třetí
(zv)
nejvyšší soutěži uhájil.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
druhé ligy najdete na straně 22

IVANČICE, KOSTELEC NA HANÉ
Kostelečtí házenkáři uzavřeli skvělé
jaro parádním úlovkem. Na půdě
Ivančic vyhráli čtyřgólovým rozdílem, což jim nakonec přihrálo konečnou třetí příčku druholigové tabulky!
„Před sezónou bychom takhle vysoko nikdy nepomýšleli. Nakonec se
nám to podařilo, což je parádní výsledek,“ usmíval se Jiří Grepl, strůjce
kosteleckého zázraku.
Do Ivančic přitom odjížděli Kostelečtí
bez Dostála a Milana Varhalíka, tedy
velmi důležité osy mužstva. „Fungovala nám ale obrana a výborně zachytal
Mayer. To byl základ úspěchu,“ poznamenal Grepl.

Hostující tým zaskočil domácí partu
rychlými protiútoky. Křídla Dořičák
a Přikryl dokonale rozvracela ivančickou obranu. Hostující tým si tak
držel náskok a Ivančice byly nečekaným vývojem překvapeny. „Zdálo se
mi, že soupeř ztrácel sebedůvěru. Asi
náš odvážný výkon nečekali,“ komentoval dvoubrankový náskok po první
polovině Jiří Grepl.
Kostelečtí pokračovali v soustředěné
hře i po změně stran a pořád si udržovali od stále nervóznějšího soupeře náskok. „Bylo nás málo, měl jsem
trochu obavy, jestli vydržíme. Kluci
to však zvládli a získaný náskok dokázali v hektickém závěru pohlídat,“

chválil své svěřence Jiří Grepl, jenž
pokračoval: „Výhry si velmi cením.
V Ivančicích se nám nepodařilo zvítězit několik let, alespoň já si to ani
nepamatuji. Navíc nám chyběly dvě
důležité spojky. Kluci to ale odmakali
a já jsem navýsost spokojený.“
Čtyřbrankové vítězství nakonec posunulo kostelecký výběr v konečné
tabulce na třetí příčku právě před
Ivančice. „Celou sezónu jsme se potýkali s určitými problémy. V daných
podmínkách považuji naše konečné
umístění za skvělý výsledek,“ uzavřel
Jiří Grepl.
(zv)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
druhé ligy najdete na straně 22

Nohejbalisté Prostějova se skalpy Přerova i Zruče!
V tabulce se Sokol I posunul na čtvrté místo

PROSTĚJOV Skvělý víkend! Prostějovští nohejbalisté v domácím
prostředí neztrácejí.Tuto skutečnost a vynikající bilanci potvrdili i ve
dvou po sobě jdoucích duelech uplynulého víkendu. Nejprve v sobotu rozstříleli rivalský Přerov, aby si o den později vyšlápli na doposud neporaženou Zruč-Senec. V průběžné prvoligové tabulce se
tak svěřenci trenéra Richarda Beneše posunuli na čtvrtou příčku.

původní
reportáže
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
Do sobotního utkání s Přerovem nastoupili prostějovští hráči ve značně
kombinovaném složení, když chyběly
stabilní opory Wiesner, Klaudy
a Roba. „Hráči, kteří dostali šanci, je
však nahradili skvělým způsobem
a vynikajícím výkonem nedali soupeři
šanci,“ chválil přístup mužstva Richard
Beneš, trenér prostějovského týmu.
Obavy z nesehranosti nově poskládaných sestav se ukázaly jako liché.
Útočně laděný pár Matkulčík - Ftačník
nedal přerovské dvojici pražádnou

šanci. „Zejména druhý set byl opravdu
exhibicí domácí dorostenecké dvojky. Kluci povolili soupeři pouze tři
míče,“ přiblížil lodivod. Druhá dvojka
ve složení Příhoda - Kolář si rovněž
nevedla špatně, zkušeným bratrům
Miklíkovým vzdorovala, ale nakonec
zkušenost a protřelost hostů slavily
úspěch a bylo srovnáno na 1:1.
Jako rozhodující pro konečný
výsledek se ukázaly trojice. Obě
skončily výhrami Prostějova.
„Obě sestavy Valenta, Ftačník, Kolář,
tak i Matkulčík, Příhoda, Deutsch
si poměrně snadno po výborných
výkonech připsaly vítězství,“ okomentoval Beneš. Sokol I tak vedl 3:1.
Další bodík přihrála dvojka Valenta
- Deutsch po dramatickém průběhu
rozhodující sady. Pátý korálek navlékl
zkušený Valenta, když vyškolil mla-

dého Přerovana a vedení 5:1 dávalo
jistotu remízy.
V otočených trojkách to chvílemi vypadalo na ukončení zápasu, ale soupeř
byl proti a po velmi bojovném výkonu
porazil trojku vedenou Ftačníkem.
Co se nepovedlo „Ptákům“, dokonali Matkulčík, Příhoda a Deutsch.
„Proměňovali všechny útočné šance
a nedali soupeři šanci,“ poznamenal trenér
Sokola I, jenž si pochvaloval výkon svých
svěřenců. „Kluci k utkání přistoupili
zodpovědně a soustředěně. Jejich výkon
místy snesl ty nejpřísnější parametry.“
Cenný skalp favorita

O den později nastoupili Prostějovští
proti jednomu z největších favoritů
celé soutěže. Výběr Zruče-Sence den
předtím nasadil kanára Modřicím a na
Hanou přicestoval o den dříve. „Oproti
Přerovu nás posílil Wiesner, ale chyběli
Klaudy, Roba a Kolář. Hráči ovšem
podali vynikající výkon, za který byli
odměněni vítězstvím,“ líčil Richard
Beneš. Vzhledem k příjezdu Wiesnera se
opět měnilo složení jednotlivých sestav.

S PV
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6:2
6:3

První dvojka ale byla stejná a Matkulčík
s Ftačníkem zvládl vstup beze ztráty setu.
Velmi dobrý výkon předvedla i dvojka Wiesner, Příhoda a bylo to 2:0. Ještě
veseleji bylo po prvních trojkách. Sestava
Valenta, Ftačník a Wiesner navýšila již
na 3:0! Hostující parta však flintu do žita
nehodila. Trojka vedená Matkulčíkem si
tentokrát nedovedla s obranou soupeře
poradit a soupeř snížil - 3:1. Prostřední
část prostějovským hráčům nevyšla,
neboť nejprve vložená dvojka Valenta Deutsch podlehla po velkém třísetovém
boji (3:2) a recept na soupeře v singlu
nenašel ani čerstvý vicemistr v singlu
juniorů Příhoda a soupeř srovnal stav
zápasu na 3:3. Další průběh zápasu již byl
pod kontrolou výborně hrajícího týmu

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Jakub Fta.ník ml o víkendu skvostnou fazónu.

Prostějova, který vyhrál obě otočené
trojice, načež v předposledním utkání
zápasu rozhodla o výhře 6:3 a zisku obou
bodů dvojka Ftačník - Matkulčík!
„Kluci přistoupili k zápasům naprosto
soustředěně a bojovně s cílem bodových
zisků, což se nakonec v obou zápasech
podařilo. V útoku musím vyzvednout
hru obou, vlastně tří smečařů Ftačníka,
Matkulčíka a v neděli Wiesnera, což byl
základ celé hry. Pochopitelně výborně
zahráli i všichni ostatní hráči v čele

Zdenk Vysloužil

s kapitánem celku Valentou. Pokud takto
budeme hrát i venku, nemůže nám postup do play-off uniknout, ale to již značně
předbíhám,“ krotil vlastní euforii Richard
Beneš.
V příštím kole čeká jeho svěřence ten
nejtvrdší možný oříšek, když cestují
do Žatce, loňského extraligisty, majícího v sestavě úřadujícího mistra
světa Ondřeje Víta.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis druhé ligy najdete na straně 22

vyhrál debla Avizovaný kou\
Krasojezdecký svátek Veselý
na tureckém turnaji ATP nepijde...
v Němčicích nad Hanou

NĚMČICE NAD HANOU Oddíl TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou bude tuto sobotu 13. května pořádat Mistrovství České republiky
v krasojízdě žáků. Vzhledem k tomu, že místní krasojezdci patří v této
kategorii mezi absolutní tuzemskou špičku, očekává se slušná medailová žeň!
Ve všech třech kategoriích - žáci, žákyně, žákyně dvojice - budou domácí
závodníci nastupovat s ambicemi na nejvyšší stupně. Mezi páry jsou jasnými adeptkami na zisk mistrovského titulu domácí děvčata Alena Florová
a Michaela Vosičková, která získala na nedávném šampionátu juniorů bronz.
V kategorii žáků je jasným favoritem Jan Buriánek, který dosud suverénně ovládl všechny závody letošní sezóny. O stříbro pak bude bojovat Pavel
Bartošík a sbírat zkušenosti bude v devítičlenném finále i jeho bratr Michal.
Jednoznačně nejdramatičtější boj o titul bude v kategorii žákyň, kde může
reálně na titul pomýšlet hned čtveřice závodnic, z nichž jsou dvě domácí Alena Florová a Michaela Vosičková. Prvně jmenované se v průběhu sezóny
podařilo několik závodů vyhrát a půjde do závodu jako největší favoritka.
Druhá se párkrát v sezóně dostala na stupně vítězů, ale ten nejvyšší jí zatím
uniká, o to větší bude mít motivaci. Ve finálové desítce je budou doplňovat
ještě Helena Pompová a Kateřina Vosičková, jenž se po celou sezónu pohybovaly těsně za nejsilnější čtveřicí.
Šampionát se koná v němčické sokolovně od 10:00 do 14:00 hodin. Pořádající oddíl TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou zve širokou veřejnost,
aby podpořila domácí naděje v boji o mistrovské tituly.
(zv)

ISTANBUL, PROSTĚJOV
V Druhý turnajový titul ve
čtyřhře na okruhu ATP slaví
aví Jiří Veselý. Společně
s Romanem Jebavým vyhráli
ráli na podniku v Istanbulu. Ve finále vymazali turecko-italský
pár Tuna Alecko-italskýpár
tuna, Alessandro Motti, kterému
rému nedovolili ani hru.
„Celý týden se nám dařilo, vítězství je zasloužené,“
radoval se Veselý. Finálový výsledek jej ale překvapil.
ekali,,
„Rozhodně jsme nečekali,
že vyhrajeme takovýmtoo
výsledkem. Ale hráli jsmee
výborně."
Prostějovský tenista see
v Turecku představil i ve
dvouhře. V prvním. kole si
anolporadil se Španělem Granolčil na
lersem, pak ale nestačil
se uhrál
Belgičana Darcise. V zápase
pouze tři hry. „Po vyřazení jsem měl
o to větší motivaci v deblu.
lu. Doufám,
že se nám s Romanem bude dařit
i v dalších turnajích,“ přeje si Veselý, který
první dublový titul získal s Františkem
Foto: archív Ve erníku
Čermákem v roce 2014 v Moskvě. (lv)

>>> pokračování ze strany 27
A změny se dotknou i útočných forOdchod Jakuba Šlahaře byl
na spadnutí a přes mateřský Zlín
skutečně zamířil do Přerova, na rozsk
lo
loučenou zamával i Radim Matuš,
jenž si vybral Znojmo hrající mezije
národní EBEL, Lukáš Žalčík pak poná
sílil extraligového nováčka z Jihlavy.
sí
„S Radimem i Lukášem jsme byli předběžně domluveni a nabídli jim srovnabě
telné podmínky, přednost ale dostaly
te
jin
jiné kluby. Rozhodnutí bylo na nich
a opět se prokázalo, že není jednoduché
přivést někoho do Prostějova...,“ postespř
kl si několikanásobný český i československý šampion.
ve
Jasno ale brzy bude i o dalších příchoJa
dech, některá jednání právě finišují. „Bude
do
dou oznámena dvě tři jména. Jeden je
zk
zkušený, další mladý a třetí pak perspektiv
tivní i ambiciózní. Jeden je dobře známý,

jeden nový a jeden už má za sebou několik sezón v první lize,“ poskytl fanouškům
hádanku Vykoukal. „Soutěž je ale uzavřená, takže podobně jako jiné týmy možná
nebudeme mít vše podepsané v době,
kdy už půjdeme na led.“
Letní přípravu na suchu tak pod vedením bývalého jestřábího útočníka
a nově kondičního kouče Davida
Skřivánka zahájí dnes, tj. v úterý
9. května, pouze jádro Jestřábů, mělo
by se jednat o pět šest jmen ze střední Moravy. „Půjde o trio Zabloudil,
Luňák, Venkrbec a pak ti dva tři noví
hráči, nechceme tvořit žádnou velkou
skupinu. Hodně si od Davida slibujeme, měl by kluky udržet silově, což nám
naposledy chybělo. A další hráči mají
své individuální kouče, Kolář s Hozákem mají perfektní plány, Fiala na tom
snad bude lépe než před rokem,“ poznamenal Jiří Vykoukal.
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