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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Při tom se zvedá krevní tlak! Zdánlivě snadnou
oběť si v polovině letošního března našel mladý cikánský
zloděj. Z plánované loupeže v blízkosti záchodků „starého“
Kauflandu v Okružní ulici však i díky pohotovosti 82letého
muže sešlo. Bohužel otázkou zůstává, kdy k dalšímu podobnému pokusu opět dojde, událost totiž vůbec nebyla nahlášena na Policii ČR...
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V šortkách a tílku
Prostějov (mik) – Zejména první
polovina týdne stála i v Prostějově za
to, především co se týká počasí. Rtuť
teploměru atakovala hranici 20 stupňů Celsia, což se hned projevilo na
oblečení, ve kterém se Prostějované
promenádovali i po náměstí. „Já jsem
v kraťasech chodil často v zimě, jsem
otužilec. Takže v tyto dny je mi opravdové vedro,“ zubil se mladý student,
který s přítelkyní posedával na lavičce poblíž sochy Masaryka. Také jeho
slečna se blýskla slušivou minisukní,
což byl samozřejmě daleko hezčí pohled. Vítej, jaro!

Ceny se ustálily. Zatím...
Prostějov (mik) – Ceny pohonných
hmot se ustálily, už prudce nestoupají,
ovšem zastavil i jejich pokles. Motorovou naftu nyní v Prostějově pořídíte
v průměru za 46,50 koruny, benzín pak
o dvě koruny levněji. Přesto motoristé
ani zdaleka nejsou spokojeni. „Když se
zdražovalo, šlo to skokem až na 54 korun. To snižování cen jim tak rychle ale
nejde. Mějme na paměti, že pořád jsou
pohonné hmoty o dvanáct korun dražší než před vypuknutím války na Ukrajině,“ lamentoval řidič na benzínce ve
Vrahovicích. Tak snad se brzy vrátíme
k cenám za naftu 34,90 koruny...

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Dobrovolníků přibylo. Uplynulou sobotu se Prostějované pustili
do úklidu města a především v biokoridoru Hloučela bylo hodně
živo. Ochránci přírody a další organizátoři vloni na podzim žehrali na
velmi slabou účast dobrovolníků,
nyní to bylo o poznání lepší. Opět
ale zarazilo, kolik nepořádku jsou
lidé schopni udělat v přírodě...
&21É68',9,/2

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Po největším návalu koronavirové pandemie se kultura rychle oklepala. Plné sály, spousty koncertů a taky v Prostějově zaplněné „Kasko“, kde se servíroval Jelen. A podobně jako je v přírodě velice výrazný a nezaměnitelný,
totéž platí o známé české kapele. Seskupení v čele s Jindrou Polákem udělala ve Společenském domě skvělou show.
Kytky pro dámy, spousta prostoru pro zpěv fanoušků, zkrátka pohoda. Kdo měl přitom pochyby o tom, na kterou kapelu to vlastně přišel, skončily ve chvíli, kdy na pódiu spatřil jelení paroží. Pro některé překvapení, pro další šok, pro jiné
možná samozřejmost. Nejen z tohoto důvodu si určitě mnozí řekli: „To jsem z toho jelen“. Díky zpěvu a společnému
zážitku totiž chvíli byli tak trochu „jelen“ všichni...
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

Agentura

Houbaøi mají obavy
Prostějov (mik) – Do houbařské sezóny je sice ještě poměrně daleko, ale
bude letos vůbec nějaká? Ta loňská
stála za starou belu, ovšem s ohledem
na přetrvávající obrovské sucho mají
houbaři obavy i z té letošní. „Pokud
nenastanou déletrvající deště, bude to
letos slabé. Byl jsem se letos poprvé podívat do lesa poblíž Ptenského Dvorku
a bylo mi hodně smutno. To sucho je
strašné. Nedivím se, že na střední Moravě hoří lesy,“ zavolal do Večerníku
pan Jaroslav z Konicka. Uvidíme, na
záchranu houbařské sezóny je ještě čas,
ale musí fakt sprchnout!

RUBRIKY
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Komunální volby v Prostějově jsou
tady co by dup a jak Agentura Hóser
zjistila, své štěstí u voličů budou hledat
hodně zajímavá uskupení. Kromě tradičních politických stran půjde totiž
podle exkluzivních informací například o Stranu kuřáků, Hnutí permanentního vlezdoprdelismu nebo Prostějovskou stranu alkoholiků. A teprve na

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Posezení na dálnici. Člověk vynalezl auto, aby pohodlně seděl v zácpách… Přesvědčit se o pravdivosti této myšlenky mohli všichni, kteří vyrazili v pondělí z Olomouce do Prostějova. Cestou je pořádně zdržela nehoda kamionu, jež na dlouhé hodiny hanáckou dálnici zcela zablokovala.
•• Úterý ••
Profesionální syn. „Jsem povoláním syn. A mám rychlý auto. A ženský balím pouze na tátovo prachy. Mám plnou hubu keců a bezstarostnej život. Všechno, co chci, smím, jsem povoláním syn.“ Píseň Marka
Ztraceného si mohl notovat třicetiletý Milan Pávíček, který s tatínkovým autem naboural, přestože sám přišel o řidičák. Za to a za celou
řadu dalších „kulišáren“ se ocitl před prostějovským soudem.
•• Středa ••
Až na dno. Instruktorům paraglidingu na rozdíl od potápěčů nahoře ještě
nikdy nikdo nezůstal… K tomu, aby se tak nestávalo ani v případě „žabích“
mužů a žen, přispěl zřejmě světově nejuznávanější potápěč Jan Merta, který před necelými 12 lety zemřel v Olomouci. O jeho životě v prostějovské
knihovně vyprávěl Pavel Dočkal.
•• Čtvrtek ••
Maraton v měření rychlosti. Každý projíždíme životem svojí vlastní
rychlostí, a ti, kteří jedou rychleji, bývají v cíli dříve… Aby se tak nestalo,
zorganizovala Policie ČR akci s názvem Speed Marathon, která byla zaměřená na dodržování rychlostních limitů.
•• Pátek ••
Gott ve Stražisku. „Kdyby muži vyhynuli, tak bychom si my ženy
o tom tři dny povídaly a pak bychom si našly jiné zvíře,“ žertovala humoristka Zuzana Bubílková, která dorazila do Stražiska, kam ji doprovodil Ondřej Provazník. Ten velmi věrně zazpíval slavné písně Karla
Gotta.
•• Sobota ••
Spanilá jízda. „Což je pánům v krytém voze, sedí pěkně v suše, ale chudý, ten za nimi v dešti, v blátě kluše. Však na pány v krytém voze, taky
někdy trhne, jednou se jim kolo zláme, jindy vůz se zvrhne,“ uvedl v básni Pocestný F. L. Čelakovský. Výhodou majitele Muzea kočárů Václava
Obra je, že s vozem nejen jezdí, ale v případě nehody jej umí i rychle
opravit. Začátek turistické sezóny opět připomněl spanilou jízdou po
obcích v regionu.
•• Neděle ••
Rytíři bez bázně i manželky. Když rytíř zabije draka a vezme si princeznu
za ženu, tak mu ty pravé starosti teprve začínají… V Městském divadle v Prostějově bylo k vidění představení o tom, že i když se udatný rytíř Jiřík statečně
utkal s drakem, vyhráno ještě zdaleka neměl…

Do komunálních voleb vstoupí i adamité
sklonku minulého týdne vyšlo najevo,
že o přízeň prostějovského voličstva
se bude ucházet také Hnutí adamitů!
Agentura Hóser již kontaktovala potenciálního předsedu teprve vznikajícího politického uskupení.
„Ustanovující schůzi budeme mít příští
týden, ale již nyní mohu potvrdit, že
jsem zatím jediným kandidátem na
předsedu Hnutí adamitů,“ potvrdil
nám Vilibald Úd, který doposud pracoval jako správce nelegální nudistické
pláže na plumlovské přehradě.
Agenturu Hóser samozřejmě zajímalo, jaký politický program nabídnou
adamité potenciálním voličům. „Naše
politika je podobná pravicovým stranám, ale s tím zásadním rozdílem, že

KRIMI
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Policie se aktuálně zabývá případem krádeže v prostějovském
kasinu. Navštěvovat taková zařízení je vždy hazardem v tom
pravém slova smyslu, většinou
zde vždycky přijdete o peníze.
Mladá žena ale žádnou ruletu
nehrála a ani neseděla u výherního automatu. Přišla se jen pobavit a posedět na baru u nějaké té
skleničky.

16 000

Přesto také přišla o značnou
sumu peněz, když se stala obětí
krádeže. Svoji kabelku si totiž velice neobezřetně položila na zem
pod barový pult a zatím neznámý lapka toho dokonale využil.
Z kabelky jí vzal finanční hotovost ve výši šestnácti tisíc korun.
Hrozí mu až dva roky vězení. Pokud ho tedy policisté vypátrají...

všechny problémy Prostějova chceme
řešit tak, jak nás pánbůh stvořil. Nestydíme se předstoupit před občany
tohoto města zcela odhaleni, ani jeden
z nás totiž nemá co skrývat,“ uvedl Vilibald Úd s tím, že pokud Hnutí adamitů získá více než pět procent hlasů
voličů a dostane se do prostějovského
zastupitelstva, bude prosazovat určité
změny. „Tou prvořadou bude novela
jednacího řádu zastupitelstva, do které bychom chtěli prosadit, aby všichni
zastupitelé při jednáních vystupovali
zcela nazí. A pokud bychom volby vyhráli a převzali vedení města, budeme
trvat na nahotě také u všech pracovníků magistrátu,“ šokoval Úd. Jak ještě
dodal, většina kandidátů Hnutí ada-

mitů do prostějovského zastupitelstva
jsou ženy, čímž by se rapidně zvýšila
atraktivita zasedání nejvyššího politického orgánu města.
A jak jsme ještě zjistili, proti novému
politickému uskupení nemají žádných
námitek ani současní radní. „Členové
tohoto nového hnutí jsou mi sympatičtí,
a navíc ani mně není nahota cizí. Pokud bychom jednali na zastupitelstvu
bez oblečení, na taková jednání bych
chodil velmi rád,“ podotkl první náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal.

Kamion zavřel dálnici. Nepochopitelná řidičská chyba měla
minulé pondělí dalekosáhlé následky. Šofér převrátil kamion na
dálnici u Olšan u Prostějova a od
jedenácté hodiny se tudy dalo
projet pouze jedním pruhem. Ve
20.00 hodin byla ovšem dálnice
z Olomouce do Prostějova uzavřena celá z důvodu vyproštění kamionu zapasovaného do svodidel.
=$&+<7,/,-60(

10 000

Už pouhé čtyři dny mají Prostějované na to, aby se zaregistrovali do
dubnové výzvy deset tisíc kroků.
Milí čtenáři i čtenářky, udělejte
něco pro své zdraví!
=$8-$/1É6

Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
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.

IVO DADÁK
se narodil 6. října 1991 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 22. března 2022.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do
32 let, měří okolo 170 centimetrů a má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědé
vlasy. Na pravém rameni má tetování.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

VÁCLAV OBR
Majitel Muzea kočárů v Čechách
pod Kosířem zahájil uplynulou
sobotu novou turistickou sezónu.
A jak jinak než slavnostní jízdou
kočárem po Olomouckém kraji.
=$6/(&+/,-60(

„TĚŠILI JSME SE
VŠICHNI, DVA
ROKY JSME MĚLI
UTRUM!“
Plumlovská starostka Gabriela
Jančíková se rozplývala radostí
nad nebývalou účastí dětí na karnevalu v Žárovicích.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

18/8 °C

¶WHUÙ

13/5 °C

Støeda

12/5 °C

Ètvrtek

12/4 °C

Pátek

11/5 °C

Sobota

12/5 °C

Nedìle

12/5 °C

Soňa
Taťána
Arnošt

VERONIKA NESPĚŠNÁ

Kvido

se narodila 31. března 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. července
2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří okolo 160 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a černé vlasy. Na čele a levé ruce má jizvu.

Hugo
Erika

Richard
Zdroj: meteocentrum.cz
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Více informací na číslech 582 333 433, 608 960 042, e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci na Vápenici 19, Prostějov.
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PROSTĚJOV Všem dobrovolníkům, kteří uplynulou sobotu přišli a podíleli se na úklidu
biokoridoru Hloučela, patří
velký dík! Zastánci přírody přitom posbírali metráky odpadu, především plastové lahve,
kusy nábytku, vánoční stromky a našli se i mnohé kuriozity.
Například dámská podprsenka, použitá ortéza, večerní
šaty, vyjetý motorový olej, palety a další „binec“, který zde
zanechali nesvědomití lidé.
„Takovým patří nakopat do
zádele,“ nebere si servítky
Milada Sokolová, jedna
z hlavních organizátorek
úklidu okolí Hloučely.

Foto: Michal Kadlec
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V kraji zemřelo minulý týden

34 lidí na covid-19!
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Počet nově nakažených mírně poklesl,
na Prostějovsku 838 nemocných

PROSTĚJOV Počet nově pozitivně testovaných osob na covid-19 v Olomouckém kraji po
navýšení z předchozího týdne
opět poklesl, ovšem opravdu jen
velice mírně. Ani tak ale není
důvodu k radosti a statistická

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

čísla zveřejněná Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci
skutečně k optimismu nevedou.
O tom, že nad koronavirem stále nemůžeme jen tak mávnout
rukou, svědčí i prudký nárůst
úmrtí osob v přímé souvislosti

s onemocněním covid-19. Aktuálně nakažených je na Prostějovsku o něco méně než předminulý
týden, náš region se ovšem stále
drží na druhém místě v žebříčku
nemocnosti.
>>>pokračování na straně 15

Zdroj: KHS Olomouc
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Minulý týden jsme si s kolegy z Rady
města Prostějova prohlédli zrekonstruované prostory Základní školy
Prostějov Edvarda Valenty. Město
v posledních dvou letech financovalo obnovu obou zdejších tělocvičen.
Velká prošla opravou loni, práce na
menší z nich skončily v lednu letošního roku. Součástí projektu byly
investice do vytápění a zasklení
i podlahy zdejší galerie. Nechali jsme
vybudovat i novou vzduchotechniku,
podhledy a osvětlení. Tělocvičny rovněž dostaly nové sportovní vybavení
a větší z nich také informační tabuli.
Náklady na investice dosáhly částky
12,7 milionu korun. Jsem přesvědčen, že vedení našich žáků ke sportu
a zdravému životnímu stylu musí
začínat v rodinách a ve škole. A naše
město pro to dělá maximum vytvářením vhodných podmínek.
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Další
nevyroste!
$G\D[FNGPÊ8V÷EJVQOÊUVGEJO÷NUV¾VOKPKO¾NP÷LGFGPMQOWPKVPÊFčO7RN[PWN[
TQM[CPGMQRNQUGFQ\GO÷
Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Holandská ulice, Jezdecká ulice. To jsou v Prostějově
dvě lokality, kde měly vzniknout takzvané komunitní domy. Tedy
bytové jednotky určené spíše starší populaci. Ale i místnosti, kde
by se rovněž obyvatelé mohli scházet s mladšími sousedy. A vytvářet tak onu avizovanou komunitu. Jenže od plánů uplynulo více než
pět let a domy nikde. Večerník pátral, kde se smělé plány zadrhly.
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STÍNY MINULOSTI
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<CXKPKNKUOTVRQNKEKUVÆ" GIBS stále mlčí!
PRAHA, DRŽOVICE Nejen
Držovičtí mají určitě v živé paměti tragickou nehodu, ke které
v této obci došlo v pátek 27. srpna loňského roku. V Olomoucké
ulici srazili a usmrtili dopravní
policisté služebním civilním vozidlem Škoda Octavia devětašedesátiletou seniorku jedoucí na
skútru. Jak nyní Večerník zjistil,
ani po necelých sedmi měsících
není smrtelná nehoda došetřena
a pojmenován viník! Z případu se
tak potichu stává pořádně divný
STÍN MINULOSTI...
Jen v krátkosti připomeňme, že seniorka na skútru vyjížděla na Olomouckou ulici v Držovicích z ulice
Jaroslava Haška a střetla se s policejním vozidlem jedoucím po hlavní ko-

munikaci. Srážka měla fatální následky, devětašedesátiletá Jarmila L.
na místě svým zraněním podlehla.
Zatímco ještě týž srpnový den přispěchal mluvčí krajské policie Libor
Hejtman s tím, že seniorka na skútru
nedala policejnímu vozidlu přednost,
svědecké výpovědi hovořily o něčem
zcela jiném. Vyšlo najevo, že dopravní
policisté honili jiné vozidlo, přičemž
Olomouckou ulicí projížděli více než
stokilometrovou rychlostí! Zda měli
při honičce zapnutý maják, je otázkou vyšetřování. Jeho výsledky ale
dodnes nejsou známy!
„Co se týká vyšetřování této nehody,
prozatím nemám informace vhodné
ke zveřejnění,“ zareagovala na četné
dotazy Večerníku velice stroze Ivana
Nguyenová, tisková mluvčí Gene-

5OTVGNP¾PGJQFC\&TåQXKEPGPÊCPKRQUGFOKO÷UÊEÊEJW\CXąGPC)GPGT¾NPÊKP
URGMEGDG\RGéPQUVPÊEJUDQTčRTÚ\CVÊOPGO¾KPHQTOCEG\X[wGVąQX¾PÊXJQFPÆMG
\XGąGLP÷PÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

rální inspekce bezpečnostních sborů
v Praze. Právě GIBS si převzal vyšetřování tragické nehody v Držovicích,
která mezi veřejností vyvolává stále

mnoho otazníků. A otázkou je, zda se
veřejnost někdy dozví pravdu. Večerník nic závratného nezjistil ani u občanů Držovic. Nikdo nic neví... (mik)

-üÁK<?*JàD?ÑGF<ÛCµü@HE@C<NDà
Tak za tohle bezdomovci nemohli! Při zjišťování okolností kolem série požárů dřevěných
domků v zahrádkářské kolonii v Močidýlkách
došlo v minulém týdnu ke skandálnímu odhalení. Policie zatkla muže, kterého podle našich
informací již usvědčila ze žhářství. A lidi, podržte se! Nejde o nikoho z bezdomovců, na
něž měli podezření majitelé zahrádek. Ten,
kdo úmyslně zapaloval zahrádkářům jejich
chatky, je dobrovolným hasičem z Vrahovic!
Přestože vedení Hasičského záchranného sboru
ani policisté k případu nevydali žádné konkrétní
stanovisko, Večerník má tuto informaci potvrzenou hned z několika zdrojů. Podle jednoho z nich
bude muž ze Sboru dobrovolných hasičů Vrahovice v nejbližších dnech obviněn ze žhářství! Zdá
se tak, že člověk, který má lidi zachraňovat a požáry hasit, je naopak naschvál zakládal!
Žhář v Močidýlkách poprvé udeřil koncem února,
kdy hasiči vyjížděli k případu v domnění, že mezi
zahradami hoří tráva. Až na místě zjistili, že v plamenech je jedna chatka, od které se oheň rozšířil
i na sousední dřevěnou kůlnu. Podruhé v této lokalitě hořelo nedávno. V pondělí 12. března tady

lehly popelem dvě dřevěné boudy. Vzdálenost mezi
těmito objekty byla deset metrů, tudíž bylo zřejmé,
že nemohlo jít o náhodu. Policie tak oba případy
po závěrech hasičských odborníků vyšetřovala jako
žhářské útoky. A minulý týden spadla klec! „Víte, že
tím žhářem je dobrovolný hasič od nás? A pozor,
chce se to zamést pod koberec,“ upozornil redakci Večerníku v e-mailové zprávě muž z Vrahovic.
Vzápětí nám tuto informaci potvrdili lidé, kteří jsou
spjati s vyšetřováním série požárů v Močidýlkách.
Zatímco si tak už občané z Vrahovic o místním
hasiči, který je podezírán ze žhářství, šuškali na každém rohu, oficiální místa o tom až do pátku mlčela.
„Můžeme jen potvrdit, že případ sériového žhářství, při kterém pachatel úmyslně zapaloval dřevěné
chatky a další objekty v zahrádkářské kolonii Močidýlka v Prostějově, byl policií dopaden. K jeho osobě se ale nebudeme vyjadřovat. Nicméně pokud se
potvrdí, že oním žhářem je hasič, bude to pro nás
velmi nepříjemné a trapné,“ sdělil Večerníku v telefonickém rozhovoru Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje. Opravdu skandální záležitost se snažil zlehčovat člen Sboru dobrovolných hasičů ve Vrahovi-

cích. „Já se vám nebudu do uzavření šetření tohoto
případu Policií ČR k ničemu vyjadřovat. S některými médii mám velice hořkou osobní zkušenost,
takže se nezlobte, že k tomu odmítám poskytnout
informace,“ odpověděl na náš dotaz elektronickou
poštou Miroslav Vantuch, velitel čety Sboru dobrovolných hasičů ve Vrahovicích.
Ale naše zjištění, že oním žhářem z Močidýlek
je skutečně hasič z Vrahovic, nám potvrdil člověk nejpovolanější – primátor města Miroslav
Pišťák. „Je to bohužel opravdu skandální! Člověk, který má lidi zachraňovat a případně hasit
požáry, je sám zakládá. A možná proto, že mu to
činí radost... Je to ostuda, která je černou kaňkou
pro všechny dobrovolné hasiče. Já jen věřím, že
jde o naprostou výjimku,“ svěřil se nám se svými dojmy první muž prostějovského magistrátu.
A jak vzápětí dodal, zmíněný hasič už není hasičem... „Jakmile jsem se dozvěděl informace od
policie, že zmíněný člověk je důvodně podezřelý
ze žhářství, dal jsem podnět k ukončení jeho působení u Sboru dobrovolných hasičů ve Vrahovicích. Takový člověk prostě nemá u záchranné
jednotky co dělat…,“ dodal Miroslav Pišťák.

$.78/1«
.20(17ą
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Stalo se. Onen dobrovolný hasič nakonec stanul před soudem a na jeho působení u hasičské dobrovolné jednotky
i na jeho osobní i profesionální selhání
se postupem času zapomnělo. Ostatně
nebyl jediným, kdo v posledních letech
morálně selhal a provinil se proti zákonům. V živé paměti je ještě série loupežných přepadení, kterých se dopustil
strážník městské policie. Nebo nedávné
selhání hasiče z prostějovské profesionální jednotky, který ve svém domě
v Mostkovicích vyráběl pyrotechniku
a vlivem výbuchu přišel o život a exploze poškodila i desítky domů v okolí. Bohužel se i takové případy stávají,
ale jsou naštěstí pořád jen výjimkou.
(mik)

22031710391

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Vápenice
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Příště: Poděbradovo náměstí
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VPěVWVNRXSROLFLt
Nechal odemčeno
a nastartováno
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Většina z nás pořád někam spěchá nebo musí být v určitý čas na
předem sjednané schůzce. Pokud
cokoli děláme ve velké rychlosti,
je jasné, že na řadu přijdou chyby.
Během uplynulého týdne vyjížděli
strážníci ke čtyřem nezabezpečeným osobním vozidlům. Trojice
majitelů zapomněla klíče od vozidla v zámku u dveří ze strany
řidiče. Velké překvapení čekalo na
hlídku v jednom případě. Vozidlo
bylo nastartované, klíče ponechané
v zapalování a uvnitř vozidla nebo
v jeho okolí se vůbec nikdo nezdržoval. Strážníci všechna nezajištěná
auta uzamkli a pro jejich majitele
nechali na viditelném místě vzkaz,
kde si mohou klíče od automobilu
vyzvednout. Ověření v databázi,
zda vozidla nejsou nahlášena jako
kradená, bylo u všech negativní.

Rádio musel vypnout
Předminulý pátek 18. března po
dvaadvacáté hodině vyjížděli strážníci prověřit oznámení o rušení
nočního klidu. V nahlášené lokalitě se podařilo hlídce zjistit, odkud
hluk vychází. Rušení měl na svědomí třicetiletý muž, který hlasitějším
poslechem hudby ovlivnil poklidné soužití. S hlídkou spolupracoval
a po upozornění na dobu nočního
klidu puštěné rádio vypnul. Strážníci muži pro příště doporučili, aby
k poslechu využil například sluchátka a tím pádem nerušil okolní obyvatele. K vyřešení přestupku proti
veřejnému pořádku byla v tomto
případě postačující domluva.

Za křik u Moravy
pokuta
Strážníci řešili v neděli 20. března
před půl třetí ráno rušení nočního
klidu, kterého se dopustil třiačtyřicetiletý muž. Při návštěvě diskotéky
se pravděpodobně dobře bavil a to
mu zůstalo i poté, co opustil vnitřní
prostory a odešel na ulici před provozovnu. Zaujali ho postávající lidé
před diskoklubem, na které začal
pokřikovat. Svým chováním upoutal také pozornost hlídky dohlížející
na veřejný pořádek. Dotyčnému
bylo vysvětleno, že je doba nočního
klidu a nachází se v hustě obydlené
lokalitě, kde značně hlasitý projev
může rušit okolní obyvatele. Přestupek proti veřejnému pořádku
strážníci vyřešili uložením pokuty
příkazem na místě a muž následně
odešel. Snad domů...

PROSTĚJOV Většinou když
má někdo na něco chuť, jde
si to koupit a pošmákne si na
tom. Možná podobně smýšlela i mladá žena, která dostala
chuť na rybu, a proto se rozhodla navštívit obchod v centru Prostějova. Jenže dotyčná
neměla v úmyslu platit...

Michal KADLEC
Ve středu 23. března malou chvíli
před třináctou hodinou navštívila obchod s potravinami v centru
města třiatřicetiletá žena. Pravděpodobně dostala chuť dát si rybu,
a proto byl její výběr v podstatě jasný. „Na prodejní ploše z chladicího
boxu vzala tři balení uzeného lososa.

Poctivé nakupování ovšem neměla
v plánu a tak vybrané zboží vložila
rovnou do kabelky,“ uvedl Petr Zapletal, vrchní inspektor Oddělení
prevence Městská policie Prostějov.
Následovalo projití přes pokladní
zónu samozřejmě bez sebemenší
snahy za nákup zaplatit. „Pozorná
ochranka však počínání pachatelky
viděla a za pokladnami ji zastavila.
Strážníci zjistili, že došlo k odcizení
zboží v celkové hodnotě 567 korun.
Podezření z přestupku proti majetku oznámila hlídka správnímu orgánu k projednání,“ dodal zastupující tiskový mluvčí prostějovských
strážníků.

Okradena v kasinu

V průběhu soboty 19. března na
linku 158 oznámila mladá žena, že
byla v ranních hodinách okradena
v prostějovském kasinu. Z její výpovědi vyplynulo, že měla na zemi
pod barovým pultem položenou
kabelku a z té jí někdo odcizil finanční hotovost 16 000 korun, kterou měla uloženou v peněžence.
Případ policisté šetří pro trestný
čin krádeže.

8wGEJPC VąK DCNGPÊ NQUQUC RWVQXCNC \R¾VM[ FQ TGI¾NW \NQF÷LMW éGM¾ RQJQXQT
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Hádka vzbudila sousedy

PROSTĚJOV Hádku partnerů, při které
vzbudili půlku obyvatel domu, jeli řešit strážníci městské policie minulý čtvrtek v noci.
Nakonec vše dobře dopadlo, mladí partneři
uznali svoji chybu a od té doby byl klid. I díky
tomu, že manželka odešla spát k rodině...
Partnerské neshody řešili strážníci ve čtvrtek 24. března před jednou hodinou ranní na

okraji města. Klasická hádka mezi osmadvacetiletou ženou a dvaatřicetiletým mužem
se odehrála uvnitř v bytě. „Hlídka kontaktovala jeho uživatele, kterým vysvětlila jejich
nevhodné chování v tuto noční dobu. Oba
strážníkům uvedli, že došlo pouze k ostřejší výměně názorů a za vzniklé komplikace se omluvili,“ konstatoval Petr Zapletal, vrchní inspektor

Oddělení prevence Městská policie Prostějov.
Od té chvíle byl v domě naprostý klid. I díky
tomu, že manželka nakonec spala jinde... „Žena
z bytu odešla a rozhodla se strávit zbytek noci
u své rodiny. Došlo tak ke zklidnění napjaté situace, proto hlídka přistoupila k vyřešení přestupku rušení nočního klidu domluvou,“ uzavřel Zapletal.
(mik)

Dostal chuť na nealko
Ze čtvrtka 17. na pátek 18. března
se neznámý pachatel vloupal po
vytržení nýtů plechových petlic
a odstranění plechového krytu do
nápojového chladicího automatu před kioskem v Konečné ulici
v Prostějově. Po kontrole poškozeného zařízení se zjistilo, že byly odcizeny nealkoholické nápoje různých značek v množství 85 kusů.
Na zařízení způsobil nenechavec
škodu za zhruba 4 000 korun a na
odcizených nápojích necelé 2 000
korun. Pokud se policistům podaří pachatele zjistit, hrozí mu za krádež až dvouleté odnětí svobody.

*PÜD>COîGPFMµNOK@IîÜ@IFP
➢ z titulní strany
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PROSTĚJOV O celé události ze
supermarketu Kaufland se Večerník dozvěděl přímo od jednoho
z jejích aktérů. „Stalo se to ve středu
16. března. Pamatuji si to dobře,
protože to bylo přesně na mé dvaaosmdesáté narozeniny,“ prozradil
nám pan Stanislav, který žije v jedné
z vesnic nedaleko Prostějova.
Ten den si zajel nakoupit do „starého“ Kauflandu v Okružní ulici. Ještě
před nákupem si odskočil na záchod.
„Když jsem vycházel, ucítil jsem, jak
mi někdo šátrá v kapse od kalhot.
V první moment jsem ale nikoho
neviděl. Ten člověk mi totiž stál přímo za zády a já už se hůř pohybuju.
Snažil jsem se otočit, ale on mě narazil na stěnu a dál mě šacoval. Snažil

jsem se ho odstrčit a zároveň volal:
´Policie, policie, je tady zloděj!´ On
se pak pokusil utéct, ale zaměstnanec
ochranky jej na místě pohotově zadržel,“ popsal senior, jenž si tak svého zloděje mohl v relativním klidu
prohlédnout. „Byl to takový dobře
oblečený mladý cikán, jeho věk bych
odhadl do třiceti let. Na začátku oné
uličky vedoucí k záchodům pak stála
cikánka, jsem přesvědčený, že spolu z ochranky jej prošacoval a nic nenašel.
byli domluvení,“ přidal evidentně Teprve pak jsem zjistil, že mi zůstala
hluboko v kapse,“ přiblížil starý pán,
vylekaný muž.
který byl přirozeně rád, že se mu nic
2TQéPKMFQ
neztratilo. „Na druhou stranu mě trošPG\CXQNCNRQNKEKK" ku překvapilo, že nikdo nezavolal policii. Myslel jsem, že to udělá ten muž
Žádná škoda nakonec nikomu ne- z ochranky, připadalo mi, že toho chlavznikla, přesto je zvláštní, že se případ píka už z minulosti zná. Ono nejde ani
neřešil a neřeší. „Myslel jsem si, že mi tak o mě, ale pokud ten člověk zůstane
peněženku z kapsy vytáhl. Ten muž na svobodě, bude to určitě zkoušet i na

I@KJ?<üDGJ

další důchodce,“ uvažoval senior, který
si po uvedeném incidentu na svoji peněženku pořídil ledvinku.
Přestože celá záležitost jeví nápadnou
shodu se skutkovou podstatou trestného činu loupež, na Policii ČR bohužel
vůbec nebyla ohlášena. „Oznámení
o tomto případu jsme nepřijali,“ potvrdil Večerníku Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
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Milan Pávíček je sice už otcem, sám však nedospěl

PROSTĚJOV To nemohlo dobře dopadnout... Milan Pávíček by
navzdory svému již pokročilému věku mohl skvěle posloužit jako
hlavní hrdina písně Marka Ztraceného Povolání syn. A to navzdory faktu, že on sám už dítě má. Zcela nezodpovědný mladý muž
nebyl schopný nikde po delší dobu pracovat, a přestože se neustále hádal se svými rodiči, zůstával často odkázán na jejich pomoc. Právě jeho tatínek mu půjčil Volvo XC90, s nímž se proháněl
po regionu, přestože kvůli drogám již dávno o řidičák přišel. Za to
byl minulé úterý poslán na rok do vězení, u čehož byl i Večerník.
okraj Vranovic. Už v té době však měl
problémů více než dost. Za to, že naplatil alimenty a dopouštěl se podvodů,
pro Večerník
v minulosti putoval do vězení. Z něj byl
podmíněně propuštěn, život na svoboMartin
dě jej však zřejmě nebavil. Netrvalo totiž
ZAORAL
dlouho a dopustil se další zpronevěry.
Třicetiletý Pávíček vyrůstal v České Tře- Kvůli tomu, že prodal auto, jehož opravu
bové. Na Prostějovsku se objevil díky měl původně pouze zprostředkovat, byl
přítelkyni, k níž se nastěhoval na samý odsouzen na 15 měsíců do vězení.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
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Tím to ovšem neskončilo. Přestože
po policejní kontrole, při níž odmítl
test na drogy, přišel o řidičský průkaz, nijak se v tomto směru neomezoval. Od táty si půjčil auto, s nímž se
proháněl i nadále po silnicích nejen
na Prostějovsku. Koncem uplynulého roku jej policisté zastavili ve
Vranovicích či na čerpací stanici
v Brněnské ulici v Prostějově. Ještě
předtím však stihl bourat v Bedihošti, kde se měl dle svých slov ‚stavit‘
v obchodě.
„Paní, se kterou jsme do sebe vrazili, to sice s policisty nechtěla řešit,
nebyla však schopna uznat svoji
chybu,“ prohlásil Pávíček, čímž zcela nepokrytě odhalil svůj přístup

BYLI JSME
U TOHO

Víno smíchala
s pivem. A jela!

Minulé úterý 22. března okolo půl
šesté odpoledne kontrolovali policisté v Prostějově v Konečné ulici
šestačtyřicetiletou řidičku osobního automobilu Renault Megane.
Mimo jiné u řidičky provedli také
orientační dechovou zkoušku,
která prokázala předchozí požití
alkoholických nápojů. Přístroj
opakovaně naměřil hodnoty přes
jedno promile alkoholu v dechu.
Řidička s naměřenými hodnotami
souhlasila a policistům se přiznala,
že v průběhu předchozího večera
vypila litr vína a tento den po obědě měla i jedno jedenáctistupňové
pivo. Lékařské vyšetření spojené
s odběrem biologického materiálu
žena odmítla. Policisté jí zakázali
další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Nyní je podezřelá z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody až na
jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Z přístřešku
ukradl kolo
Od 21. do 23. března neznámý pachatel odcizil jízdní kolo Superior
Modo za 10 000 korun v Prostějově. Zloděj nejprve přelezl plot
u rodinného domu a následně si to
na dvorku zamířil k přístřešku, ze
kterého odcizil kolo. Pachateli hrozí za přečiny porušování domovní
svobody a krádež trest odnětí svobody až na dva roky.

k věcem, kdy hledá chyby ve všech osamocen. Kromě něj si bude muset Milan Pávíček odsedět 15 měsíkolem sebe.
ců za zpronevěru a také si zřejmě ve
1/"010"-/,1%+"
vězení odbyde celkem 26 měsíců
Vzhledem k tomu, že se soudu dlouho z předchozího trestu, z něhož byl
vyhýbal, musel na něj být vydán zaty- původně podmíněně propuštěn.
kač a on putoval do vazby. Teprve tam Poslední rozsudek dosud není
poněkud zkrotl a snad i na radu advo- pravomocný, obě procesní strany
káta se snažil u soudu působit pokor- si ponechaly lhůty pro možnost
ným dojmem a uznal svoji vinu. Už odvolání.
však bylo pozdě. Prostějovský soud jej
poslal na další rok do vězení a zároveň
mu na třicet měsíců zakázal řídit.
„Vzhledem k chování obžalovaného
po tom, co se trestných činů dopustil,
vyhýbal se soudu a svoji vinu neuznával, nelze udělit nižší trest,“ vysvětlil
soudce Petr Vrtěl.
Roční trest vězení by však v pří- /KNCP2¾XÊéGMUGVCMFNQWJQX[JÚDCNUQWFWCåPCP÷LD[NX[F¾P\CV[MCéCQPUMQPéKN
(QVQ/CTVKP<CQTCN
padě právní moci neměl zůstat XGXC\D÷0GåUGVCMUVCNQO÷NMFKURQ\KEKVCVÊPMQXQXQNXQ
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Jan ZAPLETAL
20. 3. 2022 49 cm 3,35 kg
Nítkovice

Matěj HORÁK
17. 3. 2022 49 cm 3,25 kg
Výšovice

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici
Nemocnice Prostějov. Pokud již miminko na pokoji nezastihneme a máte zájem,
aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně Večerníku v rámci rubriky
„Vítejte na světě“, zašlete fotografii na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození,
výška a váha při narození a také adresu bydliště, na kterou vám pak
zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme!
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

VÁŽENÍ RODIČE,

Daniel JEŘÁBEK
6. 2. 2022 44 cm 2,06 kg
Alojzov

Posílejte svá
miminka

Emma MORONGOVÁ
22. 3. 2022 49 cm 3,20 kg
Prostějov

chrání pacienta před proleženinami.
Skvělou vychytávkou je pak i automatický boční náklon, který umožňuje zdravotníkům nastavit intervaly a stupně náklonu a lůžko pak
automaticky tyto polohy mění. „Tato
funkce je nejen skvělou prevencí
proti proleženinám, usnadňuje také
léčbu některých plicních onemocnění a velmi ulevuje jak pacientovi, tak
zdravotnickému personálu, kterému
odpadá nutnost mechanicky a těžkopádně imobilní pacienty otáčet,“
vysvětluje Ševčík.
Další novinkou určenou pro oddělení ARO, centrální operační sály
a interní a chirurgickou JIP jsou
pak resuscitační vozíky, které slouží k umístění rozličných pomůcek
a léků, které zajištují intenzivní péči
o kriticky nemocné pacienty. Výhoda resuscitačních vozíků spočívá ve
zlepšení organizace práce na oddělení, kdy pomůcky a léky jsou zdravot6CMVQX[RCF¾OQFGTPK\CEGNčåMQXÆJQHQPHWPCQFF÷NGPÊ#41XRTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEK
níkům vždy ihned po ruce.

DXWDDYzG\XMHO3ROLFLHS½WU½

cích lepší komfort pro zdravotnický
personál i pacienty, a to zejména ty
v nejtěžším zdravotním stavu.
„Resuscitační lůžka Multicare jsou
určena pro oddělení ARO, chirurgickou JIP a JIP interních oborů.
Zde jsou hospitalizováni pacienti ve
vážných stavech, u kterých mnohdy dochází k selhávání základních
životních funkcí. Často jde zároveň
o pacienty imobilní, kteří potřebují intenzivnější servis ze strany
zdravotníků,“ přibližuje Jiří Ševčík,
předseda představenstva AGEL
Středomoravské nemocniční, pod
kterou prostějovská nemocnice spadá, s tím, že nová resuscitační lůžka
péči o takovéto pacienty významně
zjednodušují a také zlepšují.
Lůžka Multicare umožňují plně
elektrické polohování pacientů, a to
ve všech svých jednotlivých částech.
Mimo to je také lůžko vybaveno integrovanou váhou a obsahuje i nejmodernější antidekubitní matraci, která

LG QUOKNGVÚ TQ\VQOKNÚ MąÊåGPGE UVąGFP÷ OCNÆJQ X\TčUVW ,G
OC\NKXÚCNGLGPMF[åEJEGQPU¾O2QMWFUGOWP÷EQPGNÊ
DÊFQM¾åGUGKQJPCV,GVQCMVKXPÊUGPKQTGMMVGTÚLGéKUVQVPÚ
8GNMÚORQV÷wGPÊOLUQWRTQP÷LRTQEJ¾\M[0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO
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LGDWNNJQNéKPCXGX÷MWCUKVąÊCåéV[ąTQMčMVGT¾LGXčéKNKFGO
Rą¾VGNUM¾ 2QVąGDWLG JQFP÷ RQJ[DW \FQN¾ K FXQWOGVTQXÆ
QRNQEGPÊ8JQFP¾RTQéNQX÷MCMVGTÚLÊFQRąGLGRQJ[DCWP÷
JQåDWFGLGFKPÚO\XÊą¾VMGO5GRU[UGUPGUGWHGPGM\¾NGåÊ
PCU[ORCVKÊEJ0CXQFÊVMWWOÊCNGVCJ¾
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LGFXQWNGVÚMąÊåGPGEUVąGFP÷XGNMÆJQX\TčUVW,GVQONCFÚRGL
UGMMVGTÚUGOWUÊXwGOWWéKV/¾VGORGTCOGPVPÊRą¾VGNUMQW
RQXCJW/KNWLGRQJ[DLGVQCVNGV\FQN¾KX[UQMÆQRNQEGPÊ0C
QUVCVPÊRGLUM[PGTGCIWLGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VCJ¾8JQF
PÚMF÷VGO
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Foto: AGEL

LGMT¾UPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWCUKFGUGVKTQMč,G
VQMNKFP¾RUÊDCDKéMCMVGT¾D[NCRčXQFP÷XGNOKQUVT¾WP¾UUG
\MNKFPKNCCNGXčéKP¾XwV÷X¾OLGUV¾NGPGFčX÷ąKX¾,GFQDTÚJNÊ
FCé<¾LGOEGD[\CPÊO÷NP÷LCMQWFQDWFQEJ¾\GVCRQUVWRP÷
UK\ÊUM¾XCVLGLÊFčX÷TW

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.
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PROSTĚJOV (Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel)
Pacienti s poruchou vědomí,
imobilitou či kolapsem životních
funkcí budou v Nemocnici AGEL
Prostějov odpočívat ve větším
pohodlí. Zdravotnické zařízení
investovalo do obnovy lůžkového fondu a nově zakoupilo 26 resuscitačních lůžek pro pacienty
v nejvážnějších stavech, 45 standardních lůžek a také šestici resuscitačních vozíků, které usnadní intenzivní péči o kriticky nemocné
pacienty. Celková výše investice
přesáhla částku 13 milionů korun.
Obnova a modernizace lůžkového
fondu na interním, chirurgickém
a ortopedickém oddělení, interní JIP,
chirurgické JIP a ARO prostějovské
nemocnice započala více než sedmdesáti novými lůžky. Jde konkrétně
o resuscitační lůžka Multicare a standardní lůžka Eleganza disponující
řadou moderních prvků zajišťují-
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<NE
NEM
MOCNICE ...

Šimon ŠUBČÍK HOMOLA
18. 3. 2022 53 cm 3,85 kg
Prostějov

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!

Adéla SZÁKOVÁ
20. 3. 2022 49 cm 3,05 kg
Prostějov

Hlásit se do výzvy můžete až do konce měsíce března

účastníků i kilometrů. Podaří se to i v dubnu?

galeriezvýšila
miminek na www.vecernikpv.cz
VítejteVýzva
na svìtì
10 000 kroků
v Prostějově

28. března 2022

BLAHOPØEJEME!!!
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PROSTĚJOV Základní škola ulici
E. Valenty a Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho v Prostějově projdou opravami. Projektová dokumentace popisuje rozšíření
jejich pavilonů. Bez zajímavosti určitě
není fakt, že v areálu ZŠ E. Valenty má
vzniknout atletické hřiště.
„U Základní školy v ulici E. Valenty
/KPWNÚVÚFGPUKTCFPÊRTQJNÆFNK\TGMQPUVTWQXCPÆV÷NQEXKéP[PC<i'8CNGPV[0[PÊéGMCLÊVWVQ jde o rozšíření dvou ze čtyř stávajících
wMQNWFCNwÊKPXGUVKEG
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC pavilonů o nadstavbu, která by umož-

,GFP¾PÊ RTQUV÷LQXUMÚEJ TCFPÊEJ UG
X ×VGTÚ WUMWVGéPKNQ X \CUGFCEÊ OÊUV
PQUVK URQNGéPQUVK /WDGC -QPwGNÆ UK
RCM RTQJNÆFNK XÚTQDPÊ RTQXQ\ X FQRTQ
XQFW LGFPCVGNG HKTO[ /KTQUNCXC /KMWN[

ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

nila rozšířit prostor pro činnost školní
družiny, multimediální učebny, zázemí
pro pedagogické pracovníky včetně zázemí a příslušenství, které toto rozšíření
bude potřebovat. V rámci těchto prací
počítáme i s vybudováním venkovního
atletického hřiště s atletickou rovinkou,
umělým trávníkem, volejbalovým hřištěm, workoutovou sestavou na cvičení
a komunikačními zpevněnými plochami,“ popsal budoucí změny náměstek

prostějovského primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011).
Stavbaři zamíří také do Reálného gymnázia a základní školy Otto Wichterleho.
„Tady jde o rozšíření části stávajícího
spojovacího krčku mezi pavilony školy
o nadstavbu, která by umožnila vytvořit
třídy pro družinu a místnosti pro učitelský
sbor včetně zázemí a příslušenství, které
toto rozšíření bude potřebovat,“ doplnil
Rozehnal.
(red)

3UIDFI@IJQ½<OG@OD>F½CüDnOî

SURKOÇGQRXWrWøxLORSULP¿WRUD-XUX
PROSTĚJOV Primátor František
Jura pokračuje v podpoře prostějovských podnikatelů. Minulý týden zavítal na prohlídku areálu Mubea a tentokrát vzal s sebou i ostatní
kolegy z rady města. První muž
radnice, jeho náměstci a další radní
nejprve v zasedací místnosti firmy
projednali obvyklou agendu vedení města, aby se následně seznámili
s chodem firmy a absolvovali prohlídku výroby.
„Jsem rád, že můžeme být právě zde,
protože Mubea patří k nejvýznamnějším firmám v celém městě. Dlouhodobě se rozrůstá a dává práci čím
dál většímu počtu našich občanů,“
konstatoval František Jura. První náměstek primátora Jiří Pospíšil doplnil,
že k úternímu neobvyklému jednání
rady statutárního města Prostějov došlo v souvislosti s pozváním od vedení
společnosti Mubea právě k prohlídce
výrobních prostor firmy. „Těší mě,
že jsme si areál mohli prohlédnout.
Mubea dává práci skoro sedmnácti
stovkám zaměstnanců a odebírá zboží
i služby dalších firem z regionu,“ konstatoval primátor.
Společnost Mubea vyrábí díly do automobilů většiny světových značek.
Do její produkce patří především nápravové pružiny, stabilizátory a tvarové výlisky z pryže. Prostějovský závod
má vlastní inženýrské centrum, vzdělávací středisko a moderně vybavené
učňovské dílny. Spolupracuje s odbornými školami z okolí a budoucím
zaměstnancům nabízí i stipendijní
program.
(red)

ho chodníku je 465,87 metru. Stavba bude
zahájena koncem dubna a dokončena by
měla být do 31. července.
„Máme za sebou výběrové řízení na realizaci akce. Stavbu bude realizovat společnost Skanska, celkové náklady činí 3,15
milionu korun. V rozpočtu města pro rok
2022 jsou na tuto investiční akci vyčleněny dva miliony korun. Aby mohla být
akce realizována v plném rozsahu, žádáme
souhlas zastupitelů o navýšení finančních
prostředků o 1,15 milionu korun,“ objasnil
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek prostějovského primátora.
(red)

< OCRM[ LG RCVTPÆ åG UG TCFPÊ TQ\JQFNK RTQ XÚUVCXDW RQą¾FP÷ FNQWJÆJQ EJQFPÊMW
X.WéPÊWNKEK
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

PROSTĚJOV Na zbrusu nový chodník
se mohou těšit obyvatelé Luční ulice
v západní části Prostějova. O financování nového chodníku radní rozhodli
kladně a rozpočtové opatření dále
předkládají zastupitelům ke schválení.
Rozhodně nepůjde o levnou záležitost...
Předmětem akce je novostavba a rekonstrukce chodníku v ulici Luční., který navazuje na stávající trasy v této ulici a bude
veden podél místní komunikace. Jeho šířka je minimálně 1,5 metru, celková délka
udržovaného, rekonstruovaného a nové-
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je. Škoda byla předběžně stanovena na
sto tisíc korun. Nehoda je nadále v šetření policistů z dopravního inspektorátu,“ dodala mluvčí krajské policie.
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Seniorka vyvázla z karambolu bez zranění. „Dechovými zkouškami se vyloučilo, že by řidička nebo mladý řidič
před jízdou požívali alkoholické nápo-

jura na
cestách 5DGQËVFKĎ]RYDOLYHILUPø0XEHD
e-VHPU¿GæHMVPHVLDUH¿OPRKOL
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Na závěr nezbývá než doufat,
že se minimálně některá z těchto čísel v nadcházejícím měsíci
dubnu podaří lidem z Prostějova opět překonat. Všechny podrobnosti zájemci najdou na
internetových stránkách výzvy
www.desettisickroku.cz.

„V sobotu 19. března odpoledne
jela starší žena ve vozidle Citroën
po ulici E. Beneše v Prostějově
a chtěla odbočit doleva na Olomouckou ulici. Na křižovatce ovšem přehlédla a nedala přednost
vozidlu Volkswagen Golf, jehož
řidič jel právě po Olomoucké ulici. Následoval střet, při kterém
došlo k lehkému zranění řidiče
Golfu,“ potvrdila případ Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Stačila chvilka nepozornosti a hned z toho byl malér.
Seniorka za volantem Citroënu nedala přednost a na křižovatce ulice
E. Beneše a Olomoucké způsobila nehodu. Po srážce s vozidlem
Volkswagen Golf byl zraněn mladý
řidič, který jel po hlavní komunikaci.

počty Srážka v Olomoucké 1RYÙFKRGQÉNY/XÄQÉXOLFL
=DWÔLPLOLRQ\NRUXQ
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Prostějov (red) – Radní na své
úterní schůzi řešili prodloužení
lhůty pro nákup energií. „Jde o ne
zrovna pozitivní vývoj situace při
nákupu energií. Vzhledem k aktuální situaci na trzích nebude zřejmě
možné realizovat první krok nákupu, tedy provést výběr dodavatele
elektrické energie a dodavatele
zemního plynu v e-aukci na PXE
burze vysoutěžením násobícího
koeficientu v e-aukci do konce
měsíce března,“ informoval první
náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko). Podle jeho vyjádření
radní odsouhlasili posunutí termínu provedení tohoto kroku do konce dubna tohoto roku. „Pokud by se
do tohoto nově stanoveného data
nepodařilo dodavatele elektrické
energie nebo dodavatele zemního
plynu získat, budeme muset najít
jinou alternativní cestu k zajištění
dodávek energií,“ pokrčil rameny
náměstek Pospíšil.

6NOX]YQ½NXSX
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Prostějov (red) – O pořádek na
veřejných toaletách v Kolářových
sadech se bude dále starat místní
společnost úklidová firma Prachovka. Provozní doba zde bude ale prodloužena. „Provoz bude vykonáván
v časovém rozmezí od 8.00 do 20.00
hodin. Původně tato provozní doba
běžela v měsících květen až říjen, dodatkem smlouvy zde bude činnost
zahájena již v březnu, tedy o dva
měsíce dříve,“ nastínil první náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že
změnou rozsahu smlouvy se logicky
navyšuje měsíční paušální cena na 7
416,66 koruny. Původně šlo o cenu
7 000 korun.

3RÔ½GHN
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Prostějov (red) – Už na začátku
tohoto roku Večerník informoval
o plánech radních vybavit odbor
dopravy prostějovského magistrátu
univerzální poplatkovou pokladnou.
Stalo se a od minulého týdne je pokladna již v provozu! Je určená pro
výběry poplatků a plateb a současně
zabezpečuje i spojení poplatkového
automatu se stávajícím vyvolávacím
systémem. Poplatková pokladna,
která je umístěna v budově odboru
dopravy v Demelově ulici, zastává
činnost tiskárny pořadových lístků
vyvolávacího systému, kdy je lístek vydán až po uhrazení poplatku.
Jednoduchá a intuitivní obsluha
pokladny prostřednictvím dotykového displeje umožňuje klientům
rychle a jednoduše zvolit požadovanou funkci a druh poplatku, přímo uhradit příslušnou částku a bez
zbytečných prodlev pokračovat
v činnosti. „Samoobslužná pokladna přijímá jak hotovostní platby, tak
platby bezhotovostní, uskutečněné
prostřednictvím klasických i bezkontaktních bankovních platebních
karet. Platební automat plně nahradí
pokladnu s obsluhou, sjednotí místo
pro výběry a umožní klientům úřadu
hradit zákonné platby prostřednictvím moderního způsobu bezhotovostního styku,“ uvedla náměstkyně
primátora pro oblast dopravy Alena
Rašková (ČSSD).

PUBLICISTIKA

své zdraví, stačí se jen zvednout ze
židle a jít,“ vyzval František Jura,
primátor statutárního města Prostějova.
Loni v dubnu Prostějované ušli vzdálenost 22 981 km a v celorepublikovém srovnání skončili na 8. místě. Aktivně se zapojilo 100 prostějovských
účastníků. Nejvyšší počet kilometrů
zvládl Radek Jedlička, který jich ušel
téměř 430 a v celorepublikovém pořadí skončil na 40. místě. Nejlepší
prostějovskou ženou byla Dana Slavotínková, která ušla přes 390 km. Vítězný prostějovský tým Chodci obsadil
skvělé 6. místo v celorepublikovém
pořadí.
Prostějov však zazářil zejména díky
vůbec nejstarší účastnici v celorepublikovém srovnání. „S manželem
jsme oslavili 64. výročí svatby. Starám
se o něj, neboť se špatně pohybuje,
takže se snažím chodit i za něj,“ svěřila
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se šestaosmdesátiletá Marta Bučková,
která se posléze stala také inspirací pro
ostatní, neboť dokázala, že věk v tomto případě určitě není překážkou.
Snad i díky tomu byly říjnové počty
prostějovských účastníků ještě výrazně vyšší. Prostějované na podzim ušli
vzdálenost 41 686 km, čímž výkonem
překonali i délku rovníku a zlepšili
dubnový výsledek o 18 705 km. Aktivně se zapojilo 147 prostějovských
účastníků a 10 týmů. Chybět opět nemohla ani paní Marta Bučková, která
i přes svůj věk nachodila více než 300
km. Nejlepší účastnicí říjnové Výzvy
10 000 kroků se pak bezkonkurečně

+  %&%

profilu. „Každý kilometr je bodově
ohodnocený, přičemž je zde zohledněn věk účastníka a jeho BMI. Snahou
je i těmto lidem umožnit umístění
na prvních místech ‚výkonnostního‘
žebříčku,“ zdůrazňuje Jaroslav Martinek, ideový tvůrce a iniciátor projektu
10 000 kroků.

iGUVCQUOFGU¾VKNGV¾ /CTVC $WéMQX¾
\ 2TQUV÷LQXC UG UVCNC FXQLP¾UQDPQW
PGLUVCTwÊ×éCUVPKEÊEGNQTGRWDNKMQXÆXÚ\X[
8ąÊLPWPCX\FQT[X÷MWWwNCXÊEGLCM
MO
Foto: www.sportcentrumddm.cz
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stala Věra Hájková, která ušla neuvěřitelných 1 371 kilometrů. V republikovém pořadí ji předčila jen jediná
žena, a to o pouhých 34 kroků! Věře
Hájkové se přitom několikrát podařilo
překonat její limity, během jediného
dne nejvíce dokázala ujít 57,19 km.
Nejlepším prostějovským mužem
se v říjnu stal Ivo Chudoba s téměř
700 km. Vítězný prostějovský tým
Running Yogis II zvládl společně
ujít přes 4 000 km.
Pohybovou aktivitu bude i v dubnu
možné v rámci výzvy opět monitorovat na jakémkoliv zařízení a následně ji
v podobě printscreen nahrát do svého

čení. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
Policisté u řidiče provedli dechovou
zkoušku na alkohol s pozitivní hodnotou 2,87 promile alkoholu v dechu,“
konstatoval Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie ČR
Olomouckého kraje.
Staršího chlápka, který se před jízdou
„zlil“ jako mužik, čeká soudní řízení.
„Viník nehody přiznal, že před jízdou
požil alkohol. Nyní mu hrozí za přečin
ohrožení pod vlivem návykové látky
trest odnětí svobody na šest měsíců až
tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ prozradil mluvčí krajské policie
s tím, že policisté odhadli škodu na vozidlech na 30 000 korun.
(mik)

s konkrétní potřebou, plynulejší a příjemnější práce poskytovatelů sociálních
služeb a lepší hospodaření i rozhodování
obcí. To je na území obce s rozšířenou působností Prostějov, čítající celkem 75 obcí
a řadící se tak mezi největší správní obvody v České republice, naprosto nezbytné.
Střednědobý plán bude po svém vytvoření nabídnut veřejnosti k připomínkování,“ uvedla náměstkyně primátora pro
sociální oblast Alena Rašková (ČSSD).
Případným zájemcům z řad poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních
služeb nebo veřejnosti, kteří mají zájem
se do procesu plánování sociálních služeb
zapojit, nabízí město možnost kontaktovat koordinátorku Alenu Horákovou
na e-mail: alena.horakova@prostejov.eu
nebo telefonicky na číslo 582 329 303.
(red)

PROSTĚJOV Policisty čeká tvrdý
oříšek k rozlousknutí. Aktuálně
totiž pátrají po neznámém řidiči,
který během minulého čtvrtka ve
třech různých lokalitách Prostějova
naboural do zaparkovaných vozidel
a z místa nehody vždy ujel. Škody
sice nejsou velké, přesto by se slušelo, aby člověk rozsévající zkázu ve
městě neušel potrestání.
Třemi dopravními nehodami, při kte-

rých došlo k poškození zaparkovaného vozidla, se od čtvrtku 24. března
zabývali policisté dopravního inspektorátu v Prostějově. „Jedna z nich se
stala někdy v době od 23. do 24. března v Nerudově ulici. Nezjištěný řidič
vozidlem poškodil Alfu Romeo, kterou si zde zaparkovala jeho majitelka,
a způsobil škodu v předběžné výši deset tisíc korun. Z místa ujel,“ popsala
Lenka Vaňková, tisková mluvčí Kraj-

ského ředitelství policie Olomouckého kraje.
K další obdobné nehodě došlo v tentýž den před patnáctou hodinou v Netušilově ulici. „Dosud nezjištěný řidič
osobního vozu Peugeot se nejspíš dostatečně nevěnoval řízení a narazil do
levé přední části zde zaparkovaného
automobilu Opel Vivaro a z místa nehody rovněž ujel. Majiteli zaparkovaného auta vznikla škoda v předběžné

6ąKXQ\KFNC\PCéGM#NHC#WFKC1RGNRQwMQFKND÷JGOéVXTVMCX2TQUV÷LQX÷\CVÊOPG\P¾OÚąKFKéMVGTÚRQPGJQF¾EJXåF[WLGN

výši pět tisíc korun,“ přidala policejní
tisková mluvčí.
Škoda v předběžné výši 20 000 korun
vznikla i majiteli vozu Audi A8, který
ho měl odstavený po osmnácté hodině večer u čerpací stanice na Petrském
náměstí. „Také jeho vozidlo poškodil
nezjištěný řidič, který z místa dopravní
nehody ujel. Šetřením všech okolností
se budou policisté i nadále zabývat,“
ujistila Lenka Vaňková.
(mik)

ZHQVQ2QNKEKGè4

PROSTĚJOV Jak se zdá, v těchto lokalitách hned tak nic nebude. Místo
toho nechal magistrát postavit komunitní dům v Sušilově ulici. Areál
jezdeckých kasáren naopak stále zeje
prázdnotou a pustne, místo plánované „bytovky“ v Holandské ulici je
rovněž volné prostranství. Natrvalo?
„S těmito stavbami se už nepočítá. Byl vypsaný dotační program, jenže na peníze
z něj jsme tehdy nedosáhli,“ konstatuje
neradostně náměstkyně prostějovského
primátora pro sociální oblast Alena Rašková. Nakonec město alespoň postavilo
zmíněný dům v Sušilově ulici pro desítky
nájemníků. „Velkoryse jsme kvůli podmínkám užití dotace upravili prostory.
A vznikla zde požadovaná komunitní
místnost,“ ohlíží se v čase Rašková.
Jenže co Holandská ulice? Nebo komunitní bydlení v místě jezdeckých
kasáren? „Program skončil, náhradní
zatím vyhlášen nebyl. A financovat vše
jen z peněz magistrátu nejde. O těchto
projektech jsme tak nyní neuvažovali,“
potvrzuje Rašková.
(sob)

➢ ze strany 4
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PROSTĚJOV Doufejme, že tento
člověk si autem dlouhá léta nezajezdí!
Dvaašedesátiletý muž se uplynulou
středu dopoledne opil do němoty
a pod vlivem bezmála tří promile alkoholu sedl do auta. Při průjezdu Vrahovickou ulicí ovšem najel na dopravní
značení a vzápětí narazil i do vozidla
silničářů, kteří zde prováděli nátěry
vodorovného značení na komunikaci.
Ve středu 23. března dopoledne vyjížděli policisté k dopravní nehodě osobního vozidla Peugeot na Vrahovické
ulici v Prostějově. „Dvaašedesátiletý
řidič při jízdě do centra města vjel mezi
přenosné dopravní značení a narazil do
odstaveného vozidla dopravního zna-

PROSTĚJOV V Prostějově budou sociální služby opět plánovány společně.
Prostějovští radní schválili tvorbu návazného Střednědobého plánu sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností na období let 2023 až
2025. Cílem střednědobého plánování je řešit sociální služby komunitně,
tedy společně, což znamená navázat
a udržet dobrou spolupráci a komunikaci mezi zadavateli sociálních služeb,
konkrétními poskytovateli sociálních
služeb a uživateli těchto služeb.
„Tato spolupráce následně umožňuje
efektivní sdílení informací o poptávce
i nabídce těchto služeb, o nevyužitých
6QV¾NP÷ \RKVÚ wQHÆT PCTC\KN RąK RTčLG\FW nebo přetížených kapacitách poskyto8TCJQXKEMQW WNKEÊ FQ XQ\KFNC UKNPKé¾ąč vatelů, o právních, finančních, technicMVGąÊXOÊUV÷RT¾X÷dNCLPQXCNKqMQOWPKMC kých a jiných překážkách nebo pomoci.
EK
(QVQ2QNKEKGè4 Výsledkem je účinnější péče o občany

QDSiOLO GR DXWD sLOQLÿiŐŢ

jura na
2æUDOD s  SURPLOH /<?IÁN>CQµGDGDKGµI cestách

Výzva deset tisíc kroků má v první
řadě inspirovat lidi k pravidelnému
pohybu a přispět tím ke zlepšení jejich
zdravotního stavu. Její iniciátoři si přejí, aby se lidé začali opět přirozeně hýbat místo toho, aby jezdili všude autem. Aby spíš chodili pro odpočinek
těla a duše, kvůli sobě i jiným a pro
lepší město stejně jako vztahy s kamarády.
Magistrát se do této výzvy přihlásil
již potřetí. „Nezáleží na tom, zda
jste muž, či žena, zda máte nějaké kilo navíc, nebo nejste zrovna
sportovní typ. Udělejte něco pro

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Tento projekt padl na úrodnou půdu. Přesně před
rokem se Prostějov zapojil do premiérového ročníku výzvy
10 000 kroků. Tehdy se jí zúčastnilo rovných sto aktivních lidí, po
půl roce se tato čísla podařilo ještě výrazně zvýšit. Letos Prostějov
dubnovou výzvu přijme opět. Pokud se do konce měsíce března
stihnete přihlásit, můžete tak soutěžit za naše město, za svůj tým
i sami za sebe. Výzva bude probíhat po celý duben.

Hlásit se do výzvy můžete až do konce měsíce března

úúčastníků
častníků i kilom
kilometrů.
metrů. Podař
Podaří
ří se too i v ddubnu?
ubnu??



Pokladna
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28. března 2022

Výzva 10 000 kroků zvýšila v Prostějově počty

WWW.VECERNIKPV.CZ
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obyvatelstvo konfliktem trpí, umírá a
musí opouštět své domovy a ke komu
se hodí projevit alespoň trochu soucitu, v mnohem lepším případě aktivní
pomoci.
Přitom uvedená tvrzení o ukrajinských
„provokacích“ jsou pouze součástí prolhané ruské propagandy velice blízké
té nacistické, která rovněž měla za úkol
ospravedlnit válečnou agresi. I před rozpoutáním druhé světové války mnozí z
Němců (ale dokonce i Čechů) hajlovali
na náměstích a obhajovali zábor Československa hitlerovským Německem s
tím, že říše má právo hájit život a zájmy
Němců, kteří u nás v té době žili a jimž
bylo dle nich ze strany Čechů ubližováno. Samozřejmě že následná anexe ještě
zvýšila už tak dost vysokou popularitu
„vůdce“ u Němců. Na to ostatně vsadil
i Putin. A škaredě se přepočítal…
Rétorika ruských agresorů je však ob-

dobná. Ostatně i ruské vedení mimo
jiné tvrdilo, že jejich armáda na sousední zemi nikdy nezaútočí a že je to
všechno blamáž amerických tajných
služeb. Pokud následný vývoj někomu
nedokázal otevřít dlouho zaslepené oči
(jako třeba prezidentu Zemanovi, který
ze dne na den zcela obrátil), pak jej lze
opravdu bez nadsázky označit v lepším
případě za hlupáka.
Ruští vojáci prostě na Ukrajině nemají
co dělat stejně jako nemají co dělat třeba
v Gruzii. Stejné to bylo nejen v případě
Němců za druhé světové války, kteří zas
neměli co dělat v Polsku či Francii, ale i
u Američanů v případě Vietnamu či Iráku, a tak by se dalo dlouze pokračovat.
Pro bombardování jakéhokoliv státu
prostě není ospravedlnění! Toto všechno, jakkoliv relativizovat, či dokonce
popírat už není „jen“ blbost, to je totální
lidské selhání.

D

a dalších slavných, jako je u tenisu třeba Kvitová, Berdych a další. Aktuálně
máme ve městě příběh mladého talentovaného tenisty Menšíka, kde se
spojil talent, nadšení v rodině a dobré
oko tenisového manažera. To je ten
základ, který může náš sport vrátit
tam, kam patří. Chceme-li zase vidět
plné nůše olympijských medailí,
mějme více sportovně nadšených
dětí, rodičů a Mirků Černošků.

ANALÝZA
0$57,1$
02.52ð(

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

Z

zase jen špatné pochopení zákona,
který říká, že distanční výuka nerovná se mnohahodinové dřepění
u svítící obrazovky. Po uvolnění
všichni věřili ve vyžití – i v našem
městě, kde třeba prostějovská
parta Sportcentra nabízí mnoho
kroužků, dle jeho webu je jich
122 – že se děti zvednou od počítačů, notebooků a mobilů a poběží se vybláznit ven, bohužel se
to nestalo. Naopak se ukázalo, že
mládež tloustne a leniví a že tady
není impuls, který by to změnil.
ůležitým prvkem jsou v tomto
směru rodiče, kteří měli děti vyhnat ven, ale nestalo se. Před nějakým
časem se v Prostějově konal „Večer
tenisových mistrů“, na kterém Miroslav Černošek, člověk, díky kterému
se můžeme nazývat městem sportu,
i když to tady jistá partička neumětelů
stále nechápe a jen škodí jemu a sportu, poděkoval rodičům za to, jak mu
vlastně svým nadšením pomáhají
vychovávat tenisové talenty. Je natolik
zkušený, že ví, kde je základ vrcholového sportu. Ano, potřebujete talent,
píli, ale také podporu a zázemí rodiny,
která díky svému nadšení obětuje
svůj běžný život. Teprve pak tady můžeme mít olympijské vítěze typu Ledecké, Sáblíkové, ale třeba také Jágra

+D]DUGXMÉVHzLYRWHP
Velice často projíždím Vrahovickou ulicí a samozřejmě také mě štve
časté stahování závor na železničním přejezdu. No ale co se dá dělat,
vlaky jezdit musí. Pozoruji však chodce nebo cyklisty, kteří naprosto
hazardují se životem a přejezd přecházejí nebo přejíždějí i v době, kdy
jsou stažené závory a svítí signalizační zařízení. Přitom se často ani
nerozhlédnou, spoléhají spíše na sluch... Podle mého názoru by stálo
za to, aby policisté častěji na tomto místě chování chodců a cyklistů
pozorovali. Děje se to opakovaně.
František Rýznar, Prostějov
Zastavit, stát. A znovu!
Je krásné, že díky sdíleným kolům šetříme v Prostějově životní prostředí a ušetříme ovzduší od mnoha tun oxidu uhličitého. Ale proč na druhé straně město nechá
zpomalovat dopravu v centru Prostějova a vytvářet tak další zbytečné tuny CO2? Mám tím na mysli špatně fungující semafory na vnitřním okruhu, lépe řečeno
neexistující „zelenou vlnu“. Když například zastavím na křižovatce na Újezdě a poté se rozjedu na zelenou, musím hned na další křižovatce Olomoucké a Vápenice
zastavit, protože „blikne“ červená. Jedu dál a zastaví mě další semafor u Havlíčkovy ulice. Jedu po chvíli zase dál, za dalších sto metrů zastavím a dám přednost
chodcům na bílé zebře na Vápenici. Rozjedu se a v tom mě zastaví další červená na semaforu u Rejskovy ulice. Tak není to na blázna?
Jiří Forejt, Prostějov

-HQYÉFWDNRYÙFKDNFÉ
Při nedávném masopustu v Prostějově jsem po delší době opět s celou rodinou strávila krásné chvíle při sledování kulturního a společenského programu. Konečně jsme
po covidovém šílenství mohli někam vyrazit a pobavit se. Prostějovské náměstí bylo
parádně zaplněné lidmi, kteří podobně jako my cítili úlevu z toho, že vůbec někam můžeme jít a bavit se. Program masopustní veselice se nám velice líbil a ocenili ho členové
naší rodiny, kteří za tímto účelem přijeli do Prostějova až z Břeclavi. Já jen doufám, že
současná uvolněná doba bude ideální k tomu, aby město v centru uspořádalo daleko
víc takových zábavných akcí.
Irena Ošťádalová, Prostějov

Jen se kecá a skutek utek
Jak dlouho se bude ještě čekat na opravu Společenského domu? Chápu, že nepůjde o nic levného, ale odkládat i studii kvůli tomu, že stavební materiál je
čím dál dražší, mi připadá čekání na zázrak, jestli náhodou někdy za pět nebo deset let nebude cement nebo vápno levnější. Pokud se nepletu, tak město
si už schválilo možnost vzít si bankovní úvěr na rekonstrukci, tak proboha na co se čeká? To bylo radosti, že jsme se zbavili Manthellanu a zachováme si
tím stávající kulturák! Ale co dál? Jen se plánuje, kecá a skutek utek.
Martin Výmola, Prostějov

A

lympijský výsledek je tristní.
Nebýt ikon, jako jsou Ledecká a Sáblíková, tak je tu velké nic.
Ano, biatlonistka Davidová měla
smůlu posledních střel, Samková se
zranila už před olympiádou a bylo
tu pár také výsledků do desítky, což
třeba potěšilo u curlingu, ale jinak?
Například skokané jsou dlouhodobě v krizi, madam Pančochová se
proslavila především velkohubými předolympijskými rozhovory,
jakou má formu, což bylo vždy
doplněno reklamou na komunitu
LGBT, její olympijský debakl jsme
pak viděli při každé její aktivitě.
máme tady to, co nás nejvíce zajímá, čímž je hokejová
hrůza. Při vší úctě k ostatním sportům, hokej a jeho výsledky jsou na
prvním místě.Naše podání aktuálně
míří do druhé cenové skupiny, ne-li
třetí. Jaký rozdíl oproti Slovákům,
kterým jsme se dlouhodobě posmívali, jaký z nás mají komplex.

No už ho nemají, a pokud u nás
nenastane velký třesk, tak se jim
začneme dívat na záda, protože
skutečné hokejové velmoci jsou
před námi už o dva parníky. A kdo
slovenský tým táhl? Mladí kluci, věkem ještě junioři...
áklad je totiž ve výchově mládeže,
a to již na školách. I do prostějovských škol ne tak dávno přišla
ministerská myšlenka posílit hodiny tělocviku. A jak to dopadlo?
Přišlo vzbouření na vsi, že tato hodina přibude na úkor těch „důležitějších“, protože tělocvik, to je přece
jen nějaké to zbytečné poskakování, ať si koneckonců děti hopsají
odpoledne v kroužcích. Neříkám,
že si to mysleli všichni, ale tělesná
výchova zůstala na dvou hodinách
a do toho přišlo nejdříve asi potřebné, pak už ovšem zcela zbytečné
zavírání škol, posílání tříd do karantény. Vznikla modla distanční alias
on-line výuky u počítačů, což bylo

Věci je dobré analyzovat s odstupem času, proto jsem i s hodnocením olympiády a naší účastí chvíli počkal. Dělám to z toho důvodu,
že i v Prostějově je spousta sportovních fandů a nadšenců. Jsme
městem sportu, a i když někteří naši zastupitelé nechápou, proč se
právě do klubů dávají peníze, tak právě příprava v nich je důležitá
hlavně pro fyzickou zdatnost národa, který má mimochodem v sobě tradice sokolstva, orelstva a dalších sportovních jednot.
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má hlad. Samozřejmost? Pro spoustu
lidí z válkou postižených zemí určitě ne.
A právě sobectví některých z nás se
dokonale odhaluje při přístupu k bezohledné válečné agresi rozpoutané
ruským diktátorem Putinem a bandou
jeho nohsledů na Ukrajině. Mnozí rozumbradové už přispěchali s vysvětlením, že si za to vše Ukrajina může sama,
nemá se co bránit, Rusko provádí pouze
„preventivní“ vojenskou operaci, chce
ochránit „své“ lidi a bylo vyprovokováno prohnilým Západem, který také
útočí, kde může.
Zároveň se rozčilují, že o celé záležitosti
je u nás údajně referováno jednostranně
a média nám zatajují fakta o tom, jací že
jsou ti Ukrajinci vlastně nacisti a že před
rozpoutáním války na ruském obyvatelstvu prováděli div ne genocidu. Absolutně přitom přehlížejí to, kdo je v této
válce agresorem a kdo se brání, čí civilní

Zpochybňování válečného utrpení je hnus
Pokud „bída z lidí vlky činí“, pak bohatství z nich zase dělá darebáky a sobce.
Vše nasvědčuje tomu, že čím je člověk
zajištěnější, tím lhostejnější jsou mu
problémy ostatních. Existují pro to i
vědecké důkazy. V jedné ze studií například psychologové pozorovali chování
řidičů na rušné čtyřproudové křižovatce. Co zjistili? Čím luxusnější automobil, tím bezohlednější chování řidiče.
Proč tomu tak je? Bohatství zřejmě dává
člověku pocit nezávislosti a zbavuje ho
tak potřeby sledovat zbytek společnosti. Nemusí se tolik na ostatní spoléhat a
může si dovolit ten luxus, že se nestará
o jejich pocity a problémy. Krátce to jde
shrnout do přísloví „sytý hladovému
nevěří“.
A přestože by to o sobě asi nikdo z nás
neřekl, tak my bohatí jsme. Pokud člověk pracuje a hospodaří alespoň trochu
rozumně, má kde spát a jen málokdy

28. března 2022
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BYLI JSME
U TOHO

Jaro už jsme oficiálně přivítali, duben je za dveřmi.
A co to znamená? Mimo
jiné fakt, že se pomalu, ale
jistě probouzejí ze zimního
spánku veškeré pamětihodnosti. Právě v dubnu
totiž každoročně za normálních okolností bez
koronavirové pandemie
začíná turistická sezóna. Ta
hlavní pak vrcholí o letních
prázdninách. Ale už během
nadcházejícího měsíce památky – včetně právě hradů
a zámků – pomalu otevírají
své brány dokořán. Začínají
první výstavy, první akce as
nimi první zážitky celých
rodin při objevování krás
Česka. A abyste v tom nebyli sami, tak jsme se do něj
také pustili. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník připravil právě na
toto dnešní tematickou
trojstranu.
Texty připravil:
Michal Sobecký

1. krok – volba obleèení

Začněme vůbec nejblíže, tedy
plumlovským zámkem a vlastně i hradem. V případě Plumlova
upoutá už bizarní vzhled stavby. Budova připomínající stovky let starý
panelák, navíc na skále, budí obdiv
a možná i rozpaky. Stejně jako monumentálnost i určitá zchátralost
památky, kdy na některých jejích

Plumlov

Prostějovsko není přímo ráj památek. Alespoň ne těch velkých, slavných. Žádná památka UNESCO,
žádný známý hrad typu Buchlov
nebo Křivoklát. Přesto se ale i zde
nebo v blízkém okolí dá najít mnoho krásného. Včetně právě hradů
a zámků. Některé už mají své jméno. Jiné naopak na objevení stále
čekají. Tak co, byli jste všude?

I tento zámek zná většina z nás, ale je
fajn si připomenout, co všechno nás
zde může potkat. Empírová stavba
založená portugalským rodem Silva-Taroucců je menší, zato interiéry na-

Kdo by chtěl vyjet za hranice Prostějovska, viděl by toho ještě víc a víc. Třeba
Helfštýn, nejrozsáhlejší hrad u nás. Veliký areál nebyl nikdy dobyt. Dodnes,
ač byl hrad v minulosti opuštěn, se toho
z něj dochovalo mnoho. Včetně třeba
zbytků renesančního paláce. Ten byl
velice neobvykle opraven, výsledkem
tedy jsou vyhlídkové plošiny v horních
patrech. Helfštýn je pak známý akcí
Hefaiston, sjezdem uměleckých kovářů ze širokého okolí.
V podobné vzdálenosti je také hrad Sovinec. I ten se vyplatí navštívit, mohutná stavba s nezaměnitelnou okrouhlou
věží je rovněž pěkně pospravovaná,
i zde můžete jít na prohlídku s průvod-

5. krok - odhalení a fotografování

WÈvLWQDLQWHUQHWRYÙFK
VWU½QN½FKZZZYHFHUQLNSYF]

4. krok: barvení, støíhání a styling

Čechy pod Kosířem, to je ale i zámecký park. Ten je obrovský (21
ha), pěkně upravený a v Česku se
prý jedná o jeden z krajinářských
klenotů. Nabízí hodně zákoutí, ale
také hodně prostoru pro kulturní
akce. Na rozdíl od Plumlova mají
Čechy pod Kosířem tu výhodu, že
jsou zde i velké louky a tím prostory
pro větší koncerty nebo představení. Komornější akce zase zastupuje
třeba empírový den, kdy si člověk
skutečně připadá, jako kdyby cestoval v čase.

dchnou. Stejně jako výstavy děl Svě-

rákových, Mánesovy kresby či další
NURNYROEDEUÙOÉ
kratší i delší expozice.

š
Tovacov,
Helfštýn

Sovinec,
2. krok
– líèení

š
Cechy
pod Kosírem

částech rostou menší stromky. Na
druhou stranu jsou interiéry zámku
zajímavé, ještě zajímavější pak akce
zde. Mnoho z nich už je zavedených,
třeba adventní nebo pohádkové prohlídky. Konají se zde dále také různé
výstavy, v sále v přízemí už proběhla nejedna svatba. A samo nádvoří
zámku s okolními hospodářskými
budovami má také své kouzlo. Je
taky libo divadlo? I to se zde občas
koná… Stejně jako celá řada kulturních akcí.

byli jste všude?
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ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Měla jsem samé pozitivní ohlasy, a to
i od mé maminky, která je jinak velký
kritik. (smích) Můj přítel byl nadšený, prý mi to moc sluší, což mě moc
potěšilo. Moji přátelé a známí byli
velmi překvapeni, že jsem se odhodlala k tak radikální změně, ale nemohli ji vynachválit. S každou reakcí jsem
byla velmi spokojena a udělalo mi to
radost.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
Večerníku?
„Vím, že jsem měla pochybnosti, ale
už taky vím, že se opravdu není třeba
bát nové změny. Celý den je jeden nepopsatelný zážitek, cítíte se jako celebrita. Nikdy jsem nic takového nezažila ani nevím, zda se něco takového
ještě podaří. Na tento den nikdy nezapomenete, to mi věřte. A opravdu se
není čeho bát. Tak to směle udělejte!“
Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád fotí
přírodu a nejrůznější
akce. Na Proměně
se částečně podílel
již delší dobu a nyní
dostal prostor pro
vlastní iniciativu v tomto projektu.

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém. To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem. K dispozici vám bude kvalitní vlasová kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed head,
Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.
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Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní
profesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, kosmetické líčení, výběr nového šatníku v outletové prodejně RV Fashion, brýle zvolíme v Optice
Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit,
naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: redakce@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte
„PŘIHLÁŠKA PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 15. dubna 2022.

Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči.
A my se o ně postaráme přímo královsky!

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE napsal již třetí díl
letošního roku a všichni tak s novou touhou vyhlížíme k dubnovému
klání, které nese přívlastek aprílové. Hlaste se tak a sledujete tištěná
vydání i naše internetové stránky, průběžně budete kontaktování.
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aprílové

HLASTE SE DO

Kosmetické studio Madona najdete na
Hlaváčkově náměstí 217/1 v Prostějově
v budově Atrium. Nabízí komplexní
služby v oblasti péče o váš vzhled a s tím
spojenou osobnost. Toužíte po příjemné
relaxaci a vypadat lépe? Objednejte se
k nám! Uděláme pro vás to, čemu sami
věříme. Vložte se do našich rukou a nechte se hýčkat. Útulné prostředí našeho studia vám zajistí dokonalý relax a regeneraci
vašeho těla. Připravili jsme pro vás širokou
nabídku ošetření pleti, moderní přístroje,
značkovou kosmetiku, líčení dle aktuálních trendů a mnoho dalších služeb, to
vše šité na míru. O vás, vaše pohodlí i krásu
se postarají zkušení profesionálové.
Důraz klademe na individuální přístup,
každému klientovi tak nabídneme přesně
takovou péči, kterou potřebuje.

RV FASHION je oděvní firma, která se
zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém,
tak volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvalitou
materiálů a vynikajícím vypracováním.
Pilotní obchod celé sítě prodejen RV se
nachází v Plumlovské ulici 28, kde se
můžete setkat s velkým výběrem kolekcí
obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků a pestrou škálou doplňků. Speciální kolekci tvoří
.20(17Éì3$7521.<
exkluzivní pánská obuv značky Riccardo.
U firmy RV je možné si nechat ušít oblek na
352-(.783520ħ1<
míru a získat maximální servis poradenství.
„Nastávající maminku jsme v PROMĚNĚ IMAGE měli vůbec poprvé. Ačkoliv to na Další prodejnu RV FASHION (Sonáta) napaní Daně není vůbec vidět, tak za pár měsíců se jí narodí chlapeček, který se může těšit na leznete také v Žeranovské ulici.
krásnou maminku. Opět bylo parné, jak málo stačí k tomu, aby člověk rozkvetl. Stačí lehce
vystoupit ze své komfortní zóny, svěřit se do péče lidem, kteří vědí, co dělají, a nový vzhled
a osobní záře jsou na světě. Stačí k tomu den strávený s naším týmem. Paní Dana byla
ze své nové image velice překvapená, jak sama řekla, měla pocit, že to snad ani není ona.
Jsme rádi, že se další změna vizáže naším prostřednictvím povedla na výbornou. Budoucí Optiku Wagner můžete navštívit v símamince přejeme, nechť si novou image udrží, miminku nekonečně mnoho zdraví, a ať se dle prodejny náměstí E. Husserla 19
oběma v životě jen a jen daří. Děkuji celému našemu týmu, odvedli jste skvělou práci, na v Prostějově, které najdete v budově
paní Danu je radost pohledět. A navíc si to vše, co s námi prožila, odnese nejen v mysli, ale „tria“ v prvním patře vedle někdejšího
i v duši a v srdci. Vypadala šťastně, což je pro nás velkým zadostiučiněním. A na vás naše OD Prior. Připravena je zde široká načtenáře se už teď těším někdy příště.“
Za celý tým Aneta Křížová, bídka kvalitních brýlí a kontaktních
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Èekáme na
Samozřejmostí je profesionální péče
VOHÄQ\zH
Q\DO
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a poradenství na nejvyšší úrovni. Cílem
LPXzH
Optiky Wagner je naprostá spokoa páry!
jenost našich zákazníků. O váš zrak se
postará osobně majitel Radek Wagner
a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

ƔƔ Paní Kyšková, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme
vaše přání?
„Když jsem se dozvěděla, že jste mě
vybrali do proměny, měla jsem nemalé
obavy, které postupně ustupovaly, a já si
to velmi užívala. Cítím se úplně jinak,
protože jsem nikdy v životě neměla tak
krátké vlasy, ale byla jsem velmi překvapená. Sama bych si na to rozhodně
netroufla a musím říct, že jsem moc
spokojená.“ (úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce
překvapilo?
„Rozhodně to byl okamžik zjevení,
když jste odkryli zrcadlo, málem jsem
se nepoznala. Vypadala jsem úplně jinak, hlavně vlasy byly jako den a noc.
Nevěděla jsem, jak celý den probíhá,
teď ale musím konstatovat, že z přístupu celého týmu jsem nadšená.
Samozřejmě profesionálům a konzultantům patří velké díky za to, jak se
o mě po celý den starali.“

která je jinak velký kritik!“

otázky pro ženu,
co se změnila...

4
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Pár dobrých tipů:
„Pochvala i od mé maminky,
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Procházky zámků můžou být různé, tedy zajímavé a nevšední, nudné
a fádní. Nebo taky akční. Zvlášť ve
chvíli, pokud je ve výpravě někdo,
komu slušné chování moc neříká.
Díky tomu se stává z prohlídky památky zážitek, na který se dlouho
nezapomíná. Ale ne v dobrém. Je
proto jen namístě si na této straně
připomenout i zásady slušného
chování. Co tedy určitě nedělat při
prohlídkách památek?
První věc musíme rozhodnout už při
výjezdu, vzít s sebou dítě, nebo ne? To
je na zvážení… Ale rozvažování musí
záviset na tom, jak je dítě velké a zda
by jej to bavilo. Dítka létající jako neřízené střely mezi exponáty, to není

jako v kostele
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v sobotu 19. března již o půl osmé a čekal nás příjemný den plný poradenství,
péče, legrace a zářivého sluníčka. Paní
Dana přišla uvolněná, avšak postupem
času se přece jen dostavila mírná nervozita. Uvědomila si totiž, že před ní budou zahalena všechna zrcadla a neuvidí
se. Největší obavy panovaly s úpravou
v kadeřnictví, v tomto případě se bála
razantního střihu a nové barvy. Vtipkovali jsme sice, že s blížícími se Velikonocemi by jí určitě slušela i zelená, ale to
bychom jí samozřejmě nemohli udělat.
Nervozita stoupala, ale naše aktérka
ji ustála. I když o sebe pečuje, vždy se
najde něco, co se dá ještě více vyšperkovat. V rámci oblečení jsme tedy vybrali
styl, pro který by se sama nerozhodla,
to stejné se týkalo i brýlí a účesu. Líčení bylo také jiné, než na které je zvyklá.
Ale nakonec byla Dana Kyšková ze své
proměny víc než nadšená. Více uvidíte
na našem webu, kde najdete video i fotografie.

FOTOGALERIE a VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz

Březnový díl jsme jako vždy pečlivě zmonitorovali od A do
Z, tudíž co nenajdete zde, nabízí internetové stránky www.
vecernikpv.cz. Čeká tam na vás také obsáhlá fotogalerie
a video nejen z posledního kola seriálu PROMĚNA IMAGE.
K dispozici je i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod.

„Jsem v očekávání a ráda bych byla perfektně vypadající maminka. Blíží se jaro,
tak bych zároveň s tím chtěla získat novou
energii a jiskru,“ sdělila na adresu Večerníku Dana Kyšková. A protože zastoupení
nastávající maminky v našem projektu
dosud chybělo, právě tato skutečnost
rozhodla o výběru sedmadvacetileté
ženy původem ze Slovenska. Paní Dana
totiž pochází ze slovenského Martina
a v Prostějově bydlí přibližně dva roky.
„Spoustu let už vypadám přibližně stejně.
Nechávám si upravit obočí, líčím se, pečuji o sebe pravidelně, a co se týká módy, tak
i tu mám ráda, nejraději chodím oblékaná
pohodlně,“ podívala se do zrcadla naše
březnová vítězka.
Aconámnasebeprozradila?„Ráda bruslím, chodím na procházky se psem, s oblibou vařím. Nejraději ryby a omáčky. Dále
moc ráda čtu, zbožňuji přírodu, hory, hrady, zámky a v zimě snowboarding a lyžování,“ nešetřila svými koníčky Dana Kyšková.
Březnová PROMĚNA IMAGE začala

BYLI JSME
U TOHO

1. krok – volba obleèení
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Od samého rána šlo vše jako po másle. Nové outfity Daně Kyškové i nám udělaly radost, protože díky nim „povýšila“, působila jako manažerka, k tomu brýle
a líčení dotvořily skvělý dojem a ten ještě znásobil účes. Na paní Danu byl po její proměně velmi působivý pohled. Jakmile se budoucí maminka zbavila obav
z účesu a uviděla se po celém dni v zrcadle, tak doslova žasla, měla pocit, že to snad ani není ona. Následnou roli modelky při focení a natáčení si náležitě
užívala. Sluníčko k tomu ostře svítilo, panovala dobrá nálada, což celý březnový díl seriálu PROMĚNA IMAGE umocnilo v pozitivní den.

5. krok - odhalení a fotografování

Prvotní pochybnosti vystřídané nadšením. To vždy budí nový účes. A ani tentokrát tomu nebylo jinak. Dana Kyšková se nového
účesu obávala ze všeho nejvíce. Nedovedla si představit zásah do délky vlasů a s rozpaky souhlasila se změnou barvy. Podmínkou
vstupu do seriálu PROMĚNA IMAGE je však to, že účastník musí souhlasit s jakoukoliv změnou, která mu předem třeba ani
není oznámena. V tomto případě je tedy nutné mít v náš tým důvěru a tu musela prokázat i vítězka osmašedesátého dílu. Přesto se
nervozita dostavila, ale z výsledku byla naprosto nadšená. Zjistila totiž, jak perfektně jí sluší účes, který by si za běžných okolností
sama nezvolila. „Vlasy měla jemné, vlnité a suché konce, barva byla kaštanová, ale hodně vymytá, takže jsme je prosvětlily a zvolily
vhodnější odstín, který paní Danu zjemnil. Následně byl použit přeliv v barvě tmavé blond se zlatavým nádechem, což působilo
příjemně. Vlasy jsme sestříhaly razantněji zejména zezadu, přední část jsme nechaly delší. Styling jsme vytvořily do vln, abychom
udělaly vlny, které ji příjemně oživily. Pro tento typ vlasů je vhodné volit přípravky na vlny a suché vlasy, které je zregenerují a docílí
požadovaného vzhledu. Nový účes této ženě celkově prospěl, dodal jí šmrnc,“ pronesla spokojeně Andrea Furiaková.

4. krok: barvení, støíhání a styling

Coby kamenem dohodil. Takový kousek jsme tentokrát měli do Optiky Wagner, která se nachází naproti objektu Atrium na náměstí E. Husserla (bývalé Trio). Zde se nás ujal majitel Radek Wagner a jeho tým, opět tak byl zaručen odborný výběr slušivých
brýlí. „Paní Dana je mladá žena, na které si můžeme dovolit se ‚vyřádit‘ s našimi exkluzivními kousky. Máme novou kolekci dioptrických i slunečních brýlí, takže rozhodně je z čeho vybírat,“ těšil se známý expert na optiku. „Vzhledem k tvaru obličeje jsme
vybrali olivové tvary, stále se totiž nosí kombinace plastu a kovu, to vše doladěné decentními pastelovými barvami. Chtěli jsme
zároveň podtrhnout elegantní oblečení jednoduchostí obrub a slunečních brýlí. Jimmy Choo byla přesně taková volba a extravagantní Police zase zvýšily pozornost. Jsou to brýle, které jsou spíše jako šperk a svoji nositelku rozhodně odliší od ostatních.
Je zřetelné, že čtvery brýle představují ideální počet pro formální i neformální příležitosti jak ve slunečním, tak i v dioptrickém
provedení,“ uzavřel s úsměvem svůj výběr Radek Wagner.
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Naše další kroky směřovaly k novému partnerovi do kosmetického studia Madona, které najdete na Havlíčkově náměstí v polyfunkčním domě Atrium. Zde se březnové královny našeho seriálu ujala sympatická Leona Londínová. „Před vlastním líčením jsem
paní odlíčila a nanesla hydratační krém. Jako první jsem se zaměřila na úpravu obočí, protože tvoří takzvaný ‚rám‘ obličeje. Obočí
jsem tedy vytrhala do požadovaného tvaru, dodala mu tmavší vzhled pomocí tužky a stínu a následně zafixovala gelem. Co se týče
stínů, zvolila jsem tmavě hnědé odstíny, černou linku a řasenku pro zvýraznění krásných čokoládových očí,“ popsala své první kroky
kosmetička. „Poté jsem nanesla make-up a rty vykreslila pomocí rtěnky hnědomeruňkového odstínu. Vykonturovala obličej pomocí
bronzeru a tváře rozjasnila pomocí tvářenky a nakonec celý make-up zafixovala transparentním pudrem,“ popsala kosmetička Leona
Londínová a na rozloučenou dodala: „Paní Daně jsem doporučila, aby navštívila náš kosmetický salon Madona, který se nachází na
Hlaváčkově náměstí v budově Atrium, aby své pleti mohla poskytovat pravidelnou péči o pleť nebo laminaci obočí, která ji zaujala.“

2. krok – líèení

Naše první zastávka byla u specialisty na profesionální módní poradenství v RV FASHION v Plumlovské ulici, kde jsme započali celou březnovou PROMĚNU IMAGE. Za přítomnosti majitele a stylisty Reného Volka jsme se za časných ranních hodin pustili do výběru nových
outfitů. „Módní slovenská ikona Andrea Martiny vytvořila kolekci, kterou jsme z části využili pro naši proměnu usměvavé a dobře naladěné
paní Dany,“ prozradil René Volek. „Zajímavé žluto-bílé šaty v netradičním střihu jsou velmi pohodlné a skryjí případné nedostatky. Svou
barevností evokují jarní sezónu. Dalším modelem jsou modré šaty ze lnu, ty vypadaly na vaší březnové vítězce velmi elegantně, a přitom len
je tak příjemný i pohodlný, byť samozřejmě se mačká, ale to je jeho charakter,“ pokračoval módní expert Večerníku. „Myslím si, že to už zákaznice akceptují i v našem módně-konzervativním Česku. Nemohl chybět ani volný plášť a retro styl devadesátých let minulého století, což
je letošní trend jara.“ Poslední volba padla na šaty do práce nebo i na malou oslavu v delším provedení. Vypadaly na vítězce třetího letošního
klání perfektně. „A myslím si, že se v nich i dobře cítila. Barevná vyváženost a nenucenost v pohodlném materiálu tento pocit ještě umocnily.
Kompletní změna ženu rozzářila a působila skvělým dojmem,“ popsal nadšeně výběr outfitů René Volek.

byli jste všude?
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Foto
a video

Již sedmé jaro v pořadí můžete pravidelně sledovat změny vizáže
v režii PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které provádíme v této podobě jako jediní široko daleko. V již tradičním formátu nemá projekt PROMĚNA IMAGE obdoby v celém kraji. A jelikož první roční
období je konečně tady, přichází s ním i březnový díl, který logicky
nese přívlastek jarní a proběhl ve znamení sluníčka i azurové oblohy. Předposlední březnovou sobotu letopočtu 2022 se konalo
již 68. pokračování, které přineslo opět plno úsměvů, pozitivních
pocitů a především nůši sebevědomí pro naši jarní vítězku.
Oblíbený seriál PROMĚNA IMAGE je cílený na všechny věkové
kategorie, o čemž zcela jasně vypovídá předešlých sedmašedesát dějství, kdy jsme se od dubna 2015 zaměřili na muže i ženy věkového rozptylu patnáct až pětasedmdesát let. Jedná se
o poměrně rozsáhlý projekt, který obnáší zapojení celého týmu lidí, množství času a nemalé energie. Cílem není jen pouhá
změna vzhledu, ale vnitřní rozkvět každého, kdo si svou osobní
proměnou projde, protože k čemu změna vzhledu, když v duši
chybí sluníčko, radost a motivace. A to je právě jeden z našich
důvodů, proč vůbec PROMĚNY IMAGE pořádáme. Doufáme
tedy, že i letošní rok přinese v rámci proměn řadu rozzářených
očí, šťastných a hřejivých pocitů a pomůže tam, kde má.
Jak známo, v minulosti dosáhla sláva projektu až hranic Prahy,
Ostravy, Olomouce či Vyškova, vědí o něm v Havířově, Bouzově
a už dvakrát k nám přijely vítězky ze Slovenska. V březnovém dílu se do velkého finále dostala Dana Kyšková, taktéž původem
také ze Slovenska, která ale již nějakou dobu žije v Prostějově.
A jakožto naše první budoucí maminka v historii se proměna
zadařila na jedničku.

Aneta
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cem. A pozor, zde máte možnost navštívit také podzemí, není však pro slabé
povahy. Sovinec je známý zejména velkými rytířskými a podobnými akcemi.
Je libo středověk? Nebo ležení z doby
třicetileté války? Obojí je k mání.
A jsou tu i další památky. Například
Zámek Tovačov, známý z písniček
i svou spanilou věží. Který byl nedávno
opraven. Nabízí přitom vícero prohlídkových okruhů i galerii. V Úsově si zase
přijdou na své obdivovatelé loveckých
trofejí. A Kroměříž? Tam zase milovníci umění. Nebo parků. Nebo zahrad.
Střední Morava toho zkrátka nabízí
hodně. A nejde jen o „nudné“ klasické
prohlídkové okruhy.
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která je jinak velký kritik!“
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Texty
připravila

dvakrát příjemné. Pro nikoho. A víte,
co dokáží děti dělat, když se nudí…
Pokud už ale malou ratolest vezmu
a ta propukne v hlasitý a nezastavitelný smích/pláč, zachovejme racionalitu, požádejme průvodce, zda by
nebylo možné poodejít od výpravy
a nerušit ji.
Další věcí je mobil. Zdá se, že Češi
snad konečně pochopili, že by neměl
zvonit na přednáškách či divadelních
představeních. Na zámcích a hradech
se ale s tímto nešvarem stále setkávám.
Přitom stejně jako hru může mobil
rušit při prohlídce zámku. A zejména
pro průvodce nejde o nic příjemného.
Takže vypnout, vypnout, vypnout!
Bohužel se někdy návštěvníci neumí
příliš chovat. Nápisy „nesahat“ se zdají
být pro ně napsané v čínštině. Co pak
dále vadí, to je hovor mezi sebou při
výkladu průvodce. Chápu, ne vždy
zaujme (obsah i průvodce). Ale co
trochu slušnosti? Pokud nás to nezajímá, ještě neznamená, že toho vedle
nás také ne. Takže zůstanu potichu,
tu chvíli přetrpím. A třeba se mezitím
dostane na zajímavější informace.
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Chování? Na zámku
Pár dobrých tipů:
„Pochvala i od mé maminky,
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ELMO-PLAST JE ,Û),3+
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%/,7¡*2(,+"  EXKLUZIVNĚ
Firma z Alojzova skončila v insolvenci kvůli
pohledávkám ve výši 695 milionů korun

Martin ZAORAL
Elmo-plast vyrábí plastové potrubí, o něž je mezi stavebními
firmami v současnosti obrovský
zájem. Využívá k tomu nejnovější
technologie a pracuje pro něj asi
třicet zaměstnanců. Nová moderní hala v Alojzově vyrostla po
požáru před osmi lety, bouřlivý
rozvoj firmy se však u místních
obyvatel často nesetkával zrovna
s pochopením.
Faktem je, že na první pohled velmi úspěšná společnost již nějaký
čas nehospodaří právě standardně. Již v roce 2017 totiž přešel Elmo-plast nečekaně do insolvence.
Pohledávky 41 věřitelů tehdy činily závratných 695 milionů korun. Velice brzy však insolvenční
správce nařídil reorganizaci a společnost mohla i nadále vyrábět.
Objem výroby přitom stále zůstá-

'NOQRNCUVUG\CO÷ąWLGPCXÚTQDWRNCUVQXÚEJRQVTWDÊRTQMCPCNK\CEG

Foto: www.firmy.cz

komplikovaný a nevyzníval právě
jednoznačně.

val ve výši minimálně 25 milionů
korun měsíčně.

Jaké budou
tresty?

Manažer vinu
přiznal
Nyní však problémy Elmo-plastu dospěly až k prostějovskému
soudu. Její jednatel Ivo Martínek
byl v úterý 15. března obžalován
z trestného činu krácení daně.
Státní zástupce Jaroslav Miklenda
jej viní z toho, že uplatňoval nárok
na odpočet DPH u něčeho, na co
neměl nárok. K tomu využil nejen
„svého“ Elmo-plast, krýt jej měl
také manažer společnosti Miloslav Řehulka. Na celé „čachry“
s účetními doklady upozornili
zaměstnanci finančního úřadu.
Pokud by se tak nestalo, způsobil by Ivo Martínek státu škodu
ve výši 1,3 milionu korun.

,GFPCVGNURQNGéPQUVK'NOQRNCUV+XQ/CTVÊPGMCLGJQU[P.WM¾wWRTQUV÷LQXUMÆJQ
UQWFW
Foto: Martin Zaoral

Jednatel Elmo-plastu Ivo Martínek u hlavního líčení svoji vinu
razantně odmítl. Naopak obhájce
Miloslava Řehulky obžalovaného za napomáhání k trestnému
činu hned v úvodu připustil, že
odpočty sice nebyly provedeny

8NOLËPHVYÈWXz
v sobotu
Prostějovsko (mls) - Tuto sobotu
2. dubna proběhne hlavní den tradiční akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Velká účast se dá očekávat v Konici, kde vše pořádá tamní komunitní
centrum pod záštitou města. Lidé se
sejdou v 8:00 hodin v komunitním
centru. Pytle, rukavice, reflexní vesty a občerstvení budou zajištěny. Ve
stejný den by se do úklidu měli pustit
také v Plumlově, kde tak budou činit
pod heslem „lepší pořádek udržovat
než ho dělat“. Na sběr odpadků se
chystají i v menších obcích. Třeba
v Lešanech se sejdou v 9:00 hodin
v areálu „Rybníček“. Akci tam pořádá
místní Okrašlovací spolek.

Kuøátka vystaví
za oknem

ALOJZOVTohle by asi nikdo nečekal! Snad žádná jiná firma v regionu nejitřila mezi lidmi takové emoce jako Elmo-plast v Alojzově.
V malé obci s 230 obyvateli už řadu let působí podnik, který se
zaměřil na výrobu plastových potrubí pro vodovody a kanalizace.
Ve svém oboru patřil mezi špičku nejen v republice, ale i v Evropě
a postupně expandoval. Jenže teď se dostal do pořádné šlamastiky. Dle trestních žalob se totiž jeho vedení dopouštělo daňových
i dotačních podvodů...
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
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správně, namítal však, že se nejednalo o úmysl. Proces měl svůj
poměrně dramatický vývoj. Řehulka si totiž najal hned dva advokáty a po poradě s nimi se u soudu
rozhodl prohlásit svoji vinu. Jeho
další výslech však byl nesmírně

Obžalovaným hrozí maximálně
podmíněné tresty, celý případ
však může mít zásadní vliv na
budoucnost Elmo-plastu. „Ve hře
jsou nejen peněžité tresty, ale
také zákazy činnosti v podnikání,“
upozornil v této souvislosti soudce Petr Vrtěl. Rozsudek v celé
věci ovšem nepadl, hlavní líčení
bylo odročeno na 25. dubna.
To však v případě Elmo-plastu
rozhodně není vše. Dle informací Večerníku čelí tato společnost
u Krajského soudu v Brně další
trestní žalobě. Viněna je tentokrát
z dotačního podvodu a poškození
práv Evropské unie. Způsobená
škoda by se v tomto případě měla
šplhat až ke 20 milionům korun.

Němčice nad Hanou (mls)
- Další velikonoční výzvu připravili v Němčicích nad Hanou,
které kandidují na originální titul
Kuřátkov 2022. Do soutěže se
místní mohou zapojit tím, že vyrobí alespoň jedno kuřátko o velikosti minimálně 30 cm, vystaví
ho do okna či na zahradu a jeho
fotku do velikonočního pondělí 18. dubna pošlou na e-mail
kultura@nemcicenh.cz. Zapojit
se rovněž mohou do FB skupiny
Neposedná kuřátka. „Coby ‚obecní
kvočna‘ již máme první kuřátka na
kulturním středisku za oknem! Těšíme se na ta vaše!“ vzkázala všem
Helena Spisarová. Kuřátkov 2022
bude vyhlášen 22. dubna.

Vznikne u rušné
silnice chodník?
Nezamyslice (mls) - Po frekventované Vyškovské ulici v Nezamyslicích projede spousta aut mířících
ve směru od Vyškova a Ivanovic na
Hané do Mořic. I kvůli bezpečnosti
by místní i zdejší radnice uvítali výstavbu chodníku. Jenže to naráží na
celou řadu komplikací. „Hlavně tam
nepište, že chodník bude! My si nyní
chceme pouze nechat zpracovat studii na to, zda je možné ho tam udělat,
jestli by se tam vůbec vešel. Zároveň
by tu byl velký problém s případným
výkupem pozemků, jejich majitelé
s námi moc nekomunikují,“ vysvětlil
zapeklitou situaci starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček.

Prostìjovští letci – organizátoøi Grémia Èeského svazu letectví (ÈsSL)
přednášek, ale také chutné občerstvení a výborný oběd, který
jim byl připraven. S velkým zájmem si poté prohlédli expozici
v Síni tradic zdejší jednotky, kde
kladně hodnotili nejen fotogra-

Hlavním bodem sobotního programu 26. února však byla návštěva
rodiště jednoho z největších československých hrdinů, ikony československého letectva a nejlepšího
stíhacího pilota slavné Bitvy o Bri-

cech současných. Závěr dvoudenního setkání patřil uctění památky
národního hrdiny Josefa Františka
položením květin u jeho pomníku.
Pak se účastníci grémia rozloučili
a rozjeli do svých domovů.

Po skončení jednání se účastníci ubytovali v příjemném
prostředí Penzionu u Paroháče
a večer pokračovali v přátelském
posezení a debatách v Restauraci Alberta. Jednání pokračovalo
v sobotu dopoledne, kdy byl připraven rovněž zajímavý program.
Na místním hřbitově proběhl pietní akt u Pomníku padlých letců,
fickou stránku, ale i ukázky vý- kteří položili své životy v boji za
stroje a výzbroje.
naši svobodu.

tánii Josefa Františka. Hostiteli Grémia
byli starosta obce Otaslavice Marek
Hýbl a místostarosta Ing. Vladimír
Ambros. Se zájmem si všichni přítomní poslechli něco z historie obce
a prohlédli si expozici o Josefu Františkovi v Klubu vojenské historie.
Při kávě a výborném pohoštění se
dobře diskutovalo o minulosti i vě-

Pochvalné uznání a spokojenost všech přítomných na této akci
jsou důkazem toho, že
se Svaz letců generála Zdeňka
Škarvady zhostil své role hostitele
na výbornou. Ukázalo se, že prostějovští letci
nasadili vysokou laťku úrovně organizace a zajištění této celostátní
akce.

Bylo by tedy namístě poděkovat
vedení Svazu, jmenovitě plk. vv.
Ing. Ladislavu Maťašovskému, plk.
vv. Ing. Ivanu Pospíchalovi a kpt.
vv. Ing. Milanovi Lenhardtovi.
Avšak poděkování si zaslouží také 1.
náměstek primátora města Prostějov
Mgr. Jiří Pospíšil za zajištění upomínkových předmětů a propagační materiál města. Uznání patří zástupcům
obce Otaslavice Markovi
Hýblovi a Ing. Jiřímu
Pospíšilovi za vřelé přijetí v jejich obci, poděkování plk. gšt. Ing. Tomáši Skácelovi
a pplk. Ing Petrovi Mandovi za zajištění, pohoštění a organizaci jednání Grémia v prostorách leteckých
kasáren. O to, že se účastníci akce
cítili dobře i mimo oficiální program,
se zasloužili také majitel Penzionu
U Paroháče Michal Jelínek a Dalibor
Večeřa z Restaurace Alberta.
předseda celostátního výboru
Českého svazu letectví
plk. vv. Ing. Václav Vašek

22032410504

PROSTĚJOV Koncem února
se Svazu letců generála Zdeňka Škarvady Prostějov dostalo cti zorganizovat dvoudenní výjezdní zasedání Grémia
Českého svazu letectví. Kromě vedení Grémia se na akci
sešli také přátelé ze všech klubů a spolků, jež jsou ve formě
ČPS zařazeny v Českém
svazu letectví. Jednání
Grémia začalo v pátek
25. února 2022 v příjemném
prostředí
leteckých
kasáren
v Prostějově.
Velitel 601. skupiny
speciálních sil generála
Moravce plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel a pplk. Ing Petr
Manda – velitel 533. praporu bezpilotních systémů generálmajora in memoriam Josefa
Dudy – poskytli prostory útvaru k vlastnímu jednání Grémia,
ale i k přednáškám a besedám.
Účastníci ocenili nejen kvalitu

Ve Slatinicích to v sobotu 26. března
vřelo, bublalo a kolotalo jako v pravém
lázeňském vřídle. Ještě před příjezdem
kočáru si početní návštěvníci pochutnávali na kávě, oplatcích a celé řadě dalších dobrůtek. Přitom si klebetili nebo
poslouchali písničkáře Martina Fasnera a Libora Geiera. Druhý jmenovaný
s pozoruhodnou citlivostí zahrál a zazpíval poetické písně známé v podání
Roberta Křesťana. „Do Slatinic jezdím
pravidelně už mnoho let, ale tolik lidí
jsem tu snad v životě neviděl,“ komentoval přívětivý ruch kolem sebe jeden
ze seniorů.
Zlatým hřebem odpoledního programu byl samozřejmě příjezd kočáru

SLATINICE Davy lidí a krásné počasí. I letos konec zimy spolehlivě ohlásil Václav Obr se svojí spanilou jízdou po pamětihodných
místech Olomouckého kraje. A pouť historického kočáru z Čech
pod Kosířem napříč regionem rozhodně zaujala. V každé z obcí, kde se neobyčejný průvod zastavil, byl vřele vítán a hoštěn.
Večerník si letos nechal návštěvu na samotných vrchol do lázeňských Slatinic. A byla to nádhera!

OLŠANY U PROSTĚJOVA
K velkým komplikacím v dopravě došlo minulé pondělí na dálnici D46 ve směru z Olomouce
do Prostějova. U Olšan havaroval řidič kamionu a svůj návěs
převrátil přes svodidla a půlku
jízdního pruhu. Večer byla celá
dálnice uzavřena na pět hodin,
neboť bylo prováděno vyproštění vozidla i překládka nákladu.
„O půl jedné odpoledne jsme přijali oznámení o havárii nákladního
vozidla na devětadvacátém kilometru dálnice D46 mezi Olomoucí
a Prostějovem. Pětatřicetiletý řidič
nákladní soupravy nepřizpůsobil
ve směru na Prostějov rychlost stavu a povaze pozemní komunikace,
vyjel s vozidlem nejprve vpravo
mimo dálnici a následně zpět na

vozovku, kde převrátil návěs na
středová svodidla,“ popsal kolizi
Libor Hejtman, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje s tím že řidič nebyl při nehodě zraněn a dechovou
zkoušku měl negativní. „Policisté
mu na místě udělili pokutu příkazem na místě.“
Jak ale vzápětí dodal, problémy
na dálnici poblíž Olšan u Prostějova tím ani zdaleka neskončily.
Až do večerních hodin byl provoz veden jedním pruhem, pak
byla dálnice uzavřena na delší
dobu celá! „Z důvodu vyproštění
a přeložení nákladu havarovaného
nákladního vozidla byla od dvacáté
hodiny zhruba po dobu pěti hodin
naplánována uzavírka dálnice D46
ve směru z Olomouce na Prostějov,

jjaké
aké tv
tváře
vářře bbyly
yly vvee Sla
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MOSTKOVICE Za chyby se platí a šofér
škodovky po nehodě v Mostkovicích bude
určitě dlouho té své litovat. Nedával totiž
pozor a při vjíždění na hlavní mostkovickou
komunikaci přehlédl cyklistku, které měl
dát přednost. Nedal, srazil ji. Žena skončila
se zraněním v nemocnici.
2Q JCX¾TKK MCOKQPW FCNQ JQFP÷ RT¾EG \RTQXQ\PKV F¾NPKEK & -QOWPKMCEG Předminulou sobotu 19. března vyjížděla hlídka
OWUGNCDÚVFQMQPEGPCR÷VJQFKP\EGNCW\CXąGPCXGUO÷TWPC2TQUV÷LQX
dopravních policistů k nehodě v Mostkovicích.

ZHQVQ2QNKEKGè4 „Řidič vozidla Škoda Octavia jel po ulici U Pomníku ve směru od ulice Podskalí a odbočil na
a to v úseku mezi třiatřicátým a šeulici Prostějovskou v době, kdy tudy projížděla
stadvacátým kilometrem. Řidiči
čtyřiačtyřicetiletá cyklistka. Došlo k nárazu, po
jedoucí na Prostějov museli sjet po
kterém žena upadla na komunikaci, zranila se
exitu na Olšany u Prostějova a dále
a skončila v nemocnici. Dechové zkoušky na
vedla objízdná trasa obcemi Čealkohol vyšly oběma negativně. Hmotná škoda
lechovice na Hané, Smržice a Drbyla předběžně vyčíslena na pět tisíc korun,“
žovice. Zpět na dálnici pak mohli
informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí
najet až na exitu Držovice,“ popsal
Krajského ředitelství policie Olomouckého iQHÆTwMQFQXM[\CXKPKNPGJQFWRąKPÊåFQwNQMGUT¾å
mluvčí krajské policie s tím, že prokraje. Jak dodala, nehoda je nadále v šetření po- EGUE[MNKUVMQW6CD[NCRąGXG\GPCFQPGOQEPKEG
voz na dálnici nebyl nijak ovlivněn
ZHQVQ2QNKEKGè4
licistů dopravního inspektorátu.
(mik) 
a omezen.
(mik)

dva velké pařezy. „Pokusíme se odstranit
i je a pak se s odborníky poradíme o možnosti náhradní výsadby. Bohužel místa je
u pomníku velmi málo, blízko je silnice
i vedlejší cesty, je to v kopci, nebude to
vůbec snadné. Nelze tedy vyloučit, že už
tu žádné stromy zasadit nepůjde,“ nastínil
Robert Kříž.

na číslech 582 333 433, 608 960 042, e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
či přímo v redakci na Vápenici 19, Prostějov.

Více informací

nyní za 1.300 Kč 1500 Kč

GlouKoGoEé u]DYíUky

PLUMLOV Nejedná se o aprílový
žert! První dubnový den budou silnice v Žárovicích a v Hamrech na delší
čas uzavřeny. V prvním případě bude
důvodem pokládání optického kabelu, v tom druhém budování kanalizace. Hlavní silnice ve směru na Drahany by však měla zůstat průjezdná.
Žárovice čeká od pátku 1. dubna částečná i úplná uzavírka dvou místních
silnic. První z nich skončí 1. května, ta
druhá je naplánovaná až do 12. června. Důvodem je pokládání optického *PGFFX÷RNWONQXUMÆOÊUVPÊé¾UVKUGDWFQWOWUGVX[TQXPCVUFQRTCXPÊOKMQORNKMCEGOK

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
kabelu pro rychlejší internet.
„Hlavní tah ve směru ze Soběsuk do Plumlova, pod nějž Žárovice spadají. mrech to bude kvůli budování kanaliDrahan však zůstane otevřený,“ ubez- Uzavírka ve stejný den propukne také zace, hotovo by mělo být nejpozději
(mls)
pečila nás Gabriela Jančíková, starostka v další plumlovské místní části. „V Ha- v říjnu,“ upřesnila Jančíková.
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LAŠKOV Ze zatím nejasných
příčin došlo minulé pondělí k požáru garáže v rodinném domku
v Laškově. Hasiči kromě likvidace
ohně, který poškodil nejen garáž,
ale i sousední kotelnu, poskytli
první pomoc majiteli, který utrpěl
intoxikaci zplodinami hoření.
„V pondělí jedenadvacátého března po poledni nám byl hlášen
požár garáže v rodinném domě
v Laškově. Na místo okamžitě
vyjelo celkem pět hasičských jednotek. Požár v garáži rodinného
domku se rozšířil i do obytné části, naštěstí převážně zakouřením.
Hasiči poskytli předlékařskou

pomoc muži po intoxikaci zplodinami hoření, v kotelně zahořelo
palivové dřevo a následně i celé
vybavení,“ informoval Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičkého
záchranného sboru Olomouckého kraje.
Těsně po čtrnácté hodině měli hasiči oheň pod kontrolou. „Požár
je v tuto chvíli lokalizován, probíhá následná kontrola termokamerou. K ochlazení a odvětrání
prostor je využita přetlaková ventilace,“ uklidnil veřejnost mluvčí
krajských hasičů s tím, že přesná
škoda nebyla zatím stanovena, vyšetřuje se i příčina požáru. (mik)

2Qå¾T\EGNC\FGXCUVQXCNX[DCXGPÊICT¾åGXTQFKPPÆOFQOMWX.CwMQX÷KUQWUGFPÊ
MQVGNPW
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Majitel se nadýchal zplodin hoření
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RAKŮVKA Nemilá událost postihla majitele
usedlosti v Rakůvce. Ze
zatím neznámých příčin
se za rodinným domem
vznítil kompost a plameny
následně poničily i plot.
Včasný zásah hasičů zabránil daleko větším škodám.
V úterý 22. března po poledni vyjížděli hasiči k případu požáru do Rakůvky. „Hořel zde kompost,
uskladněné dřevo a také
plot usedlosti, to vše na
ploše zhruba deset krát tři
metry. Likvidaci požáru
řešilo několik hasičských èGTXGPÚMQJQWV\CMQMTJCNCJCUKéKO÷NKX4CMčXEGRNPÆTWEGRT¾EGCNGT[EJNÚO\¾UCJGO
(QVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG
jednotek. Požár byl včas WEJT¾PKNKRąGFRQå¾TGOUQWUGFPÊUVQFQNW
lokalizován a v odpoledních hodinách hasiči pokra- sičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
čovali v dohašování. Včasným a rychlým zásahem Hmotná škoda nebyla doposud vyčíslena, vyšetřonedošlo k poškození sousední stodoly,“ popsal úter- vatelé zjišťují také příčinu požáru. Vyloučeno není
ní práci hasičů Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Ha- samovznícení.
(mik)

Stodolu hasiči zachránili před plameny

&Q\¾EJTCP[NKRUGRWUVKNKKJCUKéKMVGąÊUVTQO[UV¾JNKCQąG\CNK2ąGUVQD[N[RTQUXÆQMQNÊ
UV¾NGPGDG\RGéPÆ
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domy, projíždějící automobily i procházející chodce. „Fakticky se stromy rozlomily
vejpůl. Přijeli k nám hasiči ze Ptení, kteří
je kurtnami stáhli, ale to moc nepomohlo.
Sice jsme je pak ořezali, ale hrozba trvala
dál. Museli jsme je tedy nechat skácet,“ popsal celou anabázi zdětínský starosta.
Po skácených stromech na místě zůstaly

*ÞktÍ΄ÞÍÕIt$k-k΄
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Lípy stály přímo u hlavní silnice ve směru
na Ptení a od nepaměti byly výraznou
dominantu okraje obce. „Vysazeny byly
v roce 1892 spolu s instalací kamenného
kříže s vyrytými nápisy Svatý kříž tento
zbudován jest Františkem Novotným
s přispěním manželů Peterkových z Nechutína roku 1892,“ prozradil Večerníku
starosta Zdětína Robert Kříž.
Lípy zásadním způsobem poničil silný vítr,
a to tak, že byly nebezpečné pro okolní

Martin ZAORAL

ZDĚTÍN Je to velká škoda, ale prostě to
nešlo jinak! Už jen dva smutné pařezy
zůstávají na místě více jak stoletých lip
rostoucích u kamenného kříže v Nechutíně, což je místní část Zdětína. Navíc to vypadá, že za ně nebude možné
vysadit náhradu.
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Přestože huláni útrapy cesty a snad
i značnou pohostinnost místních na
všech předchozích zastávkách až SlaFOTOGALERIE
tinic neustáli, další hosté vydrželi. Tím
a VIDEO klikni na
obzvláště váženým byl Lev kardinál
www.vecernikpv.cz
Skrbenský, který se během první světové války v Olomouci setkal s císařem 0C\CJ¾LGPÊN¾\GÿUMÆUG\ÐP[UGXG5NCVKPKEÊEJUGwNQXGNMÆOPQåUVXÊNKFÊ<¾LGOQEGUVQXPÊMQé¾TOG\KPKORCMD[NGPQTOPÊ
Foto: Martin Zaoral
Karlem I. Od předčasné smrti tohoto
Václava Obra, který měl dorazit i v do- panovníka letos uplyne sto let, a i proto Ostatně právě kočár posledního len tento pátek 1. dubna. Stane se tak pašijový příběh Ježíše Krista. Akce
provodu kvarteta hulánů. Po nich však právě jemu Václav Obr zasvětil letošní rakouského císaře a českého krále v rámci koncertu Dity Hořínkové začne v 17.00 hodin a je nutné se dojiž bylo veta. „Vážené publikum. Musím sezónu ve svém Muzeu kočárů.
bude v Čechách pod Kosířem odha- a Richarda Pachmana, kteří přiblíží předu objednat.
vám oznámit, že cesta k vám do Slatinic
3x foto: Martin Zaoral
byla dlouhá a náročná. Dokonce jsme
ztratili čtyři muže,“ vysvětlil hned na
úvod ochraptělým hlasem Václav Obr,
kterého ve Slatinicích uvítala nejen
štamprle slivovice, ale i hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.
Po cestě si poutníci všímali zaneřáděných příkopů u silnic. „V jednom
z nich jsme objevili i Kašpárka, jehož
jsme vyčistili a umyli mu zuby a nyní
ho vozíme s sebou pro potěšení dětem,“ odhalil pěknou marionetu 2ÊUPKéM¾ą .KDQT )GKGT U XGNMQW RąGUX÷FéKXQUVÊ \CJT¾N 0COCLKVGNG/W\GCMQé¾Tč8¾ENCXC1DTCRQRąÊLG\FWFQ 2ąGMXCRGPÊO PGLGP RTQ F÷VK D[N RąÊLG\F NQWVM[ K åKXÆJQ
K\C\RÊXCNP¾FJGTPÆRÊUP÷4QDGTVC-ąGUċCPC
N¾\PÊéGMCNQXąGNÆRąKXÊV¾PÊ
-CwR¾TMC
Václav Obr.

Majitel Muzea kočárů začínající sezónu
zasvětil císaři Karlu I.

BYLI JSME
U TOHO

WWW.VECERNIKPV.CZ

aneb jsme s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko
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V blíže nezjištěné době mezi 12.
prosincem 2021 a 19. březnem
2022 neznámý pachatel vnikl do
kůlny u rekreační chatky v katastrálním území obce Mostkovice.
Z ní odcizil elektrický vertikulátor, dvě sekery, rýč a dvoje zahradní nůžky. Poškozená majitelka vyčíslila škodu na téměř 8 000
korun. Pachateli hrozí za přečiny
krádeže a porušování domovní
svobody trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři roky.

Kradl asi zahrádkář
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zprávy z regionu
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lípy u pomníku
VÁCLAV OBR PŘIVEZL POSELSTVÍ Stoleté
Ye =GĚtínĚ se Uo]lomLly
Z DÁVNÝCH DOB
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Kapela Jelen v Prostějově
v čele s Jindrou Polákem
bavila fanoušky i sebe

Ať se děje cokoliv, ať je člověk unavený, má toho
plné kecky, ale jakmile vyběhne na pódium,
řekne: ‚Dámy a pánové, my jsme Jelen,‘
tak se najednou něco stane. Začne fungovat
chemie, která není běžná!
PROSTĚJOV Jelen, to už dávno
není jen zvíře, které (ne)chceme
potkat při toulkách po lese. Ale
také skupina, kterou už snad netřeba žádnému hudebnímu posluchači představovat. Z Jelena se stala
v posledních letech úspěšná kapela, která se dostává stejně snadno na
pódia jako do rádií. Chytlavé texty,
dobrá atmosféra na koncertech
i pozitivní postoj muzikantů k médiím, potažmo tedy fanouškům.
To vše dotváří sympatickou vizáž,
kterou dokrášluje pravidelný host
Jelena, jímž bývá zpěvačka Kateřina Marie Tichá. A právě ani ta nechyběla při nedávném koncertu ve
Společenském domě. Nejvíce vidět
je stále jeden ze zakladatelů kapely
Jindřich Polák (na snímku), který
mohl být po vystoupení v Prostějově spokojen. Přišlo hodně lidí,
atmosféra byla skvělá a tak následující rozhovor probíhal vyloženě
v dobrém rozpoložení. Ze stále populárnější frontmana také vypadl
jeden velký sen...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ

22031610386

yy Jaké byly vaše začátky? Čekal jste, že jednou budete velká
a slavná kapela?
„Od začátku jsem věděl, že chci dělat
muziku a psát písničky. A vždycky
jsem si říkal, že to chci dotáhnout
tak daleko, jak to půjde. Ale kam až,
to jsem nevěděl. Jestli to bude to, že
budu hrát v kavárně nebo v malém
klubu, nebo zda se podaří něco většího, klub, kulturák nebo nedej bože
vyprodat halu, to jsem netušil. A ani
neplánoval, člověk chtěl prostě dělat
co má rád a chtěl to dotáhnout, kam
až to půjde.“
yy Když se ohlédnete na rané
začátky, jak těžké bylo s kapelou
prorazit? Protože přeci jen konkurence je velká…

„My jsme měli od začátku nesmírné
štěstí. Ve chvíli, kdy jsme začali hrát
a dávat dohromady kapelu, tak se sešly situace, které jsme si nedokázali
vysnít a představit. Ať už to bylo to,
že nás Divokej Bill vzal jako předkapelu na turné, nebo nominace na
Slavíka, či duet s Janou Kirschner.
Vše jakoby eskalovalo a člověk si ani
neuvědomoval, co se děje. Najednou jsme jeli vlastní turné, lidé chodili a zpívali naše písničky, znali texty. Asi je za tím znát, že jsme tomu
od počátku věnovali úplně všechno,
makali jsme a odměna se dostavila.“
yy Já osobně hudebník nejsem,
ale některé osobně znám. Shodnou se na tom, že není lehké vždy
se domluvit, co se bude hrát, jaké
texty a vůbec jaký styl. Jak to je
u vás?
„Myslím, že nemáme větší problémy. Už když jsme zakládali kapelu
ve třech – já, Martin Kasal a Ondra
Málek, tak jsme měli jasno, jak co
dělat a kde jsou mantinely. Kluci
spolu původně měli kapelu Šatlava
v Přibyslavi, my se potkali ve studiu
Martina Ledviny. Vše začalo tím,
že jsme si naprosto perfektně lidsky sedli, že nás baví stejná muzika
a chceme dělat stejné věci. Tím, že
jsme od začátku věděli, co chceme
a že to cítíme stejně, šlo všechno přirozeně. A jak se k nám přidávali další
muzikanti, až neplánovaně, vzniklo
velké stádo, tak už to bylo nasměrované, natáhli jsme k sobě jen ty lidi,
kteří to viděli stejně. Čili co se týká
stylu nebo směřování, to jsme nikdy
neřešili. Nechali jsme muziku, aby si
sama řekla, co vlastně chce.“
yy Vy jste vždy říkal: „Uvidíme,
kam to dotáhneme.“ Jaký největší
úspěch jste tedy podle vás zaznamenali?
„Na ten teprve čekáme… Ještě jsme
neměli vlastní koncert v O2 areně.
(úsměv) Hráli jsme tam na Českém
mejdanu s Impulsem. Úspěchem je
určitě velký koncert ve Fóru Karlín.
Ale úspěch jako takový, to se těžko
říká, jde o relativní věc. Pro nás je ale
největší úspěch už to, že spolu deset

let jezdíme, máme se
stejně rádi, jsme stejní
kámoši jako na začátku
a muzika nás baví pořád
stejně. Navíc chodí lidi
a baví je naše písničky.
I s fanoušky si rozumíme. Úspěchem je také
třetí autorské album,
které jsme vydali. Je
stylově posunuté zase
trochu jinam. Brát jako
úspěch můžeme, že
jsme si zahráli na velkých festivalech. Nejdůležitější ale pro nás je
hrát, užívat si to a dostat
naši muziku k co nejvíce lidem. A fakt, že lidi
chodí, písničky mají rádi
a odezva od nich je veliká, nás nesmírně těší. To
je to nejdůležitější.“
yy Zmínil jste Přibyslav. Tam jste dělávali
dokonce vlastní festivaly. Kvůli koronaviru
to bylo těžší, vesměs
se rušily, ale váš proběhl...
„Máte pravdu. V Přibyslavi pořádáme festival, který se jmenuje Jelen
a přátelé. Zatím byly dva ročníky,
přičemž ten druhý byl třikrát odložený a konal se až loni v létě. Ale
zaplaťpánbůh za to, bylo to jedním
slovem skvělé. Určitě v tom chceme pokračovat, je to taková srdcová věc. A tím, že polovina kapely
je z Přibyslavi, tak je to naše druhá
domácí půda. A je to takové, že si
opravdu dělá člověk festival jakoby
doma. Zveme si tam spřátelené kapely, lidi, které máme rádi, známe se

Foto: Michal Sobecký

z hraní. Byli tam Mirai, Voxel, Káťa
Tichá s kapelou, předtím tam byl
David Stypka, dále Martyho banda.
Všechno jsou to lidé, kteří jsou nám
blízcí, širší rodina.“
yy Lidsky nebo i žánrem?
„Spíš lidsky, žánr zase tolik neřešíme. Všichni máme rádi dobrou mu-

ziku. Chtěli jsme si to hlavně udělat
hezké, panuje tam rodinná atmosféra i po celé ploše areálu. Koncipovali jsme to tak, že začínáme brzo,
končíme brzo, aby lidé mohli přijít
s dětmi, stihli odvozy domů. Je to takové příjemné.“
yy Před pár lety jste
ještě kromě muziky
pracovali. Jak to máte
nyní?
„Jsou v kapele kluci,
kteří ještě studují. Rodiče jim nechtějí dovolit přestat. (smích) Já
osobně už jsem přestal
jinak pracovat. Ani už
nevím, jak je to dlouho,
myslím čtyři roky zpátky. Už se to ale nedalo
stíhat. Byl jsem grafik v časopise, však
to znáte, ty uzávěrky…“ (úsměv)
yy To znám velice
dobře…
„Pak když člověk
jezdil na koncerty,
mezitím stíhal ´časák´ a doma čekala rodina… V té
době jsem měl
sedmiletou dceru.
Je to takové, že
od začátku května do října jsem
byl v práci nebo
na koncertě. Viděl
jsem se s nimi ten poslední rok dvacet dní.
To už prostě dál nešlo. Něco muselo
jít pryč: práce, muzika nebo rodina.
Když jsem si všechno rozmýšlel, tak
volba byla jasná. Spočítal jsem si, že
živit se muzikou na složenky postačí. Skočil jsem tedy do toho a můžu
říct, že nelituji.“
yy Kdo je v kapele největší kritik?
Kdo nejčastěji řekne: „Tohle se
nepovedlo, musí se to překopat?“
„Myslím si, že na jednu stranu jsme
všichni docela zdravě sebekritičtí. Na

druhou stranu si uvědomujeme, že
všichni děláme maximum. Není tam
tedy pnutí, že by někdo prudil: ‚Tohleto jsi podělal, to se nesmí opakovat,
nebo končíš!‘ To se u nás neděje. Myslím, že máme tendence si čas od času
nahrát vystoupení a říct si, co funguje
a co ne. Ale kapela tím, že je postavena
živelně a má energii, tak funguje. Ať se
děje cokoliv, ať je člověk unavený, má
toho plné kecky, ale jakmile vyběhne
na pódium, řekne: ‚Dámy a pánové,
my jsme Jelen‘, tak se najednou něco
stane. Začne fungovat chemie, která
není všude běžná. Muzika pro nás
není o tom, zahrát perfektně každý
tón. Je to o tom, abychom si hudbu
užili, lidi užili, aby se všichni bavili
a mohli zapomenout na starosti všedního dne a poslední roky i celosvětové
problémy. Prostě je důležité, být spolu
a užít si hudbu, i když je zrovna nedobře. Ve chvíli, kdy toto klape, jsme
spokojení. Jasně, když se něco podělá, tak se řeší, aby se to neopakovalo
příště. Není to ale o tom, že bychom
si rvali vlasy, že někdo zahrál tón jinak.
Hlavní je hezký koncert.“
yy Jaké to pro vás je, když slyšíte
písničku Jelena v rádiu?
„Já moc rádio neposlouchám. (rozesměje se) Ne, to žertuji. Je to skvělý
pocit. Samozřejmě když je to poněkolikáté, tak už to člověk zná.
Ale když to bylo poprvé v rádiu,
hráli Magdalénu, tak jsme si říkali:
‚Ty jo, to je jako doopravdy, to jsme
my! Slyší nás další lidi.‘ Byl to skvělý
pocit. Máme velkou radost, že naši
muziku rádia berou, pouští ji a lidé
ji chtějí poslouchat. Na spoustě míst
ve světě je rádio už překonané internetem. Ale myslím, že u nás je to
stále velmi důležité médium. A jsem
rád, že to tak je, protože rádia, která
jsou aspoň trochu osobitá, nabízí
lidem možnost poslouchat muziku,
kterou mají rádi. A občas se povede
i rozšířit obzory, dozvědět se něco
nového. Takže ve chvíli, kdy nás berou, zařadí, tak je to hodně důležité
a dělá nám to radost.“

vizitka
JINDRA POLÁK
✓
✓
✓
✓

narodil se 2. prosince 1979 v Praze
hudebník, zpěvák a frontman kapely Jelen
vystudoval ekologické gymnázium, studium zakončil maturitou
po maturitě pracoval v divadle, dále prošel spoustu zaměstnání
od prodeje databází před prodej křišťálových skleniček Japoncům,
pracoval i v hospodě a internetové kavárně
✓ později se stal grafikem, naposledy v časopise Moje psychologie
✓ jakmile už nešlo civilní zaměstnání spojit s muzikou, stal se v roce 1018 hudebníkem na plný úvazek
✓ s muzikou začal jako dítě, pocházel z hudební rodiny, začínal hrát od 5 let, postupně zkusil klavír,
trombón, trumpetu, piano, později se přesunul k elektrické kytaře a věnoval se i klasickému zpěvu
✓ v roce 2012 byl spolu s Martinem Kasalem a Ondrou Málkem u založení skupiny Jelen, v níž působí
až do současnosti, kdy je kapela složena z hudebníků z Prahy a Přibyslavi
✓ je to česká akustická hudební skupina hrající tzv. roots music a písně z vlastní tvorby vycházející
z populární hudby jako je country, folk, bluegrass či blues
✓ skupina má za sebou ocenění v anketě cen Anděl 2014 jako Objev roku a v kategorii Skupina roku
za rok 2016, pravidelně boduje ve Zlatém slavíkovi a okupují přední místa hitparád s písničkami jako
Magdalena, Světlo ve tmě, Vlčí srdce, Nebe nad Prahou, Klidná jako voda či Ještě jednu noc
✓ se zpěvačkou Kateřinou Marii Tichou nahráli skladbu a videoklip Tančíme spolu, která se několik týdnů
držela mezi pěti nejhranějšími skladbami českého éteru, s Janou Kirschner přidal další velehit Co bylo dál
✓ seskupení má za sebou řadu velkých a úspěšných koncertů a taky půltucet studiových alb včetně aktuálně toho nového
✓ písně Jelena jsou pravidelně hrané na řadě stanic rádií
✓ vystoupil v show 7 pádů Honzy Dědka (2021) a hudební hnutí Jelen se objevilo v seriálu Slunečná
✓ se ženou Kateřinou jsou manželé 22 roků a mají spolu jedenáctiletou dceru Lucii, přičemž Kateřina má
další 2 děti z bývalého svazku, 30 letého Jakuba a 27 letou Elišku
✓ před pár lety opustil Prahu a s rodinou se trvale přestěhoval do jižních Čech
zajímavost: za to, že se stal zpěvákem, vděčí své babičce, Jaroslavě Kischové, která působila jako operetní
zpěvačka v divadle na Fidlovačce a svého vnuka vedla k hudbě od mládí, načež ve 14 letech vzal
poprvé do ruky kytaru, protože obdivoval skupinu Kiss

<24#81&#,568ª
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9/.$1$8.5$-,1ô POMÁHÁ Nemocnice uzavřela
Do plumlovské školy chodí očkovací centrum!
PROSTÌJOVSKO

speciálnní
seririáál

uæ  ukrDMinskëch dĚtí
Brzy by na škole měla začít působit i ukrajinská učitelka
PLUMLOV Ruskem rozpoutaná válka vyhnala z domovů velké
množství Ukrajinců včetně dětí. Ty se ze dne na den vypořádávají
s tím, že musely opustit místa, kde vyrůstaly, a zvyknout si na to,
že možná už nikdy neuvidí své tatínky, dědečky či další příbuzné včetně kamarádů. Ale nejen s tím. Aktuálně se musí sžívat se
zcela novým prostředím, často se potýkat s problémy s bydlením
a v neposlední řadě také každodenně překonávat jazykovou bariéru. To vše platí také o 13 nových žácích, kteří koncem uplynulého týdne navštěvovali základní školu v Plumlově.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Čeští spolužáci děti přicházející z válkou zasažené Ukrajiny přijali velmi
vstřícně, maximálně jim se vším pomáhají, přestože vzájemná komunikace
není zrovna snadná. „Jsme v začátcích,
s dětmi se dorozumíváme pomocí
ukrajinsko-českého překladače v mobilním telefonu, ale máme štěstí, že naši
školu navštěvují děti, jejichž maminky
jsou Ukrajinky a žijí u nás už delší dobu.
Ty nám hodně pomáhají,“ popsala
Večerníku ředitelka plumlovské školy

Simona Zapletalová, která hned vzápětí
upozornila, že u nových žáků dochází
k poměrně rychlému osvojování českého jazyka. „Za tu krátkou dobu toho
opravdu hodně pochytili,“ pochválila
nové žáky plumlovská ředitelka.
V současnosti se v Plumlově učí 13
ukrajinských dětí. Přestože věkově
se jedná o žáky první až deváté třídy,
chodí společně do jedné třídy, určité
předměty jako tělocvik, výtvarnou výchovu či angličtinu však mají se svými
českými vrstevníky. Počet ukrajinských
dětí ve škole by se měl v dohledné době
zvýšit. „Přestože očekáváme příchod 7MTCLKPUMÆF÷VKUGUQMQNÊOFQTQ\WOÊXCLÊKURQOQEÊWMTCLKPUMQéGUMÆJQRąG
(QVQ5KOQPC<CRNGVCNQX¾
dalších, zatím by na ně naše kapacity MNCFCéGXOQDKNPÊOVGNGHQPW
měly stačit. Jsem už domluvena i s apro- Rovněž jedna Ukrajinka, která u nás pokyny, jak je máme platit, okamžitě je
bovanou učitelkou z Ukrajiny, která by delší dobu žije, si aktuálně dělá kurz na přijmeme a mohou začít učit,“ prozradik nám měla v dohledné době nastoupit. asistenta pedagoga. Jakmile obdržíme la Zapletalová.

.20(17Éì
9(Ġ(51Ì.8

MICHAL SOBECKÝ
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PROSTĚJOV Jak již Večerník informoval, šestnáct občanů či spíše občanek Ukrajiny našlo
do Prostějova dorazilo v minulých týdnech přístřeší v ubytovně v Kostelecké ulici. „Jsou tu
na 300 uprchlíků z Ukrajiny, kteří zde hledají ženy mladé i středního věku, většinou s dětmi.
dočasný domov kvůli válečnému nebezpečí Chovají se naprosto normálně, nejsou s nimi
v jejich zemi. V drtivé většině případů jde žádné problémy. Ukrajinské děti si hrají s těmi
o ženy s dětmi. Vedení magistrátu má při- českými na sousedním hřišti,“ uvedl pro Večerpraven krizový plán, podle kterého bude ník jeden z obyvatel ubytovny v Kostelecké ulici.
vytvářet místa k bydlení nebo dočasnému Večerník se během tohoto týdne pokusí přiubytování.
pravit reportáž z této ubytovny a bude nás
Jak nedávno Večerníku potvrdil první náměstek hlavně zajímat, jak si uprchlíci zvykají na žiprimátora Prostějova Jiří Pospíšil, magistrát již vot v Prostějově a jestli jsou spokojeni s povyčlenil pro Ukrajince pět bytových jednotek mocí v jejich těžké životní situaci, které se
„Těžké časy ukáží v lidech to nejhorší nebo naopak to na „svobodárně“ v ulici M. Pujmanové a dalších jim v našem městě dostává.
(mik)
nejlepší.“ Tento výrok se na současnou válku na Ukrajině hodí naprosto přesně. Zároveň ale ukazuje, jak moc
se vztahuje i na dění v České republice, stovky kilometrů od bojiště. A i když tady nejsou na jedné straně
lidé, kteří se prezentují jako hrdinové a jiní coby váleční
zločinci, kontrast je stále velký. A tak v České republice
na jednu stranu máme ty, kteří dobrovolně, ve svém
volném čase vyrazili pomáhat. Na hranice s Ukrajinou
nebo třeba do různých center pro uprchlíky. Když ne
.5$-6.$6Ζ67(1Î1Θ&(175803202&Ζ8.5$-Ζ1Ü
to, tak alespoň poslali peníze nebo materiální (případně vojenskou) pomoc těžce zkoušeným Ukrajincům.
Někteří jim rovnou poskytli i ubytování. Pak je tu ale
druhá strana. A to lidé, kteří jsou slyšet na sociálních
sítích a v míře nemalé. Lidé, kteří zde píší jed.
Pro představu – byl jsem už svědkem toho, jak někteří
chtěli stěhovat ukrajinské uprchlíky do Dachau. Pro
připomenutí – jedná se o koncentrační tábor, ve kte&2-(327Ě(%$"
rém Němci během druhé světové války zabíjeli všechny
nepohodlné. Člověk se pravidelně setkává s podporou
POTRAVINY
masová konzerva, zeleninová a ovocná konzerva, paštika, instantní polévka, sladkosti, sušenky
Putinovy agrese vůči Ukrajině, s bagatelizováním toho,
OSTATNÍ POTRAVINY
co se v zemi děje. S vysmíváním se pomoci Ukrajincům.
VXFKDU\NUXSLFRY£NDģHSLģNRW\GÝWVN£Y¿ŀLYDSěHVQ¯G£YND6XQDU
+<*Ζ(1$'263Ü/'Θ7Ü
Sám za sebe jsem si pak na sociálních sítích všiml urči]XEQ¯SDVWD]XEQ¯NDUW£ÏHNWXK«P¿GORģDPSRQSDS¯URY«NDSHVQ¯ÏN\ EDO¯ÏN\ 
tého posunu. Lidé, kteří velebili (a velebí) Putina a jeho
YOKÏHQ«XEURXVN\WRDOHWQ¯SDS¯U
OSTATNÍ HYGIENA
režim, mění diskusní strategii. Nejdříve se tak vysmívaUXÏQ¯N MHQQRY¿ G£PVN«YORŀN\GÝWVN«SOHQ\SOHQ\SURVHQLRU\NU«P\QDUXFHDRSUX]HQLQ\
li tomu, že by Rusko mohlo zaútočit. Když zaútočilo,
267$71Θ0$7(5Ζ/
bagatelizovali to a prohlašovali, že válka fakticky není –
NDULPDWNDVSDF£NGHNDSUDF¯SURVWěHGHNSDSXÏH QRY«]DEDOHQ«KRWHORY¿W\S
respektive že Rusko útočí jen na vojenské cíle a omílali
.$00İĿ(7(3ĚΖ9=7"
mantru Kremlu o denacifikaci země. Když i to přestalo
zabírat a množily se snímky vybombardovaných měst,
HANÁCKÁ KASÁRNA 0-(2/2028&
přesunuli se na kritiku ukrajinských uprchlíků. Že vlast9-(='=8/Ζ&(.2Ŀ(/8Ŀ6.
ně pomoc nepotřebují, že jim stát nemá dávat peníze, že
se chovají sprostě nebo že jsou bohatí (dobře oblečení
SKLAD HYGIENICKÉHO A OSTATNÍHO MATERIÁLU
a s mobilem), tudíž jim netřeba pomáhat. Se závistí vůči
3ĚΘ-(00$7(5Ζ/832300Ȃ00
pětitisícové částce jsem se ostatně setkal i osobně.
7(/SRPRF#RONUDMF])
Míra odpornosti je někdy neuvěřitelná. Vyvažuje ji
SKLAD POTRAVINOVÉ BANKY
zatím to, že Češi na pomoc Ukrajině mezi sebou vy3ĚΘ-(03275$9Ζ132Ȃ300Ȃ00
brali přes dvě miliardy korun a vláda dělá, co může.
7(/VNODGXNUDMLQD#SERORPRXFF])
To je chvályhodné. Jak dlouho ale vydrží dobrovolnic'$5<9(9Ü7ĢΘ0012Ŀ679Θ 3$/(7$$9Θ&( 323Ě('&+2=Θ7(/()21Ζ&.'20/89Ü
ká pomoc? A převáží nakonec nenávistné komentáře
(a v budoucnu možná i činy) vůči uprchlíkům? Toť
otázka. Jisté ale je, že už nyní česká společnost podstupuje test své rozvinutosti a lidskosti.

Příchod Ukrajinců

jako test
pro Čechy

KACPU
VYHLAŠUJE SBÍRKU
MATERIÁLNÍ POMOCI

<CVÊOEQ XNQPK D[N Q XCMEKPCEK RTQVK EQXKF OG\K 2TQUV÷LQXCP[ QDTQXUMÚ
\¾LGOCFQMQPEGX\PKMNQXGNMÆQéMQXCEÊEGPVTWOXG5RQNGéGPUMÆOFQO÷
FPGUUGPGPCQéMWLGVGCPKXPGOQEPKEK
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
PROSTĚJOV Zatímco v předchozím
vydání Večerník informoval o velkém nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů
s covid-19 v prostějovské nemocnici, během uplynulého týdne se situace skokově
změnila a pod dozorem lékařů zůstalo už
jen osm osob nakažených koronavirem.
Došlo však k uzavření očkovacího centra,
což pro mnohé bylo velkým překvapením.
„Za uplynulý týden došlo v Nemocnici
AGEL Prostějov k poklesu pacientů hospitalizovaných s onemocním covid-19. Aktuálně
je zde v péči zdravotníků osm nemocných,
kdy stav jednoho pacienta je vážný a vyžaduje intenzivní péči,“ přinesl v pátek odpoledne
velice optimistickou zprávu Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel provozující
Nemocnici Prostějov.
Zároveň však přišel s informací, která mnohé

šokovala. Prostějovská nemocnice uzavřela ve středu 23. března očkovací centrum!
„Zdravotníci v očkovacích centrech AGEL
Středomoravské nemocniční během pandemie naočkovali vakcínou proti covidu přes
osmadevadesát tisíc osob. V posledních týdnech se ale výrazně snížil počet příchozích na
očkování, kdy zájem klesl na minimum, proto
nemocnice přistoupily k ukončení provozu,
čímž dochází k uvolnění zdravotníků k práci
na jejich pracoviště a oddělení. Zájemci o vakcínu však i nadále mají možnost se naočkovat
na mnoha místech nejen Olomouckého kraje,“ vysvětlil Adam Knesl.
Kde se tedy nyní mohou zájemci nechat naočkovat? „Přesné informace naleznou na internetových stránkách na Centrálním rezervačním systému Ministerstva zdravotnictví
České republiky,“ upřesnil mluvčí společnosti
Agel.
(mik)

5<&+/ë9(ÿ(5NÍK
Povinné nošení roušek
v Rakousku zpìt

-LzQÉ.RUHDKO½VÉYHONÅ
SRWÉzHVRPLNURQHP

Prostějov (jaf) – Od čtvrtka Rakousko
opět zpřísnilo některá opatření kvůli
covidu. Doba bez výraznějších omezení
tak vydržela necelý měsíc. Týká se to
zejména nošení respirátorů ve vnitřních
prostorách, která opět tamní vláda zavedla. Hlavní příčinou obnovení tohoto
opatření je dle ministra zdravotnictví
kritická situace unaveného personálu
nemocnic.

Prostějov (jaf) – Zatímco v Evropě se
situace s variantou omikron postupně
uklidnila, velké problémy teď hlásí Asie,
konkrétně Jižní Korea, kde už počet
nakažených osob přesáhl deset milionů
a v posledním týdnu atakují čísla nově
nakažených až 500 tisíc. Úměrně
s těmito čísly stoupá i obsazenost
nemocnic a denně umírají stovky lidí
s koronavirem.

0LQLVWUSÔLSXVWLONRQHFUHVSLU½WRUÕYGRSUDYÈ
Prostějov (jaf) – Už v průběhu dubna by podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka mohlo dojít k dalšímu rozvolnění opatření. Tentokrát by se týkala povinnosti nošení ochrany dýchacích cest v hromadné dopravě, která by mohla být
zrušena. „Pokud se neobjeví žádná další submutace, která by situaci ovlivnila, tak
bych byl pro, aby opatření skončilo někdy mezi druhým a třetím týdnem v dubnu,“ prozradil v týdnu ministr.

V kraji zemřelo minulý

týden 34 lidí na covid-19!
>>>dokončení ze strany 3
K nedělnímu poledni 27. března registrovala Krajská hygienická stanice v Olomouci
již 222 544 případů pozitivně testovaných
osob v celém kraji od začátku pandemie covid-19. V období od pondělí 21. do soboty
26. března přibylo v kraji 2 462 nakažených,
což je však pouze o 131 případů méně než
předešlý týden. Po překvapivém navýšení
počtu nově nakažených z týdne od 14. do
21. března se tak jedná znovu alespoň o mírný pokles.
Z celkového počtu pozitivně testovaných od
začátku pandemie v kraji je 26 335 případů
u seniorů nad 65 let. Celkový počet vyléčených pacientů od začátku pandemie dosáhl
výše 216 719 osob, což je o 2 209 případů víc,
než vykazovaly statistiky před týdnem. Na
druhé straně ale v Olomouckém kraji od začátku pandemie zemřelo v přímé souvislosti
s covid-19 již 2 407 lidí, což znamená, že během minulého týdne zemřelo v kraji dalších
34 osob v přímé souvislosti s onemocněním

covid-19. Je to o třináct případů více než
týden předtím! Snížily se ovšem hodnoty
počtu potvrzených případů nákazy za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc
obyvatel. V kraji jde aktuálně o 406 obyvatel,
což je o 16 případů méně než ve statistikách
předminulého týdne.
Za minulý týden se velice mírně zvýšil počet
aktuálně nakažených osob covidem. V celém Olomouckém kraji je nyní koronavirem
nakaženo 3 822 osob, což je o 28 případů
více než předchozí týden. Nejvíce aktuálně
nakažených je na Olomoucu, a to 1 294 osob.
Na druhém místě se drží stále prostějovský
region, kde je aktuálně 838 nakažených, tedy
o 45 případů méně než před týdnem. Další
v pořadí je Přerovsko (354), dále Šumpersko
(276), Jesenicko (173), Zábřeh na Moravě
(169), Hranice na Moravě (143), Šternberk
(130), Litovel (120), Mohelnice (99) a Uničov (86). V Konici je aktuálně koronavirem
nakaženo 65 lidí, což je o 13 případů více než
předchozí týden.
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Konstelace hvězd Prostějova
Je čas udělat něco se svojí kariérou. Mnozí Prostějované se v těchto dnech zaměří na pracovní povinnosti s cílem vydobýt si u nadřízených daleko lepší pozici než doposud. Z toho
vyplynou určité výhody a možná i nabídka na vyšší pracovní pozici.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Udělejte si čas na vlastní rodinu,
všechno další musí jít teď stranou.
Už delší čas se věnujete víc práci než
svým blízkým, což právě oni nelibě
nesou. Pokud nechcete o rodinu
přijít, změňte své postoje.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Pro vás je tento týden jako stvořený
pro upevnění vztahu s partnerem.
Vyjeďte si na výlet, při kterém zapomenete na každodenní starosti.
Bude to pro vás balzám na nervy,
a navíc strávíte romantické chvíle.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Je potřeba si s partnerem vyříkat
sporné body, kterých mezi vámi
poslední dobou přibylo. Neřešte
ale nic v emocích a křikem. To vám
nepomůže. Udělejte si večeři při
svíčkách a promluvte si v klidu.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Dostanete se k zajímavým informacím, které logicky budete chtít
využít ve svůj prospěch. Rozhodíte
své sítě a zjistíte si i další věci, které
potřebujete. Bude se vám dařit,
získáte nadvládu nad ostatními.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Čeká vás návštěva, ze které nebudete
dvakrát rozjařeni. Příjezd tchýně velice těžce ponesete, neboť nemáte
příliš dobré vztahy. Pár dní to s ní
ale vydržíte, i když se budete muset
hodně a hodně přetvařovat.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
V zaměstnání vás to moc bavit
nebude, navíc získáte pocit, že
kolegové jsou daleko úspěšnější
a u nadřízených ve větší oblibě než
vy. Nebude tedy divu, že strávíte
týden v hodně špatné náladě.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Až do středy se vám podaří vše,
na co jen sáhnete. Využijte toho
maximálně, neboť od následujícího dne se všechno obrátí o 360
stupňů. Přijde krize finanční i osobní, řešit budete i rozchod.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
U rodinného krbu to začne skřípat.
Budete postaveni před rozhodnutí,
zda více času věnovat lukrativní
a dobře placené práci, nebo se raději
uskromnit a věnovat se rodině. Bude
to jen na vás.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Ve své bezprostřední blízkosti si
povšimnete člověka, který vás začne
přitahovat. Pokud jste singl, pak nic
nebrání seznámení. Jestli jste ovšem
zadaní, tak na jakékoliv flirtování
zapomeňte. Nevyplatilo by se.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Okolo vás se děje spousta nových
věcí, v mnohých se pak nedokážete
zorientovat. Pokud si chcete zachovat chladnou mysl, zaobírejte se jen
některými z nich. Ostatní vyžeňte ze
své hlavy.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Váš partner vás překvapí zajímavým
nápadem, který by váš vztah mohl
okořenit. Zprvu budete proti, protože
se nechcete vzdát svých životních
zvyklostí. Nakonec ale na jeho návrh
přistoupíte a nebudete litovat.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Čekají vás určité potíže při jednáních
s nadřízenými. V jednu chvíli budete
dokonce uvažovat o výpovědi, ale
pak si včas všechno rozmyslíte. Takovou práci, jako máte teď, už byste
nemuseli nikdy získat.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: SIRUPY A KONCENTRÁTY..
Jupí sirup
0,7 l
Hello ovocný sirup
0,7 l
YO ovocný sirup
0,7 l
Relax sirup
0,7 l
Caprio hustý sirup
0,7 l
6LUXSSULYiWQt]QDÿN\
0,7 l

28,90

39,90

39,90

39,90

39,90

25,90

62,90

-

29,90

29,90

62,90

-

71,90

-

71,90

71,90

71,90

-

59,90

27,90

49,9

59,90

59,90

-

19,90

-

-

32,90

32,90

-

19,90

39,90

21,90

37,90

34,90

49,90

Naše

21061620769

22032220419

21032610369

22032220428

4'57/¦

INFOSERVIS
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Sirupy jsou koncentrované roztoky cukrů nebo vícesytných alkoholů
ve vodě, ovocných šťávách nebo drogových výluzích. V potravinářství
se používají jako koncentráty k výrobě nápojů. Ovocné sirupy
jsou povětšinou slazený koncentrát s aromaty. Ovoce je v menšině,
přičemž nápojová vyhláška přímo stanovuje, že sirup musí obsahovat minimálně 50 % cukru. Zjišťovali jsme tedy, jak jsou na tom
nejčastější značky prodávaných v marketech. Značku Relax nabízí nejlevněji Lidl, Caprio a privátní značku pořídíte nejvýhodněji
v Albertu. Pro jupí sirup se zastavte v Penny marketu, značku Hello
mají za nejnižší cenu shodně v Kauflandu a Bille, Yo ovocný sirup jsme
Na zdraví!
objevili na čtyřech místech a všude za stejnou cenovku..
Průzkum byl proveden ve středu 23. března 2022.

Oznámení
o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Laškov
Dne: 11. 4. 2022 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: TS za
kostelem: oboustranně od č. p.
150 a 5 po č. 14 a 1 a dále oboustranně od č. 14 a 23 po č. 119.
TS spodní konec: jednostranně ulice od č. 24 do č. 32 a dalé
oboustranně od č. 33 a 43 po
konec obce s č. 38 včetně lok.
Dolní Mlýn č. 39. Dále č. 44- 50,
80 a 83.
Dne: 11. 4. 2022 od 9:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast: TS
U ACHP: oboustranně od č. 120
a 121 po konec obce směr Krkaovec. TS v ZD: jednostranně ulice
od č. 51 po č. 132, dále č. p. 148,
133, 60.
Obec: Mostkovice, Ohrozim
Dne: 11. 4. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Mostkovice - lokalita chat
kolem Letního kina, od hráze po
parkoviště a po č. chat 1145, 1135
u Yacht klubu, včetně kina, č. 1156,
občerstvení č. 834. Část chatové lokality Mostkovice, Ohrozim - chaty Plumlovská přehrada ohraničená č. chat 30 ( u „staré“ cesty směr
Plumlov), 80, 1024, 107, 1027,
982, 983, 1043, lokalita chat nad
„Čubernicí“ ohraničená č. 23, 36,
104, 50, 93, 94, 8, 986, 84, 1027
včetně vodojemu, dále chaty u hl.
silnice s č. 981, 1109, 1013, Yacht
klub č. 827, Hotel Plumlov č. 980,
pláž u Lázničků vč. občerstvení s č.
545, 645.
Obec: Klenovice na Hané
Dne: 12. 4. 2022 od 7:30 do
14:00 hodin. Vypnutá oblast:
Klenovice na Hané: č. p. 312,
328, K/208, K/217/1.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 12. 4. 2022 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: Kralice
na Hané - U Mlýna č. p. K/48/1.
Obec: Prostějov
Dne: 12. 4. 2022 od 15:00 do
19:00 hodin. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Nemocnice (č. 300629) - Centrum
sociálních služeb Prostějov, p. o.,
Zdravotní doprava, s. r. o., Lidická 86.
Obec: Skalka
Dne: 13. 4. 2022 od 7:30 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
Skalka - jednostranně od č. 26
po č. 75 a č. 81. Dále od č. 71
po č. 118 vč. 101, 106, 110, 114.
Oboustranně ulice od č. 37 a 44
po konec obce směr hřbitov. Odběratelské TS: FVE Čehovice 1.
Buzzing (č. 701376), FVE Čehovice 2. Buzzing (č. 701377).
Obec: Ladín
Dne: 13. 4. 2022 od 7:00 do 9:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
oboustranně od č. 41 a 37 po konec obce směr Ponikev.
Obec: Obědkovice
Dne: 13. 4. 2022 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Obědkovice.
Obec: Ponikev
Dne: 13. 4. 2022 od 9:00 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast:
areál Pila Ludmírov (Ponikev na
kopci).
Dne: 13. 4. 2022 od 11:00 do
13:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Ponikev (mimo ZD).
Obec: Domamyslice
Dne: 14. 4. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
část ulice Domamyslická - oboustranně od č. 100 a č. 61 po č.
124 a 73 směr Seloutky, část ul.
Za Humny od č. 1 po č. 5, ul. Na
Splávku č. 1.

Obec: Milkov
Dne: 13. 4. 2022 od 13:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Milkov.
Obec: Plumlov
Dne: 13. 4. 2022 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Plumlov - celá ul. Vinohrádek, ul. Lesnická, ul. Pod
Vinohrádkem, ČOV, sportovní
areál V Borkách, ul. Boskovická oboustranně od rybníka po
konec obce vč. stavebnin, pneuservisu, ZD, hřbitova (mimo
Grewis, s. r. o.). Lokalita chat
nad zákrutou mezi Mostkovicemi a Plumlovem, ohraničená č.
chat 226, 220, 225, 629, 71, 622,
23, 22.
Obec: Prostějov
Dne: 14. 4. 2022 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
jednostranně ul. Brandlova č.
1-17.
Obec: Vrahovice
Dne: 18. 4. 2022 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá ul. Kubelíkova mimo č. 4.
Obec: Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov
Dne: 19. 4. 2022 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov. TS Vodafone Budětsko
(703662).
Obec: Mostkovice
Dne: 19. 4. 2022 od 9:00 do
16:15 hodin. Vypnutá oblast:
chatová oblast Mostkovice - ve
směru od kempu ke Zlechovu
včetně č. 655, 1161, 1126, 770,
876, 774, Povodí Moravy, dále
celá lokalita v okolí stavby rekreačního střediska Policie s č. chat
764, 754, 755, 752, 753, směrem
k hotelu Zlechov (včetně) s č.
1110, 751, 749, 955, 102, 103, 4,
3, 342, 2, 51.
Obec: Konice
Dne: 19. 4. 2022 od 9:00 do
16:15 hodin. Vypnutá oblast:
celé ulice: Březský vrch, Tyršova,
areál ZŠ+G Konice, sportovní
hala, dům seniorů, sokolovna.
(Netýká se polikliniky č. 392).
Obec: Vrahovice
Dne: 19. 4. 2022 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá ul. Kubelíkova, mimo č. 4.
Obec: Budětsko
Dne: 20. 4. 2022 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Budětsko mimo část
napájenou z TS4 U školy tj. od
obecního úřadu po konec obce
směr Ochoz. Odběratelská
trafostanice Budětsko ZD (č.
300491).
Obec: Vrahovice
Dne: 20. 4. 2022 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Vrahovice s celými ulicemi: Smetanova, B. Martinů, O.
Nedbala, V. Nováka, O. Ostrčila, J.
Křičky, J. Suka, J. Rokycany, Kpt.
J. Nálepky (mimo č. 2), Zátiší, K.
Svobody, J. Štaidla, levá strana ul.
Vrahovická - od č. 83 po č. 149
vč. domu služeb, V. Talicha od ul.
Smetanova po ul. O. Ostrčila, dále
část s ulicemi: Majakovského od
fary po konec obce vč. ZD, bioplynové stanice, ČD, a ul. u hřbitova sm. K. Světlé, dále celé ul.
U Cihelny, Hrázky, Pod Svahem,
Čs. odboje, Čs. armádního sboru oboustranně od č. 1 a 2 po č.
32 a 37, ul. K. Světlé č. 8, objekt
Krajského ředitelství policie ČR.
Bioplynová stanice ZD Vrahovice.
Odběratelská trafostanice Vrahovice ZD (č. 300673).

Obec: Vrahovice
Dne: 20. 4. 2022 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Vrahovice s ulicemi: Tovární - areál „automotoklub“, č. 9 (fa. Redo s.
r. o.) a od č. 13 po ul. Kubelíkova,
ul. V. Talicha po ul. Smetanovu,
celé ul. A. Jánského, Stukova, Kubelíkova, Smetanova č. 25, 25a,
25b, 27, sídliště Svornosti č. 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15 vč. garáží, dále ulice
směrem k přejezdu ČD po konec
s č. 998, garážemi, občerstvením,
RS plynu.
Obec: Konice
Dne: 20. 4. 2022 od 9:00 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá ulice Kružíkova (mimo č.
323), Husova ul. od č. 73, 200
a 295 po č. 651 a 457. Areál železničního nádraží č. 691 a 485.
Obec: Suchdol
Dne: 20. 4. 2022 od 11:00 do
13:00 hodin. Vypnutá oblast:
Suchdol - oboustranně od č. 100,
62 a has. zbrojnice po konec obce
směr Ptenský Dvorek s čísly 110,
146, 76, 99 a 94.
Dne: 20. 4. 2022 od 13:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Suchdol - oboustranně část obce
od č. 15, 14 a 27 po č.74 a 93 (vč.
ulice s č. 37, 103, 104).
Obec: Čechovice
Dne: 20. 4. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Čechovice s celými
ulicemi : Ovocná, Slunečná,
Luční oboustranně od č. 1 a 18d
po ul. Čechovická, ul. Čechovická jednostranně od č. 4 po č. 40,
ul. Na Blatech od č. 2 po č. 20,
3, 9, ul. K Rybníku mimo č. 7, 9,
11, 26, 28.
Obec: Dřevnovice
Dne: 21. 4. 2022 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
napájená z TS1. U ZD - oboustranně ulice od č. 11 a 25 po konec obce směr Chvalkovice, dále
č. 1, 2, 3, 82, 159, 36, 61. Část
obce od č. 173 a 23 po konec
obce směr ZD ohraničená č. 33,
41, 151, 138, 85.
Dne: 21. 4. 2022 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce - oboustranně ulice od
podjezdu po č. 20 a 12.
Dne: 21. 4. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Dřevnovice - obousměrně ulice
od č. 176 a 121 po konec obce
směr Těšice s čísly 175 a 171, dále
ulice řadovek 160-168, a č. p 169,
86 a 75.
Obec: Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov
Dne: 21. 4. 2022 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov. TS Vodafone Budětsko
(703662).
Obec: Konice, Zavadilka
Dne: 21. 4. 2022 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
Konice: celé ulice Ovčírna, Cihelna I, Cihelna II., Zádvoří,
Nad Šafranicí, č. 479, 593, 508,
366, 377 Pod Vyšehradem, ul.
Chmelnice od č. 44 a 4 po č.
161. Lokalita Vyšehrad od č.
365 po č. 243 (vč. areálu Správy silnic) a dále od č. 246 a 328
po č. 278. Celá obec Zavadilka.
Obec: Budětsko
Dne: 21. 4. 2022 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
část napájená z TS4 U školy oboustranně od č. 14 a 64 vč. 31
po konec obce směr Ochoz. FVE
Solar Global Ochoz (702091).
EG.D, a.s.
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REALITY
Nabídněte RD se zahradou. Ke koupi
– do 30 km. Zn. STĚHOVÁNÍ.
Tel.: 605 011 594

A stromy stále šumí,
slunce nepřestalo hřát,
kdo Tě znal, ten porozumí,
proč stále na Tebe vzpomínat.

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

WWW.VECERNIKPV.CZ
Kdo Tě měl rád, vzpomene,
kdo Tě miloval, nezapomene.

28. března 2022

Zapalte svíce,
kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.
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Vzpomínka je trvalejší
nežli květy krásnější.
Když květy uschnou, uvadnou,
vzpomínky však navždy zůstanou.

Koupíme starší nemovitost na chalupu.
Tel.: 737 827 329
Sháním pronájem 1+1 nebo 2+1.
Tel.: 604 635 465
Dobrý den, hledám k pronájmu cihlový byt či rodinný dům se zahrádkou.
Prostějov a blízké okolí 2+1, 1. patro
za 15 000 Kč, kde v ceně je zahrnuté
i inkaso. Mám tělesný handicap,
potřebuji proto vanu a také sklep.
Tel.: 734 273 355; luci737@seznam.cz.
Nabízím pohostinství po celkové
rekonstrukci k pronájmu - 8 km
od Prostějova. Tel.: 721 818 365
Pronajmu v Prostějově byt 1+1.
Tel.: 704 416 641
Prodám zděnou garáž v oblasti nám.
Spojenců. Cena 800 000 Kč.
Tel.: 737 874 885

Dne 3. dubna 2022
vzpomeneme 17. výročí úmrtí
mého milovaného manžela
pana Antonína MAZURA
z Prostějova,
který tragicky zahynul
vinou nepozorného řidiče.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka Marie
s celou rodinou.
Děkuji všem, kteří uctí
jeho památku.

Dne 30. března 2022
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
mého manžela
pana Antonína JANČIHO
z Dobrochova.
Vzpomíná manželka Marie,
dcera Iveta s rodinou
a syn Antonín s rodinou.

Očím ses ztratila,
ale v srdci zůstáváš navždy.

Dne 4. dubna 2022
si připomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
paní Marie MAŠKOVÉ
z Kelčic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel s rodinou.

Nikdo nám neřekne,
nikdo nám nepoví,
čím byl tatínek každému z nás.
Nikdy již nezazní nám jeho hlas...

Dne 30. března 2022
tomu bude 20 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jaromír KUBÍČEK
ze Slatinek.
Vzpomínají sourozenci
s rodinami.

Čas plyne, vzpomínka zůstává…
Škoda je, že už tu
s námi nemůžeš být,
abys mohla své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.
Teď můžeme pouze kytičku
na hrob dát, svíčky zapálit
a s bolestí v srdci tiše vzpomínat.

Hledám chatu/chalupu i mimo okres.
Tel.: 732 116 877
Pronajmu nové prostory 200 m2
s výlohou 7x3m, hlavní ulice, zateplené, vlastní spotřebiče - nízké náklady.
I. patro, vhodné na menší
návštěvnost. Info u2pv@seznam.cz.
Cena 12.000 Kč/měsíc. Bez realitky.
Hledám pronájem garáže
Prostějov-Krasice. Tel.: 736 403 595

Dne 27. března 2022
uplynulo 5. výročí od úmrtí
MUDr. Vladislava KOŠŤÁLKA,
lékaře prostějovské nemocnice.
Vzpomíná rodina a přátelé.

Dnes, tj. 28. března 2022,
uplynul 1. smutný rok,
kdy nás opustila
paní Vlasta TESAŘOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Alice
a syn Miloslav
s rodinou.

SLUŽBY
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Celoroční údržba zahrad, kácení stromů,
prořez ovocných stromů, štěpkování
dřevin. Tel.: 605 864 140 - Ivo Kroupa.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

21081211002

Mytí oken, rámů, žaluzií, skleněných
ploch, generální úklid. Nejvyšší kvalita
20 let praxe v oboru. Tel.: 604 757 384.

Dne 2. dubna 2022
- ani se tomu nechce věřit že tomu bude 10 let,
kdy od nás navždy odešel
náš milovaný tatínek,
dědeček a tchán
pan Silvestr BÁTĚK,
hudebník z Čech pod Kosířem.
Za všechny, kteří jej měli rádi,
a něco pro ně znamenal,
vzpomíná dcera
Dana Švecová
s rodinou.

Stříhaní psů PV, tel.: 606 166 853
DÁMSKÉ a PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
MENOZ PROSTĚJOV, nám. T. G.
Masaryka 5 - v uličce. Stříháme
objednané i neobjednané zákazníky.
Tel.: 776 091 590, 773 664 700
TEŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dnes, tj. 28. března 2022,
by se dožila 97 let
naše maminka,
babička, prababička
paní Anna BENEŠOVÁ
z Hluchova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkuje
dcera Maruška.

Dne 29. března 2022
si připomínáme
smutné 7. výročí úmrtí
pana Josefa POŘÍZKY
z Otinovsi.
S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
manželka Drahoslava,
synové Martin a Zdeněk.

Dne 30. března 2022
si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Antonína KOCKY
z Určic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dne 30. března 2022
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie HOCHMANOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti,
zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.

Dne 31. března 2022
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Vojtěcha HÁJKA
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku
na zesnulého děkuje
manželka a děti
s rodinami.

Nezemřel, kdo v paměti
svých drahých žije.

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz, tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby - rychle, levně.
Tel.: 604 389 367

Dne 26. března 2022
jsme vzpomenuli 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše drahá a milovaná
manželka, maminka a babička
paní Vlasta POSPÍŠILOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel Jan,
syn Jan a dcera Martina
s rodinami.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
v PÁTEK 1. dubna,
v 10.00 hodin

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

Dne 2. dubna 2022
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Kristiny ŠUPOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Šupova
a Slukova.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Dne 30. března 2022
vzpomeneme 7. výročí od úmrtí
naší milované maminky a dcery
paní Renáty KRIVČÍKOVÉ
z Kobeřic.
S láskou stále vzpomínají
děti Lukáš a Barbora,
rodiče, bratr Luboš s rodinou,
rodina Vychodilova
a kamarádka Renča.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
PŘIJEDU I K VÁM DOMŮ.

ZVÍŘATA
Nabízím kachny k chovu- bílé, polodiv.,
PV, dohoda. Tel.: 737 607 098.

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Jiří Dubanský 1933
Dubany Pátek 1. dubna 2022
Stanislav Konečný 1963
Určice Zdeněk Zatloukal 1953 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Blahák 1941
Prostějov Květoslava Klásková 1930 Hluchov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ivona Vaňková 1950
Kralice na Hané František Bartoš 1931 Vřesovice 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Vladimíra Látalová 1949
Smržice Středa 30. března 2022
Naděžda Navrátilová 1952
Prostějov Vladimír Paňák 1950 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Josef Šálek 1960
Určice Marie Jurníčková 1925 Soběsuky 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Jiří Plaštica 1964
Prostějov
Marie Petýrková 1936
Prostějov Jarmila Vavrouchová 1933
Hrdibořice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

FINANCE

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

A dne 17. března 2022
jsme vzpomenuli 6. výročí
od úmrtí naší milované maminky
paní Květoslavy KYTNEROVÉ
z Kobeřic.
S láskou stále vzpomínají
dcery Ivona a Drahomíra
s rodinami.

Oněgin Jauernik 1930
Mgr. Jan Pupík 1939
Věra Ponížilová 1934

Prostějov
Otaslavice
Vrbátky

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 1. dubna 2022
Libuše Plisková 1940 Prostějov 10.00 Smuteční síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Marie Soušková 1944 Hrubčice 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Zdeňka Přichystalová 1935 Prostějov
Ludmila Šolcová 1931 Dobrochov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 30. března 2022
Milan Hejtman 1963 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Zdeňka Piňosová 1942 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Do zavedené restaurace přijmeme
kuchaře nebo kuchařku. Nástup možný
ihned. Prostějov. Tel.: 775 780 046

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
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predplatne@vecernikpv.cz

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

22032420510

nyní za
1500 Kč 1 300 Kč

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
je v pátek
1. dubna
v 10.00 hodin

Pozice

Plat (v Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Dispečer/-ka mezinárodní dopravy
Automechanik/-čka
Pomocný kuchař/-ka
Referent/-ka nákupu, nákupčí
Seřizovač/-ka, elektrikář/-ka
Účetní controller/-ka
Lékař/-ka
Dílenská šička/-šič

25 000
30 000
19 700
28 000
28 000
35 000-40 000
26 500
14 250-20 000

jednosměnný
jednosměrný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
nižší střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné
ÚSO s maturitou
vysokoškolské
střední odborné

Spediton Feico, Kralice na Hané
Historic cars club, Mořice
Beneti, Prostějov
Kittec, Vranovice - Kelčice
Linaplast, Kralice na Hané
Sladovny soufflet ČR , Prostějov
Jesenická ortopedie, Prostějov
Moděva, oděvní družstvo, Konice

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 tel.: 950 154 317.
22032520509

22032420507
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22030410330

22032410506

22032510511

22030910358

22032410505

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Drozdovice
Zdenka PŘECECHTĚLOVÁ, Bedihošť
Výhercezískává:DVĚ VSTUPENKYvhodnotě600Kčnakoncertdvojice.

Také třinácté číslo letošního roku vám přináší 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 Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 31. BŘEZNA 2022, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Milan Kňažko
Lukáš RUBEŠ, Kostelec na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...ŽELEZÁŘSTVÍ...
Jaromír PŘIKRYL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 3, 8, 2
Jindřich SVOBODA, Vrbátky
Výhercezískává:DVĚVSTUPENKYvhodnotě600Kčnaakci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pracovní oděvy a bytový textil pod jednou střechou.
Alena PLUHÁČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.
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BARVA, BIOS, BOKO, BUCHTELA, DIDO, DÓMY, HOUSLE,
CHRRR, ICAO, IRKA, ÍRKA, KAID, KUBO, LELO, LODENY,
NEWYORK, OSIKA, OTOVO, PERO, PŮVODCI, ROUCHA, SOCHA,
SRHA, SÚEN, ŠMAKY, TIRO, ÚDER
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili nedávnou posilu prostějovských
volejbalistek, která do VK dorazila z Ostravy…
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Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

%R.
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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BASKETBAL:
sobota 2. dubna
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov – SK UP
BCM Olomouc (10. kolo středomoravského přeboru žáků U12, tělocvična ZŠ Palackého)

FLORBAL:

PAŠIJE A ODHALENÍ
CÍSAŘSKÉHO KOČÁRU

sobota 2. dubna
8.30 a 13.30 SK K2 Prostějov – FBC Přerov
a FBC ZŠ Uničov (20. kolo 2. ligy juniorů
skupiny 7A, RG A ZŠ Prostějov)

HÁZENÁ:
sobota 2. dubna
11.00 Házenkářská akademie Olomouckého kraje – Handball Liberec (4. kolo nadstavbové části 1. ligy starších dorostenců, městská
sportovní hala Kostelce na Hané)
neděle 3. dubna
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané HK – Sokol
Telnice (18. kolo 2. ligy mužů JM, městská
sportovní hala Kostelce na Hané)

KDY: PÁTEK 1. DUBNA 2022, 17:00 HODIN
KDE: MUZEUM KOÈÁRÙ, ÈECHY POD KOSÍØEM
Chtěli byste být při slavnostním
odhalení kočáru, ve kterém jezdil
poslední český král? Pak dostanete
jedinečnou příležitost první dubnový den. V Muzeu kočárů v Čechách
pod Kosířem bude navíc připraven
koncert Dity Hořínkové a Richarda
Pachmana, kteří přiblíží pašijový
příběh Ježíše Krista. Následovat
bude slavnostní chvíle spojená
právě s habsburským monarchou
Karlem I.

Událost jara se v Muzeu kočárů bude
konat v pátek 1. dubna od 17:00 hodin
a je na ni nutná rezervace. Příběhem
velikonočních pašijí provede zpěv Dity
Hořínkové, která od dětství byla členkou slavného Kühnova dětského sboru
a účinkovala v představeních Národního divadla v Praze, Stavovského divadla
i Státní opery Praha. Na svém kontě má
mimo jiné dvě nominace na Cenu Thálie.
Richard Pachman z Olomouce se kromě
zpěvu prosadil také jako malíř, moderá-

tor a hudební skladatel scénické, filmové,
relaxační, duchovní a muzikálové hudby.
Rovněž se také věnuje psaní knih a olejomalbě.
„Součástí slavnostního programu bude
i odhalení historického kočáru rakouského arcivévody a pozdějšího posledního císaře a českého krále Karla I.,“ navnadil Václav Obr, majitel muzea, v němž
tímto otevírá novou výstavu unikátních
restaurovaných exponátů ke stoletému
výročí úmrtí císaře.

KRASOBRUSLENÍ:
sobota 2. a neděle 3. dubna
8.00-20.00 Velká cena města Prostějova (závody Krajského přeboru, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)

VOLEJBAL:
neděle 3. dubna
9.00 turnaj 11. kola krajského přeboru mladších žákyň (Národní sportovní centrum Prostějov)

*ÞktÍ΄ÞÍÕIt$k-k΄
_*΄k΄*$a¯k+͜
nyní za 1.300 Kč 1500 Kč

akce
v regionu

Více informací

na číslech 582 333 433, 608 960 042, e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci na Vápenici 19, Prostějov.

Vítání jara
na zámku v Plumlově

PLESY
pátek 1. dubna
sobota 2. dubna
sobota 2. dubna
neděle 3. dubna

20:00
15.00
19.00
15:00

Myslivecký ples
Dětský karneval
Maturitní ples
Maškarní bál

Velikonoční zdobení zámku spojené s vítáním jara se bude
konat nadcházející sobotu 2. dubna od
13:00 hodin na zámku v Plumlově. Připraveny budou také dílničky, kde si budete moci zdobit kraslice pod vedením lektorů. Od 14:00 hodin zahraje skupina
Hubertus, o hodinu později vynesou tanečníci a zpěváci ZUŠ Plumlov smrtku.

Okresní myslivecký spolek Prostějov
KZ Čelčice
Městys Brodek u PV
sokolovna Brodek u PV
GJW Prostějov
Společenský dům Prostějov
Město Kostelec na Hané
sokolovna Kostelec n.H.

Aprílový koncert
v Čelechovicích
Sokolové z Čelechovic na Hané ve
spolupráci s obcí zvou na šestnáctý
Aprílový koncert spojený s velikonoční
výstavou. Akce se bude konat v sobotu
2. dubna od 15:00 hodin v sokolovně
v Čelechovicích na Hané. Vystoupí na
ní Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad
Hanou a děti z místní mateřské školky.

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 28. března
17:30 POSLEDNÍ ZÁVOD
historické sportovní drama ČR
20:00 DRIVE MY CAR
japonské drama
úterý 29. března
15:00 MARGARETE
- KRÁLOVNA SEVERU
historické životopisné drama Dánsko/
Norsko/Švédsko/Polsko/Česko/Island
17:30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
česká komedie
20:00 ZTRACENÉ MĚSTO
komedie USA
středa 30. března
17:30 BELLE
animované fantasy drama Japonsko
20:00 MORBIUS
americký horor
čtvrtek 31. března
20:00 MORBIUS
20:00 HAUTE COUTURE
komediální drama Francie
pátek 1. dubna
15:00 JEŽEK SONIC 2
animovaná komedie USA
17:30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
komedie ČR/Slovensko
20:00 MORBIUS
sobota 1. dubna
15:00 JEŽEK SONIC 2
17:30 MORBIUS
20:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
neděle 2. dubna
10:30 JEŽEK SONIC 2
15:00 PROMĚNA
animovaná komedie USA

Mìstská
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 29. března
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
třináctý ročník oblíbené výtvarné dílny,
tentokrát je tématem zkoušení techniky
drhání
středa 30. března
17:00 MEZIČAS
vernisáž výstavy obrazů amatérských výtvarníků Prostějovska, své práce vytvořené technikou perokresby, kresby tužkou,
pastely a také akrylovými či akvarelovými
barvami představují členové výtvarného
kruhu při Cyrilometodějském gymnáziu
pod vedením Mgr. Hany Martincové

Galerie
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 17. července
STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ
V SRDCI HANÉ
výstava Ústavu archeologické památkové péče v Brně

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 31. března
17.00 PERNŠTEJNSKÉ ŽENY
A EVROPA
vernisáž výstavy obrazů
do 17. dubna
MALOVANÉ NEBE
výstava restaurovaných podmalb na skle

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 31. března
19:00 PRODANÁ NEVĚSTA
Bedřich Smetana/Karel Sabina
Opera z reálného vesnického prostředí s bohatou melodikou a instrumentací, která překonala italské buffy
i německé komické opery
ÒþLQNXMt: Zdeněk Kapl/Alexander
Vovk, Jana Sibera/Barbora Řeřichová,
Juraj Nociar/Jan Ondráček,
Katarína Jorda-Kramolišová/
Magda Málková, Michael Kubečka/
Jiří Přibyl a další
5HåLH: Lubor Cukr
'LULJHQW: Vojtěch Spurný, Josef
Štefan
sobota 2. dubna
13:00 TANEC, TANEC
Krajská postupová přehlídka dětských
skupin scénického tance a Krajská
postupová přehlídka scénického
tance mládeže a dospělých – TANEC,
TANEC

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
do 31. března
ALINA YESSIMBEKOVA,
MONIKA POLJAKOVÁ
společná výstava dvou absolventek ateliéru Grafika Fakulty umění v Ostravě
JAKUB RUŽINSKÝ
malíř představuje svoje nejnovější
malby

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, Prostějov

EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov

* každé pondělí od 9:30 hodin bude probíhat setkání rodičů s batolaty a předškolními
dětmi. Kromě pravidelných aktivit pro děti
(říkanky, písničky, tanečky) bude připravena
i rodičovská diskuzní skupina. Není nutné se
předem hlásit.
* od 30. března do 27. dubna od 9:30 do
11:00 hodin proběhne kurz aktivit dle
Montessori P. Sochorové VŠESTRANNÝ
ROZVOJ DÍTĚT. Těchto 5 lekcí je pro
rodiče s dětmi ve věku 1,5 až 5 let.
* ve čtvrtek 31. března od 17:00 do 19:00
hodin se bude konat tvořivá dílna s E. Svobodovou VELIKONOČNÍ VĚNEC.
V plánu je výroba tradičních jarních věnců
k zavěšení na zeď či dveře z vrbového nebo
březového proutí.

* Ve středu 30. března od 8:00 hodin
proběhne vycházka nejen pro seniory
LITOVELSKÉ POMORAVÍ, která povede lužními lesy CHKO Litovelské
Pomoraví ze Střeně do Litovle. Část
trasy povede Lesánkovou naučnou
stezkou. Cestou lze vidět rozkvétající
jarní rostliny (sněženky, bledule). Odjezd v 8:00 hodin vlakem z hl. nádraží
do Střeně (s přestupem v Olomouci).
Návrat vlakem z Litovle do Prostějova
do 14.00 hodin. Délka trasy asi 8 km.

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov

* každé pondělí od 16:00 hodin, po
předchozí telefonické domluvě, nabízíme podporu a doprovázení při hledání
řešení v čase náročné životní etapy, či
manželské krizi. Poradenství pro rodiče
při obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc při
výchovném směřování. S psycholožkou
Mgr. Bc. Marcelou Anežkou Kořenkovou.
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se uskuteční PRVNÍ ŠKOLIČKA adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků.
Účast v kroužku usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé
skupině a bezpečném prostředí.

SONS PROSTÌJOV
Husovo nám.67, Prostějov

Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické
služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při
vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek
sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00-12.00, 14.0016:30, čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po
tel. domluvě.
* ve středu 16. března od 14:00 hodin
je na programu POSEZENÍ
S KYTAROU v režii naší členky a dobrovolníka v Avatarce
* Ve čtvrtek 31. března od 9:00 do
12:00 hodin proběhne PLETENÍ
Z PEDIGU

RÙZNÉ...

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov,

tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel
a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
info na tel. č. 588 008 095,
724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov. Provozní doba: pondělí od
8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00.
V úterý a ve středu po telefonické
domluvě.
BONSAI KLUB HANÁ pořádá
2. dubna 2022 od 9:00 do 13:00 hodin
v klubovně ČZS na Daliborce 3, v Prostějově volnou dílnu pro veřejnost. Bude se tvarovat a přesazovat vámi donesené bonsaje.
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Marek SONNEVEND
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VÝBORNĚ,
PARÁDA!
ƔƔ Volejbalistky Prostějova přemohly

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 32
boje na zelených trávnících aneb
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Foto: Marek Sonnevend

KAM ZA F

ambiciózní Ostravu a jsou v semifinále
UNIQA extraligy. Na koho narazí?
strany 44-45 a 46
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FC KRALICE NA HANÉ
SOKOL ÚSTÍ U HR.
SOBOTA 2. 4. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Kralicích n. H.

TJ SOKOL ČECHOVICE
1. HFK OLOMOUC „B“
SOBOTA 2. 4. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Čechovicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 3. 4. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Kostelci na Hané

SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
SOKOL OTASLAVICE
NEDĚLE 3. 4. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion ve Vrchoslavicích

TJ SMRŽICE
SK SLATINICE
SOBOTA 2. 4. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion ve Smržicích

HANÁ PROSTĚJOV
SOKOL DOLOPLAZY
SOBOTA 2. 4. 15.30 HODIN
Areál SCM Za Místním nádražím

22032510531

PROSTĚJOV Nejúžasnější den během své třicetileté historie má
za sebou korfbalový klub SK RG Prostějov, který uplynulou sobotu uspořádal v hale RG a ZŠ Otto Wichterleho ve Studentské
ulici Finálový den českého korfbalu jako vyvrcholení aktuální
sezóny dospělé kategorie. A týmy „ergéčka“ dokázaly v domácím prostředí před fanoušky zaplněným hledištěm za frenetické
atmosféry vyhrát jak finále 1. ligy, tak především titulový zápas
extraligy! To znamenalo zisk prvního mistrovského primátu pro
hanácký oddíl v historii a jako bonus ovládnutí druhé nejvyšší
soutěže ČR!!! A mohla tak vypuknout obrovská radost…

ƔƔ Zdravotně zdecimovaní hokejisté
Prostějova nezvládli semifinálovou sérii, když od Vsetína schytali dvakrát osm
gólů...
strany 41 a 42-43
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NA STOJÁKA V NEZAMYSLICÍCH
(?TÜKüDE@?@NO<I?PKFJHDF
POLECHTALO BRÁNICE
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NEZAMYSLICE „Sportovně relaxační centrum v Nezamyslicích ovládl
EXKLUZIVNÍ
Sportovní klub Víceměřice. Pro místní i přespolní zorganizoval komediREPORTÁŽ
ální večer Na stojáka.„Je to první vlaštovka a po akci uvidíme, jestli v budoucnu nebudeme v podobných akcích pokračovat. Když se opravdu pro Večerník
Šarlota
zadaří, plánovali bychom něco na podzim,“ svěřili se organizátoři z víceměřického spolku. A kdo si nechal sobotní stand up show Na stojáka ujít,
ŠÍNOVÁ
udělal velkou chybu. Všichni se dobře bavili, padal vtip za vtipem a po Na stand upu jsme naživo poprvé, ale často
pauze způsobené covidem tak Nezamyslice opět ožily.“
se díváme na show v televizi. Moc se těšíme,“
Do Nezamyslic přijela uplynulou sobotu
v podvečer bavit trojice komiků známého
televizního pořadu Na stojáka. Necelých dvě
stě lístků se prodalo předem a další zájemci
o ně se postupně řadili do fronty, takže se sál
před devatenáctou hodinou utěšeně plnil. Pa-

novala dobrá nálada a publikum se nemohlo
dočkat, kdy vystoupí první stand up komik.
„Po dlouhé době jsme se bez roušek a rozestupů dostali zase mezi lidi, což je malý zázrak.
Měli jsme to sem kousek, asi sto padesát metrů. Ale přijeli i přespolní přátelé z Víceměřic.

prozradil Večerníku muž říkající se Baťa, který
dorazil i s přáteli.
Publikum bavila Ester Kočičková, Adéla
Elbel a Arnošt Frauenberg. Adéla Elbel,
která účinkovala jako první, se oťukávala
s publikem, mluvila o single životě a o ma-

teřském plurálu „My jsme se právě pokakali,“ s úsměvem vtipkovala o maminkách
s dětmi. Kočičková ladila s ukrajinskými
barvami a bavila právě na téma, jak pomoci
Ukrajině či jaké to je, když má žena tetování
na intimních partiích. Jejich kolega Frauenberg se s diváky vrátil do doby covidové
a na paškál si vzal covid a cigarety.
Všichni návštěvníci se za břicha popadali.
„Moc jsem se bavil. Přijeli jsme s přítelkyní
z Prostějova, jelikož máme rádi stand up show
a Na stojáka často sledujeme v televizi. Nejvíc
mě bavil Arnošt Frauenberg a přítelkyni paní
Kočičková, byla to pecka,“ prozradil návštěvník Jirka.
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KOSTELEC NA HANÉ V úterý 5. dubna od 19:00 hodin vystoupí v sokolovně v Kostelci na Hané známý bavič Zdeněk Izer. Návštěvníci se mohou těšit na zábavný pořad, ve
kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem.
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení bude obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty. Díky spolupráci
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku s pořádající Mamut Agency můžete získat dvě volné vstupenky. Stačí nám poslat odpověď na otázku.
6287¨l1©27=.$=1©
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A) Nejvíc cool, je český vool
B) Jako cool v plotě
C) Na plný coole
Na vaše odpovědi čekáme do čtvrtka
31. března 2022. Z těch správných vylosujeme tři výherce, kteří získají dvě vstupenky do Kostelce na Hané na show Zdeňka
Izera. Jejich jména uveřejníme v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, následně pro ně u vstupu budou připraveny dvě
volné vstupenky. Své odpovědi se jménem,
městem, odkud pocházíte, a kontaktním te- <FGP÷M+\GTQUX÷åÊUXÆX[UVQWRGPÊKXK
lefonem zasílejte na e-mailovou adresu IN- FGQRTQLGMEGOKC\¾DCXPÚOKMQUVÚO[
Foto: Facebook
ZERCE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„IZER“. Můžete nám ale také volat či zasílat SMS zprávy na mobil 608 960 042, případně
se dostavit osobně do redakce Večerníku na adrese Vápenice 19.

PROSTĚJOV Přednáška s názvem
Já, Božena provedla celým životem
první dámy české literatury Boženy
Němcové. Do sálu prostějovského
muzea přijela ve čtvrtek odpoledne etnografka Ostravského muzea
Markéta Palowská. „Profesně se
Boženou Němcovou zabývám od
roku 2006, kdy jsem dělala v Ostravském muzeu výstavu. Inspirací
mi tehdy byla výstava ke 150. výročí prvního vydání Babičky v roce
2005 v Národním muzeu. Dříve
jsem Němcovou spíše obdivovala a měla jsem ráda její tvorbu,“
prozradila etnografka Markéta Palowská.

BYLI JSME
U TOHO
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Šarlota ŠÍNOVÁ
Přednáška započala scénickým monologem dopisů Němcové jejímu
muži Josefovi. Následovala celoživotní pouť české spisovatelky. Tato
žena čelila dobovým společenským
konvencím ve složitém období takzvaného Bachova absolutismu. Byla
nešťastně provdaná a žila hlavně
ze svých mnoha životních lásek.
Návštěvníci se také dozvěděli, kde
v Praze na Vyšehradě naleznou

hrob Němcové a jejího syna Karla.
Tvorba Němcové je stále povinná
pro maturanty, atraktivní zůstává pro
děti. Povídky psala náročnější, které
by děti a mládež nemusely pochopit.
„Rozhodně doporučuji pohádky pro
děti. Jednodušší je ještě Divá Bára
nebo Karla. Babičku bych doporučila
spíše pro středoškoláky,“ zmínila se
Palowská.
Přítomné publikum přednášku doslova hltalo. Návštěvníci kladli otázky,
někteří si dokonce dělali poznámky.
Obliba Němcové je tak jistě velká. „Já
jsem byla doslova unesená, protože
učím na základní škole a vyučuji také
Boženu Němcovou. Přednáška paní
Palowské byla skvělá. Obdivuji, s jakým zápalem nám dokázala Němcovou představit. Musím vyzdvihnout
spoustu nabytých informací, které
předám školákům dál. Odnáším si poznámky a krátká videa, takže zítra žákům řeknu o této spisovatelce spoustu zajímavých skutečností,“ svěřila se
Večerníku Renata Fialová, učitelka
základní školy Brodku u Konice.

FOTOGALERIE
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.ristënD ]emŐelD v $lpách Výstava
v dobromilickém muzeu vás upoutá

-eMí Dutorské IotoJrDIie se oEMeví nD vëstDvĚ
PROSTĚJOV Tato zpráva přišla jako
blesk z čistého nebe, který bolestně zasáhl
srdce velkého množství lidí. Nejprve jsme
se dozvěděli, že v úterý 25. srpna 2020 zemřela v rakouských Alpách třiadvacetiletá
žena, která se zřítila ze 150 metrů vysoké
skály poté, co uklouzla při pózování pro
fotografii. Následně vyšlo najevo, že šlo
o tehdy třiadvacetiletou Kristýnu Kvapilovou. Za jejím životem a tvorbou se
nyní ohlíží fotografická výstava, která je
právě ode dnešního dne, tedy od pondělí
28. března, k vidění v pražské galerii Centrum FotoŠkoda.
S bezprostřední a úsměvem hýřící absolventkou prostějovské „oděvky“ se pravidelní
čtenáři na stránkách Večerníku setkali hned
několikrát, ve dvou případech prostřednictvím exkluzivního interview. V prvním
se jednalo o společný rozhovor se třemi
kandidátkami na titul Miss Olomouckého
kraje 2016. Tam se Kristýna původně přihlásila pouze do doprovodného programu,

%GNÚåKXQV-TKUVÚPWRTQX¾\GNCN¾UMCMG
\XÊąCVčO\GLOÆPCRUčO,GLÊRą¾VGNÆLK
Q\PCéQXCNK\Cd\CąÊM¾XCéMWqRUč
Foto: Facebook
v němž chtěla vystupovat se svým věrným
psím parťákem, s nímž tvořila nerozlučnou
dvojici. Organizátoři ji přesvědčili, ať to vyzkouší i jako přímá aktérka. Díky podpoře
velkého množství svých přátel nakonec
získala titul Miss internet. Ona sama to však
brala s nadhledem. „Podle mě nemám pro
kariéru modelky ty správné předpoklady,
navíc mě baví hlavně sport a mám spoustu

dalších aktivit, takže bych se chtěla věnovat
hlavně jim. Ostatně to se projevilo už při
tom, když jsem poprvé před porotu nakráčela v plavkách. Rázem bylo vidět, jak mám
kvůli frisbee pořádně rozbitá kolena,“ vyprávěla s typickým úsměvem Kristýna, která na
všechny ve svém okolí působila veskrze pozitivně. To se ostatně naplno projevilo i po
její smrti. „Byla inspirací pro mnohé z nás
a podpora byla ohromující. Všem ze srdce
mnohokrát děkujeme,“ vzkázala po posledním rozloučení její maminka všem členům
rodiny, přátelům, kamarádům, spolužákům,
známým a taky firmám a partnerům, s nimiž
„Kikča“ spolupracovala.
Výstava mladé fotografky neposedných
psích duší, která měla spoustu nápadů
a plánů, ale bohužel tak málo času, bude
v pražské galerii k vidění pouze do 16.
dubna. Navštívit ji v Centru FotoŠkoda
ve Vodičkově ulici v Praze můžete každý
všední den od 10 do 19 hodin, o víkendu
(mls)
pak od 11 do 18 hodin.

DOBROMILICE Až do neděle 3. dubna
můžete v dobromilickém regionálním
muzeu zhlédnout výstavu Příroda Drahanské vrchoviny. V několika sálech muzea jsou k vidění expozice s fotografiemi,
ale rovněž přírodní horniny či zkameněliny, které archeologové našli na Drahanské vrchovině v průběhu minulých
století. To vše s poutavými popisky o celé
historii tohoto malebného zákoutí střední Moravy.

Michal KADLEC
„Celou výstavu máme zapůjčenou z Muzea
a Galerie v Prostějově a její spoluautorkou je
geoložka Vladimíra Jašková. Výstava se skládá z odborné části, což jsou instalované panely s fotografiemi a plány, které doprovázejí
přesné popisy a charakteristiky dané oblasti.
Ve vitrínách pak najdeme celou sérii kamenů se zřejmými otisky fosilních pozůstatků
rostlin, jež se staly základem pro vznik uhlí.
Jde například o kapradiny nebo plavuně.
Jsou zde k vidění také originály zkamenělin

různé fauny a flóry,“ nastínila při návštěvě
Večerníku v dobromilickém muzeu jeho
správkyně Denisa Zatloukalová.
Při návštěvě výstavy si přijdou na své i děti.
„Mohou si tady složit tematické puzzle
s motivy Drahanské vrchoviny, je pro ně
připraveno malé pískoviště a mohou si

prohlédnout modely, například obrovské
stonožky, která na Drahanské vrchovině žila
v pravěkém pralese,“ dodala Denisa Zatloukalová s tím, že o výstavu v dobromilickém
muzeu je zatím velký zájem. Zejména ze
strany mateřských a základních škol a také
seniorů.

BYLI JSME
U TOHO

5RT¾XM[P÷FQDTQOKNKEMÆJQOW\GC&GPKUC<CVNQWMCNQX¾RQFQVMNCåGPCXÚUVCX÷
Q&TCJCPUMÆXTEJQXKP÷LGRąKRTCXGPQKP÷MQNKMCVTCMEÊRTQF÷VKFoto: Michal Kadlec
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PLESU PLUMLOVSKÝCH NADSAMCŮ
Spolek slaví už 15 let od svého založení a nebojí se to ukázat
ŽÁROVICE Dámy, tady jste přišly opravdu o hodně! Pokud jste
tedy uplynulou sobotu 26. března nezavítaly na ples Spolku
Plumlovských nadšenců, pak vám nezbývá než ronit hořké slzy.
Zatímco dosud jedinečně rozjuchané akci vévodilo zejména
vystoupení Veselých kraviček, letos na sebe tíhu zodpovědnosti za nevázanou zábavu vzali výhradně spolkoví muži. A předvedli show, která mnohé ze žen přivedla nejen k mrákotám, ale
i ke spontánnímu zvolání:„Proč jsem si já nešťastná nevzala nějakého toho Plumlovského nadsamce!“ Absence samostatného vystoupení Veselých kraviček přitom určitě nebyla jedinou
novinkou letošního plesu, který nesl podtitul„maškarní“.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Spolek Plumlovských nadšenců
letos slaví 15 let od svého založení.
Jeho zatím poslední bál se konal
v únoru 2020. Stal se tak jednou
z posledních akcí, než se zatáhla
dvouletá covidová opona. Tehdy
do Žárovic dorazil sám Freddy
Mercury, když doprovodil Veselé
kravičky při jejich tanečním vystoupení. Populární stračeny, které
po 13 let ovládaly sál svým půlnočním překvapením, letos samostatné vystoupení poprvé nenacvičily.
„Prostě jsme to nestihly, bylo by
to všechno hrozně narychlo. Čtyři
z nás se alespoň přifařily k chlapcům, kteří to mají letos opravdu

všech šest mužů odhalilo, že jsou
všichni prostě zlatí. „Na těch jejich
pozlacených slipech bylo zajímavé
hlavně to, že až na Eskymáka byly
všem striptérům malé, a tak z nich
lezlo i to, co by asi u profesionálních striptérů nelezlo,“ povšimla si
při této příležitosti jedna z přítomných dam.
Letošní ples Plumlovských nadšenců přinesl i mnohé další změny.
K nim se rozhodně neřadil pouze
posun z původního termínu, který
dosud vždy připadal na polovinu
února. Ta nejvýraznější spočívala v tom, že většina lidí tentokrát
dorazila v kostýmu. K vidění tak
byly například majestátní královna
Zloba doprovázená Jackem Sparrowem, trio do detailu propracovaných zombíků, dvě červené Karkulky, roztomilá dvojice Křemílek
a Vochomůrka a spousta dalších.

vtipné,“ vysvětlila Hana Prachařová.
iGUVKEG\NCVÚEJEJNCREč\2NWONQXCXV÷UPÚEJUNKRGEJXGHTGPGVKEMÆO\¾X÷TWUXÆUJQYQFJCNKNCUQwP¾V÷NC Foto: Martin Zaoral
Jestliže v posledních letech někteří z mužů kravičky upozorZměnilo se i to, že letos poprvé na i ti, kteří jinak mají štěstí výhradně ku Plumlovských nadšenců, který
ňovali, že příliš mnoho tancují
plese nehrála kapela Black Rose. v lásce.
zároveň všechny pozval na letošní
a málo se svlékají, tak chlapci si
Zřejmě aby organizátoři zůstali věr- Letošní ročník byl výjimečný Slet čarodějnic, jenž se v kempu
tuto výtku vzali opravdu k srdci.
ni růži v názvu kapely, povolali sku- i tím, že na konci plesu došlo ke Žralok bude konat tradičně 30.
Nikoliv nadarmo se totiž jejich
pinu Rose band. V tombole se pak změně zimního času na letní. dubna. Kromě velkého množství
show jmenovala Mistrovství
sešlo jinde nevídaných 188 cen, „Mnozí asi byli překvapeni, že se divoženek na něj dorazí i kapesvěta v pánském striptýzu... Jako
takže při přiměřené investici do domů dostali téměř za svítání,“ po- ly Maxim Turbulenc, Wohnout
první se představil japonský borec
nákupu lístků si mohli něco odnést znamenal Marek Otruba ze Spol- a Harlej.
Fučimi Nakule, jehož následovali saa
reprezentanti z Beskyd, Mexika,
3x foto: Martin Zaoral
Laponska, Rumunska a finálovou
šestici uzavřel velvyslanec Vatikánu
Pius Erectus, který chtěl přítomné
přesvědčit, že na velikosti státu skutečně nezáleží.
Kravičky pak udělovaly jednotlivým kandidátům body, přičemž
se při hodnocení zaměřovaly na takové fyzikální veličiny, jakými byly
zejména délka či pevnost v tlaku 6CVQ VTQLKEG \QODÊMč D[NC RTQRTCEQX¾PC FQ 2ąK VCPGéPÊO éÊUNG VQ PC RCTMGVW RQą¾FP÷ TQ\R¾NKN 6CPGéPÊRCTMGVMWNVWT¾MWXä¾TQXKEÊEJD[NLKåVTCFKéP÷
\CRNP÷PFQRQUNGFPÊJQOÊUVGéMC
i tahu. Ve frenetickém finále pak PGLOGPwÊEJFGVCKNčXéGVP÷URGEK¾NPÊEJQéPÊEJéQéGM KRTčXQFEGEGNÚOXGéGTGO/CTGM1VTWDC
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ŃĎœ΄œå΄ſåƂņĎƖƞ
Na hasičském plesu zpíval
i první náměstek Pospíšil
ČECHOVICE Loňská pauza zaviněná koronavirem byla pro dobrovolné hasiče z Čechovic hodně
bolestná. Během roku 2021 museli
zrušit hned několik akcí včetně Tradičního hasičského plesu. Ten letošní se však již uskutečnil v plné parádě
a místní sokolovna se v sobotu večer
stala dějištěm již jednatřicátého ročníku. Ovšem jak Večerníku během
všeobecného veselí potvrdil starosta
místního Sboru dobrovolných hasičů, přípravy letošního hasičského
bálu také neproběhly bez problémů.
Organizátoři den předtím vyjížděli
k ostrému zásahu...

jsme měli poplach. Hasiči museli všeho nechat a vyjet k ostrému zásahu při
požáru tady nedaleko u Záhoří. Dnes
se tady ale jiskří tak akorát na parketu,“
svěřil se Večerníku Josef Chromec,
starosta Sboru dobrovolných hasičů
Čechovice.
Organizátoři během sobotního plesu připravili pro návštěvníky spoustu
dobré zábavy, ale i pestré pohoštění.
„Hned na začátku plesu jsme mohli vidět předtančení v podání Taneční školy
paní Bálešové. K tanci a poslechu nám
v hlavním sále hraje skupina Romantica a dole ve sklípku pak tradičně duo
Dva dobrodruzi, které tvoří výborní

muzikanti v osobách Josefa Smutného
a prvního náměstka primátora Prostějova Jiřího Pospíšila,“ prozradil dále
Josef Chromec.
V bohaté tombole se na hasičském
plese v Čechovicích soutěžilo o 85 cen.
„Tou první je velký televizor, který jsme
věnovali my dobrovolní hasiči. Jinak
je pro návštěvníky připravena spousta

dobrého jídla. Kromě chlebíčků a jednohubek si lidé mohou pochutnat
na jelením guláši, dančích plátcích na
červeném víně a dalších zvěřinových
specialitách,“ lákal šéf čechovických
dobrovolných hasičů Josef Chromec.
V sobotu 26. března se v Čechovicích
velice dobře bavilo zhruba dvě stovky
hostů plesu.

Michal KADLEC
Čechovická sokolovna se uplynulou
sobotu už před dvacátou hodinou,
kdy hasičský ples začal, utěšeně zaplňovala. „Vloni nám covid-19 nedovolil ples uspořádat, stejně jako
mnohé další akce. Byla to ztráta i pro
naši pokladnu, protože finančně podporujeme například i naši mateřskou
školu. Letošní přípravy plesu rovněž
neproběhly bez komplikací. Původně se měl uskutečnit 29. ledna, jenže
koronavirus byl pořád tady. Jsme ale
rádi, že ho můžeme zahájit alespoň
teď. I když v pátek, kdy jsme v sále sokolovny prováděli poslední přípravy,

BYLI JSME
U TOHO
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nyní za 1.300 Kč 1500 Kč
FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz

*QUVÆ6TCFKéPÊJQJCUKéUMÆJQRNGUWXèGEJQXKEÊEJVQPCRCTMGVWWO÷NKRQą¾FP÷TQ\DCNKVMVCPEKKRQUNGEJWX[JT¾XCNQVCMÆ
FWQ&XCFQDTQFTW\KUG\R÷X¾MGO,KąÊO2QURÊwKNGO
2x foto: Michal Kadlec

Více informací

na číslech 582 333 433, 608 960 042, e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
či přímo v redakci na Vápenici 19, Prostějov.

28

521.'è0156

WWW.VECERNIKPV.CZ

28. března 2022

-DNWRYLGÉ
.$3,71.$

OTASLAVICE Dvaadvacáté pokračování tradiční první jarní akce
roku zapsali místní sokolové výšlapem na Obrovu nohu. Po dvou
letech, kdy se akce konala jen individuálně a razítko s odměnou čekalo na účastníky na vrcholu, se letos
znovu šlo hromadně. Příležitost si
nenechalo ujít 150 účastníků. Od
startu z místní sokolovny až po zdolání kopce nescházela dobrá nálada
i velmi příjemné jarní počasí, které
tak vydařenou akci umocnily.
Na registraci v sokolovně hlásili organizátoři přes 140 jmen v zastoupení
všech generací, nechyběla však ani zvířata. Výstup si mohl každý zvolit dle
libosti, protože jich nahoru vede víc.
Drtivá většina však tvořila jednu skupinu, nescházela přátelská atmosféra

vs.

ŽÁROVICE Není nad to, když se
sejde velké množství lidí a všichni se společně smějí a vůbec dobře se baví. A když jsou do toho
„zapleteny“ malé děti, tak to už
opravdu není co řešit. To už je zábava sama o sobě. Dobře o tom
věděli také organizátoři velkého
dětského Pohádkového karnevalu Plumlov, který se uskutečnil
v neděli 20. března odpoledne
v kulturním domě v Žárovicích.
Zcela natřískaný velký sál zdejšího kulturáku svědčil o tom, že
soutěž o nejlepší dětské masky
se náramně vydařila a byl o ni &÷VK X P¾RCFKVÚEJ RąGXNGEÊEJ TQ\LGN[ PC RCTMGVW RQRWN¾TPÊ OCwKPMW $CXKNC UG VCMÆ
obrovský zájem. U toho prostě WMTCLKPUM¾OCOKPMCUGUXÚODTQWéMGOMVGT¾PCwNCPQXÚFQOQXX2NWONQX÷
2x foto: Michal Kadlec
Večerník nemohl chybět.

vlecích či maskách se meze nekladly
a k tomu všemu výborná organizace. Na plumlovský karneval konaný
v Žárovicích si předminulou neděli
našlo cestu na pět set dětí a jejich rodičů nebo prarodičů.
„Jsem úplně nadšená, kdybychom
měli k dispozici třikrát větší sál, tak
ho naplníme taky. Těšili jsme se na
společnou zábavu úplně všichni,
vždyť dva roky jsme měli utrum,“
zářila starostka Plumlova Gabriela

„Těšili jsme se na zábavu úplně všichni,“
konstatovala starostka Plumlova Gabriela Jančíková

16

aneb názor
Simony BAJUSZ
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yy Druhého dubna se otevřou
BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN.
Jaké to ve vás evokuje pocity?
„Jsem velmi ráda, že jsme se před lety
připojili, co by členové Sdružení histo-

Petr KOZÁK

PROSTĚJOV I v letošním roce se
město Prostějov připojilo k akci
BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN.
Zájemce čeká prohlídka radniční
věže, secesní perly – Národního
domu i komentovaná procházka
po stopách Pernštejnů. Kdy přesně
a na co konkrétně se tedy můžete
těšit? Už tuto sobotu 2. dubna proběhne od 10:00 do 11:00 hodin
výstup na radniční věž. Místem
konání je budova prostějovské
radnice, přednost mají objednaní
návštěvníci. Maximální kapacita je
13 osob. Objednávat se můžete na
telefonním čísle: 582 329 722-3.
O týden později proběhne komentovaná prohlídka prostějovského
Národního domu a vše uzavře poslední dubnový den komentovaná
procházka po památkách připomínajících Pernštejny. Duší letošního
klání je opět Milada Sokolová (na
snímku), náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov, která
poskytla Večerníku exkluzivní rozhovor.

3
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rických sídel Čech, Moravy a Slezska
k této skvělé akci. Umožňujeme tím
lidem navštívit řadu míst, do kterých
se běžně nedostanou, a přitom získat informace z úst znalých osob
o tom daném, s historií spojeném, místě.“
yy Jak náročné bývají přípravy a mohou návštěvníci
očekávat i nějakou novinku?
„Prohlídky radnice, radniční
věže, Kyselových salonků v Národním domě, či vyslechnutí
si informací o nových prvcích
v divadelním sále se vždy setkávají s úspěchem. Proto návštěvníkům opět umožňujeme se s těmito místy nově seznámit, či je opět
navštívit. Novinkou pro tento rok je
prohlídka po stopách Pernštejnů.“
yy Kdybyste měla ke každé z akcí
říct jednu větu, co by to bylo?
..Ráda bych při této příležitosti zejména poděkovala všem, kteří se na události podílejí. Střední obchodní škole
podnikání a obchodu v čele s Markem Moudrým, ředitelce Městského
divadla Janě Maršálkové a také děvčatům z informačního centra, které
zajišťují prohlídky radnice.“
yy O který ze tří projektů bude podle vás největší zájem?
„Osobně soudím, že půjde o Prohlídku po stopách Pernštejnů, prá-

těší se Milada Sokolová

Pernštejnů,“

vě u ní nabízíme dva časy. Budeme
totiž v tomto roce slavit pět set let
Pernštejnů v Prostějově, tedy ´jejich´ zámku, jehož stavba započala
v roce 1522. Připravili jsme tedy po
celý rok různé akce na toto téma, ať
již půjde o výstavy, přednášky, oslavy
či zmiňovanou Prohlídku po stopách
Pernštejnů.“
yy Chystáte se vy osobně na všechny, nebo si budete vybírat?
„Radnici mám již za tři roky, co v ní
pracuji, prochozenou J a prohlídku
v Městském divadle v Prostějově jsem
si, samozřejmě, v minulosti nenechala ujít. Chystám se tedy především na
komentovanou prohlídku o Pernštejnech a moc se na ni těším!“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Novinkou pro tento rok
je prohlídka po stopách

%U¿Q\SDP¿WHNGRNRĆ¿QVWDUWXMËQDUDGQLFL
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V nedělním odpoledni to zprvu vypadalo, že Prostějovanky nebudou mít s doražením slezského ansámblu žádné větší
starosti. Za stavu 25:18, 25:20 a 18:16 se
však jako kdyby lekly blízkého úspěchu,
načež koncovku opanovaly do té doby
mnohem horší protivnice 23:25. K podobnému kolapsu se navíc schylovalo
rovněž ve čtvrtém pokračování (19:13
– 20:20), ale naštěstí se rozhozené

·52ö%*21684<'08<&14
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síme být od začátku naprosto koncentrovaní, nic nepodcenit a bojovat o každý
míč až do konce. Podstatné přitom bude
zůstat v kompletním složení. Některé
holky se totiž potýkají s nemocí, co teď
řádí skoro všude. Prioritou proto je, aby
se do neděle daly dohromady,“ zdůrazňoval Čada.
U hranic s Polskem VK znovu skvěle
povzbuzovali věrní příznivci. „Fanouškům opět moc děkujeme za podporu,
byli výborní. A těšíme se na bouřlivou
atmosféru čtvrtého zápasu v naší hale,
věřím, že se zaplní diváky nejvíc za celou sezónu. I s jejich pomocí chceme
do semifinále!“

BYLI JSME
U TOHO

bojovnice ze srdce Moravy včas zkoncentrovaly. A mocným finišem z 22:22
na 25:22 definitivně rozhodly o osudu
čtvrtého měření sil i celé série!
„Nebylo to vůbec jednoduché, protože
z jasného utkání se jak naší vlastní vinou,
tak bojovností soupeře stalo ještě drama.
Nedotáhli jsme zápas k vítězství 3:0, které bylo na spadnutí, protože jsme z obrovského chtění až přemotivovanosti
zbytečně chybovali, špatně řešili jednoduché situace. Což hosté dokázali potrestat. Naštěstí se totéž ve čtvrtém setu
už nezopakovalo, v pravou chvíli jsme
se uklidnili a dramatickou koncovku se
nám napodruhé podařilo zvládnout,“
úlevně pravil Miroslav Čada.
Překonáním krizového vývoje si Hanačky
vysloužily příslušnost ke čtyřčlenné extraligové elitě. „Myslím si, že v celé sérii jsme
byli lepší, čemuž odpovídají všechny herní
statistiky a ostatně i výsledky. Náš postup je
zasloužený, teď cítíme velkou radost a úlevu. Po posílení kádru na přelomu roku
jsme dostali za úkol dostat se do semifinále,
zkvalitněný mančaft na to měl. A je skvělé,
že jsme to ve čtvrtfinále opravdu dokázali,
společně dosáhli hezkého dílčího úspěchu“ radoval se vyhlášený stratég.

Marek SONNEVEND
Hosté byli od stavu 2:1 agresivnější i přesnější, proto otočili na 3:6. Domácí do té
doby víc kazili a nedařilo se jim překonávat
soupeřovu obranu, ale pak přišla na podání
Raquel Löff. A její ostré plachty těsně nad
sítí nadělaly na opačné straně sítě pořádnou paseku v podobě sedmibodové šňůry
(5:8 – 12:8). Výborně zakončovala Karin
Šunderlíková, skvěle fungovala týmová
obrana jak blokařsky, tak polařsky. Tím
pádem náskok dál rostl (16:9), ovšem pak
zase zabraly Severomoravanky dotažením
na 17:13. Nicméně šlo pouze o chvilkový
záchvěv, jinak kralovalo hanácké družstvo
– 25:18 a 1:0.
Zkraje druhé části vzrostla chybovost Prostějova hlavně v útoku, jeho dosavadní převaha se tak rozplynula. Naopak výběr TJ
zlepšil veškeré činnosti, což mu pomohlo
k sérii pěti získaných výměn za sebou
(z 2:1 na 2:6). Rovněž v tomto případě
však vékéčko dokázalo své manko bleskově zlikvidovat, tradičně při úderném servisu Šunderlíkové. Srovnání na 7:7 odstarto-

valo rovnocennou pasáž (10:11), kterou
následně zrušil nový nápor Čadových
svěřenkyň. Perfektně podávala Kateřina
Kvapilová, skvěle hrál celý mančaft a nebylo co řešit - 21:13. Dílčí korekce na 21:16
a 23:19 ještě dala ostravské družině naději,
leč ta vzápětí vyprchala – 25:20 a 2:0.
Na rozdíl od předchozích dvou dějství
měly Simona Bajusz a spol. v té třetí úspěšnější vstup (5:3), jenže si hned vybraly
kratší výpadek - 5:6. Pommerovy ovečky
stále bojovaly a držely se nad vodou s pomocí vydatně zpřísněného servisu, Karolína Fričová okamžitě oplatila stejnou mincí.
Zvrat z 9:11 na 13:11 však ještě nerozhodl,
drama pokračovalo. Vystupňovala jej otáčka při účinném podání Sandry Kotlabové
(z 18:16 na 19:22), tento úder se holkám
v černo-bílých dresech povedl náramně.
A byť o náskok přišly (22:22), koncovku
zvládly lépe – 23:25 a 2:1.
Napínavá bitva v bouřlivé atmosféře tedy
pokračovala. Hanačky se zvedly raketovým odpichem do čtvrtého dílu, načež pro
změnu zaváhaly (z 3:0 na 3:3), aby bryskně naskočily zpátky do sedla trhákem na

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 2:1, 2:3, 3:6, 5:8,
12:8, 16:9, 17:10, 17:13, 19:13, 21:14, 23:15,
23:17, 25:18. Druhý set: 0:1, 2:1, 2:6, 4:6, 7:7,
9:8, 10:11, 12:11, 15:12, 21:13, 21:16, 23:16,
23:19, 25:20. Třetí set: 2:2, 4:2, 5:3, 5:6, 7:6,
8:9, 9:11, 13:11, 15:12, 15:14, 18:16, 18:18,
19:22, 22:22, 23:23, 23:25. Čtvrtý set: 3:0,
3:3, 7:3, 7:5, 11:8, 11:10, 16:10, 19:13, 19:15,
20:20, 22:20, 22:22, 25:22.
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7:3. Avšak protivnice působily nezlomně,
pořád se držely na dostřel a uprostřed sady
se dokonce přiblížily na nejtěsnější rozdíl
- 11:10. Teprve následující ofenziva šesti
bodů v řadě na 16:10 dostala soubor kapitánky Andrey Štrbové do takové ztráty,

"INIL?JILN´Û

u které se zdálo, že ji už nedokáže vyřešit.
Jenže stačilo jedno postavení a rázem panoval nerozhodný stav (z 19:13 na 20:20).
Přesto úplný závěr s infarktovým nábojem
urvaly od skóre 22:22 domácí bojovnice
drtivým finišem – 25:22 a 3:1!

PROSTĚJOV Pondělní odpoledne pravidelně bývá jedním ze dvou tréninkových dnů mládežnických volejbalistek VK Prostějov věkové kategorie přípravka,
který každý týden mají. Jednadvacátého března se však malé naděje přípravě
věnovat nemohly, neboť v Národním sportovním centru PV hrály jejich vzory
z klubového A-týmu žen druhý zápas čtvrtfinálové série UNIQA extraligy proti
Ostravě. Řešení se přesto našlo.
Šéftrenér mládeže ve vékáčku a zároveň kouč přípravky Aleš Novák povolal děvčátka do haly na půl šestou v podvečer s tím, že místo trénování budou během
střetnutí oddílového áčka v play-off dělat podavačky míčů. Na tuto důležitou
podpůrnou činnost tak nastoupila početná skupina téměř dvaceti nadšených
holek, jež se opravdu činily.
Některé už měly s podáváním balónů zkušenosti z dřívějška, jiné ještě ne. Každopádně dohromady odvedly ve vysoce nadstandardním počtu výbornou práci
odměněnou drobnou sladkostí i tradiční společnou fotografií s elitním prostějovským družstvem. Tento snímek tedy byl pro tentokrát skutečně „hromadný“.
A ještě jedna perlička na závěr. Po úvodním setu upozornil druhý rozhodčí duelu
Marian Ištvanech na to, že některé podavačky prý příliš moc fandí domácímu
kolektivu, ačkoliv by měly zůstávat nestranné. Tudíž hlavní pořadatel obcházel
dívky s tím, aby zůstávaly v klidu a tolik nepovzbuzovaly ani se neradovaly z vítězných výměn. Nakonec vše dobře dopadlo po všech stránkách. Hanačky vyhrály
3:0 a volejbalové benjamínky měly krásný zážitek.
(son)

2QFCXCéGMDCNÐPčD[NQXRQPF÷NÊXÊEPGåRTQUV÷LQXUMÚEJJT¾éGM (QVQ#PT[.WM¾é

hráček z přípravky VK v roli podavaček balónů

Pondělní mač si užilo téměř dvacet malých

jak se uklízela hloučela...

0,526/$9¤$'$sWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„V prvních dvou setech jsme hráli dobře, byli lepší a také třetí sadu měli rozjetou na vítězství. Místo
toho nám utekla koncovka, čímž jsme měli další průběh zápasu psychicky těžší. Zvlášť po ztrátě
náskoku 19:13 na 20:20 ve čtvrtém setu. Byli jsme přemotivovaní, strašně moc chtěli postoupit
a z toho pramenily chyby. V rozhodující chvíli to ale holky zvládly, především zásluhou Karin
Šunderlíkové a Katky Kvapilové. Střídáním pomohla i Pavla Meidlová, která to měla hodně těžké.
Ustála to, stejně jako celý náš bojující tým dramatický závěr utkání. Tím jsme splnili základní cíl
dostat se mezi nejlepší ligovou čtyřku a panuje tak spokojenost.“
='(1¨.3200(5sWUHQÅU7-2VWUDYD
„My jsme do zápasu dobře vstoupili a v prvních dvou setech na začátku vedli, což byl náš cíl, abychom mohli tvořit svou hru. Bohužel ve střední pasáži obou setů jsme vždycky dostali několik bodů
za sebou, ale nesklopili hlavy. Díky tomu byly další dvě sady vyrovnané, rvali jsme se o každý balón.
Neskutečný byl však rozhodčí, který si dnes úplně vymyslel čtyři míče. Například na konci pískl
tečovanou ulívku, když celá hala viděla jasný aut. Každopádně musím holky pochválit, protože velmi bojovaly. A v závěru chybělo málo, aby i čtvrtý set otočily. Přesto zaslouží pochvalu za bojovnost
a výkony v celé sezóně.“
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Prostějov (son) – Jediné vítězství
z osmadvaceti utkání zaznamenaly mladé
volejbalistky VK Prostějov B v 1. lize kadetek ČR 2021/22. Logicky tak skončily
poslední v základní skupině F i v nadstavbové grupě Q a pro příští sezónu se přesunou o patro níž do krajského přeboru
kadetek.
Během nadstavby Hanačky dosáhly
následujících výsledků: Kroměříž –
VK B 3:0 (12, 10, 23) a 3:0 (22, 17, 10),
VK B – Nový Jičín 1:3 (23, -22, -14,
-19) a 1:3 (-25, -14, 16, -17), Nový Jičín
– VK B 3:1 (-16, 16, 25, 16) a 3:1 (16,
18, -25, 19), VK B – Kroměříž 0:3 (-17,
-18, -20) a 0:3 (-18, -24, -15). Konečné pořadí vypadalo takto: 1. Nový
Jičín 25, 2. Boskovice 24, 3. Kroměříž
20, 4. VK Prostějov B 3. Je patrné, že
prvoligová soutěž byla tentokrát nad
síly kolektivu vékáčka v daném složení,
kdy za něj nastupovaly převážně starší
žákyně. „Po pravdě nebylo naším cílem
za každou cenu udržet první ligu kadetek. Myslím, že holkám, které za tento
tým hrají, bude jako soutěž od příštího
ročníku úplně stačit kraj. Proto se ani
nepřihlásíme do kvalifikace o 1. ligu,
ačkoliv bychom mohli,“ informoval šéftrenér mládeže VK Aleš Novák.
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Prostějov (son) – S jistotou zisku stříbrných medailí za konečné druhé místo
půjdou mládežnické volejbalistky VK
Prostějov U13 do závěrečného kola krajského přeboru mladších žákyň 2021/22,
které proběhne v neděli 3. dubna od 9.00
hodin v hale Národního sportovního
centra PV. V posledním dějství sice malé
Hanačky budou hrát „pouze“ skupinu
B a nikoliv elitní áčko, přesto nemohou
ze své druhé pozice díky většímu bodovému náskoku klesnout níž. Jejich cíl
pro nedělní turnaj je přesto jasný – vyhrát pokud možno všechny čtyři zápasy
a uzavřít KP vítězně. Suverénní triumf
v celkovém pořadí oslaví SK Olomouc,
třetí skončí UP Olomouc. Každopádně
třetí dubnový den si všechny zúčastněné týmy naposledy v aktuálním ročníku
pinknou volejbalové zápasy v rámci krajské soutěže. A navíc si užijí slavnostní
ceremoniál v podobě závěrečného vyhlášení výsledků.
„Cenné kovy a poháry všem medailistům
i diplomy s drobnými cenami hráčkám
veškerých družstev osobně předá šéf
marketingové agentury TK PLUS Miroslav Černošek. Našim holkám patří velká
gratulace jak ke stříbru, tak k postupu do
úvodní fáze mistrovství republiky,“ zdůraznil šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš
Novák.
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BYLI JSME
U TOHO
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A opravdu se prostějovské ženy na jediný krok přiblížily k průniku do elitního
kvarteta nejvyšší české soutěže hned
uprostřed minulého týdne v severomoravské metropoli. S výjimkou třetí
periody jim soupeřky herně nestačily,
zaslouženě se tak zrodil výsledek 1:3
(-21, -18, 17, -14).
„Samozřejmě jsme věděli, jak je třetí
utkání série důležité. S tím jsme do
něj vstupovali, dobrým výkonem se to
povedlo. Oproti soupeři jsme působili
míň nervózně, asi se projevily zkušenosti našich o něco starších hráček. Za
vítězstvím jsme od začátku šli,“ glosoval
Čada zásadní bitvu.
Viděl herní převahu svého kolektivu.
„Měli jsme výrazně lepší útok, který
sice nebyl ani z naší strany výborný či
bezchybný, ale v porovnání s domácími
mnohem úspěšnější. A to hodně zásluhou naší kvalitní obrany jak na síti, tak
v poli. Nedovolili jsme soupeři skládat
balóny kromě třetího setu, kdy šel do
většího tlaku a přehrál nás. Jinak jsme
však měli navrch my a zaslouženě zvítězili,“ pokračoval Čada v hodnocení.
Jeho kolektiv tím získal postupový mečbol, který ovšem bylo nutné proměnit.
„Určitě není ještě rozhodnuto, nic takového si nesmíme předem myslet. Jak se
říká, poslední krok bývá nejtěžší, s čímž
do nedělního utkání půjdeme. Zase mu-

21567218º/'è$1.
<41<'00#5'8'47

hřišti. A přesně s tímto cílem tam ve
čtvrtek pojedeme,“ ujistil ostřílený lodivod.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

èVXTVHKP¾NGéÊUNQ \LCUPÆRCTVKGFTCOCCNG×UR÷wPÆ
PROSTĚJOV Dva a půl setu měly
prostějovské volejbalistky navrch
a směřovaly k přesvědčivému uzavření
čtvrtfinálové série UNIQA extraligy
žen s Ostravou. Která však další vývoj
notně zdramatizovala, tudíž čtvrtý vzájemný duel nakonec rozhodovaly i pevnější nervy. V úplném finiši je osvědčila
parta VK a díky postupu 3:1 na zápasy
si tak zahraje semifinále!

45

Sérii úvodního kola extraligového play-off proti Ostravě
CH
OVÝCH SADE0ODGvÉz½N\QÈ9.
VE SMETAN
zápasově otočily během uplynulého týdne z 0:1 na 3:1
,1(.
0$7(į
]DNRQÄÉNUDMVNÙSÔHERU
5$72/(67,=

ně i vojenský klub nechtěl vůbec mluvit.
2480ª-41-<#Ąª&+.#
„Nemá smysl tohle rozebírat. Půjdeme zái70&'4.ª-18
pas od zápasu, v každém zkusíme zvítězit.
Jak dopadly ostatní čtvrtfinálové sé- Prohrávat v sadě 13:19 a získat ji 25:19
rie, se můžete podrobněji dočíst na šňůrou dvanácti bodů za sebou? To se
moc často nevidí. V pondělním drustraně 46!
hém střetnutí série právě taková jízda
při úžasném podání Karin Šunderlíkové zlomila na stranu Hanaček úvodní
část a vlastně celý mač, který ovládly
3:0 (19, 27, 14). Čímž zápasově vyrovnaly na 1:1.
81,4$(;75$/,*$å(1þ5
„Karin to v prvním setu vzala na sebe.
2.#;1((è6846(+0.'
1UVCVPÊXÚUNGFM[\¾RCUč &WMNC.KDGTGE Byli jsme ve špatné situaci, nedařilo se
t6,5QMQN(TÚFGM/ÊUVGM   nám. A kdybychom po těsně prohra5VCX UÆTKG  0GLXÊEG DQFč 0GéCUQX¾ ném utkání v Ostravě ztráceli i doma
-XCRKNQX¾iWNEQX¾t*CF¾éMQX¾
&KCVMQX¾  7NWODGNCUJXKNK  * 28- 1N[OR 0:1, dostali bychom se i psychicky do
2TCJC t -2 $TPQ       hodně nepříjemné situace. Naštěstí
5VCX UÆTKG  0GLXÊEG DQFč -QR¾éQX¾ Karča skvěle servírovala, celý tým za-CNJQWUQX¾$TCPEWUM¾t$WMQXUM¾ bojoval a nebezpečí jsme zažehnali,“
,GNÊPMQX¾*TWwGEM¾* iGNO[$TPQ
t721NQOQWE  5VCX oddechl si hlavní trenér vékáčka MiroUÆTKG0GLXÊEGDQFč/KM[UMQX¾2NW slav Čada.
JCąQX¾iKTčéMQX¾t5KNXC*GTFQX¾ Druhým zásadním momentem pak byl
$NCPEQ
dramatický závěr druhého dějství, ten1UVCVPÊ XÚUNGFM[  \¾RCUč 6, 5QMQN
(TÚFGM/ÊUVGM t &WMNC .KDGTGE   tokrát otočený ze tří setbolů TJ. „Holky
 -QPGéPÚUVCXUÆTKG0GLXÊEG v klíčových výměnách zachovaly klid,
DQFč  *CF¾éMQX¾  &KCVMQX¾ C iPGNN[QX¾ výborně bránily a neméně dobře přet0QX¾-QLFQX¾$CTVQwQX¾* -2
cházely do útoku. Především v něm
$TPQt28-1N[OR2TCJC  
-QPGéPÚ UVCX UÆTKG  0GLXÊEG DQFč jsme byli celkově lepší, čehož mančaft
-QWNKUKCPK2CXNKEQX¾/QTGPQt-QR¾ dokázal využít. Druhý set měl přitom
éQX¾  -CNJQWUQX¾  iKO¾ÿQX¾  * 72 pro celý zápas rozhodující význam,“ ne1NQOQWE t iGNO[ $TPQ     
pochyboval Čada.
-QPGéPÚUVCXUÆTKG0GLXÊEGDQFč5KN
XC*GTFQX¾iGRGNQX¾tiKTčéMQX¾ Daný průběh definitivně odvál hou-QO¾TMQX¾C/KM[UMQX¾
ževnatý odpor protivnic, jež domácí
tým ve třetím dílu převálcoval. „Máme
-#/2Ąªi6ö
důležité vítězství a tím je vyrovnáno,
2.#;1((5'/+(+0.'
\¾RCU[PGF÷NGFWDPCJQFKP ale nesmíme se ani trochu uspokojit.
&WMNC.KDGTGEt8-2TQUV÷LQX-2$TPQt72 Všichni víme, že klíčem k postupu dál
1NQOQWE
je vyhrát aspoň jednou na ostravském
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RYCHLÝ
VOLEJBALISTKY JSOU V SEMIFINÁLE! 9(ÿ(5
NÍK

PROSTĚJOV Byla to velká dřina, ale povedlo se. Volejbalistky
VK Prostějov navzdory těsné
vstupní porážce nakonec ovládA ještě jednou Karin Šunderlíková.
ly čtvrtfinálovou sérii UNIQA
Slovenská univerzálka prostějovextraligy žen ČR 2021/22 s TJ
ských volejbalistek totiž nasázela
Ostrava, když ji v průběhu miPŮVODNÍ
během prvních tří utkání čtvrtfinálové série na stranu ostravského
nulého týdne postupně třikrát
zpravodajství
družstva těžko uvěřitelných šestza sebou zdolaly. A celkově
pro Večerník
náct es, což dělá průměr více než pět
vydřely postup do semifinále
na jeden mač!
Michal
nejvyšší národní soutěže stvrzeKADLEC
vzejde,“ pousmál se trenérský bard. ný v nervydrásajícím nedělním
Vstupné dobrovolné, fantazii v pře- O možnosti vyřadit po Ostravě senzač- podvečeru!

a velmi dobrá nálada. Pod největším
stoupáním se nacházela občerstvovací
stanice, kde se podával čaj i něco ostřejšího, samozřejmě také něco na zub.
Po zdolání vrcholu nebylo kam pospíchat, avšak zpáteční cestu zpříjemňovala vidina občerstvení v místní saa
sokolovně. Po dvou letech se tak míst3x foto: Michal Kadlec
ní opět dočkali hromadného výstupu
a byli za něj vděční.
„Počasí nám vyšlo opravdu náramně,
bylo sucho, takže i po náročnější trase nebyly žádné komplikace s blátem.
Bavili se úplně všichni jak děti, tak
jejich rodiče i prarodiče, a navíc jsme
udělali něco pro své zdraví. Jsme rádi,
že jsme mohli jít opět společně a už
teď se těšíme na další ročníky,“ prozradil jednatel Sokola v Otaslavicích &÷VK X å¾TQXKEMÆO MWNVWT¾MW UQWV÷åKN[ Q PGLNGRwÊ *NCXPÊU¾NMWNVWTPÊJQFQOWXä¾TQXKEÊEJD[N\CRNP÷P  -NCWPMC 2CV¾NKG QEGPKNC MCåFÆ FÊV÷ MVGTÆ PC MCT
F÷VOKKFQUR÷NÚOK
PGXCNFQTC\KNQXOCUEGPGDQRąGXNGMW
Mojmír Sokol.
(jaf) OCUMWHCXQTKVčD[NQP÷MQNKM

8ÚwNCRPC1DTQXWPQJWUGRQFXQWNGVGEJMQPCNQR÷VURQNGéP÷Foto: Sokol Otaslavice

daøilo
komu se ne
a komu

H<NPÎà<NOIÁFĄ

KüDGµF<GKJ?QJPG@O@>C

JEDNIČKA VK PODLE
-MQIJE<MIÁQÑnG<K
Děti na karnevalu v Žárovicích Ü½NGJ
U±K<NP
na Obrovu nohu
ŽHAVÁ NOVINKA
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aneb názor
Simony BAJUSZ

V tu chvíli se Hanačky ocitly pod zvýšeným
tlakem, neboť bylo zřejmé, že při suverenitě
Liberce a skvělé formě KP Brno budou muset dostat pod sebe buď cizinkami vyztuženou Olomouc, nebo enormně bojovnou
Ostravu. Nemluvě o nutném udržení nebezpečných Šelem na dostatečný distanc.
Při průběžných debatách s koučem Miroslavem Čadou se nám pořád jevilo, že nejschůdněji by cesta mezi elitní kvarteto určitě mohla
vést přes severomoravské družstvo. Což se
nakonec i trochu řízením osudu (viz poslední
kolo dlouhodobé části) přesně vyplnilo.
Vyřadit TJ ve čtvrtfinále nebylo vůbec snadné, ba právě naopak. Lvice vékáčka to však
nakonec zvládly jak herně, tak především
psychicky. Těžký postupový balvan zdárně
odvalily z cesty – a teď mohou vyrazit na další
pouť skrze ligové play off. S uklidňujícím vědomím, že nejhůře čtvrtá příčka už je pozitivní výsledek.

%266µ9¶.2/6(329('/263/1,7

Loni v létě po zkvalitnění hráčského kádru
zazněl od vedení VK Prostějov základní cíl
posunout se v UNIQA extralize žen ČR z nelichotivého sedmého místa za tehdy uplynulou sezónu (suverénně nejhoršího v klubové
historii) zpátky do horní poloviny tabulky.
Tedy klidně i na pátou pozici.
S přibývajícím časem však ambice postupně, zprvu možná nenápadně, leč docela
jistě rostly. Zvlášť po prosincovém příchodu smečařky Kláry Faltínové z Šelem
Brno a při vědomí toho, že se blíží lednový
přestup slovenské bomberky na univerzál
Karin Šunderlíkové místo problematické
Gabriely Kopáčové.
Šéf marketingové agentury TK PLUS Miroslav Černošek zastřešující i prostějovský
volejbal to při svém projevu na slavnostním
předvánočním obědě v Národním sportovním centru PV řekl jasně: „Holky, já věřím, že
postup do semifinále zvládnete!“

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Za druhý zápas čtvrtfinálové série v pondělí musím vyzdvihnout Karču
Šunderlíkovou, která neuvěřitelným způsobem dotáhla svým servisem velkou ztrátu v úvodním setu a jeho obratem nakopla celý náš tým. Druhý set byl
potom vyrovnaný, společnými silami jsme zvládly jeho důležitou koncovku.
A to rozhodlo celé utkání. Čtvrteční zápas číslo tři v Ostravě byl klíčový.
V prvních dvou sadách jsme tlačily soupeře na servisu a udělaly méně chyb.
Domácí nám dva sety skoro dali, protože víc chybovali. Ve třetím setu se ale
zvedli a chyby jsme začaly hodně dělat my, naštěstí ve čtvrtém to ostravské
holky asi nezvládly ve svých hlavách a my už vyhrály lehce. Úvodní dva
sety nedělního střetnutí pak byly jasně v naší režii, soupeře jsme k ničemu
nepustily. Ve třetím bych řekla, že jsme tak moc chtěly vyhrát, až jsme si to
vlastními chybami zkazily. Čtvrtá sada následně bylo drama z obou stran,
které jsme v koncovce vydřely. Po vyrovnání Ostravy z 19:13 na 20:20 jsme
sice měly všechny v gatích, ale dokázaly se z toho naštěstí otřepat a vyhrát.
Za postup do semifinále extraligy jsme strašně šťastné! Liberec v něm bude
proti nám favorit, který musí obhájit titul, zatímco my můžeme a půjdeme
to zkusit. V tom vidím naši výhodu.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

-DNWRYLGÉ
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Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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PROSTÌJOV – OSTRAVA (4. ZÁPAS)
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OSTRAVA – PROSTÌJOV (3. ZÁPAS)
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PROSTÌJOV – OSTRAVA (2. ZÁPAS)
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Od druhého střetnutí extraligového play off se přiblížila své optimální formě a čím dál víc naplňuje význam pojmu rozdílová hráčka. Ve všech třech duelech
proti Ostravě během uplynulého týdne byla nejvíc
skórující plejerkou (21 + 21 + 27), druhý
mač minulé pondělí v podstatě sama
zlomila na stranu vékáčka dvanáctibodovou sérií na podání v úvodním setu
z 13:19 na 25:19 (!) a její bomby právě ze servisu i na smeči dělaly pořádné
díry v obraně soupeřek.
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VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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moment, že nemusíme, ale můžeme. Budeme v roli mančaftu, který půjde dobývat
a zkusí to, dosavadní tlak z velké touhy jít
dál se tentokrát přesune na opačnou stranu
k soupeři,“ řekl Čada výstižně.
Nadcházející sérii otevře první duel v neděli 3. dubna na liberecké palubovce.
„Není potřeba se bát, ani mít přehnaný
respekt – bez ohledu na kvality Dukly.
Prostě se budeme snažit hrát co nejlepší volejbal a protivníkovi to maximálně zkomplikovat. Uvidíme, co z toho

vs.
Náročné to ve vyřazovacích bojích
volejbalové UNIQA extraligy žen ČR
2021/22 nemají zdaleka jen samotné
hráčky či členové realizačních týmů.
Těžkou práci odvádí také nejvěrnější
fanoušci, obzvlášť oba bubeníci z kotle
příznivců VK Prostějov a zároveň otcové zainteresovaných plejerek.
„Já teď skoro nemůžu ani mluvit,“ chraptěl
po pondělním triumfu 3:0 nad Ostravou
pan Frič, tatínek slovenské smečařky Karolíny. „Máme ještě mladší dceru, a když
fandím obden na utkáních obou děvčat,
nestíhá si můj hlas dostatečně odpočinout. Měli by zavést delší přestávky mezi
jednotlivými zápasy,“ smál se vytrvalý
a nezdolný fanda. Bez ohledu na vlastní
zdraví následně nechyběl ani ve čtvrtek na
severu Moravy, ani v neděli v Národním
sportovním centru PV.
Podobně zapáleným podporovatelem
Hanaček je od prosincového příchodu
Kláry Faltínové do vékáčka její táta Tomáš. Kromě toho stíhá ještě komentovat
domácí duely ostravského klubu, kde je
rovněž zainteresován. A pro prostějovský
tým přišel s jedním zlepšovákem. „Mám
trumpetu, ale marně jsem v hledišti sháněl někoho, kdo by se na ni odvážil troubit. Uvidíme příště,“ plánoval Faltín.

7½WD)ULÄzHKUDOQDÖQDYXKODVLYHN
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Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Jančíková, která Večerníku při návštěvě dětského karnevalu v neděli
odpoledne popsala, co vše hlavní
organizátor město Plumlov pro děti
připravil. „Připravili jsme toho pro
ně spoustu, ale jak jsem již řekla,
jsme omezeni kapacitou kulturáku. Máme tady skvělého DJ Páju
a věčně usměvavou Fanynku s Františkem, kteří celým dětským programem budou provázet. A abych
nezapomněla, o zábavu se bude starat i klaunka Patálie, od které si každé dítě odnese domů speciální balónek. Celý program máme protkaný
krátkými divadelními představeními v režii dramatického kroužku
plumlovské základní školy a DJ Pája
je zde pak od toho, aby děti v maskách a převlecích roztančil, rozezpíval a také si s nimi zacvičil. Soutěží
se samozřejmě o nejlepší masky, ale
nějakou tu cenu si odnese domů
úplně každé dítě,“ popsala Večerníku
starostka Gabriela Jančíková s tím,
že organizátoři dokázali na karneval
připravit i velice bohatou tombolu.
„Díky sponzorům, které jsme oslovili, máme neuvěřitelných 237 cen,
z nichž tou první je příměstský tábor
v kempu Žralok,“ pochlubila se první dáma Plumlova a hlavní organizátorka nedělního karnevalu.
Večerník se loučil s organizátory ve
chvíli, kdy děti na velice známou
a oblíbenou písničku skupiny Maxim Turbulenc rozjely po celém sále
žárovického kulturáku velkou mašinku...

81,4$(;75$/,*$å(1þ5þ7957),1É/(=É3$6

Tento těžký direkt soupeřky logicky
uzemnil natolik, že rovněž zkraje druhého dějství tápaly. Zatímco domácí tým
využil momentální euforie k dalšímu
trháku - 4:1, 6:2, 8:4. Výkonnostně se
chytily všechny hráčky v čele s Klárou
Faltínovou, ovšem Ostravanky nezůstaly
dole napořád. Z nejhoršího se záhy dostaly, potrestaly novou sérii hrubek VK
a najednou šly znovu do vedení 10:12.
Hosté svým celkovým progresem vrátili
dění na palubovce k počátečnímu rozložení sil - 12:15. Čadovy svěřenkyně
zabojovaly a tříbodové manko srovnaly
(16:16), později ještě jednou (z 19:22
na 22:22). Načež se odvrácením setbolu
dokonce propracovaly k vlastní možnosti zavřít sadu (z 23:24 na 25:24), kterou
však z několika útočných pokusů neproměnily. Přesto dramatický závěr urvaly,
neboť zrušily další dva setboly protivnic
a Šunderlíková symbolicky rozhodla
esem – 29:27 a 2:0.
Opětovná dávka pozitivní energie nakopla Prostějov i do třetího dílu, kde měl

0
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od úvodu navrch (4:2). Severomoravská
družina sice chvilkově dotáhla z 6:3 na
6:5, jenže následně přišel při účinných
servisech Löff, Simony Bajusz a Karolíny
Fričové mohutný nápor celého domácího kolektivu (ze 7:6 na 12:6, z 12:8 na
15:8 a 19:9), jenž v této pasáži šlapal jako
pověstné švýcarské hodinky. Bouřlivé
obecenstvo aplaudovalo i několika ukázkovým blokům přímo na zem, prostě již
nebylo co řešit. A hostitelky oslavily dílčí
zápasový triumf – 25:14 a 3:0.

0,526/$9¤$'$sWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„V prvním setu jsme nehráli dobře, ale zvrat přišel skvělým podáním Karin Šunderlíkové, která ho
vlastně celý dojela do úspěšného konce. To nás nastartovalo, ještě jsme však museli zvládnout další
klíčový úsek. A to závěr druhé sady, kdy holky bojovností odvrátily tři setboly soupeře. Třetí set pak už
probíhal v naší režii, za vítězství 3:0 i srovnání série jsme moc rádi. Ve všech herních činnostech se nám
podařilo Ostravu předčít, zejména výborným útokem. V rozhodujících momentech jsme ubránili,
následně zakončili. A jedeme dál!“
='(1¨.3200(5sWUHQÅU7-2VWUDYD
„Stav série je 1:1, my se musíme zlepšit do příštího zápasu, na který zveme fanoušky. Co se týká dnešního
utkání, výborně jsme jej začali, ale od stavu 13:19 nás Karin Šunderlíková dostala smečovaným servisem.
Vůbecjsmehoneodpřihrávali,navícsenámpaknepovedlodohrátanikoncovkuvyrovnanéhodruhéhosetu
v závěrečné přetahované. Porážku musíme hodit za hlavu, série je nerozhodná a jede se dál.“
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jak se děti bavily na karnevalu...

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 2:2, 2:6, 6:6, 6:8,
7:11, 8:13, 9:15, 11:15, 11:18, 13:18, 25:19.
Druhý set: 0:1, 4:1, 6:2, 6:4, 8:4, 9:7, 10:12,
12:12, 12:15, 14:15, 16:16, 16:18, 18:18, 19:19,
19:22, 22:22, 23:24, 25:24, 25:26, 26:27, 29:27.
Třetí set: 0:1, 2:1, 4:2, 6:3, 6:5, 7:6, 12:6, 12:8,
15:8, 19:9, 19:11, 21:13, 23:13, 25:14.

OSTRAVA Poprvé v aktuální sezóně
dokázaly prostějovské volejbalistky vyhrát v Ostravě. A vypadalo to,
že v pravý moment. Kralovaly totiž
třem ze čtyř setů třetího utkání čtvrtfinálové série UNIQA extraligy žen
ČR 2021/2022, díky čemuž venku
dosáhly na dost stěžejní vítězství znamenající jejich zápasové vedení 2:1!
Koncentrovaný nástup hostů vedl k jejich rychlému vedení 1:4, o chvíli později
se povedlo náskok zvýšit na rozdíl čtyř
bodů - 4:8. Zanedlouho sice soupeřky
snížily využitím několika prostějovských
zaváhání na 8:10, ale samy hodně kazily,
především servis. A tak zůstávaly dál pozadu, uprostřed zahajovací části dokonce
10:15. Jenže výkon vékáčka šel v této pasáži dolů, byl velmi nejistý. Což zapříčinilo bleskové vyrovnání - 17:17. Startovalo
se tudíž znovu a koncovku zvládl mnohem lépe tým okolo kapitánky Simony
Bajusz, neboť znatelně přitlačil i přestal
tolik chybovat – 21:25 a 0:1.
Celkově působily Čadovy svěřenkyně
svěžejším a sebevědomějším dojmem,
skórersky je opět táhla úderná Karin
Šunderlíková. Převaha jim však nevydržela, povedený start do druhého dějství
(2:4) záhy vystřídal do té doby nejhorší
herní propad. Z čehož domácí družstvo
v čele s produktivní Andreou Štrbovou

vytěžilo otáčku na 6:4, tím vlastně poprvé během střetnutí vedlo. A na scénu se
vrátily prudké zvraty, tak časté z předchozích vzájemných duelů. Při výborných
podáních Raquel Löff daly ženy VK šest
bodů za sebou (ze 7:5 na 7:11), vzápětí
tři inkasovaly proti taktéž dobře servírující Kateřině Zemanové (10:11). A hned
pak Severomoravanky srovnaly na 13:13,
aby jejich protivnice okamžitě odpověděly novým náporem - 13:16. Výrazně
si pomohly několika perfektními bloky
a markantně zkvalitněnou hrou měly závěr zase pod kontrolou, zatímco výběr TJ
se trápil – 18:25 a 0:2.
Třetí díl ovšem otevřel s dávkou obnovené energie znovu zásluhou plachtících
podání Zemanové (4:1). Holky v růžovo-modrém naopak zpoza zadní lajny
třikrát zkazily, vlastní vinou dávaly ostravským plejerkám šanci se zvednout. Čímž
Pommerovy ovečky nepohrdly. Notně

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 0:2, 1:4, 4:5, 4:8,
6:10, 8:10, 10:12, 10:15, 13:15, 14:17, 17:17,
17:19, 20:21, 20:23, 21:25. Druhý set: 1:1,
1:3, 2:4, 6:4, 7:5, 7:11, 10:11, 11:13, 13:13,
13:16, 15:17, 15:20, 17:20, 17:23, 18:25. Třetí
set: 1:1, 4:1, 6:4, 8:6, 12:6, 14:8, 14:10, 16:10,
16:12, 18:12, 20:13, 21:14, 21:17, 25:17.
Čtvrtý set: 0:4, 1:6, 2:9, 3:12, 5:12, 5:14, 8:15,
8:18, 11:21, 13:21, 14:22, 14:25.
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5R]KRGÿtVachutka a Horký.
þDV 1:45 hodin. 'LYiFL 250.

zvýšily obrátky, dostaly Karolínu Fričovou a spol. pod větší tlak, z 8:6 šly do trháku 12:6. Ten byl pro tuto sadu rozhodující, s nepříjemným mankem už hostující
družina kromě jednoho slibného úseku
(z 21:14 na 21:17) nic zásadního nesvedla a finiš jí vůbec nevyšel – 25:17 a 1:2.
Šlo o to nepustit bitvu do tiebreaku, místo toho ji definitivně zavřít. Zkraje čtvr-

tého pokračování vypadala tato představa opravdu nadějně, protože obrozená
hanácká parta jela jako moderní pendolino (0:4, 1:6, 2:9, 3:12). Mohutný úder
podepřený komplexní volejbalovou silou jí dal obří výhodu, kterou rozjetá kohorta ze srdce Moravy parádní týmovou
prací přetavila v důležitý triumf – 14:25
a 1:3!
(son)

='(1¨.3200(5sWUHQÅU7-2VWUDYD
„My jsme udělali v prvním setu strašně moc chyb na servisu, snad sedm zkažených, a celý zápas
jsme byli slabí v útoku. V tomto se musíme zlepšit, protože jsme dnes opravdu hodně chybovali. Ale
budeme to muset hodit za hlavu a bojovat v neděli.“
0,526/$9¤$'$sWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„Já si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Byli jsme výrazně lepší v útoku i na bloku a celkově náš
výkon byl jistější. Takže jsem rád, jak jsme toto důležité utkání zvládli.“
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Slabší obrana, dva nedůrazné útoky Raquel Löff, jeden špatný příjem – a z 2:2 to
náhle bylo 2:6. Vzápětí ale pomohla smečovaným podáním Karin Šunderlíková
a skóre se rychle srovnalo (6:6). Jenže
Hanačky dál působily dost nejistě, chybovaly, tudíž jejich manko znovu rostlo (7:11,
9:15). Družstvo TJ výborně servírovalo,
mělo lepší útok i defenzivu a s přibývajícím časem čím dál víc kralovalo (11:18).
Naopak vékáčko se dostalo do hlubokého
útlumu, z nějž ne a ne se dostat. Až Šunderlíková mu hlavně svými bombami ze
servisu a také drtivými smečemi zahajovací část doslova zachránila. Předvedla totiž
neskutečnou one woman show v podobě
třinácti bodů za sebou (!), včetně pěti es –
25:19 a 1:0.

Marek SONNEVEND
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PROSTĚJOV Druhé čtvrtfinálové utkání UNIQA extraligy ČR
2021/2022 v Národním sportovním
centru Prostějov měly ostravské volejbalistky v prvních dvou sadách
jednoznačně rozjeté na výhru. Ženy
VK však v obou případech dokázaly
pro ně špatný průběh zvrátit ve svůj
prospěch, takže se pak zrodil zdánlivě hladký výsledek, za nímž ale stála
kupa prostějovské bojovnosti. A prozatímním vyústěním tak byl vyrovnaný stav série 1:1 na duely.

Okrašlovací spolek města Prostějova
si s ochránci přírody IRIS tradičně rozdělil biokoridor Hloučela na dvě části.
Předsedkyně okrašlovacího spolku
Milada Sokolová se svým manželem
Petrem přivítala první dobrovolníky
už krátce před půl devátou ráno poblíž
mostu v Olomoucké ulici. „Odvedli
jsme kus práce, spokojena jsem moc!
Dorazily děti ze základní školy v ulici
E. Valenty, paní učitelky, děti a jejich rodiče si vzali na starost úsek od
Olomoucké ulice směrem k ulici Pod
Kosířem, my ostatní jsme se vydali po
obou březích směrem na Močidýlka.
Myslím, že celkově nás bylo do šedesáti, děti i dospělí,“ sdělila Večerníku po
ukončení akce Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova a náměstkyně primátora.
Dlužno dodat, že mezi dobrovolníky se objevili i prostějovský primátor
František Jura s prvním náměstkem

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství
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PROSTĚJOV Velikonoce jsou doslova za dveřmi a pro děti prostějovských
mateřinek se připravuje ve Smetanových sadech tradiční a velice oblíbená
K těm malovaným
velikonoční akce. Okrašlovací
přidáme čokoládoCH
spolek města ProstěOVÝCH SADE  vé dobroty, vajíčka,
VE SMETAN
(.
jova ve spolu,1
zajíčky a podobně,“
67,=0$7(į
práci s Rodin< uvedla
1$5$72/(
27
%5
předsed'2
1Ì
212Ć
ným centrem
kyně
Okrašlovacího
Ć(.$-Ì9(/,.
Lodička uspořáspolku města Prostějova a náměstdá pod záštitou Zdravého města Pros- kyně primátora Milada Sokolová.
tějov další ročník Hledání kraslic.
Tato akce se koná již potřetí a uskuteční
Drobotina tak opět vyrazí na dobrodruž- se v úterý 12. dubna. „Drobotina bude
nou výpravu do městských sadů. „Oslovili všechna vajíčka vyhledávat. To, co děti
jsme opět mateřské školky s návrhem, aby najdou, bude jejich a odnesou si to
jejich děti ručně namalovaly polystyre- domů,“ přidala politička Zdravého města
nová vajíčka, která dodáme. Vyzdobená Prostějov a náměstkyně primátora Alena
vajíčka následně umístíme ve vyhraze- Rašková.
(red)
ném prostoru ve Smetanových sadech.

BYLI JSME
U TOHO

Karel Gott zpívá jen pár metrů od vás,“
charakterizovala výkon prostějovského rodáka starostka Stražiska Markéta
Dvořáková.
Sám talentovaný zpěvák dokázal, že
přistupuje k tvorbě Karla Gotta s velkou pokorou. „Byl to právě on, kdo mě
svedl na cestu hudby. Ukázal mi nové
obzory a naučil, jak má vypadat profesionál, gentleman a dříč,“ svěřil se Ondřej Provazník, jehož vždy po kvartetu
písniček na pódiu vystřídala Zuzana
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Jiřím Pospíšilem. Nechyběli ani další
politici. „Vyfasovali jsme velký pytel
a jdeme na to! Jsem zvědav, kolik tady
od podzimu přibylo odpadků od těch,
kteří si neváží přírody. Vůbec jsem neváhal a rozhodl se dnes taky přiložit
ruku k dílu,“ poznamenal Jura.
Během tříhodinové akce posbírali
dobrovolníci u Hloučely mezi ulicí pod
Kosířem až po pivovarský rybníček ve
Vrahovicích neuvěřitelné množství
odpadků. A mezi nimi byly i opravdové kuriozity. „Velmi děkuji společnosti
FCC Prostějov, která nám vždy přistaví
kontejnery. Jeden do blízkosti občerstvení U Abrahámka, druhý k OBI. Veškeré věci skončily v kontejneru, který
společnost odveze a zlikviduje. Když
by jel někdo o víkendu okolo, viděl by,
že se nepořádek ani do obrovského
kontejneru nevešel! Našli jsme podprsenku, vařečky, karnevalové oblečení,
pneumatiky, televizi i části pračky. Opět
jsme narazili na „hnízdo“ neprodaných
vánočních stromečků. Požádám tedy
městskou policii, aby zkontrolovala
prodejce, kam své neprodané stromečky vlastně odváží,“ uvedla pro Večerník
Milada Sokolová, která pro všechny
účastníky akce připravila díky posezení, které vybudovala u svého domu

Prostoru na setkání a povídání bylo dost.
Ale vedení obce v čele se starostou Dušanem Svozílkem zároveň připomnělo, co se
v obci za uplynulý rok dělo. A předneslo takyé záměry do budoucnosti. „Chtěla jsem
vidět společné známé a zjistit, co je nového
v obci. I proto, že v posledních dvou letech
jsme byli trochu odříznutí od informací a
společenských aktivit. A je zde báječné občerstvení,“ svěřila se jedna z účastnic Kateřina Ličková. Pochválila mimo jiné možnost
dát si na místě guláš a domácí věnečky.

Michal SOBECKÝ

VRCHOSLAVICE Klidné odpoledne,
pohodu, ale taky dobrou společnost a
k tomu i něco informací. Vše slibovalo
vrchoslavické posezení, které v obci naplánovali na sobotní odpoledne. A jak
slíbili, tak udělali, obyvatelé obce se sešli ve zdejší sokolovně. Volný program
je ale nečekal…

Foto: Michal Sobecký

Účastníci posezení si během akce mohli
nejen zavzpomínat na loňské dění, ale také
na to dřívější. K dispozici dostali i několik
knížek s fotografiemi mapujícími posledních deset let událostí. Mnozí se jimi záhy
s chutí probírali. K večeru si pak taky mohli
užít hudebního vystoupení, když zazpívala
rodačka Veronika Svozilková, jejímž doprovodem byl Antonín Bartošík. „Bylo to
jejich druhé vystoupení. Poprvé zpívali u
stromečku. A daří se jim, mají svůj okruh
příznivců,“ usmála se místostarostka.
Návštěvníci zároveň měli během akce
možnost si zasoutěžit. Čekal je totiž kvíz
spojený s problematikou třídění odpadu.
Nakonec se do něj zapojily desítky z nich.
„Na to, jak bylo krásné počasí, lidi šli na pole
a zahrady, účast byla výborná. Dokonce
pár lidí ještě přišlo na večerní koncert.
Účast předčila očekávání,“ byla spokojená
Adéla Palíšková s akcí, která se nakonec
protáhla do pozdních večerních hodin.
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klikni na
www.vecernikpv.cz
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přírodě, ale i krásnému jarnímu počasí. Společně jsme sesbírali na pětadvacet velkých pytlů odpadků. Kromě bohužel běžného odpadu ve formě PET
lahví, igelitových tašek, pohozených
ubrousků nebo obalů od potravin mě
šokovala nalezená skládka vyjetého
motorového oleje! Několik litrů tohoto oleje náš pracovník odvezl rovnou
do sběrného dvora. Jinak jsme našli
a uklidili i staré oblečení, váhu na cukroví, koženou bundu, hřídel z nějaké-

jjak
ak se
se uklízela
uklízzela hhloučela...
loučella...

do zádele,“ poznamenala Sokolová.
Hojnou účast dobrovolníků zaznamenal Večerník také na druhé straně biokoridoru Hloučela, kde úklid organizovali prostějovští ochránci přírody. Ti
měli základní stanoviště v občerstvení
U Abrahámka. „Dorazilo na čtyřicet
dobrovolníků, takže i já jsem s účastí
maximálně spokojena. Vyčistili jsme
společně úsek Hloučely od Kostelecké až po Tichou ulici. Takto vysokou
účast přičítám nejen snaze lidí pomoci

3x foto: Michal Kadlec

ho stroje, a dokonce i použitou ortézu
nebo vrtačku,“ sdělila Večerníku Eva
Zatloukalová, předsedkyně Českého
svazu ochránců přírody, Regionálního sdružení IRIS Prostějov. Jak ještě
dodala, také prostějovští ochránci
uspořádali pro všechny úklidové dobrovolníky opékání špekáčků. „Navíc
jsme všechny odměnili pohlednicemi
Hloučely nebo studánkovou mapou,
kterou jsme nedávno vydali,“ uzavřela
Eva Zatloukalová.
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rodina Králova, opékání špekáčků
a další občerstvení. „S celou sobotní
akcí jsem moc spokojená. Dobře vykonaná práce člověka potěší. Velkou
radost jsem měla ze spousty dětí, pevně
věřím, že až dospějí, Hloučelu znečišťovat nebudou. Stále nepochopím, že
někdo může obaly od sušenek, plastové lahve od pití nebo lahve od alkoholu
pohazovat u Hloučely. Je velká škoda,
že se příroda nedokáže sama bránit
a neumí nakopat ty nezodpovědné

5QDQVPÊMT¾UPÆRQéCUÊRąKN¾MCNQM×MNKFW*NQWéGN[FGUÊVM[FQDTQXQNPÊMč6KRCMD÷JGOFQRQNGFPGRQUDÊTCNKOGVT¾M[QFRCFWMVGTÆUGO¾NGOPGXGwN[CPKFQXGNMÆJQMQPVGLPGTW
2x foto: Michal Kadlec
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Dobrovolníci posbírali metráky odpadu, nechyběly ani kuriozity

Bubílková. Známá satirička s vtipem
a sebeironií sobě vlastní zavzpomínala
na roky strávené po boku legendárního
humoristy Miloslava Šimka a připojila
i satirické postřehy ze setkání s celou řadou špičkových politiků včetně Miloše
Zemana či Václava Klause. Rozhodně
se přitom nevyhýbala ani přímé komunikaci s přítomnými diváky, na něž
se často obracela připravena pohotově
reagovat na jakékoliv jejich přání či připomínky.
Všichni přítomní se nejen výborně
bavili, ale zároveň přispěli na dobrou
věc. „Ve spolupráci s Charitou jsme
umístili na obecním úřadě pokladničku, do níž mohou lidé přispívat na
oběti války na Ukrajině. Tam poputuje i výtěžek ze vstupného,“ prozradila
Markéta Dvořáková s tím, že schránka
na radnici zůstane až do konce dubna.
Na podařenou a vpravdě výjimečnou
akci zamířila celá řada nejen místních,
ale i lidí z okolních obcí. Zhruba třetina z nich byla v důchodovém věku.
Právě jim bude určeno setkání důchodců organizované Svazem žen,
které ve Stražisku museli přesunout
<W\CPC $WDÊNMQX¾ UG U 1PFąGLGO 2TQXC\PÊMGO RTCXKFGNP÷ UVąÊFCNC RQ MXCTVGVW z původně plánovaného podzimního
RÊUPKéGM
Foto: František Rampouch termínu na začátek letošního května.

Sokolovna ve Stražisku se v pátek
25.března zaplnila zhruba stovkou diváků, kteří obsadili nejen všechna připravená místa, přičemž někteří z nich
sledovali dění na pódiu i z vyvýšeného
ochozu. Všichni byli zvědaví na vystoupení Ondřeje Provazníka, který
je natolik dokonalým interpretem
písní Karla Gotta, že od jeho agentury
získal oficiální požehnání k produkci
písní mnohonásobného Zlatého slavíka. „Když zavřete oči, připadá vám, že

Martin ZAORAL

STRAŽISKO Něco podobného
byste tady určitě nečekali! Pokud
jste uplynulý pátek večer procházeli kolem sokolovny ve Stražisku,
pak vás mohly zarazit salvy smíchu,
které z letité budovy vycházely.
Jestliže jste se zastavili a bedlivě naslouchali, mohlo vám doslova vyrazit dech, že ze sálu najednou slyšíte
hlas Karla Gotta. To vše bylo možné díky vystoupení zpěváka Ondřeje Provazníka a satiričky Zuzany
Bubílkové. Výtěžek z vydařené akce
poputuje k lidem na válkou zmítané Ukrajině.

Sérii úvodního kola extraligového play-off proti Ostravě
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Publikum svými historkami
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PROSTĚJOV Desítky dobrovolníků z řad ochránců přírody vyslyšely výzvu k akci Ukliďme svět, Ukliďme Česko a v Prostějově
se rozhodly přiložit ruku k dílu. Zejména k úklidu biokoridoru
Hloučela se přihlásilo obrovské množství dobrovolníků nejrůznějšího věku. Organizátoři sobotní akce z řad Okrašlovacího
spolku města Prostějova i Českého svazu ochránců přírody,
Regionálního sdružení IRIS byli velmi spokojeni jak s účastí, tak
celkovým objemem posbíraného odpadu. Nechali tak zapomenout na podzimní akci z loňského roku, která bohužel utrpěla
nezájmem Prostějovanů.

èVXTVHKP¾NGéÊUNQ\NQORąKPGUNCFTVKX¾

„Dukla vyhrála dlouhodobou část soutěže
i Český pohár, má papírově nejsilnější tým
a právem je favorizovaný na obhajobu mistrovského titulu. Navíc má o něco delší čas
na odpočinek po čtvrtfinále než my, semifinále začne doma,“ vypočítal výhody družstva zpod Ještědu kouč VK Miroslav Čada.
Předčasná rezignace jeho ani celého hanáckého kolektivu ovšem rozhodně nehrozí.
„Naší výhodou zase je ten psychologický

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Postupem do top
kvarteta v aktuálním ročníku ženské
UNIQA extraligy si prostějovské volejbalistky prožily krásnou kapitolu svého
úspěšného příběhu včetně zasloužené
euforie. Ve druhém kole play off je však
nyní čeká největší favorit – severočeská
Dukla. A začínají již tuto neděli 3. dubna na půdě Liberce.
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ZADAR, PROSTĚJOV Naprosto bez
problémů přešel z turnajů ITF na challengery devatenáctiletý Dalibor Svrčina. Prostějovský tenista v chorvatském
Zadaru postoupil až do čtvrtfinále a vylepšil si své kariérní maximum. V novém žebříčku ATP je registrovaný na
243. místě.
„Návrat po zranění zatím vychází. Výkony
mají vzestupný charakter. Potřebuji se ještě více dostat do herního rytmu a podávat
opakovaně vyrovnané výkony,“ plánuje do
dalších týdnů Svrčina.
V Zadaru zazářil ve 2. kole, v němž po dvou
hodinách porazil ve třech setech zkušeného
Andreje Martina ze Slovenska, který byl nasazenou trojkou. Ve čtvrtfinále nestačil na

CYKLISTIKA/TENIS
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Miami – WTA Tour:
Dvouhra – 1. kolo: L. Fruhvirtová –
.RYLQLþRYi ýHUQi +RUD    0X
FKRYi±0DUWLQFRYi6LQLDNRYi±
0DULQRYi .DQDGD 2. kolo:
0XFKRYi ± )HUQDQGH]RYi .DQDGD 
6LQLDNRYi±5DGXFDQXRYi 9
%ULWiQLH .DUROtQD3OtãNRYi
 ±.DOLQVNi 5XVNR /)UXK
YLUWRYi±0HUWHQVRYi %HOJLH 
.YLWRYi  ±%XUHORYi )UDQFLH 
   NROR 6LQLDNRYi ± 6DYLOOHRYi
$XVWUiOLH    VNUHþ 0XFKRYi ±
ÏVDNDRYi -DSRQVNR EH]ERMH

08l,
Zadar – ITF challenger:
Dvouhra – 1. kolo: 6YUþLQD ± $UQDOGL
,WiOLH    .ROiĜ   ± 0HGMHGRYLþ
6UEVNR NROR6YUþLQD±0DUWLQ
6ORYHQVNR     þWYUWÀQiOH
6YUþLQD±0LFKDOVNLM 3ROVNR 
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děláme maximum. Musíme také
reagovat na naprosto nebývale rostoucí ceny pohonných hmot, které
v provozu našeho klubu tvoří zásadní položku. Letošní rok tak bude
určitě nejnáročnější v historii. Ode
všech členů týmu proto vyžadujeme
velké nasazení, ale také pochopení.
Přesto všichni chceme udržet nastavenou výkonnostní úroveň,“ sdílí svá
očekávání i obavy předseda TUFO
PARDUS Petr Šrámek.
začít. Vím, že bude nějakou chvíli trvat, než
se dostanu zpátky mezi světovou špičku. Ale
jsem připraven tvrdě pracovat,“ uvedl Thiem.
Na kurtech se po roční pauze představí Stan
Wawrinka. Dalšími hráči, kteří jednoznačně
stojí za zmínku, jsou Slovák Alex Molčan,
Španěl Pablo Andujar nebo obrovský talent
dánského tenisu Holger Rune.
„Bude to skvělý turnaj, věřím, že také úspěšný,“
přeje si Veselý, který se podniku v jižním Španělsku zúčastnil už před třemi lety a postoupil
čtvrtfinále. Minulý ročník ovládl Gianluca
Mager, ten se letos v Marbelle nepředstaví.
(lv)
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MIAMI, PROSTĚJOV Po sedmiměsíční
zdravotní pauze se na kurty vrátila Karolína Muchová. Česká tenistka na turnaji v
Miami zvládla v rychlém sledu dva úspěšné zápasy, do utkání s Japonkou Naomi
Ósakaovou už ale nenastoupila.
Po dlouhé pauze od tenisu byly dva těžké zápasy za sebou pro moje tělo moc a potřebuju
delší čas na zotavení,“ posteskla si Muchová.
„Jsem zklamaná a smutná, musím ale respektovat realitu,“ dodala tenistka.
Ve třetím kole dohrála také Kateřina Siniaková, která předčasně opustila kurt v utkání
s Darjou Savilleovou z Austrálie. „Opět se

ozvala bolest v oblasti žeber, která mě trápila
už v předchozím střetnutí,“ vysvětlila důvod
odstoupení Siniaková. Vypadla také šestá
nasazená Karolína Plíšková, Petra Kvitová
naopak úvodní soupeřku porazila, svůj duel s
Američankou Davisovou sehrála dnes v noci
Skvěle naopak využila divokou kartu od pořadatelů Linda Fruhvirtová, která například ve
2. kole přešla přes nasazenou Belgičanku Elise
Mertensovou. „Hodně jsem se na vítězství
nadřela a jsem za něj opravdu ráda. Je to asi
můj nejlepší turnaj. A další přijdou,“ vzkazuje
soupeřkám šestnáctiletá naděje.
(lv)
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MARBELLA, PROSTĚJOV Ve španělské Marbelle vstoupí do evropské
části antukové sezóny aktuálně nejlepší
domácí tenisté a členové TK Agrofert
Prostějov Jiří Veselý a Jiří Lehečka. Na
challengeru s dotací 134 920 amerických
dolarů narazí na skvělou konkurenci.
V soutěži se představí například Dominic Thiem, vítěz US Open a trojnásobný
grandslamový finalista. Rakušan se na
kurty vrací po zranění, které mu nedovolilo hrát dlouhých devět měsíců.
„Chci se dostat do kontaktu se soutěžním
tempem a věřím, že toto je správná cesta, jak

KU8GUGNÚOC.GJGéMQW
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Poláka Daniela Michalského. Český tenista
nezačal špatně, soupeři hned vzal podání
a ujal se vedení 3:0. Jenže od toho momentu
vyhrál v zápase jen jeden jediný gem. „Soupeř po špatném začátku upravil svoji hru a já
nedokázal reagovat. S dalšími odehranými
zápasy se to zlepší,“ míní Svrčina.
Zdeněk Kolář na rychlé vyřazení v singlu
zapomněl ve čtyřhře, ve které turnaj ovládl společně s Italem Vavassorim. Vítězové
v rozhodujícím utkání odvrátili čtyři mečboly a pak vyhráli supertiebreak 10:6. Kolář výhrou v Zadaru potvrdil, že na okruhu
ATP Challenger Tour patří k vůbec nejlepším deblistům, kteří na těchto turnajích
hrají. V Chorvatsku totiž vybojoval už svůj
patnáctý titul.
(lv)

„Poslední dva roky jsme hlavně během
zimních měsíců všichni byli v zajetí
přísných proticovidových opatření,
jež v podstatě znemožňovala normální pořádání sportovních akcí mimo
profesionální scénu. Teď už konečně
můžeme naplno fungovat bez omezení, a díky tomu se mohl uskutečnit
projekt halového Prostějov Cupu,
který jsem už delší dobu nosil v hlavě,“
řekl Večerníku hlavní organizátor Martin Krupička.
K účasti do Mostkovic přilákal jednadvacet párů z celé České republiky.
„Nejvíc aktérů samozřejmě bylo z Prostějova a blízkého okolí, ale dorazili
i borci z celé Moravy, a dokonce také
z několika měst v Čechách. Jsou to kamarádi pravidelně hrající letní Prostějov Cup, proto rádi přijeli i teď koncem
zimy,“ usmíval se Krupička vyhlášený
svými pořadatelskými schopnostmi.

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Pro aktuální turnaj vymyslel originální hrací systém. Šestnáct dvojic bylo
rozděleno do čtyř základních skupin,
z nichž vždy dvě nejlepší postoupily
do čtvrtfinále a méně úspěšné šly do
soutěže útěchy (pavouk B). Tam rovnou zamířilo pět papírově nejslabších
dvojic, které základní část absolvovaly
ve své vlastní pětičlenné skupině.
„Nešlo o to nikoho diskriminovat na
úkor jiných. Naopak jsem chtěl, aby si
všichni zahráli pokud možno co nejvíc vyrovnaných utkání, proto jsem se
s některými aktéry předem domluvil
na takovém výkonnostním rozdělení.
Všichni s tím souhlasili a věřím, že si
celý den naplněný tenisem opravdu
užili,“ konstatoval Krupička.
Byl to skutečný zápasový maraton
startující po osmé hodině ranní a vrcholící až velice pozdě večer. Nejvíc
sportovního umu, fyzické vytrvalosti
i psychické odolnosti nakonec prokázali Chrobák s Pavlištíkem, kteří
ve finále zdolali Janíčka (Vřesovice)
s Kopelcem 6:2. Pomyslný bronz
získali poražení semifinalisté Hájek,
Sedláček a domácí Koryčánek, Šilhánek. Další dva páry z našeho okresu

RąÊNKw×\MÚM¾FT
MOSTKOVICE
Největší středoevropský turnaj neregistrovaných tenistů ve čtyřhře Prostějov Cup
už má i svou halovou verzi.
/+%*#.#
Poprvé se konala uprostřed března v areálu TK Natali Mostkovice,
51$'%-¦*1
přičemž premiérový ročník ovládla
dvojice Chrobák, Pavlištík.

,GUVą¾D[FQJPCN

Husařík, Kadlec (Prostějov) i Kubeš,
Šlambor (Mostkovice) těsně vypadly
ve čtvrtfinále. A co zmíněná soutěž
útěchy? Tu vyhráli Omachlík, Rojek po finálovém vítězství nad duem
Cendelín, Herzán.
„Za podporu turnaje chci moc
poděkovat všem partnerům, těmi
nejvýznamnějšími jmenovitě byli
prostějovská zastupitelka a bývalá
senátorka Božena Sekaninová, starosta Mostkovic Jaroslav Peška, dále
firma Alika, Martin Hubál a František Prášil. Velké poděkování zaslouží

taky Ondra Remenec, který mi hodně pomohl s pořádáním celého turnaje. Věřím, že se premiéra halového
Prostějov Cupu opravdu povedla,
včetně bohatého zajištění chutným
jídlem i dobrým pitím jako obvykle. A bez ohledu na výsledky domů
odjížděl každý spokojen,“ zhodnotil
Martin Krupička.
V plném proudu jsou nyní už přípravy na velký letní Prostějov Cup,
který proběhne 25. června a jehož
mediálním partnerem tradičně je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
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Pořadí základní skupiny A:
1. Hájek-Sedláček 3, 2. Janíček-Kopelec 2, 3. Šošolík-Šubrt 1, 4. Kořalka-Kořalka 0.
Pořadí základní skupiny B:
1. Beneš-Franěk 2, 2. Husařík-Kadlec 2, 3. Omachlík-Rojek 1, 4. Rábel-Štěpánek 1.
Pořadí základní skupiny C:
1. Chrobák-Pavlištík 3, 2. Koryčánek-Šilhánek 2, 3. Andrés-Kunz 1, 4. Stolárik-Stolárik 0.
Pořadí základní skupiny D:
1. Kubeš-Šlambor 3, 2. Ostrý-Sedlář 2, 3. Bořil-Michálek 1, 4. Čermák-Strnad 0.
Pořadí základní skupiny E: 1. Černý-Krsička 4, 2. Knollová-Pugzík 2, 3. Helekal-Skula 2,
4. Cendelín-Herzán 1, 5. Zajíček-Zbořil 1.
Pavouk B (soutěž útěchy) – semifinále: Cendelín, Herzán – Kořalka, Kořalka 7:6,
Omachlík, Rojek – Šošolík, Šubrt 7:5. Finále: Omachlík, Rojek – Cendelín, Herzán skreč.
Pavouk A (hlavní soutěž) – čtvrtfinále: Janíček, Kopelec – Kubeš, Šlambor 6:4, Koryčánek, Šilhánek – Beneš, Franěk 7:5, Hájek, Sedláček – Ostrý, Sedlář 7:5, Chrobák, Pavlištík – Husařík, Kadlec 6:4. Semifinále: Janíček, Kopelec – Koryčánek, Šilhánek 6:3, Chrobák, Pavlištík – Hájek, Sedláček 7:6. Finále: Chrobák, Pavlištík – Janíček, Kopelec 6:2.
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TUFO PARDUS byl Wojciech Pszczolarski na 46. pozici. Po letošní
soutěžní premiéře následoval šestidenní tréninkový blok vrcholící
včerejším jednorázovým závodem
Rhodes Grand Prix 2022. Celou
sérii poté zakončí v posledním březnovém týdnu čtyřetapová Rhodes
Tour 2022. Všechny akce jsou součástí kalendáře UCI, tedy s velmi
silnou konkurencí.
„Letos jsme v přípravě zvolili poněkud
odlišný model, který je ekonomicky
příznivější. Březen je docela našlapaný a věřím, že úvodní závody poslouží
nejen jako vynikající příprava a rozjetí
do sezóny, ale samozřejmě se budeme chtít předvést i výsledkově,“ řekl
sportovní ředitel cyklistů Prostějova
Michal Mráček.
Nejmladším nadějím kolečkářského
sportu z Hané vrcholí jarní tréninková zátěž právě v těchto dnech na společném soustředění v jihomoravském
Pavlově. „Ve stínu války na Ukrajině
i rozpočtového státního provizoria

8VQOVQUNQåGPÊUVCTVQXCNKE[MNKUVÆ67(12#4&752TQUV÷LQXRąK5QWVJ#GIGCP6QWTPCąGEMÆOQUVTQX÷4JQFQU
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Mužský kolektiv hanácké stáje se
v lednu připravoval individuálně
doma a na Mallorce. Závěrečný třítýdenní blok pak proběhl společně
v únoru v cyklistické destinaci Calpe. Po krátkém odpočinku se borci
přesunuli do Řecka na ostrov Rhodos, kde je čekaly první závody. Vše
zahájilo dvoudenní etapové klání
South Aegean Tour 2022. Doprovázelo jej chladné a větrné počasí,
nejlépe umístěným jednotlivcem

ZAUJALO NÁS

Úspěšný juniorský tým TUFO
PARDUS situoval svou závěrečnou
přípravu čítající dva dvoutýdenní bloky
do Toskánska. První část proběhla na
přelomu ledna a února, druhá pak od
konce února do počátku března. Dál se
již pokračuje v domácích podmínkách.
První starty nadějí byly přitom plánovány na poslední březnový víkend, kdy
se v Pardubicích rozběhl Český pohár
mládeže na silnici. „V přípravě jsme
i přes spoustu komplikací udělali maximum a myslím, že se vydařila. Teď už
s očekáváním vyhlížíme úvodní závody, abychom měli porovnání s našimi
konkurenty,“ uvedl trenér prostějovských talentů Martin Cetkovský.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Protože se už rychle
blížily první jarní závody, všichni
cyklisté TUFO PARDUS Prostějov
postupně finišovali či stále finišují s přípravou na aktuální sezónu
2022. Kategorie juniorů a juniorek
strávila dvakrát čtrnáct dnů v italském Toskánsku, zatímco tým
mužů vyrazil na tři týdny do španělského Calpe a posléze na Rhodos.
Skupina nejmladších jezdců pak
zakončila zimní dril tréninkovou
práci na Jižní Moravě v Pavlově.

KONEC!

HRÁČSKÉ
HVĚZDY
Příprava
cyklistů
naUTKÁNÍ
novou sezónu finišuje, muži (JGµüHµ?@=GJQÑODOPG 
TUFO1. PARDUS už absolvovali i úvodní závody 0QMàDI<IJQ½H<SDHPH
1.
1.
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Jan
FREHAR

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Ve čtvrtečním
i pátečním souboji dřel na obou
polovinách kluziště. Odměněn
byl i prvním domácím gólem,
kdy se nejlépe zorientoval před
brankou soupeře. Hodně času
pak strávil ale také v obraném
pásmu při bránění soupeřových
přesilovek a na ledě toho strávil i v důsledku nekompletních
třech formací opravdu hodně.
I přes porážku si užil atmosféru
na prostějovském stadionu.
ƔƔ Hodně to V PÁTEK připomínalo
první dva zápasy, kdy rozhodla už první třetina. Proč se vstupy do zápasů
nedaří?
„Vstup jako takový z naší strany opravdu
nebyl dobrý. Hodně nás srážely různě
odražené puky, kdy jsme se nedokázali
vymanit ze soupeřova tlaku. Dokázal to
i v předbrankovém prostoru umlátit a šel
do vedení, které ještě navyšoval. Je pravdou, že to hodně připomínalo první dva
duely.“
ƔƔ Viděl byste něco konkrétního,
v čem byl páteční zápas jiný oproti
čtvrtečnímu?

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
„Včera jsme do toho vlítli s tím, že musíme za
každou cenu zvítězit, protože ten třetí zápas
je zkrátka za stavu 0:2 zlomový. Když pak
prohráváte 0:3, už je to téměř nemožné dohnat. Včera jsme měli k dispozici více hráčů
na ledě, což bylo taky určitě znát na našem
pohybu. Bojujeme se silným soupeřem,
ale taky sami se sebou. Není to vůbec lehké
a mrzí mě, že nás to potkalo právě teď.“
ƔƔPostupně je zápas od zápasu vidět,
že má Vsetín stále větší převahu. Čím
to?
„Myslím si, že jsme skvěle připravení po
fyzické stránce, hodně jsme na to dbali. Ale
bohužel nás potkaly věci, které se dají těžko

ovlivnit, navíc přišly v nevhodný moment.
Do toho ještě stále větší marodka a dnes už
jsme dohrávali na nekompletní tři pětky,
zatímco soupeř to může rozložit mezi čtyři
formace a v posledních třetinách už dává
nejlepším hráčům trochu oddychu, což je
opravdu znát. Máme za sebou navíc i předkolo, kde jsme měli tři těžké zápasy, čtyři
zápasy s Litoměřicemi, kde jsme už nebyli
ve stoprocentním stavu. Ale na to se v žádném případě nechci vymlouvat, že jsme byli
nemocní. To je věc každého celku, navíc je
play-off dlouhé. Vsetín sice hrál o zápas více
ve čtvrtfinále, ale vyhnul se předkolu, kdy
šel z první šestky, a to je určitě taky znát.
Nám se prostě nepříjemnosti sešly v nejhorší dobu.“
ƔƔHodně se řešilo i kluziště po druhém
utkání, na které upozorňovali oba trenéři. Je velký rozdíl hrát na domácím širším
a naopak na úzkém Na Lapači?
„Já to říkám pořád, že pro hokej by měl být
jeden rozměr. Tenis přece taky nehrajete na
antuce, která by byla o metr delší. (úsměv)
To ale neříkám jako výmluvu. Je ale pravdou, že Vsetín to má doma perfektně naučené, je tam super kulisa a opravdu se tam jen
těžko vyhrává. My jsme to tam nyní sami
pocítili v prvních dvou zápasech, kdy nám
na rovinu soupeř nedal čuchnout.“
ƔƔZmínil jste dobrou kulisu ve Vsetíně,
jak na vás působila atmosféra na domácím ledě?
„Jedině v superlativech. Oba ty zápasy nás
fanoušci hnali možná i nad síly, které v nás
zůstaly. A dnes ta poslední třetina, kdy nám
fandil celý stadion i za toho rozhodnutého
stavu, to bylo opravdu úžasné. Jsme za to
velmi rádi, zaslouží uznání. Klobouk dolů
před nimi.“

&+$1&(/,*$þ56(0,),1É/(3/$<2))=É3$6
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druhé části, kdy napřáhl mezi kruhy
a přesněji už zamířit nemohl – 2:4. Do
varu pak oba tábory příznivců, kterých
dorazilo celkem tři tisíce, přivedla bitka mezi Husákem a Bergerem. Ještě
v té samé minutě ale Vsetín opět utekl
na rozdíl tří branek. Klímkovu dorážku
dokázal ještě Altrichter fantastickým
zákrokem vytěsnit, Půček už ale puk
uklízel do prázdné klece – 2:5. V dalších minutách pokračovali domácí stále ve čtyřech po řadě vyloučení v řadě
a minutu Vsetín jasně kontroloval hru.
A šestou branku přidal tři minuty před
koncem třetiny. Přihrávku zpoza branky
poslal do sítě z mezikruží Jenáček – 2:6.
Do kabin tak mohli jít daleko spokojenější hosté. Domácí naopak řešili další

komplikace se ztrátou Tomáše i Miloslava Jáchyma, kteří už v průběhu druhé
části nenaskakovali.
Ve třetí třetině jakékoliv drama Vsetín nedopustil a hned po třiadvaceti sekundách
navýšil vedení Jonák, který zůstal sám před
brankou a Robovu přihrávku uklidil – 2:7.
Radost domácích příznivců ale přišla ještě
jednou a za neúnavné fandění zcela zaslouženě. Puk získal Štefka, se střelou neváhal
a trefil přesně růžek branky – 3:7. Poslední
branku měli ale na svědomí hosté. A možná
se jednalo i o poslední branku, kterou domácí příznivci v letošní sezóně viděli. Nedal
ji tak za soupeře nikdo jiný než dlouholetý
tahoun Jestřábů a bývalý kapitán Matouš
Venkrbec, který využil po pěti sekundách
z dorážky přesilovku – 3:8.

0iOHN±6PHWDQD2QGUDþNDětKDâ-HQiþHN+U\FLRZ--HQiþHN9RViWNR±-RQiN9HQNUEHF5RE±5
3ĤþHN.XFKDUF]\N.OtPHN±%HUJHU9ODFK+RĜDQVNê±*DJR%ĜH]LQD9tWHN 7UHQpU5RPDQ6WDQWLHQ

VHVWDYD9VHWtQD

%OiKD $OWULFKWHU  ± +XViN 0 -iFK\P =DMtF 6WDQČN
9DOD±0Ui]HN7-iFK\PâWHIND±-HOtQHN.OR]1RYiN±
0âYHF7.REOtåHN-LUiQHN±-DQHþHN3RGODKD+DYOtN
±%HUiQHN
7UHQpU$OHã7RWWHU

6HVWDYD3URVWčMRYD

3
8

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²9+.5REH9VHWtQ
%UDQN\  âYHF +XViN 0Ui]HN   %HUiQHN 7 -iFK\P
âWHIND âWHIND 9DOD-DQHþHN ±9tWHN %ĜH]LQD*DJR 
*DJR3ĤþHN .XFKDUF]\N9HQNUEHF %HUJHU 6PHWDQD 
3ĤþHN .OtPHN.XFKDUF]\N â-HQiþHN 59ODFK 
-RQiN 5RE9HQNUEHF 9HQNUEHF 6PHWDQD.XFKDUF]\N 
6WĝHO\   5R]KRGÿt &DEiN 3LOQê ± +DQ]OtN %RKXQČN
9\ORXÿHQt9\XæLWt 2:2. 2VODEHQt'LYiNĥ

„Do utkání jsme šli s tím, že chceme aktivně začít a stejně jako v domácím předchozím si vypracovat náskok. To se nám hned v první části podařilo a na rozdíl od minulého zápasu jsme
dali branky a šli do pohodlného vedení. Zbytek zápasu jsme pak měli pod kontrolou.“

Roman STANTIEN – VHK Robe Vsetín:

„I přes porážku jsem na ten tým nesmírně hrdý za to, co dokázal. Ale na druhou stranu mi je
těch kluků líto, protože hodně teď bojujeme sami se sebou a někteří hráči hrají i přes zákazy.
Klobouk dolů, že se takto obětují a hrají pro svůj klub. Svědčí to o tom, že jsme udělali dobrý
krok, když jsme je přivedli. Vsetín vyhrál zaslouženě, obzvláště když se dostane do vedení, tak
tam má hráče, kteří to umí pohlídat. A dnes to opět předvedli.“

Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov:

¸67<75(1§5č
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VSETÍN, PROSTĚJOV S velice prořídlou sestavou vyráželi Prostějované v neděli do Vsetína. Cíl? Jednak zdravotně
přežít utkání, zároveň případně zdramatizovat semifinále play-off Chance
ligy. První cíl se jakž takž povedl, druhý
naopak vůbec ne. Jestřábi už po patnácti
minutách za stavu 0:6 střídali brankáře.
A i když v prostřední části dvěma góly
snížili, nebylo jim to nic platné. A sezóna
pro ně končí.
Utkání začalo zostra. V 1. minutě se mohl
prosadit Jáchym. Jenže střelou nad vyrážečku neuspěl a přišel záhy trest. Půlminutu
nato totiž střílel od modré čáry Říha. A už
poněkolikáté mu to v semifinále vyšlo – tentokrát otevřel skóre utkání. Neuplynula ani
minuta a Prostějov prohrával 0:2. Smetana
si ze druhé vlny najel na křižnou nahrávku
Roba a překonal Bláhu. V téže minutě už
to navíc bylo hned 0:3. Nedůslednost při
obsazování potrestal David Březina, který
se nemýlil z hranice kruhu. Tlak Vsetína přitom pokračoval. Vsetín neproměnil brejk,
následně při vlastním oslabení ani přečíslení. Jestřábi byli pak sevřeni ve čtyřech ve
svém pásmu – odolali však. V 9. minutě
se mohlo skóre měnit na obou stranách,
s dobrou střelou Švece si poradil brankář,
krátce nato neuspěli s dorážkami Kucharczyk a Venkrbec. V 11. minutě už se ale

.RQHÿQëVWDYVpULH
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Venkrbec prosadil, když si udělal prostor
před brankou – 0:4. Na 0:5 zvýšil záhy poté
z přečíslení Jan Berger a krátce nato již do
prázdné brány střílel Adam Hořanský. To
už bylo na Bláhu moc, přenechal tedy místo
Martinu Altrichterovi. Neprůstřelnost mu
vydržela dvě minuty, než se znovu prosadil
Březina – nešťastně za něj bruslí puk srazil
bránící hráč. Jestřábi hledali odpověď marně v přesilové hře, byť obránci hodně stříleli.
Druhá třetina začala tlakem Vsetína. Měl

několik šancí, největší Jenáček. Ale neuspěl.
Ve 24. minutě se v přesilovce málem prosadil Novák, Málek ale reagoval betony včas.
Další minuty se odehrávaly ve vsetínském
rytmu. Vyloženou šanci si ale domácí nevypracovali. Na druhou stranu už neměli
důvod se tolik hnát do ofenzivy. Prostějov
toho tak mohl využít. A využil. Ve 28. minutě si obešel hned tři hráče Kloz, střela z toho
však nebyla. 31. minuta už však snížení přinesla. V přesilové hře se z předbrankového

%OiKD $OWULFKWHU ±.REOtåHN+DYOtN9DOD6WDQČN3RGODKD±%HUiQHN7-iFK\P0Ui]HN±1RYiN.OR]
$ âYHF±âWHIND-DQHþHN-HOtQHN
7UHQpU$OHã7RWWHU

VHVWDYD3URVWčMRYD

-0iOHN±6PHWDQD2QGUDþNDětKDâ-HQiþHN+U\FLRZ
- -HQiþHN 9RViWNR ± -RQiN 9HQNUEHF 5RE ± 3ĤþHN
.XFKDUF]\N .OtPHN ± +RĜDQVNê %ĜH]LQD 9tWHN ± %HUJ
HU9ODFK*DJR
7UHQpU5RPDQ6WDQWLHQ

6HVWDYD9VHWtQD

%UDQN\ětKD6PHWDQD 5RE2QGUDþND %ĜH]LQD *DJR
9tWHN   9HQNUEHF .OtPHN 2QGUDþND   %HUJHU 9ODFK
+RĜDQVNê +RĜDQVNê ětKD.OtPHN %ĜH]LQD5RE
-RQiNětKD ±1RYiN âYHF0Ui]HN .OR] 1RYiN+DY
OtN 5R]KRGÿtýHFK7YUGRĖ±.UHX]HU+QiW9\ORXÿHQt
9\XæLWt2VODEHQt: 0:0. 'LYiNĥ
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prostoru prosadil Martin Novák a korigoval
na 1:7. Krátce nato navíc Prostějov snížil
znovu. Ve hře čtyř na čtyři si dobře počínal
Kloz, který se natlačil před soupeře a dokázal skórovat – 2:7. Prostějov byl v dané
chvíli aktivnější, stříleli Štefka, Novák či
Jelínek. Ale bez úspěchu. Na druhé straně
mohl uspět střelou před obránce Venkrbec,
ve 40. minutě ponechali Prostějovští před

bránou Vlacha. Tomu ale Altrichter včas
vypíchl kotouč.
I ve třetí třetině měl Vsetín chuť do útočení. Altrichter musel zakročit proti Půčkovi
betonem, dále pak úspěšně napadali rozehrávku soupeře. Hodně aktivní byl ale také
třeba Vala. A to i směrem dopředu. Třeba
47. minuta znamenala z jeho strany velké
ohrožení pro Málka. Od té doby navíc Jes-

„Přijeli jsme v sestavě, kdy někteří útočníci hráli na beku. A v útoku nastoupili hráči, kteří doposud nedostávali tolik prostoru. Start jsme ale nechytli a kluci jsou v takovém stavu, že trvá,
než se dostanou do nějakého tempa. Ta první třetina byla hrůzostrašná, nikdo z hráčů ani členů realizačního týmu nezažil nic podobného. A už bychom nechtěli zažít pocit jako po první
třetině. Pak jsme se trochu zvedli a dokázali jsme zbytek zápasu 2:1. Ale samozřejmě bylo to
jen vyústění naší situace. Mrzí nás to, ale nic s tím nenaděláme.“

Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov:

„Každý viděl první třetinu. První dvě střídání Málkič chytil dva čisté góly. Ještě tam měli jednu
šanci. Potvrdil ale, že je chlap na svém místě. Potom jsme se do toho trochu opřeli a rozhodli
během pár minut. A bylo po zápase. Co se týká celé série, vypadá to možná, že to bylo lehké,
ale porazit nějaký tým čtyřikrát lehké určitě není. Myslím si, že jsme ukázali sílu, i čerství hráči
ze střídačky hráli za zraněné velmi dobře. Tým hrál vcelku kompaktně i přesto, že Prostějov
byl decimovaný, dost oslabený od začátku série a každý zápas se mu přičítala zranění. Bohužel je to sport. A každý má hranici odolnosti. Důležité je, že máme kádr tak široký, jak máme.
A hráči z lavičky se do hry zapojili a splnili svou úlohu.“

Roman STANTIEN - VHK Robe Vsetín: ¨
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Zatímco ve čtvrtečním zápase měl na startu
navrch Prostějov, v pátek se vše vrátilo do kolejí
Vsetína. Hodně tomu napomohla i první branka už ve čtvrté minutě. Nahozený puk Davida
Vítka se i díky odrazu z předbrankového prostoru ocitl až za brankářem Bláhou – 0:1. Přesně za
další tři minuty se navíc Vsetín dostal do dvoubrankového trháku. Střelu švihem Michala
Gaga, který nahradil chybujícího Zemana, nedokázal Bláha zkrotit – 0:2. Po druhé brance se
trenéři rozhodli pro výměnu brankářů a v deváté minutě se podařilo vykřesat naději. První přesilovku v utkání využil Prostějov po necelých
patnácti sekundách, kdy se před brankářem
Málkem nejlépe zorientoval Švec a uklidil puk
do sítě – 1:2. První přesilovku hosté nevyužili,
ale šest sekund po jejím skončení byl úspěšný
Půček, který po skrumáži v brankovišti poslal
puk za záda sedícího Altrichtera – 1:3. Prostějov dostal šanci se znovu vrátit do utkání v další
přesilové hře, ale místo toho se po přihrávce
Smetany dostal do úniku Berger a ten únik zvládl – 1:4, čímž uzavřel první třetinu.
Naděje Jestřábů pak znovu vykřesal Beránek, který využil přesilovku na startu

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Čtvrtý zápas semifinále
play-off Chance ligy hostil opět prostějovský zimní stadion. V něm chtěli Jestřábi
srovnat sérii, ale už tak v decimované sestavě na svého soka nestačili a zápas stejně
jako první dva duely série rozhodla už první třetina, ve které si Vsetín vypracoval pohodlný náskok a už si ho zkušeně pohlídal.
Diváci ale mohli být spokojení. Jedenáct
branek, bitka, zkrátka play-off zápas, kterému nechybělo nic.

,NG<=@IÁ'@NOüµ=D=JEJQ<GD <G@I<3N@OÁII@NO<àDGD

záleží na majiteli. Myslím si, že jako
celý realizační tým si s majitelem sedneme a uvidíme, jaké má plány, jaké
udělá rozhodnutí a zda s námi byl spokojený. Teď k tomu nedokážu nic říct,“
krčí rameny Aleš Totter. Ani v dalších
dnech přitom Jestřábi úplný klid nemají. Program závěru sezóny je stále
před nimi. „Máme přehled o hráčích,
ale taky neříkáme, kdo bude a kdo ne.
Už v pondělí jsou výstupní pohovory
a čeká nás závěrečná večeře,“ prozradil
k aktuálním „starostem“ prostějovských hokejistů.

YQHMKRUåtGREX´
OLWRYDO~WRĀQtN
0DUHNäYHF

Å1iPVHSURVWěQHSőtMHPQRVWLVHåO\

WWW.VECERNIKPV.CZ

třábi byli více na puku. Ale nedařilo se jim
tolik dostávat do šancí. V 50. minutě tak
třeba znovu střílel Husák a další šance Jestřábů následovaly. Dobré měli třeba Štefka
s Janečkem, útočení Prostějova navíc podpořila i přesilovka. V ní ale měl paradoxně
největší šanci Berger. Snahy však z velké
části utnul až přesilovkový gól Vsetína.
V 57. minutě jej střelou z kruhu vsítil Rob
– nechybělo přitom mnoho a Altrichter by
puk měl. Po zbytek zápasu už byl na ledě
jen jeden tým, do úniku se dostal Klímek,
zakončoval i Jonák. Jestřábi zápas dohrávali
ve čtyřech, skóre už se ale neměnilo. Prostějované se tak se sezónou 2021/2022 rozloučili výsledkem 2:8.

3. Pøekvapení se nekonalo

8PGF÷NKWåRQR÷VK\¾RCUGEJUMQPéKNQUG
OKHKP¾NG%JCPEGNKI[#RąGMXCRGPÊUGPG
MQPCNQQDCHCXQTK\QXCPÆEGNM[LÊORTQwN[
<CVÊOEQ8UGVÊPFQM¾\CNRQTC\KV2TQUV÷LQX
,KJNCXC UK RQTCFKNC UG 5QMQNQXGO 6GP
PKEOÆP÷ MQWUCN K X RQUNGFPÊO WVM¾PÊ
MVGTÆFGHKPKVKXP÷&WMNCTQ\JQFNCCåEJXÊNK
RąGFMQPEGO0[PÊVCMéGM¾RTXQNKIQXÆ
HCPQWwM[CVTCMVKXPÊUÆTKGOG\K8UGVÊPGO
C,KJNCXQW

'OQEGCQDéCUKR÷UVK1DQLÊMJQMGLKVÊO
URÊwGRNC[QHHRCVąÊ#X÷FÊVQKCMVW¾NPÊ
×éCUVPÊEKUGOKHKP¾NG%JCPEGNKI[#VCM
X\¾RCUG8UGVÊPCU2TQUV÷LQXGOUGFQ
UGDGRWUVKNK$GTIGTU*WU¾MGOXWVM¾PÊ
OG\K,KJNCXQWC5QMQNQXGOPGTX[PCW\
F÷PGWFTåGNK\CUG,Gą¾DGMUG<CFTCåKNGO
8wKEJPKéV[ąKMQJQWVKFQUVCNKRQR÷VKOKPWVQ
XÆOVTGUVW

2. Bitky okoøenily semifinále

8GéVXTVHKP¾NGVCOUMQPéKNCEGUVCRąGTQX
UMÚEJJQMGLKUVč2TQITCOUG\ÐP[LKOXwCM
PGUMQPéKN0CDąG\PCVQVKåMNWDRN¾PWLG
XGNMQWCMEKRTQJQMGLKUV[CHCPQWwM[1F
JQFKPVCMDWFGMXKF÷PÊVąGDC\¾RCU
JQMGLKUVčUHCPQWwM[F¾NGUQWV÷åGRTQ
F÷VKURQNGéPÆJTCPÊRNC[UVCVKQP5G\MW
wGPÚO,CMWDGO*GTOCPGORCMRąÊ\PKXEK
2ąGTQXCPCXwVÊXÊMCDKPW<MT¾VMCMNWDRąK
RTCXWLGXGNMQWd\¾X÷TGéPQWqPGJNGF÷PC
DT\MÆX[ąC\GPÊ

1. Pøerov se rozlouèí stylovì

NEJ události
Chance ligy

Výborně odehrané utkání za sebou po čtvrtku měli prostějovští
hokejisté. V dramatické bitvě čelil
domácí brankář padesáti pokusům
soupeře. Odolal, pustil jedinou
střelu. Prostějov byl pod ohromným tlakem. Pokud by utkání prohrál, byl by už v půlce týdne krok
od vyřazení. Tlak ale ustál a slavně
vyhrál v prodloužení.

Odvrácení konce

Den nato už to nebylo tak slavné.
Oslabený prostějovský tým čelil
náporu Vsetína jen chvíli. Pak Valaši spustili brankostroj, který se
zastavil až na čísle „osm“. Páteční
utkání prakticky předznamenalo
konečný neúspěch Jestřábů v sérii.
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„Co pochytal Bláha,
to je neskutečné...“

Výrok:

15

Na tolik hráčů dohrávali prostějovští Jestřábi semifinále se Vsetínem.
Není divu, že v jeho závěru už chyběly síly.
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1.
1.
1.

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ:

1. star: /CTVKP 0QX¾M  DQF[  2. star: ,CP -NQ\
(2 body). 3. star: /CTVKP#NVTKEJVGT DQF 

VSETÍN – PROSTĚJOV 8:2

1. star: 2GVT $GT¾PGM  DQF[  2. star: Jan Štefka
(2 body). 3. star: 2CVTKM*WU¾M DQF 

PROSTĚJOV – VSETÍN 3:8

1. star: 1PFąGL$N¾JC DQF[ 2. star:#FCO*CXNÊM
(2 body). 3. star:2CVTKM*WU¾M DQF 

PROSTĚJOV – VSETÍN 2:1 PR.

1. star: Jan Štefka (3 body). 2. star: 2CVTKM *WU¾M
(2 body). 3. star:iKOQP,GNÊPGM DQF 

VSETÍN – PROSTĚJOV 5:1

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

HOKEJ

E\[M -CEJ[ÿC /GPwÊM(5GOCP 6
*CTMCDWU (5GOCPèCEJQVUMÚ /GPwÊM
5VCXUÆTKG
\¾RCU[ 5QMQNQXt,KJNCXC 
  $TCPM[  -XGTMC , 2QJN & 2ąKD[N 
 , -QPGéPÚ & 2ąKD[N 8TJGN   2TQwGM
6 4QJCP / 5NQDQFC   / 5NQDQFC 6
4QJCP t*GNV 6*CTMCDWU èCEJQVUMÚ
5MQąGRC8CNGPVC 5VCXUÆTKG
\¾RCU[ ,KJNCXCt5QMQNQX 
  $TCPM[  . /CTGw èCEJQVUMÚ /GP
wÊM 5MQąGRC 6*CXT¾PGM-QYCNE\[M 
/GPwÊM -QPGéPÚ UVCX UÆTKG  ,KJNCXC
RQUVWRWLGFQHKP¾NG%JCPEGNKI[

2TQUV÷LQXRTQCMVW¾NPÊUG\Ð
PW O÷N FQDąG RQUMN¾FCPÚ
M¾FT 0GEJ[D÷NK PCF÷LPÊ
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Nejlepší prvoligoví fanoušci? Prostějovští jsou na tom trvale velmi dobře,
fandí, jezdí na výjezdy, mají zajímavá chorea. Ukazuje se však, že mají velmi zdatného konkurenta, který je přinejmenším v počtu předčí. Fandové
Vsetína už ve čtvrtfinále potvrdili, jak moc chtějí vidět vzestup klubu. A co
pro ně Vsetín znamená. Nyní se nadšení na Valašsku ještě násobí. V pátek
přijela na Hanou početná delegace z východní Moravy. Sektor hostů byl
přímo narvaný a navíc pořádně hlučný. Místy dokonce překřičel mnohem
početnější domácí příznivce. Jak se říká, fanoušci jsou šestým hráčem týmu. Nicméně v případě Vsetínských byli i sedmým a osmým…

Foto: Jan Frehar

Vsetín ští skvìle naladi li hlasiv ky

ZAUJALO NÁS
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neskončila 0:4. V momentální situaci je
to realita, musíme ji přijmout. Určitě se na
tomto týmu dá stavět do dalších sezón,“
věří budoucnosti, načež myšlenku rozvedl.
„Když zůstane základ týmu, nevymění se
jako každou sezónu v Prostějově, tak je zde
velice charakterní a pracovité jádro, které
má potenciál. Doplní se to vhodnými hráči a může se příští rok v pohodě Chance
liga vyhrát. To říkám s čistým svědomím,
mohli jsme se o to i nyní porvat, kdyby
kádr zůstal zdravý,“ pochválil tým a jeho
kvalitu Aleš Totter.
Faktem je, že útočnou sílou patřil k nejnebezpečnějším. A oproti minulé sezóně
v obraně nechyběli ani hned dva zkušení
obránci, k Robinu Staňkovi přibyl Patrik
Husák. Co ale bude dál? „Samozřejmě
záleží na majiteli. Dává do toho hodně peněz ze své firmy. Takže i na tom, zda bude
dále do hokeje investovat, stejně tak město

a sponzoři. Pokud by se zachovalo, co se
tu nastavilo, může v další sezóně Prostějov
hrát o vítězství. Město by si to zasloužilo,“
míní Totter.
Kam nyní povedou jeho kroky? Bude
dále pokračovat v Prostějově? „Opět

(QVQ8*-4QDG8UGVÊP

Jonák, ale nechal vyniknout Altrichtera. Nicméně první třetina byla i tak jednoznačně ve
znamení domácího celku a po zásluze šel do
kabin s tříbrankovým vedením.
Ve druhé části pokračoval dobrý výkon domácích a Jestřábi měli problém vůbec se dostat k vážnějšímu ohrožení soupeřovy branky. Nepomohla tomu ani první přesilovka
hostů a po polovině utkání ukázal Vsetín,
jak by měla přesilovka vypadat. Znovu stačilo jen pár vteřin a k puku se před brankovištěm dostal Berger, který jej napálil přesně
do pravého horního růžku – 4:0. I v dalších
minutách šance hlásil jen Vsetín a Prostějov byl dopředu opravdu bezzubý. Konec
druhé třetiny okořenila bitka mezi Krejčím
a Hořanským, kde si alespoň čestnou výhru v nějaké statistice připsal Prostějov, ale
za tento souboj dostal o dvě minuty navíc
a nabídl tak Vlachům další přesilovku. Tu
domácí nevyužili, ale dostali se ještě k jedné
výhodě po faulu Altrichtera, a tu už trestal
druhým zásahem Smetana, když napřáhl
od modré a puk skončil až v Prostějovské
brance – 5:0. Po dvou třetinách tak bylo
o osudu utkání jasno a platilo stejné skóre
jako o den dříve.
Ve třetí části se už hrálo uvolněněji, stále
ale měl větší šance spíše Vsetín. Rozdíl pěti



branek držel Altrichter, který i přes pět obdržených branek předvedl řadu skvělých zákroků. Velkou příležitost na snížení měl Štefka s Janečkem, kteří ujeli obraně, ani jeden
ale na Gábu nevyzrál. Na druhé straně měl
zase velkou příležitost Jonák a Venkrbec. Už
to však vypadalo, že se utkání jen dohraje,
když pláchl obraně podruhé v poslední
části Štefka. Tentokrát na Gábu střelou na

bližší tyč vyzrál, tři minuty před koncem
ho připravil o čisté konto a vůbec poprvé
rozradostnil příznivce Prostějova v semifinálové sérii. Konec zápasu odehráli Jestřábi
v početní výhodě, kde si sice vytvořili tlak,
ale k další korekci to už nevedlo.
I druhý duel tedy jasně ovládl Vsetín a v sérii tak vede 2:0 na zápasy.
(jaf)

„Přijde mi, že ještě vůbec nejsme v semifinálové sérii. Teď je to obrovská výzva pro realizační tým
i hráče, abychom se za dva dny dali do kupy. Věříme, že ve čtvrtek a pátek nám pak pomůžou
i naši skvělí fanoušci, abychom se dokázali vzchopit k lepším výkonům.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov:

„Sehráli jsme velmi podobné utkání jako včera. Opět to byl výborný týmový výkon od prvního
do posledního hráče. Měli jsme dobrý pohyb, byli jsme efektivní v zakončení a jsme rádi, že jsme
doma urvali oba zápasy.“

Jan SRDÍNKO – asistent trenéra VHK Robe Vsetín:
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PROSTĚJOV V domácím prostředí už to
byla v semifinále play off Chance ligy ze strany Jestřábů jiná záležitost. Dva nevydařené
výkony nechala prostějovská letka Na Lapači a ve třetím bojovném duelu nakonec dokázala urvat první bod v sérii. Rozhodnout
muselo až prodloužení, ve kterém domácí
fanoušky dostal do varu Jelínek, když využil
chyby v rozehrávce Valachů a snížil stav série
na 1:2 na zápasy.
Oproti oběma venkovní duelům začali Jestřábi
ve čtvrtečním podvečeru daleko lépe. Už v 1.
minutě měl zajímavou příležitost Mrázek, ale
Málek blafák přečetl. Druhou šanci zápasu měl
Švec, ale skákavý puk do branky nedopravil.
V ž. minutě už se ale domácí příznivci branky
dočkali. Puk za obranu dostal Havlík, Jenáček
ho od lepšího zakončení zastavil nedovoleným způsobem a sudí neváhal nařídit trestné
střílení. K tomu se rozjel sám faulovaný Havlík
a Málka oklamal kličkou do forhendu – 1:0.
Pak už začal být nebezpečný i Vsetín, který měl
v předchozích zápasech skvělé úvodní třetiny.
V desáté minutě si ale Říha i Jonák z dorážky vylámali zuby na Bláhovi. V následných minutách
mohl náskok navýšit Zajíc, ale jeho teč skončila
Málkovi ve výstroji a na druhé straně si Bláha
pohlídal osamoceného Březinu. Dvě minuty
před koncem první části už ale bylo srovnáno.
Pěknou rychlou akci zakončil Půček, který se
objevil sám před brankou – 1:1.
Druhá dvacetiminutovka toho před brankami
příliš neukázala a byl to spíše boj mezi oběma
celky o každý puk. Na startu druhé části měl
Vsetín k dispozici první přesilovku, ale ta nepřinesla vážnější ohrožení. Hosté však i díky brzké
přesilovce byli více na kotouči, zatímco domácí
se bránili, ale úspěšně. První vážnější šanci měl
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na holi Zeman, ale Bláha byl připraven a stejně
&+$1&(/,*$þ56(0,),1É/(3/$<2))=É3$6
dopadl i po polovině utkání Klímek. Na opačném konci to zkoušel Staněk, ale Málek střelu
od modré dokázal pokrýt. Poslední velkou šan%UDQN\+DYOtN-HOtQHN±3ĤþHN
.OtPHN.XFKDUF
ci druhé části měl Venkrbec, který mohl přidat
]\N 6WĝHO\QDEUDQNX5R]KRGÿt3HWUXåiOHN.RV
branku i ve třetím utkání, ale proti byl perfektní
WRXUHN±-LQGUD=tGHN9\ORXÿHQt9\XæLWt0:0. 2VODEHQt
Bláha.
0:0. 'LYiNĥ
Poslední část už byla především o tom neudělat zbytečnou chybu a oba celky hrály zodpo6WDYVpULH
6HVWDYD3URVWčMRYD
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vědně dozadu. Valaši ji opět začali přesilovkou,
%OiKD.OLPtþHN0-iFK\P+XViN6WDQČN=DMtF9DOD±
ale dopadla stejně jako na startu druhé části.
-LUiQHN7-iFK\P0Ui]HN±1RYiN.OR]+DYOtN±%HUiQHN
I po ní ale byla aktivita spíše na jejich hokejâWHIND âYHF ± 3RGODKD .REOtåHN -HOtQHN ± -DQHþHN
kách, ale první vážnější šanci měl Kloz, kte7UHQpU$OHã7RWWHU
rého našel před brankou Novák. Málek však
předvedl vydařený zákrok. Situaci pak ukončil
VHVWDYD9VHWtQD
vyhozením mimo plochu Venkrbec a nabídl
0iOHN±6PHWDQD+U\FLRZětKD--HQiþHN2QGUDþND9RViWNRâ-HQiþHN±-RQiN9HQNUEHF5RE±
domácím přesilovku. V ní měl největší šanci
3ĤþHN.XFKDUF]\N.OtPHN±+RĜDQVNê%ĜH]LQD9tWHN±%HUJHU9ODFK=HPDQ 7UHQpU5RPDQ6WDQWLHQ
po přihrávce Ševce Novák, ale neuspěl. Na
opačné straně pak mohl utkání zlomit Berger,
ale Bláha potvrzoval excelentní výkon. Velká
nepříjemnost pro domácí pak přišla po souboji u mantinelu, kdy zůstal na ledě Klimíček
a do kabiny mu museli s bolestivou grimasou
Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov:
pomoct lékaři. V utkání už se produktivní
obránce neobjevil. Poslední šance přišly „Nevím, jestli jsem byl někdy ve své kariéře na tým pyšnější než dnes. Řekli jsme si, že dnes do
během dalšího vyloučení Venkrbce a jeho toho musíme vletět a urvat dnešní duel, protože stav 0:3 by byl kritický. Vstup nám opravdu vyšel
přesunu z trestné lavice. Jenže Švec na Málka a kluci dřeli, jak jen mohli. V průběhu utkání nám odstoupili tři hráči a sestavu jsme různě proani Venkrbec na Bláhu nepřišli. Poslední pěti- táčeli. Útočníci museli zaskakovat v obraně a nechali tam úplně vše. Tady té výhry si nesmírně
minutovka už pak byla velmi opatrná z obou cením a jsem rád, že jsme udělali radost i fanouškům, kteří nás dnes za tím bodem hnali.“
stran a v sérii se tak poprvé prodlužovalo.
Jan SRDÍNKO – asistent trenéra VHK Robe Vsetín
To už se do šancí dostala obě mužstva, ale jed- „Neměli jsme dobrý vstup do utkání. Prvních šest sedm minut zápasu jsme udělali drobné
nalo se spíše o střelecké pokusy z větší vzdále- chyby a soupeř si vytvořil šance. Naštěstí je Kuba Málek pochytal. Poté jsme se začali zvedat.
nosti. Po necelých pěti minutách dostali domá- Měli jsme lepší pohyb, vytvářeli si střelecké příležitosti, ale chyběl nám důraz před brankou
cí příležitost v podání početní výhody, ve které a efektivita v zakončení. V prodloužení to bylo vabank. Měli jsme optickou převahu, ale uděale větší šance nepřišla. Krátce po jejím skonče- lali jsme chybu, kterou soupeř potrestal.“
ní ale přišel rozhodující moment zápasu. Rozehrávku od svého brankoviště namířil Zeman beka a puk poslal pod betonem brankáře Málka spoluhráče – 2:1. Jestřábi si tak připsali první
pouze na hůl Jelínka, a ten si následně vychutnal do branky, čímž rozjásal domácí příznivce i své bod v sérii a snížili stav na 1:2 na zápasy.
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VSETÍN, PROSTĚJOV Jako přes kopírák, tak by se dalo v krátkosti shrnout
druhé pokračování semifinálové série
Chance ligy na ledě Vsetína. I v pondělním zápase domácí celek jasně dominoval a nebýt korekce z hokejky Štefky tři
minuty před koncem, skončilo by utkání
i stejným poměrem jako v neděli.
Od úvodního buly druhého duelu byla jasně znát dominance vsetínských hráčů, kteří
si šli za druhým bodem v sérii. Velkou šanci
Jonáka a Smetany ještě dokázal zlikvidovat
brankář Altrichter, jenž ve druhém utkání
dostal v brankovišti Prostějova přednost. Na
začátku 12. minuty už byl ale i on krátký na
akci Valachů, kdy kotouč na Roba Venkrbec
nedostal, ale našel si ho znovu před brankou
a stejně jako včera otevřel skóre – 1:0. Krátce po vstřelené brance šli Valaši i poprvé do
početní výhody a stačilo jim pár vteřin, aby
ji Rob využil, když dorážel puk do okryté
klece po břevnu z hole Říhy – 2:0. Až po
druhém inkasovaném gólu se osmělil i Prostějov, ale vážné nebezpečí to neznamenalo.
Naopak další střídání první lajny domácích
znamenalo v šestnácté minutě třetí branku.
První závar ještě vyřešil Altrichter, další ránu
Smetany už ale nezastavil – 3:0. V poslední
minutě ještě mohl přidat čtvrtou branku

6WDYVpULH

*iED ± 6PHWDQD +U\FLRZ ětKD - -HQiþHN 2QGUDþND
9RViWNR ± -RQiN 9HQNUEHF 5RE ± 3ĤþHN .XFKDUF]\N
.OtPHN±+RĜDQVNê%ĜH]LQD9tWHN±%HUJHU9ODFK=HPDQ
7UHQpU5RPDQ6WDQWLHQ

6HVWDYD9VHWtQD

%UDQN\9HQNUEHF 5RE 5RE -ětKD-RQiN 
6PHWDQD%HUJHU -RQiN-ětKD 6PHWDQD .XFKDUF
]\N ±âWHIND6WĝHO\QDEUDQNX5R]KRGÿtýHFK
.YČWRĖ ± 3ROiN .UiĐ 9\ORXÿHQt  9\XæLWt  2VOD
EHQt 0:0. 'LYiFL
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Lodivod jestřábů byl realistou, tým se potýkal s řadou zranění. Klimíček, Račuk,
Miloslav Jáchym, to jsou jen někteří z hráčů, kteří kouči chyběli. V sérii se Vsetínem
tak už nebylo kde brát síly. „Jsme rádi, že
jsme silou vůle urvali třetí zápas a série

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství
&QO¾EÊ\¾RCU["2TXPÊWwGNFTWJÚWåPG#XG8UGVÊP÷8CNCwKTQ\JQFNKFGHKPKVKXP÷
Foto: Jan Frehar

ČTYŘIKRÁT A UZAVŘELI SEZÓNU

PROSTĚJOV Jedenáct. Tolik zápasů nakonec Jestřábi odehráli v play-off Chance ligy 2022. Víc už jich nepřidají. V neděli večer padli ve
Vsetíně 2:8. A sezóna pro ně tak skončila v semifinále. „Semifinále je
úspěch. A byla by to vyrovnaná série, kdybychom byli zdraví. Bohužel
nás dostihly některé věci, které nemůžeme ovlivnit. Je to škoda,“ poznamenal kouč Prostějova Aleš Totter.

Zůstane u kormidla
Aleš Totter?

28. března 2022

KONEC! JESTŘÁBI PODLEHLI VALACHŮM
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V JABLUNKOVÌ MEDAILOVÝ
PØÍVAL

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Zápasnický oddíl TJ Sokol Čechovice
dělá stálý nábor nových mladých zájemců ve věku 6 až 14 let o tento tradiční úpolový sport do svých řad. Kdo chce být zápasníkem, ať přijde na trénink, které jsou
každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00
hodin v tělocvičně v Čechovicích (ulice
Čechovická 55).
(son)

NÁBOR ZÁPASNÍKÙ
DO ODDÍLU

Týden po národním šampionátu absolvovali čechovičtí borci turnaj O zlaté jablko v zápase řecko-římském v Jablunkově.
Dařilo se jim tam náramně, v součtu
všech kategorií dosáhli na osm cenných
kovů včetně tří prvenství!
Zlato: Adam Lajčík (kadeti), Lukáš Vávra
(mladší žáci), Bruno Tomšík (přípravka).
Stříbro: Filip Kouřil (starší žáci), Lukáš
Sekanina (mladší žáci), Tomáš Zíma
(přípravka).
Bronz: Christopher Marek Dostál
(mladší žáci), Adam Dvořák (přípravka).
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Ten legendární výkřik známého televizního komentátora Roberta Záruby po českém zisku hokejového zlata
na olympiádě v Naganu si jistě pamatuje každý příznivec
sportu. Teď by podobné zvolání mohlo opakovaně zaznít
v případě hned několika týmů z našeho regionu.
V první řadě jsou to samozřejmě prostějovští hokejisté, kteří po téměř dvaceti letech prolomili dlouho nedobytnou
čtvrtfinálovou bránu Chance ligy a podruhé v novodobé
historii postoupili mezi elitní čtyřku druhé nejvyšší soutěže
ČR. V semifinále už asi nebudou mít na nabušený Vsetín,
neboť favorit je třikrát ze čtyř dosavadních střetů smetl rozdílem třídy. Přesto si Jestřábi sáhli na moc hezký úspěch.
Totéž se dá říct – byť v mnohem skromnějším a zdaleka ne
tolik sledovaném balení – rovněž o korfbalistech SK RG
Prostějov. Ti premiérově v klubové historii prošli do finále
extraligy dospělých, doma bažili po opojném mistrovském
titulu. Což v korfbalové komunitě tuzemské i mezinárodní
mělo velký ohlas. Navíc dějinné choutky mají také posílení
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov, kteří klidně mohou útočit na svůj první postup do extraligy mužských družstev.
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„Na programu budou zápasy ve třech
různých kategoriích. Nastoupí proti
sobě muži a ženy elite od 18 do 40 let
na třikrát tři minuty bez helmy, muži
a ženy amatér od 18 do 40 let na třikrát
dvě minuty s helmou, a veteráni i veteránky nad 40 let na třikrát dvě minuty
s helmou,“ prozradil Večerníku hlavní
trenér BC DTJ Petr Novotný.

„Zveme příznivce boxu na turnaj, který v takové podobě asi ještě neviděli.
Vstupné je 50 korun a záštitu nad akcí
převzal primátor statutárního města
Prostějova František Jura. Všem přejeme dobrou zábavu a zajímavé, pokud
možno i kvalitní souboje,“ láká Novotný fanoušky na premiéru novinky s názvem Elite boxing cup.
(son)
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9+/(',ð7Ì&+-(+(Navzdory všudypřítomným obavám, leckdy i strachu z událostí příštích jde zatím život ve většině světa dál. Se sympatickou pomocí napadené Ukrajině mnoha různými způsoby
a prostředky. Každý, kdo válkou postiženým jakkoliv přispěje,
zaslouží velké díky.
Jinak platí, že po zrušení takřka všech protiepidemických
opatření zažíváme krásně uvolňující pocit návratu k běžnému
fungování veškerého veřejného dění. Bez neustálých myšlenek na to, co se ještě smí, co se už nemůže, kdy a za jakých
okolností musím něco dodržovat.
To pochopitelně platí i pro sport. Jeho aktivní vyznavači
a též fanoušci přestali být rozdělováni na očkované a ty bez
vakcinace, protiústavní dělba společnosti je snad definitivně
minulostí. A sportovní akce díky tomu procházejí oživujícím
procesem obnovené divácké podpory.
Hlediště se plní, zápasy hlavně kolektivních odvětví opět získávají svou plnohodnotně bouřlivou atmosféru. Všichni aktéři profesionálních mačů si až nyní pořádně uvědomují, nakolik odlišné je hrát s podporou příznivců v ochozech nebo bez
ní. Prostě to najednou je úplně jiný sport. Tak ať nám to vydrží!

Od příjemných zážitků či pocitů pojďme k těm méně pozitivním. Spíš hrůzným a děsivým. Ano, na mysli mám
probíhající válku na Ukrajině, kterou pod pláštíkem propagandisticky lživých keců napadlo Rusko s aktivní pomocí
Běloruska i vyjádřenou podporou dalších zemí včetně Číny.
Už předchozí dvouletka pod koronavirovým diktátem všem
do té doby spokojeně žijícím lidem ukázala, že představa
o trvalosti naší pohodové existence se může bleskově sesypat
jako pověstný domeček z karet. Stačí něčí rozhodnutí seshora – a rázem je po normálním životě.
Covid se teď sice přestal konečně řešit, ale máme tu najednou něco mnohem horšího. Něco, o čem jsme v Evropě po
válečném konfliktu na Balkáně před více než dvaceti lety
věřili, že se již nikdy nebude opakovat. Nepoučitelnost mocichtivých zrůd je však bohužel bezbřehá.
I Adolf Hitler byl svého času bytostně přesvědčen o své pravdě a šel přes mrtvoly, v počtu desítek milionů. Teď jich zatím
jsou „jen“ stovky až tisíce, přesto je to hnus. A s prstem šílence
Vladimira Putina na červeném tlačítku jaderné zkázy může
záhy být nepoměrně hůř…

den naváže pokračování v podobě
klubové soutěže v projektu Bruslička a dočkají se tak všichni členové
místního krasobruslařského klubu.
„Nadějných i těch nejmenších závodníků a závodnic bude přibližně kolem
padesáti, takže celkově se dostaneme
na nějakých dvě stě závodníků během
víkendu. Určitě se tak dočkáme velmi
bohatého víkendu,“ doplnila Tanečková.
Během obou dnů zde nebudou chybět
domácí krasobruslaři a krasobruslařky.
jaké budou mít ambice? „U starších je
složité něco odhadovat, tam se přeci
jen bude závodit po dvou letech. Myslím si, že největší šance bychom mohli
mít v kategorii mladších žáků, kde
doufáme v pěkná umístění. Bude to ale

ABY NÁM VŠEM
NESPADLA KLEC…
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9:30-10:15
10:15-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

(kategorie„C“)
přípravka volná jízda
přípravka velká
přípravka prvky

nedìlní program

nováčci
nejmladší žáci
mladší žáci
nejmladší žačky
juniorky
exhibice nejmladších dětí
prostějovského krasobruslení
15.00 – 17.30 mladší žačky
17.30 – 20.00 žačky
20.00 – 21.30 kategorie dospělých (15+)

8.00 – 9.10
9.10 – 9.30
9.45 – 10.00
10.00 – 12.30
12.45 – 13.30
13.30 – 15.00

sobotní program

ÈASOVÝ
HARMONOGRAM
Velká cena mìsta Prostìjova

záležet na více faktorech a krasobruslení je v tomto často nepředvídatelné.
U těch nejmenších kategorií, které
přijdou na řadu jako první, máme plno
nových dětí, takže jsem ráda už jen za
jejich účast a doufám, že si plně užijí
atmosféru závodů,“ nastínila Monika
Tanečková.
„Každý, kdo bude chtít přijít podpořit
krasobruslařky, ale i krasobruslaře, je
srdečně vítán. Všichni se mohou těšit
na zajímavé výkony,“ dodala.
Sobotní program by měl probíhat po
celý den od osmé hodiny až do jedenadvacáté hodiny večerní. V neděli se
v rámci klubových závodů bude začínat v 9.30 hodin a konec se předpokládá v poledne.
(jaf)

Zimní stadion bude patřit krasobruslařům
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PROSTĚJOV Vrchol letošní krasobruslařské sezóny je na spadnutí.
Už o tomto víkendu se koná největší
regionální závod známý jako Velká
cena města Prostějova. V průběhu
celého víkendu by se mělo představit okolo dvou set krasobruslařů
/GFCKNKUVÆ6,5QMQNèGEJQXKEG\G\¾RCUPKEMÆJQ/è4X1UVTCX÷t-T¾UPÆO2QNK a krasobruslařek ze širokého oko
(QVQCTEJKX8QLV÷EJC5\KNX[
lí. V sobotu přijde na řadu závod
v rámci Českého krasobruslařského svazu a v neděli se dočkají klubové soutěže v projektu Bruslička.
O zajímavé a krásné výkony tak na
ledě zimního stadionu nebude o víkendu nouze doslova od rána až do
večera.
Dlouhodobá tradice Velké ceny města
Prostějova se dočká dalšího ročníku.
Po dvou letech pandemie už opět
s plnou parádou. „V sobotu druhého
dubna budou k vidění už od brzkých
ranních hodin závody v rámci Českého krasobruslařského svazu, jež budou
o něco náročnější. Začít by se mělo
od těch nejmenších kategorií a večer
budou závody čekat na nejstarší kategorie. V plánu je také popolední exhibice,“ přiblížila k sobotnímu programu
jedna z hlavních tváří organizátorek
/NCFÊéGEJQXKéVÊ\¾RCUPÊEKWUR÷NKVCMÆPCVWTPCLK1\NCVÆLCDNMQX,CDNWPMQX÷
Monika Tanečková.

(QVQCTEJKX8QLV÷EJC5\KNX[ V neděli 3. dubna pak na předchozí
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PROSTĚJOV Zajímavou akci
pořádá boxerský oddíl BC DTJ
Prostějov. Nese název Elite boxing cup a proběhne v sobotu
2. dubna od 11.00 hodin v hale
Národního sportovního centra
Prostějov a je určená pro rohovníky i rohovnice od osmnácti let
věku výše.

V sobotu v NSC Prostějov bude Elite boxing cup

Zajímavých přesunů ale bylo daleko více, přesvědčit se o nich můžete v dnešním přehledu na straně 34.

PROSTĚJOV Přestupová škatulata už jsou po prvním jarním kole oficiálně potvrzena. A celky v regionu
během zimní pauzy rozhodně nezahálely. Posily hlásí kluby ve všech soutěžích. Někteří hráči dorazili z
větších vzdáleností, nechybí ale ani přestupy mezi nedalekými celky. Jedním z nich je například David
Trajer, který vyměnil Pivín za Čechovice a ještě více tím také znásobil sílu ofenzivní vozby aspisranta na
postup do krajského přeboru.

Jan FREHAR
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PROSTĚJOV Šest mládežnických
zápasníků TJ Sokol Čechovice
startovalo na mistrovství republiky
kadetů a mladších žáků řecko-římským stylem v Ostravě – Krásném
Poli. Většina se jich domů vracela
s medailemi.
Ve věkové kategorii kadetů získal bronz za
třetí místo Matěj Vrba (váha do 92 kilogramů), čtvrtý skončil Adam Polanský (do
80 kg) a šestý Šimon Polena (do 60 kg).
Mezi mladšími žáky vybojovali stříbro
druzí Lukáš Sekanina (do 63 kilogramů)
i Lukáš Vávra (do 47 kg), bronzový kov
přidal třetí Martin Zatloukal (do 70 kg).

28. března 2022
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Oddíl SK RG pøepisoval historii, doma získal
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PROSTĚJOV Nejúžasnější den za své více než třicetileté dějiny prožil korfbalový klub SK RG Prostějov v sobotu 26. března
2022. Na vlastní palubovce haly RG a ZŠ Otto Wichterleho PV
pořádal Finálový den českého korfbalu jako vyvrcholení aktuální sezóny dospělé kategorie. A domácí týmy dokázaly v
domácím prostředí před fanoušky zaplněným hledištěm za
frenetické atmosféry vyhrát jak finále 1. ligy, tak především
titulový zápas extraligy! Což znamenalo zisk prvního mistrovského primátu pro hanácký oddíl v historii a jako bonus ovládnutí druhé nejvyšší soutěže ČR!!!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Už na rozhodující duel první ligy dospělých 2021/22 mezi SK RG Prostějov B a SK Plhov Náchod byla tribuna
na „Reálce“ obsypaná natěšenými
diváky včetně fanouškovského tábora
z Čech. Domácí příznivci však logicky
měli převahu co do počtu i hlasitosti, čehož rezerva ergéčka zpočátku využívala.
Po překonání úvodní nervozity otočila skóre z 0:1 na 3:1, ale pak přišly
chyby a zkušenější soupeř odpověděl
svým náporem (4:2 – 4:5). Leč na
konci zahajovací čtvrtiny nastal první
klíčový moment, když František Valenta dal vyrovnávací koš a byl přitom
ošklivě faulován Šmídem, kterého
sudí právem vyloučili udělením červené karty.
Zkraje druhé desetiminutovky tak šli
mladí Hanáci se dvěma zkušenými
ženskými oporami Renatou Havlovou a Terezou Snášelovou ve svém
středu opět do vedení (6:5, 7:6). Ani
tentokrát však trvalou pohodu nezískali. Naopak hostům umožnili šňůru
čtyř tref a tím trhák na 7:10. Naštěstí
se včas vzpamatovali, zabrali. A pět
sekund před poločasovou přestávkou vyrovnali na 10:10.
Třetí část se následně změnila
v oboustranně velké střelecké trápení. Dominovaly důrazné obrany, o něž se ofenzivní snahy tříštily
jako mořský příboj o vysoké útesy.
Hlavně prostějovské družstvo úplně
vypadlo z tempa, téměř devět minut
neskórovalo a před poslední čtvrtinou ztrácelo 11:12.
Hned zkraje závěrečného dějství
ovšem Šnévajsovi svěřenci konečně
protrhli palebnou smůlu dvěma zá-

sahy na 13:12, nicméně rozhodnuto
ještě zdaleka nebylo. Východočeši se
znovu dotáhli, ještě tři minuty před
vypršením zápasového času panoval
nerozhodný stav 14:14 poté, co kapitánka a někdejší hvězda áčka SK
Havlová neproměnila penaltu ani
vyloženou šanci.
Vzápětí ale druhý pokutový hod
v krátkém sledu využila – a tím odstartovala finální smršť svého mančaftu. Do pořádné ráže se dostal
zejména emotivní Josef Valenta,
dost pomohlo i taktické prostřídávání. A zásluhou stěžejního úniku na
18:14 se povedlo osud nervydrásajícího střetnutí definitivně zpečetit.
Náchodští stihli už jen zkorigovat na
výsledných 18:15, avšak zaslouženou radost vítězů i jejich fandů tím
nemohli zrušit.
Slavnostní ceremoniál s předáváním medailí a poháru navnadil
všechny přítomné na finálový
mač elitní tuzemské soutěže, kde
proti sobě stanuly výběry SK RG
Prostějov A a KK Brno. Pro domácí šlo o premiérovou finálovou účast
v historii, zatímco hosté jsou mnohonásobnými republikovými šampiony. Přesto tentokrát neplatili za
favority, neboť základní část ovládlo
ergéčko.
Jenže tomu se v úvodu titulové bitvy
nedařilo. Nervozita pracovala, střelecké pokusy nepadaly do černého
a klidněji působící rival měl do 7.
minuty mírně navrch (1:3). Potom
si ale hanácká parta pomohla dvěma
tříkošovými sériemi: nejprve na 4:3,
následně po dalším ofenzivním výpadku delšího trvání ze 4:4 na 7:4 ve
20. minutě. Přesto to byla zatraceně
těžká šichta oboustranně vedená ve
znamení těsných obran. Hrálo se na
samé hraně tvrdosti, občas i kousek
za ní. Jihomoravané tažení Eliškou
Zieglerovou přitom nepolevovali

ve svém vzdoru, před poločasovou
pauzou zase snížili na nejtěsnější
rozdíl (z 8:5 na 8:7). A brzy po startu
druhé půle zosnovali razantní úder,
když třemi trefami za sebou obrátili vývoj vypjatého utkání z 9:7 na
9:10. V danou chvíli to s kolektivem
SK nevypadalo vůbec dobře, přesto
se z nepříjemného útlumu rychle
zvedl. Klíčový význam přitom mělo

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Marek Sonnevend
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FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

9ëYRMVNyUH

5R]KRGÿt0LQDĜtND0LOLFKRYVNê'LYiFL

/QOGPVMC\HKP¾NGGZVTCNKI[OG\KMQTHDCNKUV[2TQUV÷LQXC XGåNWVÆO C$TPC
Foto: Marek Sonnevend

výrazné zkvalitnění jeho do té doby
poněkud zabrzděné ofenzivní produkce.
Nejen silná mužská část sestavy
(Petr Galíček, Petr Šnajdr, Alexandr
Vyroubal, Jan Tichý) začala častěji
skórovat, neméně v tomto ohledu
pomohly i jejich ženské parťačky
(Aneta Lešanská, Nikola Lorencová,
Kateřina Lorencová, Nela Kubů).
Prostějované si tak vzali vedení zpátky (10:11 – 12:11) a od té doby už
ani jednou neprohrávali.
Vysněný titul však museli těžce vydřít (14:12, 14:14, 17:14, 18:17).
Skvěle hrál Vyroubal, potřebné
trefy zaznamenali Galíček a Tichý,
všichni chlapi v čele se Šnajdrem

perfektně doskakovali a právě posledně jmenovaný miláček publika
v závěru rozhodoval zlomovými zásahy. Co bylo nicméně nejpodstatnější? Obrovská bojovnost celého
týmu RG a jeho lepší obranná činnost, srdnatá děvčata nevyjímaje.
Infarktový zápas přitom gradoval
strhujícím finišem, protože až do
předposlední minuty zůstával osud
vyhecovaného střetu na vážkách
(19:18). Teprve tři koše v bleskovém sledu na 22:18 definitivně poslaly domácí skvadru do zlatého ráje,
bez ohledu na drobnou korekci soupeře – 22:19. Mistrovskou trofej pak
vítězové přebírali za ohlušujícího jásotu nadšených fanoušků!

oèima šéfa
„Z naší strany to byl fantastický zápas, z hlediska přístupu a jeho celkového zvládnutí bych právě
toto finále extraligy označil za naše nejlepší utkání sezóny. Už před začátkem jsem říkal, že pokud
Brno ubráníme pod dvacet košů, tak zvítězíme, i kdyby se nám tolik nedařilo střelecky. Což se
přesně potvrdilo. V zakončení to moc nešlo těm, kteří normálně dávají nejvíc košů, ale místo nich
se střelbou chytily jindy ne tak produktivní holky. To nám velmi pomohlo, nicméně hlavním
klíčem k výhře byla zmíněná obrana celého družstva. Ode všech výborná, předvedli jsme totální týmový výkon. Smekám před mančaftem, jak těžkou rozhodující bitvu ustál. S maximální
koncentrací od začátku až do konce, bez větších výkyvů i jakýchkoliv diskusí s rozhodčími nebo
protihráči. Všichni se maximálně soustředili na vlastní hru, byli mentálně silní, nenechali se ničím
rozhodit ani vyprovokovat. A dokázali po herní stránce naplno prodat to, co umí z tréninků. Sice
jsme po přestávce chvilku prohrávali a později ve druhém poločase nedali dvě penalty, ale přesto
jsem stále věřil v naše vítězství. Viděl jsem i cítil, že korfbalově jsme prostě lepší a dokážeme to. Teď
jsme naprosto šťastní, oslavy si pořádně užijeme. Bude to divočina!“
David Konečný, hlavní trenér korfbalistů SK RG Prostějov A
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POHLED MARTINA ŠNÉVAJSE
Kouè korfbalistù SK RG Prostìjov „B“
„Finále na jeden rozhodující zápas je hlavně o nervech. Náchod jsme sice v základní
části první ligy dvakrát porazili, ale teď za něj nastoupili tři jiní hráči, takže byl silnější
než předtím. Což znamenalo nápor na naši psychiku, stejně jako obrovská touha vyhrát,
zvlášť doma před tolika fanoušky. Od začátku jsme se spíš trápili, většinu utkání až do
úvodu poslední čtvrtiny pořád jen dotahovali. Prvním z klíčových momentů bylo naše
vyrovnání ze 7:10 na 10:10 v závěru prvního poločasu, když jinak jsme fakt nehráli moc
dobře, především v defenzivě. Asi se projevila nezkušenost mladého týmu tím, že se nechal strhnout vývojem důležitého střetnutí, byl při bránění rozlítaný a dostával laciné
koše. Na druhou stranu celý mančaft ohromně bojoval, v koncovce pak dokázal strhnout
vývoj na naši stranu. Pomohla taktická střídání, trefili jsme čtyři koše za sebou ze 14:14
na 18:14. A poslední minutu už jsme si nádherně užívali. I když se povedlo ovládnout
„jen“ druhou nejvyšší soutěž, tak má pro nás tento triumf velký význam i prestiž. Obzvlášť
pro mě, neboť většinu svěřenců z tohoto kolektivu trenérsky vedu již třináct let a přes
řadu medailí v mládežnických kategoriích jsem je chtěl dovést až do seniorského korfbalu,
připravit je na extraligu dospělých. Že se to podařilo s prvoligovým vítězstvím na závěr, to
je taková třešinka na dortu, splněný sen. Za posledních pět let jsme s předchozí generací
dvakrát ve finále podlehli, letos vše konečně vyšlo i se zlatou tečkou.“

Aneta Lešanská: „Jsem velmi šťastná, čeho se mi povedlo
v kariéře dosáhnout, pořád bych teď chtěla někoho objímat“
PROSTĚJOV Během sezóny převzala kapitánskou pásku od parťáka Petra Galíčka. A nakonec Aneta
Lešanská prostějovský korfbalový
tým dovedla přes dramatickou finálovou bitvu extraligy k premiérovému zisku mistrovského titulu
v klubové historii. Napínavý thriller
proti Brnu (22:19) sice končila v
křečích a musela střídat, ale přesto
si slastné pocity zlatého opojení na
domácí palubovce užívala spolu s
ostatními plnými doušky. Následně
poskytla Večerníku exkluzivní rozhovor.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

yy Jak těžké bylo rozhodující střetnutí o všechno?
„Bylo náročné hlavně psychicky se
nachystat na jeden zápas buď a nebo.
Navíc poté, co naše béčko vyhrálo
finále první ligy, jsme my nechtěli za
žádnou cenu prohrát, protože by nám
to pak mladí dávali celý večer pořádně
sežrat. (smích) Už předloni jsme měli
extraligu skvěle rozjetou a našlápnuto
k titulu, ale závěr sezóny tehdy zrušila
korona. Tím větší touhu po zlatu jsme
měli teď. A jsme moc šťastní, že to
vyšlo, ještě ke všemu doma. Poslední
dvě utkání základní části jsme ztratili,
forma nebyla ideální. Na rozhodující
souboj jsme se však dobře připravili a
urvali ho, vydřeli, Brno udolali hlavně
výbornou obranou.“
yy Nastal během duelu moment,
kdy jste zapochybovala o vítězství?
„Ne, ani na chvilku. Soupeř hrál od

začátku na jeho maximum, zatímco
nám se dlouho moc nedařila střelba,
především kluci se netrefovali tolik
jako obvykle. Proto jsem věřila, že pokud udržíme celý zápas kvalitní obranu, budeme naplno bojovat a našim
chlapům to začne padat do koše, tak
prostě musíme vyhrát. Což se ve druhém poločase přesně stalo, byla to jen
otázka času. Další důležitá věc spočívala v tom, že nikdo z nás absolutně nic
nevypustil a nenechal se strhnout k jakékoliv nedisciplinovanosti. Teď mám
chuť pořád někoho objímat.“ (směje se)
yy Berete tento triumf jako největší
úspěch svůj i klubu?
„Pro klub jde o první mistrovský titul v
historii, takže určitě. A já jsem si během
letošní sezóny plnila sny, dosáhla na
pro mě dřív nevídané mety – dostala
jsem se do reprezentace, zahrála si na
mistrovství Evropy a nakonec vyhrála

finále extraligy. Mám ohromnou radost, co se mi ještě v kariéře podařilo,
že to konečně přišlo. Teď bych mohla
oznámit, že v nejlepším končím. (se
smíchem) Což by ale možná byla škoda, nechám si to projít hlavou. Uvidíme.“
yyJaké budou oslavy?
„Myslím, že hodně velké. Hned
dneska večer máme Korfbál, kde
všichni i společně s fanoušky obě zlata
náležitě oslavíme, určitě bude veselo.
Mistřiiii!“ (hurónský smích)
yy S národním výběrem ČR vás v
létě čekají Světové hry v USA. Jak se
těšíte do Ameriky?
„Zatím jsem pouze v širší nominaci, až
jestli se dostanu i do té užší, tak poletím. Potřebuji formu, fyzičku a zdraví.
Pokud to vyjde, samozřejmě se budu
těšit moc, do Ameriky se člověk běžně nepodívá. Navíc Světové hry jsou

#PGVC.GwCPUM¾LGVCMVGT¾FTåÊRQJ¾TXRQUGFWPCMNÊP÷/CTVKPC7JGTM[
Foto: Marek Sonnevend

taková menší olympiáda se spoustou
různých sportů, korfbal jako přece jen
menší odvětví je tam součástí většího
celku a nezapadne. Můžeme si užít
super atmosféru fakt velké akce, včet-

ně vzájemné podpory napříč sporty
– prostě jako na zmíněných olympijských hrách. Zahrát si na Světových
hrách tedy pro mě je speciální motivace.“

FOTBAL
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„Hráči mají nůž na krku,“ vzkazuje Jura

PROSTĚJOV Velice slabý vstup do jarní části FORTUNA:
NÁRODNÍ LIGY má za sebou zatím klub 1.SK Prostějov. Tým
trenérské dvojice Daniel Šmejkal – Michal Šmarda ve třech zápasech nezískal jediný bod, naopak inkasoval hrozivých deset
branek a zejména herní projev v Třinci neodpovídal ambicím,
které eskáčko deklarovalo. V nynější reprezentační pauze tak
má mužstvo šanci nejen bilancovat, ale také zamakat a psychicky si odpočinout. Na hráče totiž začne být silnější tlak, než tomu
bylo doposud. A může se záhy stát, že dojde k čistce.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Už po zápase s Třincem (0:4) předminulý víkend se nabízela otázka co
s tím vším? Bude se opakovat sahání hráčům na odměny, jako tomu
byla na podzim? „Zatím ne. Interně
hráči dostali zdvižený prst ve smyslu, že v nejbližších dvou zápasech
je potřeba uhrát minimálně čtyři
body. Pokud se to nepovede, nastaly by nějaké sankce. Vyřešili jsme to
tak, že mají nyní hráči nůž na krku,“
prozradil Večerníku František Jura,
předseda 1.SK Prostějov. Potvrdil
rovněž, že kromě finančního postihu může dojít i na personální změ-

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBECKÝ

Chladnou

ny. „Určitě to může být kombinace.
Je to sport, můžete prohrát třikrát
i pětkrát po sobě, už před dvěma lety
jsme měli nepříznivou sérii, ale za
mě tam prostě bylo příliš málo nasazení. Nemůžu říct, že by mužstvo nechtělo hrát, vykašlalo se na to. Když
se ale nedaří, není tam nikdo, kdo by
to zvedl, dalo se od toho odrazit. To
se musí změnit,“ má jasno František
Jura.
Šéf prostějovských fotbal byl zároveň požádán o zhodnocení posil.
Nejdéle se zastavil u brankáře Víta
Nemravy. „Zatím se mu nevede. Je
to kluk, který je poctivý a bere si to
strašně moc. Chytal ještě loni první
ligu a v Prostějově se chtěl znovu nastartovat. Nezvládá to prozatím psychicky, v tom je problém. Teď se mu
nedaří, nicméně bych ho nezatracoval. Uvidíme, co rozhodnou trenéři,“

řekl s poukazem na to, že brankář
Michal Bárta je již zdravý.
Očekávání jsou i u útočníka Amobiho, nejnovější akvizice Prostějova. „Samozřejmě věřím, že se chytne. Je tu pár týdnů a v hlavě má jiné
starosti. Nechal na Ukrajině byt,
utekl prakticky s batohem. Nebylo
by se čemu divit, pokud u něj aklimatizace potrvá déle,“ uvědomuje
si Jura.
Celkově ale nepanuje spokojenost.
Ani ohledně dalších zimních posil,
tedy Zukala a Höniga. „Buď se prosadí, čas dostanou a pokud ne, budeme hledat jiné hráče. Ještě bych ale
nechtěl vynášet nějaké soudy. Nebylo by to férové,“ vyjádřil se František
Jura.
Nyní ale jeho tým hlavně bojuje
s výrazně negativní bilancí a neziskem bodů. Co týmu chybí?
„Skóre tomu napovídá. My si šance
vypracovali, jenže z nich nedáme
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gól. Tam se kromě útočníka musí
zapojit víc hráčů. To se nám nedaří.
Máme problém s proměňováním
šancí. Navíc stopeři Schaffartzik

a Schuster v zimě netrénovali a je
to vidět. A ti mladí, kteří je měli nahradit, tam to ještě není ono,“ míní
předseda 1.SK.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022
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hlavu RąKLFGTGRCT¾V\CRTXPÊVąKMQNC"
Hlavně klid. To by nyní mělo být heslo
pro fotbalové eskáčko. Tým z Hané
má za sebou nepovedené jaro. Zatím. Jenže totéž jaro je ještě pořádně
dlouhé. A počítá se každý bod. Bere to
tak i předseda Prostějovanů František
Jura. Podle jeho slov jsou na programu i případné řezy do týmu. Zatím
ale zůstává vedení s chladnou hlavou.
Aby ne. Nervozita týmu rozhodně
nepřidá. I když se jedná o profesionály, nejsou to stroje. Velký psychický
tlak by mohl tým definitivně zlomit.
A vzhledem k vyrovnanosti tabulky
by to mohlo být pro tým fatální. Ano,
pravda – ještě není rozhodnuto o padajícím. Namočených je stále dost
týmů. Včetně Prostějova. Takže je potřeba se uklidnit, zapracovat na důrazu a v obou šestnáctkách. Výsledky se
nakonec určitě dostaví.
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PROSTĚJOV V rámci 21. kola druhé nejvyšší soutěže zamíří svěřenci kouče Šmejkala do
Chrudimi, kde se pokusí napravit nevydařený
vstup do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY, kde po třech jarních kolech nezískali
zatím jediný bod. Východočeský celeke má za
sebou nezdařenou podzimní část, ale v té jarní zatím ze 4 utkání odcházela poražena pouze
jednou. Lehký úkol tak na Prostějov rozhodně
nečeká. Výkop je naplánován na sobotu v 10.15
hodin na Městském stadionu Za Vodojemem
v Chrudimi.
MFK do jarních bojů o udržení soutěže vstoupil
s notně pozměněným kádrem i novým trenérem.
Mužstvo totiž po Jaroslavu Veselému převzal Radek
Kronďák, bývalý skaut Viktorie Plzeň, s jednoznačným cílem udržení se ve druhé nejvyšší soutěži. K té
by měli pomoct i nováčci v týmu, kdy mužstvo nejprve opustil Petr Rybička, který přestoupil do Hrad-

ce Králové, opačným směrem ale přišla hned trojice
hráčů. Kraj zálohy vyztužil Jan Záviška, na hrotu by
Rybičku měl nahradit Filip Firbacher a do ofenzivy
přišel i Marek Kejř. A ze Zbrojovky Chrudim přivedla i posilu do branky v podání Jiřího Flodera, před
kterým se pravidelně objevuje zkušený obránce
Martin Šejvl, jenž dorazil z Pardubic.
Chrudim zatím nadále na záchranu ztrácí pět bodů,
ale první čtyři výsledky jarní části jí dodávají naději
a rozhodně se s ní musí počítat. Na domácí půdě na
jaře ve třech duelech ještě neprohrála, když uhrála
remízu s Duklou i Opavou a o všechny body obrala Vlašim. Eskáčko tak rozhodně nečeká lehký úkol
a dle aktuální formy budou možná mírným favoritem domácí hráči. Vědom si toho je i předseda 1.SK
Prostějov František Jura. „Je to stejné jako s Třincem,
hrají o záchranu. Budou tedy hrát jako o život. Chrudim si pak ještě každý zápas stěžuje na rozhodčí,“
konstatuje Jura.

vs.

Určitou psychickou výhodu může mít v zápase
paradoxně právě Chrudim, která je na tom ale
tabulkově níže. „Budou hrát doma, potřebují vyhrát. Zase to bude boj, což nám moc nesvědčí,
když se místo fotbalu bojuje. Snad to naši kluci
pochopili, že tam jedeme bojovat a prostě tam
neprohrajeme. Půjde minimálně o bod, protože
jednoduché to nebude,“ uzavřel předseda prostějovských fotbalistů.
(jaf, sob)

Opava se dere
tabulkou vzhùru

Prostějov (sob) – Menší šok čekal některé sestupující z nejvyšší soutěže. Příbram a Opava totiž na podzim zrovna
neválely. Výsledky obou týmů zůstávaly
za očekáváním. Nyní už je ale vše jinak,
Slezané postupně míří tabulkou vzhůru.
Zatímco ještě nedávno se pohybovali až
na 11. místě, nyní útočí na „bednu“, tedy
na barážová místa. Dobrou jarní formu
tým potvrdil v pátek proti Dukle Praha,
kterou porazil 2:0. Opava si tak z posledních čtyř zápasů připsala třetí, ve kterém
dokázala bodovat. A navazuje na taktéž
zdařilý listopad.

Disciplinárka
mìla napilno
Prostějov (sob) – Minulý týden se nenudili členové disciplinární komise. Ti
totiž řešili celou řadu trestů pro hráče,
kteří se nechali vykartovat nebo dostali
v utkání červenou kartu. Zejména hráči
Příbrami byli ve velkém na koberečku.
Jmenovitě Tregler a Vilotič si připsali už
čtyři žluté karty, Pilík jich dokonce nasbíral už osm a patří k nejčastěji trestaným
hráčům. Z Prostějovanů si tentokrát disciplinární komise na paškál nevzala nikoho. Eskáčko tak nepokračuje v tradici celé
řady vylučovaných z podzimu.
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PROSTĚ
Ě JOV
V Týden pauzy za sebou mají fotbalisté 1.SK
Prostějov, kterým bylo odloženo utkání 20.kola F:NL proti
Vyškovu. Aktuálně eskáčko prožívá nejhorší vstup do jara za
poslední roky, nedaří se mu v útoku ani v obraně. A má nejhorší aktuální formu ze všech týmů druhé nejvyšší soutěže.
Jak tedy využil trápící se tým nečekaného „volna“? A chytne
se v sobotu dopoledne v Chrudimi? Nejen tom pohovořil asistent trenéra 1.SK Prostějov Michal Šmarda (na snímku). „Je
toho bohužel víc...,“ konstatoval.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
yy Máte za sebou týden bez zápasu. Trénovali jste během něj
něco přednostně?
„Přednostně ani ne. Spíše jsme
řešili komplexně útočnou a obran-

nou fázi. A převážně v obranné fázi
jsme více dbali ve hře na cvičení
jeden na jednoho a dva na dva.“
yy Museli jste za nynější situace použít metodu cukru a biče?
Narážím na nepovedený vstup
do jara.
„Tak to musím říct, že ani nebylo potřeba. Mužstvo na trénincích pracuje dobře. Ale zatím
jsme to prostě nedokázali převzít
do zápasů.“

yy Cítíte už coby jeden z trenérů
tlak od vedení, jeho nespokojenost?
„Po každém zápase s vedením
samozřejmě sedíme. Funkcionáři nám říkají své názory, potom
o tom všem diskutujeme. My
víme, že a kde nás tlačí bota. Ono
těch věcí je více, není to na jednu
či dvě otázky. Spíše je to potřeba
na posezónní hodnocení. Ty
věci ale řešíme, víme
o tom, co nebylo
dobré. Snažíme
se tedy na tom
pracovat. Byl
samozřejmě

důraznější pohovor v kabině. Věřím, že to padlo na úrodnou půdu.
A projeví se to i v nejbližším zápase.“
yy Krátce se tedy zastavme nad
slabinami a silnými stránkami
týmu. Které to jsou?
„Největším nedostatkem je, že
jsme dostali během tří zápasů deset branek, takže špatná obranná
fáze. A v útoku jsme vstřelili
pouze jeden gól. Moc
šancí si nevytváříme,
takže
tam je to těžké. A deset

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

obdržených branek? To je strašně
moc. I když jsme hráli v Brně. Ale
děláme individuální chyby, jsme
nedůrazní, v některých momentech nezodpovědní, tam vidím příčinu problémů v obraně. V útoku
jsme málo důrazní, málo aktivní, je
tam malá podpora a netlačíme se
moc do šestnáctky.“
yy Jak aktuálně vypadá marodka?
„To spolu souvisí a navážu na předešlé odpovědi. I marodka se na
výsledcích a šířce kádru projevuje. Některé hráče máme zraněné,
v obraně i v útoku. Jsme o další dva
hráče v mínusu. Kádr je tak nyní
opravdu úzký. Navíc někteří klíčoví hráči, hlavně z defenzivy, neabsolvovali celou přípravu. Trénují
jen pár týdnů a jestli budou k dispozici pro nejbližší zápas, neumím
odhadnout.“
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PTENÍ Pořádnou ofenzivní
sílu ukázaly oba celky, které
se utkaly na úvod jarní části
Přeboru OFS Prostějov v neděli odpoledne na trávníku
ve Ptení. Oba si totiž vytvořily řadu šancí a snažily se hrát
pokud možno přímočaře.
Ukázalo se však, že rychlost
i střelecká muška jsou na
straně rezervy Kralic na Hané.
Hodně se o to přitom zasloužil Roman Petržela (na snímku). Osmatřicetiletý útočník
dal dva góly a měl ještě několik dalších šancí, z nichž
některé rovněž volaly po
gólu. Po zápase byl pořádně
unavený, jeho tým odehrál
utkání pouze s jedním hráčem na střídání. Právě nejen
o uplynulém dění a jeho příčinách se Večerník bavil se
zkušeným útočníkem, který
dělal Ptení velké problémy.
yy Jak byste zhodnotil utkání
a konečný výsledek?
„Každopádně bereme tři body. My
toho moc nepotrénovali společně,

EXKLUZIVNÍ
interview

pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

sešli jsme se prakticky až
před zápasem. A od toho
se to odvíjelo. Terén byl
ucházející a pro oba
soupeře stejný. V první
půlce jsme dali z jedné
střely gól, odrazilo se
to a trefilo se to. Druhá
půle taky, co jsme mohli,
to jsme dali. (úsměv) Soupeř byl naopak v koncovce jalový. Nám chy-

běl v koncovce klid na míči. Když se
nám něco povedlo, zbrkle jsme zakončili. Ale byl to první zápas, hráli
jsme venku, takže za mě dobrý.“
yy První gól byl docela kuriózní. Vystřelit poté, co vám soupeř
zpracuje míč zadkem…
„Přesně tak. (směje se) Viděl
jsem, že hráč prvních třicet
minut neprohrál hlavu, byl
soubojový. Jelikož mám
zdravotní problémy, nešel jsem do toho. Cukl
zpátky, myslel si, že půjdu do něj. Podskočil to
tedy trochu, zpracoval to
a díky tomu jsem to mohl
následně poslat do pravého
vinklu. A druhý gól,

tam byl suprový centr od Mrkvy a na
první tyč jsem to uklidil. Jsem ale
spokojený. Na to, jaké jsme měli potíže v průběhu zimy, tak je to dobrý.“
yy Na konci utkání jste tam měl
nějaké zdravotní problémy…
„Asi před čtyřmi týdny jsem si poranil záda. To mě limitovalo. Ale
tam jsem podklouzl na půlce a bylo
z toho tříslo. Tady mě chytla křeč, ale
·VQéPÊM4QOCP2GVTåGNCD[NRQ\¾RCUGUG2VGPÊOWPCXGPÚCNGURQMQLGPÚ
Foto: Michal Sobecký to bylo proto, že jsme toho tolik ne-
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PROSTĚJOV Skupina „A“ I.B třídy Olomouckého KFS, do které
patří také čtyři regionální účastníci, se stejně jako soutěž o třídu
výše nedohraje v kompletním počtu. V rámci soutěží pod hlavičkou
Olomouckého KFS se odhlásil
z ročníku 2021/22 už druhý celek.
Tentokrát se jedná o Jezernici.
Celek nedaleko Lipníku nad Bečvou hrál dlouhodobě nejnižší soutěž
na Přerovsku. Postupně ale posílil
o hráče se zkušenostmi z krajských
soutěží a šel směrem nahoru. V I.B
třídě strávil čtyři sezóny, v posled-

ních dvou už ale „enkláva“ hráčů postupně odcházela a mužstvo začalo
mít problémy. Nyní se už před startem letošní sezóny ozývaly hlasy, že
je možné jeho odhlášení ze soutěže.
Podzim ale mužstvo odehrálo. Do
jarní části už ale nenastoupí a jeho
podzimní výsledky byly anulovány.
Pivínu, Otaslavicím i Klenovicím
tak byly odebrány tři body. Pro Vrchoslavice se nic nemění, protože
se soupeřem zapsaly porážku. „Je to
určitě zásah do soutěže, ale tuto situaci nedokážeme ovlivnit,“ shodly se
regionální celky.
(jaf)

ÿHFKRYLFHSőHGVWDUWHP
GRSOQLO\GHIHQ]tYXLRIHQ]tYX
PROSTĚJOV Před startem jarní
části se podařilo v Čechovicích ještě doplnit už tak nabitý kádr o další
dvě jména, která by měla být nápomocna v boji o postup mezi krajskou
elitu. Obrané řady vyztužil třicetiletý
Jakub Šolín, který přišel z Kozlovic,
kde nastupoval spíše ve středu zálohy. Své kvality ale ukázal na pozici
předstopera už v Plumlově. A posilu
hlásí Čechovice i směrem do útoku.
Dvojici Šteigl, Halouzka bude na jaře
formou hostování doplňovat David
Trajer. Na podzim patnácti brnakový
snajpr Pivína.
Už dříve avizovaný přesun Marka Bezecného, který se ale v sestavě neobjevuje
doplnila dvojice krátce před startem
jara. „Jsem opravdu rád, že se nám povedlo ještě před startem jara doladit
všechny detaily a můžeme tak počítat
s dvěma posilami pro jarní boje. Prvním z nich je David Trajer, který k nám
přichází zatím na půlroční hostování
do léta. Byl to nejlepší střelec I.B třídy
a víme o jeho přednostech, které nám
mohou v určitých zápasech hodně pomoct směrem do ofenzívy. A z hlediska
defenzívy se nám podařilo získat Kubu
Šolína z divizních Kozlovic, který by

Roman
3HWUçHOD

měl vyztužit obranu. Oba kluci skvěle
zapadli do kabiny a jsou velmi kvalitními posilami, takže se zimním přestupovým oknem jsem opravdu spokojen,“
doplnil k nim kouč Čechovic Lukáš
Koláček.
K přesunu pak prozradil podrobnosti
i útočník David Trajer. „Jsem rád, že se
nakonec podařilo vše domluvit. Já už
upřímně cítil, že by to chtělo nějakou
změnu a poslední příprava mi to ukázala
obzvlášť. V Pivíně jsem byl moc rád a nemám na to špatného slova, ale přeci jen
jdu o soutěž výš, a navíc hrát o postup do
krajského přeboru. To se jen těžko odmítá. Mám to i kousek od domu,“ hlásil nejlepší střelec podzimní části I.B třídy, který
si o jednu úroveň polepšil.
Zájem o jeho služby přitom měli i třeba v Určicích, nakonec se však dohodl
s Čechovicemi. „Je to zatím domluveno
na půlroční hostování, protože v Pivíně
za mě chtěli moc peněz, tak se to domluvilo takto. Uvidíme, jak dopadne
jarní část a co nám přinese, podle ní se
potom uvidí, jestli budu pokračovat tu,
či někde jinde a vyloučit nelze ani návrat
do Pivína. Teď se ale soustředím, abych
pomohl Čechovicím během jara dosáhnout našich cílů,“ dodal Trajer. (jaf)

odtrénovali. Jinak nám chybělo pět
hráčů. Kdyby tu byli, byl by zápas
určitě lepší.“
yy Hodně utkání ovlivnilo, že jste
skoro neměli koho střídat?
„To každopádně, ale říkám to, jak to
je. My jsme neměli žádný přátelák,
jen dva tréninky na trávě. Když se
sejdeme a je nás víc, je to fajn. Ale
nemyslím si, že na jaře bude lepší.
Taky máme navíc zranění.“

PŘEHLED VŠECH NOVÝCH HRÁČŮ
V REGIONÁLNÍCH KLUBECH
HRAJÍCÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE
Krajský přebor (Kralice, Lipová)
Tomáš Škrabal
David Kobylík
Rostislav Adamík
Michal Ráček
Jakub Nakládal
Bernard Bošek

FK Nové Sady
TJ Sokol Určice
TJ Smržice
FK Nové Sady
Sokol Olšany u PV
FK Nové Sady

6
6
6
6
6
6

FC Kralice na Hané
FC Kralice na Hané
FC Kralice na Hané
SK Lipová
SK Lipová
SK Lipová

I.A třída skupina A (Konice)
Marek Hradečný
Michal Škrabal
Adam Vičar
Adam Vyroubal

1.SK Prostějov
FK Nové Sady
Moravská Třebová
TJ Smržice

6
6
6
6

Sokol Konice
Sokol Konice
Sokol Konice
Sokol Konice

I.A třída skupina B (Čechovice, Kostelec, Určice, Plumlov, Protivanov)
Jakub Šolín
David Trajer
Adam Rus
Radim Dadák
Jan Petrik
Richard Schwarz
Adam Růžička
Adam Přikryl

Kozlovice
Sokol v Pivíně
FC Kralice na Hané
TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Dub nad Moravou
TJ Sokol Dub nad Moravou
Černá Hora
Sokol Kořenec

6
6
6
6
6
6
6
6

TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Určice
TJ Sokol Určice
FC Kostelec na Hané
FC Kostelec na Hané
SK Protivanov
SK Protivanov

I.B třída skupina A (Pivín, Otaslavice, Klenovice, Vrchoslavice)
Jakub Špaček
Jan Ježek
Radek Bridzik
Martin Kubalčík
Radek Fialka
Pavel Gaťařík
Miroslav Lakomý

FC Dobromilice
SK Lipová
FK Brodek u PV
FK Brodek u PV
FC Dobromilice
Hraničné Petrovice
Haná Nezamyslice

6
6
6
6
6
6
6

TJ Sokol Otaslavice
Sokol v Pivíně
Sokol Klenovice
Sokol Klenovice
Sokol Vrchoslavice
Sokol Vrchoslavice
Sokol Vrchoslavice

I.B třída skupina B (Haná PV, Smržice, Mostkovice, Jesenec-Dzbel)
David Mrňka
Miloslav Fidler
Mauricio C. De Souza
Jiří Mlčoch
Jiří Kintr
Martin Kráčmar
Matěj Šnajdr
Vojtěch Kovář
Jakub Šlézar
Martin Petr
Matěj Petr
Pavel Entner

Sokol Vícov
obnova registrace
první registrace
první registrace
FC Kostelec na Hané
TJ Sigma Lutín
Sokol Určice
1. HFK Olomouc
Sokol Určice
FC Kostelec na Hané
FC Kostelec na Hané
FC Kostelec na Hané

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Jesenec-Dzbel
Jesenec-Dzbel
Jesenec-Dzbel
Jesenec-Dzbel
TJ Smržice
TJ Smržice
TJ Smržice
TJ Smržice
Sokol Mostkovice
Sokol Mostkovice
Sokol Mostkovice
Sokol Mostkovice

´
zapasove
´
menicko

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
21. kolo, sobota 2. dubna, 10.15
hodin: MFK Chrudim – 1.SK Prostějov
PB SCOM KRAJSKÝ PØEBOR:
18. kolo, sobota 2. dubna, 15.30
hodin: FC Kralice na Hané – Sokol Ústí (Konečný – Šteier, Slota),
FC Dolany – SK Lipová (neděle 3.
dubna, 15.30; Petrásek – Bašný, Doležel).
I.A tøída skupina A:
14. kolo, neděle 3. dubna 13.00
hodin: SK Loštice 1923 – Sokol Konice (Kundrát – Brázdil, Šerý).
I.A tøída skupina B:
14. kolo, neděle 3. dubna, 15.30
hodin:TJ Sokol Čechovice – 1.HFK
Olomouc „B“ (sobota 2. dubna,
15.30; Lizna – Horák, Majer), FC
Kostelec na Hané – TJ Sokol Plumlov (Kreif – Šebesta, Milek), TJ Sokol Určice – Sokol Bělotín (Hrbáček
– Přenosil, Konečný).
I.B tøída skupina A:
14. kolo, neděle 3. dubna, 15.30
hodin: Sokol Klenovice – Sokol Horní
Moštěnice (sobota 2. dubna, 15.30; Borůvka – Procházka, Kubalák), Sokol
Kovalovice – Sokol v Pivíně (Winkler – Látal, Hruboš), Sokol Vrchoslavice 1946 – Sokol Otaslavice
(Horák – Vachutka, Antoníček).
I.B tøída skupina B:
14. kolo, sobota 2. dubna, 15.30
hodin: FC Hněvotín – Jesenec-Dzbel (14.30; Petr – Smékal, Bažant), Haná Prostějov – Sokol Doloplazy (Jelínek – Horák, Mynařík),
TJ Smržice – SK Slatinice (Stloukal
– Dosoudil, Minx), FK Velká Bystřice – Sokol Mostkovice (neděle 3.
dubna, 15.30; Zemánek – Vilímek,
Ondráček).
MSDL – st.
20. kolo, sobota 2. dubna, 10.30
hodin: 1.SK Prostějov – Kroměříž
(Habermann – Antoníček, Pitner).
MSDL – ml.:
20. kolo, sobota 2. dubna, 12.45
hodin: 1.SK Prostějov – Kroměříž
(Antoníček – Habermann, Pitner).
MSDD – E st.:
20. kolo, neděle 3. dubna, 10.00
hodin: Vsetín – 1.SK Prostějov (Koláček – Hanák).
MSDD – E ml.:
20. kolo, neděle 3. dubna, 12.15
hodin: Vsetín – 1.SK Prostějov (Hanák – Koláček).
06l/8
20. kolo, neděle 3. dubna, 15.00
hodin: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (Vejtasa – Kaňok, Borůvka).
06l/8
20. kolo, neděle 3. dubna, 17.00
hodin: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (Kaňok – Vejtasa, Borůvka).
63V08MLK
20. kolo, neděle 3. dubna, 10.00
hodin: Žďár nad Sázavou – 1.SK
Prostějov
63V08MLK
20. kolo, neděle 3. dubna, 10.00
hodin: Žďár nad Sázavou – 1.SK
Prostějov
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
14. kolo, sobota 2. dubna, 10.00
hodin: FK Jeseník – Brodek u PV/
Otaslavice (Foral), Sokol Konice –
Sokol Čechovice (Borovička), FK
Nové Sady – Mostkovice/Kostelec
na Hané (15.00; Salva).
KRAJSKÝ PØEBOR
67$5h©&+l.µ
14. kolo, sobota 2. dubna, 9.00
hodin: Nezamyslice/Němčice –
Sokol Čechovice (Lasovský), Sokol
Olšany – KMK Zubr Přerov (10.45;
Procházka).
KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ:
14. kolo, sobota 2. dubna, 10.45 hodin: Sokol Olšany – KMK Zubr Přerov (9.00; Procházka), Nezamyslice/
Němčice – Čechovice (Lasovský).
Tučně zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(jaf)
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nyní za 1 300 Kč 1500 Kč

Více informací na číslech 582 333 433, 608 960 042, e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci na Vápenici 19, Prostějov.
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA
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V poslední minutě ale mohlo být vše jinak...
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Favorit derby byl jednoznačně na straně hostující družiny. Parta kolem kouče
Koláčka podzimní část I.A třídy ovládla
a chtěla na to navázat i na startu jarní
části sezóny 2021/2022. Proti ale stál
celek Plumlova, na který se Čechovicím
dlouhodobě příliš nedaří. I v podzimní
části se zrodilo překvapení, když během
pěti dnů nejprve Čechovicím sebral dva
body a následně je také vyřadil z poháru.
Rozhodně se tak čekala napínavá bitva
bez většího favorita, jak už tomu bývá
v těchto regionálních soubojích.

9ÙYRM]½SDVX
Úvod sobotního utkání nepřinesl žádné větší příležitosti ani na jedné straně.
Plumlov se spíše zatáhl a čekal, co soupeř vymyslí. Čechovice ale první minuty hrály také hlavně zodpovědně a do
většího rizika směrem dopředu se hráči
nepouštěli. Byli ale jednoznačně více na
míči a byli to hosté, kdo udával tempo.
Postupem času ale byli hosté nebezpeční
a rezonovala z toho i první branka, která
však obraz první půle příliš nezměnila.
Plumlov měl asi jedinou šanci na ohrožení domácí branky až v posledních
sekundách.
Druhá půle už byla o něčem jiném.
Domácí museli hru vytáhnout, pokud
chtěli zápas zvrátit. A taky tak učinili.
Spíše než vyložené šance ale byly k vidění různé závary, které však k dobrému zakončení nevedly, vypadalo to, že

EUDQN\7RPiñ/DNRPĄ

klikni na

PLUMLOV Hned úvodní jarní kolo nabídlo zápas, který si jen těžko
mohl některý ze sportovních nadšenců z blízkého okolí nechat ujít.
Do Plumlova zavítaly téměř přes kopec Čechovice v rámci předehrávky 26. kola skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS. A na první
duel po pěti měsících čekání vyšlo téměř všechno. Hřiště precizně
nachystané, nádherné počasí i skvělá kulisa. Fotbal ale trochu drhl
a byl to typický boj mezi těmito dvěma celky. Směr zápasu určil první brankou Lakomý a v poslední minutě se místo srovnání dočkali
hosté pojistky od Šteigla. Lídr tabulky tak mohl oslavit premiérovou
výhru i zlomené prokletí proti neoblíbenému soupeři.

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PLUMLOV Na středu hřiště dnes operoval společně s Petrželou a Šteiglem
Tomáš Lakomý (na snímku), který
ze zmíněné trojice měl jednoznačně
nejvíce úkolů směrem do defenzivy.
Přesto to však byl on, kdo byl v zápase
jedním z nejnebezpečnějších hráčů.
V prvním poločase se mu po rohu podařilo míč nadvakrát procedit až do
branky a ve druhém měl ze stejné situace na noze dvakrát pojistku. V poslední minutě se pak stejně jako spoluhráči
o výhru ještě obával, ale nakonec se ji
podařilo uhájit. Sváteční střelec si tak
připsal branku rovnou vítěznou.

si jednobrankový náskok pohlídají Čechovice až do konce. V poslední minuFoto: Jan Frehar
tě ale domácím scházely jen centimetry 1VąKDQF[UGJQUVÆUVTCEJQXCNKFQRQUNGFPÊOKPWV[CNGFQOčUKLGURQMQLGP÷
a mohlo se jít do penalt, jenže svou QFXG\NK
Foto: Jan Frehar
na druhý pokus.Mohl byste ji trochu
šanci neproměnili a na druhé straně
přiblížit?
přidal tečku za utkáním nejlepší střelec kopu hostům zajistit Šteigl, jeho projek„Čekal jsem právě na zadní tyči, kdyby
=DMÉPDYRVWGXHOX
til letěl velmi dobře, ale ještě lepší zákrok
soutěže Šteigl.
míč propadl, což se skutečně stalo. Měl
předvedl Simandl. Z podobné vzdálejsem relativně čas, takže jsem střílel až ze
nosti dostal možnost i domácí Petr Kiš- Na první jarní kolo se nehrálo na špatném
=½VDGQÉRNDPzLN\ ka, ale střele scházela razance. Pak mohl terénu, také počasí ukazovalo spíše už na ƔƔ Jak jste ze svého pohledu na hřišti druhého dotyku a trefil obránce před sebou, jenž si do rány lehl. Naštěstí se to ke
přijít vlastní gól od Fajstla, když si udělal konec jara než dozvuky zimy. I díky tomu viděl první jarní duel?
mně ale odrazilo zpátky a napodruhé už
Prvních deset minut by se dalo s nadsáz- prostor Kadlec a hledal spoluhráče ve si tak cestu na plumlovský stánek našlo více „Byl to vyrovnaný zápas, kde jsme už to tam spadlo. Jsem rád, že jsem se po delší
kou říct, že se ještě nehrálo. Míč se pře- vápně. Dvakrát se pak opět po rohových než dvě stě fotbalových nadšenců. Taky to dopředu tušili, že hodně napoví úvodní době konečně gólově prosadil.“ (úsměv)
souval od vápna k vápnu bez jakéhokoliv kopech zjevil v šanci Lakomý, ale podru- byl ale i souboj generací. Zkušení domácí branka v zápase. Podařila se vstřelit nám, ƔƔ Ve druhé půli jste měl další dvě poohrožení na obou stranách. V první váž- hé v zápase už neuspěl. A pak přišly na hráči jako Frantík, Petr i jeho bratr Jiří Kiška za což jsme hodně rádi. Nebylo to jinak dobné šance po rohových kopech. Co
nější akci se po druhém centru v krátkém řadu poslední minuty, které toho příliš či Radek Bureš proti mladým hráčům se vůbec jednoduché utkání, jak jsme sami tam scházelo k další brance?
sledu zjevil hostující Kadlec, ke kterému neslibovaly s tím, jak se odvíjela poslední zkušenostmi z vyšších soutěží jako Šteigl, tušili už před zápasem, což se v jeho prů- „Asi více štěstíčka, kdy mi to jednou trose míč dostal po nejistém zákroku bran- půlhodina. Jenže zbytečný faul na polo- Petržela nebo právě nová posila Šolín.
běhu potvrdilo. Navíc první ostrý duel chu sjelo. A možná i lepší kvalita v zakonkáře Simandla, jenže míč si přišlápl a už vině od hostujících hráčů mohl po cenpo delší pauze. Tři body ale máme a jsme čení, protože, co si budeme nalhávat, já
jej pak nestihl dopravit do branky. Zají- tru Kišky potrestat Kotlán. Jeho hlavičku
spokojení.“
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ ƔƔ S Plumlovem tu bilanci máte už jsem na hřišti spíše od té defenzivní práce
mavě to o chvíli později zkoušel Muzi- ale v poslední chvíli vyškrábl Klimeš ven
a k takovým šancím se moc často nedoz
branky,
míč
ale
vracel
jeden
z
domácích
kant, ale jeho střela po odraženém míči
delší dobu nepříznivou. Je to o to slad- stávám. Ale i za ten jeden, navíc vítězný,
z velké vzdálenosti cíl o kousek nenašla, hráčů hned zpátky a ten projel celým ma- Dvě stě fanoušků v krásném sobotním ší, že jste jakési „prokletí“ dnes zlomili? jsem rád.“
stejně dopadl o minutu později i Petr- lým vápnem bez jediné teče v houfu těl. počasí utvořilo pro premiérový zápas jarní „Máte pravdu, že pro nás je to obzvláště ƔƔ Co říkáte na poslední minutu, kdy
žela. Ve 22. minutě se pak hosté dostali V tu chvíli se čechovickým fanouškům části velmi dobrou kulisu. Příliš hlasitý ale neoblíbený soupeř, na kterého vážně ne- mohlo být srovnáno, ale místo toho
k rohovému kopu, ten zahrál Muzikant ulevilo, zatímco domácí příznivci už cíti- ani jeden z táborů nebyl, ani na hřišti to umíme zahrát. O to více jsme rádi, že se přišla pojistka...
tak, že propadl až na zadní tyč, kde jej li, že je zle, a následný odkop situaci jen tentokrát moc nejiskřilo. Na derby se hrálo to tentokrát podařilo. Myslím si, že jsme „Tam mi upřímně hodně zatrnulo. Už
Lakomý nadvakrát dokázal procedit až dokreslil, když míč získal Šteigl, pláchl možná až překvapivě v opravdu fér duchu. to zvládli dobře, teď máme ale dalších je- ta hlavička po centru byla gólová. A nádo sítě – 0:1. Obraz hry se neměnil ani po levé straně a zakončil s velkým pře- Spíše obě strany nesouhlasily s některými denáct kol před sebou a v tomto duchu sledná dorážka, která proletěla malým
po vstřelené brance a nadále Čechovice hledem kolem Simandla – 0:2, čímž také verdikty sudího, kdy v první půli možná byl musíme pokračovat i nadále.“
vápnem, byla jen o štěstí, že to nikdo netedominovaly a Plumlov bránil. Největší uzavřel první regionální souboj v jarní trochu na straně hostů a ve druhé zase do- ƔƔ Onu zmíněnou první branku čoval do branky. A následně jsme v duchu
mácích, ale rozhodně zápas neovlivnil. Za v utkání jste zaznamenal po rohovém otřepaného pravidla nedáš – dostaneš
šance ale přišly až v poslední pětiminu- části.
řeči ale karet rozdal více než za přestupky.
tovce první půle. První roh Plumlova
kopu, kdy jste tam zůstal osamocen až přidali onu pojistku.“
v utkání skončil nezdarem, a ještě z něj
2VREQRVWXWN½QÉ
utekl do protiútoku Petržela, který své
zakončení zamířil až moc přesně a orazítkoval tyč. Následnou dorážku Šteigla Velmi dobrý výkon hned při svém deuž obrana zblokovala na roh. Z něj mohl butu v Čechovicích předvedla jedna
0LURVODY7$.¤s7-6RNRO3OXPORY
/XN½v.2/¤(.s7-6RNRO¤HFKRYLFH
zaúřadovat Walter, který byl zcela osa- z nových akvizic v podání Jakuba Šolína, „Myslím si, že prvních dvacet minut to bylo hodně opatrné „Je to pro nás obrovská úleva a mé velké poděkování patří klukům
mocen, ale jeho hlava prostor mezi třemi který dorazil z Kozlovic. Šikovný stře- z obou stran a hrálo se jen mezi vápny. Potom jsme dostali do kabin. Jsme opravdu nadšení, že jsme zlomili naši špatnou bilanci
tyčemi nenašla. První šanci domácích dopolař nastoupil na místě předstopera laciný gól z rohového kopu, kdy to proletí vápnem. Takovou s tímto naším neoblíbeným soupeřem. Zahájit jarní část vítězstvím
měl až v posledních sekundách Klváček, a rozhodně ukázal své kvality. Navíc branku ale zkrátka nemůžeme dostávat. Poločas se pak dohrá- venku je další skvělou zprávou směrem k dalším duelům. Byl to tyna něm ani nebylo znát, že je v muž- val víceméně ve stejném duchu. Druhou půli jsme začali velmi pický duel proti Plumlovu. Hráče jsem celý zápas nabádal ke klidu,
ale nepropálil blok těl.
Druhou půli začali domácí podstatně stvu nový, jak do něj perfektně zapadl. dobře, ale Parák nedokázal srovnat. Pak to bylo zase hodně vy- abychom nezmatkovali, že šance přijdou, a kluci to plnili. Zároveň
aktivněji a Parákovi nescházelo moc, Byl schopný tvořit dopředu a velmi to rovnané, úplně těch vyložených šancí moc nepřicházelo, až na ale musím dnes vyzdvihnout i brankáře Klimeše, který nás ve dvou
aby se radoval z vyrovnání. Proti však byl komplikoval i domácím s ofenzivními tu poslední minutu, kdy máme gólovku, ale nedáme. A soupeř kritických situacích podržel. Výhry si tak opravdu cením. Teď už se
perfektní zákrok Klimeše, který vykopl choutkami. Nesporně vydařená posila nás potrestal z brejku. I přes porážku si myslím, že to kluci odbo- musíme zase dívat dál, protože jsme jen navlékli další korálek do naší
jovali a těžko jim něco vyčítat.“
sezóny.“
střelu na roh. Pojistku chtěl z přímého do jarních bojů.

Jan FREHAR
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TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Čechovice
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předehrávané 26. kolo I.A třídy Olomouckého KFS, skupina B
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ČECHOVICE

Hanák

Branky: Branky: 22. Lakomý, 90.(+2) Šteigl

( 0 :1)

Střely na branku:
Rohové kopy:

4
2

Střely mimo branku:

7

Střely na branku:
Rozhodčí: Petrásek – Vedral, Hruboš.

Diváků: 200 Rohové kopy:

9
8

Střely mimo branku:

Žluté karty: 40. J. Kiška, 70. P. Kiška – 50. Lakomý, 62. Bílek, 65. Petržela, 75. Šteigl

Žluté karty: 50. Lakomý, 62. Bílek, 65. Petržela, 75. Šteigl

Střídání: 63. Kotlán za M. Bureše, 87. Aujezdský za Paráka, 90. Takáč za Fajstla

Střídání: 44. Bílek za Muzikanta, 81. Pospíšil za Kadlece, 85. Trajer za Halouzku
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NROR 3OXPORY²þHFKRYLFH  %UDQN\
 /DNRPê  âWHLJO äOXWp NDUW\  .LãND -
.LãND3±/DNRPê3HWUåHODâWHLJO 
%čORWtQ².RVWHOHFQ+  %UDQN\22., 50.
D  6NDOQtN äOXWp NDUW\  9UiQD  .XãQHU
.XEHãD+êåD±+UXEDQ3UHLVOHU
6NDOQtN 6ODYRQtQ²8UÿLFH  Branka: 12.
%HQHOOL 3URWLYDQRY²+OXERÿN\  %UDQN\
 3RVStãLO ±  D  1JX\HQ  5HåQê 
*ROGVFKHLGäOXWpNDUW\39. Nejedlý V., 57. Nejedlý D.
– 70. Henkl. * %HėRY²'XEQ0  %UDQN\
D0DFKDþD3RVStãLO1DYUiWLO
9iFODYtþHN±3D]GHUD.DLVHUäOXWpNDUW\59.
6XFKiQHN9iFODYtþHN±.DLVHU9\FKRGLO 
+).2ORPRXFÅ%´²/LSQtNQ%  %UDQN\
ýHUYHQND.DFKOtN)LOtSHN±6LPRQ
.RYDĜtN äOXWp NDUW\  äDMJOD ±  âHEHVWD 
'XGtN%XUHã
3UĤEČåQiWDEXOND
 þHFKRYLFH      
 +OXERþN\
     
 +).2ORPÄ%³       
 %HĖRY
     
 .RVWHOHFQ+     
 1RYp6DG\Ä%³     
 3OXPORY
     
 /LSQtNQ%      
 %ČORWtQ
     
8UÿLFH
     
6ODYRQtQ
     
3URWLYDQRY      
'XEQ0
     

,$7ĜÌ'$6.83,1$%

 NROR &KYiONRYLFH ² %čONRYLFH   
Branka: 7RPDQäOXWpNDUW\9êNUXWtN
'DQČN  .ULHJ ±  D  )UêED  6NOHQiĜ
-XUHþND 2OHäQLFH²1iPčäģQ+  
%UDQN\(OVQHU YO %RĜLO3HFKiþHN±
7LVRĖ  1DYUiWLO äOXWp NDUW\  2SUDYLO ±
9\FKRSHĖ9\PČWDO %RKGtNRY²/RäWLFH
   %UDQN\  6LNRUD  âiUQLN ± 
D  )DOWêQHN  +DYHOND  .UHMþt äOXWp
NDUW\5HLFKO±+DYHOND 3RVWĝHOPRY²
&KRPRXWRY  %UDQN\D1êGHFNê
11. Straka. äOXWpNDUW\'XV3RVStãLO
âDIiĜ YãLFKQL3  /HVQLFH²0DOHWtQSN  
%UDQN\.RE]D.ĜHQHN±0LFKDOþiN
1RYRWQêäOXWpNDUW\5RXEDOtN1ČPHF±
0LFKDOþiN0DUiNýHUYHQiNDUWD.ĜHQHN
(L). * .RQLFH²ĜHWč]iUQD  %UDQN\16.
D  -DãtþHN  3RVStãLO  .RĜHQRYVNê 
%tOê9\URXEDO.UiVD 3DVHND²7URXEH
OLFH  %UDQN\%XFKWD±3XU
8UEiãHN äOXWp NDUW\  *HLHU  2UViJ ± 
D9RWRXSDOâDQD
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
      
 2OHãQLFH      
 3RVWĜHOPRY      
 &KYiONRYLFH      
 0DOHWtQ
     
 7URXEHOLFH      
 %ČONRYLFH      
 &KRPRXWRY      
 /RãWLFH
     
/HVQLFH
     
3DVHND
     
ěHWČ]iUQD      
%RKGtNRY      
1iPČãĢQ+     

,$7ĜÌ'$6.83,1$$
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SK Lipová

%URGHNX
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TJ Sokol Mostkovice
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 NROR 0RUDYVNë %HURXQ ² 9HONi %\VWĝLFH
   %UDQN\  +RUQLFK  +UXEê äOXWp
NDUW\%DOiå=iOHãiN/DFPDQ±.RXSLO
 +RUQLFK  1RYRWQê  +DQi 39 ² 6ODWLQLFH
  %UDQN\: 9., 26. a 45. Typner, 33. a 36. Gábor
±5\ãDYê6YR]LOŠemro. äOXWpNDUW\32.
ýHUPiN0D]RXFK0DUiN±5\ãDYê
âNREUWDO'ROHåHO -HVHQHF²ãWHUQEHUNÅ%´
(1:0). Branka: %XULDQ 0RVWNRYLFH²ýHUQRYtU
SN   %UDQN\ 31. Šlambor  -DQþtN ± 
D+DYHONDäOXWpNDUW\6YRERGDŠlézar
+ĤOHN +DėRYLFH²6PUæLFH  %UDQN\
 6YRERGD  2WDYD  9HONë 7ëQHF ² +DėRYLFH
  %UDQN\'UiEHN.RYDĜtN±D
5R]HKQDO  *XED  5RQþiN  6WXFKOtN 
.UDMþRYLþ%H]XKO\MäOXWpNDUW\3RGLYLQVNê
*URIHN±%RKiþHN.UDMþRYLþ +QčYRWtQ
² 'RORSOD]\    Branka:  +ROXE äOXWp
NDUW\6RYD+ROXE.ĜLåDQ±0OþRFK
81. Dohnal.
3UĤEČåQiWDEXOND
 6ODWLQLFH
     
 +DQi39      
 9HONi%\VWĜLFH     
 .RåXãDQ\      
 +QČYRWtQ
     
 0RU%HURXQ      
 9HONê7êQHF      
 6PUæLFH
     
 'RORSOD]\      
0RVWNRYLFH      
+DĖRYLFH      
âWHUQEHUNÄ%³      
ýHUQRYtU
     
-HVHQHF
     

%UDQN\9HVHOND.XUIUVWäOXWpNDUW\25.
.UiO  =êYDOD  .RYiĜ ±  &KUDVWLQD 
Strnadel. * 2WDVODYLFH ² 5DGVODYLFH   
%UDQN\D&KYRMND'UPROD9RJO
.DOiE±%DURWäOXWpNDUW\5XV]y±
3DQiN +RUQt0RäWčQLFH²7RYDÿRY  
%UDQN\âHEiN±D3DV]âWLPSO
 =DWORXNDO äOXWp NDUW\ 17. Fröde – 63.
5XPSOtN-LUXãH 3LYtQ²9UFKRVODYLFHSN
(1:0). %UDQN\  %DUWRQtN ±  ěH]iþ äOXWp
NDUW\  3RVStãLO  9HUELFNê  9UED ± 
D+RUiNěH]iþ 7URXEN\².OHQRYLFH
SN  %UDQN\)UHKDU±âWČSiQHN
äOXWpNDUW\3HWUiã1ČPþiN6NRSDO
±  âWHSiQHN  'UHNVOHU  åHODWRYLFH ²
.RYDORYLFH    %UDQN\  -HPHOND ±
 D  (UQVW äOXWp NDUW\  ýWYUWQtþHN 
-HPHOND.UiO5\FKOtN±=DYDGLO
Otáhal.
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH      
 2SDWRYLFH      
 3LYtQ
     
 5DGVODYLFH      
 2WDVODYLFH      
 .OHQRYLFH      
 äHODWRYLFHÄ%³      
 7RYDþRY
     
 +0RãWČQLFH      
7URXEN\
     
ÒMH]GHF
     
ÒVWtÄ%³
     
9UFKRVODYLFH      

,%7ĜÌ'$6.83,1$$

6ORYDQĆHUQRYtU

NROR NRORÓMH]GHF²2SDWRYLFH  

PK 2:4

2:2
(1:2)

bor, Foret (50. Svoboda), Jančík, Šlézar, Kratina, Lacika.
Hrající trenér: Ondřej Milar.
Hodnocení hrajícího trenéra Mostkovic Ondřeje Milara se nepodařilo
Branky: 31. Šlambor, 80. Jančík – 1. získat.
a 28. Havelka. Rozhodčí: Hausnerová – Lasovský, Hruboš. Žluté karty:
6.+DĦRYLFH
2:0
57. Svoboda, 73. Šlézar – 64. Hůlek.
(2:0)
Diváků: 250.
7-6PUņLFH
Sestava Mostkovic: Zapletal – Hanák, Málek, Milar, Němeček, Šlam- Branky: 6. Sobota, 9. Otava. Roz-

 NROR 2OäDQ\ ² %URGHN X .RQLFH   
%UDQN\  6DPHN  3RVStãLO  0DUHN äOXWp
NDUW\  3RVStãLO  6DPHN  3RVNHU ± 
.RXGHOND  9UDKRYLFH ± 'UåRYLFH   
%UDQN\  6WXGHQê  'ROHåHO ±  ěHKXOND
äOXWpNDUW\-DPULFK-DQR'YRĜiN±
Srbený, 73. Solano. * 1čPÿLFHQ+²%URGHNX39
  %UDQN\6WXGHQêäXSND±.RUG]LN
 'YRĜiN  0DWRXãHN  -DQXUD  =ERĜLO
äOXWpNDUW\7RPHN'UåiOHN RED1  8UÿLFH
Å%´²3OXPORYÅ%´  %UDQN\3DXO
9RGiN+DORX]ND 'REURPLOLFH²9tFRY  
%UDQN\  .UDWRFKYtO ±  -HåHN  0OþRFK 
3OLVND äOXWp NDUW\ 45. Šoc  9iFODYtN 
.UDWRFKYtO±0OþRFKâREU 3WHQt².UDOLFH
Q+Å%´  %UDQN\D3HWUåHOD
.DZLMäOXWpNDUW\+ROLQND±%OXPD 7LäWtQ
²1H]DP\VOLFH  %UDQN\D0DUWLQHF
 0DWXOD ±  0DUWLQHF YO   1DYUiWLO äOXWp
NDUW\-DQVD±5XV
3UĤEČåQiWDEXOND
 %URGHNX39      
 9tFRY
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hodčí: Stloukal – Valouch, Borovička.
Žluté karty: 31. Hlavinka, 62. Otava.
Diváků: 100.
Sestava Smržic: Kintr – Kotlár (46.
Šnajdr), Kaprál (76. Tomiga), Pleva,
Luža, Žáček, Kalandřík (76. Kovář),
Kráčmar (62. Kratochvil), Šnajdr (46.
Obručník), Kotlár, Studený. Hrající
trenér: Ivo Zbožínek.
Hodnocení trenéra Smržic Ivo Zbožínka se nepodařilo získat.

jsme měli výborný, dali jsme dva
rychlé góly. Do poločasu jsme se ještě dvakrát prosadili. A bylo v podstatě rozhodnuto,“ poznamenal konický
trenér. Ten si navíc za rozhodnutého
stavu mohl dopřát hned patero střídání. „Jsem rád, že i kluci z lavičky si
zahráli porci minut a zápas jsme odehráli naplno až do konce,“ pověděl
pro Večerník Petr Ullmann. Celkově

Branky: 16. a 18. Jašíček, 34. Pospíšil, 45.
Kořenovský, 79. F. Bílý, 81. Vyroubal, 90.
R. Krása. Rozhodčí: Štětka – Šerý, I. Antoníček. Žluté karty: -. Diváci: 85
Sestava Konice: Hradečný – Ryp
(61. F. Bílý), F. Drešr, O. Procházka,
Vyroubal – D. Pospíšil (74. M. Drešr),
Kořenovský, J. Krása (74. R. Krása), M.
Škrabal – Kamený, Jašíček (64. Knoll).

MSDL ML.
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18. kolo: Jihlava – Baník Ostrava „B“ 0:1 (0:0).
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hodčí: Votava – Šerý, Vybíral. Žluté
karty: 13. Vrána, 29. Kušner, 77. Kubeša, 85. Hýža – 27. Hruban, 63. Preisler, 85. Skalník. Diváci: 70.
Sestava Kostelce na Hané: Bělka – L.
Grulich, Chytil, Lužný, Fink (73. Pavlíček) – Skalník, Kořenovský, Schvarz, Petrík (73. A. Grulich), Hruban – Preisler.
Trenér: Lubomír Keluc.

I.B třída skupina B

Branky: 11. F. Pospíšil – 22. a 64.
Nguyen, 68. Režný, 85. Goldscheid.
Rozhodčí: Majer – Kopecký, Horák.
Žluté karty: 39. V. Nejedlý, 57. D. Nejedlý – 79. Henkl. Diváci: 85
Hodnocení trenéra Kostelce
Sestava Protivanova: Piták – Kropáč,
na Hané Lubomíra Keluce:
D. Nejedlý, Ondroušek, Z. Pospíšil – D.
Sedlák, Růžička, V. Nejedlý, Musil – Při- „Utkání musím hodnotit pozitivně, protokryl (54. Dvořák) – F. Pospíšil (74. R. že kluci navázali na výkon z přípravy proti
Sedlák).
Trenér: David Novotný. Kralicím. Snažili se hrát fotbal, a to se přeneslo i do prvního mistrovského utkání,
Hodnocení vedoucího družstva
kdy jsme od první do nějaké sedmdesáté
Protivanova Josefa Pospíšila:
minuty byli naprosto dominantní na hřiš„Konečný výsledek odpovídá vývoji zápa- ti. Kdybychom kvalitněji zakončovali, tak
su. V prvním poločase jsme měli více pří- by byl tehdy stav asi 7:0. Potom soupeř
ležitostí. Zápas začal pro nás velice dobře, nakopával, snažil se to nějak korigovat.
ujali jsme se vedení 1:0. Bohužel jsme ne- V podstatě si ale nevytvořil žádnou stodokázali vedení udržet a brzy soupeř srov- procentní šanci. Na druhou stranu musím
nal. Mohli jsme ale v poločase pohodlně domácí pochválit za skvěle připravené hřišodskočit na 2:1. Nevyužili jsme příležitosti, tě, to se nevidí ani v dobrých klimatických
největší jsme měli ve 45. minutě. Bohužel podmínkách. Celkově jsem byl pak velmi
se tak nestalo a ve druhém poločase už byl mile překvapený přístupem našich hráčů,
soupeř lepší. Zaslouženě vyhrál, sice vyso- kdy od první minuty chtěli jít za vítězstvím,
kým skóre, ale zaslouženě.“
a to se povedlo. Nemám výtky. Případné
chyby plynuly z přemíry snahy, byl jsem
7-6RNRO%đORWtQ
tedy maximálně spokojený. Na tento vý0:3
kon je ale povinnost navázat. Nebude to
FC Kostelec
(0:1)
jednoduché, nejspíš budeme muset souna Hané
peře dobývat, protože Plumlov je zkušené
Branky: 22., 50. a 54. Skalník. Roz- mužstvo starších fotbalistů.“
(sob)

1:4
(1:1)
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SK Radslavice

Sokol Otaslavice

„Odehráli jsme dva rozdílné poločasy. V první půli jsme se nedokázali dostat do hry. Málo jsme
zahušťovali střed hřiště, čímž jsme
dávali soupeři hodně prostoru. Po
naší chybě v obraně jsme pustili
soupeře do samostatného nájezdu,
ten se pak s klidným zakončením
dostal do vedení. My jsme se dostali na míč až před koncem poločasu,
kdy už hra začínala trošku vypadat.
V šatně jsme si řekli pár věcí a hráči
je vnesli do druhého poločasu, kdy
jsme hned v první minutě srovnali.
Druhý poločas byl trošku ovlivněn
zraněním soupeře. Střídat musel
kvůli zlomenému malíčku brankář a po zranění kotníku i útočník.
Naše hra se každopádně zlepšila. Vytvářeli jsme gólové situace
i s přesným zakončením. Myslím,
že výsledek mluví za vše. Hráčům
musím za hru ve druhém poločase poděkovat a soupeři přeji brzké
uzdravení.“

Hodnocení trenéra
Otaslavic Jiřího Hona:

Branky: 46. Špaček, 54. a 58. Chvojka,
71. Vogl, 88. Kaláb – 15. Barot. Rozhodčí: Horák – Lizna, Dömisch. Žluté karty: 6. Ruszó – 83. Panák. Diváků: 75.
Sestava Otaslavic: Sika – Ruszó,
Maňák, Koudela, Hrazdíra – Gerneš
(76. Šatný), Chvojka, Vogl, Tkáč (80.
Gábor) – Drmola (86. Piňos), Špaček
(80. Kaláb). Trenér: Jiří Hon.

5:1
(0:1)

PK 3:4

Sokol Klenovice

).7URXEN\

– Valtr, Hýžďál, M. Svozil, Pospíšil, M.
Bartoník – J. Svozil, Frýbort (62. Konupka). Trenér: Pavel Valtr.
Sestava Vrchoslavic: Klesnil (46. R.
Panáček) – R. Fialka, Lakomý, Holub,
Gaťařík (90. Mitana) – Machálek, P.
Horák, V. Fialka, Jašek (68. M. Panáček)
– Řezáč, J. Horák. Trenér: Miroslav Panáček.
Branky: 16. Frehar – 41. Štěpánek.
Rozhodčí: Vláčil – Vojtek, Dokoupil.
Žluté karty: 32. Petráš, 72. Němčák,
83. Skopal – 62. Štěpánek, 77. Dreksler.
Diváků: 100.
Hodnocení trenéra Pivína Pavla
Sestava Klenovic: Dočkal – Bridzik,
Valtra:
Cetkovský, Rozehnal, Popelka – Pytela,
Dreksler, Všianský, Vacek – Štěpánek, „Těžko se to dnes hodnotí. Bylo znát,
že je to první ostrý zápas a podepsalo se
Borovský. Trenér: Vladimír Horák.
to na tom, byla vidět určitá nesehranost
Hodnocení trenéra Klenovic
i potíže s odskoky. Nechci říct, že to byl
Vladimíra Horáka:
úplně zápas blbec, ale asi jsme ho mohli
„První poločas byl celkem vyrovnaný. zvládnout lépe. Soupeř ale určitě ukázal,
Bohužel jsme tam v jedné situaci zaváhali že nechce být tím otloukánkem jako na
a dovolili jsme soupeři dostat se do vedení. podzim a bude jistě trápit více. My tam
Pak jsme ale soupeře dokázali zatlačit, ne- měli i další šance, ale ty kýžené branky
měli jsme vyložené šance, ale spoustu stan- jsme nedali, nakonec to tak skončilo
dardních situací. Po jedné z nich se nám remízou a druhý bod se nám podařilo
podařilo srovnat. Druhá půlka byla z naší urvat až na penalty. Kluci to odjezdili
strany jasně lepší. Měli jsme tam asi čtyři a musím je pochválit a určitě kvůli ztrátě
gólovky, ale už jsme další branku nepřidali jednoho bodu hlavy nevěšíme.“
a šlo se do penalt. Tam se nám podařilo zís- Hodnocení trenéra Vrchoslavic
kat bod navíc a jsme za ty dva z venku rádi,
Miroslava Panáčka:
obzvláště po tom fiasku minulý týden.“
„Myslím si, že to bylo poměrně vyrovnané utkání a typický zápas na začátku
6RNROY3LYtQđ
1:1
jara. My jsme dostali hloupý gól na za(1:0)
9UFKRVODYLFH
čátku, kdy jsme podcenili situaci a proPK 5:4
1946
hrávali jsme. Krátce po startu druhé půle
Branky: 17. M. Bartoník – 47. Řezáč. se nám ale podařilo srovnat a šance pak
Rozhodčí: Vachutka – Mašek, Horák. byly na obou stranách. Trochu mě mrzí
Žluté karty: 25. Pospíšil, 77. Verbický, ta červená karta, protože první žlutá byla
89. T. Vrba – 20. Řezáč, 54. a 74. P. Ho- za mě nesmyslná. O druhé nebylo porák. Červená karta: 74. P. Horák (V). chyb, ale předcházela ji ta první. A zbyDiváků: 150.
tek zápasu to ovlivnilo, kdy už byl Pivín
Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba (79. J. lepším mužstvem. A penalty zvládli lépe
Bartoník), T. Vrba, Verbický (79. Krejčí) domácí.“
(jaf)

1:1
(1:1)
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PROSTĚJOV V prvním jarním mistrovském zápase ve skupině „B“
I.B třídy Olomouckého KFS na
sebe narazila mužstva z čela tabulky
a na „ umělce“ až jiskry létaly.
Hosté ze Slatinic měli více ze hry, ale
Hanáci spustili v první půli střelecký
koncert. Už v 8. minutě zápasu dostal
domácí Typner přihrávku do vápna,
ale trefil pouze tyčku hostující branky.
O minutu později to však už bylo 1:0.
Mazouch přehodil dlouhým nákopem obranu hostů, ve které chyboval
stoper a Typner volně zasunul vedle
ležícího gólmana. Hosté se dostali do
šance Šemrem ve 22. minutě, ale jeho
střelu brankář Marák vyrazil. Hanáci
opět zahrozili ve 26. minutě, kdy Gábor obešel hráče, přihrál do volného
prostoru Typnerovi a ten střelou k tyči

zvýšil na 2:0. Ve 33. minutě unikl
rychlonohý Gábor, ale jeho nahrávku
vykopl skluzem hostující obránce bohužel přímo do Gábora a ten zblízka
zavěsil – 3:0. Ve 36. minutě utekl po
křídle s míčem Jakub Novák a přihrál
Gáborovi, který byl ve vyložené šanci
ve vápně faulován. Nařízenou penaltu
bezpečně k opačné tyči Kubíčkovy
branky proměnil Gábor – 4:0. Ve 45.
minutě Krupička přihrál Gáborovi
a ten našel volného Typnera, který
svým třetím gólem uzavřel skóre poločasu na 5:0. Hráči Slatinic odcházeli
do šaten jako „spráskaní psi“. Druhou
půli hosté ještě více přidali ve snaze
snížit velice nepříznivý stav. Podařilo
se jim to už ve 49. minutě Ryšavým.
V 53. minutě střílel z výborné pozice
hostující Pluháček, ale Marák jeho

SK Slatinice

Branky: 9., 26. a 45. Typner, 33. a
36. z penalty Gábor – 49. Ryšavý,
87. z penalty Svozil, 88. Šemro. Rozhodčí: Trávníček – Foral, Milek.
Žluté karty: 32. Čermák, 67. Mazouch, 86. Marák – 36. Ryšavý, 41.
Škobrtal, 73. Doležel. Diváků: 100.
Sestava Hané Prostějov: Marák –

5:3
(5:0)

Haná
3URVWđMRY

úmysl vystihl. V závěru zápasu se Marák „vrhl“ pod nohy hostujícího hráče
a z nařízené penalty snížil na 5:2 Svozil. V 88. minutě se ještě podařilo hráčům Slatinic snížit Šemrem hlavičkou
po rohovém kopu na přijatelných 5:3.
(ol, sob)

Hodnocení zápasu trenérem
Hané PV Danielem Kolářem:
„Z naší strany výborný první poločas, když nám stoprocentně vyšel
záměr nechat soupeře hrát s míčem
a být nebezpeční z protiútoků. Druhý poločas se nesl v územní převaze
hostů a také se jim podařilo několikrát skórovat, nicméně jsme ho
bezpečně dovedli do vítězného konce. Velká gratulace a dík patří všem
hráčům.“

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Hladký, Trnavský, Čermák, Martin
Kolář (83. Vitásek) – Jančiar (75.
Zatloukal), Mazouch, Krupička,
Jakub Novák – Gábor, Typner (92.
Kaprál). Trenér: Daniel Kolář.

HANÁ V SOUBOJI O ČELO ZVLÁDLA DÍKY PRVNÍMU POLOČASU

608 960 042

předplatné levněji

PROSTĚJOVSKO Velmi rozmanité výsledky přinesl první jarní fotbalový víkend v I.B třídě skupině „B“
Olomouckého KFS. A vesměs solidní pro zástupce Prostějovska. Hned dva totiž získali plný bodový zisk. Ale
popořadě. Na úvod je třeba zmínit prostějovskou Hanou, která nedohrávala podzim zrovna v pohodě. Nyní
ale zazářila a v přestřelce si pěti góly dokázala se soupeřem poradit (čtěte na jiném místě této dvoustrany –
pozn.red.). Výhru zaznamenal ale také Jesenec-Dzbel, který tak výrazně rozšířil svou dosavadní sbírku dvou
bodů. O jeden bodík se nakonec úspěšně porvaly i Mostkovice. Bez bodu ale naopak zůstaly Smržice, které
doplatily i na špatnou produktivitu.

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$$

Hodnocení trenéra Jesence-Dzbelu Jaroíra Krásy:

Hodnocení trenéra Určic
Petra Gottwalda:

„Ještě před zápasem jsem musel řešit zranění Grulicha, proto jsem ho musel nahradit Rotschedlem. Musel jsem taky střídat
Menšíka, který měl problémy s tříslem.
To nás trochu vykolejilo. Bohužel jsme
prohráli nezaslouženě. Měli jsme pět vyložených šancí. Slavonín měl možná jednu
náznak a jednu pološanci, ze které dal gól.
Bylo to tak 80 na 20, ale bohužel bez gólu
se nevyhrává. Takže jsme odjeli bez bodů.
Byli jsme lepší, agresivnější, měli větší chuť
po vítězství. Pokud ale aspoň z jedné, ze
dvou příležitostí nedáme gól, nemůžeme
pomýšlet na lepší výsledek.“

„Moje hodnocení bude takové, že to
borci odbojovali, odmakali. Jsem velice rád, že všichni znovu začali dostávat chuť na fotbal. Rád bych vyzdvihl
hlavně celou obranu a všechny hráče.
Sice to hodně bolelo, zejména některé.
Po tom půlroce jsme byli z vývoje takoví špatní. Snad ale toto vítězství vlije
týmu novou krev do žil.“
(sob)

).ÃWHUQEHUN
„B“

SK Jesenec Dzbel

TJ Sokol Konice

6.įHWđ]iUQD
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Branky: 12. Benelli. Rozhodčí:
Kundrát – Němec, Perutka. Žluté karty: 78. Semjon. Diváci: 99.
Sestava Určic: Sohlich – Bureš, Rus,
Zelina, Rotschedl – Handl, Menšík,
Slezák, Mariánek, O. Halouzka – Zapletal. Trenér: Petr Gottwald.

1:0
(1:0)

TJ Sokol Plumlov

prohrál taky Protivanov QRNCVKN[RQT¾åMW4CFUNCXKEÊO

Určice padly se Slavonínem, CåPCRGPCNV[d/GVNGq

Kostelec přehrál Bělotín, 2KXÊP\FQNCN8TEJQUNCXKEG

Branky: 9. Burian. Rozhodčí: Salva – Knoll, Vodák. Žluté karty: 72.
Dittrich, 92. Mikula. Diváků: 85.
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget – J.
Žouželka, Fidler, D. Mrňka, Burian – Furle
(78. Čížek), P. Mrňka, Růžička (46. L. Žouželka), Laštůvka – Faltýnek, Prokeš (85.
Campolina). Hrající trenér: Jaromír Krása.

1:0
(1:0)

byl po premiéře velice dobře naladěný. „Dneska musím kluky pochválit.
Všichni, kdo nastoupili, zápas odmakali,“ řekl prostě.
Konice může formu potvrdit o víkendu ve venkovním utkání s Lošticemi. Zápas začne v neděli 3. dubna
ve 13.00 hodin.
(sob)

7:0
(4:0)

Mostky plichtily, Smržice padly, Jesenec-Dzbel vítězný

Borci k tomu ale od začátku přistoupili zcela zodpovědně. Nenechali nic
náhodě. I ten výsledek hovoří za vše,“
konstatoval kouč Konice Petr Ullmann, který je sice v karanténě, utkání nicméně na dálku on-line sledoval
a taky svůj tým vedl.
Hned ze začátku mohl být spokojený: Konice se rychle dostala do vedení a soupeře přehrávala. „Začátek

0C×XQFLCTCUK-QPKEG\CUVąÊNGNC

Těžko na cvičišti, lehko v boji. Takové heslo si dávají trenéři napříč
soutěžemi a kluby, Konici nevyjímaje. I tak ale může být přechod mezi
zimní přípravou a ostrým zápasem
menším šokem. Nicméně Konice jej
dokázala zvládnout. „První utkání je
vždy důležité zvládnout, protože jsou
po zimě určité změny v kádru. Měl
jsem trochu obavy, jak si to sedne.

7-6LJPD/XWtQ
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Hané

I.B třída skupina A
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PROSTĚJOVSKO První jarní víkend v„A“-skupině I.B třídy Olomouckého KFS by se z regionálního pohledu dal nazvat jako
úspěšný. Bodovaly všechny čtyři kluby. Mezi sebou si body rozdělily domácí Pivín s Vrchoslavicemi, kde rozhodly až pokutové kopy o bodu navíc pro domácího favorita. Klenovice v neděli napravily reputaci z minulého týdne a dva body z Troubek
mají svou hodnotu. Už v sobotu se zadařilo Otaslavicím navázat na vydařený podzim, kdy po poločase nastoupily v daleko
lepším světle a otočily zápas s Radslavicemi.

WWW.VECERNIKPV.CZ
PROSTĚJOVSKO Mírnou převahu měly
na úvod fotbalového jara ve skupině „B“
I.A třídy Olomouckého KFS mezi týmy
z Prostějovska prohry. Nejhůře dopadl
Protivanov, který inkasoval čtyřikrát. Ani
u Určic se ale nečekalo, že prohrají. Ale
stalo se a za porážku 0:1 se Slavonínem jistě nejsou rády. Lépe se nedařilo ani Plumlovu. Ten padl v derby
s Čechovicemi, které tak zkušenému týmu Miroslava Takáče vrátily tři předešlé porážky (reportáž čtěte na
straně 35 – pozn,red.). Nejlépe ze všech zástupců Prostějovska ale dopadl Kostelec na Hané. Ten přehrál
herně i výsledkově Bělotín, když všechny branky Kosteleckých vstřelil Skalník.

I.A třída skupina B

0:2
Branky: bez branek. Rozhodčí: Sedláček – Slota,
Sokol
(0:1)
Winkler. Žluté karty: bez karet. Diváků: 222.
ĆHFKRYLFH
Sestava Kralic: Peka – Němčík, Hlačík, Hloch,
Jurtík – Studený, Šup – Kopečný (61. Troneček), Více v Rozhledně na str. 35
Škrabal, Baran – Cibulka (72. Merta). Trenér:
).6ODYRQtQ
Karel Trnečka.

0:0
(0:0)

Penaltový rozstřel pak zvládla pětice určených
střelců na obou stranách stoprocentně a rozhodnout tak musel až přídavek, v něm už uspěl jen
domácí celek. Domů si tak Kralice odvážejí jeden
bod a ztráta na předposlední Dolany je tříbodová. „Je to zápas s nulou. Což je pro nás určitý posun, že dozadu se to zvládlo. Klukům by tak snad
mohlo trochu stoupnout sebevědomí, se kterým
teď bojujeme. Každý bod se počítá a jsme za něj
rádi. Teď nás nečeká nic lehkého proti Ústí,“ díval
se už i směrem k nadcházejícímu duelu lodivod.
Domácí duel proti druhému nejlepšímu celku
tabulky z Ústí u Hranic je na programu v sobotu od 15.30 na fotbalovém stadionu v Kralicích.
(jaf)

-TCNKEGRąKXG\N[\.WVÊPCDQF

PROSTĚJOV Za normálních okolností by
byl bod z venkovního prostředí zřejmě vítaný.
V situaci Kralic je také, ale stále je to směrem k
záchraně málo. V Lutíně to byl duel dvou rozdílných poločasů, a zatímco v prvním udávali
tempo hosté, ve druhém mohli utkání zlomit
domácí. Jenže diváci se jediné branky nedočkali a rozhodly až penalty. V nich si bod navíc
nakonec připsal Lutín.
V prvním poločase se do vedení Kralice mohly
několikrát dostat, ale selhaly v koncovce. Na výkonu z první půle by se ale dalo do budoucích
utkání stavět. „V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem, měli jsme tam i tři velké příležitosti, bohužel se nám je nepodařilo proměnit.
Soupeř byl v prvním poločase bez nějakých větších šancí i bez náznaků,“ prozradil k prvnímu
poločasu nedělního střetnutí kouč Kralic Karel
Trnečka.
Ve druhém poločase se ale domácí zvedli a Kralice se opět začaly i trochu obávat o případný
bodový zisk. „Ve druhém poločase byl zase lepší
Lutín a měl nějaké šance. Nešlo o úplné tutovky,
ale těch závarů kolem naší branky tam pár bylo,
pro změnu jsme se zase k ničemu nedostávali my.
Celkově to tak byla zasloužená bezbranková remíza,“ doplnil dále Trnečka.

KONICE, PROSTĚJOV Vstup do jara jako řemen zažili fotbalisté Konice. Hned v prvním zápase potvrdili vynikající
podzim. Nedali totiž doslova soupeři ani „čuchnout“. Konečné skóre 7:2 mluví za vše. A při ne zcela jistém výkonu
Olešnice s outsiderem se zdá, že postup je tentokrát více na dosah než kdykoli jindy.

Branky: 22. Milar – 31. Šebesta. Rozhodčí:
Perutka – Šteier, Doležel. Žluté karty: bez karet.
Diváci: 100.
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Král, Milar,
Ráček – Bořuta (86. Vybíhal), Stryk, Hrabálek,
Musil (68. Vykopal) – Přikryl (55. Kovář), Bošek. Trenér: Pavel Růžička.

PK 5:3

1:1
(1:1)

rychlých kontrů nebezpeční. „Ve druhém poločase byl soupeř k výhře určitě blíže jak my,
takže si těch dvou bodů díky lépe zvládnutým
penaltám opravdu ceníme, protože dnes jsme
určitě šťastnějším mužstvem, na rozdíl od minulého týdne,“ dodal Růžička.
V dalším kole čeká na Lipovou venkovní
duel v Dolanech, které se v sezóně zatím trápí a případným vítězstvím by mohly pomoci i Kralicím. Duel má naplánovaný výkop
na 15.30 hodin.
(jaf)

MJ?FPP-ü@MJQ<

I.A třída skupina A

Krajský přebor pokračoval o víkendu 17.
kolem. V něm se v neděli na domácí půdě
představila Lipová, na kterou čekal Brodek u Přerova, a zde byla domácí družina
mírným favoritem. Ve velmi vyrovnaném
utkání, které nenabídlo příliš šancí, se ale
nakonec zrodila remíza, se kterou může být
o něco více spokojená Lipová, která k tomu
zvládla i penaltový rozstřel a získala tak další dva body do tabulky, kde jí nyní náleží
sedmá příčka.
Obě branky padly ještě v první půlhodině zápasu. Do vedení šli domácí po trefě Milara, na
kterou ale brzy odpověděl hostující Šebesta.
Pak už se branky diváci nedočkali a moc příležitostí k nim ani nebylo. „Hodně těžko jsme se
prosazovali do soupeřovy obrany jak v prvním,
tak druhém poločase, s jejich blokem jsme si
nedokázali poradit, takže těch šancí, ze kterých
bychom mohli přidat další branky, zkrátka nebylo,“ prozradil k utkání kouč Lipové Pavel
Růžička.
Ve druhém poločase se pak vítězství mohlo
překlopit spíše na stranu hostů, kteří byli z

PB SCOM
Krajský přebor muži

)DKJQµ?JH<U<?Q<=J?T proti

PROSTĚJOVSKO Nejvyšší krajská soutěž napsala sedmnácté pokračování. Na domácí půdě se tentokrát Lipové zadařilo a bere dva body za vítězství po penaltách, které
zvládla lépe než soupeř z Brodku u Přerova. Kralice chtěly napravit nevydařený vstup do jara v Lutíně, ale na branky se čekalo marně. Poslední celek tabulky pak penalty
nezvládl a bod navíc zůstal v Lutíně.
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Předseda klubu a trenér žáků Martin Musil nejen o fotbalovém boomu v Bedihošti

PROSTĚJOV Před čtyřmi lety padlo
rozhodnutí, že společně se pokusí se
Zdeňkem Hrubým obnovit mládež
v Bedihošti, která byla na bodu mrazu. Rozdali tak letáčky, nechali akci
vyhlásit ve škole i v obci a výsledek na
sebe nenechal dlouho čekat. Hned na
první trénink jich dorazilo sedmnáct
a nyní už mají v Bedihošti tři kategorie! Teď se budou snažit, aby jich bylo
do dalších let ještě více. K tomu jim
dle slov předsedy Martina Musila (na
snímku) pomáhají i různé projekty
od Fotbalové asociace i okresního
fotbalového svazu. Nově také oddíl
spolupracuje s 1.SK Prostějov a práce
trenérů je začíná být vidět. Jasně tak
společně s dalšími menšími kluby
ukazují, že fotbal jde v této elektronické době dělat i na vesnicích.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Jan
FREHAR

22032210425

yy Kdy přišel ten prvotní impuls provést něco s mládeží v Bedihošti?
„Je to zhruba čtyři roky, kdy jsme se rozhodli společně se Zdeňkem Hrubým,
že budeme chtít udělat pro místní děti
nějaký spíše kroužek, kde bychom zatím jen trénovali a nehnali se do soutěží.

Když vám přijedou profi trenéři, kteří přesně vědí,
co a jak je potřeba s kterou kategorií řešit, tak to
vnese úplně jiný pohled na danou věc. Je tam pak
patrný daleko větší respekt od dětí, protože na nás
už jsou přeci jen zvyklé a nedovolí si proti něčemu
odporovat. Určitě bych to všem jen vřele doporučil...
Začali jsme tak starší přípravkou s tím, že
uvidíme, kolik dětí o to bude mít zájem.
Vyhlásili nám to v základní škole i obecní
úřad a dětem jsme rozdali nějaké letáčky.
Na první trénink dorazilo hned sedmnáct dětí, tak jsme to dali nějak dohromady a díky velkému počtu dětí jsme už na
jaře přihlásili mužstvo do soutěže, kde se
nehrají přípravky tabulkově, takže jsme
začali už tím jarem 2019. Od té doby
se kluci posouvali stále nahoru a k nim
přibývali další, takže se těch kategorií postupně podařilo udělat daleko více.“
yy Začínali jste se sedmnácti dětmi.
Kolik jich nyní evidujete?
„Z těch úplně původních sedmnácti
nám jich u toho zůstalo šestnáct a většina z nich je nyní v žákovských kategoriích, už se pomalu budou přesouvat do
dorostu. Jinak jich nyní máme celkově

zaregistrováno už přes čtyřicet, ale pak je
tu ještě další dvacítka, která ještě registrována není, u některých se jedná o nízký
věk, u dalších, že zatím ještě váhají, zda
budou pokračovat i do soutěžních utkání. Ale věříme, že postupně budou i oni
přibývat. Jednou se nám jich tu sešlo přes
šedesát, a to už byl opravdu mazec.“
yy Následovala původní sedmnáctku
více jejich kamarádi, nebo napomohly jiné faktory?
„Hodně to bylo o tom, že kluci i holky,
kterých máme nyní zaregistrovaných
sedm, začali postupně chodit sami od
sebe. Ať už o tom dostali zprávy od svých
vrstevníků a kamarádů, nebo se o tom
někde doslechli a hledali pro sebe sportovní vyžití. K tomu k nám také občas
přišel někdo i z jiného klubu, že se mu
tam třeba nelíbilo, nebo kvůli stěhová-

ní a měl to k nám blíž. Postupně to tak
rostlo. Hodně se spolupracuje takto
třeba s Kralicemi, které určité kategorie
neměly, nebo se k nám vrací i kluci, kteří
nenašli stálé místo v sestavě Prostějova.“
yy Pak jste také využili možnosti projektu Můj první gól. Jak tato akce dopadla a přilákala další zájemce?
„Ano, to už bylo v době, kdy to bylo
poměrně rozjeté. FAČR se ale postaral
o propagaci a vědělo se o tom dopředu
nejen u nás na obci, což velmi pomohlo
základnu dál navýšit.“
yy Kromě této akce úzce spolupracujete i s okresního fotbalovým svazem
a pořádáte i různé modelové tréninky. Jaká je to pomoc v současné situaci
i do budoucna?
„To je obrovská pomoc pro všechny, kteří fotbal chtějí dělat. Vyškolení a zkušení
trenéři u mládeže tak ukážou dětem, ale
i trenérům, jak s nimi správně pracovat.
Na co klást důraz, kde je nejvíce rozvíjet
během tréninků. I nám celkově otevřeli
oči, protože co si budeme nalhávat, děláme to ve volném čase a neměli jsme
žádné předchozí zkušenosti. Navíc jsme
to dělali ve dvou lidech pro tři kategorie.
Teď už jsme na to sice čtyři, ale pořád je
to na počet mužstev málo.“
yy Okresní fotbalový svaz i ten krajský pořádají tyto akce v pravidelném
intervalu, ale v mnoha klubech se
zájem o modelové tréninky neprojevuje. Čím to a doporučil byste je
ostatním?
„Určitě bych to všem jen vřele doporučil.
Je to zkrátka úplně něco jiného. Když
vám přijedou profi trenéři, kteří přesně
vědí, co a jak je potřeba s kterou kategorií
řešit, tak to vnese úplně jiný pohled na
danou věc. Je tam pak patrný daleko větší
respekt od dětí, protože na nás už jsou
přeci jen zvyklé, nedovolí si proti něčemu odporovat, takže i pro ně je to zajímavá škola do další práce. Zkrátka si myslím,
že to může v řadě klubů jen pomoci dané
problematice.“
yy Zmiňoval jste, že jste na celou mládež čtyři. Vnímáte, že dětí, které by
chtěly sportovat, je stále dost, ale spíše
nejsou ti, kteří by se jim věnovali?
„Určitě to tak je, o tom se nedá ani polemizovat, protože aktivních dětí je stále
dostatek, a když je jim věnovaná péče, tak
u těch koníčků zůstanou. A je jedno, jestli
se bavíme o fotbale, či jakémkoliv jiném
sportu. Často to ale naráží právě na nedostatek trenérů a těch, kteří se jim věnují. Je
to často vidět i u nás na hřišti, kde trénuje
každá kategorie dvakrát v týdnu, občas se
na hřišti potkávají i tři mužstva. A když to
děláte ve čtyřech lidech, tak se občas stane, že někdo zkrátka nemůže. Najednou
má některý z trenérů na starost hned dvě
kategorie, a to se zcela upřímně nedá stíhat. Kdyby trenérů bylo víc, tak můžeme
trénovat denně, protože děti by za to byly
rády.“
yy Tuším, že některé děti tam jsou
stejně denně.
„Ano, to je pravda, protože někteří kluci chodí pravidelně ze starší přípravky

pomáhat mladším žákům a mladší žáci yy Hodně si v poslední době pochvazase těm starším. Takže to se pak prolí- luje spolupráci s vaším klubem třeba
ná i v trénincích. Dalo by se říct, že třeba vedení mládeže Prostějova. Jak jste
spokojeni vy?
„Spolupráce je opravdu na velmi dobré
úrovni, s Matějem Vybíhalem máme
skvělý vztah. Hrávali jsme proti sobě fotbal, takže se známe dlouhou dobu. Mohl
jsem se na něj obrátit s čímkoliv, už když
dělal Grassroots trenéra, kterého teď zastává David Pekař, a i tam je ta spolupráce
více než dobrá. V kontaktu jsme i nyní,
kdy to vede v Prostějově. Oběma můžu
kdykoliv zavolat a pořešit to, co potřebuji. Tak by to mělo fungovat
všude. Na ani jednoho z nich
nemůžu říct něco špatného.
Od tréninků až po pomůcky
či další rady zcela bezproblémové a korektní jednání.“
yy Platí to stejné pak i na
úrovni klubů v rámci regionu? Neregistrujete
třeba nějaké problémy?
„Musím říct, že mě nic
takového nenapadá.
Domnívám se, že všechno funguje správně. Je vidět, že kluby chtějí hlavně
to, aby se děti hýbaly a fotbal je bavil, což je prvořadé.
Že bychom si házeli klacky
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW pod nohy, neregistruji. I na
případných přestupech se dá
zhruba třetina z nich je na hřišti opravdu v pohodě domluvit v drtivé většině příminimálně čtyřikrát do týdne.“
padů. Bylo by kontraproduktivní, kdyby
yy Jak je to pro vás náročné skloubit to bylo jinak, protože něčemu bránit hráčasově? Je to sice volnočasová aktivi- čům v mládeži by nebyla dobrá vizitka
ta, ale času to zabere jistě hodně.
pro nikoho.“
„Náročné na čas je to opravdu hodně. yy Hodně se pak hovoří i o starších
Myslel jsem si, že když ukončím svou žácích, kde se vede polemika, jestli by
aktivní kariéru, tak na všechno bude času i oni měli hrát jen na polovinu hřiště.
dost, ale rychle jsem se z té mylné před- Co by se s tím dalo udělat a vidíte to
stavy dostal. (smích) Opak byl pravdou. taky jako problém?
Zatímco dříve jsem na hřišti byl třikrát „Je to určitě věc do diskuse, protože
v týdnu i s víkendovým zápasem, tak teď u těch starších už se začíná lámat chleba
tam bývám šestkrát do týdne. Ale musím a hrát to v sedmi hráčích na polovinu je
říct, že s prací i rodinou to lze skloubit. Já zvláštní. Kluci pak postoupí do dorostu
dělám na živnost, takže si to dokážu při- a mohou už naskakovat za muže a na
způsobit tak, abych vyhověl sobě, práci, velkém hřišti vlastně vůbec nevědí, co
rodině i dětem.“
mají dělat, protože to je úplně jiný sport.
yy Jak to vidíte do budoucna? Boom Někde to už kluby řeší tím, že se hraje
je postupně znát u mladších kategorií. alespoň od vápna po vápno a hřiště je
Je to signál pro skomírající fotbal na delší i širší, to je zřejmě jedna z cest, jak
vesnicích?
alespoň částečně přechod udělat jedno„Určitě je to naděje, která snad neskončí dušší.“
jen nějakými řečmi, ale bude se v tom yy Jaké budou závěrem nejbližší cíle
nadále pokračovat, jak se to v určitých v Bedihošti?
klubech děje a přibývá jich. Můj sen už „Určitě jsou to již zmiňovaní dorostenci,
do příští sezóny je založení dorostenec- které budeme chtít založit snad už od
kého celku, který tu dlouho nebyl. Bu- další sezóny, kde budeme muset vyřešit
deme tam mít nějaké kluky, kteří vyšli už případné spojení s někým z okolí. To je
loni a nyní se chodí připravovat s muži, pro nás prvořadý cíl a postupně tak dopldo toho je doplní letošní starší žáci. Do ňovat i muže. Další věcí, co nás nyní čeká,
příštího roku, pokud u toho ti kluci vydr- bude pořádání turnajů pro všechny tři
ží, bychom měli mít dobrý základ. A do- kategorie, které se odehrají na přelomu
rostenecké mužstvo je takovým základ- června a července. A samozřejmě i nadáním předpokladem pro muže.“
le chceme rozšiřovat naši základnu.“

vizitka
MARTIN MUSIL
✓ narodil se 16. března 1982 v Prostějově
✓ je ženatý, má dvě děti
✓ vyučil se truhlářem, čemuž se věnuje
v rámci živnosti
✓ fotbalu se aktivně věnoval od mladistvého věku
✓ kromě Sokola Bedihošť nastupoval v Lipové, Výšovicích,
Smržicích, Kostelci či Zdětíně
✓ v roce 2018 se rozhodl obnovit mládežnický fotbal v Bedihošti,
začínal s kolegou Zdeňkem Hrubým a mládeži se věnují stále
✓ v současné době mají v oddílu čtyři kategorie a chtěli by je
do budoucna ještě rozšířit
✓ osobně se nyní věnuje především starším žákům,
kromě toho zastává ve fotbalovém Bedihošti i funkci předsedy
zajímavost: jeho velkou zálibou je rybaření, rád si tak odpočine
a vyčistí hlavu.

FOTBAL

ŠAMPI N
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KOLA

připravila sportovní redakce Večerníku

TJ TIŠTÍN
První domácí střetnutí po dlouhé době v azylu právě v Nezamyslicích, které
byly prvním soupeřem na nově zrekonstruovaném hřišti, a hned výhra. Hráči
Tištína tak i díky posílené sestavě ukázali, že se ještě o udržení v soutěži chtějí
poprat a šest bodů ztráty už vypadá daleko lépe.

SM LÍK
KOLA
62.2/'5l29,&(
Fotbal přináší radosti i zklamání a po derby ve Vrahovicích převládal
v kabině Držovic spíš smutek. I přes dobrý výkon a mírnou převahu se jim
totiž na soupeře vyzrát nepodařilo a zradila je koncovka. Tři body tak
zůstaly domácím.

PROGNÓZA NA 14. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
VS.

Brodek u Konice

Vrahovice

Tip
Brodek u Konice doma umí a na těžším terénu po zimní pauze bude Veèerníku:
určitě lépe připraven než hostující Vrahovice. O svém vítězství ale
2:1 PK
domácí rozhodnou až po penaltových kopech.

'UzRYLFH
Urèice „B“
Tip
VS.
Domácí kulisa požene Držovice k dalšímu vítězství a udržení se mezi Veèerníku:
nejlepšími celky. Rezerva Určic se sice bude snažit zlepšit venkovní vý4:1
sledky, v prvním zápase jara to ale ještě nepřijde.
Plumlov „B“

VS.

Ptení

Tip
Záloha Plumlova nebude chtít navázat na nepříjemnosti z úvodu Veèerníku:
soutěže a udržet si bodový průměr i na jaře, proti Ptení jí další tři body
2:0
dodají už potřebný klid ve středu tabulky.

Brodek u Pv
Olšany u Pv
Tip
VS.
Tady by zřejmě nemělo být o čem. Už na podzim Olšany doma trápit Veèerníku:
dokázaly, ale proti Brodku si ani neškrtly. Dá se čekat, že podobný scé6:0
nář přijde i venku, kde výsledky hostů nejsou už vůbec dobré.
Kralice „B“
Nezamyslice
Tip
VS.
Šlágr víkendového programu. Dva celky bojující o bronzovou příčku Veèerníku:
si to rozdají navzájem. Na půdě Kralic půjde o vyrovnaný souboj, ve
3:1
kterém ale všechny body urve zkušená domácí enkláva.
Tištín
Dobromilice
Tip
VS.
Poslední celek tabulky odehraje i druhý zápas jara na domácí půdě a znovu Veèerníku:
přijede nedaleký soupeř, Dobromilice budou chtít tabulkou vzhůru a do
1:3
Tištína, který ale v jarní premiéře překvapil, pojedou pro povinné body.
Vícov

VS.

Nìmèice nad Hanou

Tip
Vícov si nebude chtít žádné ztráty připouštět. Teď jej čeká první do- Veèerníku:
mácí zápas proti Němčicím. A ztráta bodů skutečně nepřijde a bude
3:0
to relativně v suchém triku. Hosté pořád nejsou tím týmem, jak bývali.

VÝROK

KOLA

KAREL VLACH

„Tři nula s Plumlovem bereme.
Konečně trochu normální výsledek
s tímto soupeřem a za tři body jsem rád.“

ZAJÍMAVOST

Prozradil po hladké výhře
a udrženém čistém kontu
proti rezervě Plumlova
kouč Určic Karel Vlach.

KOLA
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Kromě dvou remízových utkání nebylo na dalších stadionech co řešit a domácí si připsali poklidné výhry. Všechna tato mužstva si pomohla velmi dobrým
vstupem do zápasu, kde do patnácté minuty vedly celky minimálně o dvě branky. S takovým nástupem na domácí půdě museli být trenéři spokojeni.

POŘADÍ KANONÝRŮ
1. - 3.

Švéda Zdeněk
Neděla Tomáš
Javořík David

(Brodek u PV)
(Dobromilice)
(Určice B)

15 branek

4.

Vodák Petr

(Určice B)

14 branek

5.

Novák Petr

(Ptení)

13 branek

6. - 7.
8. - 9.

Petržela Roman (Kralice B)
Samek Matěj
(Olšany)
Hrabal Patrik
Bross Petr
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(Němčice)
(Držovice)

ROZHOVOR S ROMANEM
PETRŽELOU ČTĚTE
NA STRANĚ 34

11 branek
10 branek
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Ptení kousalo až do konce,
nuly se však nezbavilo
PTENÍ Solidní fotbalový zážitek servírovali v neděli odpoledne fotbalisté Ptení a Kralic na Hané „B“. V rámci předehrávaného 26. kola II. třídy Okresního fotbalového přeboru se utkali na vyprahlém ptenském
trávníku. A spolu svedli náramnou bitvu okořeněnou spoustou šancí,
několika tyčkami i opakovanými hádkami zejména hostujícího týmu
s rozhodčím. Zápas byl vyrovnaný po většinu prvního poločasu. Před
a krátce po přestávce však hosté vstřelili dvě branky, které je uklidnily
a výrazně jim pomohly ke konečnému ovládnutí duelu.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
První jarní zápas už od začátku nabízel
zajímavé momenty. Ve 12. minutě šel
Hon sám na bránu, nicméně neprostřelil
vyběhnutého brankáře a poslal míč mimo
druhou tyč. Po čtvrthodině hry naopak
měli velkou možnost hosté, Havlíček
ale poslal míč z voleje zblízka pouze do
brankáře. Krátce poté naopak měli znovu
šanci domácí, tentokrát z hranice vápna.
Nicméně skóre se neměnilo. I další minuty nabídly ofenzivně vedený fotbal, a to
z obou stran. Z dálky to zkoušel Roman
Petržela, minul tyč. Pěknou akci domácích chtěl zase zakončit Holinka, jeho
střela ale byla sražená mimo. V 18. minutě
mohl nastat důležitý moment. Po faulu
získali domácí standardku z osy a dobré
vzdálenosti. Míč ale následně letěl vysoko
nad. Následně si oba celky vyměnily velké
šance. Ani Petr Novák, ani Ondřej Petržela ale v zakončení hlavou nebyli přesní.
Emoce pak běsnily na hřišti ve 32. minutě,
kdy si pro faul do vápna došel Daniel. Následná standardka k zásadnímu ohrožení
brány domácích ale nevedla. Pak už hrozily jen kralické „béčko“. Nejprve Roman
Petržela po dobrém rohu poslal míč vedle,
posléze už ale branku tentýž hráč vstřelil,
míč se po centru odrazil od zadnice jednoho z domácích hráčů. Místo dezorien-

tovaného plejera se k němu dostal Petržela a s gustem poslal balón do růžku – 0:1.
Po přestávce se vrátily celky k aktivní hře.
Jergl byl sražen na hraně vápna, z následné standardky ale domácí nevyrovnali.
Sice zazvonila pravá tyč a následně ještě
spojnice, nicméně krátce poté z protiakce poslal Roman Petržela po centru ze
strany míč rovněž do tyče, odsud se ale
odrazil do brány – 0:2. Domácí ale hrozili dál. V 61. minutě měli hosté plné ruce
práce, když po dobře kopnuté standardce
museli vytrvale bránit. Akci utnula střela
z úhlu od Holinky – do brankáře. Podobně se vedlo krátce nato na druhé straně
Kralicím. Tempo hry na chvíli polevilo,
nicméně záloha Kralic měla připravený
ještě jeden úder. Kawij se totiž na ose dostal k míči a dobře mířenou ranou nedal
brankáři šanci – 0:3. Krátce nato navíc
zblízka nastřelil Roman Petržela tyč. Poté
hosté přestali na chvíli útočit a umožnili
tak Ptení, aby se pokusilo o zkorigování.
Kučera to zkusil z dálky, Miler si ale míč
pohlídal. Šmída pak z dobré pozice v 78.
minutě dával vedle. Ptení se snažilo, bojovalo, nebylo to ale nic platné. Dobrou
ukázkou byla snaha Petra Nováka, který si

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

1P÷EQXÊEGPCOÊéKD[N[XWVM¾PÊ-TCNKEGPKEOÆP÷2VGPÊUKTQXP÷åX[VXQąKNQR÷M
PÚEJR¾TwCPEÊ
Foto: Michal Sobecký
příliš potáhl míč, nedostal se ke střele. Ba- Největší šanci mohl mít dvě minuty před
lón ztratil a hned vzápětí fauloval. Domácí koncem Kučera, kterému se ale nepovedla
měli kopec smůly, Kralice navíc dobře brá- dorážka standardní situace. Brankář Miler
nily a nepouštěly moc soupeře do vápna. tak ze souboje vyšel bez ztráty kytičky.
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FC Ptení – FC Kralice na Hané „B“
Branky:  D  3HWUåHOD  .DZLM 5R]KRGÿt Heger
±*UXOLFK6WUDFKRĖåOXWpNDUW\+ROLQND±%OXPD
'LYiNĥ
Sestava Ptení:
Sestava Kralic na Hané:
*UXOLFK ± .RKRXW +UDEDO 6 'ROHåHO /iWDO ± 0LOHU ± %OXPD 8OLþQê / 3HWUåHOD 'RNRXSLO
3RVStãLO+ROLQND1HYUODâPtGD±+RQ31RYiN ± 5 3HWUåHOD +DYOtþHN .DZLM 'YRĜiN ± 5
6WĜtGDOL0'ROHåHO9\URXEDO3ĜLNU\O=1RYiN 3HWUåHOD'DQLHO6WĜtGDO=DWORXNDO
&KOXS-HUJO.XþHUD
Trenér: .DUHO9ODFK
Trenér:-LĜt1ČPþtN

0

(0:1)

3

Pozápasové hodnocení trenérù
Karel VLACH – FC Ptení:
„Přijelo nám devatenáct hráčů, přijeli všichni,
super, paráda. Měli jsme tři šance, nedali jsme tři
góly. Oni z jedné dali gól, pak druhý a nebylo co
řešit. Tak jsme dali příležitost všem hráčům, aby
si zahráli. Ale doma prohrát 0:3, to je špatné...“

Jiøí NÌMÈÍK – FC Kralice na Hané „B“:
„S výsledkem jsme samozřejmě spokojeni, obzvlášť když jsme do zápasu šli
v jedenácti lidech… Kluci nám nechodí, někteří jsou nemocní. Byli jsme rádi,
že jsme složili sestavu a bylo znát, že jsme se viděli poprvé pomalu až na hřišti.
Hlavně v prvním poločase, ve druhém už to bylo lepší. My tam máme fotbalisty, takže herně jsme na tom zase tak špatně nebyli. Ale ideální to nebylo.“

předehrávané 26. kolo PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE
Olšany
Brodek u Konice

3:0
(1:0)

Branky: 3. Samek, 62. A. Pospíšil ml., 86. Marek.
Rozhodčí: Procházka – Milar, Weiser. Žluté
karty: 25. A. Pospíšil, 50. Samek, 61. Posker – 42.
P. Koudelka.
Diváků: 117.
Sestava Olšan: Bokůvka – Keluc, J. Pospíšil,
Hansl, Posker – Samek, Koleňák, Hemerka,
Lobodáš – A. Pospíšil ml. – A. Pospíšil. Střídali:
Marek, Rokyta, Augustin, Míška, Dočkal, Elner.
Trenér: Antonín Pospíšil.
Sestava Brodku u K.: K. Grepl – Hloušek, H.
Burget, Možný, Blatner – P. Koudelka, Kschwend, J. Burget, Z. Koudelka – Müller, Zemánek.
Střídali: Kalabis, M. Grepl, Vičar.
Trenér:
Radovan Vičar.
Pohledem trenérů:
Antonín Pospíšil: „S výhrou panuje určitě
spokojenost. Brodek byl před námi a podařilo
se nám k němu dotáhnout. Každý domácí zápas, který vyhrajeme, je pro nás hodně důležitý,
protože záchrana jistá není. V dnešním zápase si
myslím, že jsme měli o něco více ze hry. Hrálo se
na těžším terénu po zimě a hodně to odskakovalo. Nám se ale podařilo vstřelit první branku a ve
druhém jsme to dobře zavřeli a hrozili z brejků.
Těch šancí jsme měli určitě více a zaslouženě
jsme brali tři body.“
Radovan Vičar: „Zápas ovlivnil začátek utkání,
kdy jsme inkasovali hned ve třetí minutě. Domácí poté působili klidnějším dojmem a měli
více ze hry. Po půlce poločasu jsme se vzpamatovali a řekl bych, že i převzali otěže hry a měli
více šancí. Vyrovnat mohl Zemánek, ale těsně
minul. Druhý poločas jsme možná měli opticky
více ze hry, ale domácí hráli dobře organizovaně
a do žádných vyložených šancí nás nepouštěli.
Sami hrozili z brejků a dva z nich se jim podařilo
proměnit.“

Vrahovice
Držovice

2:1
(1:1)

Branky: 16. Studený, 48. Doležel – 26. Řehulka.
Rozhodčí: Protivánek – Kaštyl, Jurníček. Žluté
karty: 25. Jamrich, 65. Jano, 87. Dvořák – 60. Srbený, 73. Valina.
Diváků: 120.
Sestava Vrahovic: Rubáček – Vybíral, Petík,
Prucek, Vitásek – Jano, Fabiánek, Jamrich – Dvořák, Studený, Němec. Střídali: Varga, Doležel,
Kovačevič, Bukovec, Dospiva.
Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Držovic: Lošťák – Koutný, M.Valenta,
Furmanets, Kučera – Srbený, Šťastný, Hodulák,
S. Valenta – Valina, Řehulka. Střídali: Budaj, Krčmář, Valach, Kolkop. Trenér: Jindřich Skácel.

Pohledem trenérů:
David Mezuliánek: „Dneska to bylo velmi ubojované utkání. Nebylo to moc o fotbale, ale spíš to
byl boj. Šance byly na obou stranách, sportovně
však musím říct, že více si jich vypracovali hosté,
dnes s námi hrálo i štěstíčko. Opravdu tak především vybojované tři body.“
Viktor Šťastný: „Myslím si, že jsme byli v zápase
jednoznačně lepší v prvním poločase. Bohužel
jsme ale nedokázali proměnit šance, které jsme
měli, a soupeř dokázal své dvě velké šance využít.
Výkon z naší strany rozhodně špatný nebyl, ale
když nebudeme proměňovat šance, tak nemůžeme bodovat.“

Dobromilice
Vícov

1:3
(0:2)

Branky: 68. Kratochvíl – 6. Ježek, 41. Mlčoch, 58.
P. Pliska. Rozhodčí: Januš – Bažant, Stříž. Žluté
karty: 45. Šoc, 49. Václavík, 87. Kratochvíl – 63.
Mlčoch, 86. Šobr. Diváků: 145.
Sestava Dobromilic: Drnovský – Bako, Nosek,
Ryška, Kubíček – K. Rochla, Šoc, Fialka, Václavík
– Kratochvíl, Neděla. Střídali: Selucký, Richter,
Širila. Trenér: Michal Rochla.
Sestava Vícova: Brabec – Mlčoch, Humpolíček,
Chytil, Dostál – Rajnoha, Látal, Ježek, Rozsíval –
P. Pliska, Pagáč. Střídali: M. Pliska, Šobr, Bartlík,
Sovík. Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Vyhrálo lepší mužstvo. My
jsme k tomu zápasu přistoupili laxně už od
prvních minut. Podpořila to i chyba gólmana
a pak už to byla z naší strany vyloženě bída,
soupeř byl jasně lepší. Ani po prvním poločase, kdy jsme si něco řekli, tak nenastala žádná
změna. Bohužel se už musíme dívat dál. Jediné, co mě trochu mrzí, je chování hostujících
fanoušků, kteří se akorát hádali a pořvávali
sprostě na všechny okolo. Hrajeme to pro zábavu a toto na zápasy nepatří. Fandit rozhodně, ale trochu slušnosti by neuškodilo.“
Miroslav Krutovský: „Měli jsme ze zápasu trochu obavy. Oproti minulému týdnu nám ze sestavy vypadli hned čtyři hráči a viděli jsme minulý
týden, že soupeř umí zle zatopit. Hodně nám ale
pomohlo, že nám vyšel vstup do utkání, kdy jsme
brzy vstřelili branku, pak jsme si vytvořili i mírný
tlak. Celkově jsme první poločas zvládli a do konce poločasu jsme zvýšili na dvě branky. To nás
uklidnilo a druhý poločas proběhl v podobném
duchu a od nás to byl dnes vydařený výkon.“

Němčice nad Hanou
Brodek u PV

2:5
(0:2)

Branky: 61. Studený, 83. Župka – 6. Kordzik, 40.
Dvořák, 56. J. Matoušek, 80. Janura, 90. Zbořil. Rozhodčí: V. Minx – R. Minx, Procházka. Žluté karty:
68. Tomek, 85. Držálek (oba N).
Diváků: 45.
Sestava Němčic: Chmelař – Řezáč, Držálek, Navrátil, Tomek – Jordán, Župka, Vyroubal, Korčák
– M. Hrabal, P. Hrabal. Střídali: Studený, Dorňák, Vrána, Buček, Kočí. Trenér: Pavel Voráč.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L. Frys, O.
Frys, Bureš, Zatloukal – Kordzik, Harazin, Matoušek, Dvořák – Švéda, Janura. Střídali: Marek
Mudrla, Martin Mudrla, Nehera, Jelínek, Zbořil,
Crhonek.
Trenér: Vít Hochman
Pohledem trenérů:
Pavel Voráč: „Hráli jsme proti prvnímu celku,
takže jsme chtěli co nejdéle udržet bezbrankový
stav, abychom je trochu znervózněli, ale už ve
čtvrté minutě jsme prohrávali a trochu se nám to
rozbilo. Pak jsme ještě v první půli dostali druhou
branku a Brodek nějakou převahu měl, přece jen
je vidět, že nevede tabulku náhodou. Do druhé
jsme chtěli trošku zdramatizovat, ale zase jsme nemohli otevřít hru. Spíše to tak bylo o tom klást co
nejdéle odpor a pomalu se připravit i na další těžký
duel ve Vícově. Brodek dnes po zásluze vyhrál.“
Vít Hochman: „Řekl bych, že bylo jasně vidět,
že se jedná o první zápas jarní části. Dneska tomu
z naší strany chyběla určitá lehkost a nabídka.
V prvním poločase to ještě tak vidět nebylo, ale
druhý se nám podle mě opravdu nevydařil z tohoto hlediska a nebyl to ten výkon, jaký jsme si
představovali. Ale vážím si toho, že to kluci uhráli,
i když to mělo k optimálnímu výkonu daleko, to
dělá velká mužstva. Ještě bych chtěl popřát prostějovské fotbalové legendě a bývalému trenéru
Brodku u Prostějova Mirkovi Hodinovi hodně
štěstí a zdraví k jeho kulatým narozeninám.“

Tištín
Nezamyslice

3:2
(2:1)

Branky: 10. a 90. Martinec, 45. Matula – 36.
Martinec (vlastní), 51. Navrátil. Rozhodčí: Horák – Protivánek, Kordzik. Žluté karty: 81. Jansa
– 85. Rus.
Diváků: 250.
Sestava Tištína: Koutský – Pátík, Bosák, Martinec, Stančík – Rudolf Návrat, Hamala, Matula, Hýsek – Robin Návrat, Jansa. Střídali: Hanák, Rehák,
Kuča, Varga, Václavíček. Trenér: Rudolf Návrat.
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Spiller, Král, Oulehla, Machálek – Otáhal, Dočkal, Špička, Rus,
Stejkora – Svoboda. Střídali: Navrátil, Přikryl,
Hájek, Kopřiva.
Trenér: Marek Pavelka.
Pohledem trenérů:
Rudolf Návrat: „Musím říct, že prvních třicet
minut to bylo hodně vyrovnané utkání, kde se
nám podařilo po rohovém kopu dostat do vede-

ní zásluhou Kuby Martince. Po těch třiceti minutách nás ale začal fyzicky soupeř přehrávat, přeci
jen na ty mladé kluky jsme zkrátka nemohli stačit
po celý zápas a podařilo se jim vyrovnat, když si
míč nešťastně srazil do branky opět Kuba Martinec. Krátce před poločasem jsme se ale znovu
vrátili do vedení. Ve druhém nás soupeř tlačil
a měl více ze hry. Podařilo se mu brzy vyrovnat
a už to bylo více méně na jednu bránu. My jsme
to však ubránili i se štěstím a v poslední minutě
dali vítěznou branku. Určitě jsme spokojení se
třemi body na domácí půdě.“
Marek Pavelka: „Soupeř měl aktivní začátek,
kdy nás zatlačil. Dokázal z toho dát i první branku,
kdy jsme špatně přebrali hráče. Podařilo se nám
po půlhodině srovnat, ale v poslední minutě první půle jsme opět prohrávali, kdy jsme vůbec nereagovali na odražený míč a soupeř to trestal. Po
poločase jsme dokázali vyrovnat po pěkné akci
a měli jsme i nadále více ze hry, ale do vyložených
šancí se ne a ne dostat. Místo toho jsme nechali
soupeře jednou zahrozit v poslední minutě a ten
toho dokázal využít.“

Určice „B“
Plumlov „B“

3:0
(3:0)

Branky: 19. Paul, 29. Vodák, 44. Halouzka. Rozhodčí: Dömisch – Kubalák, Weiser. Žluté karty: 26. Kolomazník, 67. F. Kotlán (oba P).
Diváků: 71.
Sestava Určic: Kováč – Ježek, Zapletal, Plišťák,
Hudský – Paul, Gottwald, Javořík, Halouzka –
Vodák, Kouřil. Střídali: Vaverka, Sosík, Mlčoch,
Nakládal.
Trenér: Karel Vlach.
Sestava Plumlova: Grepl – P. Kiška, Ševcůj,
Derych, Kolomazník – Marek Bureš, F. Kotlán,
Bárta, Martin Bureš – Gryglák, Čarný. Střídali:
R. Bureš, Hulka, Takáč. Trenér: Ladislav Ševcůj.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Po té nevydařené přípravě jsem
nám moc šancí nedával, ale nakonec to nebylo tak
špatné. První poločas byl hodně fotbalový a vyrovnaný. Paradoxně ale v něm se nám podařilo soupeři odskočit na rozdíl tří branek. Ve druhém jsme
pak soupeře do ničeho nepouštěli, ale tam už jsme
ty svoje šance zahazovali. Tři nula s Plumlovem
však bereme. Konečně trochu normální výsledek
s tímto soupeřem a za tři body jsem rád.“
Ladislav Ševcůj: „Byli jsme jednoznačně slabším mužstvem na hřišti. Určice nastoupily v silném složení a jejich hráči si šli za vítězstvím. My
jsme dnes tahali za kratší provaz a dopadlo to, jak
mělo. Na startu sezóny jsme neměli ani dostatečnou fyzičku, abychom je potrápili více, a dá se
říct, že zasloužená výhra soupeře, kterému můžeme pogratulovat.“
(jaf)
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PROSTĚJOV Poslední domácí soutěžní duel na ledě
Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově v rámci mládeže obstarala uplynulou neděli odpoledne juniorka, kterou
čekalo utkání s Orly ze Znojma. A derniéra, pro některé hráče
i s mládežnickým hokejem, to byla úspěšná. I přes optickou
převahu hostů v první třetině šli domácí do kabin s dvoubrankovým vedením. Od druhé třetiny už se hra vyrovnala,
ale branky přidával pouze Prostějov. Před zraky svých nejbližších se tak rozloučil jednoznačnou výhrou.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
První šance utkání přinesla i první
branku. Tlak domácích do brankoviště se vyplatil a na konci celé akce
byl Petr, který dorazil puk pod betonem brankáře do sítě – 1:0. Po úvodním gólu duelu ale zažívali domácí
spíše horké chvilky ve svém pásmu,
ale díky pozorné obraně a obětavosti
i přes tlak hostů mnoho práce Dubský neměl. Po pěti přečkaných mi-

nutách mohl přidat druhou branku
kapitán Píchal, ale v zakončení mu
nedovoleným zákrokem zabránil jeden z bránících hráčů. Přesilovka se
ale domácím vůbec nepovedla, naopak to bylo Znojmo, které dvakrát
zahrozilo, a po skončení výhody se
hosté opět dostali do tlaku. Branku
ale nedali a domácí toho využili, když
se po rychlém kontru z dorážky trefil
Mašek – 2:0. Šance ale i dál spíše sčítalo Znojmo, ovšem bez úspěchu.
Druhá třetina začala svižně, hra se
daleko více vyrovnala a šance byly
k vidění před oběma brankami. Po
pěti minutách druhé části přišla třetí
branka domácího výběru, kdy přidal

svoji druhou trefu Mašek po tvrdé
a přesné ráně z první – 3:0. Po dalších dvou minutách se navíc domácí
radovali znovu. Druhou nabídnutou
výhodu v zápase využil Píchal, který
volil podobné zakončení jako Mašek
u předchozí trefy – 4:0. Za další minuty bylo ještě veseleji. Krásnou akci
Petra s Masarem využil druhý jmenovaný po přihrávce přes osu a vystrnadil z branky hostujícího brankáře
Věrného – 5:0. Své přesilovky se po
polovině zápasu dočkali i hosté, ale
kýžené snížení v ní nepřišlo. Ve 36.
minutě to navíc bylo už o šest branek.
Puk se po akci dostal k Pippalovi a ten
i s notnou dávkou štěstí dostal puk až
do branky – 6:0. Druhou třetinu pak
ukončila bitka mezi domácím kapitánem Píchalem a hostujícím Wallou,
kdy se prostějovskému kapitánovi
vůbec nelíbil zákrok na jeho spoluhráčku Škorpíkovou a přijel si to vyřídit. Sudí souboj postřehli a domácí
tak měli na začátku třetí části možnost
další přesilové hry, tu ale nevyužili.
Poslední část se mohla jen dohrávat,

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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protože šestibrankový náskok už znamenal, že vítězství domácích je téměř
jistou záležitostí, ale hra měla spád
a bohužel i dva nešťastné momenty.
Po nevyužité přesilovce se hrálo dvě
minuty ve čtyřech na obou stranách
a více místa na ledě vyhovovalo spíše domácím, kteří zvýšili zásluhou
Tábora svůj náskok – 7:0. Polovina
třetí části pak byla ve znamení práce
místní zdravotnice. Nejdříve se po

nepříjemném pádu nemohl dlouho
postavit domácí Radim Pospíšil, který byl nakonec převezen do nemocnice kvůli potížím se zády, a krátce nato
ze zápasu s pochroumaným kolenem
odbelhal i hostující Neckař.
Už to vypadalo, že se brankář Dubský
dočká čistého konta, ale v posledních
pěti minutách ho o něj soupeř připravil. První korekci výsledku dodal Barták, který střelu od modré procedil až

Foto: Jan Frehar

do branky – 7:1. O minutu později
přišla druhá trefa hostů, když přihrávku před branku zužitkoval Hudeček.
Domácí si vzali oddechový čas a po
něm se vrátili koncentrovanější. Dvě
minuty před koncem přidala nebezpečná první lajna osmou branku domácích, když rychlou akci zakončil
Taršinský – 8:2. Tečku za zápasem ale
udělali hosté, když se dvě sekundy do
konce prosadil Walla – 8:3.
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SK Prostìjov 1913 – HC Orli Znojmo
8:3 (2:0, 4:0, 2:1)
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nyní za 1.300 Kč 1500 Kč
Více informací

na číslech 582 333 433, 608 960 042, e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
či přímo v redakci na Vápenici 19, Prostějov.

má po posledním zápase
v mládeži jasno kapitán
juniorky DAN PÍCHAL
PROSTĚJOV Příkladný výkon kapitána mužstva. Na ledě
jej bylo plno. Sám jednu branku vstřelil, na další tři přihrál,
a když bylo potřeba, postavil
se za svůj tým a nebál se sundat
rukavice. I díky jeho přispění
se tak juniorka eskáčka rozloučila vítězstvím a pro Dana
Píchala (na snímku) to tak bylo
spokojené loučení s mládežnickým hokejem. V něm by
nyní chtěl pokračovat i v dospělých kategoriích.

Jan FREHAR
yy Jak celkově hodnotíte poslední utkání sezóny?
„My jsme si řekli už v kabině
před zápasem, že do toho dneska
půjdeme naplno. Byl to pro několik z nás poslední zápas a chtěli
jsme se rozloučit vítězně doma
před svými rodinami. To se nám
podařilo a jsem za to opravdu rád.“
yy Po první třetině jste sice
o dvě branky vedli, ale soupeř
měl převahu. Čím to? A co jste
změnili od druhé třetiny, kde
už jste měli spíše navrch vy?

„Je pravda, že ta úvodní část z naší
strany kromě skóre moc vydařená nebyla. Přišlo mi, že jsme byli
hodně nervózní. Od té druhé už
šla ale nervozita stranou a chtěli jsme si to užít a dát co nejvíce
branek. To se nakonec podařilo,
když vidím to skóre.“ (úsměv)
yy Dnes jste i zavzpomínal
na Gordieho Howe, když jste
zaznamenal branku, asistenci
i bitku. Jste spokojený i ze svého osobního hlediska s takovou rozlučkou?
„Ze svého pohledu jsem opravdu spokojený, k tomu vítězství,
to vždy ještě dodá k těm bodům
lepší pocit.“
yy Co bitce vůbec předcházelo? Protože vy jste vystartoval
přímo ze střídačky...
„Jeden z protihráčů zbytečně srazil jednu z našich spoluhráček,
což za mě nebylo fér. Myslím si,
že to by se dít nemělo, tak jsem
rovnou vyrazil, protože jako kapitán jsem to nemohl přejít. Šel
jsem si to tak hned vyřídit.“
yy A kdybyste se ještě krátce
ohlédl i za sezónou, která právě

skončila, tak jaká byla?
„Byla to náročná sezóna, do které ještě zase
promlouval
covid
a my měli celkem velkou marodku, takže
nám často museli
pomáhat mladší
hráči, ale rozhodně to zvládli
a ukazují potenciál. Byla to ale
těžká sezóna. Ve
druhé části jsme
to ale zvládali
lépe a můžeme
být spokojení.“
yy Poslední
zápas v mládeži, už máte
jasno, kam povedou další hokejové
kroky?
„Ještě upřímně nevím, teď
se soustředím hlavně na školu, kde mě čeká za chvíli maturita, jež má nyní přednost.
Pak se teprve uvidí, ale rozhodně chci v hokeji i nadále
pokračovat.“

Foto: Jan Frehar
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PROSTĚJOV Zimní stadion
v Prostějově prochází postupně
úpravami. Jak už dříve Večerník informoval, po ukončení
hokejové sezóny čeká interiér
„zimáku“ odložená výměna sedaček v hledišti. Nyní však radní
také předkládají zastupitelům

ke schválení kompletní rekonstrukci šaten hostů.
Předmětem akce je kompletní rekonstrukce šaten hostů, celkové náklady
na realizaci akce činí 3,4 milionu korun.
„Záměr představuje stavební úpravy
zahrnující kompletní rekonstrukci sociálního zařízení, nové napojení na sítě

a nové podlahy. Stavebními úpravami
bude provedeno nové dispoziční uspořádání. Součástí úprav je i šatna pro rozhodčí,“ popisuje náměstek prostěhjovského primátora Jiří Rozehnal.
„Máme za sebou výběrové řízení na realizaci této akce. Nejvýhodnější nabídku
předložila společnost R&G ZESTA

Prostějov. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu statutárního města Prostějova
pro rok 2022 jsou na tuto investiční
akci vyčleněny 2 miliony korun, budou
zastupitelé rozhodovat o dofinancování 1,4 milionu korun,“ dodal Rozehnal
s tím, že realizace je navržena od dubna
do konce července tohoto roku. (mik)
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PROSTĚJOV Měl být zkušeným lídrem, který navíc bude přispívat body. Oba předpoklady potvrdil. Útočník Martin Novák (na
snímku) patřil jak v základní části, tak v play-off k nejvytíženějším
hráčům Prostějova. A taky k těm nejproduktivnějším. Navíc se
stal také jedním ze železných mužů týmu, v základní části chyběl
pouze ve dvou utkáních a v play-off měl„docházku“ stoprocentní. Právě v play-off navíc jeho výkony rostly. Ostatně v posledním
semifinále se blýskl i jedním gólem.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak hodnotíte nedělní zápas se
Vsetínem? A to nejen po výsledkové stránce, ale i to, že jste jej vůbec
v tom počtu nějak odehráli…
„Jsem rád, že jsme se semkli, a ještě
to odehráli. Sice nás samozřejmě
mrzí ta první třetina, protože tam
soupeři padlo úplně všechno. A skoro se to nedalo zastavit. To jsem
nikdy v životě nezažil. Jsem rád, že
jsme pak sebrali ještě zbytky sil, dali
jsme i nějaké góly a snažili se zápas
dohrát důstojně.“
yy Byl problém i s využíváním

přesilovek. Bylo znát, že už prostě
nejsou síly?
„No, ono samozřejmě by to bylo
něco jiného, kdybychom je měli za
stavu 0:0, než když člověk prohrává 0:3. A vlastně soupeři vycházelo
všechno, nám ne. Každý puk nám
uskočil. Samozřejmě je škoda, že
jsme se přes tu přesilovku nedostali
trochu do zápasu. Ale prostě říkám,
Vsetínu vycházelo vše, nám naopak
nic.“
yy Tým sice nyní prohrál, ale dostal se do semifinále. Berete to
tedy jako úspěch?
„Tak úspěch to je, jen mě trochu
mrzí, že jsme byli v takovém dezolátním stavu. Předvedená hra v semifinále nebyla taková, jakou bychom
si všichni představovali. Na druhou
stranu je určitě úspěch, když se Prostějov po devatenácti letech dostal

Kapitán Martin Novák promluvil
o prohrách se Vsetínem i sezóně

takto daleko…“
yy Když se to shrne, je sezóna
jako celek na oslavu, nebo spíše
na tryznu?
„Já si myslím, že je to celkem na oslavu. I když samozřejmě to semifinále
na to dalo trochu kaňku. Spíše ale
výsledky. Vsetín to měl dost ulehčené, že mu to tam napadalo. Když
si to ale člověk vezme zpětně, je to
úspěch.“
yy Fanoušci Prostějova byli i na
venkovních stadionech, včetně
těch vzdálenějších. Hodně aktivní
byli i proti Vsetínu. Co byste jim
vzkázal?
„Rád bych jim za sezónu poděkoval.
Nebylo to i kvůli opatřením jednoduché se vůbec na zápasy dostat.
Foto: internet
A jak nás hnali do play-off, to bylo
opravdu super. A věřím, že v další yy Jak vidíte příští sezónu? Bude- „Já bych měl zůstat, protože jsem po- bych v týmu pokračovat, pokud se
depisoval smlouvu na více let. Měl vedení nerozhodne nějak jinak.“
sezóně jich nás bude hnát ještě víc.“ te dále působit v Prostějově?

9VHWÉQXzE\OQD-HVWÔ½E\PRF.G\VHVÅULHO½PDOD"
Historický úspěch. To je bezesporu účast Prostějova v play-off. A platí to
o celém čtvrtstoletí. I přesto, jak série se Vsetínem dopadla. Jak konečné
skóre, tak skóre jednotlivých zápasů – s výjimkou toho třetího – vypadá
jednoznačně. Nicméně, čísla nejsou vše. Proto se společně pojďme zastavit ne tolik u čísel, jako spíše u momentů a faktů, které semifinále ovlivnily
a nakonec rozhodly.
MARODKA

Bohužel, asi nejdůležitější faktor. Prostějovu se jednoduše nevyhnula, naopak
na něj nastoupila s plnou silou právě
ve vyřazovacích bojích. V jednotlivých
zápasech chyběli průběžně Zajíc, Miloslav Jáchym, Rudovský, Račuk a později

se k nim přidal třeba Klimíček. Jedním
slovem, katastrofa. A Jestřábi najednou
neměli kde brát. Někteří hráči přišli do
série už z těch předešlých. Další postihla
choroba. Prostě bída. Nemoci a zranění
do určité míry rozhodly více než dění na
hřišti samotném.
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BÍDNÝ VSTUP

ÚNAVA MATERIÁLU

V sérii na čtyři vítězná utkání prohrávat 2:0 a mít za sebou bilanci gólů v
poměru 1:10? To není dobrý začátek.
Jenže právě takoví měl Prostějov a
přesně tyto prohry určily směr dalších utkání. Získat jeden ze zápasů
venku (a být zdravý) by dávalo jistou
naději. Ta se ale rozplynula příliš brzy.
A po čtvrtém zápase bylo při marodce a vyznění hry téměř jisté, že se série
už do Prostějova zpět nevrátí. Byť se
snaha rozhodně prostějovským upřít
nedá.

Souvisí samozřejmě se zraněními i nemocemi. Jestřáby stály předkolo s Kolínem a
zejména čtvrtfinále s Litoměřicemi moře
sil. Kromě toho, že proti Litoměřicím
přišli o Račuka, který následně chyběl
kvalitativně i početně, dával Stadion Jestřábům, co proto. A zejména v prvních
zápasech byl vesměs lepším týmem.
Prostějov heroickými výkony následně
dokázals soupeře zlomit. Síly pak ale proti
Vsetínu chyběly. Probojovali by se Jestřábi přes semifinále, pokud by měl v zádech
třeba jen jednu sérii? Toť otázka…

FAKTOR
V+Ø

Zápasy se Vsetínem rozhodovali hráči, kteří nebyli tolik do té doby vidět.
A nejlepším je Matouš Venkrbec.
Veni, vidi, vici se u něj dá říct bez
přehánění. Kam přišel, tam padaly
góly. Do sítě Prostějova. Zmiňme ale
ještě dalšího hráče, který naopak měl
prostoru dost a dost. Jenže Jiří Říha
jej dokázal využít i v play-off. Jeho
góly od modré byly rozhodující, stejně jako celkový přínos ofenzívě, ač
se jedná o obránce.
(sob)

jakk vyppaddala sériie se vseetínnem objeektiivem
m veečerrníkku?
4x foto: Jan Frehar

RYCHLÝ
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Veteráni opìt
pomohli Jihlavì
Prostějov (sob) – Mládí vpřed. Toto heslo
často a napříč soutěžemi (i sporty) razí aktuální situace. Mnohde dostávají spoustu příležitostí mladí. A někde to na nich dokonce
i stojí. Platí to i o jihlavské Dukle. Nicméně
jen částečně. Aktuální play-off totiž patří
dvěma starým bardům.
Řeč není o nikom jiném než o duu Skořepa–Čachotský. Útočníkům je dohromady
80 let. Jenže válejí jako mladíci. Zejména
Tomáš Čachotský je v laufu. V play-off zaznamenal deset bodů. Ale ani jeho parťák
se nenechává zahanbit. Nasbíral sice „jen“
polovinu, nicméně často právě on rozhodoval zápasy.
Je to překvapení? Ne, zní odpověď. Oba
už totiž sice patří k veteránům, nicméně
rozhodně ne do starého železa. Aktuální
sezóna jim totiž sedla dlouhodobě. Sbírali
skoro bod na zápas a byli důležitými oporami Dukly. Že by se jim ji povedlo dostat
zpět do extraligy…? Proč by ne. Oba extraligovou sezónu 2017/2018 zažili v Jihlavě,
Čachotský jako kapitán.

Exjestøábi táhnou
Pardubice
4CFQUV,GUVą¾Dč0G×RNP÷éCUVÚ×MC\XUÆTKKUG8UGVÊPGOe
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HKP¾NG
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Prostějov (sob) – Extraligový tým, kde je
nyní nejvíce bývalých Jestřábů? Pardubice.
Jednoznačně. Když se nyní prostějovský hokejový fanoušek podívá na soupisku, uvidí celou řadu známých jmen. I když třeba v Prostějově tolik prostoru jejich nositelé nedostávali.
Příkladem může být Michal Hrádek, který
dostával jen málo prostoru. A byl jen takovou
výpomocí. Totéž platí o Ondřeji Matýsovi,
který hrával v Prostějově čtvrtou lajnu. Nyní
se mu dařilo ve Vrchlabí, dobrou formu potvrzuje i nyní v play-off. Už je nyní na dvou
kanadských bodech.
Ještě výraznější roli ale hrají jiní borci. Příklad?
David Cienciala. Jistě si na něj vzpomenete,
pomáhal v roce 2014 se záchranou Prostějova
v 1. lize. Právě on byl jedním z hráčů, kdo snesl
přísná měřítka. A hle, nyní je nejproduktivnějším hráčem Pardubic v play-off. Nezaostávají
ale ani Matej Paulovič a Patrik Poulíček, i tito
útočníci jen pár let zpět hráli za Prostějov. A
vedli si dobře, oba už ukazovali na Hané, že
je v nich potenciál. A nyní jej naplno rozvíjejí.
Zdá se, že angažmá v Prostějově těmto hráčům pomohlo. Byť třeba až s menším odstupem.
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Liberci, KP Brno i Olomouci

staèily k postupu tøi duely
PROSTĚJOV I přes dílčí a hlavně
počáteční peripetie dospěly hned tři
série úvodního kola play-off ve volejbalové UNIQA extralize žen ČR
2021/22 ke svému rychlému konci
v nejkratším možném čase pouhých
tří duelů.

Marek SONNEVEND

-21, -19, -19), načež jihomoravské
družstvo nezaváhalo ani ve své hale
3:0 (22, 14, 16). A bylo hotovo.
„Jsme nesmírně rádi, že všechny útrapy,
které nás před utkáním potkaly, jsme
dokázali překonat. Před holkami hluboce smekám,“ zdůraznil kormidelník KP
Brno Richard Wiesner s odkazem na
četné zdravotní potíže jeho svěřenkyň.
„Brno bylo v tomto utkání jednoznačně
lepší, a nakonec i v celé sérii. My jsme
dnes už neměli morální sílu nepříznivý
vývoj čtvrtfinále otočit,“ přiznal lodivod
PVK Stanislav Mitáč.
Do třetice zaknihovaly suverénní průnik do semifinále také ženy Olomouce.
Ve druhém souboji jim Šelmy Brno
podlehly na domácím hřišti 1:3 (-26,
21, -22, -16) a poté skončilo třetí měření
sil v hanácké metropoli přesvědčivě 3:0
(18, 13, 18) pro favorizované UP. „Moc
mě těší, že jsme sérii dokázali zvládnout
ve třech zápasech a nepřipustili žádné
větší komplikace. Aspoň budeme mít
víc času doléčit různé zdravotní problémy i důkladně se připravit na medailové
boje,“ pochvaloval si trenér úpéčka Martin Hroch. „Soupeř nás tentokrát přejel
a byl nad námi fyzicky, tvrdostí útoků i
obranou. V celém utkání jsme měli jen
minimum šancí na úspěch,“ konstatoval
zklamaný kouč Šelem Ondřej Boula.
Jedna semifinálová dvojice KP Brno
– Olomouc tak už byla po čtvrtku
zřejmá, zatímco Liberec čekal na
lepšího z dua Ostrava vs. Prostějov. A
vyšlo to na Hanačky!

22032520523

V úplné pohodičce postoupil mezi
elitní kvarteto soutěže favorizovaný
vítěz dlouhodobé části z Liberce. Dva
hladké triumfy nad Frýdkem-Místkem
z vlastní palubovky totiž potvrdil neméně jednoznačným vítězstvím venku,
když třetí vzájemné střetnutí na severu
Moravy dopadlo 0:3 (-17, -9, -22).
„Rozloučily jsme se pěkným výkonem,
bohužel nedokázaly vytěžit více. Přesto
holky předvedly, že mají potenciál,“ nepodléhala skepsi trenérka Sokola Alexandra Dedková. „Poslední krok bývá
nejtěžší, a to se potvrdilo v závěrečném
setu. Celkově musím holky pochválit,
všechny zápasy odehrály disciplinovaně a v plném nasazení na sto procent,“
ocenil kouč Dukly Libor Gálík.
Poté, co vstupní bitvu otáčelo Královo Pole proti Olympu z 0:2 na 3:2,
byl další průběh této série možná až
nečekaně jasný. Ve druhém duelu
Pražanky podlehly doma 1:3 (23,

RYCHLÝ
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Domácí louèení
s Ostravou o záchranu
Olomouc (lv) – Na vlastní palubovce si pokusí zajistit účast v příštím
ročníku Kooperativa NBL basketbalisté BK Redstone Olomoucko.
V předposledním kole nadstavby
přivítají ve středu 30. března od 18.00
hodin Ostravu, a pokud zvítězí, bude
rozhodnuto. „Všichni víme, o co jde,
tomu taky bude odpovídat náš výkon. Soupeři o nic nejde a bude hrát
uvolněně. S tím si musíme poradit.
Čeká nás psychicky hodně náročný
duel. Ale elitní soutěž chceme udržet
za každou cenu,“ burcuje tým Olomoucka kouč Miljan Čurovič.

Orli zakonèí sezónu
v Pelhøimovì
Prostějov (lv) – Už jen čistě pro
radost si zahrají basketbalisté BCM
Orli Prostějov v posledním mistrovském utkání sezóny proti pelhřimovským Sojkám. Do zápasu na půdě
soupeře půjdou v neděli 3. dubna od
18.00 hodin s vědomím, že bez ohledu na výsledek obsadí v prvoligové
tabulce šestnácté místo. „Všechno už
je dané, to ovšem neznamená, že se
nepokusíme vyhrát. Kluci jsou spolu
rádi, budou se snažit, aby bylo loučení s ročníkem příjemné,“ předpokládá trenér Orlů Michal Pešta.

1. LIGA BASKETBALU
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POTØETÍ ZA SEBOU
Po baráži touží Slavia,
šanci mají i Svitavy
PRAHA, PROSTĚJOV Pouze dva týmy dosáhly v první lize basketbalistů minimálně na dvacet vítězství. Kromě Slavie Praha to jsou
Svitavy. Zatímco tým z Edenu prohrál pouze dva zápasy, Tuři o jeden
více. A právě tyto celky jsou největšími kandidáty na účast v baráži
o postup do Kooperativa NBL. Rozhodovat se bude v příštích týdnech. Prostějovský tým Orlů nezvládl další koncovku a v nadstavbové části skupiny o 13. až 20. místo druhé nejvyšší soutěže prohrál již
potřetí za sebou. V tabulce play-out tak svěřenci kouče Pešty klesli
kolo před koncem na sedmnáctou příčku.
a další domácí ztráta o jediný bod
PŮVODNÍ
s Polabím. Tři prohry v řadě sesunuly prostějovský tým na aktuální sezpravodajství
dmnáctou příčku a dá se říct, že hůř
pro Večerník
být nemůže. Odstup poslední trojice
Ladislav VALNÝ
je totiž již velký. „Nadstavbová část
se nám nepovedla,“ konstatoval ještě
Basketbalistům Prostějova jen těsně před nedělní derniérou v Pelhřimounikl postup do prostřední skupiny vě Michal Pešta, kouč BCM Orli
1. ligy. Zklamání a atmosféra v muž- Prostějov.
stvu asi není nejlepší, protože klíčové
okamžiky Orli nezvládají. Po výhře
nad posledním Vyšehradem přišla
porážka v Plzni a hlavně debakl v Polabí. Naději na umístění v čele tabulky, což bylo přáním BCM, zažehla
vítězstvím nad Pelhřimovem. Jenže
od té doby jako když utne. Smolná o ostudná prohra na palubovce
Vyšehradu, domácí porážka s Plzní

Jak vypadá situace nahoře první ligy,
kde se hraje již play-off o postup do
baráže? Největšími favority jsou Slavia Praha a Tuři Svitavy. „Měla by to
být nejtěžší část soutěže. Doufám,
že pro nás to tak nebude, že budeme
pokračovat ve výkonech ze základní
části a projdeme co nejvýš a bude rozhodovat každý zápas. Takže doufám,
že začneme šlapat hned od začátku
a nebude trvat, než se do toho dostaneme,“ uvedl na začátku vyřazovací
části Radek Pumprla, jeden z tahounů ambiciózního pražského výběru.
Dva nejlepší týmy na sebe narazily v předposledním kole nadstavby
a Tuři na domácí palubovce vyhráli
76:68 díky výbornému výkonu v poslední čtvrtině. Získali tak potřebné
sebevědomí před sérií rozhodujících
zápasů. „Trenéři dokázali hráče na
utkání skvěle připravit a ti podali jednoznačně nejlepší výkon dosavadní-

ho průběhu sezóny. Výjimečně v dresu zahrála především trojice Slezák,
Novák, Hlobil. Vítězství to bylo báječné a nutno říci, že zcela zasloužené.
Uhájili jsme domácí neporazitelnost
také proti Slavii, a to se počítá,“ uvedl svitavský manažer Pavel Špaček.
Martin Novák a Pavel Slezák několik
sezón působili také v Prostějově, kde
ostatně zahájil svoji skvělou kariéru
také Pavel Pumprla, současná opora
Slavie.
Kromě dvojice favoritů se do play-off
dostaly týmy Písku, Nového Jičína,
Litoměřic, Snakes Ostrava, Chomutova a Brna. Nedá se ale předpokládat, že do finále postoupí někdo z tohoto sexteta. Vítěz první ligy si to pak
rozdá o postup mezi domácí elitu. Do
baráže půjde buďto BK Olomoucko
nebo Jindřichův Hradec, o čemž se
rozhodne v průběhu nadcházejícího
týdne.

Koncovka připravila Orly o výhru nad Polabím

PROSTĚJOV Jeden parádní poločas basketbalistům Prostějova
na vítězství nad soupeřem z Polabí
nestačil. Orli uplynulý pátek v neúplné sestavě prohráli v předposledním soutěžním zápase nadstavbové části play-out 1. ligy 2021/2022
74:75, když jejich poslední střela
z rukou Rytíře šest vteřin před
koncem klíčové body nepřinesla.
První minuty střetnutí 7. kola skupiny o 13. až 20. místo byly hodně
vyrovnané a soupeři se několikrát
vystřídali ve vedení. Orli však působili svěžím dojmem a koše dávali po
rychlých kombinacích. V polovině
sedmé minuty za nerozhodného stavu ještě přidali a nymburské rezervě
rychle odskočili na 21:13 po šesti
bodech Erika Klepače a donášce
Nábělka. Soupeř dokázal odpovědět, přesto po deseti minutách vedli
24:18 Orli.
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S chutí hrající Hanáky do dvouci/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ1$'67$9%29ÉþÉ67
ferného náskoku poslal Trávníček
²6.83,1$3/$<2))2$å0Ì672.2/2
poprvé ve 12. minutě (31:21) a na%&02UOL3URVWčMRY²%DVNHWEDO3RODEt
dějný náskok domácí výběr držel
5GUVCXCCDQF[2TQUV÷LQXC
i nadále. Necelé tři minuty před kon'-NGRCé0¾D÷NGM&QMQWRKN4[VÊą5EJPGKFGT
cem čtvrtiny dokonce vedl o patnáct
6T¾XPÊéGM5VTPCF-QO¾TGM/KEJCNéÊM
bodů 43:28 po trojce Rytíře. V závě0GLXÊEG DQFč 2QNCDÊ-¾DTV(TKé(KwGTC0QX¾M2
0QX¾M&
ru poločasu se ke slovu dostali i bas
6TQLM[1UQDPÊEJ[D[6TGUVPÆJQF[
ketbalisté Polabí, přesto prohrávali
&QUMQM[
34:45.
Po dvou minutách si hráči Prostějova
vzali zpět výraznější náskok (49:38),
s přibývajícím časem se přesto začali
dostávat do potíží na obou poloviMichal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:
nách palubovky. Fyzicky náročný
poločas byl v pořádku. Hráli jsme uvolněně, kombinačně a dávali jsme snadbasketbal si vybral svoji daň a basket- „První
né koše. Ve druhé půli už to tak hladké nebylo. Projevilo se, že někteří hráči chyběli
balisté ztratili lehkost z úvodu zápasu. úplně, jiní nastoupili nemocní. S přibývajícím časem to bylo vidět. Přesto se všichni
Přesto velkou bojovností drželi vede- snažili, aby se v tomto ročníku s domácí palubovkou rozloučili vítězně. O malý
kousíček to nevyšlo, což je škoda, protože naši fanoušci by si to zasloužili.“
ní 58:53 po třiceti minutách.
V závěrečné pasáži Orli dlouho odolávali rostoucímu tlaku Polabí, které a pět minut před koncem domácí a i když ještě dvakrát výsledek otočise rychle přiblížilo na rozdíl dvou vedli o devět bodů. Necelé tři minu- li, poslední slovo patřilo hostujícímu
bodů. Tento útok byl ještě odražený ty před koncem přesto prohrávali, Fričovi.

74 75

Pozápasové hodnocení trenéra

„Času bude víc,
u basketu zůstanu,“
říká Orel Jan Trávníček

PROSTĚJOV Kvůli pracovnímu vytížení si basketbalista Jan
Trávníček (na snímku) od mistrovských zápasů v sestavě Orlů
na tři měsíce odpočinul, v březnu se ale zase vrátil do sestavy
a v posledních čtyřech zápasech strávil na palubovce přes třicet minut.„Úplně špatné to nebylo, ale mohl jsem pomoci více,“
hodnotí výkony po návratu opora prostějovského týmu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

yy Pětatřicet minut jste vedli,
ani to nestačilo. Mrzí to hodně?
„To víte, že ano. Ale chyběl nám
pivot, dohrával kluk, který dlouho nehrál, další dva nastoupili
nemocní. Snažili jsme se dotáhnout utkání k vítězství, ale v zá-

věru nám přece jen chyběly síly.“
yy První poločas přitom vypadal hodně nadějně…
„To je pravda. Ale hrát se stejnou
intenzitou oba poločasy, když tým
není kompletní, reálně nejde. Bylo
to vidět. Do přestávky to bylo docela v pohodě, pak už postupně ubývala energie.“
yy Sezóna pomalu končí, jaká
byla z pohledu Prostějova?
„Nepodařená. Určitě jsme nechtěli hrát v poslední skupině.
Některé zápasy ale ukázaly, že

můžeme hrát prakticky s kýmkoli,
bohužel se to nepodařilo potvrdit
v dalších utkáních. A proto to tak
dopadlo.“
yy A když budete prvoligový
ročník hodnotit z osobního pohledu?
„Kvůli pracovnímu vytížení jsem
některé zápasy vynechal, ale celkově to nebyla špatná sezóna, i když
jsem týmu mohl pomoci více. Teď
už to časově bude lepší, alespoň na
prvoligové úrovni u basketu zůstanu.“
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KOSTELEC NA HANÉ
Jarní část 2. ligy mužů JM
2021/2022 zatím probíhala ze strany házenkářů TJ
Sokol Kostelec na Hané HK
jen průměrně. V nedělním
dopoledni při utkání 16.
kola soutěže však došlo
k pozitivnímu vylepšení,
neboť se na vlastním hřišti povedlo zdolat TJ Sokol
Velké Meziříčí, tedy celek
z horní poloviny tabulky. Těsný výsledek 26:25
(12:12) domácí katapultoval na třetí místo průběžného pořadí!
původní
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
První půle nabídla typický obrázek většiny
prostějovských duelů z aktuální sezóny.

To znamená útočná činnost převyšující
defenzivu, tím pádem hodně branek na
obou stranách a pro fanoušky v hledišti
docela pěkná podívaná nahoru – dolů.
Což se týkalo i skóre, které se několikrát
překlopilo ve prospěch jednoho či druhého týmu. Nejprve vedli hosté (1:2), vzápětí otočili domácí na 4:2 a třígólovou sérií
(z 5:5 na 8:5) získali na sklonku 12. minuty slibný náskok. Ten ale zanedlouho ztratili (8:8), načež měl pro změnu dvakrát navrch o dva zásahy soupeř (10:12, 14:16).
Přesto trávili přestávku mírně spokojenější
Černíčkovi svěřenci - 17:16.
Komu za to vděčili? Hlavně kanonýrovi
Jiřímu Kosinovi, který si s olomoucký-

mi protihráči místy dělal, co chtěl. Jeho
dravé průniky na brankoviště i razantní
střely z dálky (včetně několika nečekaných ran v obvyklém „kosinovském“
stylu) držely vyrovnaný průběh, společně s trefami rovněž výborného Vojtěcha
Pospíšila a důležitými zákroky zkušeného strážce tyčí Jiřího Hrubého.
Po přestávce Sokol II ještě vystupňoval
tempo. Až extrémně se mu dařilo především v ofenzivě, kde využíval nedůsledného bránění olomouckého družstva,
které si pod trvalým tlakem domácích
viditelně nevědělo rady (20:17, 23:19,
27:22). Ke Kosinovi, Pospíšilovi
a Hrubému se totiž povedenými výkony

/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2
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BYLI JSME
U TOHO
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přidali také další jejich parťáci Vojtěch
Micka, Michal Nevrlý, David Jurečka
i ostatní.
Přesto se po četných zkušenostech z minulých střetnutí stále vznášela éterem
otázka, jak dlouho Prostějované vydrží.

A kdy náskok ztratí, aby maximálně
remizovali. Leč nic takového tentokrát
nepřišlo, navzdory olomouckému snížení na 29:26 ve 49. minutě. Rozjetý
mančaft naopak odpověděl novým náporem perfektní týmové práce (32:26),

Foto: Marek Sonnevend

aby jindy hektický závěr zvládl v tomto
konkrétním případě bez nejmenších
problémů. Dokonce v nastalé euforii
zvýšil na finálních 37:29! Tudíž byl na
světě vytoužený triumf, navíc v překvapivě luxusním balení.

Pozápasové hodnocení trenéra
Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Konečně došlo k tomu, na co jsme tak dlouho čekali, podruhé v sezóně se nám povedlo vyhrát. Ale když jsem viděl poločasové
skóre, tak jsem si říkal, ať to hlavně není zase remíza. To už by nám totiž nikdo nevěřil, že na ně nehrajeme. (smích) Naštěstí
všechno dobře dopadlo, především díky našemu výbornému výkonu ve druhé půlce. I když jsme opět měli hodně oslabenou sestavu, tak klukům tentokrát nedošly síly. Naopak vydrželi skvěle makat celý zápas až do konce, protože maximálně bojovali a po
zkušenostech z předchozích utkání nechtěli znovu dopustit ztrátu slibného náskoku. Rozhodla velká touha po vítězství a vysoká
produktivita v útoku, kde se nám opravdu dařilo, taky v obraně jsme se po přestávce zlepšili. A dost toho pochytal Jirka Hrubý. Své
zkušenosti, herní i střelecké schopnosti naplno prokázal čtrnáctigólový Jirka Kosina, určitě nejlepší výkon v prostějovském dresu
předvedl Vojta Pospíšil. Dobrými výkony se navíc přidali i další kluci Michal Nevrlý, Vojta Micka, David Jurečka. Teď je však
důležité, abychom na kýženou výhru po vydařené týmové práci navázali v nejbližších dvou zápasech na hřišti Juliánova a doma
proti Holešovu, ze kterých potřebujeme plný počet bodů. Jedině tak se můžeme dostat aspoň na desáté místo v konečném pořadí.“

c6EOÉzÉFÉPVHNRQFHPURVWODQDvHHXIRULH Kostelec nebyl v Bohunicích
LGÉN\WRPXMVPHY]½YÈUXWHQWRNU½WQHXPÔHOLp

XVPÉYDOVHSR]½SDVH
vyDVWQÙ9RMWÈFK3RVSÉvLO
PROSTĚJOV Svou ještě mladou,
a přesto na čas přerušenou sportovní kariéru restartuje jednadvacetiletý Vojtěch Pospíšil (na snímku)
v barvách prostějovských házenkářů. V pátek večer proti Olomouci
dostal roli střední spojky – a vedl si
báječně. Dravým výkonem i devíti
vstřelenými góly pomohl Sokolu
II k vytouženému triumfu, aby následně poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.

Marek SONNEVEND
yy Na teprve druhé vítězství v sezóně jste velmi dlouho čekali. Je to
velká úleva?
„To je, odehráli jsme parádní zápas. Na
výhry už přitom nejsme moc zvyklí,
navíc na tak jednoznačné. S většinou
soupeřů se vyrovnaně taháme a nakonec je z toho těsná porážka, maximálně remíza. Proto jsme tentokrát šťastní
a spokojení, po dlouhé době máme
konečně vítězství.“
yy V čem byl rozdíl, že to s HBC
vyšlo?
„Vůbec nevím, co mám říct. (smích)
Asi rozhodlo hlavně to, že jsme fyzicky
vydrželi se silami až do konce. Určitě
nám pomohla výborná atmosféra,

děkujeme fanouškům. Herně se nám
dařilo, navzájem jsme se s klukama
povzbuzovali, drželi při sobě a bojovali jako tým. Myslím, že se naplno
snažíme vždycky, ale dnes nám přálo
i štěstí.“
yy Co říkáte na vašich dvacet nasázených branek za druhý poločas?
„Není zrovna časté, aby se nám něco
takového povedlo. Každopádně jsme
za to moc rádi, kvalitní útok nám hodně pomohl vyhrát. I když po pravdě
nevím přesně, díky čemu jsme se tak
rozstříleli. Prostě jsme do zápasu dali
všechno a vyšlo to.“
yy Síly v závěru tentokrát nedocházely?
„Ani ne. S blížícím se závěrem jsme
pořád drželi větší náskok a čím dál
víc věřili, že konečně vyhrajeme. Tím
rostla naše euforie, s její pomocí jsme
pak ani v posledních minutách fyzicky
neumřeli.“ (směje se)
yy Věříte, že se ještě posunete
z předposlední příčky alespoň na
desátou?
„Ano. Věřím, že dvě tři vítězství ve
zbytku soutěže ještě přidáme a skončíme líp než jedenáctí, což není zrovna
umístění, jaké bychom si představovali.“

yy Jak jste se vlastně ocitl v mužstvu
Prostějova po své kostelecké minulosti?
„Házenkářsky jsem vyrostl v TJ
Sokol Centrum Haná, potom nastupoval něco přes rok za muže
Kostelce. Nějak toho ale na mě
bylo moc, potřeboval jsem pauzu a dva roky házenou vůbec nehrál. Jako kdyby ze mě vyprchala
chuť i motivace. Loni jsme se pak
s kamarádem Vojtou Mickou dali
jednou do řeči a domluvili se, že
zkusím přijít na trénink Sokola II.
A uvidí se. V prostějovském týmu
se mi zalíbilo, po přípravě jsem
naskočil i do zápasů a zase hraju.
Nemůžu si na nic stěžovat, zdejší
kluci jsou v pohodě, všechno zatím
klape. Když navíc přidáme víc příznivých výsledků jako dnes, bude
to úplně super.“

daleko od senzace

BOHUNICE, PROSTĚJOV Házenkáři Tatranu Bohunice neztratili
v dosavadním průběhu 2. ligy mužů
JM 2021/2022 ani bod, jsou naprosto suverénní. V 17. kole soutěže však
málem zastavili jejich spanilou jízdu
borci TJ Sokol Kostelec na Hané, kteří
na hřišti lídra dlouho sahali minimálně po remíze. A nakonec až v závěru i
kvůli nepřízni rozhodčích podlehli o
tři branky 28:25 (16:15).
„Nám se proti papírově silnějším soupeřům
hrává mnohem líp, než s těmi slabšími,“ říká
s oblibou kouč hákáčka David Ševčík. Že
nemluví do větru, to ukázali jeho svěřenci v
nedělním odpoledni na jihu Moravy.
Měli tam vynikající vstup do utkání, když
skvělým kompaktním výkonem deptali
zaskočeného favorita a neustále zvyšovali svůj překvapivý náskok. Ve 12. minutě
činil zásluhou čtyř tref Ondřeje Oščádala

i dalších zásahů Marka Dostála s Rostislavem Podhrázským už 5:9!
Teprve pak se domácí postupně dostávali
víc do zápasu, patřil jim hlavně úsek mezi
20. a 29. minutou. Tehdy skóre otočili z
9:12 na 16:14 a vypadalo to, že další průběh střetnutí už půjde podle původních
předpokladů jejich směrem.
Nicméně hosté nic nevzdali, naopak se
po přestávce opětovně vrátili do vyrovnaného boje. Srdnatou hanáckou partu
střelecky táhl zejména Dostál (dohromady dal 9 gólů), v zásadě však byl špičkový
výkon Sokola vystavěn na příkladné týmové práci všech plejerů společně.
Ti tak dokázali hned čtyřikrát dotáhnout
nepříznivé skóre (z 16:16 a 20:18 na
20:20 a 23:21, následně 23:23, z 25:23
na 25:25), ještě necelých sedm minut
před koncem proto panoval nerozhodný
stav! Potom ale bohužel zaúřadovali sudí,
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jež Tatranu pomohli k rozhodujícímu
trháku na 28:25. Což neunesl strážce kostelecké svatyně Jan Mayer, aby v úplném
závěru vyfasoval přímou červenou a dokonce i modrou kartu.
(son)
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Jan Matkulčík:
PROSTĚJOV Stabilním členem
sestavy prostějovských nohejbalistů je poslední roky čtyřiadvacetiletý Jan Matkulčík (na snímku).
Odchovanec Sokola I a juniorský mistr světa, který už okusil
i mužskou extraligu na hostování
v Modřicích. Také však loni uva-

žoval o brzkém ukončení sportovní kariéry, což by byla při jeho
nesporném talentu velká škoda.
Naštěstí ale pokračuje dál a na
prahu nového prvoligového ročníku ochotně zodpověděl otázky
v exkluzivním rozhovoru prol Večerník.

Marek SONNEVEND
yy Po dvou letech vás čeká normální sezóna s plným počtem zápasů bez proticovidových omezení. Těšíte se tím víc?
„Konečně jsme se dočkali, už toho
covidu a nesmyslných omezení bylo

dost. Ale je fakt, že se teď člověk o to
víc těší a má větší chuť. Za sebe a určitě i za celý tým mohu říct, že letos
to bude výjimečná sezóna. Jdeme do
toho naplno a už se všichni těšíme na
zápasy!“
yy Jak proběhla a vrcholí příprava? Cítíte se ve formě?

„Příprava proběhla nad má očekávání. S příchodem nových hráčů
tréninky dostaly nový náboj a taky
větší herní kvalitu. Je fakt, že některé
tréninky mi daly tak zabrat, že jsem
týden nemohl chodit. Ale vůbec mi
to nevadí, baví mě to a za ten nový
náboj jsem nesmírně rád. Potřebo-

vali jsme to. Co se týká formy, tak
úplně nevím, zda to já můžu posoudit, ale řekl bych, že forma tam
je. Jak jsem už zmínil, tréninky jsou
dost náročné, ale zároveň nám všem
hodně dávají, takže si troufnu říct, že
jo – jsem ve formě.“
>>>pokračování na straně 48
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Tým Sokola I posílený o tři hráče včetně bývalého
mistra světa vstoupí do soutěže už tuto sobotu
PROSTĚJOV S vysokými ambicemi jdou nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov do nového
ročníku druhé nejvyšší tuzemské soutěže v dospělé kategorii. Pro aktuální sezónu 1. ligy
družstev mužů ČR 2022 se jim
podařilo zajímavě posílit hráčský kádr z loňska. A pokud vše
půjde podle představ, mohli
by se směle zařadit mezi spolufavority minimálně na medailové umístění.
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%QPGLXÊEXÊV÷\PÆTCFQUVKEJV÷LÊXPQXÆRTXQNKIQXÆUG\ÐP÷\CåÊXCVRTQUV÷LQXwVÊPQ
JGLDCNKUVÆ
Foto: Marek Sonnevend

*T¾éUM¾UQWRKUMCPQJGLDCNKUVč6,5QMQN+2TQUV÷LQX
jméno

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Jak známo, hanácký tým vyztužila
trojice borců pocházejících shodně
z Vyškova: Martin Müller, Petr Zemánek a Petr Deutsch. Prvně dva
jmenovaní mají extraligové zkušenosti, Müller velmi bohaté z dlouholetého působení v Modřicích, s nimiž získal řadu mistrovských titulů.
A je také mistrem světa i Evropy!
„Jsme rádi, že se povedlo mančaft
posílit o tři kvalitní kluky, z nichž
dva už v minulosti za Prostějov nastupovali. Hodně si vážím zejména
příchodu Martina jakožto špičkového nohejbalisty a zároveň dobrého parťáka, který má smysl pro
poskytnutí rady svým spoluhráčům
a dokáže respektovat i moje trenérské připomínky,“ vyzdvihl kouč Sokola I Richard Beneš nejzvučnější
akvizici.
Na soupisce navíc figurují osvědčené
opory Ladislav Pírek, Lukáš Pírek,
Tomáš Roba, Jan Matkulčík, Jakub

* V roce 2020 byla 1. liga kvůli koronaviru zrušena, místo ní hráli muži Sokola I elitní skupinu
nového Ligového poháru a v konkurenci samých
extraligových týmů skončili poslední pátí.
Bucher či Tomáš Žůrovec, během
roku se po dlouhé zdravotní pauze
vrátí kapitán Jan Valenta (pravděpodobně v květnu nebo červnu). „Nevylučuji, že v průběhu sezóny mohou
ještě nastat některé případné změny
na doplnění kádru. Naším cílem je
skončit po základní části první ligy
do čtvrtého místa a tím pádem mít
dobrou výchozí pozici pro play-off.
Netajíme se přitom touhou zabojovat
o postup do finále druhé nejvyšší české soutěže, což by se podařilo poprvé
v historii prostějovského nohejbalu.
Ale celý ročník bude náročný a zcela
jistě přinese jako vždy některá překvapení,“ řekl Beneš Večerníku.
Neboť se po dvou koronavirově
okleštěných letech konečně hraje
v plném zápasovém rozsahu, tedy se
čtrnácti duely dlouhodobé fáze i ná-

slednými vyřazovacími boji, varoval
ostřílený kormidelník před některými okolnostmi. „Oproti předcházejícím ročníkům je na programu
několik dvojutkání sobota a neděle,
což bude klást nároky na fyzickou
i psychickou vyrovnanost týmu. Nechci zde sýčkovat, ale téměř každý
rok nás potkala zranění klíčových
hráčů, což může výrazně ovlivnit

naše plány pro letošní sezónu,“ upozornil Beneš.
Nicméně jeho vrozený optimismus velí věřit v úspěšné prvoligové tažení 2022. „V každém případě
jsme absolvovali za poslední roky
nejlepší přípravu včetně sehrávání různých možných sestav. Budu
velmi rád, když nás v jednotlivých
zápasech podpoří i prostějov-

Martin Müller
Ladislav Pírek
Petr Zemánek
Lukáš Pírek
Tomáš Roba
Jan Matkulčík
Petr Deutsch
Jakub Bucher
Tomáš Žůrovec
Jan Valenta
David Pořízek
Tomáš Jorda

vìk

37
38
39
28
26
24
31
28
26
31
36
29

post

smečař, univerzál
smečař, blokař
smečař, univerzál
smečař, polař
univerzál, polař, nahrávač
smečař, blokař
polař, nahrávač
smečař a blokař
blokař, smečař
nahrávač, polař
polař, smečař
polař, smečař

Předseda oddílu: Jaroslav Faltýnek
Hlavní trenér: Richard Beneš Vedoucí mužstva: Jan Valenta
ská nohejbalová veřejnost, které
jsme loni zůstali trochu dlužni.
Určitě hodláme hrát každé utkání
s maximálním nasazením tak, aby

body zůstaly vždy doma a diváci
si odnesli dobrý pocit z vydařeného nohejbalu,“ zdůraznil Richard
Beneš.

Můj sen?
? 0J=JOIÁKM@HD½M<
)JNIJC@E=<GJQ½GDBT Jan Matkulčík: „M
ostějovem
m
?MPÜNO@Q HPÜĄ ß/  Posttup s Pro
do ex
xtralligy!! Nášš kou
uč

PROSTĚJOV Druhá nejvyšší česká soutěž má v aktuálním ročníku
tradičně osm účastníků, přičemž všechny týmy se během základní části střetnou každý s každým doma i venku. To je od začátku dubna do
druhé poloviny června dohromady čtrnáct kol a stejný počet zápasů
pro každé mužstvo, po letních prázdninách bude následovat play-off.
První dva celky v pořadí po dlouhodobé fázi postoupí přímo do semifinále, kolektivy od třetího do šestého místa sehrají předkolo neboli >>>dokončení ze strany 47
čtvrtfinále (3-6, 4-5), poslední dva mančafty tabulky budou hrát o záyy Tým doplnili kluci z Vyškova, hlavně
chranu.
Martin Müller vypadá jako velká posila.
,ª<&0ªĄ&<-.#&0ªè56+
Uvítal jste toto rozšíření kádru?
1. kolo, sobota 2. dubna, 10.00 hodin: 0-#WUVKP8UGVÊP$t6,5QMQN+2TQ „Samozřejmě že uvítal. Kdo by neuvítal ve
UV÷LQX  2-5QMPCäò¾TPCF5¾\CXQWt6,5NCXQLèGUMÚ$TQF6,2CPMT¾E svém týmu takového hráče, jako je Martin
t/0-OQDKNRTQX¾U/QFąKEG$6,#XKCèCMQXKEG$t5-5VCTV2TCJC 
Müller. Ono nám upřímně nic jiného nezbý2. kolo, sobota 9. dubna, 14.00 hodin:/QFąKEG$t5VCTV2TCJC  èGUMÚ valo než se porozhlédnout po nějakém dopl$TQFt8UGVÊP$èCMQXKEG$t2CPMT¾E  2TQUV÷LQXtäò¾TP5
MQNQR¾VGMFWDPCJQFKP 5VCTV2TCJCt2TQUV÷LQX  8UGVÊP nění kádru. Patří za to velké díky trenérovi,
který dokázal „splašit“ takové hráče. Ať už
$tèCMQXKEG$  äò¾Tt/QFąKEG$2CPMT¾EtèGUMÚ$TQF
4. kolo, sobota 23. dubna, 14.00 hodin: 2TQUV÷LQXt2CPMT¾E  èGUMÚ Martina Müllera, nebo Peťu Zemánka, který
$TQFt5VCTV2TCJC  /QFąKEG$t8UGVÊP$  èCMQXKEG$t za nás již jednu dobu hrál. Potřebovali jsme
äò¾T 
to.“
MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP2CPMT¾Et8UGVÊP$  2TQUV÷LQX
yy Stihli jste se v obměněném složení už
t/QFąKEG$5VCTV2TCJCtäò¾T  èGUMÚ$TQFtèCMQXKEG$
6. kolo, sobota 30. dubna, 10.00 hodin:8UGVÊP$t5VCTV2TCJC  /QFąKEG trochu sehrát?
„Já myslím, že ano. Více méně půlka sestavy
$tèGUMÚ$TQFäò¾Tt2CPMT¾E  èCMQXKEG$t2TQUV÷LQX
MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP8UGVÊP$täò¾T  2TQUV÷LQXt zůstává stejná, tudíž ta je sehraná velmi dobře
èGUMÚ $TQF /QFąKEG$tèCMQXKEG$  2CPMT¾Et5VCTV2TCJC  už z minulých sezón. A ta druhá půlka, kde
 
MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP2TQUV÷LQXt8UGVÊP$5VCTV2TCJC bude figurovat Martin Müller, se ani sehrávat
nemusí. Samozřejmě s lehkou nadsázkou řetèCMQXKEG$  /QFąKEG$t2CPMT¾E  èGUMÚ$TQFtäò¾T
MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP8UGVÊP$tèGUMÚ$TQF  2CPMT¾E čeno.“ (úsměv)
tèCMQXKEG$  5VCTV2TCJCt/QFąKEG$  äò¾TP5t2TQ yy Na co podle vás může Prostějov mít
UV÷LQX
v novém ročníku první ligy?
 MQNQ UQDQVC  MX÷VPC  JQFKP èGUMÚ$TQFt2CPMT¾EèCMQXKEG
„Já vidím před očima jen jediný cíl, a to po$t8UGVÊP$  /QFąKEG$täò¾T  2TQUV÷LQXt5VCTV2TCJC 
MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP5VCTV2TCJCtèGUMÚ$TQF  stup do extraligy. Věřím v něj. Letos to musí
 2CPMT¾Et2TQUV÷LQX  8UGVÊP$t/QFąKEG$  äò¾TtèCMQ klapnout!“
XKEG$ 
yy Koho považujete za největší favority
MQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP/QFąKEG$t2TQUV÷LQXäò¾Tt5VCTV soutěže?
2TCJC  8UGVÊP$t2CPMT¾E  èCMQXKEG$tèGUMÚ$TQF
MQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP2CPMT¾Etäò¾T  èGUMÚ$TQF „Nevím, jestli teď nebudu znít trochu egoisticky a zda se to takhle vůbec může říct, ale
t/QFąKEG$2TQUV÷LQXtèCMQXKEG$5VCTV2TCJCt8UGVÊP$ 
MQNQUQDQVCéGTXPCJQFKPèGUMÚ$TQFt2TQUV÷LQXèCMQXKEG pokud budeme v kompletní sestavě na zápa$t/QFąKEG$äò¾Tt8UGVÊP$5VCTV2TCJCt2CPMT¾E
sy, rozhodně považuji za největší favority nás.
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si ji zaa létaa dřin
ny zaaslouží“

Foto: Marek Sonnevend

Abych nebyl úplný egoista, tak dále vidím
jako favorita i Start Praha, který bude jako
každý rok velmi silný.“
yy Podle trenéra Beneše už jste v posledních letech uvažoval, že s nohejbalem
skončíte. Je to pravda? A pokud ano, co vás
přivedlo zpátky?
„Měl jsem menší krizi. Zcela upřímně mě na
jistou dobu nějak přešla chuť do nohejbalu a bylo to způsobeno i určitým přístupem
některých hráčů v týmu. Což ale nechci víc
rozebírat... Dále v tom hrály roli také zdravotní problémy. Fyzicky se občas cítím tak na
šedesát let, nevím, jestli je to herním stylem,
který mám. Ale moje tělo dostává dost zabrat
a tehdy jsem si řekl dost, akorát se mrzačíš. Ať
už po tréninku, nebo po zápase jsem většinou
týden fyzicky úplně mimo a mám pocit, že se
rozpadnu. Ne nadarmo se říká ‚sportem k trvalé invaliditě‘. No a já se právě jako invalida
občas cítil. Ale teď už jsem i díky zmiňovaným posilám chytil nový náboj a jdu do toho
naplno. Co mě ještě přivedlo zpátky? Na to
stačí jedno slovo – absťák. Ten nohejbalový.“
(směje se)
yy Máte plány, čeho byste chtěl v nohejbalu ještě dosáhnout?
„Tak to vím zcela přesně. Postoupit do extraligy s Prostějovem! To by byl splněný sen a ne
jen pro mě, ale i pro našeho kouče, který by si
za ta léta dřiny extraligu zasloužil. A my pro to
letos uděláme všechno.“

K<F?Qî?JHµ>ÁPOFµIÁ
PROSTĚJOV Do zápasového kolotoče 1. ligy
družstev mužů ČR 2022
vyrazí nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov úvodním střetnutím již tuto
sobotu 2. dubna od 9.00
hodin, kdy je čeká premiéra na půdě NK Austin Vsetín B.
„Určitě tam pojedeme
bodovat. A tentokrát se
nebojím říct, že chceme vítězství,“ pravil pro
Večerník hlavní trenér
Hanáků Richard Beneš.
„Kádr vsetínského béčka
asi bude v porovnání s minulou sezónou dost jiný,
možná nastoupí někteří
fluktuanti z extraligového áčka. Přesto věřím, že
v posílené sestavě můžeme vyhrát,“ nebojí se Beneš.
Pokud nezasáhnou zdravotní problémy, bude mít
k dispozici kompletní
tým. „Samozřejmě panuje
trochu nervozita, jak nám
to v obměněném složení
půjde při ostrých soutěžních zápasech. Ale na
trénincích se všichni kluci
jeví výkonnostně dobře,

trojice bratrů Pírkových
a Honzy Matkulčíka přivezla stříbro ze silně obsazeného přípravného turnaje. Snad slibnou formu
potvrdíme i na Valašsku,“
doufá Beneš. „Podle předpovědi počasí a faktu, že
Vsetín leží trochu výš, se
nejspíš bude hrát v hale.
Což by mohla být naše
výhoda, neboť jsme celou
přípravu strávili uvnitř
v sokolovně. Důležitější
však bude, jak zahrajeme.
Jestli dobře, tak by dvoubodový zisk nemusel zůstat jen přáním,“ pousmál
se zkušený kouč.
O víkendu 9. a 10. dubna pak prostějovské
muže čekají dvě domácí
utkání ve dvou dnech.
Nejprve v sobotu proti
nováčkovi ze Žďáru nad
Sázavou, následně v neděli se silným Startem
Praha (v obou případech od 14.00 hodin).
„Stoprocentní bilance tři
vítězství po třech kolech
by byla super, ale teprve
uvidíme, jak se klukům
bude v částečně odlišné
sestavě dařit.“
(son)

