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JITKA Z KOSTELCE
O ŽIVOT!
Agresivní rakovinu léčí v Londýně

Na podporu

Martin ZAORAL

KOSTEL
LEC NA HANÉ Řídí se heslem „Nikdy to nevzdávej“, nyní se však
neobejde bez podpory ostatních. Pozitivně naladěné mamince dvou dětí
otočila celý život vzhůru nohama vážná nemoc. Už v roce 2020 si Jitka Žilinčíková z Kostelce na Hané nahmatala
malou bulku pod žebry. Přestože s tím
zašla brzy na vyšetření, vzácnou a agresivní formu rakoviny jí lékaři bohužel
diagnostikovali až s odstupem času.
Nádor se navzdory operacím a léčbě
stále zvětšoval. Začátkem letošního roku už dnes pětatřicetileté ženě nemohlo české
H;
zdravotnictví nabídnout víc než „oddalovací“ paliativní léčbu. S nevyhnutelnou smr- ÞNíN?
MNL;Hí
tí se však rodina odmítla smířit a pomoc nyní hledá v Londýně. Péče tam si prozatím
vyžádala zhruba 970 000 korun, které hradila rodina, především pak její manžel.
24
I proto byl na podporu paní Jitky zřízen transparentní účet číslo 4678326053/0800.
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Hradí nedoplatky
Prostějov (mik) – Na ulicích se diskutuje o mnohém, ovšem rozhovor
dvou postarších dam poblíž jednoho
z prostějovských supermarketů stál za
to. „Přestávám svítit a dívat se na televizi! Přišlo mi vyúčtování za elektřinu
a mám uhradit nedoplatek dva a půl
tisíce korun. Přitom podobnou částku mi vždycky vraceli jako přeplatek,“
hudrovala na zdražení cen energií
jedna ze seniorek, která mávala v ruce
„glejtem“ od dodavatele elektrické
energie. No, není v tom sama, nedoplatky při vyúčtování spotřebovaných
energií jsou teď v „kurzu“.

Vynadala mu
kvùli pìtikorunì
Prostějov (mik) – Požádal vás už
někdy nějaký bezdomovec o peníze?
A jak jste se zachovali? Na hlavním
nádraží „somrovala“ u lidí zhruba padesátiletá žena bez domova. „Byl jsem
u toho, když po mladém muži spěchajícím na vlak chtěla pětikorunu. Prý
si chce dát kafe z automatu a chybí jí
drobné. Když ji mladík odbyl s tím,
že spěchá, žena jej zasypala strašně
sprostými nadávkami, a dokonce na
něj plivla,“ svěřil se Večerníku se svým
poznatkem pan František z Prostějova.
Na hlavním nádraží to holt zase žije...
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Na vandaly zamíří fotopast. To je
opravdu k vzteku! Letos již potřetí
zničil zatím neznámý vandal zrcadlo u „myší díry“, které slouží pro
lepší přehlednost průjezdu na této
komunikaci spojující Říční s Olomouckou ulicí. Vloni byla tato
součást bezpečnostního opatření
zničena čtyřikrát! Radní chtějí na
kritické místo instalovat fotopast.

Bývala to každoroční sláva, na kterou se scházely stovky májově zamilovaných lidí. Řeč je o tradičním
stavění májky v Drozdovicích, kterému je ale podle zjištění Agentury
Hóser šmytec. Jestli navěky, o tom
rozhodne jeden námi nejmenovaný
šílenec z Moskvy...
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•• Pondělí ••
Potřebná námaha. „Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, ani nevštípí duši nějaké vědomosti. Naproti
tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým činům, jak tvrdí
moudří učitelé,“ konstatoval řecký filozof Sokrates a ani po více jak
dvou tisíci letech se na tom pranic nezměnilo. Učitelé, jejichž nevděčným je namáhat své žáky, si připomněli výročí narození Jana
Amose Komenského.
•• Úterý ••
Test přátelství. „Chcete-li vědět, kdo jsou vaši přátelé, nechte se poslat
do vězení,“ poznamenal spisovatel Charles Bukowski. Zjistit to bude
moci také Tomáš Kysela. Jelikož se však nástupu do basy vyhýbal, musel mu soud trest o dva měsíce prodloužit.
•• Středa ••
Výsledky radosti. Při tvoření člověk prožívá radost, která se nedá s ničím jiným srovnat… Právě to pociťuji i členové a členky výtvarného kruhu při CMG, kde tvoří pod vedením Hany Martincové. Výstava jejich
děl v prostějovské knihovně byla zahájena slavnostní vernisáží.
•• Čtvrtek ••
Prodaná nevěsta. „Proč bychom se netěšili, proč bychom se netěšili,
když nám pánbůh zdraví dá? Jenom ten jest vpravdě šťasten, kdo života
užívá,“ zpívá se v legendární opeře Prodaná nevěsta, s níž do Prostějova
dorazilo Slezské divadlo Opava.
•• Pátek ••
Srdce v nebi. „Raději si shromažďuj poklad v nebi. Vždyť tam, kde máš
poklad, budeš mít i své srdce,“ doporučoval Ježíš Kristus. Pašije obsahující vyprávění o jeho utrpení a smrti byly připraveny v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem. Součástí akce spojené s hudbou a zpěvem
bylo i odhalení kočáru posledního českého krále Karla I.
•• Sobota ••
Cesta k sebedůvěře. Nejen lepší fyzička. Box dodává mužům také
psychickou sílu, díky níž se přesvědčí, že bez pochybností jsou schopni
čelit čemukoliv… Sledovat kvalitní sportovní výkony mohli lidé během Elite boxing cupu, který se konal v Národním sportovním centru.
•• Neděle ••
Proměny. „Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz.“
Takto začíná populární kniha Franze Kafky Proměna. Stejný název
nese americký animovaný film o třináctileté dívce Mei Leeové, která
se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, a to ve chvílích, kdy
se rozčílí. Snímek s originální zápletkou byl k vidění v prostějovském
kině Metro 70.
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Místo májky v Drozdovicích postaví kryt
Jak ovšem Agentura Hóser jako
první zjistila, ostatně jako vždy,
letos se místo májky bude v Drozdovicích vedle modlitebny stavět
protiatomový kryt! „Je nám to velice líto, že opouštíme na nějaký čas
tradici. Ale kdo ví, kdy ten blázen
Vladimír začne po Evropě rozhazovat atomovky? My jsme se tady
v Drozdovicích proto rozhodli, že
nebudeme mrhat silami, májku
odložíme k ledu a vedle kapličky
si postavíme kryt. Ty prostějovské
jsou na prd, do nich se schovají tak
akorát papaláši z radnice,“ svěřil
námsvé plány Pavel Tvarohový,
který už několik let stál za organizací při stavění májky. Nyní ale

KRIMI
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Také zahrádkářům nyní nastávají šťastné dny, vždyť kdo by se
po dlouhé zimě netěšil na chvíle strávené na zahradě. Ne pro
všechny je ale jarní návrat ke
svým koníčkům příjemný. Své
by o tom mohl vyprávět majitel
domu ve Vrahovicích, jehož zahradu navštívil nevítaný host.
Zloděj vylomil petlici na dveřích
zahradního domku a kradl...

11 000

Zatím neznámý pachatel odcizil
ruční i elektrické nářadí, a poté se
dokonce vloupal i do rodinného
domu. Krádeží plus poškozením
zařízení způsobil škodu bratru
za jedenáct tisíc korun. Pokud
se policistům podaří zloděje vypátrat, za trestný čin krádeže mu
u soudu hrozí až dvouleté odnětí
svobody.
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BEDIHOŠŤ Tucet pohozených pytlů s výrazným nápisem COVID-19 objevili nedávno
na okraji Bedihoště. Byly prázdné, původně v nich bylo uloženo nemocniční prádlo
určené k dezinfekci. Z nalepených štítků se dalo zjistit, že pocházejí z nemocnic v Brně
a Ostravě. „Bylo na nich i jméno čistírny, která měla prádlo vyčistit. Kontaktovali jsme
její vedení, ale to nám tvrdilo, že má smlouvu s firmou, která odpad likviduje, takže
není důvod něco tímto způsobem vyhazovat. Moc jim nevěřím,“ prozradil starosta
Bedihoště Jiří Zips, jehož spolupracovníci pytle posbírali a odvezli do prostějovské
spalovny.„Tam nám vyšli vstříc a pytle zadarmo zlikvidovali,“ uzavřel Zips, který i s dalšími občany obce proti zakládání černých skládek v přírodě dlouhodobě bojuje.

Agentura

rubriky
Večerníku
Návrat na radnici. Po velmi dlouhém období jednoho roku se úterní
jednání Zastupitelstva statutárního
města Prostějova uskuteční opět
v obřadní síni radnice. Vinou nebezpečí nákazy covid-19 museli zastupitelé vzít zavděk „azylem“ v hale Sportcentra či sálem Společenského domu.
Konečně tedy zase budou schůzovat
v reprezentativním prostředí.

Martin ZAORAL

.UDGHQÙG½UHNNVY½WNX
Prostějov (mik) – „Moje stará má svátek a já jí sehnal krásnou kytku. A úplně
zadarmo,“ chlubil se svým kamarádům
muž poblíž čerpací stanice v Plumlovské ulici. V ruce měl trs skutečně pěkných květinek a pro Večerník nebylo
těžké uhodnout, kde je vzal. Zhruba
sto metrů nedaleko totiž město nechalo vedle silnice zřídit nádherný květinový záhon, který právě v těchto dnech
hýří barvami. „Jo, natrhal jsem je tam,“
přiznal se po chvíli muž, aniž by jej trápily případné výčitky svědomí. Otázkou je, zda jeho „starou“ potěší jako
dárek kradené kytky...

RUBRIKY
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své pohřebácké zkušenosti převtělí
do záchrany životů svých spoluobčanů. „Bude to složité, sháníme
těžkou stavební techniku, zedníky,
jaderné vědce a poradce a spoustu
dalších profesionálů. Už se nám
ale hlásí první odborníci, tak snad
to všechno zvládneme,“ uvedl dále
pohřebák Pavel Tvarohový.
Přesně prvního května tedy mají odborníci i spousta dobrovolníků začít
stavět v Drozdovicích nový kryt.
„Bude třicet metrů hluboký a jeho
součástí bude nejmodernější protiatomová technologie. Samozřejmě
bude potřeba několik rakví, všichni
případný jaderný útok nepřežijeme. Ty ale dodám já, mám jich

plný sklad,“ dodal Pavel Tvarohový.
Na aktivity drozdovických občanů
se ale s nepříliš pozitivním dojmem
dívá vedení prostějovského magistrátu. „Jestli někdo zaútočí na
Prostějov, tak panu Tvarohovému
by nohy neupadly, kdyby doběhl
do krytu v Metru. Výstavbu krytu v Drozdovicích taky nemusíme
povolit. Uvidíme, s jakými plány
přijdou, ještě se o tom v radě města
poradíme,“ pronesl primátor Prostějova Francimór Kopačka.

=$&+<7,/,-60(

2 000 000

Přesně takovou sumu peněz
hodlají radní investovat do projektů prevence kriminality v Prostějově během letošního roku.
Jedním z projektů je zvýšení počtu kamer ve městě.
=$8-$/$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.

LENKA FORGÁČOVÁ
se narodila 10. ledna 2008 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 28. března 2022.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do
15 let, měří okolo 165 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

Foto: internet

DITA HOŘÍNKOVÁ
Známá muzikálová zpěvačka byla společně s Richardem
Pachmanem hlavní hvězdou programu odhalení císařského kočáru v Čechách pod Kosířem.
=$6/(&+/,-60(

„TAKOVOU
NÁVŠTĚVU JSEM TU
NA RADNICI
JEŠTĚ NEMĚL!“
Prostějovského primátora Františka Juru navštívili minulou středu dva noví maskoti Sportcentra
DDM Filip a Renča.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

4/-3 °C
Ivana

¶WHUÙ

8/0 °C

Miroslava / Mirka

Støeda

11/4 °C

Ètvrtek

11/5 °C

Vendula

SÁRA POLHOŠOVÁ

Heřman / Hermína

se narodila 19. června 2009 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28. března
2022. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
13 do 15 let, měří okolo 160 centimetrů
a má hubenou postavu, hnědé oči a černé rovné vlasy.

3½WHN

10/5 °C

Sobota

12/5 °C

Nedìle

13/4 °C

Ema
Dušan

Darja
Zdroj: meteocentrum.cz
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Dvacetiletý Vietnamec z Prostìjova Patnáctiletá dívka

nalezena!

8.21ÿ,/æ,927
NA KOLEJÍCH

PROSTĚJOV Smuteční oznámení visící
na veřejné vývěsce jedné z prostějovských
pohřebních služeb mnohé šokovalo. Vietnamská rodina trvale žijící v Prostějově na
něm oznámila úmrtí teprve dvacetiletého
Hunga M. L. Co se stalo?

„Náš syn, bratr a synovec zesnul tiše 23. března,“ oznámila
na parte vietnamská rodina
bez dalších podrobností. Večerníku se ale podařilo zjistit,
že dvacetiletý Hung M. L.

odešel z tohoto světa nikoliv vinou
náhlé těžké nemoci nebo po autonehodě. Na život si sáhl sám! „Tento
mladík bohužel spáchal sebevraždu.
Lehl si na koleje v okolí Brodku u Přerova a přejel ho vlak,“ sdělil redakci
Večerníku zdroj, který si přeje zůstat
v anonymitě.
Důvody, proč si vietnamský mládenec
sáhl na život, ale zřejmě zůstanou navždy tajemstvím…Nebo ne? (mik)
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1.399 Kč

1560 Kč

Stačí nás kontaktovat a vše ostatní zařídíme: 608 960 042, predplatne@vecernik.cz nebo se za námi stavte na provozovně v ulici Vápenice 19, Prostějov.

PROSTĚJOV V minulém vydání
prezentoval Večerník policejní
pátrací relaci po mladistvé dívce
z Prostějova, kterou rodiče pohřešovali od pátku 25. března.
Pátrání po Lence L. nakonec
skončilo úspěšně a dívenka se
šťastně vrátila domů.
Policisté vyhlásili celostátní pátrání
po pohřešované Lence L. v pátek
25. března s tím, že žádala veřejnost
o pomoc při jejím hledání. V úterý
29. března však z veřejně přístupného webu Policie ČR byla pátrací
relace stažena. „Dívka byla vypátrána a v pořádku se vrátila domů,“
potvrdily Večerníku různé zdroje
prostřednictvím sociálních sítí.
Policie se k případu nijak nevyjádřila.
Nejdůležitější ale je že patnáctileté
dívce se nic vážného nestalo. (mik)

2CVP¾EVKNGV¾ .GPMC . D[NC R÷V FPÊ
JNGF¾PCRQNKEKÊLCMQRQJąGwQXCP¾QF
OKPWNÆJQ ×VGTÚ LG CNG LKå X RQą¾FMW
FQOC
(QVQ2QNKEKGè4

SULP¿WRU
NRPHQWXMH
PROSTĚJOV To se jen tak někomu nepoštěstí! Balkón v šestém patře panelového domu na sídlišti Hloučela v Prostějově
se poslední tři roky stal domovem pro párek poštolek. A nejen
pro ně. Vloni a předloni se těmto dravcům podařilo vyvést
z původního truhlíku na květiny dokonce i zdravá mláďata. To
vše za dohledu majitelky bytu, která poštolky nejenže na svém
balkóně vždy strpěla, ale zároveň vždy i„přikrmovala“ mláďata
a ze svých opeřených spolubydlících má enormní radost.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Seniorka z Prostějova se Večerníku
se svými „chovatelskými“ úspěchy
ráda pochlubila, ovšem jen pod
zárukou zachování její anonymity.
„Na jaře roku 2019 jsem šla na
balkón zalévat truhlíky s květinami a našla jsem v nich vajíčka. Pak
přiletěli rodiče a poštolky u mě na
balkóně vydržely nějaký ten týden.
Tehdy se ještě z vajíček nic nevylíhlo a poštolky zase odletěly. Myslela
jsem si, že to byla jen náhoda, ale
o rok později přiletěly na jaře znovu! V truhlíku se brzy zase objevila
vejce a tentokrát se vylíhlo šest mláďat, jedno ale bohužel uhynulo. No
a vloni jsem už před jarem nachystala takové malé hnízdo a párek rodičů opět našel můj balkón. Samička

nakladla znovu šest vajíček, vylíhlo
se pět mláďat a jednou uhynulo,“
popsala historii svého soužití s poštolkami, které ani ve chvíli svých
rodičovských starostí žádný hluk
ani nepořádek nedělají. „Na jejich
trus jsem se už vybavila tvrdým papírem. Na štěbetání mláďat si zvykli
vždy na jaře už i sousedé, dravci
tak nikoho neobtěžují. Poštolky mi
dělají obrovskou radost, beru je už
jako členy rodiny,“ usmívá se žena,
která se snaží věčně hladová mláďata občas i přikrmovat.
„Pokud to jde, tak jim občas dám
do truhlíku syrové kuřecí maso.
Jenže jakmile otevřu dveře na balkón a chci se k mláďatům přiblížit,
okamžitě se objeví rodiče a spustí
povyk. Ještě nikdy mě nenapadli,
ale vždycky je vidět, že brání svá
mláďata. Ostatně rodiče je dokáží
uživit sami, nosí jim mrtvé myši,
a jak jsou mladé poštolky už o něco
větší, tak i zabité ptáky, mloky, nebo
dokonce ještěrky,“ prozradila žena

Jak se žije s dravci v paneláku?

NA VÁŠ NÁMÌT
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ze sídliště Hloučela, která ještě podotkla, že už v těchto dnech chystá
zase na balkóně hnízdiště pro „své“
dravce. „Poštolky vždycky přiletěly
koncem dubna, tak jsem přesvědčena, že tomu tak bude i letos. Už na ně
čekám,“ těší se na své opeřené kamarády seniorka z Prostějova.

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

V těchto dnech se znovu rozbíhají
práce na několika velkých akcích
v Prostějově. Jsou spojeny s dopravními omezeními a v některých případech s kompletními uzavírkami
komunikací. Mám na mysli především rekonstrukce Wolkerovy a Vrahovické ulice, k nimž se tento týden
přidávají také práce na prostějovské
estakádě. Kromě toho bude příchod
jara spojen s dalšími lokálními a časově méně náročnými stavbami. Uvědomuji si, že je to pro občany našeho
města velká komplikace, která se
dotýká nás všech. Ostatně všechny
tyto akce začaly už na podzim, takže nejsou pro obyvatele města ničím
novým. Proto jen zopakuji, že souběh prací město nemělo šanci nijak
rozumně ovlivnit. Mohli jsme některé z těchto staveb Ředitelství silnic
a dálnic nebo Olomouckého kraje vystavit „stopku“, to by ale znamenalo,
že se rekonstrukce buď o několik let
odsunou, nebo vůbec neuskuteční. To
bych nepovažoval za správné. Proto
prosím všechny naše občany o trpělivost, odměnou nám budou lepší
a bezpečnější komunikace.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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DOBROCHOV Snad už to tedy vyjde! Už přede dvěma lety měl
nejen prostějovský region, ale i celou ČR reprezentovat Dobrochov
v prestižní evropské soutěži Entante Floreale Europe – Evropská
kvetoucí sídla. Dostal se tam díky zisku celostátní Zelené stuhy
v soutěži O vesnici roku, čímž byl fakticky oceněn jako „nejzelenější“ obec ČR roku 2019. Po dvou letech odkladů už je známo, kdy by
komisaři evropské soutěže měli na Hanou dorazit.

Napsáno
SĊHG

PŘÍPADU

Původní termín
návštěvy hodnotitelů byl
plánován na
3. července
2020. Kvůli
covidové
pandemii bylo
vše odloženo na
neurčito. Po dvou letech by vše konečně mělo letos klapnout. „Termín
návštěvy byl stanoven na 25. června.
My se chceme co nejlépe připravit.
Plánujeme pro tuto příležitost mimo
jiné vytvořit vlastní internetové stránky a vytvořit bohatou fotodokumentaci. Hlavní však bude probudit v našich
lidech opět zápal a chuť ukázat, co vše
se za poslední roky v oblasti životního
prostředí u nás udělalo,“ nastínil plány
starosta Dobrochova Miloslav Kříž.
pokračování na straně 11 >>

STÍNY MINULOSTI
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PROSTĚJOV V loňském roce bylo
na tísňovou linku 156 Městské policie Prostějov hlášeno celkem 228
případů rušení nočního klidu. Ve
111 případech se tak dělo v domech
a bytech, v 74 případech přímo na
ulici a ke 43 událostem vyjížděli
strážníci řešit tyto přestupky do
restaurací a zábavních podniků.
Nutno však podotknout, že v roce
2021 platila přísná protiepidemická opatření, tudíž hospody a restaurace byly často uzavřené. Od
března tohoto roku ovšem obnovily
provoz i zábavní podniky včetně
veřejností obávaného Discoklubu
Morava. O to víc případů rušení
nočního klidu se dá nyní očekávat,
STÍNY MINULOSTI ožívají...
„Rušení nočního klidu, pokud je
potvrzeno, je značně obtěžující pro
veřejnost. Ne ve všech případech se však

2QFNQWJÆRCW\G\RčUQDGPÆRTQVKGRKFGOKEMÚOKQRCVąGPÊOK\CJ¾LKNCRTQXQ\FKUMQ
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oznámení potvrzují. K orientačnímu
měření je používán hlukoměr, neboť
zda dochází k rušení, je vždy subjektivní pohled konkrétní osoby. Jedná se
zejména o skupinky vracející se z barů
nebo ty, kteří čekají před diskotékou
delší dobu, provoz taxíků před provozovnami a tak dále,“ uvedl Libor Šebestík,
ředitel Městské policie Prostějov. Z jeho
poslední věty bylo patrné, že má na
mysli především okolnosti týkající se

provozu Discoklubu Morava. „Ano, po
dlouhém covidovém období už několik
týdnů
opět
probíhají diskotéky v Moravě
a strážníci zde
řešili již několik
přestupků ,“
potvrdil
šéf
prostějovských
strážníků.
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Neštěstí, které ovšem mohlo dopadnout
ještě mnohem a mnohem hůř, se stalo ve
středu v podvečer ve Vrahovicích, kde havarovalo policejní vozidlo. Mladí strážci dopravního pořádku se šílenou rychlostí honili za motorkářem, kterého zachytil radar,
jak překročil povolenou rychlost. Policejní
modrá Octavia se roztříštila o strom poté,
co se srazila s jiným osobním autem, jehož
řidička odbočovala doleva do ulice Zátiší.
Následky byly fatální... Jeden těžce zraněný
policista na hranici života a smrti plus další tři
lehce zraněné osoby! Havárie okamžitě vyvolala ostrou diskusi po celém Prostějově. Kdo za
nehodu může? Proč policisté tak šíleným způsobem honili ještě šílenějšího motorkáře v hustém
městském provozu? „Ve středu v 17.15 hodin jel
řidič – policista se služebním vozidlem Škoda
Octavia v civilním provedení s radarem se zapnutým výstražným a zvukovým zařízením po

Vrahovické ulici v Prostějově směrem od centra
města. Společně s kolegou pronásledovali dosud
neustanovený motocykl z důvodu podezření ze
spáchání přestupku v dopravě. Při pronásledování motocyklu jeli v levém jízdním pruhu, kdy
předjížděli kolonu jedoucích vozidel v pravém
jízdním pruhu,“ uvedla Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. Honička za motorkářem ale skončila uprostřed Vrahovic. „Před
křižovatkou s ulicí Zátiší náhle z kolony pomalu
jedoucích vozidel vyjelo osobní vozidlo Renault
Megane Scenic, jehož řidička odbočovala vlevo
do ulice Zátiší. Došlo k nárazu služebního auta
do odbočujícího vozidla Renault. To bylo nárazem odhozeno vlevo do travnaté předzahrádky,
kde narazilo do sloupu pouličního osvětlení
a poškodilo zaparkované osobní vozidlo Škoda
Octavia. Policejní vozidlo bylo nárazem odhozeno do travnaté předzahrádky před rodinným
domem, kde čelně narazilo do listnatého stro-

mu. Nárazem do stromu z něho byly odtrženy
jeho části a tyto poškodily zaparkované vozidlo
Ford Focus,“ pokračovala v popisu neuvěřitelného karambolu Eva Čeplová.
Od samého začátku se však objevila protichůdná svědectví a tím i různé spekulace. „Šel jsem
po chodníku s dcerou a najednou po silnici
prosvištěl nějaký šílený motorkář. Pak za zády
slyším kvílení brzd a ránu. Renault s řidičkou
odletěl desítky metrů dopředu a za ním narazilo modré auto do stromu. Až po pár vteřinách
bylo poznat, že to jsou policajti. Bylo jasné, že
zřejmě honili toho motorkáře, protože jeli v levém pruhu. Jestli měli puštěné majáky, to jsem
nepostřehl, ale houkačku určitě zapnutou neměli. Nejsem hluchý, tu bych určitě slyšel,“ uvedl mladý muž z Vrahovic těsně poté, co došlo
k nehodě s fatálními následky. Jeho svědectví
ale ostře kontrastuje s popisem nehody, který
prezentovala policie.
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Po více než dvouletém vyšetřování usoudila Generální inspekce bezpečnostních sborů, že policisté
v tomto případě přece jen pochybili. Mnohem důležitější ale je, že při honičce za motorkářem nikdo
nezemřel a oba zranění policisté se nakonec zotavili
z těžkých zranění. Bohužel se podobné případy opakovaly a nemusíme chodit moc do minulosti. V létě
loňského roku jiné civilní policejní auto honilo rychle
jedoucího řidiče v Držovicích. V tomto případě ale
stíhání dopadlo tragicky. Policisté v bílé Octavii
srazili a usmrtili seniorku jedoucí na mopedu. Tato
tragédie není doposud prošetřena a je tak nejasné,
kdo bude označen jako viník. Zůstává ale otázkou,
zda jsou dopravní policisté dostatečně proškoleni
pro případy, kdy pronásledují řidiče páchající dopravní přestupky...
(mik)
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jak šel čas Prostějovem ...
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Poděbradovo náměstí

Příště: Melantrichova ulice
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PROSTĚJOV V krásném zahraničním autě se zhlédl mladý muž
z Prostějovska. Na internetu se mu zalíbil velice„výhodný“ inzerát
na prodej zánovního osobního automobilu Audi A5 za 355 tisíc
korun. No, nekupte ho! Po dohodě s prodávajícím mladík odeslal
polovinu této sumy na účet a za to obdržel slib, že inzerující mu
vozidlo pošle z Anglie. Výsledek? Stejný jako v podobně jiných
případech podvodu. Žádné auto nedorazilo a prodávající přestal
brát telefony... Už po něm jde policie, a pokud se kriminalistům
podaří podvodníka zjistit, hrozí mu pět let basy.

Michal KADLEC
Podvedený třiatřicetiletý muž z Prostějovska se v těchto dnech obrátil na
policisty. „Oznamovatel uvedl, že na
počátku března jej zaujal na internetu inzerát prodeje vozidla Audi A5
za 355 tisíc korun. Odepsal prodejci,
který mu záhy sdělil, že se vozidlo
nachází v Anglii. Poté si vyměnili několik zpráv a nakonec se dohodli, že
zájemce pošle polovinu kupní ceny
prodejci a ten mu odešle vozidlo,“

začal rozebírat podrobnosti podvodného jednání Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Mladík z Prostějovska jednal velice
důvěřivě a těšil se na kvalitní zahraniční vůz. O to víc byl záhy zklamán.
„Důvěřivý muž odeslal na zahraniční
účet 156 tisíc korun. Nato mu prodejce potvrdil převzetí platby s tím, že
vůz odeslal. Ale ani po třech týdnech
automobil nedorazil a prodávající přestal s kupujícím komunikovat. Ve věci

Vloupal se do chatek
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jsme zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání podvodu,
za který pachateli hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitý trest,“ uvedl mluvčí krajské
policie, který na základě tohoto konkrétního případu apeluje na veřejnost
s opatrností. „Nejen pro nákup zboží,
ale i pro ostatní finanční transakce
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Poctivci od kosti
Během uplynulého týdne se na
městskou policii obrátili dva poctiví nálezci. Nejprve byla nalezena
příruční taška, ve které se nacházely
doklady, předměty osobní potřeby a také finanční hotovost ve výši
306 korun. Ověřením bylo zjištěno, že nalezené věci nemají žádnou
spojitost s trestnou činností, a proto hlídka nález předala majitelce.
Ve druhém případě byla nalezena
peněženka, jejímž obsahem byla
opět finanční částka v hodnotě
1 273 korun, platební karta a osobní doklady. Opět po ověření nutných údajů strážníci předali peněženku i se všemi jejími náležitostmi
majiteli. Nálezcům patří poděkování za čestné jednání, ne každý by se
zachoval stejně.

Lapkové se činili
Třikrát během pondělního dopoledne 28. března vyjížděli strážníci
do prostějovských supermarketů
řešit drobné krádeže. Předmětem
zájmu nepoctivých nakupujících
byl alkohol, sladkosti a potraviny.
Po vstupu na prodejnu se pachatelé pokusili ukrýt vybrané věci do
tašky nebo bundy a následně projít
pokladní zónou bez zaplacení. Nedůvěryhodné chování vždy upoutalo pozornost ochranky, která je za
pokladnami zastavila. Dva případy
vyřešili strážníci uložením pokuty
příkazem na místě a jeden přestupek proti majetku byl oznámen
správnímu orgánu.

Škrtil svoji partnerku,

Zdrogovaný pervitinem pak demoloval koupelnu
=îC<GKJGJI<CÑKJPGD>D
PROSTĚJOV Minulé úterý 29. března měli
prostějovští strážníci velice nezáviděníhodnou
práci. Těsně před půl čtvrtou hodinou ráno bylo
prostřednictvím tísňové linky městské policie
přijato oznámení o polonahém muži, který pobíhá po ulici nedaleko centra. Strážníci po příjezdu do uvedené lokality zpozorovali vykřikujícího chlapíka uprostřed silnice oblečeného jen do
kalhot. Na první pohled bylo jasné, že je výtržník
pod drogami...
„Po spatření služebního vozidla muž vykročil směrem k autu a nohou kopl do jeho přední části. Hlídka agresora vyzvala jménem zákona, aby zanechal
svého jednání. Muž přesto pokračoval v útočném
chování, neustále mluvil zmateně, začal vykřikovat
a následoval pokus o útěk. Strážci zákona museli
použít donucovací prostředky a za pomocí hmatů a chvatů byl výtržník spoután,“ popsal složitou
situaci Petr Zapletal, vrchní inspektor Oddělení
prevence Městská policie Prostějov.
Po bližším kontaktu bylo strážníkům hned jasné,
proč se dotyčný chová nekontrolovaným způsobem. „Jeho ovlivnění návykovou látkou bylo zce-

la jednoznačné. Po složitější komunikaci z jeho
strany muž uvedl, že před několika hodinami
užil dávku pervitinu. Hlídka si vyžádala příjezd
záchranné služby, kdy lékař po vyšetření schválil
převoz na záchytnou stanici do Olomouce,“ informoval dále Zapletal s tím, že zajištěním zdrogovaného muže začaly velké komplikace pro zasahující strážníky. „Tento den byl zřejmě zvláštní
a něco nepředvídaného viselo ve vzduchu. Když
hlídka požádala o umístění na záchytnou stanici, dostala nečekanou odpověď. Z důvodu plné
kapacity není možné dalšího pacienta přijmout!
Případ ale nakonec dobře dopadl, nedošlo k žádnému zranění a nebyla způsobená žádná škoda na
majetku. Jakmile pominuly účinky drogy, muž se
zklidnil a začal s hlídkou spolupracovat. Strážníci
dvaačtyřicetiletému muži sundali pouta a předali
jej do domácího léčení. Svým jednáním je podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku a také
proti občanskému soužití. Zjištěné skutečnosti
byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu
k projednání,“ uzavřel zastupující tiskový mluvčí
prostějovských strážníků.
(mik)

PROSTĚJOV Rozhodně se nejednalo o aprílový žert! Prostějovští strážníci vyjeli v pátek
1. dubna na pomoc ženě, kterou napadl její
partner. Ten mladou ženu začal po jejím ranním
návratu z hospody dokonce škrtit. Vyhrocená
situace se uklidnila až po příjezdu hlídky, mezitím však zuřivec dokázal ještě poničit koupelnu.
„Se žádostí o pomoc před svým přítelem se obrátila na městskou policii sedmadvacetiletá žena. Problémy začaly po její večerní návštěvě restaurace
a následném příchodu v ranních hodinách domů.
Nejprve šel přítel ženy vyvenčit psa a po návratu z procházky došlo na slovní výměnu názorů.
Agresivní chování sedmadvacetiletého muže se
stupňovalo a svou zlost si vybil na dveřích od koupelny. Ranou pěstí udělal do dveří díru, navíc ulomil ještě kliku. Další nával vzteku obrátil na partnerku, kterou začal rukama škrtit,“ popsal násilný
incident Petr Zapletal, vrchní inspektor Oddělení
prevence Městská policie Prostějov.
Muž se uklidnil až po příjezdu strážníků. „Hlídka
vyhrocenou situaci mezi partnery uklidnila a celou událost oznámila Policii ČR, která si případ
převzala k dalším úkonům,“ dodal Zapletal. Státní
policejní složky žádnou zprávu k tomuto případu
do uzávěrky čísla nevydaly.
(mik)
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Tomáš Kysela z Čelčic si kvůli vlastní
blbosti prodloužil pobyt ve vězení

21081211002

na internetu, jako je třeba seznamka,
pronájem či zprostředkování půjčky,
platí stejné pravidlo. Neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit
jeho identitu! Tito pachatelé vystupují
pod falešnými profily a jejich jediným
cílem je vylákat z vás finanční prostředky,“ posílá jasný vzkaz Libor Hejtman.

PROSTĚJOV „Život je jako miminko. Nikdy nevíš, kdy se po…e“. I tento citát sdílel Tomáš
Kysela na svém facebookovém profilu. On sám si svůj
život dokázal podělat zcela
sám. Výrazně mu k tomu pomohl i alkohol. Právě pod jeho
vlivem vyhrožoval nedaleko
prostějovského hlavního nádraží svému známému smrtí,
přičemž držel v ruce rozbitou
láhev a později i nůž. Za to byl
poslán do vězení, do něhož
však nenastoupil. Kvůli tomu
se k prostějovskému soudu
v úterý 29. března opět vrátil.
A Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jedenatřicetiletý Tomáš Kysela byl
odsouzen za výtržnictví a pokus
o ublížení na zdraví, jehož se dopustil loni v březnu u prostějovského
nádraží. Značně opilý tehdy dost
nevybíravým způsobem napadl
svého známého, jemuž vyhrožoval
smrtí, přičemž držel rozbitou láhev
a později i nůž. Přestože mu ve finále nic neudělal, byl za to odsouzen na 15 měsíců do vězení. Do něj
měl nastoupit už loni v září. Ke své
smůle tak neučinil, a tak jej musela zatknout policie. Přestože se do

V noci ze soboty 26. na neděli
27. března se neznámý pachatel vloupal do zahradní chatky
a neobydleného domu v katastrálním území Vrahovic.
Zloděj u chatky poškodil petlici na dveřích a vnikl dovnitř,
následně chatku prohledal
a odcizil z ní ruční i elektrické
nářadí za 7 000 korun. Poté se
přesunul k nedalekému domu,
do kterého vnikl zadním vchodem. Poškodil dveře a pronikl
do chodby. Prošel místnosti,
ale nic neodcizil. Mimo odcizeného nářadí z chatky zloděj
za sebou zanechal škodu poškozením ve výši 4 000 korun.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Přistihli jej se zákazem
Trest odnětí svobody až na
dva roky hrozí šestačtyřicetiletému řidiči za přečin maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. Ve čtvrtek 31. března ráno jej policejní hlídka zastavila ve vozidle Mitsubishi
v ulici Za Olomouckou v Prostějově. Policisté při dopravní
kontrole zjistili, že muž má
Okresním soudem v Prostějově uložen osmnáctiměsíční zákaz řízení motorových vozidel
platný do prosince 2022.

20010220009

Pivo ke snídani
Hezké sobotní počasí přilákalo
26. března do parku ve Smetanových sadech hned po deváté
hodině ranní sedmatřicetiletého
muže. V klidu se usadil na lavičku
a začal konzumovat pivo. Chování muže neuniklo pozornosti
strážníků při dohlížení na veřejný
pořádek. Hlídka dotyčného velice
dobře znala, jelikož se jedná o pravidelného „popíječe“ alkoholu na
veřejném prostranství. Sám hlídce
při vysvětlení uvedl, že moc dobře
ví o zákazu konzumování alkoholu
v parku. Z části upitá dvoulitrová
lahev s pivem byla hlídkou konzumentovi na místě odebrána. Podezření na přestupkové jednání za
porušení obecně závazné vyhlášky
obce projedná správní orgán.

Podvodník z Anglie se směje,
zjistí ho policie?
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basy dostal pouze o pár dní později,
vyhýbáním se výkonu trestu spáchal
trestný čin. Proto jej čekal další soud.
U něj se nejprve pokoušel vymlouvat
na své údajné zdravotní problémy. Když
se však dozvěděl, že se jeho advokát se
státním zástupcem již dohodl na uznání viny a následném trestu „pouhých“
dvou měsíců vězení, rychle vzal zpátečku a ke všemu se bleskurychle doznal.
Prostějovský soud pak neměl
v tomto případě příliš důvodů uvedenou dohodu s navrhovaným trestem neschválit.
„V případě obžalovaného se nejedná
o žádného v zásadě nepolepšitelného
recidivistu, navíc se trestu nevyhýbal
nijak zvlášť dlouhou dobu,“ odůvodnila schválení uvedené dohody soudkyně Ivona Otrubová.
Rozsudek je tak již pravomocný.

BYLI JSME
U TOHO
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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2 000 000 korun

Město letos investuje

Vítejte na svìtì

4. dubna 2022

Dominik POSPÍŠIL
27. 3. 2022 51 cm 3,85 kg
Olšany u Prostějova

Matyáš DOSTÁL
28. 3. 2022 50 cm 3,55 kg
Slatinice

Mikuláš MÁJ
29. 3. 2022 48 cm 2,85 kg
Olomouc

ního a cévního systému v celém
rozsahu. Využijeme jej proto u širokého spektra pacientů,“ vyjmenovává Martin Folprecht, primář
radiodiagnostického
oddělení
Nemocnice AGEL Prostějov
s tím, že nový CT přístroj navíc
umožní vyšetření pacienta v kratším čase. „Přístroj zkracuje délku
pobytu pacienta ´v tunelu´ pouze na několik sekund, což spolu
s ultrarychlou rekonstrukcí obrazových dat umožnuje i diagnostiku akutních stavů jako například
mozkových mrtvic, plicních embolií a rozsáhlých úrazových stavů
s maximální přesností a v minimálním možném čase. Na tomto
přístroji jsme navíc nyní schopni

provádět i kardiologická vyšetření včetně zobrazení srdečních tepen,“ popisuje MUDr. Folprecht.
Důvodem, proč je díky nového CT
doba pobytu v přístroji kratší, je
moderní hardware i software. CT
mimo jiné disponuje programem,
který potlačuje artefakty z okolí
a umožňuje získat ostrý a kvalitní
obraz vyšetřované oblasti, a to ve
velmi krátkém čase. Rychlá diagnostika pak pro pacienta znamená
vždy i menší radiační zátěž.
V Nemocnici AGEL Prostějov
nové CT obslouží zhruba 6500
pacientů ročně, z čehož více než
polovinu tvoří pacienti v akutních
stavech vyžadující rychlé a přesné
diagnostické zobrazení.
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Michal KADLEC

tekt a projektant Územního systému ekologické stability krajiny. Na
vybraných plochách koridoru byly
prověřeny všechny stávající dřeviny,
a to z hledisek jak bezpečnostních,
zdravotních, tak i pěstebních. Na
základě tohoto hodnocení byly vybrány dřeviny, které nejsou na stanovišti perspektivní a představují
překážku pro plánovanou obnovu
porostů,“ vysvětlil v krátkosti postup
první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Současně plán počítá s náhradní výsadbou ve formě
stanovištně vhodných, původních
listnatých dřevin ve formě poloodrostků až odrostků, tedy sadbový
materiál minimálně dvojnásobně
školkovaný s výškou nad 80 centimetrů. Za vykácené keřové porosty
„Plán revitalizace pro nás vypraco- je navržena náhradní výsadba stanoval autorizovaný krajinářský archi- vištně vhodných, původních keřů ve

PROSTĚJOV Radní se již v úterý 8.
března na svém jednání dohodli na
plánu obnovy biokoridoru Hloučela a na tento projekt vyčlenili
720 000 korun. Konšelé tento plán
nazvali pracovně obnovou a stabilizací porostů. Z jejich prohlášení
je ale zřejmé, že lesopark Hloučela
čeká poměrně masivní kácení! „Na
komentované vycházce jsme občanům vysvětlovali, proč je potřeba
některé stromy odstranit,“ uvedla
náměstkyně primátora pro životní
prostředí Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov). Radní ale ujišťují, že všechny
pokácené stromy u Hloučely budou
nahrazeny.
formě kontejnerovaných sazenic ve
velikosti třicet až šedesát centimetrů,“ popsal ještě Pospíšil.
Pro letošní rok jsou také navržena
a rozpracována území k realizaci
zmíněných zásahů v části od ulice
Tiché po občerstvení u Abrahámka. Nedávno v dané oblasti proběhla
komentovaná vycházka, při níž byla
vysvětlena nezbytnost a naléhavost
zásahu do porostu. „Účastníci vycházky se dozvěděli o plánovaných
dosadbách i o nutnosti odstranění
některých stromů a důležitosti ponechání torz stromů. Prošli jsme si místa
s plánovanými pěstebními zásahy do
porostu a lidem vysvětlili, proč jsou
potřebné. Ohlédli jsme se do historie
lesoparku a podívali se i na jeho současné problémy,“ dodala náměstkyně
primátora pro životní prostředí Milada Sokolová.

ujišťuje první náměstek Jiří Pospíšil

PROSTĚJOV Epidemická situace konečně dovoluje zastupitelům vrátit se do tradičních
prostor obřadní síně prostějovské radnice. V úterý 5. dubna od
10.00 hodin začne v pořadí již třicáté jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova v tomto
volebním období. Po roční odmlce a „azylech“ v hale Sportcentra
DDM a sále Společenského domu
se tak komunální politici vrací
k jednání na radnici.
Úvod úterního zastupitelstva bude
slavnostní, neboť dojde k udělení
Čestných ocenění města. „Vzápětí se budeme věnovat změnám ve
vyhlášce o nočním klidu, zabývat
se budeme dotačními programy na
péči o historické dědictví města a na
regeneraci městské památkové zóny,
schvalovat se budou dotace do sociální a zdravotní oblasti a na programu jednání bude jako vždy několik
rozpočtových opatření a majetkoprávních záležitostí. Chybět nebu-

dou ani tradiční body programu
jednání, jako je plán revitalizace
jižní části centra Prostějova a osud
budovy místního nádraží,“ nastínil
primátor Prostějova František Jura
(ANO 2011) s tím, že zastupitelé
budou také jednat o aktuální situaci v Národním domě. „V rámci
zprávy o plnění usnesení zastupitelstva si od ředitele Martina Křupky
vyslechneme aktuální informace
o stavu společnosti Národní dům,
které město v posledních dvou letech poskytlo významné dotace na
překlenutí finančních ztrát v období
nákazy covid-19,“ potvrdil primátor.
Úterní jednání prostějovských zastupitelů je jako vždy přístupné
i veřejnosti, a tentokrát konečně bez
jakéhokoliv omezení. Na internetových stránkách www.prostejov.eu
bude vysílán přímý přenos z celého
jednání a přímo v obřadní síni bude
u toho jako vždy i Večerník. V příštím vydání přineseme podrobné reportáže z celého zasedání. (mik)
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PROSTĚJOV Vloni v listopadu viděl Večerník na vlastní oči, jak na tři desítky zástupců rodin na okraji Čechůvek vysadily
sedmadvacet ovocných nebo okrasných
stromů a pomohly tak k založení nové
zelené zóny v katastru Prostějova. Vedení magistrátu označilo právem takzvané
komunitní sázení jako úspěšný projekt
a hodlá v něm pokračovat letos na jaře.
A radní k tomuto účelu vybrali další lokalitu, tentokrát v Domamyslicích.
Po loňském úspěšném prvním komunitním
sázení, které se za velkého zájmu veřejnosti
uskutečnilo ve vrahovické čtvrti Čechůvky,
proběhne v pořadí druhé takové sázení. Konkrétně se tak stane už tuto sobotu 9. dubna
2022 v dopoledních hodinách.

„Sázet budeme tentokrát podél polní cesty
v ulici Ječná, což je propojka mezi Domamyslicemi a Čechovicemi. Stromy zakoupené
městem Prostějovem i nářadí budou připraveny přímo na místě. Zájemce si tedy nemusí
žádný strom kupovat, pouze se k sázení a následné péči o strom přihlásí a pochopitelně
si přijde strom zasadit. Tato iniciativa mne
před časem napadla mimo jiné i proto, že se
mě často rodiče při vítání občánků ptají, zda
je možno za jejich dítko někde v Prostějově
vysadit strom,“ uvedla náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov).
„Pokud máte zájem vysadit si strom
a následně o něj pečovat, přihlaste se do

?J!
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úterý 5. dubna 2022 na e-mail:
milada.sokolova@prostejov.eu a uveďte
kontakt na sebe včetně telefonu, abychom
s vámi následně mohli dohodnut případné
detaily k akci,“ apeluje na veřejnost Sokolová.
Jak se Večerník ještě dozvěděl, magistrát
vytipoval ke komunitnímu sázení ještě jednu lokalitu. „Další stromy budou vysázeny
podél cyklostezky na Bedihošť, konkrétně
půjde o devatenáct ovocných a čtyři okrasné
listnaté stromy. Samozřejmě i v tomto případě zjišťujeme zájem občanů o to, kdo si chce
vysadit svůj strom,“ uzavřela náměstkyně primátora.
(mik)
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PROSTĚJOV Řidiči si v Prostějově postupně zvykají na neobvyklý
počet uzavírek a s tím i zvýšené
problémy v dopravě přímo v centru
města. Jedním z takových problémových míst je Wolkerova ulice,
kde již třetím týdnem pokračuje
rekonstrukce vozovky a s tím související uzavírka jednoho jízdního
pruhu.
Jak Večerník informoval již na začátku
částečné uzavírky, zatím ve Wolkerově
ulici probíhá přeložka inženýrských sítí.
A minulý týden zde panoval čilý pracovní ruch. „Aktuálně je zachován jednosměrný provoz od Petrského náměstí
směrem k Brněnské ulici. Již proběhlo
vložkování kanalizace, nyní probíhá frézování uzavřené části vozovky a příprava

na výměnu vodovodu a plynovodu od
1. dubna,“ informoval náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal. (ANO
2011). Jak ještě připomněl, po ukončení

přeložek bude následovat od 1. července
úplná uzavírka a kompletní rekonstrukce silničního tělesa na Wolkerově ulici
v celkové délce téměř 450 metrů. (mik)
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pracovní ruch
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jej usvědčit z jeho spáchání, omezit
prodej odcizených předmětů třetím
osobám, nebo urychlit navrácení odcizeného předmětu původnímu majiteli,“ zmínila Alena Rašková.
Při finanční podpoře prevence kriminality nezapomněli prostějovští
radní ani na návazné pobyty pro
děti. „Zde jde o pobyty v období letních prázdnin 2022 s návaznou dvoudenní podzimní aktivitou. Jsou určeny dětem takzvaně ohroženým, které
jsou vedené v evidenci sociálně-právní ochrany dětí a oddělení sociální
prevence,“ vyjmenovala náměstkyně.
Do pobytů budou, podle jejích slov,
zařazeny preventivní aktivity Policie
ČR, městské policie, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a účastny budou také pracovnice oddělení
sociální prevence a kurátorky pro děti
a mládež. V případě zájmu bude také
umožněna účast na preventivních
aktivitách i zákonným zástupcům
zúčastněných dětí. „Cílem těchto
pobytů je návod ke zdravému životnímu stylu, smysluplnému naplnění
volného času a prevence sociálně
patologických jevů,“ uzavřela Alena
Rašková.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

fotopast!
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PROSTĚJOV Právě dnes, tedy od
pondělí 4. dubna, se ještě mnohem výrazněji zkomplikuje doprava v Prostějově. Kromě již probíhajících rekonstrukcí Vrahovické a Wolkerovy ulice
a s tím souvisejících objízdných tras,
musíme teď počítat i s tím, že se zcela
naplno rozjedou stavební práce na estakádě Haná a také na opravách mostů
dálnice D46 na katastru Prostějovska.
Tím pádem se rapidně zvýší intenzita
dopravy ve městě, neboť objízdné trasy kvůli částečně uzavřené dálnici povedou přímo přes Prostějov!
Předpověď dobrého počasí a konec období zimní údržby umožňují návrat stavební činnosti. Jak už Večerník informoval na konci února, řidiče jedoucí přes
Prostějov letos čeká dvojitá realizace
spojená do jednoho dopravního opatření. „Abychom snížili dopady na plynulost frekventované dopravy, provedeme
dokončení stavby připojovacích a odbočovacích pruhů současně s opravou
mostů dálnice D46,“ ujišťuje Miroslav
Mazal, tiskový mluvčí Ředitelství silnic
a dálnic ČR.

pa zhruba sedmiměsíčních prací začíná
v pondělí 4. dubna. Předpokládané splnění
letošního harmonogramu plánujeme do
začátku listopadu, kdy bude hotová oprava pravé poloviny estakády a po zimě se
dělníci přesunou do protisměru,“ popisuje
Mazal s tím, že vzhledem k rozsahu stavebních činností bude uzavřena výjezdová
větev Prostějov – centrum (EXIT 23 vpravo), nebude možné použití ani výjezdové

větve Prostějov – střed a nájezdové větve
Prostějov – střed (obojí EXIT 24 vpravo).
„Objízdné trasy povedou zastavěným
územím Prostějova přes ulice Kralická,
Dolní, Újezd, Svatoplukova, Olomoucká
a Konečná,“ zdůraznil mluvčí ŘSD.
Jen připomeňme, že stavba D46 Prostějov – střed bude stát 196 milionů korun,
zhruba 350 milionů korun zaplatí ŘSD za
opravy mostů na dálnici.
(red)
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Stavba s projektovými označeními „D46
MÚK Prostějov – střed“ a oprava „D46
Prostějov – oprava mostů D46“ se vzájemně prolínají, proto oba projekty proběhnou pod jednou společnou částečnou
uzávěrou dálnice D46 přes Prostějov ve
směru do Olomouce. „Koordinované dopravní opatření bude rozděleno do tří etap,
přičemž dálniční provoz zůstane v režimu
jednoho pruhu pro každý směr. První eta-

ze strany 4

PROSTĚJOV Šéf prostějovských
strážníků Libor Šebestík však vzápětí
dodal, že strážníci v případech
rušení nočního klidu řeší prohřešky
občanů i v jiných lokalitách.
„Je zřejmé, že četnost oznámení
a zjištění rušení nočního klidu je
převážně v bytech a na ulicích.
V roce 2021 byla četnost oznámení
o rušení nočního klidu opět značně
ovlivněna nouzovými opatřeními.
Platil zákaz vycházení, uzavření
restaurací, barů, heren. To samé
se týkalo i Discoklubu Morava.
V důsledku protiepidemických
opatření tak docházelo k rušení
zejména osobami v bytech. Na ulicích jsou oznámení na hlučnost
zejména v centru města, například
na náměstí E. Husserla, v ulicích
Lužická nebo M. Pujmanové. Proto

➢

jsou noční hlídky směřovány zejména do oblastí, kde k tomu nejčastěji
dochází. K objektivnímu posouzení
je využíván hlukoměr, jehož
hodnoty jsou v rámci správního
řízení pouze orientační. Pouze
v některých případech však oznámení lze hodnotit jako přestupkové
jednání, mnohdy jde spíše o normy
společenské v místě a čase obvyklé.“
Strážníci v Prostějově se snaží
většině případů rušení nočního
klidu
předcházet
preventivní
činností. „Činností hlídek se dařilo
v některých lokalitách zlepšit tento
stav. Jsou prováděny kontrolní akce
restaurací, zejména preventivní akce
na podávání alkoholu mladistvým.
To však bylo vloni v restauracích
zjištěno pouze v šesti případech
a lze předpokládat vysokou latenci,“ uzavřel prozatím toto Libor
Šebestík.
(mik)
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PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel)
Multidetektorové CT v hodnotě
více než 25 milionů korun rozšířilo a zlepšilo diagnostické
možnosti Nemocnice AGEL
Prostějov. Nové zařízení na rozdíl od předchozího umožňuje
i kardiologická vyšetření včetně
zobrazení srdečních tepen, nabízí rychlejší vyšetření i nižší radiační zátěž. Nově zakoupené CT
je přitom nejvyšší specifikace
a jde o jeden z nejmodernějších
přístrojů instalovaných v Česku.
„Nové CT je určeno pro celotělová CT zobrazení orgánů dutiny
hrudní a břišní, dále pro detailní
zobrazení hlavy, mozku, skeletál-

NOµGJU<QÁ>@E<F25 milionùFJMPI

+JQ½ 1I@EQTnnÁO@>CID>F½NK@>DADF<>@

<NE
NEM
M OCNICE ...

VÁŽENÍ RODIČE,
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
Děkujeme!
zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

jeden zPosílejte
projektů svá
náměstkyně
miminkaAlena Rašková

Karolína SMIČKOVÁ
29. 3. 2022 50 cm 3,50 kg
Prostějov

do „Vprevence
kriminality
Prostějově přibydou další kamery,“ vypíchla

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!

BLAHOPØEJEME!!!
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požádal o státní dotace na prevenci
kriminality, a to v celkové výši přes
950 000 korun. Projekty jsou připravovány a realizovány ve spolupráci
s Městskou policií Prostějov.
A o jaké konkrétní oblasti se jedná? V první řadě jde o rozšíření a reprodukci městského kamerového
dohlížecího systému a také instalaci
panoramatické kamery. „V rámci
tohoto projektu se uskuteční rozšíření kamerových míst systému.
Současně bude pořízena PC sestava

PROSTĚJOV Zastupitelstvo statutárního
města Prostějova bude za několik týdnů
projednávat změnu územního plánu města.
Občané se o ní mohli na stránkách Večerníku už dříve dočíst základní informace. Nyní
vám chceme představit některé podrobnosti
a přiblížit souvislosti, poslouží nám k tomu
třídílný seriál, který právě startujeme.
Územní plán je základním dokumentem stanovujícím koncepci rozvoje dané lokality, v našem
případě města. Určuje plošné a prostorové uspořádání celého území, rozložení krajiny i zastavitelné plochy a koncepci veřejné infrastruktury.
Dále stanovuje podmínky, za kterých je možné
různé plochy využívat. Každý stavební záměr,

zničeno čtyřikrát,“ konstatoval smutnou skutečnost Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Vždy po takovém činu nechá magistrát zrcadlo vyměnit, stane se tomu
tak i v tomto případě. Jak dlouho ale
vydrží sloužit řidičům? „Jednání některých spoluobčanů jsou naprosto
nepochopitelná, a navíc ohrožují bezpečnost silničního provozu. Vandalové tímto dělají městu značnou škodu,
bohužel se ještě nikdy nepodařilo
pachatele vypátrat. Musíme si uvědomit, že jedno takové zrcadlo stojí šest
tisíc korun! Rozhodli jsme se tedy, že
kýžené místo u „myší díry“ budeme
monitorovat prostřednictvím fotopasti,“ prozradil Večerníku Jiří Rozehnal.
(mik)

Se zněním změny se obyvatelé mohli seznámit od 10. prosince 2021 do 18. ledna letošního roku. A 11. ledna proběhlo také veřejné
projednání, které se letos kvůli epidemické
situaci uskutečnilo prostřednictvím internetu. Své dotazy a podněty mohli občané klást
telefonicky. Poté měli čas na vyslovení připomínek a námitek, které bylo třeba později
vypořádat.
Ke změně územního plánu se tímto způsobem
mohl vyjádřit každý, koho se může dotknout,
tedy každý občan Prostějova. Nyní přichází
čas, aby o něm rozhodlo prostějovské zastupitelstvo coby nejvyšší orgán města. Prostějovská
samospráva dá tímto způsobem najevo, ja-

kým směrem se má vývoj města nadále ubírat.
Územní plán může dále v některých lokalitách
určit jako podmínku jakýchkoliv dalších kroků
vypracování takzvané územní studie. Ta stanoví
například rozsah veřejných prostranství a zeleně
a je další pojistkou, aby charakter konkrétního
území nevybočil z celkové koncepce města.
Územní studii musí schválit úřad územního
plánování magistrátu a bez ní není možné získat
územní rozhodnutí a stavební povolení.
Povinnost vypracovat takovou územní studii
předpokládá nová změna územního plánu
například v případě plochy mezi Hloučelou
a ulicí Josefa Lady, o které se zmíníme za týden ve druhé části našeho miniseriálu. (red)

provedeno,“ konstatuje Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
pro stavební investice v Prostějově.
Pro zvýšení rekreačního potenciálu
území bude dále v lokalitě vytvořena
mělká zóna, tedy jakési brouzdaliště se
zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. „Vytvořena bude také mělká zóna,
která bude zarostlá rostlinným společenstvím a pochopitelně zde bude

umístěn nový mobiliář, tedy lavičky
a odpadkové koše,“ doplnil náměstek.
Vedení magistrátu však také apeluje na
zvýšenou opatrnost ze strany řidičů projíždějících Říční ulicí takzvanou „myší
dírou“. „Ze stavby často vyjíždějí nákladní vozidla s vytěženým bahnem, proto je
zde potřeba velké opatrnosti, aby nedošlo ke kolizi,“ připomíná Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora pro
dopravu v Prostějově.
(mik)
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který má uspět v územním a stavebním řízení,
musí být v souladu s tímto plánem. Platí to pro
veřejné stavby, ale třeba i rodinné domy.
Aktuální územní plán Prostějova pochází z roku
2014 a je tedy osm let starý. Protože pohled na
rozvoj města se postupně mění, je nutné dokument čas od času aktualizovat. Letošní změna
územního plánu bude celkově již pátou v pořadí
a pravděpodobně nikoliv poslední. Některé návrhy, které obsahuje, byly terčem kritiky opozice
a těm se budeme v příštích článcích věnovat. Zmíníme také některé důležité projekty, které jsou
na ní závislé, například nové sídlo pro Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje a Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje.

PROSTĚJOV Ani mírná nepřízeň
počasí z minulého týdne nezastavila stavbaře, kteří se podílejí na pokračující revitalizaci pivovarského
rybníčku ve Vrahovicích. Nejvíce
práce je aktuálně při odtěžování sedimentů ze dna vodní nádrže. Bahno se tady tvořilo neuvěřitelných
čtyřicet let, aniž by s tímto problémem někdo něco dělal.
Během letních prázdnin bychom se
měli ve Vrahovicích dočkat nádherné
rekreační zóny, která ani zdaleka nebude připomínat donedávna zanedbaný
a páchnoucí rybník. „V rámci revitalizace je třeba rekonstruovat výpustné
zařízení, odtěžit sedimenty z celé plochy nádrže a obnovit opevnění břehů
rovnaninou z lomového kamene. Právě v současné době probíhá odtěžování sedimentů, práce pokračuje přesně
<TECFNQX\CV¾éEGWdO[wÊFÊT[qXG8TC podle harmonogramu. Jak vyplývá
JQXKEÊEJ éCUVQ PKéÊ XCPFCNQXÆ 0[PÊ D[ z fotodokumentace, nános sedimenO÷NCRQOQEKHQVQRCUV (QVQ/CIKUVT¾V tů je obrovský. Za celou dobu téměř
O÷UVC2TQUV÷LQXC
40 let provozu nebylo odbagrování

fotopast!

Na vandaly

PROSTĚJOV To snad není pravda!
Ale bohužel je... Zrcadlo poblíž dálničního podjezdu ve Vrahovicích
u takzvané „myší díry“ není rozhodně na okrasu, ale jde o součást
dopravního zabezpečení, které má
řidičům zpřehlednit projíždění zatáčkou po už tak úzké komunikaci.
A zrcadlo se už posedmé stalo terčem pro vandaly!
V letošním roce už zrcadlo někdo
třikrát „vysklil“, vloni se tak stalo čtyřikrát. Naposledy po něm zatím neznámý vandal hodil zřejmě kamenem
minulé pondělí. „Chování těchto lidí
nedovedu pochopit! V letošním roce
jde na tomto místě již o třetí zničené
zrcadlo, to poslední nové tady u „myší
díry“ vydrželo pouhých deset dní.
V loňském roce bylo to samé zrcadlo

pro analytické pracoviště policistů.
Pro zajištění vysoké dostupnosti
serveru bude také pořízen takzvaný
FailOver server pro záložní záznamy
kamerového systému v případě poruchy hlavního záznamu. V letech
2018 až 2021 se s využitím státní
účelové dotace uskutečnily čtyři
etapy modernizace městského kamerového systému. Vyměněno bylo
dvacet analogových kamer za kamery s vysokým rozlišením,“ nastínila
náměstkyně primátora Prostějova
Alena Rašková (ČSSD), která má
sociální resort ve své pracovní náplni.

náklady mìsta na projekty prevence kriminality

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Dalším z projektů realizovaných
v letošním roce bude rozšíření
analytických funkcí softwaru kamerového systému. „Tady dojde
ke zkvalitnění výtěžnosti dat ze záznamů pořízených kamerovým systémem, ke zvýšení kvality a výkonu
kategorizace objektů, také identifikace objektů – osoby, barvy, opuštěné
objekty, čtení registračních značek
a další. Dojde k úpravě a zefektivnění uživatelských funkcí a vyhledávání
mezi kamerami,“ vysvětlila náměstkyně primátora statutárního města
Prostějov. Jak vzápětí dodala, město
finančně podpoří také veřejností
hojně využívané forenzní značení
jízdních kol a invalidních vozíků
syntetickou DNA. „Máme za sebou
pět etap, kdy bylo označeno více než
1 120 kusů jízdních kol a invalidních
vozíků v celkové hodnotě přesahující
téměř jedenadvacet milionů korun.
V rámci šesté etapy bude označeno
dalších sto až dvě stě kusů jízdních
kol a v případě zájmu také invalidní
vozíky. Označení předmětů forenzním identifikačním značením a jejich
evidence v registrech mohou buď pomoci odradit potenciální pachatele
od úmyslu spáchat trestný čin, nebo
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Jinak řečeno testosteron může za to, že
se ve dvaceti chlapci chtějí poprat s celým světem, užít si se všemi samicemi
a zmlátit všechny samce. Postupem
času však tyhle cíle ustupují do pozadí
a minimálně někteří muži kromě sebe
začínají myslet i na to, co tu nechají pro
příští generace a jak ze světa udělají alespoň trochu lepší místo.
Jenže u mnoha z nás přirozené sobectví nikdy do pozadí neustoupí.
Touha po vlastní velikosti pak může
vést k malosti. U sportovců je to
perfektně vidět při zneužívání syntetických anabolických steroidů.

Ty jsou zcela běžné třeba u některých
amatérských „kulturistů“. Tyto uměle
vyráběné látky působí v lidském těle
stejně jako testosteron. Jenže jejich
umělým dodáváním se přirozeně
omezí naše vlastní produkce. Někteří
svalovci ve finále mohou produkovat
zhruba tolik vlastního testosteronu
jako průměrná desetiletá holka.
Brát doping a tvářit se jako velký silák je vrcholem pokrytectví. Opravdu skvělým způsobem o tomto
tématu vypráví filmový dokument
Síla zachycující cílenou přeměnu
známého filmového kritika Kamila

edy výjimkou je pouze jeden ší kyslíku. Mám osobní zkušenost.
notorický škarohlíd, který se Jsme tři sousedé majitelé rodinných
poslední dobou projevuje tím, že domů a všichni se v rámci možností
kritizuje všechno, co aktuální koalice snažíme svou zahrádku zvelebovat,
dělá a připravuje, a je známý také tím, dokonce jsme schopní si navzájem
že všemu rozumí nejlíp a vše by udělal pomáhat. A myslím, že se nám daří.
lépe. Upřímně u něj jsem ještě jaksi Přiznávám, že já osobně jsem vhodný
nezaznamenal nějakou záslužnou čin- pouze na pomocné kopáčské a likvinost pro město, uchýlím se tak v tom- dační práce, případně na sekání trávy,
to spíše k onomu známému „Klavim o estetiku zahrady, osazování a další
novchim, ha-šajara overet“ – tedy zvelebování se stará moje manžel„Šakalové vyjí a karavana jde dál“.
ka. Vrcholem její přízně je, že mohu
&+&(
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le pojďme zpět k zeleni z trochu
občas
zalévat
nově zasazené květiny,
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$',7jejím
 bdělým
jiného pohledu. Minulý režim 69
ale i u toho jsem pod
Ļ-6752
měl spoustu nevýhod, ale občas by se dozorem.
Inu,0každý
" je dobrý na
v tom zlu našly i světlé chvilky, a to, že3įněco
jiného...
Samozřejmě
lze na,+/$
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když člověk nechtěl být permanent- mítnout, že obyvatelé
paneláků nic
ně naštvaný, tak se zavřel na chatě, takového dělat nemohou, ovšem
případně ve městě doma a staral se já jako pamětník budu oponovat.
o svoji zahrádku, tedy zeleň. Ano i ve Bývalo zase kdysi zvykem, že i tito
městě je spoustu zahrádek. A věřte se, nejlépe o víkendech, sebrali
tomu, že krásných. Chci tím jemně a rukou společnou a nerozdílnou
naznačit, že nejen radnice, ale i mno- si uklidili okolí svého domu, trávu
ho občanů může přispět k tomu, posekali, listí pohrabali, a dokonže Prostějov bude zelenější a plněj- ce i záhonky okolo domů propleli.

T

Se zájmem jsem si přečetl další plány prostějovské radnice, jak
ozelenit naše město. Magistrát chce investovat miliony do biokoridoru ve Vrahovicích, další aktuálně investuje do sázení květin po
městě a další pustí pochopitelně také do projektu zeleného jižního prstence. Vidím to jako chvályhodnou věc a jsem překvapen,
že chvála přichází i z míst, odkud by to člověk snad ani nečekal...

uma sumárum. Domnívám se,
že se zelení na tom nejsme vůbec
špatně, podstatnou informací je to,
že každý může k péči o zeleň přispět.
A je jedno, jestli velkým, nebo malým dílem, protože všechno se cení.
Pomůže třeba jen dobrý nápad, takže
zvelebujme to, co máme, připravujme
další projekty a myslím, že se nám tady
bude žít pořád dobře.

pracovní
ruch
S
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Fily ve svalovce. Snímek velmi zdařile odhaluje jednu velkou pravdu
– nikdy nepodceňuj sílu sebeklamu!
U mnoha z nás totiž bude vždy existovat zásadní propast mezi tím, jak chceme, aby nás vnímali ostatní, a tím, jak
ve skutečnosti žijeme. Záleží pak často
na síle našeho pokrytectví, zda o dokonalosti a správnosti svého života dokážeme přesvědčit i ostatní. Jisté je jedno
– sebe nakonec nikdy neoblafneme.
To všechno jsou věci, o nichž by
dlouze mohl vyprávět nejen Kamil
Fila, ale i mnohé naše známé prostějovské „osobnosti“.
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Proè betonové monstrum?
Dost dobře nepochopím, proč chce radnice mezi Wolkerovou a Komenského ulicí nechat postavit parkovací dům. Vždyť by stačilo celou
plochu po bývalé sodovkárně řádně vyasfaltovat, namalovat parkovací pruhy a vše by splnilo svůj účel. Jsem přesvědčen, že by zde mohlo
vzniknout podobné množství parkovacích míst jako v uvedeném parkovacím domě. Navíc by centrum města nehyzdilo další betonové monstrum, kterých je v Prostějově už i tak dost. Zajímalo by mě, zda o této
alternativě vůbec někdo uvažoval.
Jiří Pokorný, Prostějov
Radìji je obcházím obloukem
Ano, sám ředitel městské policie tuto lokalitu určil jako problémovou. Jde o místo v okolí Zlaté brány směrem k náměstí E. Husserla. Postávají zde
nebo vysedávají na lavičkách celé skupiny Romů nebo bezdomovců, což je naprostá ostuda jinak krásného centra Prostějova. Nemusím snad zdůrazňovat, že tito lidé jsou otravní nejen svojí hlučností, ale hlavně Romové neustále napadají kolemjdoucí, žebrají peníze nebo cigarety, křičí na ně
sprostá slova a podobně. Vůbec nechápu, kde se během pracovních dní dopoledne tady berou mladí Romové od dvaceti do třiceti let. Jak je možné,
že nepracují? Já osobně, když jdu do Zlaté brány, tak tyto hordy chuligánů a bezdomovců míjím velkým obloukem. Jiřina Nakládalová, Prostějov

6WDÄLOE\MHGHQVWU½zQÉN
Úzká asfaltová cesta za místním nádražím vedoucí z ulice Pod Kosířem až po
Olomouckou ulici je určena pro chodce a cyklisty. Často tudy chodí maminky
s kočárky, děti do místní školy nebo Sportcentra. Jak je tedy možné, že hlavně
v době konání fotbalových zápasů tudy projíždějí také auta! Nesvědomití řidiči si tak zkracují cestu k fotbalovému stadionu, troubí na chodce a cyklisty, aby
jim uhnuli! Přitom by aspoň v době fotbalu stačilo, kdyby se sem postavil jediný strážník a řidiče okamžitě pokutoval. Na této úzké silničce jde často o život,
ale problém dlouhodobě nikdo neřeší.
Filip Dvořák, Prostějov

Urèická je taky riziková...
Ve Večerníku jsem si přečetl článek o rizikových lokalitách v Prostějově, kde nejenom strážníky městské policie trápí zvýšený počet nápadu kriminality, ať už
z hlediska páchání trestných činů nebo jen přestupků. Ze seznamu všech popsaných lokalit, které jsou bezesporu opravdu rizikové a já to nerozporuji, mi však
vypadla jedna další. A tou je Určická ulice ve směru od rondelu až po azylový dům. Právě v okolí kruhové křižovatky se každý večer schází velká skupina bezdomovců a mnozí z nich jsou pod vlivem alkoholu. Otravují kolemjdoucí lidi, žebrají o peníze, cigarety nebo alkohol a jsou velice hluční. Lidé mají ve večerních
hodinách strach tudy chodit, natož se zdržovat venku. Tuto lokalitu ale pan ředitel Šebestík vůbec nezmínil.
Petr Novosad, Prostějov
'DOvÉYÙMH]GE\SRPRKO
Bydlím už přes deset let na sídlišti Hloučela, a kdo to tady zná, tak mu ani jednoduchá věc! Ze sídliště Hloučela totiž vede jediný výjezd, a to na
nemusím popisovat katastrofální situaci jak s parkováním vozidel, tak rondel u nemocnice. A to je ten největší problém! Přitom už před lety se
s celým dopravním provozem. A nedostatek parkovacích míst opravdu hovořilo o tom, že město má v plánu vybudovat nový výjezd napojený na
není tím jediným problémem dlouhodobě trápícím toto sídliště. Když severní obslužnou komunikaci. Ten by výrazně pomohl, ale proč se tak
projíždíte místními komunikacemi, abyste se báli, kdo do vás najede nestalo už dávno? Nezbývá než věřit, že v nových plánech města, kdy se
zleva nebo zprava. Tak hustý provoz ráno nebo odpoledne, když se lidé chystá stavba nové komunikace kolem nemocnice, zbyde i místo právě na
Ladislav Novotný, Prostějov
vracejí z práce, se hned tak někde nevidí. Přitom by pomohla naprosto tento nový výjezd ze sídliště Hloučela.
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A zase každý podle svých schopností, někdo hrabal a kopal, někdo plel
a sázel, někdo zaléval. Dnes tuto činnost vidím zcela výjimečně, proto
mohu pochválit obyvatele panelových domů v Dolní ulici, přes kterou
chodím vcelku pravidelně, jejich
brigádnickou činnost jsem totiž zaznamenal. Věřím, že se to děje i jinde,
ale nejsem naivka, že se této činnosti
účastní stoprocentně všichni, což je
realita dnešní „demokracie“… Leč
můžeme se zlobit, můžeme s tím
nesouhlasit, ale je to tak to jediné,
co proti tomu můžeme dělat.
erad bych podcenil soukromý
sektor, protože máme zkušenost, že firmy ve městě také podporují sázení stromů a péči o zeleň,
většinou jde o dohodu s radnicí.
Přiznejme si, že i v této bohulibé činnosti je potřeba mít nějaký plán
a systém, hurá aktivity ničemu neprospívají, ale spíše škodí. A tak třeba
nelze nevzpomenout na milý záměr
japonské firmy a její Alej republiky
z roku 2018. Obecně stromové
aleje v Prostějově patří k mimořádným záležitostem a v posledních třech letech jsou úspěšné i na
portálu Alej roku, takže i to svědčí
o kvalitě zeleně ve městě.

PÁR SLOV O ZELENI

„To znamená, že ony s náma vyjebávají za to, že se špatně chováme, my
to vůbec nemůžeme ovlivnit, protože nám to poroučí nějak zasranej
hormón…“ Tento citát je klíčem
k úspěšné hře Testosteron polského
autora Andrzeje Saramonowicze,
kterou řadu let s velkým úspěchem
uvádělo prostějovské Divadlo Point.
Jmenovaný hormon stojí mimo jiné
za růstem svalů, ochlupení, agresivity
a chuti na sex. S věkem se jeho množství v těle přirozeně snižuje, pokud
žijeme zdravě, dá se jeho optimální
hladina udržovat i v pokročilém věku.
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Jak touha po síle vede ke slabosti

Územní plán: kdo jej schvaluje a k čemu slouží ?J!JH<HTNGD>
A

Předpokládaná celková výše radou
schválených nákladů spojených se
zpracovanými projekty prevence
kriminality v roce 2022 by měla činit přes dva miliony korun. Nutno
ale zdůraznit, že zároveň magistrát

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Zainvestovat do prevence kriminality se rozhodli
prostějovští radní, když na posledním jednání Rady statutárního
města Prostějova„odklepli“ dva miliony korun na podporu všech
projektů prevence. To vše se samozřejmě děje na základě návrhů
vedení městské policie, která veškeré preventivní programy zajišťuje. Magistrát samozřejmě při financování počítá se státními
dotacemi, o které již zažádal. Ty by měly pokrýt zhruba polovinu
všech nákladů. Jak se Večerník dozvěděl, letos by se například
měl zvýšit počet městských kamer, zmodernizovat vyhodnocování jejich záběrů a pokračovat se bude také ve značení jízdních
kol syntetickou DNA.

jeden z projektů náměstkyně Alena Rašková

do „Vprevence
kriminality
Prostějově přibydou další kamery,“ vypíchla

2 000 000 korun

Město letos investuje
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Prostějov (mik) – Také letošní Velikonoce budou obohaceny tradicí, která se v Prostějově ujala již před mnoha
lety. Zatímco máme ještě v živé paměti
zdobení malých vánočních stromečků
na náměstí T. G. Masaryka, už příští
pondělí 11. dubna je vystřídají stromečky velikonoční. „mohu potvrdit,
že mini stromečky s velikonoční tematikou se znovu objeví na prostějovském náměstí. Děti ze škol, školek,
center a skupin opět vyrobí pestrobarevné ozdoby, které okrášlí celkem čtyřiasedmdesát stromků. Výrobky dětských šikovných rukou jsou již tradiční
výstavkou toho, co náš dorost dokáže
a co všechno umí,“ uvedla , náměstkyně prostějovského primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov).

Stromeèky na námìstí

Prostějov (red) – Jarní úklid města
proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci dubnu, konkrétně bude
zahájen zítra, tj. v úterý 5. 4., když počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery.
„Stejně jako každý rok se bude odpad
třídit na velkoobjemový, kdy se jedná
o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jde například o koberce, linolea
či starý nábytek. Zadruhé půjde o odpad biologický, tedy o odpad ze zahrad,“ nastínil Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora Prostějova.
Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hodin do naplnění,
nejdéle však do 18.00 hodin. Seznam
a termíny míst, kde budou přistaveny
velkoobjemové kontejnery, naleznou
občané na internetových stránkách
města a také v rámci Večerníku INFO
SERVIS, kterou najdete v tomto vydání na straně 16.

Jarní úklid zaèíná

Prostějov (mik) – Dopravní komplikace čekají už dnes, tj. v pondělí 4. dubna, řidiče poblíž drozdovického rybníka. Na dva týdny bude totiž uzavřena
Bulharská ulice. „Jde o celkovou uzavírku komunikace, a to v části u vjezdu do areálu Motoklubu v Bulharské
ulici. Důvodem jsou stavební práce na
propojení vodovodních řadů. Celková
uzavírka je platná do úterý 19. dubna,“
informoval Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. Jak dodal, kvůli uzavírce nebyly
stanoveny žádné objízdné trasy. „Po
dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby
využije okolní komunikace,“ potvrdil
Vejmělek.

Uzávìrka Bulharské

RYCHLÝ
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Bez plastových obalů se skoro vůbec neobejdeme, i když to dlouhodobě není úplně udržitelné.
Ač můžeme třídit o sto šest, stále
vyprodukujeme docela dost plastového odpadu. V roce 2020 to
bylo více než 173 000 tun plastu.
To není nízké číslo. Co to ale pro
nás znamená?
V první řadě to, že se můžeme alespoň snažit nakupovat výrobky,
které neobsahují plastové obaly, jsou
ekologicky balené nebo jsou bez
obalu. Bezobalový obchod s potravinami už v Prostějově máme, ale
co nakupovat bezobalově i jiné věci
než pouze potraviny? V některých
městech takto nakupují mýdla, prací
prášky a gely. A nebude trvat dlouho
a tento fenomén se objeví i u nás.
Do drogérie s vlastní lahví se chodí
už ve většině krajských měst. Právě
v nich se rozmohl trend bezobalového nakupování pracích gelů či aviváží. Bezobalový prodej je založený
na opakovaném používání stejných
obalů, což je udržitelný krok pro
naši planetu. V některých drogériích
a obchodech tento systém funguje.
Je tak zvykem, že zákazník při prvním nákupu využije připravených
nádob, které splňují legislativní
normy. Koupí tak poprvé prací gel
či aviváž v uzavíratelné nádobě, do

které si později při druhém nákupu
zboží načepuje. U základní kosmetiky jde o obdobnou situaci. Zákazník
si načepuje mýdlo nebo šampon do
připravené lahve a měl by tak dokonce i ušetřit.
A nejen privátní značky obchodů
a drogérií se do bezobalového prodeje zapojují, ale i globální značky.
Jejich cílem je totiž přispět k udrži-

i levnější nákup bezobalového zboží kroplasty a je balený v recyklovaném
oproti tomu s jednorázovým oba- materiálu. Jsou to jednoduché kroky,
jak se alespoň trošku starat o životní
lem.
prostředí. Jde také o to, z čeho jsou
jednotlivé produkty složeny. DrogisEkologická
tický a obchodní sortiment nabízí
domácnost
různé značky, které jsou rostlinného
Už víme, že to bez papírových nebo původu a neobsahují složky vyrobeplastových obalů jen tak úplně ne- né z ropy. Mají tak minimální vliv na
jde. Dokud se nebude v Prostějově vodní organismy. To znamená, že
jsou biologicky rozložitelné.
Ekologie vede i ženy k používání
alternativních menstruačních pomůcek. Těch se taky denně vyhodí
nepřeberné množství. Krokem k šetrnosti je užívání například menstruačních kalíšků, hub či kalhotek nebo
látkových vložek.

kamene a dalších nečistot ocet zbaví
i myčku a pračku. Nalijete potřebné
množství do pračky a myčky, zapnete na prázdno a je hotovo. Ocet
spolehlivě vyleští i sklo. Po běžném
umytí nastříkejte na sklo ocet a vyleštěte jej, bude se krásně lesknout!

Jak být ještě více
eko? Vezměte
na to ocet
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

telnější spotřebě drogistických výrobků a snížení spotřeby plastových
obalů. A bylo načase. Jen si spočítejme, kolik plastu vyprodukujeme
za pouhý jeden den. Lahve, sáčky,
obaly. Kolikrát je toho plastu více
jak běžného odpadu. A myšlenka
zelenějšího světa by měla zahrnovat

nacházet jediný obchod se stáčenou
drogérií, musíme si pomoci jinak.
Existuje mnoho značek zboží, které
se věnují trvalé udržitelnosti v oblasti životního prostředí a jsou šetrnější
jak pro nás, tak pro Zemi. Ať už se
jedná o to, že není výrobek testovaný
na zvířatech, nebo že neobsahuje mi-

Ocet je velice všestranný domácí
přítel, který toho hodně umí. Došel
vám čistič na sklo nebo potřebujete odvápnit rychlovarnou konvici?
Nemusíte hned běžet do obchodu.
K úklidu stačí obyčejný ocet za pár
korun. Jelikož je ocet ekologický, je
vhodný pro odvápnění a vyčištění
rychlovarné konvice. Stačí do ní nalít vodu s trochou octa, nechat ji vyvařit a kámen se rozpustí. Vodního

22033160556

22040110571

22040110566

22032910545

Dávno víme, že se
o námi obývanou planetu Zemi musíme starat.
A také víme, že žijeme
v takzvané „době plastové“. Ale přiznejme si, bez
plastových obalů se jen
tak úplně neobejdeme,
jsou všude kolem nás
a my je můžeme jen do
značné míry omezit. A kde
je můžeme omezit my
sami? Například v kosmetice a drogériích. V obchodech můžeme sáhnout
po papírových baleních
či baleních s minimem
plastu, můžeme ale také
nakupovat bezobalově.
Na dnešní tematické straně PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku se zaměříme
právě na téma zboží a drogérie.
Texty připravila:
Šarlota Šínová
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zprávy z regionu
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aneb jsme s vámi u toho...

MOSTKOVICE STAVÍ DALŠÍ KUS STEZKY
V provozu by měla být
už letos o prázdninách 9('28&Ì .( æ5$/2.8
zjistili jsme
MOSTKOVICE Záměr představující další velký pokrok!
Letitá vize, že na kolečkových bruslích dojedeme
z Prostějova až do kempu
Žralok u Podhradského rybníka v Plumlově, začíná mít
naprosto reálné obrysy. Po
letech plánování se velký kus
práce v celé věci udělal loni.
Byla otevřena cyklostezka
kolem plumlovské přehrady
a také stezka vedoucí podél
říčky Hloučely na katastru
Mostkovic. Letos se na tyto
projekty daří úspěšně navázat.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL

by ve finále měla propojit Prostějov s Plumlovem. Lidé po jejím
skončení budou moci od letního
kina pokračovat po hrázi kolem
kempu k domovu seniorů a dále
pak po silnici, kde obec nechá vyznačit pruh určený cyklistům či
bruslařům. „Se stavbou jsme začali
v okolí našeho kempu nad plumlovskou přehradou. Nový úsek asfaltové stezky bude měřit zhruba
půldruhého kilometru. Dokončen
by měl být do začátku letošních letních prázdnin,“ prozradil Večerníku
dobrou zprávu starosta Mostkovic
%[MNQUVG\MC UG LKå DWFWLG X ×UGMW MQNGO MGORW PCF RNWONQXUMQW RąGJTCFQW Už začátkem letošního března se Jaroslav Peška s tím, že náklady na
1FMT¾UPÆJQXÚJNGFWPCXQFPÊRNQEJWLKF÷NÊRQW\GOCNGDPÚDQTQXKEQXÚJ¾LGéGM v Mostkovicích pustili do budová- výstavbu přijdou na zhruba 4 miliFoto: Martin Zaoral ní dalšího úseku cyklostezky, která ony korun.
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Vše bude navazovat
Obrovskou výhodou budovaného
úseku je to, že bude navazovat na již
existující asfaltové cesty, po nichž se
budou moci bruslaři rovněž vydat.
„Naším cílem je, aby lidé z Prostějova mohli jednou na bruslích dojet
až ke Žraloku. Nově se fakticky dostanou od přehrady až k sokolovně,
která stojí na začátku obce ve směru
od Prostějova,“ pokračoval ve zvěstování dobrých zpráv mostkovický
starosta. Po dokončení další etapy
tak bude prakticky zůstávat jediný
problém, čímž je bezpečné překonání Prostějovské a Ohrozimské ulice
v Mostkovicích. „To se bohužel přes
veškerou snahu
a navzdory celé
řadě jednání se zá2À=?
stupci Policie ČR
ßNíN?H;
zatím nepodařilo
MNL;Hí
vyřešit,“ posteskl
10
si Peška.

Z chodníku bude
cyklostezka. Oficiálnì
Dobromilice (mls) - Už loni
v létě byla dokončena cyklostezka
vedoucí podél silnice mezi Doloplazy a Dobromilicemi. Zhruba
600 metrů dlouhá cesta byla netradičně vytvořená ze zámkové dlažby. Od té doby je hojně využívaná
jak pěšími, tak zejména cyklisty.
Oficiálně se však až dosud jednalo o chodník. Nyní by se to mělo
konečně změnit. Stávající značky
„Stezka pro chodce“ umístěné na
ostrůvku v Dobromilicích by měly
být doplněny také o dodatkové tabulky „Vjezd cyklistů povolen“.

2SWLFNÙLQWHUQHW
spojí obce
Brodek u Konice Otaslavice
(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.

%RKRXÔHND%RKXQNDVHNVREüPDMt

MDNRGYDSXEHUĐiFL

hou sledovat přímo z oken budovy
zdejší školy. Loni si je tu dokonce
pojmenovali, v anketě pro ně vybrali
jména Bohoušek a Bohunka. „Tento
rok budou děti tipovat, kolik snese
Bohunka vajíček,“ prozradil Večerníku Josef Popelka, který na škole
působí.
Čapí hnízda v regionu můžete objevit také v areálu prostějovské Galy,
v Bílovicích, Bedihošti, Hrubčících,
Konici, Němčicích, Otinovsi či Vrbátkách. Obzvláštní popularitě se
těší v Nezamyslicích, kde na ně míří
kamera připojená na internet, takže
místní mohou dění v hnízdě sledovat on-line. Tam ovšem ani jeden
z čápů prozatím nedorazil. (mls)

Na chodníky se chystají
ve velkém
Hrdibořice (mls) - Výstavbu
hned čtyř chodníků a nové zastávky pro autobusy plánují v Hrdibořicích. Chodníky by měly vést kolem silnic, pokud to bude možné,
bude je od komunikací oddělovat
pás zeleně. Součástí rozsáhlého
projektu je i výstavba tří nových
parkovacích míst a úprava samostatných sjezdů.

8$QJWUNCXKEÊEJPCMQOÊP÷WåVQM¾éCRÊR¾

Foto: Josef Popelka

22040110564

BOHUSLAVICE Všimli jste si, že
zamilovaní často vyhledávají výšky? Kvůli romantice spolu chodí
do kopců, stoupají na rozhledny a někdy i šplhají na střechy.
O krásný rozhled má ze svého
hnízda postaráno zamilovaný čapí
pár z Bohuslavic. Za nedočkavým
samcem Bohouškem uplynulé
úterý 29. března konečně dorazila
jeho družka Bohunka.
„Otužilý“ čapí samec do Bohuslavic
dorazil letos nezvykle brzy, a to již
14. března. Jeho družka pak přilétla zhruba o dva týdny později. Oba
ptáci hnízdící na stožáru v centru
Bohuslavic se těší oblibě u místních.
Platí to hlavně pro děti, které je mo-

3RÄDVÉRGORzLORGYÈDNFH

Dobrochov (jaf) - Hned dvě akce
se měly uskutečnit v Dobrochově
minulý týden, ale špatné počasí
je zhatilo. Páteční akci Ukliďme
Česko i sobotní výsadbu ovocných
stromů tak muselo vedení obce
odložit zatím na neurčito. O náhradních termínech bude obec
včas informovat.

V době mezi nedělí 27. a úterým 29. března neznámý pachatel odcizil jízdní kolo
za 6 000 korun od rekreační chaty v katastrálním území Ptení. Zloděj nejprve
odstranil visací zámek vstupní branky
a vnikl na pozemek. Poté zamířil k přístavku vedle chaty, na kterém poškodil
vstupní dveře. Z něj odcizil horské jízdní
kolo značky Author modro-stříbrné barvy. Pachateli hrozí za přečiny porušování
domovní svobody a krádež trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.

Z chaty odjel na kole

Během pondělí 28. března policejní
hlídky přistihly hned dva řidiče se zákazem řízení. Nejprve před sedmou
hodinou ráno policisté zastavili vozidlo
Peugeot v obci Hvozd. Při dopravní kontrole zjistili, že čtyřiačtyřicetiletý řidič
má Městským úřadem v Litovli vysloven
dvouletý zákaz řízení motorových vozidel, a to až do března 2023. Řidič neobměkčil strážce zákona ani tvrzením,
že se potřeboval přestěhovat. Druhého
hříšníka policisté zastavili o půl jedenácté večer v Dobrochově. I u tohoto řidiče
zjistili, že má Okresním soudem v Kroměříži vysloven platný osmnáctiměsíční
zákaz řízení vozidel pro všechny skupiny.
Oběma mužům hrozí za přečin maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
trest odnětí svobody až na dva roky.

Přistižení se zákazem

Trest odnětí svobody až na dva roky
hrozí čtyřiatřicetiletému muži za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Policejní hlídka totiž
muže zastavila v pátek 25. března večer
v Dobromilicích, když řídil vozidlo Renault. Policisté při dopravní kontrole
zjistili, že muž usedl za volant, přestože
mu Magistrát města Prostějova uložil
šestiměsíční zákaz řízení všech motorových vozidel platný od počátku března letošního roku.

Vydržel jen tři týdny
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ČECHY POD KOSÍŘEM Život, ať je jakýkoliv, je tou největší odměnou. Dokud za něj budeme vděční, budeme i šťastní.
Případné pocity hořkosti máme ve své moci, je jen na nás, zda se
jimi necháme ovládnout. To bylo závěrečné poselství pašijového
příběhu Ježíše Krista, který působivým způsobem ztvárnili zpěváci Richard Pachman a Dita Hořínková. Jejich vystoupení v úžasném prostředí depozitáře Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem
předcházelo slavnostní odhalení loveckého kočáru posledního
českého krále a rakouského císaře. Akce se konala uplynulý pátek 1. dubna, tedy přesně 100 let, jež uplynuly od úmrtí Karla I.
A Večerník u toho nemohl chybět.

„Zachovej nám Hospodine císaře
a naši zem!“ Za zvuků rakouské císařské hymny zpívané Karlem Kekešim
byl v depozitáři Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem slavnostně odhalen
lovecký kočár vybavený i brokovnicí.
Ten kdysi patřil poslednímu rakouskému císaři, českému i uherskému králi
a markraběti moravskému Karlu I.
„Tento kočár jsme před třemi roky
získali v hodně špatném stavu. Do
jeho záchrany se pak pustili skuteční
nadšenci, v pražských Bohnicích by
se jim říkalo pacienti,“ ohlédl se v čase
s lehkým úsměvem Václav Obr, kte-

KLOPOTOVICE Pozůstatků ze druhé světové války v podobě munice je
na Prostějovsku stále ještě mnoho.
Dělostřelecký granát na poli byl tentokrát nalezen u Klopotovic a tak
měli policejní pyrotechnici znovu
o práci postaráno. Podle policistů
situace nevyžadovala evakuaci osob
z blízkého okolí.
„V neděli 27. března po šestnácté hodině jsme přijali oznámení o nalezení
válečné munice na poli u Klopotovic
na Prostějovsku. Na místě přivolaný

policejní pyrotechnik zjistil, že se jedná
o starý vystřelený dělostřelecký granát ráže 150 milimetrů. Munici zajistil
a odvezl k odborné likvidaci,“ informoval Libor Hejtman, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Podle něj nebyla situace spojená s nálezem válečné munice nebezpečná pro
obyvatele obce. „V blízkosti nálezu se nenacházela žádná obytná budova a z tohoto důvodu nedošlo k evakuaci osob,“
potvrdil mluvčí krajské policie. (mik)

Válečnou munici
odvezl pyrotechnik
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MOSTKOVICE Nový úsek asfaltové
stezky bude pro všechny milovníky
pohybu na čerstvém vzduchu
nepochybně velkým přínosem. Na
bruslaře i cyklisty však na něm číhá
jedno poněkud zrádné místo. Tím je
prudké klesání od mostkovického
kempu ve směru ke zdejšímu domu
s pečovatelskou službou.
„Toto místo prostě nešlo obejít. Budeme
to muset řešit výstražnou značkou, lidé
na bruslích i cyklisté s ohledem na své
bezpečí budou muset kopec sejít pěšky,“
potvrdil mostkovický starosta.

➢

I tak další etapa výstavby stezky
představuje významný pokrok pro
rozvoj turistického ruchu v regionu.
„Slyším to od vás poprvé, ale jsem moc
ráda, že se do toho v Mostkovicích už
pustili. Věřím, že to bude znamenat
přínos pro všechny,“ komentovala tento fakt například plumlovská starostka
Gabriela Jančíková. Na závěr nelze
pominout fakt, že do budoucna se
dokonce uvažuje o prodloužení cesty
kolem přehrady ve směru do Repech
na Drahanské vrchovině.

Jednou až do Repech?

Prostějovsku. „Mít ve třídách vyvěšen obraz
prezidenta není žádnou povinností. Výzvu
pana krajského radního jsem samozřejmě
zavnímal, ale my obraz Miloše Zemana
už dávno ve třídách nemáme. Naštěstí...,“
svěřil se Večerníku Dalibor Ovečka, ředitel
Základní školy Jana Železného v Prostějově. „Výzvu pana Jakubce jsem vůbec nezaregistroval, já teď sleduji Ukrajinu a covid.
Toto jde jaksi mimo mě. A jestli sundáme
obraz Zemana? Jednak my žádný jeho
obraz ve třídách už nemáme a jednak tuto

PTENÍ Dříve místem vedla stará cesta, nyní je tu nový chodník, který nepochybně přispěje k větší bezpečnosti
i komfortu chodců.
Vydlážděná cesta vede od nové zástavby, která vznikla nad obcí ve směru na

Holubice, až k místnímu zdravotnímu
středisku. Její vybudování přišlo zhruba
na milion korun. „Chodník je před dokončením, místní jej však už využívají,“
potvrdil Večerníku v závěru uplynulého
týdne starosta Ptení Jiří Porteš.
(mls)

s cyklokoordinátorem Olomouckého
kraje.
V dohledné době by už konečně mělo
dojít k propojení stezky kolem přehrady
s trasou vedoucí do Plumlova z Prostějova
(více čtěte na jiném místě regionálního zpravodajství – pozn.red.). „Kromě stezky vedoucí

přes Mostkovice se na pondělní schůzce
řešilo také přeznačení cyklotras tak, aby se
stezka kolem přehrady stala součástí sítě
spojující jednotlivá místa v kraji,“ konstatovala Milada Sokolová, která se jednání
zúčastnila coby uvolněná členka zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu.
Na přetřes přešlo i plánované prodloužení
trasy z Plumlova ve směru na Drahanskou
vrchovinu, konkrétně pak do Repech.
„K tomu zřejmě dojde až v rámci provedení komplexních pozemkových úprav, které
se připravují již zhruba deset let. Aktuálně
bohužel kvůli sporům s některými majiteli leží u soudu,“ posteskla si plumlovská
starostka Gabriela Jančíková. Na schůzce
zazněly i zajímavé podněty do budoucnosti. „Objevil se návrh, aby vznikla stezka vedoucí z Plumlova přes Záhoří do Seloutek,
s čímž přišel tamní starosta,“ zmínila se na
.QPKQVGXąGP¾UVG\MCMQNGORąGJTCF[UGOG\KNKFOKV÷wÊQDNKD÷(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW závěr Gabriela Jančíková.
(mls)

PLUMLOV Začátkem loňského října byla otevřena cyklostezka kolem
plumlovské přehrady. Ale co dál? Které další cesty na ni navážou? A jak se
postarat o to, aby o ní lidé věděli? To se
řešilo i v pondělí 28. března na schůzce starostů Plumlova a okolních obcí

d\NQéKPEGq<GOCPCTGCIWLÊMQORGVGPVPÊQUQD[\EGNCTQ\FÊNP÷+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

otázku bych nechal bez reakce,“ odpověděl na dotaz Večerníku Roman Pazdera,
ředitel ZŠ Prostějov v Melantrichově ulici.
„Jako ředitelka to nechám výhradně na
rozhodnutí jednotlivých třídních učitelů.
Ostatně obraz Miloše Zemana už nemáme ve všech třídách. Osobně si ale myslím,
že Zeman je prezidentem této země, ať už
ho někdo volil, nebo ne, a takto bychom
k němu měli přistupovat. Připadá mi, že ze
strany pana krajského radního Jakubce jde
jen o laciná gesta,“ vzkázala Petra Rubáčo-

>> pokračování ze strany 4
Dobrochov se určitě má čím pochlubit. Ani po vítězství v celostátním kole
Vesnice roku totiž v obci rozhodně neusnuli na vavřínech.
Nedlouho poté zde dokončili budování
rozlehlého čtyřhektarového mokřadu
a v jinak zemědělské krajině pokračovali
ve výsadbě velkého množství zeleně.

Dobrochov bude už třetím zástupcem
regionu v evropské soutěži. V roce
2009 se jí zúčastnily Mořice, o dva
roky později to byly Smržice. Dobrochov bude v rámci soutěže srovnáván
spolu s dalšími sedmi evropskými
sídly, výsledky by měly být slavnostně
vyhlášeny poslední zářijový víkend
u Balatonu v Maďarsku.
(mls)
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Foto: Karel Foltin

Napište nám na e-mail:
redakce@vecernikpv.cz!

CO VY NA TO?

vá, ředitelka ZŠ Dr. Horáka v Prostějově.
S jejími slovy víceméně souhlasí také náměstek primátora pro školství v Prostějově Jan Krchňavý. „Vím o té výzvě. Za sebe
mohu říct, že i když nesouhlasím s některými kroky a jednáním Miloše Zemana,
pořád je to hlava státu a určitá úcta je tu
namístě.“
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zločince ve třídách před sebou,“ prohlásil
radní Aleš Jakubec.
Jeho výzvě už podle informací Večerníku
vyjádřilo podporu několik ředitelů základních i středních škol v Olomouckém kraji.
Otázkou je, jak budou reagovat představitelé škol na

9H3WHQtXæFKRGtSRQRYpP

Aleš Jakubec působí jako radní Olomouckého kraje za koalici Spojenci a TOP 09
a ve své gesci má školství. „Jako radní Olomouckého kraje pro školství prosím ředitele škol v našem kraji, aby sundali obrazy
Zemana. Už toho bylo opravdu moc. Proputinovská orientace a legalizace mafiánských praktik jsou podle mě už za hranou.
Nechci, aby naše děti měly fotku tohoto

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Udělení prezidentské
milosti odsouzenému šéfovi Lesní
správy Lány Miloši Balákovi vzbudilo
velké pohoršení u celé české veřejnosti.
Miloš Zeman byl nejen některými členy vlády, ale i poslanci, senátory a dalšími významnými osobnostmi ostře
kritizován a na hlavu státu se během
uplynulého týdne snesla některá velmi
ostrá slova. Také radní Olomouckého
kraje pro oblast školství Aleš Jakubec zareagoval hodně břitce a prezidenta Miloše Zemana označil jako
zločince. A zcela bez servítků vyzval
všechny ředitele škol v kraji, aby ze tříd
odstranili obraz českého prezidenta!

Vznikne cyklostezka od přehrady do Seloutek?

věno. Byl to statečný muž a velký státník,
který upřímně toužil po míru. Bohužel
jeho vize zůstaly nenaplněny,“ připomněl
FOTOGALERIE
v této souvislosti Václav Obr.
a VIDEO klikni na
Následný koncert zahájil Richard
www.vecernikpv.cz
Pachman starodávnou litanií Kyrie
eleison, Dita Hořínková pak zazpí- 0¾FJGTPÚRTQUVQTFGRQ\KV¾ąGOW\GCMQé¾TčD[NVGPVQMT¾VUX÷FMGOUNCXPQUVPÊJQQFJCNGPÊEÊUCąUMÆJQMQé¾TWKRčUQDKXÆJQ\VX¾TP÷PÊ
Foto: Martin Zaoral
vala slavné Ave Maria od Franze RCwKLQXÆJQRąÊD÷JW
Schuberta. Pak už oba zpěváci dost i láska, zrada, přátelství, pokrytectví či na naše otázky dává jasné odpovědi,“ chce celou věnovat právě poslednímu
tvůrčím způsobem mluveným slovem odpuštění. „Stejně jako přede dvěma zdůraznili na závěr oba umělci.
českému králi. Jejím vyvrcholením by
a vhodně zvolenými písněmi přiblížili tisíci lety si i dnes klademe otázky, jak Pašijovým koncertem a odhalením nesporně měl být tradiční Josefkol. Sedávný příběh o utrpení, smrti a vzkříše- žít, aby náš život měl nějaký smysl a ne- kočáru Karla I. zahájilo Muzeum ko- tkání řemeslníků v zámeckém parku je
rý posléze krátce představil osobnost ní Ježíše Krista, v němž svoji roli sehrála ztratil se v temnotě. Tento příběh nám čárů letošní turistickou sezónu, kterou naplánováno na 23. a 24. července.
posledního českého krále završujícího
linii započatou svatým Václavem.
3x foto: Martin Zaoral
Majitel muzea připomněl mimo jiné
fakt, že dědic habsburského impéria
a otec osmi dětí zemřel ve věku pouhých 34 let ve vyhnanství na ostrově
Madeira. Přestože se tam na jaře roku
1922 nachladil, chtěl šetřit poslední rodinné peníze, a tak si lékaře nechal zavolat
až po dvou týdnech. Těžkému a dlouho
neléčenému zápalu plic nakonec podlehl. „Císař Karel I. často a rád pobýval
v Čechách. Hovořil dobře česky, a právě -CTGN-GMGwKRąGFVÚFPGOU8¾ENCXGO1DTGORTQEGUVQXCN 2TčXQFEGORCwKLQXÚORąÊD÷JGOD[N\R÷X¾M4KEJCTF2CEJ &KVC*QąÊPMQX¾LG\P¾O¾\GLOÆPCLCMQOW\KM¾NQX¾\R÷XCéMC
u nás žádal o azyl. Nebylo mu však vyho- RCO¾VP¾OÊUVCMTCLG%J[D÷VPGOQJNCPKRąKQFJCNGPÊMQé¾TW OCPRQEJ¾\GLÊEÊ\1NQOQWEGMVGTÚUGRTQUCFKNKLCMQOCNÊą CJGTGéMCPCUXÆOMQPV÷O¾FX÷PQOKPCEGPC%GPW6J¾NKG

V Muzeu kočárů připomněli 100 let
od úmrtí Karla I.

POSLEDNÍHO ČESKÉHO KRÁLE
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Obec Smržice společně s místními
zahrádkáři připravuje na neděli 10. dubna od 14.00 do 17.00 hodin Velikonoční
jarmark. Pro zájemce tak budou k dispozici na prodej velikonoční dekorace, ale
i perníčky či jiné sladké dobroty, scházet
nebude ani výstava keramiky rodičů a dětí
z místní základní školy.

Velikonoční jarmark

Neděle bude v Němčicích patřit
dobrodružné cestě na kolech,
koloběžkách či bruslích pro všechny
zájemce. Šestikilometrový cyklovýlet
plný úkolů připravuje Středisko volného
času ORION. Startovat budou moci
všichni zúčastnění hned ze dvou míst.
Na výběr bude trasa od dětského hřiště
v Němčicích do Dřevnovic, případně
z dřevnovického dětského hřiště do
Němčic. Na startu, který bude probíhat
od 14.30 do pozdního odpoledne, dostane každý mapu a informace o trati,
s nimiž se bude moci směle vydat na trať.

Kolobrůžo v Němčicích

V pořadí už čtvrtý koncert přijde na řadu
ve středu 6. dubna v Konici. Kruh přátel
hudby v místním zámku tentokrát přivítá
soubor Musici Cameralis. Příznivci se tak
mohou těšit na další zajímavý koncert, na
němž se představí Petr Hojač na trubku,
Jiří Bělík, které doplní Martin Jakubíček
na varhany. Koncert začne v sále konického zámku v 19.00 hodin.

Musici Cameralis v Konici

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.

Izer v Kostelci na Hané

Vlastivědné muzeum v Olomouci a Zámek Čechy pod
Kosířem pořádají výlov velkého rybníka
v zámeckém parku v Čechách pod
Kosířem, který se bude konat nadcházející sobotu 9. dubna od 6:00 hodin. Nenechte si ujít výlov zámeckého rybníka poprvé po téměř třiceti letech! Výlov bude
proveden z pramic na podkladovou síť
rybáři z Tovačova. Důvodem je nutná revitalizace vodních ploch v zámeckém
parku. Občerstvení zajištěno.

Výlov zámeckého
rybníka po 30 letech

akce
v regionu
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Ondřej Kudyn byl za klip pro Ewu Farnou nominován na Anděla
PROSTĚJOV Tento sympaťák
nedostal nic zadarmo! Přesto
se díky svým schopnostem i kamarádskému přístupu dokázal
výrazně prosadit v branži, kde
panuje opravdu silná konkurence. Dvaatřicetiletý Ondřej
Kudyn (na snímku) po absolvování Gymnázia Jiřího Wolkera
našel práci v prostějovské továrně, ve volnu se věnoval natáčení
hudebních klipů, a to zejména
pro zdješího rappera Dounyho,
s nímž jej pojí dlouholeté přátelství. Časem však navázal spolupráci s kapelou Mirai a rozhodl
se odejít do Prahy. Aktuálně už
má za sebou mimo jiné neuvěřitelných deset videí vytvořených
právě ve spolupráci s populárním zpěvákem Miraiem Navrátilem. Největší úspěch však
momentálně sklízí jeho novinka Tělo vytvořená na píseň Evy
Farné, která po vítězství v soutěži Evropa 2 pronikla v kategorii Klip roku do finálové trojice
prestižních Cen Anděl!

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin ZAORAL
yy Práce režiséra hudebních
klipů je spojena s častým cestováním. Dá se říci, s kým a kde všude
jste v uplynulém roce točil?
„Ano, vlastně se stala v mém životě
taková věc, že mě začaly živit dva
moje koníčky. Využil jsem rozmanitosti krajiny i architektury různých kultur a místo stavění kulis ve
studiu jsem začal točit videoklipy
po světě. Korona to trochu zbrzdila, ale hned, jak to šlo, tak jsem
zase letěl. Za poslední půlrok jsem
využil Kanárské ostrovy s Benem
Cristovao a Lenny, což jsou moji
dva oblíbení čeští interpreti. A pak
jsme točili v Itálii a Švýcarsku s kapelou Mirai a Pauliem Garandem,
se kterými už mám natočeno několik singlů. Můžu říct, že jsme
dobří kamarádi.“
yy V polovině letošního února byl zveřejněn právě klip k písni
Vedle tebe usínám od kapely Mirai, se kterou dlouhodobě spolupracujete. Natáčení se zúčastnilo
poměrně hodně známých lidí
včetně písničkáře Pokáče. S kým
byla největší legrace?
„To byla slušná jízda, protože jsme
měli na každou osobnost jen půl hodiny. (úsměv) S Miraiem Navrátilem
jsme to připravovali víc jak měsíc.
Největší sranda byla asi právě s Miraiem, protože se v podstatě musel
naladit během pěti minut na každou osobnost, ať už to byla svůdná
Iva Kubelková, nebo farářka Martina V. Kopecká. Ale největší party
tam určitě rozjel Zdena Godla.“
(směje se)
yy Klip je zajímavý tím, že byl
natáčen v jedné jediné posteli.
Kde se vám osobně spalo nejlépe?
„Asi na pláži na Tenerife, kterou
jsme po natáčení s Benem Cristovao
s kamarádem procestovali a spali
různě po venku.“
yy Nyní bych se ještě vrátil na
začátek. Jak a kdy jste se k natáčení hudebních klipů vlastně dostal?
„Hodně jsem jezdil na skejtu, no
a s tímto životním stylem je hodně

Přetrhal jsem si všechny vazy v koleni, čímž pro mě
ze dne na den skončil skateboarding. Chvíli jsem se
utápěl po barech, až jsem si řekl, že si najdu jinou
náplň života. V té době jsme už s Dounym byli dobří
kámoši, takže jsem mu začal točit první věci.
Klipy tedy vlastně točím právě díky Dounymu.
Díky moc, brácho!
spojeno video. Vše se musí točit.
Mě tehdy točil můj nynější kolega
Kuba Laššo, který mě ze začátku
všechno učil. Trochu jsem se o natáčení začínal zajímat, ale víc jsem
se soustředil na skateboarding.
Jednou jsem si ale udělal vážný
úraz, přetrhal všechny vazy v koleni a doktor, který mě přijímal, mi
to ještě zhoršil. Tím pro mě skateboarding ze dne na den skončil.
Chvíli jsem se utápěl po barech
a jednou jsem si řekl, že takhle to
dál nejde, že si prostě najdu jinou
náplň života. Pak jsem si objednal
první foťák. No a v té době jsme už
s Dounym byli dobří kámoši, takže
jsem mu začal točit první věci. Klipy vlastně točím díky Dounymu.
Díky moc, brácho!“
yyUvažoval jste už tehdy o tom,
že se audiovizuální tvorbě budete
věnovat i dále?
„Měl jsem to dlouho jako koníček
k práci ve fabrice. Ale jednou jsem si
řek, že to hecnu, dal výpověď a přestěhoval se do Prahy. Za to, že jsem
se přestěhoval do hlavního města,
vlastně děkuji Prostějovu. Každý mi
tady totiž říkal, že to, co dělám, nemá
cenu, že se tady tím neuživím a že
už tady takových jako já bylo a že ti,
kteří tady stále jsou, jsou stejně mnohem lepší…“ (pousměje se)
yyPředpokládám, že z počátku
bylo točení hlavně o zábavě. Kdy
nastal ten zlom, že jste to začal
brát vážně?
„Asi v době, kdy jsem měl už zodpovědnost za prezentaci kapely a už to
nebylo jen natáčení s malou sledovaností.“
yy Byl nějaký přelomový klip,
který vás hodně posunul dál?
„Na začátku to pro mě byl klip Otchi
od Mirai. Tam jsem si uvědomil, že
s natáčením klipů jde i cestovat. Pak
to byl asi klip Pápá od fiedlerskiho,
se kterým také dlouhodobě spolupracuji. Ale byl tam ještě jeden přelom. A to klip pro Jirku Drtila. V té
době jsem měl už natočený rapový
klipy pro Dounyho a chtěl jsem víc,
chtěl jsem vyprávět příběhy. Jelikož
jsem poslouchal indie, takže jsem
oslovil Jirku s už vymyšleným konceptem a šli jsme točit.“
yy Velkým průlomem určitě
bylo i navázání úzké spolupráce
s již zmiňovanou kapelou Mirai,
která se aktuálně těší velké popularitě. Jak k tomu došlo?
„To přišlo spíš lidsky. Jel jsem jako
dokumentarista na jejich první tour.
Hodně jsme si sedli lidsky, a když pak
měli novej singl, chtěli k němu klip. Jejich manažerovi, bývalému kytaristovi kapely Sushine Jirkovi Koubovi, se
líbil můj streetový styl. Tak mě oslovil
a jeli jsme do Londýna.“

yy Kolik klipů už jste spolu
natočili? Na který z nich jste obzvláště pyšný a který byste udělal
trochu jinak?
„Deset. Teď právě kvůli tomuto rozhovoru jsem to spočítal. Koukám na
to, jako blázen, jo, letí to.“ (směje se)
yy Klip pro píseň Yahoda pro
kapelu Mirai jste natáčeli i na Bali.
Proč právě tam?
„To bylo v roce, kdy jsem nejvíc cestoval. Pořád jsem někde byl. A když
mi řekli, že chtějí točit na Yahodu,
já byl už na Bali na delší dobu, takže
kluci jen přijeli za mnou.“
yyKteré prostějovské kapele či interpretovi jste naposledy dělal klip?
„V Prostějově spolupracuji jen se
zmíněnými Dounym a Jirkou Drtilem. Ale chtěl bych tady vypíchnout dalšího člověka z Prostějova,
se kterým často spolupracuji. Tím je
Monina Nevrlá. Dělala mi například
choreografii na klip pro Ewu Farnou,
který dostal tři nominace a zatím
jedno ocenění za nejlepší klip roku
2021.“
yy Kterou místní kapelu byste
rád vyzval ke spolupráci?
„Kapelu asi žádnou, ale chci se věnovat v budoucnu spíše kultuře v Prostějově a různým kreativním věcem.“
yy A kdybyste měl neomezené
možnosti a mohl si vybrat jakoukoliv skladbu jakéhokoliv českého či světového interpreta, na kterou byste chtěl natočit klip? Který
by to byl?
„Asi Kenny Hoopla. A natočil bych
to na 16mm film.“
yy Při natáčení klipu fungujete
zároveň jako režisér, kameraman
a později i jako střihač. Nechybí
vám v takovém případě při tvorbě
tvůrčí „oponent“?
„Já jsem rád nezávislý. Navíc tohle
není vše, co dělám. Interprety také
oblékám a vytvářím jim novou vizuální identitu i prezentaci. Samozřejmě nepracuji vždy sám, mám u toho
scénáristy, se kterými konzultuji náměty, stylisty a scénografy, s nimiž
řeším barvy a spoustu dalších věcí.“
yy Která z těchto tří mnohdy samostatných profesí vás baví nejvíc?
„Nejvíc režie a kamera. Na place
jsem prostě jako doma. Baví mě dostávat ze zpěváků maximum. A zároveň pak podle hudby dělat pohyb
kamery.“
yy Při tvorbě hudebního klipu mi přijde, že je důležité najít
nějaký kompromis mezi tím, aby
v něm byl vidět interpret, šlo to
s textem i náladou písně a zároveň to celé mělo alespoň nějaký
trošku originální nápad. Jak tento
problém řešíte?
„To jsou přesně prvky, s nimiž pracuji. Naučil jsem se brát zpěváka či

zpěvačku jako
hlavní postavu
klipu. Občas se
udělá storyline,
kde pak kapela hraje
ve druhé scéně, ale mě
baví víc pracovat s tím
umělcem. Většinou je
tedy zasadím do situace,
kde zpívají a zároveň
jsou v hlavní roli. Moje
vize pak většinou
přijmou hned, občas
probereme detaily,
ale hodně mi věří,
takže mám v podstatě úplně volnou
ruku.“
yy U kterého
z klipů jste měl pocit, že jste dokázal
přijít s něčím, co píseň pouze neilustrovalo, ale dokázalo celou věc
posunout o pořádný kus dál?
„Za mě to bylo již zmiňované Tělo
Ewy Farné. Tam je klip velmi důležitý prvek v celkovém poselství, které
píseň předává.“
yyNatáčení klipů je určitě fajn,
ale dá se tím živit?
„Vytvořil jsem si systém, kdy se tím
živit dá. Ale není to vůbec snadné.
Musím k tomu dělat určitě i jiné
věci, abych nezakrněl. Dělám komerční věci, když s kolegou Kubou
Laššem máme produkci na svatební
videa.“
yy Vyšel jste z hip-hopové scény, nyní často točíte skladby na
popové písně. Co vám vlastně
hraje v autě?
„Já popravdě asi nedokážu říct, co
konkrétně. Poslouchám fakt všechno. V poslední době asi nejvíc takovej indie rock. Sam Fender, Kenny
Hoopla a nebo Jean Dawson.“

yyCobudetetočitvnadcházejícím
roce a kam se díky tomu podíváte?
„Tento rok zatím točím hlavně v Praze. Máme rozdělaný velký klip pro
Paulieho nebo třeba
Lenny. Nějaké cestování teď nechci raději plánovat. Chci být
co nejvíc s rodinou,
protože v těchto momentech, kdy kousek
od nás zuří válka, si
člověk uvědomí, jak je
důležité mít je nablízku.“
yyNa co se kromě natáčení ještě těšíte?
„Asi na chalupu k rodičům,
kde budu i se svojí přítelkyní a ségrou
s jejíma dětma.“

Foto: archiv O. Kudyna

vizitka
ONDŘEJ KUDYN
✓ narodil se 11. ledna 1990 v Prostějově
✓ v letech 2001 až 2009 studoval
na Gymnáziu Jiřího Wolkera
✓ pracoval v jedné z prostějovských továren,
od roku 2015 působí jako režisér a filmař
✓ v začátcích své tvorby spolupracoval s prostějovským rapperem
Dounym, kromě něj ještě točí pro prostějovského rockera Jirku Drtila
✓ přelom v jeho kariéře znamenala spolupráce se skupinou Mirai, pro niž
původně točil dokument o jejich první tour, načež následoval klip Otchi,
který se natáčel v Londýně a měl velký úspěch, aktuálně má na kanálu
youtube.com přes 16 milionů zhlédnutí
✓ pro kapelu Mirai natočil zatím 10 klipů, tím posledním je Vedle tebe
usínám, který měl premiéru 14. února 2022
✓ jeho klip na píseň Tělo od Ewy Farné zvítězil v soutěži rádia Evropa 2
a je nominován v kategorii Klip roku v prestižní Ceně Anděl
✓ aktuálně dokončuje klip pro výbornou písničkářku Lenny,
který vznikal na Kanárských ostrovech
✓ je svobodný, bezdětný, má přítelkyni
✓ mezi jeho koníčky patří cestování, filmy a muzika,
mezi jeho oblíbence patří Sam Fender, Kenny Hoopla či Jean Dawson
zajímavost: v populární kapelu Mirai pozval loni v létě do Prostějova,
kde zcela bez nároku na honorář zahrála na uvolněném
koncertu pro návštěvníky kavárny Špalíček
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Ubytování Ukrajinek s dětmi

požadoval kraj
PROSTĚJOV Příliv ukrajinských uprchlíků z válkou zničené země do Olomouckého
kraje a také do Prostějova v posledních dnech ustal. Stále platí
fakt, že šestnáct osob z Ukrajiny, a jde o matky s malými dětmi, našlo dočasný azyl v městské ubytovně v Kostelecké
ulici. Další desítky Ukrajinců
bydlí u svých krajanů v bytech
či podnikových ubytovnách.

„Nejde ovšem o byty Azylového
centra, my v tom nehrajeme žádnou roli. Ano, byli jsme osloveni
magistrátem, zda bychom mohli
nějak pomoci s ubytováním lidí
z Ukrajiny, jenže my k tomu nemáme absolutně volné kapacity,“
sdělil Večerníku Jan Kalla, ředitel
Azylového centra Prostějov, které
v Kostelecké ulici disponuje rovněž několika byty. Jak Večerník
zjistil, ubytování Ukrajinek s dětneiniciovala ani Domovní
Michal KADLEC mi
správa. „Jednalo se o požadavek
V městské ubytovně v Kostelecké Krizového štábu Olomouckého
ulici vyčlenilo město pět bytových kraje, na který jsme po dohodě
jednotek pro ukrajinské uprchlíky. s městem zareagovali a poskytli

pět bytových jednotek v Kostelecké ulici. Pokud vím, obsadilo
je šestnáct Ukrajinců, přičemž jde
výhradně o matky s dětmi,“ informoval Večerník Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy Prostějov.
Večerník se během uplynulého
víkendu snažil spojit s některou
z ukrajinských matek, které nyní
bydlí v Kostelecké ulici. „Nět,
nět, spasiba,“ odmítla jakoukoliv
rozmluvu mladá Ukrajinka, která se před Večerníkem ve spěchu
schovala za uzamčené hlavní dveře ubytovny. Tak snad budeme
úspěšnější jindy.
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„Pro maminku s miminkem se už ubytování

v Plumlově nenašlo,“

říká koordinátorka projektu
Pomoci ukrajinským rodinám

Halyna Fikarová
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Martin
ZAORAL
yy Jak dlouho vy osobně žijete
v ČR?
„Před dvaceti lety jsem sem jako studentka oděvní školy přijela na tříměsíční praxi a takhle to dopadlo. Mezitím jsem se tu vdala a už tu zůstala.“
yy Kolik lidí z Ukrajiny do Plumlova dosud přišlo?
„Aktuálně je to pětadvacet lidí,
z toho třináct dětí. Ty navštěvují
zdejší základní školu, jedno chodí do
školky. “

yy Jak se pro ně hledalo ubytování?
„Většinou to bylo prostřednictvím
známých a lidí, kteří pochází z Ukrajiny a už tu nějakou dobu žijí. Naprosto nezištně ubytování nabídlo
celkem pět plumlovských domácností. Ty za to obvykle nechtěly vůbec nic, šlo jim pouze o to, aby někomu pomohly. Rovněž si nestanovily
žádný termín, do kdy u nich budou
příchozí moci bydlet. Za to jsme jim
moc vděčni. Zdá se však, že jsme již
na hranici kapacitních možností.“
yy Z čeho tak soudíte?
„V průběhu uplynulého týdne jsme
dva dny hledali ubytování pro maminku s měsíčním miminkem a jejich
babičku. Bylo by to pouze dočasné,
rodina už měla přislíbený azyl v upra-

vovaném bytě. Jenže žádné místo pro
ně se už nenašlo. I proto musely ženy
i s miminkem pokračovat dál a přes
Prahu se dostaly až do Německa.“
yy Opravdu už nejsou žádné další
možnosti?
„S nabídkou přišla majitelka penzionu s tím, že by někoho byla schopná
ubytovat zhruba do konce dubna.
Jenže takový časový úsek je dost limitující, maminky obvykle netuší,
co by s nimi bylo po uplynutí této
doby a jestli by i s dětmi našly něco
dalšího.“
yy Jak se nově příchozím daří hledat zaměstnání?
„Celkem dobře. Poměrně dost nabídek se schází přímo na městském
úřadu, jde například o možnost uklízet v dětském domově, pomáhat tu
v kuchyni či v kempu s prodejem
občerstvení. Jakmile ženy začnou vydělávat, určitě pro ně bude výrazně

travin a energií může rozhodovat o životě, či smrti. Nejlepší volbou je přitom kryt v podzemí. Ten
může obyvatele ochránit jak před nepříznivými
podmínkami na povrchu, tak před neznámými
lidmi, kteří by se snažili přežít například za cenu
okrádání ostatních.
V Olomouckém kraji už je možné si takový podzemní kryt objednat na klíč. Za iniciativou, která
chce pomoci lidem připravit se na případné krizové situace, stojí prostějovský podnikatel Jiří Rolný. Ten v loňském roce pomohl desítkám firem
zvládnout pandemickou situaci díky vybudování
nového zdravotnického zařízení nabízejícího
nedostatkové testování na covid-19. Nyní ke své
snaze přispět ke zvládnutí nové situace v Evropě
přidává budování úkrytů pro české občany.
Zatímco dříve se v České republice budováním „Svět se změnil a my na to musíme reagovat. Poútočiště pro případ mimořádných situací zabý- třebujeme bezpečí pro sebe i pro svoje rodiny.
vali hlavně příznivci takzvaného prepperského
hnutí, nyní se příprava na krize stala každodenní
realitou. Přitom v některých jiných zemích se toto
téma nikdy z veřejné debaty neztratilo a takzvaná
civilní ochrana je tak důležitou součástí života
každého člověka.
Pro případné přežití války, velké průmyslové havárie, nebo dokonce rozpadu současného společenského řádu je klíčové především připravené
útočiště. Chráněné místo s dostatkem vody, po-
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Covidová čísla v kraji

jdou opět mírně dolů

PROSTĚJOV Mírně, ale přece. Již
druhým týdnem zase klesají počty
jak nově pozitivně testovaných osob
na covid-19 v Olomouckém kraji, tak
počty aktuálně nakažených. V tomto
ohledu zaznamenal největší pokles
právě prostějovský region, kde se
aktuálně z koronaviru léčí 668 lidí.
Utěšeně v kraji klesá i hodnota počtu potvrzených případů nákazy za
posledních sedm dní v přepočtu na
100 tisíc obyvatel. V kraji jde aktuálně
o 361 obyvatel, což je o 45 případů
méně než ve statistikách předminulého týdne.
K nedělnímu poledni 3. dubna registrovala Krajská hygienická stanice v Olomouci již 224 826 případů pozitivně
testovaných osob v celém kraji od začátku pandemie covid-19. V období od
pondělí 28. března do soboty 2. dubna
přibylo v kraji 2 230 nakažených, což je
o 232 případů méně než předešlý týden.
Po překvapivém navýšení počtu nově
nakažených z týdne od 14. do 21. března
se tak jedná již podruhé alespoň o mírný
pokles.
Z celkového počtu pozitivně testovaných od začátku pandemie v kraji je 26
799 případů u seniorů nad 65 let. Celkový počet vyléčených pacientů od začátku
pandemie dosáhl výše 219 382 osob, což
je o 2 663 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 2 415 lidí, což znamená,
že také během minulého týdne zemřelo
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pondělí 28. března
501
úterý 29. března
459
středa 30. března
457
čtvrtek 31. března
378
pátek 1. dubna
323
sobota 2. dubna
112
Zdroj: KHS Olomouc
v kraji dalších 8 osob v přímé souvislosti
s onemocněním covid-19. Je to o 26 případů méně než předešlý týden. Snížily se
ovšem také hodnoty počtu potvrzených
případů nákazy za posledních sedm dní
v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. V kraji
jde aktuálně o 361 obyvatel, což je o 45
případů méně než ve statistikách předminulého týdne.
Za minulý týden se rovněž snížil počet
aktuálně nakažených osob covidem.
V celém Olomouckém kraji je nyní koronavirem nakaženo 3 464 osob, což je
o 358 případů více než předchozí týden.
Nejvíce aktuálně nakažených je na Olomoucku, a to 1 267 osob. Na druhém
místě se drží stále prostějovský region,
kde je aktuálně 668 nakažených, tedy
o 170 případů méně než před týdnem.
Další v pořadí je Přerovsko (377), následuje Šumpersko (247), Jesenicko (147),
Zábřeh na Moravě (147), Hranice na
Moravě (134), Litovel (127), Šternberk
(88), Uničov (70) a Mohelnice (69). Na
Konicku je aktuálně koronavirem nakaženo 61 lidí, což je o 4 případy méně než
předchozí týden.
(mik)
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15 hospitalizovaných s covid-19
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jednodušší sehnat si vlastní bydlení
a zcela se osamostatnit. Pro některé
to však bude jen těžko překonatelná
překážka.“
yy Proč?
„Máme tu třeba dvě maminky s dětmi, kterým nejsou ani dva roky.
Spojit péči o takto malé potomky
se zaměstnáním třeba i na zkrácený
úvazek je prakticky nemožné. Obzvláště pokud nemají k ruce partnera
či někoho z prarodičů. Takže zatím
nevím, jak to budeme řešit.“

Firma z Prostějovska nabízí
podzemní bunkry
PROSTĚJOV Jistota útočiště v krizových situacích a bezpečný prostor celé rodiny začínají
být v poslední době důležitým tématem. Nejprve k tomu přispěla celosvětová pandemie,
nyní se k ní přidala válka zuřící jen několik hodin jízdy automobilem od našich hranic.

4. dubna 2022
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Nikdo z nás neví, do jaké reality se zítra probudí,“
říká Jiří Rolný. Při hledání nejvhodnější cesty se
spojil s dalšími firmami v okolí a společně připravili nabídku menších i větších různě vybavených
krytů. Už nyní je možné si ji prohlédnout na internetových stránkách www.podzemnibunkr.cz.
Bunkry mohou být podle přání zákazníků vybaveny například vlastní úpravnou vody, výrobou
elektřiny i filtračním systémem. Samozřejmostí jsou různé stupně zabezpečení dveří, stěn
a stropů. Projekt počítá také se zásobou potravin a možností uložení zbraní k osobní ochraně.
Nejmenší bunkr může mít půdorys 3 x 4 metry,
maximální velikost je díky modulárnímu systému
téměř neomezená. Bunkry se vyrábějí přímo na
Prostějovsku.
Klienti, kteří se rozhodnou využít nové nabídky
podzemních bunkrů, si mohou nechat jen dovézt,
smontovat a uložit chráněné obydlí. Stejně tak je
ale možné, aby za ně dodavatel vyřídil stavební
povolení a všechny další náležitosti, které jsou
k provozu takového zařízení potřeba.
(red)

mu týdnu, kdy lékaři v prostějovské
nemocnici pečovali o osm pacientů
s covid-19, se jejich počet během
uplynulého týdne nepatrně zvýšil.
Podle mluvčího společnosti Agel
navýšení počtu pacientů ale neznamená nic dramatického. „V Nemoc-

dnech počet pacientů hospitalizovaných s covid-19 nemění, nadále zde
zdravotníci pečují o patnáct nemocných,“ uvedl stručně Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel
provozující Nemocnici Prostějov.
(mik)
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Pøed podzimem
pøeoèkování

Konice (mls) – Seznámit se, předat si
kontakty, zjistit, kdo kde žije a společně
se poprat s nastalou situací. Tak to je účel
prvního setkání rodin z Ukrajiny, které
se uskuteční v úterý 5. dubna od 14:00
do 17:00 hodin v komunitním centru v Konici. Setkání je určeno rodinám,
které žijí v Konici a okolních obcích.

Prostějov (jaf) – Po úterním jednání
ministrů zdravotnictví v Bruselu prozradil Vlastimil Válek, že se dá očekávat
další přeočkování určitých skupin
před začátkem podzimu. Využít by se
měly vakcíny, které jsou nyní v Česku
naskladněny, a ministr věří, že bude
možné kombinovat i mRNA vakcínu
od Pfizeru společně s proteinovou
vakcínou od Novavaxu. Přeočkování
by se mělo týkat především ohrožených
skupin obyvatelstva.

Roušky od šesti let
vláda ani neøešila
Prostějov (jaf) – Na středečním jednání měla vláda projednat výjimku pro
nošení roušek u dětí, kde měla povinnost nově platit od šesti let věku, nikoliv
od začátku školní docházky. Úprava
se měla řešit především kvůli nárůstu
počtu dětí z Ukrajiny. Návrh byl ale ještě
před jednáním vlády stažen a nadále tak
platí, že povinnost se vztahuje na děti od
začátku školní docházky.

Náklady na zdravotní
péèi vzrostly
Prostějov (jaf) – Za loňský rok byly
náklady na zdravotní péči o třicet procent vyšší, než tomu bylo před covidem,
vyplývá ze zprávy analytické komise.
Náklady dosáhly necelých 405 miliard
korun. Nejvíce vzrostl počet u diagnostiky až o 60 procent, kam se řadí i testování na covid-19. O více než třetinu pak
stouply náklady za nemocniční péči.
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Prostějov (jaf) – Z celkového počtu
230 tisíc uprchlíků z Ukrajiny mělo
dosud pozitivní test 2 500 osob. Za
měsíc březen se tak jednalo o procento
pozitivních nálezů. Denně přibývá mezi
70 až 80 nakaženými Ukrajinci. Jejich
nemocnost stejně jako v České populaci
po celý měsíc stagnovala.

4. dubna 2022
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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.
Po stresu si konečně uvědomíte, že
potřebujete nutně zrelaxovat své síly.
Odpočívat můžete ovšem i aktivně,
třeba s tenisovou raketou v ruce nebo
běháním okolo domu. Každopádně
ale zapomeňte na práci.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Partnerovi jste slíbili pomoc a daří
se vám to nad očekávání dobře.
Uprostřed týdne to mezi vámi
pořádně zajiskří, možná se i trochu
poškorpíte. Ale co se škádlívá, rádo
se mívá. Užijte si to spolu.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Zatím se vám nepodařilo realizovat váš plán, ale nezoufejte. Během
těchto dní se vám ozve dávný
kamarád, který vám s tím pomůže.
Možná za to bude něco chtít, podle
všeho půjde o protislužbu.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Dávejte si pozor, okolo vás krouží
podvodníci, kteří vás chtějí obrat
o úspory. Nikoho neposlouchejte, obzvláště ty, kteří vás budou
přesvědčovat o nutnosti investovat.
Spoléhejte na vlastní opatrný úsudek.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
V zaměstnání možná povýšíte, však
už bylo na čase. Znamenat to bude
pochopitelně i vyšší plat, takže si
můžete už teď myslet na krásnou
letní dovolenou. Svým nadřízeným
teď dělejte pomyšlení.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Neudržíte nervy na uzdě a pohádáte
se s člověkem, se kterým jste doposud vycházeli naprosto bezvadně.
Ovšem vy dva se potřebujete
navzájem, takže koukejte své spory
vyřešit a uklidnit se.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Hned několik věcí máte nevyřešených
a vše odkládáte na neurčito. Chyba!
Hned v úvodu tohoto týdne se vám
tato ledabylost vymstí, budete mít
spoustu vyřizování na úřadech. Bylo
vám to zapotřebí?
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Nastává čas, kdy byste měli zapomenout na staré spory v rodině. Je třeba
udobřit si rodiče, se kterými ovšem
nesdílíte stejné názory. Nevadí, to
ani nemusíte, ale mějte je rádi a
považujte si jich.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Do života vám vstoupí člověk, do
kterého se okamžitě zamilujete.
Vůbec vás nebude zajímat, že máte
naprosto rozdílné povahy i názory,
protiklady vás prostě přitahují. Jděte
určitě do toho!
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Pokud nebudete muset, nikam
nepospíchejte! Jestliže budete ve
stresu a budete se snažit vše vyřešit
rychle, jen narazíte a budete z toho
mít problémy. Uklidněte se, nic
nehoří.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Váš milostný vztah dostane nový
náboj, čeká vás romantický víkend.
Do té doby byste si ale mohli udělat
pořádek v domácnosti, která trpí vaší
nechutí uklízet. Věnujte tomu čas, budete ho mít dost.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Ve schránce naleznete vzkaz, který
vás nepotěší. Bude od vašeho
bývalého partnera, který se bude
dožadovat části vašeho majetku. Je
na čase najmout si právníky, protože
sami to rozlousknout nedokážete.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: NA MYTÍ NÁDOBÍ...
Jar Lemon
450 ml
Frosch
750 ml
Pur
450 ml
Cif na nádobí
450 ml
Savo na nádobí
450 ml
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Naše
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35,90

-

35,90

35,90

29,90

59,90
(750 ml)

_

-

-

-

69,90

-

34,90

49,90

34,90

36,90
(750 ml)

49,90

34,90

59,90
(500ml)

-

59,90
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Ja

16

59,90

99,90

-

-

-

-

-

34,90

-

32,90

21,90
(450 ml)

32,90

29,90
(900 ml)

27,90

29,90

Nechte se pro tentokrát okouzlit vůní kvalitních prostředků na nádobí
od oblíbených a prověřených značek. Zjistili jsme pro vás, že nejlevnější
Jar lemon a Cif nabízí Tesco, kde jako jediné místo nabízí také Frosch
a savo. Pro tradiční Pur se zastavte v Kauflandu a privátní značku naAť se to jen blýská!
bízí nejvýhodněji Penny market.
Průzkum byl proveden ve středu 30. března 2022.

JARNÍ ÚKLID 2022
PROSTĚJOV Jarní úklid města proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci dubnu a bude zahájen v úterý
dnes, tj. v pondělí 4. 4. 2022.
Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně
jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho
umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad).
Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC
Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad
nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není
povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).
pondělí 4. dubna
sídl. Hloučela - C. Boudy * sídl. Hloučela - A. Slavíčka * sídl. Hloučela - V. Špály * sídl. Hloučela - J. Zrzavého
úterý 5. dubna
Vícovská - V. Škracha * B. Šmerala - dál k rybníku * Gen. Dudy č. 14
středa 6. dubna
Waitova - Dr. Horáka * Okružní ul. za hostincem U posledního haléře
čtvrtek 7. dubna
Česká – Máchova * Riegrova * Drozdovice 53 (před prodejnou skútrů) * B. Němcové
pátek 8. dubna
Fanderlíkova - u Sezaka * Fanderlíkova – školka * Kpt. O. Jaroše * Za veledromem naproti č. 8
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC Prostějov na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185, p.
Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Odboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559, pí. Kovaříková.

Blokové îLÔWüQt
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úterý 5. dubna: Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, gen. Sachera, gen.
Dudy, gen. Dudy a gen. Sachera – spojka, Hloučelní, J. Lady (Plumlovská - Mathonova), Plumlovská komunikace
SSOK (kruh. objezd J. Lady – Albert)
čtvrtek 7. dubna: K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše - V. Špály), K. Svolinského – parkoviště (Kpt. O. Jaroše - V. Špály), V. Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského (V. Špály - Billa), A. Slavíčka, K. Svolinského - parkoviště (V. Špály - Billa)

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: 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: Vrahovice
Dne: 19. 4. 2022 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: celá ul. Kubelíkova, mimo č. 4.
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: 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).
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: Otinoves
Dne: 20. 4. 2022 od 9:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Otinoves: od č. 26, 70 a 32 po
konec obce směr Rozstání a ZD,
včetně přilehlých uliček a skladu
mlékárny, mimo areál ZD a výroby mlékárny. Část obce Otinoves:
ve směru od Drahan po křižovatku
sm. Niva, včetně ulice po č. 202.
Část obce Otinoves: ve směru od
Nivy vč. přilehlých ulic po č. 16, 65,
233, 3, vč. podnikatelských subjektů ve vypnuté oblasti.
Obec: Rozstání
Dne: 20. 4. 2022 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Rozstání mimo místní část Baldovec.

Obec: Rozstání
Dne: 20. 4. 2022 od 10:30 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Rozstání: podél hlavní silnice od č.
114 a č. 118 směrem na Otinoves
zbytek obce, včetně bočních ulic k
Panskému rybníku a k Agrodružstvu
- mimo trafostanice Agrodružstvo.
Vypnutá bude také část ulice od č.
188 po 302.
Obec: Suchdol
Dne: 20. 4. 2022 od 10:30 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Rozstání: podél hlavní silnice od č.
114 a č. 118 směrem na Otinoves
zbytek obce, včetně bočních ulic k
Panskému rybníku a k Agrodružstvu
- mimo trafostanice Agrodružstvo.
Vypnutá bude také část ulice od č.
188 po 302.
Obec: Rozstání
Dne: 20. 4. 2022 od 11:00 do 13:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Rozstání: podél hlavní silnice od č.
114 a č. 118 směrem na Otinoves
zbytek obce, včetně bočních ulic k
Panskému rybníku a k Agrodružstvu
- mimo trafostanice Agrodružstvo.
Vypnutá bude také část ulice od č.
188 po 302.
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.
Obec: Suchdol
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: Protivanov
Dne: 20. 4. 2022 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část obec
Protivanov a Žďárná – rekreační a
chatová oblast Oborský dvůr.
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).

Obec: Konice
Dne: 25. 4. 2022 od 7:00 do 9:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Ovčírna, Cihelna I, Cihelna II.
Obec: Konice
Dne: 25.4. 2022 od 09:00 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: Ulice Vápenice od č. 347 a 517 po č. 569 a 532
(vč. č. 406 fa. Folget na ul. Kružíkova). ul. Husova od č. 535 a 504 po č.
432 a 420. Oboustranně ulice areál
TJ Sokol s restaurací č.205 na ul.
Sportovní. Bytové domy na ul. Komenského 541, 542, 543, 544, 677,
537, 538, 536.
Obec: Konice
Dne: 25.4. 2022 od 13:00 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Na příhonech, Vodní. Areál ROLS
Konice.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 25.4.2022 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
celé ulice Okružní, Lomená, Dukelská, dále ul. Tyršova od č. 619 a 589
po č. 515 a 650 a č. p. 647 na ul. Jablonského.
Obec Štarnov, Nová Dědina, Slavíkov
Dne: 26. 4. 2022 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
Štarnov, Nová Dědina, Slavíkov. TS
Vodafone Budětsko (703662).
Obec: Prostějov
Dne: 27. 4. 2022 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Fanderlíkova od č. 25 a 38 po č. 60 a 43, celá
ul. Resslova, ul. Krapkova oboustranně od č. 1 a 2a po č. 11 a 24 vč. garáží,
ul. Nerudova od č. 33 a 60 po č. 93
a 68, J.B. Pecky od č.1 po č. 11 vč.
garáží za č. 3, ul. Dykova od č. 1 a 2
po č. 13 a 6, Bezručovo nám. č. 1 až
9, jednostranně ul. Melantrichova od
č. 2 po č. 58.
Obec: Prostějov
Dne: 27. 4. 2022 od 12:00 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast:
PROFROST a.s. - odběratelská
trafostanice PENAM Prostějov (č.
700148).
Obec:Bílovice
Dne: 27. 4. 2022 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: Bílovice - část ul.
za humny s č. 137, 144 a parc. 323/1.
Obec: Budětsko, Zavadilka, Konice
Dne: 27. 4. 2022 od 7:30 do 17:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Budětsko vč. lokality Ve Žlebě. Celá obec
Zavadilka. Část obce Konice: lokalita
Vyšehrad od č. 365 po č. 243 (vč. areálu Správy silnic) a dále od č. 246 a 328
po č. 278. Odběratelské trafostanice:
Budětsko ZD (č. 300491), FVE Solar
Global Ochoz (702091).
Obec: Mostkovice
Dne: 28. 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, Ochoz u Konice
Dne: 28. 4. 2022 od 9:00 do 16:15
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Ochoz u Konice vč. lokality Ochoz
Kyselka
Konice: Celé ulice Zádvoří,
Nad Šafranicí, č. 479, 593, 508,
366, 377 Pod Vyšehradem, ul.
Chmelnice od č. 44 a 4 po č. 161.
Ovčírna, Cihelna I, Cihelna II.
Odběratelské trafostanice: Ochoz 3.
v ZD (č. 300557), Ochoz suška (č.
300809).
Obec: Prostějov
Dne: 29. 4. 2022 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: Prostějov
- Zemský archiv Třebízského ul. odběratelská trafostanice VÚO (č.
300642).
Obec: Prostějov
Dne: 29. 4. 2022 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: odběratelská
trafostanice Prostějov: BILLA Plumlovská (č. 700003)
EG.D, a.s.

Ą&-18+0<'4%'8<21/ª0-;
REALITY
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.

Prodám zděnou garáž v oblasti nám.
Spojenců. Cena 800 000 Kč.
Tel.: 737 874 885
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.

Maminko, spi klidně
svůj věčný sen,
na Tebe nikdy nezapomenem,
v našich srdcích a vzpomínkách
budeš žít.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Pronajmu v Prostějově byt 1+1.
Tel.: 704 416 641
Dne 10. dubna 2022
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana Věroslava JURÁŠE
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

4. dubna 2022
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Dne 7. dubna 2022
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Antonína MELICHARA
z Čech pod Kosířem.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka, synové,
maminka a sestra s rodinami.

Maminky neumírají, jen usnou,
aby se každé ráno probouzely
v srdcích svých dětí.

Dne 1. dubna 2022
uplynul 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Hedvika KOUDELKOVÁ
z Brodku u Konice.
Stále vzpomínají manžel
a synové s rodinami.

Živote, měl jsem Tě rád...
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Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále
– spi sladce, vždyť se opět shledáme.

Dne 9. dubna 2022
by se dožil 51 let
náš milovaný syn
pan Jaroslav ŠMÍD
z Kostelce na Hané.
S bolestí v srdci,
kterou čas nezahojí,
stále vzpomínáme.
Všem, kteří měli našeho syna rádi,
za tichou vzpomínku
děkují rodiče.

Dne 10. dubna 2022
vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí
pana Josefa FILDÁNA
z Ivaně.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami
a dobří přátelé.

Hledám pronájem garáže
Prostějov-Krasice. Tel.: 736 403 595
Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Hledám jakýkoliv pronájem bytu.
Jen Prostějov. Tel.: 604 635 465
Prodám byt na sídlišti E. Beneše,
1+ 2 + šatna. Tel.: 704 584 773.
KOUPÍM DŮM v Prostějově nebo
okolních vesnicích. Mám hotovost
do 4 000 000Kč. Rychlé jednání. Děkuji.
Tel.: 774 560 363
Koupíme byt 2 + kk / 3+1 nebo menší
domek - chalupu i na opravy, Prostějov
a okolí do 20 km, hotovost.
Tel.: 728 140 655
Manželé koupí byt 3 + 1 (4 + 1) v PV.
Tel.: 732 116 877
Dům nebo pozemek k výstavbě
do 40 km – koupíme. Tel.: 605 011 594
Pro děti koupím zahradu/chatu. Děkuji.
Tel.: 737 827 329

Dnes, tj. 4. dubna 2022,
tomu budou 3 roky,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka
paní Marie JANEČKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel, děti a vnoučata.

Odešla... jediná na světě!
Kdo by ji neměl rád?
Tu, jež umí odpouštět a tolik milovat...?
Každého potěší, tak měkce pohladí,
jediná na světě, jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstala nejlepší vzpomínka,
Ta bytost nejdražší – to byla maminka.

Dne 6. dubna 2022
si připomeneme 20. výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel a tatínek
pan Stanislav SOUKUP
z Nezamyslic.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka a synové.

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

Dne 10. dubna 2022
by oslavila 80. narozeniny,
významné životní jubileum,
paní Zdeňka KONEČNÁ
z Prostějova
a zároveň v tento den uplyne měsíc,
kdy nás navždy opustila.
Za tichou vzpomínku
a zapálení svíčky děkují
synové Petr, Zdeněk, Tomáš
a vnoučata Stela a Filip.

SLUŽBY

Mytí oken, rámů, žaluzií, skleněných
ploch, generální úklid. Nejvyšší kvalita
20 let praxe v oboru. Tel.: 604 757 384.
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 6. dubna 2022
by se dožila 84 let
paní Marie KORČÁKOVÁ,
rozená Burgetová.
A dne 13. dubna 2022
vzpomeneme 13. výročí od úmrtí
naší milované maminky a babičky.
S bolestí v srdci vzpomíná dcera
Marie a vnuci Petr a Pavel.

Dnes, tj. 4. dubna 2022,
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Josefa JARKY,
chalupáře a myslivce
z Přemyslovic.
S láskou v srdci stále vzpomínají
manželka Alena, synové Josef
a Roman s rodinami
a celá rodina Peštukova.

Čas plyne, vzpomínka zůstává…

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.

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co vzal,
vrací jen krásné vzpomínky a s nimi žal.
Dne 9. dubna 2022
by se dožil 70 let
pan Antonín KREJČÍ
z Otaslavic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje sestra Eva s rodinou.

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.
Koupím moped Stadion/Jawetta/Pionýr.
Tel.: 771 221 112

FINANCE

Dne 6. dubna 2022
vzpomeneme 19. výročí úmrtí
pana Josefa VYSTAVĚLA
z Otaslavic.
A dne 23. dubna 2022
by oslavil 70. let.
S láskou stále vzpomíná
manželka Blanka a synové Josef
a Petr s rodinou.

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
PŘIJEDU I K VÁM DOMŮ.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 8. dubna 2022
uplyne 20. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
náš drahý a milovaný
otec a dědeček
pan Arnošt KOUSAL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Petr
s rodinou.

Dne 6. dubna 2022
uplyne 6. smutné výročí
od úmrtí naší milované dcery,
maminky a manželky
paní Ivety STEINEROVÉ,
rozené Jakšíkové.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 2. dubna 2022
uplynulo 7 roků, kdy nás navždy
opustil milovaný bratr
pan Václav VAŠEK
z Pěnčína.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují
sestry Anka a Majka
s rodinami.

Kdo znal tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.

Dne 5. dubna 2022
by se dožil 100 let
pan Zdeněk LIPOLD
z Myslejovic.
S láskou vzpomínají
dcera Zdeňka s rodinou,
syn Vlastimil s rodinou,
dcera Anna s rodinou,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 5. dubna 2022
uplyne 10. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Leopold ŽUPKA.
S láskou v srdci vzpomínají
syn Leopold a vnuk Jaroslav.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Dne 5. dubna 2022
vzpomínáme 12. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Milan BLAHA
z Čechovic.

Klesly ruce pracovité, zemdlené,
ztichlo srdce dobré, znavené,
již je po bolestech, utrpení.
Již po životě je jen rozloučení.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
Tvé srdce v nouzi nám neporadí.
Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Celoroční údržba zahrad, kácení stromů,
prořez ovocných stromů, štěpkování
dřevin. Tel.: 605 864 140 - Ivo Kroupa.

Kde nejsi Ty, tam ptáci nezpívají
a slunce marně snívá o létě.
Za vlahých dnů i květy vysychají,
bez Tebe, Ivetko,
smutno je nám na světě.

Marie Jurníčková 1925
Soběsuky
Vladimír Paňák 1950
Prostějov
František Hluštík 1946
Mostkovice
Milan Fieber 1951 Kostelec na Hané
Karel Mokrý 1935
Prostějov
Zdeňka Žlotýřová 1925
Otaslavice
Zdeněk Zatloukal 1953
Prostějov
Vladimír Běhal 1935
Prostějov
Květoslava Klásková 1930
Hluchov
František Bartoš 1931
Vřesovice
Marie Obrová 1942
Ohrozim
Karel Svoboda 1962
Hradčany

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 4. dubna 2022
Petr Kovařík 1963 Dětkovice 8.30 Obřadní síň Brněnská 104
Františka Kroupová 1939 Klenovice na Hané 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
PhDr.Vojtěch Matějičný 1957 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 5. dubna 2022
Hung Manh Le 2002 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 6. dubna 2022
Anna Nevrlá 1945 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 9. dubna 2022
Marie Šmídová 1926 Pěnčín 14.00 kaple Pěnčín
Jaroslav Kalvoda 1940

Kostelec na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Soušková 1944
Libuše Plisková 1940
Zdeněk Fojtík 1961

Hrubčice
Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 4. dubna 2022
Jiřina Zatloukalová 1929 Hrubčice 14.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Dne 9. dubna 2022
by se dožil 80 let
pan Josef VACA
ze Smržic.
S láskou v srdci stále
vzpomíná rodina.

Dne 8. května 2022
tomu bude 14 let, kdy odešla
paní Květoslava BLAHOVÁ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Jitka s rodinou.

Milan Hejtman 1963
Zdeňka Piňosová 1942

Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 4. dubna 2022
Anna Zatloukalová 1952 Vrahovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 6. dubna 2022
Jaroslav Strouhal 1964 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 7. dubna 2022
Marie Mazalová 1930 Prostějov 14.00 kostel Zvěstování Páně Olomouc
Pátek 8. dubna 2022
Božena Drábková 1935 Určice 15.00 kostel Určice

4. dubna 2022

PRÁCI NABÍZÍ
Do zavedené restaurace přijmeme
kuchaře nebo kuchařku. Nástup možný
ihned. Prostějov. Tel.: 775 780 046
Bezpečnostní agentura nabízí
invalidním důchodcům práci vrátného
v Lešanech a v Prostějově.
Informace na tel.: 602 786 692.
Také se Vás dotýká zdražování?
Nabízíme brigádu v PV pro každého.
Celý úvazek, zkrácený, nebo jen
víkendy. Info na tel: 722 553 345

HLEDÁTE PRÁCI?

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

24%'0#$ª<ª
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku av Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
22032520509
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (v Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Administrativní pracovník/-ce
Lékař/-ka
Pizzař/-ka
Programátor/-ka PLC
Řidič/-ka
Sociální pracovník/-ce
Montér/-ka, zámečník/-ce
Šič/-ka

20 000 Kč
40 000-90 000 Kč
24 000 Kč
70 000-80 000 Kč
15 770-22 990 Kč
35 000-40 000 Kč
19 700-23 000 Kč
20 000 Kč

jednosměnný
dvousměnný
turnusový
jednosměnný
jednosměnný
pružný
jednosměnný
jednosměnný

ÚSV
vysokoškol.ské
nižší střední odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné
vyšší odborné
střední odborné
nižší střední odborné

Jagtech, Mostkovice
Moje Ambulance, Prostějov
Michal Koudelka, Prostějov
Linaplast, Skřípov
Správa silnic Olomouckého kraje, Pv
Úřad práce České republiky, Pv
Preciosa, Brodek u Konice
Gamsbart, Prostějov

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

22040120562

22040110569

22033020547

22033120559

22032910544

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

5176öä'
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Vojáčkovo náměstí
Tomáš PŘECECHTĚL, Bedihošť
Výhercezískává:DÁRKOVÝBALÍČEKvhodnotě400Kčodmarketingovéspolečnosti.

Rovněž čtrnácté vydání 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 7. DUBNA 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
Klára Faltínová
Alice VEJMOLOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
HRABĚNKA...
Pavel NAVRÁTIL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v min. hodnotě 400 Kč na představení.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 3, 4, 6
Božena GRULICHOVÁ, Kostelec na Hané
Výhercezískává:DÁRKOVÝBALÍČEKvhodnotě400Kčnaproduktyprodejny.
SU
DO
KU

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

20052960860

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Bavlněné silonkové zboží nejen na jaro v našem obchůdku.
Hana STIEBEROVÁ, Mostkovice
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortimentu prodejny.

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
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SUDOKU

OSMISMĚRKA

18120761378

S DÁRKY OD NÁS BUDETE…

ÁBEL, ADDRESS, BANKET, BARD, DOPIS, DOSUD, DŘEZ, ELKO,
ESKO, HNĚDÍ, KANE, KEUI, KOSO, KÝČE, LESK, LOIRET, NAGO,
ODPORY, PLÁČ, PRÁCE, RANDIT, ROBA, SÁHIB, SRBA, UBITÝ,
VILNÝ
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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.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili prvního muže prostějovské radnice, který zároveň šéfuje i zdejším fotbalistům 1.SK…
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DĚTI VYNESOU SMRTKU
KDY: PONDÌLÍ 4. DUBNA, 13.30 HODIN
KDE: NÁM T. G. MASARYKA (PROSTOR PØED MUZEEM), PROSTÌJOV
Statutární město Prostějov obnovuje
lidovou tradici vynášení Smrtky. Program měl proběhnout již v roce 2020,
ale z důvodu pandemie covid-19 musel být o dva roky odložen. Akce bude
zahájena 4. dubna od 13.30 hodin na
náměstí T. G. Masaryka v prostoru
před muzeem.
Vynášení Smrtky je určeno zejména školám, školkám a školním družinám, které
budou aktivně na programu spolupracovat, ale i široké veřejnosti. Po krátkém
úvodu, v režii folklórního souboru Má-

nes, účastníci vytvoří průvod, jenž projde
městem až do Kolářových sadů. Vybraná
škola vyrobí Smrtku, která bude nesena
v čele průvodu a následně vhozena do
mlýnského náhonu, čímž bude oficiálně
přivítáno jaro. Ostatní školy si mohou
vyrobit a přinést menší „májíčky“ jako
symboly přicházejícího jara a naučí se
společnou říkanku o utopení Smrtky.
„Jsem ráda, že konečně nic nebrání tomu
dlouho plánovanou akci uskutečnit. Věřím, že si ji užijeme v přátelském duchu
a vytvoříme tak novou prostějovskou

tradici,“ uvedla s úsměvem náměstkyně
primátora Milada Sokolová, náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov
a přidala osobní poselství společně s výzvou: „Na tuto, v minulosti tradiční, akci se
velmi těším a pevně věřím, že se počínaje
dnešním rokem opět tradicí stane... Děti
již několik týdnů pracují na figuře Smrtky,
další vyrábí májíčky. Těším se, jak půjdeme
s dětmi průvodem městem až do Kolářových sadů, cestou budeme říkat říkadla
a zpívat písně, které se pojí k této události...
Přijďte se, Prostějované, podívat též!“

PLESY
Pátek 8. dubna

19:00
20:00

reprezentační SOŠp a SOUs
Sportovní ples v Čechovicíc

SOŠp a SOUs Prostějov
TJ Sokol Čechovice

14:00
19:00
19:00
20:00

Dětský karneval
Společenský ples Bistro Hloučela
Maturitní ples SŠ Švehlova
11. Maškarní bál

Společenský dům Prostějov
sokolovna Čechovice

Sobota 9. dubna
SDH Smržice
Bistro u Matesů
SŠ Švehlova, Prostějov
SDH Určice

sokolovna Smržice
Společenský dům Prostějov
Národní dům Prostějov
sokolovna Určice

Přehled aktuálních AKCÍ V REGIONU najdete
mimořádně na straně

11

LIGA V NOHEJBALU ÈR

dvorec u sokolovny na Skálově náměstí
předehrávané

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 4. dubna
14:00 MŮJ SOUSED TOTORO
animovaný film Japonsko
17:30 MORBIUS
americký horor
20:00 FRANCE
komediální drama Francie
úterý 5. dubna
17:30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
komedie ČR/Slovensko
20:00 KINO NASLEPO
středa 6. dubna
15:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
17:30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
česká komedie
20:00 OLGA
sportovní drama ČR
čtvrtek 7. dubna
15:00 TAJEMSTVÍ
STARÉ BAMBITKY 2
pohádka ČR
17:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
americké fantasy
20:00 STÍNOHRA
thriller ČR
pátek 8. dubna
15:00 JEŽEK SONIC 2
animovaná komedie USA
17:30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
20:00 MORBIUS
americký horor
sobota 9. dubna
9:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA
A KDE JE NAJÍT
fantasy USA
13:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
americké fantasy
16:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
fantasy USA
19:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
19:15 FILMOVÝ KVÍZ:
KOUZELNICKÝ SVĚT
21:00 MORBIUS
neděle 10. dubna
10:30 JEŽEK SONIC 2
15:00 PROMĚNA
animovaná komedie USA
17:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
20:00 STÍNOHRA
thriller ČR

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 2. dubna
15:00 BUDULÍNEK
pásmo pohádek ČR
17:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
animovaný film USA
20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
česká komedie
středa 6. dubna
14:00 PANSTVÍ DOWNTOWM
drama Velká Británie

Kulturní klub
DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 4. až pátek 8. dubna
17:00 TANEČNÍ KURZY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
Lektor: Jan Halíř
úterý 5. a středa 6. dubna
9:00 a 10:15 O ZAČAROVANÉM
MLÝNĚ
Divadýlko Mrak, Havlíčkův Brod
Zlá macecha falešně obviní svoji nevlastní
dceru Barušku a za trest ji vyžene z domu
do temného lesa, kde stojí začarovaný
mlýn, ve kterém i straší. S Baruškou se na
Mìstské divadlo
cestu vydá opuštěný krysák Matěj, který
Prostìjov
se stal jejím jediným kamarádem.
sobota 9. dubna
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
13:30 O HANÁCKYHO KOHÓTA
pondělí 4. dubna
krajská postupová dětská přehlídka ve
18:00 TANEČNÍM KROKEM
zpěvu folklorních písní s postupem do
PROJDEME ROKEM
zemského (moravsko-slezského) kola
vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ přehlídky Zpěváček – Děti a píseň
V. Ambrose
Účinkuje: cimbálová muzika Záletníci.
úterý 5. dubna
19:00 KRYŠTOF
JENOMPÍSNIČKYTOUR 2022
Mìstská
koncert v divadelním sále
neděle 10. dubna
Knihovna
15:00 O MALENCE
Skálovo nám.6, Prostějov
Andersenova pohádka o malinké holčičce,
která se narodila ze semínka v krásné květině. úterý 5. dubna
Zažije únos ropuchou, útočiště u myšky, se- 9:30 ŽIVOT A DÍLO
MICHELANGELA
tkání se sobeckým krtkem, i nemocnou vlašBUONARROTI
tovkou, kterou Malenka zachrání před smrtí.
A právě vlaštovka odnese Malenku do země, přednáška z cyklu Virtuální univerzita
kde je spousta květin a slunce a kde tahle ma- třetího věku
čtvrtek 7. dubna
ličká dívenka konečně najde své štěstí.
Hrají: Stanislava Havelková a Petr Šmiřák 17:00 VELIKONOCE
A VÍTÁNÍ JARA
Režie: Zoja Mikotová
odpolední beseda pro děti do 12 let
čtvrtek 7. dubna
17:00 SKOTSKÝ OSTROV
Muzeum a galerie
- RÁJ S OBLAKY
přednáška o ostrově SKYE
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
(v podkrovním sále)
od 1. dubna
PERNŠTEJNSKÉ ŽENY A EVROPA
výstava obrazů je zapůjčená z VýchodočesGalerie
kého muzea v Pardubicích a vznikla ve spoŠpalíèek
lupráci s Univerzitou Pardubice k příležitosti
výročí připomínající 500 let renesance v ČeUprkova 18, Prostějov
chách a můžete si prohlédnout věrné repliky
dobových oděvů žen Pernštejnského rodu do 17. července
STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ
(potrvá do 26. června)
V SRDCI HANÉ
do 17. dubna
výstava Ústavu archeologické památkoMALOVANÉ NEBE
výstava restaurovaných podmalb na skle vé péče v Brně

vs. PKS Žďár nad Sázavou
10. KOLO TJ Sokol I Prostějov vs. SK Start Praha

2. KOLO TJ Sokol I Prostějov

dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

sobota 9. dubna 14.00 hodin

neděle 10. dubna 14.00 hodin

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov

KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, 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.

* 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
* až do 27. dubna (9:30 - 11:00) probíhá
kurz aktivity VŠESTRANNÝ ROZVOJ
DÍTĚTE dle Montessori P . Sochorové. Pět
lekcí je pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 - 5 let.
* ve čtvrtek 7. dubna (17:00 -19: 00) se bude
konat benefiční hudební večer pro Ukrajinu
KORÁLE. Budou hrát především ukrajinské písně, bez nároku na honorář. Celý výtěžek bude věnován na podporu ukrajinských
uprchlíků.

EKOCENTRUM IRIS

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).

Husovo nám.67, Prostějov

* v pondělí 4. dubna od 16:00 do 18:0
hodin proběhne KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ
* od úterý 5. do čtvrtku 14. dubna od
8:00 do 15:00 hodin se bude konat PROBOUZENÍ ZAHRADY SE SKŘÍTKEM
ŠAFRÁNKEM. V botanické zahradě Petra Albrechta bude vyvěšena samoobslužná
stezka pro děti i dospělé.
* ve středu 6. dubna od 9:50 hodin se
bude konat VYCHÁZKA ZA KONIKLECI určená nejen pro seniory na chráněné území Vápenice na Velkém Kosíři,
kde se nalézá bohatá populace vzácného koniklece velkokvětého. Odtud se
účastníci vydají do Kosířských lomů.
Společný odjezd autobusem do Slatinek
v 9:50 hodin (st. č. 9), návrat vlakem
z Čelechovic na Hané do 13:45 hodin.
Délka trasy asi 6 km.
* v sobotu 9. dubna od 8:50 hodin proběhne BYLINKOVÁ VYCHÁZKA DO
TEREZSKÉHO ÚDOLÍ pro veřejnost
s litovelským bylinkářem Vláďou Vytáskem. Všímat si účastníci budou rozkvétajících bylinek, dozví se vše o jejich
účincích, sběru i způsobu zpracování.
Sraz v 8:50 hodin na nádraží v Náměšti
na Hané, vhodný vlak z Prostějova jede
v 8:02 z hl. nádraží (nastupujte do posledního vagónu!). Ukončení akce opět v Náměšti mezi 13.00 a 15.00 hodinou. Délka
trasy asi 8 km.

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 telefonickédomluvě.
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.
* volné lístky na koncert, který se bude konat 27. dubna 2022 v 19:00 hodin v přednáškovém sále, pod jménem HLEDÁNÍ.
* 28. dubna 2022 se koná jednodenní zájezd do JAROMĚŘIC A MOR. TŘEBOVÉ
* 19. května 2022 se bude konat zájezd
směr RAJHRAD, KOUNICE, ROSICE.
Zájemci mohou volat na tel.: 606 891 219, nebo
na tel.: 606 786 325.

SONS PROSTÌJOV

BASKETBAL
pátek 8. dubna
20.00 TJ OP Prostějov – KK Valašské
Meziříčí „B“ (10. kolo Středomoravské
ligy mužů, skupina o 1. až 6. místo, Národní sportovní centrum Prostějov)
sobota 9. dubna
10.00 K2 Prostějov – BK Frýdek-Místek
(13. kolo extraligy „B“ mladších žákyň
U14, tělocvična ZŠ Palackého Prostějov)
neděle 10. dubna
10.00 BCM Orli Prostějov – BK Snakes
Ostrava (4. kolo extraligy kadetů U17,
play-out, Sportcentrum DDM Prostějov)
10.00 K2 Prostějov – SBŠ Ostrava
(14. kolo extraligy „B“ mladších žákyň
U14, tělocvična ZŠ Palackého Prostějov)

BÌH
neděle 10. dubna
9.30 Velikonoční půlmaraton Prostějovem (otevřený běžecký závod pro děti,
bistro U Maříků Prostějov)
10.30 Velikonoční půlmaraton Prostějovem (otevřený běžecký závod pro dospělé, bistro U Maříků Prostějov)

HÁZENÁ
sobota 9. dubna
16.00 Sokol II Prostějov – TJ Holešov
(19. kolo 2. ligy mužů JM, hala RG a ZŠ
Otto Wichterleho Prostějov)
neděle 10. dubna
10.30 TJ Sokol Centrum Haná – Sokol Juliánov (5. kolo nadstavbové části
2. ligy mladších dorostenců, městská
sportovní hala Kostelce na Hané)

KORFBAL
sobota 9. dubna
10.00 SK RG Prostějov – SK Plhov Náchod (turnaj 6. kola ligy starších žáků ČR,
hala RG a ZŠ Otto Wichterleho PV)
13.00 SK RG Prostějov – TJ Sokol Koblov (turnaj 6. kola ligy starších žáků ČR,
hala RG a ZŠ Otto Wichterleho PV)

LEDNÍ HOKEJ
sobota 9. a neděle 10 dubna
8.00 - 19.45, resp. 8.00 – 18.15 turnaj
dorostenců SK Prostějov 1913 (účastníci Frýdek-Místek, Český Těšín, Jastrzebie/Polsko, Klagenfurtem/Rakousko,
Partizánske/(Slovensko, Víceúčelová
hala – zimní stadion Prostějov)

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 15: pondělí 9.00-12.00, 14.00-16:30, čtvrtek
9.00- 12.00 a dále po tel. domluvě.

VOLEJBAL
neděle 10. dubna
8.00 Velikonoční turnaj HVL (klání
smíšených amatérských družstev, hala
RG a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov)

22032910543
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SPOLEČNOST
navštivte naše nové internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Adam Havlík
VNRQćLO
s hokejem

Číslo 14 • Ročník 26
Pondělí 4. dubna 2022
Naleznete
uvnitř

PROSTĚJOV Uběhl jen týden
od chvíle, kdy pro Jestřáby v seBRÁNY SE
mifinále Chance ligy skončila
sezóna 2021/2022. A prostě- OTEVŘELY
jovský tým už hlásí první ztrátu. ƔƔ K tradiční akci památek se opět
Kariéru se v jednatřiceti letech připojilo i Statutární město Prostějov.
rozhodl ukončit útočník Adam A začalo se jak jinak než na radnici...
strana 25
Havlík, který u Jestřábů působil
jako ofenzivně laděný obránce,
původní profesí dokonce útočník. V Prostějově odehrál jednu
sezónu a přispěl k historickému
úspěchu po devatenácti letech.
Zejména v základní části pak byl
pro tým velkou oporou nejen
směrem dozadu ale také ofenzivními dovednostmi. Nyní ale ČERNÁ SÉRIE
převážily rodinné důvody... (sob) POKRAČUJE

Foto: Michal Sobecký

JEDNOU

2é0+1

ƔƔ Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2022/2023 se
koná v pátek 22. dubna od 12.00 do 18.00
hodin. Zápis dětí do mateřských škol se
uskuteční ve středu 11. května od 8.00 do
17.00 hodin.
ƔƔ Ve 37 letech se k florbalu po skoro
dvouleté pauze vrátil obránce Josef Ťuik,
který znovu obléká dres FBC Playmakers
Prostějov.

POKRAČOVÁNÍ, VČETNĚ
EXKLUZIVNÍHO ROZHOVORU
S ADAMEM HAVÍLKEM, ČTĚTE
NA DVOUSTRANĚ 34-35

ƔƔ Děti z konické mateřské i základní školy vyzdobily konické náměstí, na něm je od
minulého týdne velikonoční výzdoba v podobě velikonočních stromků.

ƔƔ Ani reprezentační přestávka prostějovským fotbalistům nepomohla a porážka v Chrudimi je na jaře již čtvrtou
v řadě!
strana 28

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL
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ƔƔ Tenista TK Agrofert Prostějov Vít
Kopřiva neuspěl ve čtvrtfinálovém utkání na challengeru v portugalském Oeiras,
v němž prohrál s domácím Eliasem (198.)
3:6, 2:6.

Û@ITQ½FµàF<QN@HDADIµG@

@SOM<GDBTKMJOD)D=@M>D

ƔƔ I v letošním roce Olomoucký kraj vyjádřil podporu lidem s poruchou autistického spektra (PAS) v rámci kampaně „Česko
svítí modře“. V noci z 2. na 3. dubna byla
budova Krajského úřadu Olomouckého
kraje nasvícena modře. Záštitu na osvětovou kampaní převzal arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner.

PROSTĚJOV Po třech letech hrají volejbalistky VK
Prostějov znovu o medaile v UNIQA extralize žen
ČR. Deset mistrovských titulů za sebou (2009 až
2018) a poslední cenný kov stříbrné hodnoty
(2019) následoval výkonnostní pokles doprovázený covidovými rušičkami, zpět mezi elitu
nejvyšší české soutěže se tak Hanačky vrátily až
v aktuálním ročníku 2021/22. A ten jim právě
teď vrcholí!
Prostějovské bojovnice vyřadily ve čtvrtfinálové sérii Ostravu 3:1 na zápasy, čímž si vysloužily
semifinále proti Dukle Liberec. Tedy obhájkyním loňského zlata i vítězkám dlouhodobé části
v probíhající sezóně. Druhé střetnutí vzájemné
série a úvodní doma propukne ve středu 6. dubna
od 18.00 hodin v hale Národního sportovního centra
Prostějov.
„Soupeř je největším extraligovým favoritem, ale to neznamená, že netoužíme vyhrát toto utkání a třeba i celé semifinále. Samozřejmě to bude
velice těžké, museli bychom zahrát moc dobře. A předvést hodně kvalitní
výkon bez většího množství zbytečných chyb. Na druhou stranu nemáme
co ztratit, s podporou našich skvělých fanoušků půjdeme do boje s otevřeným hledím,“ řekl Večerníku hlavní trenér žen VK Miroslav Čada.
(son)

vs.

ƔƔ Prostějovská nemocnice pořídila nový
ultrazvukový přístroj, který využijí tisíce
pacientů. Více čtěte v příštím vydání

22033010554

Tvé dotyky léčí
a Tvůj úsměv hřeje.
Jsi ta nejlaskavější
a moc Tě milujeme!
Dne 1. dubna 2022
oslavila své narozeniny
naše nejvíce milovaná
maminka a manželka
paní Dagmar HRUBANOVÁ
z Vincencova.
Všechno nejlepší,
především štěstí a zdraví,
přejí děti Zuzana a Honza
a manžel Zdeněk.

boje na zelených trávnících aneb
.UDMVNÙSÔHERUs.2/2

SK LIPOVÁ
FC KRALICE NA HANÉ
NEDĚLE 10. 4. 15:30 HODIN
Fotbalový stadion v Lipové

,$WÔÉGDVNXSLQD$s.2/2

KAM ZA F

,$WÔÉGDVNXSLQD%s.2/2

SOKOL KONICE
TJ SOKOL PLUMLOV
SOKOL TROUBELICE
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 10. 4. 15:30 HODIN
SOBOTA 9. 4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici, umělá tráva FotbalovýstadionVBorkách,Plumlov

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 36-37

TBALEM

,%WÔÉGDVNXSLQD$s.2/2

,%WÔÉGDVNXSLQD%s.2/2
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SOKOL OTASLAVICE
SOKOL KOVALOVICE
SOBOTA 9. 4. 15:30 HODIN
Fotbalový stadion v Otaslavicích

HANÁ PROSTĚJOV
FC HNĚVOTÍN
NEDĚLE 10. 4. 10:15 HODIN
Fotbalový stadion ve Smržicích

SOKOL VRAHOVICE
FK BRODEK U PV
SOBOTA 9. 4. 15:30 HODIN
Fotbalový stadion ve Vrahovicích
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FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV To musíte vidět! Ve čtvrtek odpoledne se v prostějovském muzeu uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy
Pernštejnské ženy a Evropa. Tato výstava zapůjčená z pardubického muzea symbolicky zahajuje celou sérii oslav, kterými si
město Prostějov letos bude připomínat působení tohoto slavného šlechtického rodu v Prostějově. Ano, právě letos je tomu
500 let, kdy si Pernštejnové začali stavět v našem městě svůj zámek a na vývoj Prostějova měli v dalších staletích jednoznačný
vliv. Výstava v prostějovském muzeu pojednává o podílu žen
z tohoto šlechtického rodu na život nejen v Prostějově nebo
v českých či moravských zemích, ale po celé Evropě.

Původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Výstava Pernštejnské ženy a Evropa
v Muzeu a galerii v Prostějově probíhá od
čtvrtka 31. března ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích a pod
patronací hejtmana Olomouckého kraje
Josefa Suchánka, primátora Prostějova
Františka Jury, jeho náměstkyně Milady
Sokolové a člena rady pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje Jana
Žůrka.
Čtvrteční slavnostní vernisáž zahájila ředitelka prostějovského muzea Veronika

Hrbáčková, která vzápětí vybídla náměstkyni prostějovského primátora Miladu Sokolovou o úvodní slovo. „Nejen
svým, ale i jménem statutárního města
Prostějova bych vás všechny chtěla přivítat na této výstavě. Jsem nesmírně šťastná,
a děkuji tímto Muzeu a Galerii v Prostějově za její uspořádání, neboť právě touto
výstavou zahajujeme celoroční oslavy
500. výročí působení Pernštejnů v Prostějově,“ uvedla před velmi početným
zástupem návštěvníků vernisáže Milada
Sokolová a připomněla, že v roce 1522
byl v Prostějově položen základní kámen šlechtického rodu Pernštejnů, kteří
si v našem městě začali mimo jiné stavět
i svůj zámek. „Určitě se všichni můžeme
těšit na oslavy tohoto výročí a já pevně věřím, že nám je nezhatí nákaza covid-19,
jako tomu bylo při oslavách 630. výročí

Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova,
Město Prostějova mediální partner„ RADIO HANÁ „
pořádají
23. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní
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jaká
ja
aká byla
byyla vernisáž pernštejnské
pernšttejnskéé výstavy…
výstaavy…

3x foto: Michal Kadlec
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povýšení Prostějova na město. Statutární město Prostějov bude během tohoto
roku pořádat další výstavy, přednášky
a samozřejmě velké oslavy v okolí zámku na Pernštýnském náměstí,“ dodala
náměstkyně primátora Milada Sokolová.
Ředitelka muzea ještě připomněla, že
právě zahájená výstava zahajuje takzvaný Pernštejnský rok. „Spolupráce mezi
naším muzeem a statutárním městem
Prostějov je velice významná a moc si jí
vážíme. Jsme také rádi, že veškeré informace o výstavě jsou k dispozici nejen
na webových stránkách prostějovského
muzea, ale také spřízněných institucí,
jako jsou například prostějovské divadlo,
kulturní a společenské centrum, okresní
archiv, městská knihovna a mnohé další,“

zmínila Veronika Hrbáčková.
A co všechno lze na ojedinělé výstavě věnované ženám šlechtického rodu Pernštejnů zhlédnout? Výstava ukazuje, jak
novověké šlechtické ženy přispívaly k formování evropské kulturní identity, a to
na příkladu příslušnic rodu Pernštejnů,
který je neodmyslitelně spjat i s Prostějovem. „Výstava se poprvé představila ve
své anglojazyčné verzi v září 2020 v sídle
Rady Evropy ve Štrasburku. Volba místa
uvedení nebyla náhodná, neboť poslední
generace Pernštejnů byla skutečně evropským rodem s příbuzenstvem roze-

setým od Pyrenejí přes Itálii až po Prahu.
Díky těmto vazbám se Pernštejnský palác v Praze stal významným ohniskem,
odkud do českého prostoru pronikaly
kulturní vlivy románského Středomoří.
Šlo přitom nejen o takzvanou vysokou
kulturu, tedy literaturu, hudbu či výtvarné umění, ale i o záležitosti každodenního života, jako je gastronomie nebo
móda. Součástí výstavy je proto i ukázka
historických oděvů ze 16. století, které
představila Martina Hřibová. Nejde sice
o původní šaty a kostýmy, ale o velmi
zručně vypracované repliky včetně ruč-

ně vyrobených šperků, kterými se ženy
Pernštejnů honosily,“ popsal kurátor
výstavy Václav Horák s tím, že návštěvníci muzea si mohou prohlédnout také
vystavenou dámskou obuv, písařský stolec ze 16. století a další relikvie ze života
Pernštejnů.
Čtvrteční vernisáž výstavy Pernštejnské ženy a Evropa, která v prostějovském muzeu potrvá až do 26. června,
obohatily svým nádherným vystoupením mladé tanečnice ze Základní
umělecké školy Vladimíra Ambrose
v Prostějově.

Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova,
město Prostějov, a mediální partner Rádio Haná
pořádají
17. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan 2022

Zpívající rodina 2022

5. Kategorií soutěže:
l. Věk 4 – 7 let včetně
2. Věk 8 – 10 let včetně
3. Věk 11 – 12 let včetně
4. Věk 13 – 15 let včetně 5. Duo, trio – věk 4 – 15 let
sobota 16. dubna 2022
MÍSTO KONÁNÍ:
Kulturní dům u fotbal. hřiště Smržice u Prostějova
Začátek: 8.00 hodin
Přihlášky zasílejte nejpozději do 14.dubna 2022
na tuto adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, 798 07 Brodek u Prostějova 26
mobil 605 247 688
E-mail: mobo@o2active.cz nebo mmobovka@seznam.cz
doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo přinese
sám! K dispozici je přehrávač CD, MD, MP3. Obec Smržice
je na cestě Prostějov-Boskovice ihned za Pv odbočka
vpravo.
Tuto akci podporují: Olomoucký kraj
Tato akce se koná pod záštitou významných osobností našeho
regionu – poslance parlamentu ČR ing. Radima Fialy a
Primátora města Prostějov Mgr. Františka Jury.

Podmínky soutěže :
Dítě nebo děti od 3 do 15 let věku + 1 z rodičů , prarodičů, společně zazpívají´3 nebo více písní, kde se mohou
vzájemně prostřídat.
sobota 16. dubna 2022
MÍSTO KONÁNÍ:
Kulturní dům u fotbal. hřiště Smržice u Pv
Začátek: 14.00 hod. odpoledne
Přihlášky zasílejte nejpozději do 14.dubna 2022
na tuto adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, 798 07 Brodek u Prostějova 26
mobil 605 247 688
E-mail: mobo@o2active.cz
nebo mmobovka@seznam.cz
Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo přinese
sám!K dispozici je přehrávač CD, MD ,MP3.Kulturní dům
ve Smržicích najdete u fotbal.hřiště, 2 km od Prostějova.
Tuto akci podporují:Olomoucký kraj
Tato akce se koná pod záštitou významných osobností našeho
regionu – poslanců parlamentu ČR ing. Radima Fialy a
Primátora města Prostějov Mgr. Františka Jury.

eġŸƛǐŞġĨůýTǤĨƟýKRYŠTOF
v divadle zahraje
Již zítra, tj. 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 světelnými efekty.
Díky spolupráci PROSTĚJOVSKÉ-

HO Večerníku s pořádající Mamut
Agency jsme pro vás připravili soutěž
o dvě vstupenky. Správná odpověď
na otázku z minulého čísla se skrývala
pod písmenem C.
Správně odpověděli a jistou dávku
štěstí při losování měli: Veronika
Špičáková ze Smržic, Petr Pluskal z Prostějova a Jiřina Kroupová
z Němčic nad Hanou.
Výše jmenovaní mohou u vstupu do
sokolovny u pořadatelů nahlásit svá
jména. Po prokázání identity jim a jejich doprovodu bude umožněn vstup
zdarma.
(mls)

PROSTĚJOV Tady bude narváno. Ve
středu 30. března odstartovala v Kutné Hoře populární kapela Kryštof
svojiletošnítournazvanouJenomPísničky. Nadcházející úterý 5. dubna s ní
dorazí také do Prostějova. Koncert je
již vyprodaný.
Přestože vstupenky na akci konanou
v Městském divadle v Prostějově nebyly
právě levné, zájem o ně byl mimořádný.
Dle ohlasů z předchozích koncertů se lidé
i u nás mají na co těšit. „Bylo to úžasné. Tři
hodiny neskutečně utekly. Moc díky, byli
jste skvělí,“ zhodnotila na sociálních sítích
například Jana Vrabcová.
(mls)

22032910542
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MATURANTI GJW NA PLESE
Učitelé budou u maturit „lisovat“ velmi dobrý ročník
PROSTĚJOV Užít si naplno večer, kterým končí, aby začali. Tak
to bylo hlavní předsevzetí studentů hned čtyř tříd budoucích
maturantů Gymnázia Jiřího Wolkera. Ti všichni se společně se
svými učiteli, rodiči, příbuznými a přáteli sešli na velkolepém
Reprezentačním plese, který se pod podtitulem Cesta časem
konal uplynulou sobotu 2. dubna ve zcela zaplněném sále
Společenského domu v Prostějově. U toho prostě večerník nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Letos na GJW učitelé vedou už 123.
maturitní ročník. Po roční covidové
pauze tak konečně nemohl chybět ani
tradiční bál spojený se stužkováním
budoucích absolventů. Sešly se na
něm třídy oktáva A, oktáva B, 4. A a 4.
B. Přestože posledně jmenovaná byla

Na pódium, jemuž vévodil slavný obraz řekl, že se přidá i chemie, věřím, že řada
Salvatora Dalího s rozteklými hodina- z nás by tu už ani nestála,“ ohlédl se
mi, se dostavili i náměstci prostějov- s nostalgickým úsměvem za končícím $÷JGORąÊRTCXKXRTčD÷JWRNGUWUGFQMQPCNGWM¾\CNCUQWFTåPQUVLGFPQVNKXÚEJVąÊF
Foto: Martin Zaoral
ského primátora Milada Sokolová a Jiří studiem Viktor Raškovský, který záRozehnal, v hlavní roli se však předsta- roveň za všechny studenty poděkoval hrála osvědčená kapela Novios ani oblíbené půlnoční překvapení. To
vili sami studenti. „Vzpomínám si na rodičům, učitelům i všem dalším za to, a hlavní cenou v tombole byl ví- bylo v některých domácnostech nánaše první studijní průkazy, naše pyšné že se z vylekaných primánů stali mladí kendový poukaz na zapůjčení vozu sledováno překvapením ranním, či dorodiče, naše zmatené tváře při hledání gentlemani a elegantní dámy.
Mercedes – Benz v hodnotě 12 000 konce poledním, přičemž jeho intenziučeben či naše první slzy po písemce O předtančení se na plese postarala korun. Kromě veselých tanečních vy- ta přímo souvisela s návratem potomků
početně nejméně zastoupena, právě její z fyziky. Kdyby nám někdo už tehdy TS Free dance, k tanci i poslechu stoupení jednotlivých tříd nechybělo zpět do svých domovů.
studenti byli během stužkování jedno- saa
3x foto: Martin Zaoral
značně nejvíce slyšet, když při vlastním
aktu s velkým nasazením skandovali
jména svých spolužáků. „Bývalý ředitel
gymnázia Michal Šmucr letošní maturanty zhodnotil slovy vinaře, když řekl,
že to vypadá na velmi vydařený ročník.
Já bych k tomu doplnil můj první velmi
vydařený ročník. Loňští maturanti totiž
svůj ples mít nemohli, věřím, že všichni
přítomní si to dnes v mezích zákona
užijí i za ně,“ prohlásil při této příležitosti 6ÆOCVGONGVQwPÊJQRNGUWD[NC%GUVCéCUGOUOQ 1DNÊDGPÚ VąÊFPÊ WéKVGN (TCPVKwGM 5VąÊFGEMÚ UK WåÊXCN ·XQFPÊUNCXPQUVPÊRąÊRKVGMD[NXUVWRGPMQWFQJQFP÷
VKXGOQDTC\W5CNXCVQTC&CNÊJQ
RąÊ\P÷UXÚEJRQJNGFPÚEJUVWFGPVGM
XGUGNÆJQXGéGTC
ředitel školy Michal Müller.

" I NII L ?JII L N´´ Û
"INIL?JILN´Û

jjací
ací bbyli
yli hhrdinové
rdinovvé pl
plesu...
lesuu...

0\VOLYFLSĆLSUDYLOLYéHOêLFËFKxWøGURXWRPEROX

ŉĎƊ΄ƵƼſƂŜĈæœ͚΄ŉŜƊŜƵåŉŜ΄ƊĎ΄Ŝ΅ņåœāĎ͚΄ǆåŃĵāĎ΄ĳ΅ĀåǈåœƖƼ

FOTOGALERIE

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

/[UNKXGEMÚRNGUXèGNéKEÊEJD[NX[RTQ
F¾PCVQODQNGXÆXQFKN[EGP[XRQFQD÷
\X÷ąKP[
2x foto: Michal Kadlec

Michal KADLEC
V pátek večer, kdy Myslivecký ples začínal, byl už čelčický kulturák zcela zaplněn. „Musím se přiznat, že jsem tak
obrovskou návštěvnost nečekal, o to
víc mě to těší. Člověk nemohl tušit, co
ty dva roky pauzy kvůli covidu s lidmi
udělají,“ usmíval se předseda Okresního mysliveckého spolku Prostějov

BYLI JSME
U TOHO

Jaroslav
Mráček. „Na druhé straně se nedivím, že máme dnes plno a náš ples
přilákal tolik lidí. S přípravami jsme si
dali spoustu práce a myslivecký bál má
už svůj značný věhlas. Ostatně máme
zde přes dvě stě cen v tombole, a navíc
slosovatelné vstupenky. V tombole
máme letos celkem osm divočáků, na
dvacet zajíců a šedesát bažantů. Jelikož
Okresní myslivecký spolek Prostějov
nemá svoji honitbu, všechna zvířata
nám do tomboly věnovaly místní
spolky z celého okresu,“ přiblížil Večerníku Jaroslav Mráček.
O hudbu k tanci i poslechu se po
celý myslivecký ples starala skupina

Romantica
a návštěvníkům i samému Večerníku
nemohla pochopitelné uniknout libá
vůně z místní kuchyně. „Nabízíme
pravou domácí svíčkovou, výpečky se
zelím, zvěřinovou směs s americkými
bramborami a samozřejmě nemůže
chybět ani tradiční zvěřinový guláš,“
nechal Večerníku sbíhat sliny šéf prostějovských myslivců a hlavní organizátor Mysliveckého plesu v Čelčicích
Jaroslav Mráček.
Návštěvníci plesu, mezi kterými se
objevili mimo mnohých jiných i starosta Bedihoště Jiří Zips či náměstkyně primátora Milada Sokolová
s manželem, si páteční večer pořádně
užívali.

22033010553

ČELČICE Na tento ples myslivci
určitě dlouho nezapomenou, vydařil se jim totiž stoprocentně po
všech stránkách. Okresní myslivecký spolek Prostějov si po dvouleté
odmlce zaviněné koronavirem vybral k uspořádání svého bálu kulturák v Čelčicích. V pátek večer se zde
rozproudila zábava, která přilákala
přes tři sta nejen členů mysliveckého sdružení, ale také ostatních obyvatel Čelčic a širokého okolí. Bylo
prostě vyprodáno! Pořadatelům se
podařilo zajistit nadmíru bohatou
tombolu, které vévodilo osm divočáků, zajíci, spousta bažantů a dalších 200 hodnotných cen.
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klikni na
je ta, která je odvrácená od planety Země,“ BUYTLOI HJOS M E
www.vecernikpv.cz
ozřejmil astronom.
(QVQiCTNQVCiÊPQX¾
Pavel Gabzdyl se tak snažil na přednášeče <¾LGOEK\ąCFXGąGLPQUVKRąKwNKPCRąGFP¾wMWQQFXT¾EGPÆUVTCP÷/÷UÊEG
vysvětlit, proč se nám odvrácená strana neukazuje. „Jde o to, že náš Měsíc obíhá telná. „O odvrácené straně Měsíce se toho
kolem naší planety stejnou dobu, za jakou až do roku 1959 moc nevědělo. Až když
se otočí kolem své osy. To znamená, že se Sovětský svaz vyslal na svou misi vesmírna nás dívá pouze jedna strana. Jde tedy nou sondu Luna 3, mohli lidé spatřit Měo vázanou rotaci,“ vysvětlil. Následovala síc i z jeho skryté strany. Překvapením bylo
řeč o měření vzdálenosti Země od Měsíce zjištění, že na odvrácené straně nejsou
a také o záhadě toho, že se nám zdá Měsíc čedičová „moře“, ale naopak vrchoviny,“
větší, když se vyhoupne nad obzor. „Jde prozradil astronom Pavel Gabzdyl.
pouze o iluzi. A ta iluze je tak velká, že se Po přednášce se rozproudila hojná disnám zdá Měsíc až třikrát větší. Ale kdybys- kuse a došlo i na otázky působení Měsíce
te si ho změřili, uvidíte, že bude mít stejné na člověka. „To působení jistě je, ale není
rozměry,“ prozradil astronom. Stejně tak natolik silné, aby ovlivnilo činnost člověka
všechny čekalo vysvětlení toho, že super nebo jeho spánek. Úplněk měl v minulosti
úplněk je takřka stejně velký úplněk jako vliv na lov. Díky světlu, které Měsíc vytváběžný. Jde jen o mediální nadsázku.
ří, mohli naši předci lovit i v noci. V dnešLidé dlouhou dobu neměli tušení, jak ní době plné městského osvětlení nemá
druhá strana Měsíce vypadá. Existovaly svit Měsíce takřka žádný vliv na lidskou
8GFQWEÊRTQUV÷LQXUMÆJX÷\F¾TP[URQNWUCUVTQ teorie, že je Měsíc dutý a jde jen o jakousi bytost. Abychom nemohli spát, musel by
PQOGO2CXNGO)CD\F[NGO
polokouli. Teoretikové si naopak mysleli, nám Měsíc přímo svítit do postele,“ usmál

(QVQiCTNQVCiÊPQX¾ že bude odvrácená strana stejná jako vidi- se Gabzdyl.
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KOSTELEC NA HANÉ Boj o život s nejistým koncem svádí v těchto dnech maminka
pětiletého syna a devítileté dcery Jitka Žilinčíková. Mladá žena po domluvě s manželem
letos v únoru opustila rodinu a odletěla do
Anglie, kde pokračuje ve svém boji. V tom
ji přímo na místě podporuje zejména sestra
Lucie. Přestože se paní Jitka se zákeřnou nemocí snažila dlouho bojovat, už začátkem
letošního března si musela připustit, že se
možná přiblížil poslední den jejího života.
Přestože díky dvěma úspěšným operacím
doslova slezla hrobníkovi z lopaty, vyhráno
ani zdaleka nemá. Její boj přitom aktuálně
sledují stovky podporovatelů ve facebookové skupině Bojujme o život (s) Jituš. Mimo
mnoha jiných se zapojili také kostelečtí fotbalisté či házenkáři, kteří výtěžek ze vstupného
ze svých víkendových zápasů věnovali právě
na transparentní účet vedený na jméno jejího
manžela.
Než onemocněla, pracovala paní Jitka jako prodavačka v masně v Lešanech či při sběru rajčat
ve smržickém skleníku. Dost času a energie pak
společně s manželem věnovala výchově jejích
dvou dětí a řešení běžných životních trampot.
Mnohem zásadnější komplikace začaly zdánlivě
banálně už v roce 2020. „Zjistila jsem si mini bulku pod žebry. Nepřikládala jsem tomu velkou
váhu, ale po apelu blízkých přátel jsem si nakonec zašla na vyšetření. Tehdy mi zjistili běžný nezhoubný nádor na játrech. Testy nic zásadního
neprokázaly, a tak jsem měla přijít na standardní
kontrolu za půl roku,“ ohlédla se za počátky svého
trápení sama Jitka Žilinčíková.
Jenže následná kontrola odhalila, že se bulka nečekaně zvětšila. Ani další série vyšetření však ne-

➢ z titulní strany

(QVQCTEJKX,äKNKPéÊMQXÆ

Bohužel následná histologie prokázala vzácný
a vysoce agresivní rakovinný nádor. Potřebnou
chemoterapii zásadním způsobem začala komplikovat vysoká hladina bilirubinu. Magnetická

„Nebyla jsem
schopná ani slz“

diagnostikovala zhoubný nádor. „Už na jaře 2021
jsem cítila, že něco není v pořádku. Můj celkový
zdravotní stav se rapidně zhoršil. Biopsie potvrdila nejhorší noční můru snad každého z nás, a sice
rakovinu,“ prozradila mladá žena.
Následovala sedmihodinová operace. „Byl
„Byl mi
odstraněn celý pravý jaterní lalok, část levého,
žlučník a napojeny nové žlučové cesty. Pooperační léčba probíhala skvěle a já se po deseti dnech
vrátila domů s příjemným pocitem, že se vše povedlo a následnou léčbu zvládnu levou zadní,“
nastínila Žilinčíková.

,KVMC äKNKPéÊMQX¾ PGFNQWJQ RQ \CVÊO RQUNGFPÊ
QRGTCEKMVGT¾D[O÷NCWOQåPKV\CJ¾LGPÊRQVąGD
PÆEJGOQVGTCRKG (QVQCTEJKX,äKNKPéÊMQXÆ

Po videokonzultaci se specialistou z kliniky v Londýně zaměřené a konzultaci s manželem mladá
maminka opustila děti a vydala se do Anglie. Tam
byla seznámena s faktem, že šance na léčbu je
u ní velmi nízká z důvodu extrémního nádoru na
játrech a vysoké hladiny bilirubinu. „Můj stav se
neustále zhoršoval a já prožívala nejhorší týden
v mém životě. Byla jsem neskutečně žlutá, zavodněná, nemohla jíst, dýchat, chodit ani spát.
Úplně jsem se uzavřela a přestala komunikovat.
Právě, když mě přiváželi do nemocnice, tak jsem
si poprvé v životě připustila, že je to možná můj
poslední den. Měla jsem strach,“ přiznala před
další důležitou operací Jitka Žilinčíková, která ná-

&HVWDGR/RQGêQD

Během následujícího týdne se měla rodina rozhodnout, zda oddalovací léčbu přijme. Nakonec
ji odmítla. Přesto se nehodlala vzdát. „Manžel
oslovil odborníky napříč celou republikou. Já
jsem se zaměřila na tu nejpřísnější dietu a doplňky stravy na podporu jater a celkové zlepšení
mého stavu. Zkusila jsem i homeopaty. Navzdory tomu se můj zdravotní stav neustále zhoršoval,“
popsala žena, u níž lékaři v Brně již koncem ledna
odmítli možnosti genetického testování vzorku
nádoru s tím, že tato možnost pro ni nemá význam. „Dle jejich názoru bych se už výsledku
nedožila. Přitom by mohl být k dispozici čtyři
týdny od odběru,,“ zdůraznila Žilinčíková.

1HFKWČODWRY]GiW

rezonance pak odhalila další metastáze a jeden větší útvar na zbytku jater. „O Vánocích
jsem proležela celé dny v posteli, kdy mi bylo
strašně špatně. Chvíle, kdy jsem se snažila vysvětlit dětem, že máma je sice vážně nemocná, ale vše
bude v pořádku, byly srdcervoucí...,“ neubránila
se dojetí paní Jitka.
V lednu došlo na zdrcující verdikt lékařky…
„Řekla mi doslova: ‚Paní Žilinčíková, léčba nezabrala, jak měla. Nádor je veliký, ale byla by tu
možnost paliativní oddalovací léčby. Samozřejmě pokud vám vyjdou dobré jaterní testy.‘ Tato
informace mi vzhledem ke špatným výsledkům
přišla vtipná. Měla jsem jen jednu otázku: ‚Prosím, slyším dobře? Oddalovací jako na co? Na
selhání jater a mou následnou smrt?‘ ‚Ano,‘ odpověděla doktorka. Za sebou jsem slyšela zrychlující se dech mého manžela, který veškerou
léčbu a vyšetření absolvoval se mnou. Nebyla
jsem schopná dalších slov ani slz. Necítila žádné
emoce, jen prázdno,“ popsala zcela autenticky
Jitka Žilinčíková.

3

Náročná léčba v zahraničí si dodnes vyžádala náklady zhruba milion korun. „Věříme, bojujeme
a jedeme dál i přes veškeré problémy, komplikace
a bolesti. Léčba není u konce. Ani nevíme, kam
až se náklady mohou vyšplhat. Proto prosím
všechny, pokud alespoň trochu můžete, přispějte
mi na transparentní účet, který jsme k těmto účelům založili. Já i moje rodina vám budeme velmi vděční. Moje motto zní ‚Nikdy to nevzdávej‘
a tím se také řídím. Bojuji a jsem přesvědčena, že
vše dobře dopadne,“ vzkázala na závěr své emotivní výpovědi Jitka Žilinčíková.

1iNODG\VH]Y\ãXMt
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sledně doslova unikla hrobníkovi z lopaty. „Když
jsem se probudila z narkózy a zjistila, že žiju, zaplavila mě neskutečná radost. Po dlouhé době mi
bylo konečně dobře,“ usmála se.
Bohužel tyto chvíle netrvaly dlouho. Operace
proběhla 7. března, už 16. března byla žena
opět hospitalizována. Následovala další operace, při níž jí byl zaveden vývod ze žlučovodu. „Dopadla skvěle a moje pocity byly nepopsatelné. Byla jsem neskutečně šťastná. Brečela jsem
a všem děkovala,“ rozzářila se žena, která i díky
tomu mohla sepsat rozsáhlý text popisující vývoj
své nemoci. Koncem letošního března věřila, že
díky operacím bude hladina bilirubinu držet na
hodnotách, které budou přijatelné pro další léčbu
chemoterapií.

Rakovina byla odhalena pozdě
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Gabzdyl na úvod příchozím vysvětlil

Šarlova ŠÍNOVÁ

rozdíl mezi temnou a odvrácenou straPřinášíme
procházku
nou Měsíce.rychlou
„Spousta lidí má
pocit, že
jde o totéž. Ale není to tak. Temná strana
novodobou
historií
prostějovského
Měsíce je ta,
která není zrovna
nasvětlená
Sluncem. Tedy temná strana může být javolejbalu
z hlediska
našich
kékoliv místo
na Měsíci. Odvrácená
strana žen

zaviněné covidem můžeme pokračovat v tradici
a oblíbený dětský karneval jsme konečně mohli
uspořádat,“ libovala si před Večerníkem Lenka
Vyhlídalová, starostka Hluchova.
Odpoledne plné zábavy, her, soutěží včetně bohaté tomboly mělo v Hluchově skvělou atmosféru. „O program pro děti se tady stará šašek Viky
se svými pomocníky. Jde o skvělou zábavnou
show, při které děti tančí nebo cvičí. Zároveň samozřejmě soutěží o nejlepší masku, která bude
EXKLUZIVNÍ
oceněna dobrotami. Drobné ceny ale dostane
reportáž
úplně každé dítě. Jsem ráda, že se tady naši lidé
pro Večerník
skvěle baví, a to i dospělí. Vždyť se takto scházíme společně po velmi dlouhé době,“ svěřila se
Michal
ještě Večerníku starostka Lenka Vyhlídalová.
KADLEC
Šašek Viky zúčastněné děti skutečně dobře bavil
Sál v budově Obecního úřadu Hluchov zaplnily a dokázal je rozpohybovat. Jako při jiných dětděti nejrůznějšího věku v nápaditých maskách ských karnevalech se i v Hluchově tančila i „mai celých převlecích. „Jsme rádi, že po roční pauze šinka“ od Maxim Turbulenc.

TQ\VCPéKNwCwGM8+-;

HLUCHOV Příjemné odpoledne strávili lidé v Hluchově o předminulé neděli
27. března. Bavila se hlavně ta nejmenší
drobotina. Zdejší obecní úřad uspořádal ve svém vlastním sále další ročník
Dětského karnevalu, který se mohl chlubit výborným zábavným programem
a také vysokou návštěvností.

PROSTĚJOV Zájemci a nadšenci vesmíru a záhad měli předminulý
čtvrtek v podvečer možnost navštívit
přednášku o odvrácené straně Měsíce.
Do prostějovské hvězdárny totiž přijel
astronom Pavel Gabzdyl z Hvězdárny
a planetária Brno. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

JEDNIČKA VK PODLE
Ve hvězdárně viděli odvrácenou
&÷VKX*NWEJQX÷
ŽENY VK SE VRACÍ
stranu Měsíce
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stupitelnost na všech
místech sestavy, může
účinně prostřídávat,“
zmínil Čada důležitý faktor.
Výběr trenérské
a zároveň i manželské dvojice Libora a Dity
Gálíkových teď Hanačky
přivítají ve druhém střetnutí
série na vlastním hřišti Národního
sportovního centra PV, a to ve středu 6. dubna od 18.00 hodin. Poté
přijde na řadu duel číslo tři v liberecké hale v sobotu 9. dubna ve stejný čas. Pokud nebude rozhodnuto,
měření sil v rámci druhého kola extraligového play-off naváže čtvrtým střetem (úterý 12. dubna v Prostějově),
maximálně i pátým mačem (pátek 15.
dubna na severu, vždy v 18.00 hod).
„Tím, že jsme soupeře hned napoprvé zaskočili – navíc venku – se situace
logicky změnila. Na nás to však nesmí
mít žádný vliv. To znamená nepřipustit jakékoliv uspokojení nebo polevení, ani se nenechat psychicky svázat
překvapivým vedením v sérii. Prostě
jít úplně stejně do druhého zápasu
a zase jej zkusit vyhrát. Podařit se to
může, jen pokud navážeme na kvalitní
týmový výkon z prvního utkání,“ zdůraznil Čada.
(son)

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

yy Jdete na Duklu, tedy největšího
favorita soutěže. Co se dá od semifinále očekávat?
„Řekla bych, že proti Liberci jsme
v dlouhodobé části hrály lépe než proti
KP Brno. Každopádně musíme na hřišti nechat všechno a uvidíme, podle mě
je to otevřené. Rozhodně se nemusíme
ničeho bát, můžeme jen překvapit.“

-CVGąKPC-XCRKNQX¾UOGéWLGD÷JGOéVXTVHK
P¾NQXÆUÆTKGU1UVTCXQW(QVQ#PT[.WM¾é

TÝMOVÉ STATISTIKY
Uhrané míče: Liberec 1748 – Prostějov 1904.
Úspěšnost útoku: Liberec 40 % – Prostějov 35 %.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

45 %, Petra Kožoušková 40 %, Kateřina Kvapilová 39 %.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky (excelent): Lucie Kolářová 18 %, Lucie Šulcová 17 %, Veronika Dostálová 16 % –
Karolína Fričová 20 %, Adéla Stavinohová 16 %, Michaela
Smolková 12 %.
Vítězné bloky: Nikola Kvapilová 62, Michaela Nečasová
52, Kateřina Kohoutová 41 – Raquel Löff 65, Kateřina Kvapilová 60, Karolína Fričová 56.
Esa: Nikola Kvapilová 31, Petra Kojdová 26, Lucie Nová 21
– Karolína Fričová 55, Simona Bajusz 30, Karin Šunderlíková 29.
Nejvíc bodující hráčky: Nikola Kvapilová 476, Lucie Nová Celková užitečnost: Nikola Kvapilová +353, Lucie Nová
274, Petra Kojdová 255 – Karolína Fričová 571, Raquel Löff +152, Petra Kojdová +149 – Karolína Fričová +326, Raquel Löff +233, Karin Šunderlíková +87.
(son)
317, Karin Šunderlíková 205.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Kateřina Kohoutová a Karolína Bartošová 57 %, Michaela Nečasová 52 % – Raquel Löff

Úspěšnost přihrávky (excelent): Liberec 14 % – Prostějov 15 %.
Vítězné bloky (průměr na set): Liberec 3,0 – Prostějov
Umístění v dlouhodobé části: Liberec 1. – Prostějov 5. 2,4.
Esa (průměr na set): Liberec 1,8 – Prostějov 1,9.
Získané body: Liberec 69 – Prostějov 50.
Zápasová bilance: Liberec 21-3-0-3 – Prostějov 15-2-1-9. Chyby celkem: Liberec 490 – Prostějov 783.
Celková užitečnost: Liberec +1083 – Prostějov +859.
Skóre setů: Liberec 73:20 – Prostějov 57:40.
Výsledky čtvrtfinále play-off: Liberec – Frýdek-Místek
3:0 na zápasy (3:0, 3:0, 3:0), Ostrava – Prostějov 1:3 na zápasy (3:2, 0:3, 1:3, 1:3).

ZÁKLADNÍ ČÍSLA

LIBEREC, PROSTĚJOV Nemalou výhodu získaly volejbalistky
VK Prostějov hned zkraje druhého
kola extraligového play-off. Samozřejmě tím, že zvítězily v prvním
vzájemném utkání na půdě Liberce. Ale také způsobem, jakým favorizované soupeřky od druhé části
převálcovaly.
„Byl to absolutně kolektivní výkon
celého našeho týmu, naprosto všech
hráček. Neměli jsme jedinou slabinu,
dařilo se úplně každé člence mančaftu

– a některé zahrály opravdu výtečně,“
nešetřil oprávněnou chválou hlavní
trenér vékáčka Miroslav Čada.
Takový mač se mu logicky hodnotil
příjemně. „Tlačili jsme podáním, ustáli to na přihrávce, perfektně útočili,
ubránili veškeré protihráčky včetně
Nikoly Kvapilové a kromě jednoho
úseku v prvním setu nedělali tolik
chyb. Jak říkám, výborná práce od celé
party,“ zdůraznil Čada.
Nijak ho prý neznejistila ani bolavá ztráta vstupní sady, kde se slibný stav 17:20

změnil po sedmibodové šňůře Dukly
na 24:20, posléze 25:22. „Viděl jsem, že
s výjimkou této nepovedené série hrajeme fakt dobře. Holky se tím nenechaly
rozhodit, do druhého setu vletěly ještě
lepším výkonem a potom už dominovaly,“ radoval se ostřílený kouč.
Dvě dějství měla až neskutečně jasnou podobu (8:25, 13:25), to čtvrté
vyrovnanější Hanačky zvládly v klíčovém závěru (ze 17:19 na 20:25). „Bylo
podstatné, že jsme Liberec nenechali
víc zvednout, pořád ho drželi pod se-

bou a nepolevili. Díky tomu si odvážíme důležité vítězství.“
Které ovšem nelze přeceňovat. „Je to
pouze jedna výhra, první krok v semifinálové sérii, dílčí přiblížení k úspěchu.
Nesmíme být příliš nahoře, naopak je
potřeba se držet při zemi. A zároveň se
nenechat svázat vedením 1:0 na zápasy,
nepodléhat myšlenkám o zvýšení naší
postupové šance. Prostě jít naplno do
dalšího utkání, znovu nechat na hřišti
vše bez ohledu na okolnosti,“ nabádal
Čada v nedělním večeru.
(son)

(QVQ#PT[.WM¾é

Prostějov (son) – Pouze dvě turnajová dějství má Pohár Olomouckého kraje starších
žákyň 2021/22, který mládežnickým volejbalistkám VK Prostějov věkové kategorie do
15 let slouží jako ideální příprava na následné
mistrovství republiky. Zahajovací kolo elitní
skupiny A hostil Uničov, kde favorizované
vítězky krajského přeboru dle očekávání triumfovaly. Prostějovské svěřenkyně trenérky
Solange Soares porazily Šumperk i UP Olomouc shodně 2:0, když v obou utkáních získaly jeden set hladce a jeden těsně. Nakonec
zdolaly domácí Uničov 2:1 obratem z nepříznivého vývoje, což znamenalo prvenství
i průběžné vedení v soutěži. „Krajský pohár
je spíš doplňková soutěž, bereme ji opravdu
přípravně na český šampionát. Přesto holky
chtějí také v těchto bojích samozřejmě vítězit.
A je dobře, že se jim to zatím daří,“ spokojeně
konstatoval vedoucí kouč vékáčka Aleš Novák. Druhé a zároveň poslední kolo přijde na
řadu 9. dubna v Olomouci.
Pohár Olomouckého kraje starších žákyň
2021/22, 1. kolo, skupina A (Uničov) –
výsledky VK Prostějov: Šumperk 2:0 (6,
23), UP Olomouc 2:0 (24, 14), Uničov 2:1
(-27, 22, 11). Pořadí: 1. VK Prostějov 8, 2.
UP Olomouc 6, 3. Šumperk 2, 4. Uničov 2.
Pohár Olomouckého kraje starších žákyň
2021/22 – průběžné pořadí po 1. kole:
1. VK Prostějov 11, 2. UP Olomouc 8, 3.
Šumperk 6, 4. Uničov 5, 5. VAM Olomouc
4, 6. UP Olomouc B 3, 7. Česká Třebová 2, 8.
Šternberk 1.

6WDUvÉz½N\QÈY\KU½O\ÖYRGQÉNROR
3RK½UX2ORPRXFNÅKRNUDMH8
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PROSTĚJOV
Tentokrát
porovnáváme čísla,
kterých aktuální
soupeřky dosáhly v dosavadním
průběhu UNIQA
extraligy žen ČR
2021/22 ze všech
zápasů (dlouhodobá část i play-off) před startem
vzájemné semifinálové série.

8GNMÆUVCVKUVKEMÆUTQXP¾PÊ.KDGTEGC2TQUV÷LQXC

yy Projevilo se to i vaším zkaženým
servisem v závěru právě třetí části,
když předtím jste podávala skvěle?
„Já nevím. Tam jsem chtěla ten servis
vyloženě jen dát na jistotu, klepla jsem
do balónu – a přesto letěl daleko do
autu… Nervózní jsem v tu chvíli určitě
byla, ale myslela si, že podání dám.“
yy Ve čtvrtém dějství jste pak vedly už 19:13, najednou to však bylo
20:20. Neměla jste v tu chvíli strach,
že můžete ztratit celé utkání?
„Ani ne. Ostrava už byla v situaci, kdy
musela vyhrát každý set, zatímco my
jsme ještě měly víc možností, jak zápas

i celou sérii vítězně ukončit. Soupeř
tedy musel, my jsme mohly, v tom stále
byla naše výhoda.“
yy Byly jste v sérii celkově lepší?
„Já si myslím, že jo. I ty výsledky podle
toho nakonec vypadají. Pokud jsme
nějak moc nechybovaly, byla znát naše
herní převaha. Na začátku třetího vzájemného utkání nám Ostrava hodně
pomohla tím, jak moc v prvním setu
kazila servis. Tím jsme se od začátku
dobře dostaly do zápasu a měly navrch,
stejně jako ve čtvrtém utkání doma.
Naštěstí jsme zvládly i tu nervózní koncovku.“
yy Platí, že vy osobně jste se v play-off po herní stránce zvedla?
„To doufám! (směje se) Snažím se
a mám radost, když se mi něco povede
a pomáhám tím celému družstvu. Myslím, že obrana mi snad docela jde, ještě
to chce zlepšit útok.“

míní Kateřina Kvapilová

PROSTĚJOV Prostějovské volejbalistky v extraligovém čtvrtfinále přemohly Ostravu, teď se mohou těšit na semifinálové bitvy
s Libercem. Nemalým dílem přispěla k průniku do medailových
bojů blokařka VK Kateřina Kvapilová, jež v rozhodujících duelech
povýšila svůj výkon na vyšší level. A hanácký tým se po třech letech
vrátil mezi tuzemskou elitu vyřazovacích bojů.

Prostějov (son) – Ještě jeden soutěžní duel
na vlastní palubovce v aktuálním ročníku
odehrají mladé volejbalistky VK Prostějov
U17. Půjde o střetnutí turnaje závěrečného
7. kola extraligy kadetek ČR 2021/22, který
proběhne až za necelé dva týdny v Hradci
Králové. Kromě hanáckého derby mezi prostějovským týmem a Přerovem, jež se coby
předehrávka uskuteční již v úterý 5. dubna
od 18.15 hodin v Národním sportovním
centru PV. „Chtěli jsme, aby se holky ještě
naposledy v této sezóně předvedly doma,
zápasově se rozloučily s vlastním hřištěm
a mohly přímo v akci poděkovat fanouškům. Proto jsem vyjednal, že jedno utkání
posledního extraligového turnaje skupiny
C předehrajeme v naší hale. Přerovský celek
je přitom ideálním soupeřem, protože to
sem má blízko a vzájemný souboj rovná se
krajské derby,“ vysvětlil šéftrenér mládeže ve
vékáčku Aleš Novák. V průběžném pořadí
extraligové soutěže jsou mladé Prostějovanky dvanácté (48 bodů) a jejich vrstevnice
Zubřice desáté (54 bodů). „Věřím, že to
bude pěkný a herně kvalitní souboj, na který
srdečně zveme diváky. Vstup do hlediště je
zdarma. A holky udělají maximum, aby šlo
o vítěznou domácí rozlučku,“ ujistil Novák.

Kadetky mají jako domácí
rozluèku derby s Pøerovem
v úterním veèeru od 18.15

9(ÿ(5NÍK

RYCHLÝ

Tolika procentní úspěšnost útoku
měla Karin Šunderlíková v nedělním utkání na půdě Dukly. Což je
v případě účka fantastická cifra, na
daném postu se hráčky dostávají
přes poloviční bodovou výtěžnost
zcela výjimečně.

57
vs.

„Prroti Osttrav
vě jssme byly
y lep
pší,
s Liberrcem
m nem
mám
me co zttrattit,“

Marek SONNEVEND

setů. Třetí vzájemné utkání přitom
směřovalo do tiebreaku, tam jsme si to
prohráli vyloženě sami vlastními chybami,“ vzpomínal hlavní kouč žen VK
Miroslav Čada.
Celou sezónu platí, že výraznou tahounkou Dukly je slovenská univerzálka Nikola Kvapilová coby enormně
nebezpečná levoruká útočnice. Na
smečařských postech má favorit dvě
zkušené exprostějovské plejerky Petru
Kojdovou a Lucii Novou, blokařské
pozice obhospodařuje taktéž kvalitní
Kateřina Kohoutová s Michaelou Nečasovou.
Ofenzivu tvoří zahraniční nahrávačky
Olga Skrypak, respektive Anhelina
Dubianska. A na liberu úřaduje česká
reprezentantka Veronika Dostálová.
„Liberec navíc má kvalitativně široký
kádr a tím pádem hodně dobrou za-
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yy Říká se, že nejtěžší bývá poslední
krok. Jak náročné bylo zvládnout čtvrté
střetnutí čtvrtfinálové série v domácím
prostředí?
-#/2Ąªi6ö
„Nejtěžší určitě bylo vyhrát poslední set. Já
2.#;1((5'/+(+0.'
\¾RCU[PGF÷NGFWDPCJQFKP osobně jsem třeba v prvních dvou setech
&WMNC.KDGTGEt8-2TQUV÷LQX-2$TPQt72 ani nebyla nervózní, od toho třetího už ale
1NQOQWE
nervozita pracovala naplno.“ (smích)

2.#;1((è6846(+0.'
1UVCVPÊXÚUNGFM[\¾RCUč &WMNC.KDGTGE
t6,5QMQN(TÚFGM/ÊUVGM  
5VCX UÆTKG  0GLXÊEG DQFč 0GéCUQX¾
-XCRKNQX¾iWNEQX¾t*CF¾éMQX¾
&KCVMQX¾  7NWODGNCUJXKNK  * 28- 1N[OR
2TCJC t -2 $TPQ      
5VCX UÆTKG  0GLXÊEG DQFč -QR¾éQX¾
-CNJQWUQX¾$TCPEWUM¾t$WMQXUM¾
,GNÊPMQX¾*TWwGEM¾* iGNO[$TPQ
t721NQOQWE  5VCX
UÆTKG0GLXÊEGDQFč/KM[UMQX¾2NW
JCąQX¾iKTčéMQX¾t5KNXC*GTFQX¾
$NCPEQ
1UVCVPÊ XÚUNGFM[  \¾RCUč 6, 5QMQN
(TÚFGM/ÊUVGM t &WMNC .KDGTGE  
 -QPGéPÚUVCXUÆTKG0GLXÊEG
DQFč  *CF¾éMQX¾  &KCVMQX¾ C iPGNN[QX¾
t0QX¾-QLFQX¾$CTVQwQX¾* -2
$TPQt28-1N[OR2TCJC  
-QPGéPÚ UVCX UÆTKG  0GLXÊEG DQFč
-QWNKUKCPK2CXNKEQX¾/QTGPQt-QR¾
éQX¾  -CNJQWUQX¾  iKO¾ÿQX¾  * 72
1NQOQWE t iGNO[ $TPQ     
-QPGéPÚUVCXUÆTKG0GLXÊEGDQFč5KN
XC*GTFQX¾iGRGNQX¾tiKTčéMQX¾
-QO¾TMQX¾C/KM[UMQX¾
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Hrrr na Duklu! VK chce doma zvýšit Ü½NGJ
PROSTĚJOV Až nečekaně skvěle
začala pro volejbalistky Prostějova
série 2. kola play-off v UNIQA ex)272*$/(5,(
tralize žen ČR 2021/22. V nedělklikni na
ním večeru působivě přehrály favowww.vecernikpv.cz
rizovaný Liberec 3:1 na jeho hřišti
Takový propad se klubové generalitě a jsou o krok blíž k senzačnímu pologicky nelíbil, proto začala navzdo- stupu do finále!
ry nelehké realitě okolo víc konat.
Jedno citelné posílení A-týmu přišlo
loni v létě, druhé na přelomu roku. Oba aktuální protivníci se během
A obrozená ekipa Prostějova rázem této sezóny střetli už počtvrté. A před
zvládala čelit na území ČR téměř včerejším vstupním semifinále zatím
komukoliv. Ve čtvrtfinále Českého pokaždé uspěly Severočešky – nejprve
poháru měla na lopatě rivalskou pod Ještědem hladce 3:0 (20, 11, 20),
Olomouc, tady ještě průnik do závě- následně dvakrát i venku po větších
rečného Final Four o kousek nevyšel. bitvách, leč stále bez bodové ztráty 0:3
Leč v úvodním kole vyřazovací fáze (-22, -22, -24) a 1:3 (-22, 18, -23, -24).
nejvyšší tuzemské soutěže to už klap- „S každým dalším zápasem jsme však
lo, Ostrava byla vyřazena 3:1 na zápa- byli víc a víc vyrovnaným soupeřem,
sy. A ženy vékáčka jsou znovu mezi dostávali se blíž k získání některých
elitním kvartetem naší země, kam
s výjimkou jediného roku trvale patří
od svého vzniku až dosud. Teď zbývá
zodpovědět zatím poslední otázku –
jak vysoko letos zamíří?
81,4$(;75$/,*$å(1þ5

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Přinášíme rychlou procházku
novodobou historií prostějovského
volejbalu z hlediska našich žen

Kvapilové. Pokud se jí už přímo nevyrovná. Obě Slovenky, obě levačky, obě se zabijáckými herními schopnostmi.
Ano, soubor zpod Ještědu má na každém
postu nespornou kvalitu podpořenou ve
většině případů i dostatečnými zkušenostmi, navíc disponuje hodně dobrými
náhradnicemi. Po této stránce vékáčko
svému soupeři plně konkurovat nemůže.
Nicméně výkonnostní rozdíl mezi současnými protivníky se v porovnání s nedávnou minulostí rozhodně snížil, není
již zdaleka tak hmatatelný.
Proto dosud poslední konfrontace 10.
února jednoznačně spěla do tiebreaku,
než prostějovský mančaft fatálně selhal
v koncovce čtvrtého setu vlastními chybami. A právě tady leží klíč k případnému
senzačnímu vyřazení liberecké mašiny.
Aby Čadovy svěřenkyně něco takového
mohly dokázat, nesmí vyrábět tolik nevynucených či přímo laciných hrubek.
I ve čtvrtfinále s Ostravou je dělaly, přesto to na postup stačilo. Ale k překonání
o poznání nabitější Gálíkovy ekipy bude
potřeba předvádět výrazně lepší volejbal
než dosud.
Sáhnou si Simona Bajusz a spol. na takovou možnost?

352¤%<9/$671¨0¨/%¹7/,%(5(&/(3h©"

Toto zamyšlení píšu v neděli odpoledne,
tedy ještě před začátkem úvodního duelu semifinálové série UNIQA extraligy
žen ČR 2021/22 Dukla Liberec – VK
Prostějov. Tudíž porovnávám sílu obou
protivníků bez znalosti výsledků prvního
vzájemného utkání v letošním play-off.
Leckdo možná namítne, že srovnávat
není příliš co, neboť severočeské družstvo
je prostě lepší. Pokud bychom vycházeli
z výsledků dlouhodobé části soutěže,
během níž obhájkyně mistrovského
titulu získaly o devatenáct bodů víc, obsadily nejvyšší příčku (Hanačky až pátou) a ovládly všechny tři sezónní střety
(dvakrát 3:0, jednou 3:1), skutečně není
co řešit.
Avšak parta ze srdce Moravy před nějakými třemi měsíci a nyní, to je úplně
jiná káva. Mnohem silnější příchodem
dvou diagonálních posil Kláry Faltínové
a zejména Karin Šunderlíkové, které po
zabudování do sestavy i sehrání s novými
parťačkami pozvedly týmovou úroveň na
znatelně vyšší level.
Zejména druhá jmenovaná má schopnosti sama ovlivnit výsledky zápasů natolik, že se v tomto ohledu dost blíží opoře
Dukly na téže pozici univerzálky Nikole

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Nejhlučnější jádro příznivců prostějovských volejbalistek
už při poslední čtvrtfinálové bitvě s Ostravou nebylo jen
dvoučlenné. K pánům Fričovi a Faltínovi – tedy otcům
dvojice smečařek vékáčka – se přidali dva mladí partneři dalších plejerek hanáckého týmu. Jeden s mohutným
bubnem (vůbec největším ze všech tří), druhý s megafonem. A když se povzbuzováním přidala většina z celkového počtu čtyř set diváků v hale Národního sportovního
centra PV, to byla panečku atmosféra!

Foto: Marek Sonnevend

FANOUŠKOVSKÝ KOTEL
VK SE ROZRŮSTÁ

ZAUJALO NÁS OBRAZEM

Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.

0C×XQF
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k postupně skromnějšímu provozu.
Přesto se podařilo, aby pokles z vrcholu neměl podobu prudkého pádu
a docházelo k němu spíš pozvolna. Na
jaře 2019 tak oslabená hanácká parta
ještě vybojovala stříbro jak v ČP, tak
v extralize, tenkrát šlo o naprosté maximum. Načež okolnosti pustily mančaftu ještě víc žilou co do odchodů
hráčských opor, tudíž národní pohárová soutěž 2020 přinesla „až“ čtvrtou
pozici. A pak nastala doba koronavirová, která ženskému kolektivu VK vůbec nesvědčila. Rovněž čtvrtou příčku
po dlouhodobé části extraligových
bojů nedostal šanci vylepšit v play-off
vinou předčasně ukončené sezóny
kvůli covidu. Tato choroba následně
provázela i kompletní ročník 2020/21
– a jako by s nadsázkou onemocněl
celý oddíl. Premiérově ve svých dějinách nepostoupil do semifinále ani
v ČP, ani v UNIQA extralize, kde obsadil historicky nejhorší sedmý post.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 2:3, 5:5, 7:7, 7:9,
8:10, 11:10, 11:12, 13:12, 13:14, 17:17, 17:20,
24:20, 25:22. Druhý set: 0:7, 2:7, 2:11, 3:13,
4:19, 6:19, 6:23, 8:25. Třetí set: 3:2, 3:4, 5:4,
5:6, 6:10, 9:10, 9:14, 11:15, 11:18, 12:24,
13:25. Čtvrtý set: 1:0, 1:3, 2:5, 3:7, 6:8, 6:10,
9:13, 11:13, 11:15, 14:18, 16:18, 17:19, 17:22,
19:22, 20:23, 20:25.
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Možnosti vedení klubu byly v tu dobu
zásluhou ekonomicky movitých partnerů značné, proto se při tvorbě obměněné soupisky ještě víc přitlačilo.
Přišly mezinárodně respektované plejerky české i zahraniční, kvalitou nabušené družstvo převzal renomovaný
2QUVWRPÚ×UVWR
trenér Miroslav Čada – a vítězná jízda
\VQRRQ\KE
mohla odstartovat. Nakonec trvala
dlouhých deset let (2009 až 2018), Finanční zázemí vékáčka ale s přibýv jejichž průběhu prostějovské volej- vajícím časem pomalu sláblo, tudíž
balistky získaly deset mistrovských ti- od léta 2018 bylo nutné přistupovat

tulů za sebou (!) a vytvořily tím nový
rekord bezprecedentního rozměru.
K tomu jen tak mimochodem přidaly
stejný počet národních pohárů, čtyři
Česko-slovenské, triumf ve Středoevropské lize (2011) a pravidelnou účast
v evropské Champions League, tedy
v nejvyšším poháru starého kontinentu. Kde dokázaly porážet i nejsilnější
soupeře z absolutní špičky a několikrát postoupit do play-off, což byly
v dané konkurenci ohromné počiny.
Celkově se bez jakéhokoliv přehánění
zrodila zlatá éra!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

LIBEREC, PROSTĚJOV Vstup do
semifinálové série UNIQA extraligy
žen ČR 2021/22 vyšel prostějovským
volejbalistkám fantasticky. Úvodní
sadu prvního duelu sice prohrály v těsné koncovce, ale počínaje druhým
setem absolutně opanovaly libereckou palubovku a překvapivě jasným
způsobem zaknihovaly triumf číslo
jedna! Znamená zápasové vedení,
které může tým VK zvýšit při druhém
utkání doma ve středu 6. dubna od
18.00 hodin v Národním sportovním
centru PV.
Začátek střetnutí byl naprosto vyrovnaný,
při oboustranně dobré přihrávce kralovaly
útoky. První minibrejk se povedl vékáčku (ze 7:7 na 7:9), ale chvíli poté účinně

zapodávala Olga Skrypak a domácí družstvo otočilo z 8:10 na 11:10. Pasáž malých
zvratů pak pokračovala dál (11:12, 13:12,
13:14), načež kvalitně hrající Hanačky
tažené Klárou Faltínovou udržovaly těsné
vedení. A právě při servisu skvěle zakončující smečařky odskočily třemi získanými
výměnami za sebou na 17:20, aby soupeřky oplatily hlavně zásluhou nahrávačky
Skrypak ještě razantnějším způsobem. Hostujícím plejerkám odešel
příjem, opakovaně chybovaly a v jediném postavení přišly sérií sedmi
inkasovaných bodů
o celou zahajovací část
- 24:20. V závěru ještě
bojovaly, leč bylo pozdě
– 25:22 a 1:0.
Hned zkraje druhého
dějství dala Simona
Bajusz dvě esa, Karin
Šunderlíková dva zdařilé útoky a kouč Gálík si
musel brát oddechový
čas. Ani ten nepomohl,
prostějovský mančaft
řádil jako tajfun - 0:7!.
Do správné provozní teploty se zahřála
zejména
slovenská
univerzálka,
šňůru
povedených podání
připojila její smečařská
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5R]KRGÿtVelinov a Marschner.
þDV99 minut.
'LYiFL 385.

krajanka Karolína Fričová a kompletní
skvadra VK odváděla super výkon. Zatímco zaskočené Severočešky zle tápaly,
nabíraly stále výraznější manko. Drsně je
ponořila ještě hlouběji pod vodu Šunderlíková svými smečovanými dělovkami ze
servisu, světelná tabule rázem ukazovala
4:19! Navíc ani to nebylo vše a totálně
jednoznačná sada dospěla k jednocifernému debaklu – 8:25 – 1:1!!
Pro zbytek mače ale tento šok nemusel
nic zásadního znamenat, startovalo se
vlastně znovu od nuly. Dokumentoval to
rovnocenný úvod třetího dílu (5:4), než
přišel nový úder Čadových svěřenkyň.
Tentokrát perfektně podávala Bajusz
a zrodil se menší trhák na 6:10. Vzápětí se
kolektiv Dukly vzpamatoval (9:10), jenže
hned pak zase nedokázal čelit soustředěnému tlaku rozpumpovaného protivníka

- 9:14. Děvčata ze srdce Moravy nabízela
svým bouřlivým fanouškům, kteří vážili
cestu na druhý konec republiky, úžasnou
podívanou. A extrémní měrou dominovala – 13:25 a 1:2!
Slibně vypadal také vstup do čtvrtého
oddílu, kde Prostějovanky neustávaly ve
své výborné produkci (1:3, 4:8). Držely
dostatečně přesný příjem, zakončovaly s vysokou úspěšností včetně častého
ohrávání libereckých bloků, a jakmile se
soubor okolo Nikoly Kvapilové trochu
přiblížil (ze 6:8 a 9:13 na 11:13), okamžitě reagovaly (6:10, 11:15). Dukla tak pořád ztrácela. A byť pro ni nepříznivý průběh ještě jednou zdramatizovala (16:18),
úplně poslední slovo měl skvělý hostující
ansámbl ze 17:19 na 17:22). O chvíli později už nastal konec v jeho režii – 20:25
a 1:3!!!
(son)

/,%25*/©.sWUHQÅU'XNO\/LEHUHF
„Dobře jsme otočili koncovku vyrovnaného prvního setu, ale místo aby nás to zdravě nakoplo,
úplně jsme přestali hrát. Od druhé sady byl náš výkon velice špatný, naopak Prostějovu se hodně
dařilo a měl jasně navrch. Ve čtvrtém setu jsme se ještě zvedli, rozjetý soupeř si to však už pohlídal.“
0,526/$9¤$'$sWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„Dobře jsme hráli hned od začátku, ale při vedení 20:17 v úvodním setu nám nevyšlo jedno
postavení, kdy Liberec zatlačil servisem a vývoj otočil. Vůbec jsme se tím však nenechali zviklat,
do druhé sady vstoupili sedmibodovou šňůrou. A od té doby až do konce byl náš výkon vynikající, zcela jsme dominovali.“
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Úvodní semifinálový duel?
Úchvatný výkon vékáčka!

0¾UVWRFQOKPCPEG
CNGVPCXTEJQNW

Po úspěších lačnící nováček mezi tuzemskou elitou s nově poskládaným
a dostatečně silným hráčským kádrem od počátku extraligové sezóny
2007/08 potvrzoval své ambice. Slavně ovládl Český pohár, když v domácím finále jasně porazil Olymp Praha,
a přidal stříbro v Česko-slovenském
poháru. Úplný závěr nejvyšší soutěže
ČR však nezvládl. Nejprve v semifinále po obřích derby dramatech vypadl
těsně s Olomoucí, poté prohrál i sérii
o bronz s KP Brno. A zbyly na něj pouze nepopulární brambory.

20032010487

VPHêDĆND  3DYOD 0HLGORY¿ VPHêDĆND  3HWUD .RæRXxNRY¿ EORNDĆND 
D0LFKDHOD%HU¿QNRY¿ XQLYHU]¿OND QHQDVWRXSLO\
35č%÷å1§32ą$'«SRGOHSUĎPøUX]Q¿PHN.DUROËQD)ULêRY¿6LPRQD
%DMXV]5DTXHO/ÔII.DULQjXQGHUOËNRY¿$GÇOD6WDYL
QRKRY¿.O¿UD)DOWËQRY¿.DWHĆLQD.YDSLORY¿0DUWLQD
0LFKDOËNRY¿.O¿UD'YRĆ¿êNRY¿3HWUD.RæRXxNRY¿
0LFKDHOD6PRONRY¿0LFKDHOD%HU¿QNRY¿*DEULHOD.RS¿êRY¿
$QGUHD3ËFKDORY¿

BYLI JSME
U TOHO

4. dubna 2022
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ŽENY VK SE VRACÍ

WWW.VECERNIKPV.CZ

PROSTĚJOV Patnáct let klubové existence letos dovršuje místní
volejbal pod hlavičkou VK Prostějov. V roce 2007 vznikl ambiciózní projekt zdejší marketingové agentury TK PLUS mající za cíl
pozvednout týmový sport pod vysokou sítí v Prostějově na úplný
LIBEREC – PROSTÌJOV
tuzemský vrchol ženské kategorie. Na víc než jednu dekádu se
to skutečně povedlo, ovšem v předchozích sezónách šla úroveň
.O¿UD)DOWËQRY¿ VPHêDĆND 
6LPRQD%DMXV] QDKU¿YDêND 
.DULQjXQGHUOËNRY¿ XQLYHU]¿OND 
5DTXHO/ÔII EORNDĆND 
postupně dolů. Aby se během aktuálního ročníku zase zvedla.
$GÇOD6WDYLQRKRY¿ OLEHUR 
.DWHĆLQD.YDSLORY¿ EORNDĆND 
Pojďme si alespoň krátce zrekapitulovat cestu oddílového áčka
.DUROËQD)ULêRY¿ VPHêDĆND 
1HKRGQRFHQ\ .O¿UD 'YRĆ¿êNRY¿ QDKU¿YDêND  0LFKDHOD 6PRONRY¿ jeho dosavadní historií až k současnosti.

HODNOTÍME komu semduanøielo
a ko
HRÁÈKY

Spektakulární výkon odvedla slovenská univerzálka
ve službách prostějovských volejbalistek od druhého
setu zahajovacího duelu semifinálové série UNIQA
extraligy žen ČR 2021/22. Úvodní sada včerejšího
střetnutí v Liberci se Karin ještě tolik nepovedla, ale pak to úžasně rozjela. A svými
29 body při celkové užitečnosti +19 (!)
dokormidlovala Hanačky k nádhernému vítězství. Netřeba nic dalšího dodávat, od Šunderlíkové to byla naprostá
paráda!

.$5,1h81'(5/©.29

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

VOLEJBAL
WWW.VECERNIKPV.CZ

Před desátou hodinou se v přízemí
prostějovské radnice sešly na dvě
desítky lidí, kteří se na prohlídku
věže buď telefonicky objednali, nebo
přišli jen tak náhodou. Prohlídku si
tak užili všichni, včetně Večerníku.
„Věž prostějovské radnice je vysoká
šestašedesát metrů, my se dostaneme do výšky sedmačtyřiceti metrů,
tedy až na nejvyšší možnou vyhlídku, kde jsou instalovány i dalekohledy,“ informovala zájemce o první
části akce Brány památek dokořán

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Lenka Gartnerová, pracovnice turistického informačního centra prostějovského magistrátu. Ta následně
návštěvníky zavedla až do prostor
nad obřadní síní, kde se nachází
vstup do věže. V ní je už několik let
díky dotacím z regionálního operačního programu vytvořena bohatá
expozice pro návštěvníky, a to z historie i současnosti radnice. Přístupný je pochopitelně i hodinový stroj
a orloj, který je jedním z pouhých
čtyř v celé republice.
Účastníci sobotní prohlídkové akce
mohli pomalu po točitých schodech
vystoupat až do místa, kde je umístěna hlavní vnitřní vyhlídka. „Každá
výšková úroveň věže umožní měnící
se výhled na město a jeho nejbližší
okolí. Na té nejvyšší a pro veřejnost

PROSTĚJOV Také statutární město Prostějov se připojilo k celonárodní akci BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN. Série tří prohlídkových
akcí byla zahájena uplynulou sobotu dopoledne, kdy na dvě desítky zájemců využily možnosti vystoupat do věže prostějovské
radnice a z výšky 47 metrů si užít krásného výhledu. A nejen to.
Průvodkyně dala účastníkům možnost nahlédnout také do všech
prostor radniční věže, kam běžně lidé přístup nemají. Návštěvníci
si ze zájmem prohlédli například muzeem zapůjčený 200 let starý
hodinový stroj, ale i ten o sto let mladší, který pohání současné
hodiny prostějovské radnice.

vs.
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3x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Žáci ze Základní
umělecké školy Vladimíra Ambrose připravili pro obyvatele
z Domova seniorů Prostějov v Nerudově ulici hudební vystoupení.
Tento čtvrtek 7. dubna jim zpříjemní dopolední čas, začátek vystoupení je plánován od půl deváté. Účinkující představí
hned několik hudebních nástrojů, na
klavír, housle, klarinet či saxofon zahrají líbivé melodie jako Vltava, Melancholický valčík, Hrály dudy u pobudy
nebo na Nebe na zemi. Na závěr se posluchači dočkají skladby Karla Hašlera
s doprovodem pana Smutného.
Program bude bohatý, klienty domova jistě potěší bohatý repertoár
skladeb.
(šín)
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jjaká
aká byla
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prohlídka
rohlíddka radniční
r dniičnní věže…
ra
věžže…
…

čený hodinový stroj, jehož stáří se
odhaduje na 200 let. „Vůbec nelituji, že jsem s dětmi přišla, byla to
krásná prohlídka. Ve věži jsem nikdy nebyla, a když jsem se vždycky
na radnici dívala z náměstí, nepřišlo
mi, že může být svrchu tak krásný
výhled,“ svěřila se Večerníku jedna
z účastnic sobotní akce. Ta další,
v rámci celonárodní akce Brány
památek dokořán, je na pořadu už
tuto sobotu, kdy si zájemci mohou
.GPMC)CTVPGTQX¾\VWTKUVKEMÆJQKPHQTOCéPÊJQEGPVTC\CXGFNCP¾XwV÷XPÊM[CMEGCåFQPGLX[wwÊJQOQåPÆJQDQFWTCFPKéPÊ prohlédnout veškeré prostory NáX÷åGMVGTÚLGRąÊUVWRPÚ
Foto: Michal Kadlec rodního domu a divadla.
poslední přístupné vyhlídce ve výšce věží, která kromě jiného nabízí
V sobotu vzhùru do Národního domu
47 metrů jsou dalekohledy, kterými pohled na hodinový stroj, ciferník
můžete pozorovat Prostějov. Pokud hodin o průměru čtyř metrů, vý- V rámci celonárodní akce Brány památek dokořán připravil magistrát druněkdo trpíte závratí, nestyďte se a zů- stavku dětských kreseb prostějov- hý díl komentovaných prohlídek už na sobotu 9. dubna! V 11.00 hodin
staňte uvnitř věže,“ usmála se při ské radnice a také cenné historické začne prohlídka secesní perly Prostějova Národního domu a také divadla.
této výzvě k návštěvníkům prohlíd- artefakty, které byly také nalezeny Sraz všech zájemců je v uvedený čas u vchodu do divadla a zájemci o tuto
ky Lenka Gartnerová. Ta postupně při nedávné rekonstrukci radnice. komentovanou prohlídku se mohou předem objednat na telefonním čísle
všechny provedla celou radniční Návštěvníky zaujal i muzeem zapůj- 582 329 603.
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Návštěvníci si užili krásného výhledu na město a okolí

PROSTÌJOVANÉ VYSTOUPALI DO
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vizitka

narodila se 4. 9. 2003 ve Vyškově
krasojezdkyně oddílu TJ Stavební stroje
Němčice nad Hanou
✓ studentka 4. ročníku Gymnázia Kojetín
✓ začala jezdit v roce 2010
✓ mimo krasojízdu ráda posiluje, jezdí na kole nebo bruslích a cvičí
✓ mezi největší úspěchy patří 2. místo na ME ve Švýcarsku
v kategorii dvojic a 6. místo v kategorii juniorek jednotlivců (2021)
✓ několikanásobná mistryně ČR v kategorii dvojic, mistryně ČR
v kategorii juniorek jednotlivců (2021)
✓ Král cyklistiky kategorie elite ženy (2021) a zápis do České knihy
rekordů (2020, 2021)
Zajímavost: ráda zkouší nové věci, chtěla by prožít skok padákem…

MICHAELA VOSIČKOVÁ

-FQO÷NCODKEG
na extraligu?

✓
✓

složitějším. To jsem si tak nepředstavovala. Takže měla jsem jednou období,
kdy mi to fakt nešlo, to bylo asi čtyři
roky, co jsem jezdila. A to jsem fakt
chtěla skončit, byla jsem naštvaná, že
mi nic nejde. Doteď je to ale úžasný
pocit, když člověk i po té delší době
může o cviku říct, že jej umí a skutečně
jej zvládl…“
yy Jak hodně je třeba trénovat, aby
se člověk dostal na evropskou úroveň? V čem nejvíce spočívá samotná příprava?
„Je to hodně individuální. Hodně záleží na tom, jestli máte přirozený talent,
nebo jste ten typ dříče. O sobě si myslím, že jsem ten typ, co musí hodně
makat, aby se někam dostal. Trénuji
třikrát týdně. Dříve jsem trénovala
i čtyřikrát týdně, když jsem se chtěla
dostat na evropskou úroveň. Ale ona
je to hodně složitá otázka celosvětově.
Třeba v Německu je ten sport brán
úplně jiným způsobem. Děcka tam
trénují jinak, déle, lépe. Sport tam
berou na vyšší úrovni než tady v Česku, kde je brán jako koníček. Není to
olympijský a známý sport. Je to tedy
hodně individuální. Je to hodně o kaž/+%*#.#
dém člověku, o tom, zda chce, nebo
jej dělá jen proto, že musí. To pak ani
51$'%-¦*1
nemá moc cenu.“
yyTo je vidět, pozná se to...
„Přesně, to se pozná. Určitě ale není
dobré trénovat každý den. Protože my,
když se učíme nové cviky, se musíme
otlačit v některých partiích těla. Není
to tedy tak jednoduché, tělo si musí
zvyknout. Takže trénovat a přetěžovat tělo v určitých částech taky není
dobře.“

yy U tréninků jde o cviky „pouze“
na kole? Nebo je zde i něco jen na
balanc?
„Trénink, který míváme, je jen práce
s kolem. Občas se dělají i planky na
posílení těla. Jinak primárně je devětadevadesát procent tréninků na kole.
Zbytek je o individualitě. Pokud člověk
chce, pracuje na sobě i mimo trénink.
Můžu říct, že já i sestra trénujeme hodně i mimo trénink. Chodíme běhat,
cvičíme doma. Ono se to podle mě
pozná i na kondici a na tom, že je vidět,
kdo cvičí i jinak než jen na kole. Já třeba
nejezdím na takové úrovni, aby to byla
pro mě maximální fyzická zátěž. Takže
ty tréninky jsou primárně na kole.“
yyJaké jsou vaše největší dosavadní
úspěchy a splněné sny?
„Největší cíl a určitě i největší sen se mi
splnil minulý rok na mistrovství Evropy ve Švýcarsku, kde jsme za dvojice
s Alčou Florovou získala druhé místo.
Mým snem bylo vyhrát medaili na
Evropě. A tentokrát se to splnilo. Sama
za sebe jsem pak byla šestá, což jsem
nečekala, taky jsem byla spokojená.
Mám pak několik výher za Východoevropský pohár. A minulý rok jsem vyhrála MČR v kategorii juniorů. Bylo to
poprvé, co jsem získaly titul mistryně
republiky za jednotlivce, ne za dvojice.
Mimo závody jsem vyhrála královnu
cyklistiky v kategorii Elite ženy. Dva
roky po sobě jsem udělala český rekord
s Alčou Florovou.“
yyTo je slušná zásoba úspěchů…
(smích) „Když to řeknu blbě, tak už
si to potom člověk nepamatuje, medailí mám už celkem sbírku. Největší
úspěchy ale byly na Evropě. A pak ty
úspěchy mimo krasojízdu.“
yyKam vůbec medaile dáváte?
„Už dlouhou dobu doma prosím o novou poličku, protože je nemám kam
dávat. (úsměv) Na skříňku už se nám
to společně nevejde, protože ségra taky
dost vyhrává. Mám to tedy navěšené
na trámu nad postelí. Další pak vedle
postele, a když do nich večer kopnu,
vzbudím se opravdu hodně rychle.“
(smích)
yy Vaše sestra taky závodí, táta je
zase organizátor. Jaké to je být v klubu, kde působí polovina rodiny?
„Myslím si, že to je moc hezké. Je to
fajn pocit, když máte kolem sebe rodinu. Tím, jak míváme tréninky, tak můj
denní harmonogram je škola a trénink.

Po něm, protože maturuji, tak se učím.
S rodinou se tolik nevídám. A když táta
jezdí odmalička s námi na všechny závody a mamka taky často, pokud se tedy
vešla do auta, protože jsme vozili i jiné
děti. Ale když jsou závody v Němčicích,

Asi nikdo nezapomene, co se stalo, když jsem jela
na závody do Maďarska. Tehdy jsem si ještě chystala
věci na poslední chvíli a ráno ve skříni vzala první
černou věc, co jsem viděla. V domnění, že jsou to legíny.
Pak jsem měla jet a já zjistila, že jsem si vzala sukni.
Pro mě to byl jeden z největších šoků v životě. Ostatní
v šatně padli smíchy. Já si úplně představovala, jak jedu
v sukni, že mi to třeba přinese body navíc. Nakonec mi
ale půjčil legíny nějaký Maďar. Na to dodnes vzpomínáme.
Od té doby si vše chystám s předstihem…

ZAUJALO NÁS

yy Jaké byly vaše začátky se sportem? Jak jste se ke krasojízdě vůbec
dostala?
„Úplně první začátky byly nějakých
dvanáct let zpátky. A dostala jsem se
k tomu náhodou. Babička šla vyhlásit
jednu soutěž krasojezdeckou, která
tehdy v Němčicích byla. Já u ní tehdy
přespávala a šla jsem se tam podívat
s ní. A vlastně díky tomu jsem to viděla
a přidala se. Do tohoto sportu jsem se
na první pohled zamilovala. Bylo to
neskutečné, co na tom kole závodníci
předvádí, co se dá zvládnout. Předtím
by mě to nikdy v životě nenapadlo.
Velice jsem si přála to umět, být taky
taková jedinečná. Mně se ten sport zalíbil hlavně originalitou.“
yy Krasojízda už v Česku není tak
rozšířená a nejde o masový sport...
„Přesně tak. Je to málo známý sport a fakt
by mě nikdy předtím nenapadlo, že by
šlo jezdit po zadním kole nebo stát na
řídítkách. Opravdu. Pro mě to v ten moment bylo něco neuvěřitelného a chtěla
jsem to taky umět. A ty začátky, to bylo
asi jako s každým sportem. Úspěchy
nebyly hned, trvalo to dlouho a nevím,
postupně jsem se posouvala v řadě od
konce čím dál blíže ke stupni vítězů. Čím
více jsem se posouvala, tím větší motivaci
jsem pak měla. Už jen kousek a medaile
bude moje, říkala jsem si.“ (úsměv)
yyTo musel být úžasný pocit zvládnout některý z prvních cviků?
„To určitě byl. Akorát byl problém, že
jsem do toho šla s tím, že budu hned
jezdit na zadním kole. A ono to nejde
tak rychle. (směje se) Člověk se k tomu
musí dopracovat postupně, začít s lehčími cviky a postupně se posunout ke

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

PROSTĚJOV Spousta úspěchů,
za kterými je ale také ohromné
množství práce a úsilí. Tím se
může pochlubit rodina Vosičkových, která se v Němčicích nad
Hanou už více než deset let věnuje
krasojízdě. Ta krásně snoubí sport
a umění a dokáže upoutat pozornost tím, co vše je na kole vlastně
možné. Mezi (nejen) českou špičku pak patří Michaela Vosičková
(na snímku), osmnáctiletý odchovankyně němčické krasojízdy
a nyní už reprezentantka, která
míří tradičně vysoko.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Reprezentantka Michaela Vosičková
vzpomíná na začátky
i legínový šok v Maďarsku

1.
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tak je na nich opravdu celá
rodina – mamka pomáhá
v bufetu, táta organizuje a já
se sestrou děláme drobnosti
kolem. Třeba sestra pouští
hudbu, já stopuji čas malým
dětem. Hlavně ale závodíme. (smích) Od doby, co jsme
začali jezdit, tak se k tomu dostala celá
rodina.“
yy Nestává se, že se případné spory
ze sportoviště přenesou domů?
„Do domácnosti ne. Ale čím jsem starší,

tak už bych chtěla mít, když to řeknu,
i prostor. Když jdu na závody,
tak jsem ráda, že mě rodina podpoří.
Jsou ale i chvilky, kdy bych byla ráda
sama, měla čas na kamarády a podobně. Když jsem byla malá, tak jezdilo
hodně menších dětí, a my jsme třeba
jeli ve volném čase do ZOO. Nyní,
když to tak řeknu, se nám do toho rodiče nepletou. Když se chtějí jet někam
podívat, najdou si tam nějaký program
a zábavu. My se známe nejen v klubu,
ale celkově v té krasojízdě jsme jedna
rodina, protože těch oddílů není tolik.
Ze všech klubů jsou tam pořád ti samí
lidé a na závodech je rodinná, přátelská
atmosféra.“
yy Krasojízda zaujme pozorovatele
i tím, že se zde během závodu odečítají body na tabuli. Není to pro
závodníka demotivující?
„Je a hodně. Záleží ale, jak se k tomu
člověk postaví. Ze začátku byl pro mě
největší problém, že na velké tabuli je vidět, jak se body odčítají. Největší chybou
pro závodníka tak je dívat se na tu tabuli.
Hrozně to člověka znervózní, ví, jak na
tom zhruba je. A to je chyba. Já jsem už
naučená, že se soustředím jen sama na
sebe, na jízdu a na to, abych zajela vše,
jak si představuji. Nejhorší, co můžu říct,
je pro mě, když jedu fakt pěknou jízdu
a mířím za rekordem. A nakonec spadnu
z nejjednoduššího cviku. Takové náhody se ale stávají. Během vteřiny je rekord
pryč, bohužel se to občas stane. Když
jsem ale měla jet poprvé na mistrovství
Evropy, drtili mě hodně kvůli provedení.
‚Nevadí, že spadneš, to se prostě stane.‘
Ale nabádali mě, abych měla propnuté
ruce, byla zpevněná, dávala si na to pozor.
Díky tomu jsem se hodně zlepšila. A už
to beru trochu jinak.“
yy Během závodů se určitě stanou
občas kuriózní a vtipné momenty.
Je nějaký, na který po letech vzpomínáte?
„No, nikdo asi nezapomene, co se stalo,
když jsem jela na závody do Maďarska.
Tehdy jsem si ještě chystala věci na poslední chvíli. A to byl moment, kdy jsem
se to odnaučila. Ráno jsem ve skříni
vzala první černou věc, co jsem viděla.
V domnění, že jsou to legíny. Přijeli
jsme do Maďarska, měla jsem za chvilku jet a já zjistila, že jsem si vzala sukni.
(smích) Pro mě to byl jeden z největších
šoků v životě. Ostatní v šatně padli smíchy. Já si úplně představovala, jak jedu
v sukni, že mi to třeba přinese body navíc. Nakonec mi ale půjčil legíny nějaký
Maďar. Na to nikdo od nás nezapomene a dodnes na to vzpomínáme. Od té
doby si vše chystám s předstihem.“

PRÁCE“
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zapsal 38 bodů (11+27) a přidal dalších 7 v play-off, kde byl druhým nejproduktivnějším hráčem Jestřábů.
Kromě Nováka už je však nutno
opravdu jen spekulovat. Je vysoce
pravděpodobné, že zůstane brankářská dvojka Ondřej Bláha s Martinem
Altrichterem. Když dostali možnost,
podávali kvalitní výkony. A tým drželi. Navíc si sedli i lidsky, znají své
role a umí si vyhovět. Obdobné platí
i u Robina Staňka, který má na Hané
rodinu, či o Jiřím Klimíčkovi, pokud
neodejde do extraligy. Vedení by
mohlo mít dále zájem i o Davida Valu
nebo Miloslava Jáchyma. Z útočníků
může teoreticky do extraligy odejít
duo Jáchym–Mrázek, pokud už tedy
dokonce nemají podepsanou smlouvu jinde. I přesto, že s Janem Klozem
se má teprve jednat, je to další adept
na setrvání, podobně třeba Jan Štefka
či Tomáš Jiránek. Co ale trvale zraněný Martin Dubský? Nebo minimálně
vytížený Podlaha s Janečkem? Zde
jsou dost výrazné otazníky. A nejen
u nich. S kariérou se rozhodl skončit
Adam Havlík, nejistá je budoucnost
Koblížka a dalších. Co se týče příchodů, kolem nich je ještě větší ticho…

Bilance:

%
%

branek

Robin Stanìk +3

1HMOHSvÉVWDWLVWLND

Jiøí Klimíèek 6 (0+6)

1HMSURGXNWLYQÈMvÉREU½QFH

Patrik Husák, Jiøí Klimíèek,
Tomáš Jáchym – 6 DVLVWHQFÉ

1HMOHSvÉDVLVWHQW

Jan Kloz – 5

1HMOHSvÉVWÔHOHF

Tomáš Jáchym 8 (2+6)

1HMSURGXNWLYQÈMvÉKU½Ä

873

INDIVIDUÁLNÍ

3UÕPÈUQ½Q½YvWÈYQRVWGRPD: 1

3RÄHWVWÔHOSURWL: 419

3RÄHWVWÔHOSUR: 330

UbránìnáRVODEHQÉ: 75,34

Ondøej Bláha
– 11 zápasù,
500 minut

1HMY\WÉzHQÈMvÉEUDQN½Ô

Adam Havlík
– 257,47 minut

1HMY\WÉzHQÈMvÉKU½Ä

Petr Mrázek – 34

1HMÄDVWÈMvÉVWÔHOHF

WUHVWQÙFKPLQXW

Jan Štefka 28

1HMY\OXÄRYDQÈMvÉKU½Ä

522

Jméno

Jméno

Jáchym Tomáš
Novák Martin
Mrázek Petr
Kloz Jan
Jiránek Tomáš
Štefka Jan
Švec Marek
Rudovský Jan
Beránek Petr
Račuk Marek
Jelínek Šimon
Janeček Michal
Podlaha Josef
Koblížek Tomáš

Jméno

Klimíček Jiří
Husák Patrik
Havlík Adam
Staněk Robin
Zajíc Josef
Vala David
Krejčí Petr
Jáchym Miloslav

12
12
12
12
10
12
11
8
11
3
11
5
8
12

Zápasy

10
12
12
10
7
11
5
6

Zápasy

500
241

Zápasy Min.

Bláha Ondřej
11
Altrichter Martin 5

2
3
3
5
4
4
3
2
2
0
2
0
0
0

6
4
4
1
2
2
1
2
2
4
0
1
1
0

A

-4
-5
-9
-5
+1
-7
-3
+1
-6
+2
-4
0
-4
-4

ÚTOÈNÍCI
+/G

A

6
6
4
1
1
1
0
0

4
2

0
0
1
1
0
0
0
0

0
-8
-8
+3
-5
-3
-2
-3

OBRÁNCI
+/G

5
1

BRANKÁØI
V
P

8
7
7
6
6
6
4
4
4
4
2
1
1
0

Body

6
6
5
2
1
1
0
0

Body

87,5%
89,1%

2
0
14
10
9
28
9
6
10
0
0
0
0
8

TM

4
23
12
8
4
6
12
6

TM

4,20
3,73

Úspìšnost Prùmìr

všechno je jednou poprvé… Potom už
bylo jasné, že nám půjde jen o to zápas
dohrát se ctí, aby nám nedali 0:12. Ale
myslím si, že potom jsme si k tomu něco
řekli a víceméně jsme zbylé třetiny odehráli jako vyrovnaný soupeř.“
ƔƔCo z okamžiků nebo situací vám
nejvíce po skončené sezóně utkvělo
v paměti?
„Tak těch situací je více. Určitě emocionální situací byl gól Litoměřicím
v situaci pět na tři, který rozhodl o postupu. Na to budu rád vzpomínat.“
ƔƔ Je už jasné, zda u týmu budete
působit i v další sezóně?
„Jasno není. Bude se vědět nejbližší
týden. Vůbec nevíme, co a jak. Pan
majitel by se měl vrátit v pondělí čtvrtého dubna a od té doby úřadovat.
Bude nám asi volat a pak s námi řešit
budoucnost.“

LHK Jestøábi Prostìjov
v play-off 2021/2022

Statistiky

ƔƔCo kromě zdraví ještě proti Vsetínu rozhodovalo?
„Určitě domácí prostředí, které hráčům
udělalo dva body. A taky to, že měli tým
víceméně pohromadě, odehráli o dva
zápasy méně. A i poslední zápasy v základní části nehrál Vsetín úplně nadoraz. Asi více síly, dále domácí prostředí,
které je na české prostředí extrémní.
Taky měli samozřejmě zraněné a nemocné. Rozhodla ne tak kvalita, ale celkově větší počet zdravých hráčů.“
ƔƔ Jaká byla před pátým zápasem
se Vsetínem v kabině atmosféra?
„Bojovná, každý to chtěl urvat. Nikdo
si ještě nechtěl připouštět konec. I když
jsme tam nastoupili ve třech lajnách, přičemž z šesti beků byli tři útočníci, navíc
někteří toho moc v sezóně neodehráli. Určitě jsme je chtěli potrápit. První
třetina ale 0:7, to jsem ještě nezažil. Ale

Sezóna byla turbulentní. Stejně tak jsme mohli
skončit bez play-off nebo v horším případě
i v baráži. Naštěstí se to otočilo na správnou
stranu, a tak se dá hodnotit jako úspěšná...

být. Samozřejmě Vsetín hrál výborně.
Ale tam byla polovina lidí nemocných,
zraněných, nebo po zranění. Chodilo
se na kapačky, dávali jsme se dohromady ze dne na den.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz/

3UÕPÈUQ½Q½YvWÈYQRVWYHQNX: 2

TÝMOVÉ
4–2–0–6

9\XzLWÉSÔHVLORYHN: 24,14
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Skóre: 32:52
Zápasy:

Momentálně je ale v týmu u každého
vnitřní spokojenost a klid.“
ƔƔDá se říct, že po sérii s Litoměřicemi už týmu chyběly síly?
„Tak to bylo jednoznačné. Protože hráči se Vsetínem hráli přes
práh bolesti, bylo tam enormní
napětí. Už i v základní části
ale. Zápasy, které jsme museli vyhrát, abychom se
dostali do play-off, byly
jakoby v rámci vyřazovací části. Potom přišel
strašně těžký trojzápas
s Kolínem. Litoměřicemi to vyvrcholilo. Spousta
kluků byla rozbitá, hráli se sebezapřením. Spadlo z nás to emoční pnutí, že
bylo super porazit Litoměřice, svazový
projekt. Potom už to asi ani mentálně
nebylo v takovém stavu, v jakém mělo

Play-off 2021/2022 Jestøábù v èíslech:

ƔƔJak byste zhodnotil sezónu?
„Samozřejmě semifinále je naše splněné přání. Možná ne tak cíl, ale přání. Jsem moc rád, že se to povedlo.
Sezóna byla turbulentní. Stejně tak
jsme mohli skončit bez play-off nebo
v horším případě i v baráži. Naštěstí se
to otočilo na správnou stranu, a tak se
dá hodnotit jako úspěšná.“
ƔƔ Jaké jsou nyní s odstupem času
pocity ohledně ročníku?
„Spíše si všichni oddechnou, odpočinou. A připraví se na další sezónu,
u které tedy vůbec nevíme, co přinese.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Byl jednou z mnoha nových tváří prostějovských Jestřábů.
Na Hanou přišel loni v létě, když se rozhodl skončit ve Frýdku-Místku.
Vlastimil Wojnar (na snímku) s sebou přinesl do Prostějova zkušenosti
s trénováním dospělých i mládeže. Poprvé si zároveň vyzkoušel roli asistenta trenéra v dospělém hokeji. A premiéra se vydařila, s LHK došel až do
semifinále, nakonec nestačil na Vsetín. Jak se ale nyní ohlíží za play-off i za
sezónou čtyřiačtyřicetiletý asistent hlavního trenéra Aleše Tottera?

OLWRYDOY\őD]HQtDVLVWHQWWUHQpUD9ODVWLPLO:RMQDU

Å632867$./8.Ţ%</$52=%,7É´

Michal SOBECKÝ

uveřejnění těchto jmen,“ konstatoval
trenér Jestřábů Aleš Totter. Ostatně
ani u něj, ani u dalších členů realizačního týmu zatím rovněž není úplně
jasno.
Večerník se proto musí uchýlit ke
spekulacím. Kromě jednoho jména,
které se zdá být jisté, kapitán Martin
Novák by měl pokračovat dále. „Mám
podepsanou víceletou smlouvu. Pokud tedy nebude mít vedení jiný názor, zůstávám v týmu,“ konstatoval
v nedávném exkluzivním rozhovoru.
„Máme několik hráčů podepsaných U Jestřábů prožil úspěšnou sezónu.
z ledna. Zatím ale není domluva na Třiatřicetiletý útočník v základní části

PROSTĚJOV Kádr přikrytý rouškou tajemství. To už prostějovští hokejoví fanoušci znají. Před loňskou
sezónou nebylo dlouho jasné, kdo
hrát za Prostějov bude. Spíše byly
novými zaměstnavateli exprostějovských hráčů oznamované odchody.
Nyní je situace podobná. Na úterní
tiskové konferenci tak nezaznělo
jediné jméno, s nímž se dá jistojistě
počítat i pro příští ročník 2022/2022.

Stačí nás kontaktovat:
608 960 042,
predplatne@vecernik.cz ,
Vápenice 19, Prostějov.

1.3991560
KčKč

3. Trenéøi v Pøerovì pokraèují

0G\TQXPCRQFCąGPQWUG\ÐPW\CUGDQW
OCLÊJQMGLKUVÆ2ąGTQXC<WDąKUGLGFPWFQ
DWRQJ[DQXCNKCåQMQNQOÊUVC&QMQPEG
MNWDO÷PKNVTGPÆTC2Q\F÷LKRCFNXGéVXTVHK
P¾NG EQå CNG D[N X\JNGFGO M RTčD÷JW
TQéPÊMWLGwV÷×UR÷EJ<NGRwGPÆXÚMQP[
VÚOWRQFPQXÚOKVTGPÆT[QEGPKNQKXGFGPÊ
4QDGTV5XQDQFCC2GVT&QéMCNVCMWVÚOW
RQMTCéWLÊKXRąÊwVÊUG\ÐP÷

2. Návrat Venkrbce

<RTXWUGJNGFCNC\F¾NQUGåGRQPGFQDTÆ
UG\ÐP÷XèGUMÚEJ$WF÷LQXKEÊEJDWFGRQ
MTCéQXCVPGFQDT¾UG\ÐPCKXG8UGVÊP÷2CM
CNG/CVQWw8GPMTDGERQQMą¾N0÷MFGLwÊRTQ
UV÷LQXUMÚMCRKV¾PUGRTQRTCEQXCNCåFQRTX
PÊJQ×VQMW#WM¾\CNUMX÷NQWHQTOW2T¾X÷
LGJQIÐN[FGHKPKVKXP÷2TQUV÷LQXRQVQRKN[

8GNMÚOwQMGOD[NT[EJNÚMQPGE.KVQO÷ąKE
XG X[ąC\QXCEÊ é¾UVK 8ÊV÷\ VÆ \¾MNCFPÊ
UMQPéKNRQéV[ąGEJ\¾RCUGEJU,GUVą¾D[
6QéGMCNCUKO¾NQMFQ+MF[åVGF[5VCFKQP
X P÷MVGTÚEJ \¾RCUGEJ FQOKPQXCN PG
FQM¾\CNOÊTPQWRąGXCJWRąGVCXKVXNGRwÊ
XÚUNGFM[6[RKEMÚD[NXVQOVQUO÷TWXÚUNG
FGM\×XQFPÊJQWVM¾PÊUÆTKG2TQUV÷LQX
PGD[NNGRwÊCNGGHGMVKXP÷LwÊ

1. Litomìøice vypadly brzy

NEJ události
Chance ligy

To je jednoznačně největší úspěch
Prostějova. Jestřábi se dlouho
nemohli radovat z tak vysokého
umístění. Základní část? Ano, v ní
docela nedávno tým skončil pátý
nebo šestý. To také není špatné.
Ve vyřazovací části ale opakovaně
vyhořel. Tentokrát ale ne a bylo
z toho semifinále!

Návrat
po 19 letech

Naděje nebyla velká, Vsetín vedl
3:1 v sérii, hrál doma, předváděl
skvělý hokej. Jestřábi se naopak
v obraně trápili a přijeli se značně
okleštěnou sestavou. Zbytky naděje vzaly za své už po pár minutách. Jestřábi třetinu prohráli 0:7.
To se často nestává.

První tøetina
se Vsetínem

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ

Takto komentoval trenér
;v|ং࢙0ৄ Ѵ; $o||;u =-h|ķ ৴;
lv;Ѵm࣒h|;u࣐ি|oࣂmझhruৄ0࣒_
rѴ-Ŋo==-rofb|7oo0u-mĺ

„Klobouk dolů,
že mě neposlali
někam...“

Výrok:

Tucet zápasů odehráli v play-off
Chance ligy hokejisté Prostějova,
z toho v polovině případů se radovali z vítězství.
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HOKEJ

KOLÍN – PROSTĚJOV 1:2

1. star: /CTVKP 0QX¾M  DQF[   UVCT ,CP -NQ\
DQF[ UVCT/CTVKP#NVTKEJVGT DQF 

VSETÍN – PROSTĚJOV 8:2

1. star: 2GVT $GT¾PGM  DQF[   UVCT ,CP iVGHMC
DQF[ UVCT2CVTKM*WU¾M DQF 

PROSTĚJOV – VSETÍN 3:8

1. star: 1PFąGL$N¾JC DQF[ UVCT#FCO*CXNÊM
DQF[ UVCT2CVTKM*WU¾M DQF 

PROSTĚJOV – VSETÍN 2:1 P

1. star: ,CP iVGHMC  DQF[   UVCT 2CVTKM *WU¾M
DQF[ UVCTiKOQP,GNÊPGM DQF 

VSETÍN – PROSTĚJOV 5:1

1. star: 2GVT /T¾\GM  DQF[   UVCT /CTVKP 0QX¾M
DQF[ UVCT1PFąGL$N¾JC DQF 

VSETÍN – PROSTĚJOV 5:0

1. star: 6QO¾w,¾EJ[O DQF[ UVCT/CTVKP#NVTKEJVGT
DQF[ UVCT/CTVKP0QX¾M DQF 

PROSTĚJOV – LITOMĚŘICE 6:5 P

1. star: /CTVKP 0QX¾M  DQF[   UVCT ,CP -NQ\
DQF[ UVCT2CVTKM*WU¾M DQF 

PROSTĚJOV – LITOMĚŘICE 6:5

1. star: 2GVT/T¾\GM DQF[ UVCT,CP4WFQXUMÚ
DQF[ UVCT6QO¾w,KT¾PGM DQF 

LITOMĚŘICE – PROSTĚJOV 7:3

1. star: 6QO¾w,KT¾PGM DQF[ UVCT4QDKP5VCP÷M
DQF[ UVCT1PFąGL$N¾JC DQF 

LITOMĚŘICE – PROSTĚJOV 2:4

1. star: 1PFąGL$N¾JC DQF[ 2. star:6QO¾w,KT¾PGM
DQF[ UVCT4QDKP5VCP÷M DQF 

PROSTĚJOV – KOLÍN 2:0

1. star: PKMFQ DQF[ 2. star: /CTGMiXGE DQF[ 
UVCT/CTVKP#NVTKEJVGT DQF 

PROSTĚJOV – KOLÍN 1:5

1. star:6QO¾w,KT¾PGM DQF[ 2. star:1PFąGL$N¾JC
DQF[ UVCT,QUGH<CLÊE DQF 

ZAUJALO NÁS

.GVQwPÊ RNC[QHH \CVÊO PGRąK
PGUNQQRTCXFWXGNM¾RąGMXC
RGPÊ 2ąGUVQ UG P÷EQ PCLFG
0CRąÊMNCF VQ åG FQ P÷L Xč
DGE PGRQUVQWRKNC 2QTWDC
0GDQUGOKHKP¾NGRTQ5QMQNQX
7 ,GUVą¾Dč PCQRCM \CUG VC
MQXÚORąGMXCRGPÊOPGD[NQ
VÚOFGMNCTQXCNVGPVQEÊNRąGF
UG\ÐPQW PCXÊE O÷N TQ\JQF
P÷ OWåUVXQ PC VQ CD[ UG
XUGOKHKP¾NGVÚOPG\VTCVKN
<CVÊO DG\ FTCOCVKEMÆ \¾
RNGVM[ UG VCM FQUV¾X¾OG
M RQUNGFPÊO ×éCUVPÊMčO
%JCPEG NKI[ MVGąÊ LUQW LGwV÷
XGJąG,KJNCXCC8UGVÊPVQVQ
HKP¾NG TQ\JQFP÷ PGDWFG
PWFKV # XNCUVP÷ LG VCM VTQ
EJW K QéGM¾XCPÆ 2ąÊLGOP¾
LG K O[wNGPMC PC HKP¾NG 2TQ
UV÷LQX,KJNCXC t PGOWUGNQ
DÚV\CUGVCMFCNGMQ<F¾UG
CNG åG U XÚLKOMQW 2TQUV÷LQ
XC C UPCF 2QTWD[ UG LGFP¾
Q LGFKPÆ FXC VÚO[ MVGTÚO
XNCUVP÷ CNGURQÿ VTQEJW LFG
QGZVTCNKIW
,KJNCXC X PÊ D[NC RąGF R÷VK
NGV[ .QPK RCFNC Cå PC RQ
UNGFPÊ EJXÊNK U -NCFPGO XG
XGNOK X[TQXPCPÆ UÆTKK 1V¾\

MQWLG\FCO¾MNWDRQVąGD
PÆHKPCPEGe8UGVÊPPCQRCM
RQUVWRFGMNCTWLGFGNwÊFQDW
(CPQWwM[ O¾ \¾\GOÊ D[
OQJNQ U QFąGPÚOC WwKOC
PGDQ PC XÚLKOMW RTQLÊV (K
PCPEG" 6Q UG WM¾åG 8ÚJQ
FQW 8UGVÊPC LG åG UG \FG
QHKPCPEGFQURQTVWPGOWUÊ
F÷NKV VQNKM XGNMÚEJ RTQHGUKQ
P¾NPÊEJ EGNMč 0GXÚJQFQW
RCMXGNKMQUVO÷UVC
# EQ QUVCVPÊ" ,GUVą¾DK D[
OQåP¾ GZVTCNKIQW PGRQ
JTFNK K MF[å \čUV¾X¾ \CVÊO
LGP UPGO 1 2QTWD÷ UG F¾
ąÊEV VQVÆå 5QMQNQX" 6GP LG
HCTOQW \ FCNwÊEJ VÚOč XG
X[ąC\QXCEÊEJ DQLč VCMÆ -Q
NÊPC(TÚFGM/ÊUVGM#PGQHKEK
¾NP÷K6ąGDÊé.KVQO÷ąKEGLUQW
CNGURQÿ QHKEK¾NP÷ CMCFGOKÊ
RTQ ONCFÊM[ DG\ RQUVWRQ
XÚEJ CODKE 5PCF LGwV÷
2ąGTQXKMF[åCPKXUQWXKUNQU
VK U PÊO UG Q PGLX[wwÊ UQWV÷åK
PGONWXÊ
<F¾ UG åG NGVQwPÊ OQåPQUV
RQUVWRW VCM \čUVCNC UMWVGé
P÷LGPPCHKPCNKUVGEJ

51$'%-¦*1

-FQO÷NCODKEG
na extraligu?
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Mezi hokejovými mantinely

Zatímco Litoměřice o tom nahlas mluvily, Prostějov spíše naznačoval a špital. V semifinále protiVsetínu se ale problém v podobě marodky projevil naplno. Mužstvo
z Hané si z Litoměřic odvezlo kromě odehraných zápasů také nachlazení, které
přerostlo ve vážnější zdravotní komplikace. K běžným únavám materiálu a zranění
se tak přidaly další zdravotní neduhy. Suma sumárum Prostějovu protiVsetínu chyběli například Marek Račuk, Jan Rudovský, Jiří Klimíček, Josef Zajíc čiTomáš Jiránek.
Jestli na něco Jestřábi skutečně v play-off doplatili, byla to početná marodka.

Enorm ní marod ka Jestøá bù

PRÁCE“

Kouč Prostějova byl rovněž dotazován na to, jak
si vedli někteří hráči. Kdo výrazně překvapil? „Jirka Klimíček, ten byl pro mnohé neznámým hráčem,
působil dlouho v zahraničí. A ukázal se perfektně.
O Honzovi Klozovi a Honzovi Rudovském někteří
pochybovali, že jsou starší. Ukázali, že mají spoustu
zkušeností a umí tým táhnout. Tomáš Jáchym, to je
zase hráč, který má na extraligu. Šla s ním pověst, že je
problémový. Je to ale výborný lídr. Chce navíc hodně
vyhrávat, z útočníků byl největším překvapením,“ ocenil jednoho z nejlepších nahrávačů Chance ligy. Pokud
pak jde o největší sílu a naopak slabiny Jestřábů, měl
jasno. „Týmovost, obětavost, hokejové myšlení. Dodal bych ještě vůli obětovat se pro tým. Nejslabší, pak
absence zabijáckého instinktu, tlaku do brány. Tým byl
spíše útočnější, v defenzivě to občas bylo vidět. Doplnil bych ještě špatné starty do zápasů, nepřipravenost
na úvod utkání,“ narážel na zápasy se Slavií, Frýdkem-Místkem i některé duely se Vsetínem.
Co ale bude teď? Kdo zůstane a s kým se tým rozloučí? „Někteří hráči mají podepsané smlouvy. Další
byli podepsaní a neoznámilo se to. K podpisům už
došlo ale během ledna. Určitý přehled mám, je to ale
věcí vedení a majitele. Nejdříve se asi bude oznamovat

➢ ze strany 25

skončit s hokejem

Zároveň Totter věří, že se hráč ještě třeba
k hokeji jednou vrátí. „Třeba si to rozmyslí.
Tuto sezónu měl úspěšnou. Je to vnímavý
kluk, který hru čte, je to člověk schopný
bavit se s trenérem, říci svůj názor. Byl to
výborný hráč a dobrý kluk,“ sdělil.
Adam Havlík v Prostějově odehrál
jednu sezónu, vesměs v první nebo
ve druhé obraně. Za Jestřáby, ačkoliv
jej přibrzdila zlomená ruka, absolvoval dohromady s play-off 40 zápasů,
v nichž zaznamenal 19 bodů (4+15).
Havlík ale také velkou část kariéry
prožil v zahraničí. Odchovanec znojemského hokeje si vyzkoušel angažmá
také v Německu, Rakousku, ve Francii
i v Dánsku.
(sob)

ƔƔ Co vás k rozhodnutí skončit s hokejem vedlo?
Zdravotní důvody?
„Ne, ale není to žádné rozhodnutí ze dne na
den. Tento krok jsem měl v hlavě delší dobu.
Plus se k tomu přidaly nějaké rodinné záležitos-

ti, které mě k tomuto kroku nakonec donutily.
Takže se to vše potom sešlo dohromady.“
ƔƔ Definitivně jste se tedy rozhodl skončit kvůli
rodinným záležitostem?
„Ano, jsou rodinné záležitosti, které rozhodly, že
to bude právě teď.“
ƔƔ Jak budete vzpomínat na Prostějov, své
tedy poslední profesionální angažmá?
„Jedině v dobrém. Opravdu nějak
nemám co vytknout. Hokej jsem si
hlavně ze začátku sezóny, než jsem se
zranil, užíval. Systém hry nastavený
trenéry mně maximálně vyhovoval,
hokej jsem si tedy hodně užíval. Potom jsme si procházeli výsledkovou
krizí, takže se i trochu upravil náš
styl hry, kdy jsem z pozice obránce neměl takovou volnost jako na
začátku. Už to nebylo takové jako
předtím. Ale týmový úspěch se
udělal, takže na Prostějov budu
vzpomínat jen v dobrém.“
ƔƔ Na Hané jste hrál jako
obránce, i když jste původně
útočník. Bylo pro vás těžké se
přeorientovat?
„Ani nějak těžké ne. Už jsem tuto pozici předtím
hrál chvíli v Kitzbühelu. S trenérem v Prostějově
jsme si řekli co a jak. Vzhledem k tomu stylu hokeje, jaký chtěli trenéři praktikovat, mi to maximál-

ně vyhovovalo. Takže pro mě nebylo moc na co si
zvykat. Mně ta role pasovala, bavila mě hrát. A to,
že se systém hry upravil v prosinci, když nebyly
výsledky, to už byla věc druhá. Trochu se vytratila
pointa toho, proč jsem hrál na postu obránce. Ale
tak to tým potřeboval, trenéři vyžadovali, tak jsem
se tomu musel přizpůsobit.“
ƔƔ Jak na váš konec reagovalo okolí?
„Tak samozřejmě lidé z nejbližšího okolí to věděli
delší dobu. A ty důvody maximálně chápou. Ale
když jsou to kamarádi, spoluhráči i protihráči, se
kterými jsem se poznal, a vyšlo to oficiálně, tak mi
psalo neuvěřitelně moc lidí proč, proč už končit
v jednatřiceti letech. Ale když jim člověk řekne, co
jsou ty důvody, tak to vesměs chápou.“
ƔƔ V jakém oboru se nyní budete pohybovat profesně?
„Rozhodnuté už to mám, úplně to ale specifikovat nechci. Dostal jsem dobrou nabídku od mého
bráchy k zapojení do jeho byznysu. Takže budu
pracovat s ním a zapojím se do jeho podnikání.“
ƔƔ Budete nadále hrát amatérsky, třeba na úrovni
krajského přeboru?
„Ne, určitě ne. Říkám upřímně, že se těším na
to, až budu mít volné víkendy a nebudu trávit
večery na zimáku. A ten čas, který se mi otevře,
budu rád věnovat dětem. U hokeje možná zůstanu v té formě, že nějaké odpoledne v týdnu
budu pomáhat ve Znojmě s trénováním dětí.
Ale to se ještě uvidí.“

PROSTĚJOV Ještě předtím, než došlo k prvnímu oficiálnímu oznamování odchodů a příchodů u Jestřábů, přišel tým z Hané o jednoho svého člena. S aktivní hráčskou kariérou se rozhodl rozloučit Adam Havlík (na snímku), který, ač dříve útočník, odehrál uplynulou sezónu
jako obránce. Jednatřicetiletý hráč oznámil oficiálně svůj konec minulý týden prostřednictvím
sociálních sítí. Jak prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník, rozhodnutí v něm zrálo déle.

8QLYHU]¿O$GDP+DYOËNG¿Y¿VERKHPKRNHML

nakouknul v sezoně 2008/2009, kdy
Znojmo hrálo extraligu. Tehdy na pět zápasů. „Je čas posunout se dál. Děkuji hokeji za vše, co mi přinesl.“
„Myslím si, že Adam mohl vzhledem
ke svému bruslení dalších deset let
a prodloužit si kariéru. Chápu ale jeho
důvody, že se rozhodl upřednostnit
rodinu, své děti,“ smiřuje se se ztrátou
všestranného plejera Aleš Totter, trenér
LHK Jestřábi Prostějov. Překvapení to
pro něj úplně nebylo. „Bojoval s tím celou sezónu. Možná to měl v hlavě i v zápasech. Prožíval v sezóně velice složité
období. Klobouk dolů před ním, že dokázal zápasy odehrát takto,“ vzkázal na
dálku Havlíkovi.

Rána pro soupisku Jestřábů, světoběžník Havlík se rozhodl

Část konference byla věnována zdravotnímu stavu hráčů. Někteří končili během play-off na kapačkách, tým
prodělal hned několik vln nákaz. „Přicházela viróza,
kterou jsme chytili v Litoměřicích. Někomu bylo dva
dny lépe, pak dva dny hůře. Z týmu hráči průběžně vypadávali nebo šli třeba jen na zápas, na část zápasu. Asi
pět hráčů, kteří měli koronavirus, se zase nedalo plně
dohromady. Hráli na nějakých šedesát až osmdesát
procent. Bylo to znát,“ poznamenal Totter.
Z těchto důvodů také někteří z útočníků museli hrát
v obraně. „Klobouk dolů, že mě neposlali někam. Je to
zodpovědnější práce, ale kluci se s tím porvali dobře.
Těžko jim můžete něco vyčítat, když ten post předtím
nikdy nehráli. Byl to extrém a v semifinále už bylo vidět, že to nejde. Tam už musí být tým zdravý a hráči
na svých pozicích,“ sdělil na adresu například Tomáše
Koblížka či Josefa Podlahy.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

stat,“ doufá Aleš Totter.
Už dříve se nechal slyšet,
že v takovém případě by
v budoucnu tým bojoval
ve finále. Bude u toho?
„Bavili jsme se s realizačním týmem a je tam pocit
nedokončené práce. Ale
bude záležet na jednáních
s majitelem a na tom, jak se kádr poskládá. Podle mě
fungoval. Je to vidět i na výsledku. Kdyby něco bylo
špatně, projevilo by se to. Osobně bych se setrvání nebránil,“ sdělil lodivod Jestřábů, který na Hanou zamířil
před startem ročníku 2021/2022 z Českých Budějovic.
Během asi čtvrthodinové tiskové konference nezapomněl Totter ani na fanoušky. „Suverénně nejvíc lidí
v Prostějově chodí na hokej. Ať se to někomu líbí, nebo
ne, Prostějov je hokejové město. Je tady patrné, že vás
lidé poznávají, přejí nám. To je fantastické. Už v průběhu play-off mě třeba oslovovali a přáli nám štěstí
nebo posílali vzkaz kabině. Za tu podporu děkujeme,
je to pro nás zdroj energie,“ poděkoval na dálku kouč,
s nímž vám večerník přinese již v příštím čísle obsáhlý
exkluzivní rozhovor.

PROSTĚJOV Oslavy, pak smutek. Prostějov v aktuální sezóně uhrál nejlepší hokejový
výsledek za 19 let. Zatímco po základní části skončil osmý, po play-off se dostal mezi
čtyři nejlepší celky Chance ligy. Pak ale přišla nepříliš povedená série se Vsetínem.
A zde už jestřábí jízda skončila. A tak se minulé úterý, necelé dva dny po vyřazení
v semifinále, konala tisková konference Jestřábů. Na setkání s médii (bohužel kromě realizační tým na další sezónu, což by
regionální televize dorazil jen Večerník!) se trenér Aleš Totter ohlédl za právě ukonče- se mělo stát už příští týden. Myslím
si ale, že kostra týmu by měla zůným ročníkem. Mírně také nastínil, co bude dál...

Aleš Totter hodnotil sezónu na tiskové konferenci

4. dubna 2022
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PROSTĚJOV O prvního hráče
z kádru, který to dotáhl až do seKONEČNÉ POŘADÍ V PLAY-OFF
mifinále play-off Chance ligy, přišli po nedávno skončené sezóně pros1PFąGL$N¾JC6QO¾w,KT¾PGMC/CTVKP0QX¾M2GVT/T¾\GM2CVTKM*WU¾M tějovští Jestřábi. Opouští je Adam Havlík, který se ve 31 letech rozhodl
C,CPiVGHMC/CTVKP#NVTKEJVGTC,CP-NQ\4QDKP5VCP÷M6QO¾w,¾EJ[OC2GVT$G skončit s hokejem. „Rozhodl jsem se tak z rodinných důvodů,“ vysvětluje
T¾PGM/CTGMiXGE,CP4WFQXUMÚC#FCO*CXNÊM,QUGH<CLÊECiKOQP,GNÊPGM v exkluzivním rozhovoru pro Večerník univerzál schopný nastoupit v útoku i v obraně. Odchovanec Znojma rozhodnutí oznámil prostřednictvím
sociálních sítí.
„Jedna kapitola končí, další začíná. Je čas největší talenty svých mládežnických ročposunout se dál. Děkuji hokeji za vše, co níků. Vždy platil za technicky zdatného
mi přinesl,“ napsal Adam Havlík. S hoke- hokejistu, jehož největší síla tkví v myšlení
jem začínal ve Znojmě, kde patřil mezi a čtení hry. Mezi dospělé Havlík poprvé
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PROSTĚJOV
Program
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
uhání vysokým tempem. A je zde
tedy už páté jarní utkání prostějovských fotbalistů. Podruhé se
hráči eskáčka střetnou se soupeřem na svém domácím hřišti. Navíc tentokrát půjde o derby – do
Prostějova dorazí v rámci odloženého zápasu 20. kola tým z Vyškova, nováček druhé nejvyšší soutěže. Eskáčko má přitom o motivaci
postaráno. Nepůjde jen o body, ale
také o odvetu. V předešlém utkání
totiž Vyškov ostudně a v deseti
porazil Prostějov poměrem 4:0.
Kdo se bude radovat tentokrát?
To zjistíme už zítra, tj. v úterý 5.
dubna v podvečer, utkání začne
v 16.30 hodin. A v areálu SCM Za
Místním nádražím se odehraje
v nadcházejícím týdnu ještě jeden
mistrovský souboj. V sobotu 9.
dubna od 16.30 přivítá eskáčko
celek Vlašimi.
Nedobře vstoupil Prostějov do jarní části sezóny. První tři zápasy prohrál. Je tedy na čase trochu změnit
jeho vývoj. A začít bodovat. Další
příležitost mají hráči eskáčka proti Vyškovu. I ten ale má o velkou
motivaci postaráno, stále je totiž na
dohled sestupových příček. A jak

.21(&%$6.(7%$/29e%Ì'<
Jestli některý sport prožívá v Prostějově menší agónii či naopak větší kocovinu, je to basketbal. Mužský. Minulý rok se přesunula nejvyšší liga mimo Prostějov. Nyní je zde o úroveň nižší
soutěž. Ambice před sezónou nebyly malé. Jenže se bohužel s
realitou nepotkaly ani v nejmenším.
Prostějov po ne úplně jisté základní části skončil až ve skupině
play-out. Na závěr „základu“ pravda vyhrával, co mohl. Ale
pozdě bycha honit. Nicméně i tehdy panovaly ambice. Alespoň na to, aby se podařilo ovládnout nejslabší ze skupin.
Jenže ani to nevyšlo. Tým o víkendu zakončil svou pouť pouze uprostřed tabulky, hrál s oslabeným kádrem a pravidelně
prohrával. Včas si naštěstí udělal bodovou rezervu. Reálně tak
problém se sestupem nehrozil.
Celkově ale sezóna dopadla pro prostějovské basketbalisty velice bídně. A bude potřeba zevrubná analýza, proč, jak. A taky
co s tím. Zdá se třeba, že volejbalistky (ano, ty nešly o stupínek
níže) se zase zvedají. Dá se to do určité míry říct i o hokeji.
Nicméně basketbalistům bylo achich ouvej.
Není ale všem dnům konec. Nyní je čas analyzovat, řešit, bilancovat. A pak znovu příprava. Snad tentokrát s úspěšnějším
završením v podobě solidního umístění a pohodlného proplutí soutěží.

Není to pravda úplně snadné. Jarní čísla hovoří jasně a ve
fotbalovém světě jsou dost známá na to, aby se musela
připomínat. Nenechávají přitom nikoho na pochybách,
že se Prostějov nachází ve velké krizi. Výsledkové, herní,
psychické.
Tento týden bude nejspíš zlom. I kdyby už dříve vedení
nevyhlašovalo, že po víkendu se rozhodne, co a jak. Zdá se,
že byl termín posunu po utkání s Vyškovem. Ale i tak čeká
eskáčko anglický týden, tedy hned dva mače. Dva důležité
mače. Jeden s týmem, který je nováček, ale uvádí se skvěle.
A nyní je dokonce před Prostějovem. A druhý proti Vlašimi,
druhému celku tabulky.
Zdánlivě se bude jednat o těžký, velice těžký zápas. Oba týmy
jsou v laufu a zejména Vlašim na jaře jede. Ostatně je druhá
a střílí moře branek.
Jenže kdy jindy už se chytit? Proti Chrudimi to nevyšlo. Proti
Třinci taky ne. Ani nezáživně hrající Ústí nakonec Prostějov
o bod(y) neobral. Takže teď, nebo nikdy.
Ani po předešlých zápasech ale netřeba lámat hůl. Pokud se
ovšem i nyní nezadaří, mají fotbalisté problém. Veliký. Sestupové vody jsou nepříjemně blízko. A hrozí, že by se taky nad
Prostějovem nečekaně, ale o to bolestivěji mohly zavřít.

1560 Kč

Umí útok, umí obranu. V hokeji to zase až tak časté není,
zvláště ne v profesionálním. Přesto měl Prostějov hned
několik hráčů, u kterých se na tuto skutečnost mohl spolehnout. Ano, měl.
Stačí se podívat na uplynulou sezónu. Pravidelně se nedostávalo obránců. A tak zatímco dva roky zpátky zaskakoval
třeba Jiří Vykoukal, tentokrát Vykoukala nebylo. A tak museli pomoci útočníci. Nejprve Adam Havlík, který už byl
podepsán s tím, že bude obráncem. Následně se připojil
také Jakub Babka a s ním i Lukáš Motloch. Prostějov se
mohl jako jeden z mála prvoligových týmů pochlubit tím,
že má řadu hráčů, kteří dokáží na velice podobné úrovni
hrát jak obránce, tak útočníka. Například u Babky dokonce
nebylo poznat, čím byl dříve a čemu se více věnoval.
Jenže nyní krátce po konci sezóny je vše jinak. Prostějov
postupně o univerzály přišel. Motloch odešel do zahraničí,
Babka do extraligy. A nyní je pryč i poslední takový hráč
Adam Havlík. Jeho přínos byl velký. A ač vesměs hrál útočníka (nebo možná proto), nebál se útočit ani jako obránce.
Byl zkrátka prospěšný ve všech částech hřiště.
Tito hráči budou Jestřábům hodně chybět. Pokud se nepostarají, aby byl do příštího ročníku počet beků dostatečný.

1.399 Kč

s bývalým brankářem Daliborem
Sedlářem akci vymyslel. „Měla se
uskutečnit už loni. Ale kvůli koronaviru to nešlo. Všem se každopádně
myšlenka líbila, tak jsme se rozhodli
do toho jít naplno,“ prozrazuje.
V hokejovém zápase hraném na
3x15 minut se diváci setkají s mnohými známými tvářemi a někdejšími
oblíbenci. Za Prostějov by toměli
být například Michal Černý, Petr
Doseděl, Petr Žajgla, odchovanci
Jedlička s Kolibárem, ale také Finkes, Sedlář, Novosad, Smejkal a pochopitelně Lukáš Duba. Za Přerov
by to měli být třeba Ditrich, Hanák, Kolář, Tihlář, Martinák nebo
kvarteto Faltnek, Brančík, Vlček
či Vojtek, kteří toho nemálo ode-

Stačí nás kontaktovat a vše ostatní zařídíme:
608 960 042, predplatne@vecernik.cz
nebo se za námi stavte na provozovně
v ulici Vápenice 19, Prostějov.

PROSTĚJOV Pupa, Benzín,
Kuželka. Kdo by neznal tyto přezdívky prostějovských hokejistů?
Určitě každý, kdo před nějakými
deseti lety pravidelně navštěvoval domácí stánek hokejistů. Ti
se nyní rozhodli, že se po letech
jejich parta zase setká. A co víc,
uspořádají při této příležitosti
charitativní derby proti rivalovi
z Přerova.
„Zápasy byly tehdy ostré, na ledě
i v hledišti. Tentokrát to ale bude
v kamarádském duchu. I když kdoví, při hokeji se může stát cokoli,“
usmívá se Lukáš Duba, někdejší
kapitán prostějovských hokejistů,
a navíc jeden ze strůjců postupu do
1. ligy v roce 2014. Právě on spolu

Stačí nás kontaktovat:
608 960 042,
predplatne@vecernik.cz ,
Vápenice 19, Prostějov.

hráli také v prostějovském dresu.
Celá akce nebude jen vzpomínková,
ale také charitativní. Hráči s fanoušky budou vybírat na onkologické
oddělení pro děti v prostějovské
nemocnici. „Očekávám, že se podaří vybrat několik desítek tisíc korun. Na tribunách budou stát holky
s kasičkami a je na každém, kolik přispěje. Zároveň budeme dražit prostějovské dresy v ceně mezi 300 a 500
korunami. Chceme se prostě s kluky
vidět, ale zároveň taky pomoci,“ nastínil záměr akce Lukáš Duba.
Souboj prostějovských a přerovských hráčů bude k vidění již tento pátek 8. dubna od 17.00 hodin
na prostějovském zimním stadionu.
(sob, pk)

legend „po 12 letech“
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veterána plní ve 38 letech Pavel Simr,
železnými muži sestavy jsou beci
Ilko a Štěpánek, kteří toho odehráli
nejvíce.
Pro eskáčko však nepůjde o jediný
zápas v týdnu. Už v sobotu 9. dubna
se totiž od 16.30 hodin na domácím
trávníku utká s Vlašimí. Utkání to
bude nepochybně těžké, Vlašim je
momentálně už druhá a na eskáčko
má náskok dvanácti bodů. V jarních
kolech přitom tým porazil Varnsdorf, Jihlavu, Líšeň i Táborsko. Střílí
góly, málo jich dostává, daří se mu.
Mužstvo se přitom už nemůže spoléhat na odchozího Denise Alijagiče,
který byl dlouho nejlepším střelcem sezóny Fortuna:Národní ligy.
Hráči jako Suchan, exprostějovský
Zlatohlávek nebo Rigo ale zajišťují
přísun gólů. Skvělých osm tref už
má na účtu Blecha. Roli zlého muže
má v týmu se sedmi žlutými kartami
Václav Svoboda. Železným mužem
je naopak Petr Breda, který odehrál
obdivuhodných 1800 minut. Kromě Juráska pak málem v Prostějově nastupoval i jiný nyní vlašimský
hráč Marek Červenka. Jeho přesun
na Hanou ale nedopadl. Na rozdíl
od předešlého vzájemného utkání,
v němž Prostějov na podzim vyhrál
1:0.
(sob)
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poznamenal před jarem generální manažer vyškovského fotbalu,
cílem je záchrana. Zatím má ale
nováček F:NL našlápnuto docela
slušně. Vyškov se aktuálně pohybuje dokonce o jednu příčku výše
než Prostějov a na sestupové pozice
si drží dlouhodobě zhruba sedmibodový náskok. Navíc jaro skvěle
začal výhrami nad Opavou, Varnsdorfem a remízou s Táborskem,
kterou naposledy orámovala výhra
nad Žižkovem.
Vyškov už slušně zahájil podzim.
Měl ale smůlu, zatímco hra nebyla
špatná, výsledky byly horší. Nešlo
sice o velké porážky s větším rozdílem, ale to na věci nic neměnilo.
Tým zkrátka prohrával a chytl se bohužel právě na 1.SK Prostějov v šíleném zápase v Drnovicích. Nicméně
od té doby se změnil. Skončil například Marek Vintr, naopak tým posílil hlavně obranu – třeba Markem
Olšanským a Františkem Matysem.
Byl to vcelku rozumný tah, jelikož
MFK sice spoustu gólů dává, nicméně zároveň příliš mnoho dostává.
Na koho si pak vepředu bude muset
dát Prostějov pozor, to je osmibrankový Ondřej Vintr a pětibrankový
Kanakimana, který je však kvůli
zdraví dlouhodobě mimo hru. Roli

(VN¿êNRSĆLYËW¿9\xNRYSRWÇY\UD]ËQD9ODxLP Už tento pátek na souboj

PROSTĚJOV Ani v posledních dnech přestupového období regionální kluby nespaly. Jeden z největších přesunů se odehrál z Plumlova do Vrahovic, kam se po čtyřech letech vrátil brankář David Pokorný,
který s mužstvem marně usiloval o postup do kraje. Nyní tak bývalá jednička Plumlova bude tvořit
dvojici s Adamem Rubáčkem, který do klubu dorazil také během zimní přestávky.
„S Davidem jsme byli v kontaktu a jsme rádi, že se nakonec podařilo vše vyřídit a můžeme ho tu přivítat.
Myslím si, že nyní tu máme velmi dobrou brankářskou dvojici, což může být jedině přínosem,“ prozradil
spokojeně k tomuto přesunu kouč David Mezuliánek.

Jan FREHAR

POKORNÝ ZPÁTKY
VE VRAHOVICÍCH!
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(QVDCNKUVÆ2TQUV÷LQXCLUQWXMTK\K )3Ì PODLE
7&Ì&3/,6
Prostějov nevyzrál na předposlední
Chrudim. Přijdou změny?

PROSTĚJOV Bídné jaro v podání prostějovských fotbalistů pokračuje. A z těžké situace se eskáčko pomalu dostává do situace kritické, neboť nebodovalo ani v Chrudimi. Kromě toho, že tak prohrálo
počtvrté v řadě, se navíc na něj kvapně dotahují celky ze zadních
pozic tabulky. V ní navíc velké bodové rozdíly nejsou. V průběžném
pořadí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je aktuálně na 9. příčce, vzdáleno
od pozic, jež si představuje vedení klubu.Tlak na tým tak je stále vyšší.
Navíc se eskáčku již prohrou na východě Čech nepodaří původně
kladený cíl – uhrát zde a pak proti Vyškovu aspoň čtyři body...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
„Pokud se na to budu dívat s nadhledem,
tak v prvním poločase jsme byli lepším
týmem. Dokonce bych řekl naprosto jasně lepším týmem. Opět ale jen po šestnáctku, respektive mezi šestnáctkami.
Byli jsme ale lepší, měli dvě šance, Honza
Koudelka měl asi nejlepší. Po poločase
jsem si říkal, že bychom to měli zvládnout. Ale druhá půlka, ta zase byla z naší
strany jako noc a den. Ne že by první
půle byla tak úžasná, po poločase ale byl
mančaft domácích lepší, chtěl víc a my
odpadli. Ve druhém poločase byla Chrudim lepší, vyhrála zaslouženě, byť jsme

měli jednu obrovskou šanci ještě. Mám
ale hlavně pocit, že domácí soubor chtěl
prostě víc,“ zhodnotil utkání exkluzivně
pro Večerník František Jura, předseda
1.SK Prostějov.
Situace není dobrá. Hovoří tak nejen
čísla, ale právě těmi začněme. 0 bodů
ze čtyř zápasů, skóre 1:11. Nejhorší
forma v soutěži. A mizerné druhé poločasy. „Viděl jsem všechny zápasy, kromě Třince. Tento zápas byl stejný, jako
ostatní. V první půlce si vypracujeme dvě
tři šance. Gól nedáme. A pak psychicky
zápas nezvládáme, když gól nedáme. Ve
druhé jde výkon dolů. Jsem skoro přesvědčen, že kdybychom branku dali jako
první, zvedlo by se to, otočilo. My ale gól
nedáme, psychicky jdeme dolů a soupeř
to vycítí, začne hrát agresivněji,“ přidal
první muž prostějovského eskáčka.

Před utkáním s Chrudimí hovořil jasně: „Buď aspoň čtyři body, nebo dojde
na změny.“ Co se tedy chystá? „Teď se
rozhoduji, jestli změna přijde ještě teď,
nebo jestli ještě všichni dostanou šanci
zápas s Vyškovem. Kvůli tomu, že se
hraje hned v úterý, je to celkem složité.
Momentálně to vypadá, že všichni dostanou ještě šanci. A pokud s Vyškovem
nevyhrajeme, změny přijdou,“ uvedl
o víkendu předseda 1.SK Prostějov. Už
předtím pak nastínil, že by šlo o změny jak finanční, tak personální. Nyní
byl konkrétnější. „Asi by to bylo obojí.
V tuto chvíli je na stole i varianta změny
v realizačním týmu,“ dodal Jura. Námět
mu dali i fanoušci. Ti v jedné z diskusí zmínili někdejšího prostějovského
kouče Pavla Šustra. „Je to jedna z variant, dneska už je to tak, že to prostě
chodí takto ve fotbale. Přemýšlím tedy
o různých možmostech. Zatím jsem ale
nikoho neoslovoval,“ informoval fotbalovou veřejnost.
Příznivce prostějovských fotbalistů pak možná překvapila sestava na
Chrudim. V základu a ani mezi střídajícími hráči se totiž vůbec neobjevil
Petr Jiráček. Zůstal ale na lavičce mezi
náhradníky. „Konzultoval jsem sestavu
s trenéry. Rozhodovali se, jestli Kopřiva
nebo jestli Jiráček. Vzhledem k těžkému
terénu a počasí se rozhodli, že Petra do
zápasu nepostaví. Tak se rozhodli, Petr
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to akceptoval bez problémů,“ řekl Jura.
Kopřiva ale dostal čtvrtou žlutou kartu
a v úterní dohrávce bude týmu chybět.
A nejen on. Kromě další porážky je pro
Prostějov nepříjemné, že Schuster inkasoval taktéž čtvrtou žlutou a následně
navíc i červenou kartu. Absentovat tedy
bude hned dvakrát!
Vracíme se ale k tomu, co čeká tým v úterý. Půjde o hodně, Vyškov naposledy
eskáčko pohřbil výsledkem 4:0. Nováček soutěže navíc v sobotu Prostějov
dokonce přeskočil v tabulce. „Už to není
úplně sranda. Bodové rozdíly nejsou velké. Pořád se ale snažím zachovat chladnou hlavu. Když klukům ještě důvěru
dám, budu věřit, že jej zvládnou. V úterý
je prostě poslední šance. Pak se něco
musí stát, pokud zápas nezvládneme,“
předesílá František Jura, že jde do tuhého.
Aby to mužstvo zvládlo, potřebuje i vaše hlasivky. Hanácké derby
s Vyškovem začíná na hřišti areálu
SCM Za Místním nádražím v Prostějově v úterý 5. dubna od 16.30 hodin.

2QéVXTVÆPKEGUM¾éMQRTQJT¾NQKX%JTWFKOK
CHRUDIM, PROSTĚJOV Další
šanci na zvrácení nepříznivého vývoje jara měli v sobotu dopoledne fotbalisté 1.SK Prostějov. V rámci 21. kola
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vyrazili na trávník předposlední Chrudimi, která však v jarní části sbírá úspěchy. Formu potvrdila i tentokrát, byť
v první půli byl sice lepší Prostějov,
převahu ale nepotvrdil. Ve druhém
poločase se naopak Východočeši
dostali k vícero šancím a z jedné, 12
minut před koncem zápasu, dokázali
udeřit. Eskáčko na trefu odpověď nenašlo, a navíc krátce nato přišlo o vyloučeného kapitána Schustera...
Prostějovský trenér Daniel Šmejkal udělal po reprezentační pauze v sestavě pár
změn. Poprvé po zimní přestávce se na
hřišti objevil Solomon Omale. „Neprošel zdravotní prohlídkou, která ukázala
nález na srdci. Takže čtyři týdny jezdil
po vyšetřeních. Teď už je to v pořádku,“
objasnil po utkání hlavní kouč. Ten sáhl
také ke změně brankářů, když místo Nemravy nastoupil Bárta. Naopak vůbec
se v Chrudimi nepředstavili Petr Jiráček,
který zůstal jen na lavičce, ani David Píchal. „Je zraněný a u Jiráčka jsem se tak
rozhodl vzhledem k ploše a typu utkání,
které bylo bojovné,“ objasnil Šmejkal.
Ofenzivní posila z Nigérie Ifechukwu
Amobi řešil v uplynulém týdnu administrativní problémy se svým pobytem
v Česku, víceméně netrénoval a naskočil
tak jen na posledních pár minut.

První půle předvedla zejména zprvu
jasnou převahu Prostějova. Ten byl lepší především na dohled vápna, ne přímo
ve vápně. V úvodu si ale náznaky šancí
připravili i domácí, zejména díky dvěma
rohům a jedné standardce, po níž musel
zasáhnout Bárta. V 10. minutě zápasu
už se dostal k míči Urbanec po pro domácí nešťastném odrazu. Jenže minul.
Deset minut nato mohl pořádně zahrozit Stříž, s míčem byl už ale z dobrého
střeleckého úhlu. Po necelé půlhodině
hry měl na kopačce pro změnu gól Jan
Koudelka. Svou ránou na druhou tyč
ale minul. Až ve 33. minutě se střelecky
mohli prosadit i dosud mlčící domácí
fotbalisté. Nicméně Firbacher nasměřoval míč jen do rukavic Bárty. Ve 44.
minutě se tentýž hráč ocitl v mnohem
lepší pozici. Tentokrát si Bárta připsal
nejen podařený, ale taky už i těžký zákrok, stejně tak proti Řezníčkovi. Ani
v nastavení se na bezbrankovém stavu
nic nezměnilo, ostatně nastavena byla
jen jedna minuta.
Druhý poločas přinesl změnu. Bohužel v neprospěch eskáčka. Zprvu si
oba týmy připisovaly nesmělé náznaky
šancí. Na střely však nedocházelo. Byly
také vidět hlavně nepřesnosti a žluté karty. V 57. minutě mohl zahrozit
Koudelka z přímého kopu. Přestřelil.
Byl to ale jeden z posledních náznaků
od Prostějova. Pak už přicházely šance
domácích. 62. minuta a Záviška nebyl
daleko od zakončení. V 64. minutě

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 21. KOLO

0).&KUXGLP²6.3URVWčMRY

1

(0:0)

0

%UDQN\3UĤFKD5R]KRGþt)UDQČN±/HãND.RWDOtNä.
6RNRO9UiQD±D6FKXVWHU+|QLJ.XãHM  
.RSĜLYDý.6FKXVWHU 3Y 6WĜHO\GR6WĜHO\PLPR5R
KRYpNRS\'UåHQtPtþH

6HVWDYD3URVWčMRYD
6HVWDYD&KUXGLPL
)ORGHU±0tND.RåHOXK'RQiW6RNRO±9UiQD %iUWD ± 6WĜtå $PREL  6FKXVWHU +|QLJ 
 9 ěH]QtþHN  -DQ ěH]QtþHN 3UĤFKD .XãHM  =DSOHWDO  %LDOHN  ± 2PDOH 6FKDIIDU
=iYLãND 'UDKRã .HMĜ -XOLã ±)LUEDFKHU W]LN8UEDQHF =XNDO .RSĜLYD±%DUWRORPHX
6XUPDM 
Trenér:5DGHN.URQćiN .RXGHOND
Trenér:'DQLHOâPHMNDO

Pozápasové hodnocení trenérù
RADEK KRONÏÁK - MFK Chrudim:
„Pro nás je to velice důležité vítězství. Jak jsem říkal v prvním rozhovoru, že se fotbal někdy
nebude muset líbit, ale důležité jsou body, a to je přesně případ této výhry. V první půli jsme se
báli hrát, protože jsme pod obrovským tlakem, že musíme každý zápas bodovat. Z toho vznikají
chyby, které by kluci normálně nedělali. Po pauze jsme se uklidnili a bylo to lepší. Obrovské díky
hráčům za to, jak si za vítězstvím šli, body máme, a to je jediné, co se nyní počítá.“
DANIEL ŠMEJKAL - 1.SK Prostìjov:
„Oba týmy věděly, o co se hraje. Prvních třicet minut jsme si vytvořili příležitosti, ale neproměnili
jsme je. To nás teď provází. Soupeř si vytvořil šanci akorát v závěru poločasu, do té doby nic neměl.
Druhou půli byli domácí opticky více na naší polovině, ale že by byli aktivnější, bych neřekl.
Výkon jsme nepodali špatný. Od brankáře až nahoru jsme udělali velký posun. Směrem dozadu
jsme se zlepšili, ale dali jsme jen jeden gól, což je špatné. Vůbec v defenzivě bych viděl největší
pokrok, bohužel dopředu nám to teď nešlape. Změna v brance? Bárta nastoupil, protože jsme
předtím inkasovali ve třech zápasech deset gólů...“

Kejř protáhl Bártu, úspěšně zasáhl.
Pět minut nato si poradil i se zakončením Řezníčka. V 81. minutě už byl ale
brankář eskáčka krátký na zakončení
Průchy z první – 1:0. Prostějov už měl
jen málo času na srovnání. Naděje navíc z velké části zhasly pět minut před
koncem základní hrací doby. Tehdy se

nechal po druhé žluté kartě vyloučit
Schuster. V nastavení po rohu Prostějova ještě vznikl před bránou Chrudimi závar, do kterého se zapojil i brankář Bárta, jeden z hrdinů zápasu. Skóre
se však už neměnilo. Prostějov tak padl
počtvrté za sebou a na jaře stále neuhrál ani bod.
(sob)

Ve druholigovém zápase nastoupil naposledy 30. května
2021, tedy ještě za trenéra Šustra, proti Blansku. Od té
doby nic a dočkal se až nyní proti Chrudimi. Už v prvním
poločase si připsal několik zákroků, soupeř jej ale pořádně
prověřil až ve druhé půli. Letělo na něj mnoho míčů a až na
jednu dokázal všechny šance Chrudimi pochytat. Ukázal, že
je víc než platným brankářem, působil jistě a byl týmu
oporou. Vzhledem k průběhu druhého poločasu
mohl tým prohrát i větším rozdílem. Nebýt
výkonu zkušeného gólmana.

FILIP
FIRBACHER
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Prostějov (sob) – Fortuna:Národní liga,
to není často přehlídka velkých střeleckých
manévrů. Jen málokdy se vícero střelců
dostane třeba byť jen na dohled deseti zásahům za sezónu. A hattricky? Ty jsou přímo
vzácné. První jarní tak přišel až ve čtvrtém
letošním kole. A postaral se o něj přitom
hráč, který mezi typické střelce zrovna nepatří. Daniel Souček z Dukly Praha šokoval
Líšeň, když jeho tým otočil zápas a právě
Souček coby kapitán mužstva na tom měl
lví podíl. Souček se postaral nejen o první
hattrick jara, ale zároveň i o svůj první mezi
dospělými. Aktuálně čtyřbrankový hráč
dokonce překonal své střelecké maximum.

Další ztráty
pro Prostìjov
Prostějov (sob) – Jako by mizérie Prostějova neměla na jaře konce… Kromě bídných
druhých poločasů, zejména ale výsledků
a následných ztrát, počítá i ztráty mezi hráči.
Nejnověji přišly hned dvě v zápase s Chrudimí. Tým na další zápas přišel o svého nejzkušenějšího hráče Aleše Schustera, který
obdržel druhou žlutou kartu v utkání těsně
před koncem zápasu. Celkově čtvrtou žlutou pak v nastavení viděl také záložník Jakub Kopřiva. Eskáčko tak do dalšího utkání
přijde hned o dva členy základní sestavy. To
rozhodně nepotěší.

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8

Jako přes kopírák
PROSTĚ
Ě JOV Jen málo hráčů aktuálně dostává více prostoru na hřišti než Michal Stříž
(na snímku). Odchovanec Boskovic, který prošel olomouckou Sigmou, je totiž platný v obraně i v útoku. Sám
se ostatně v Chrudimi dostal do jedné slibné pozice. Ale brankou neskončila, stejně jako další šance a pološance Prostějova. Výsledkem je tak další porážka, navíc znovu nedošlo na vstřelení branky.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
yy Jak byste zhodnotil utkání proti
Chrudimi?
„Byl to takový bojovný zápas, čistě remízový, nebylo to na to, abychom prohráli.
Měli jsme tam své šance, náznaky šancí.
Oni měli taky jednu, maximálně dvě. Ale
byl z toho bohužel gól. Nevím, co k tomu
říct víc než to, že tomu zápasu slušela více
remíza, než abychom v něm prohráli.“

yy Po celé jaro se opakuje scénář, že
v prvním poločase je eskáčko lepší,
ve druhém je naopak aktivnější soupeř…
„V prvním poločase jsme asi měli více
ze hry, do druhého jsme nevstoupili
ideálně, pak se to ale zase srovnalo. Nějaké náznaky tam byly, ale bohužel no...
Nevím, jestli jsme byli málo důrazní
ve vápně. Fakt netuším, čím to je, že se
prostě nedostaneme k tomu, abychom
ten gól dali.“ (povzdechne si)
yy Šéf klubu František Jura hovoří
o tom, že se daří mezi šestnáctkami,
ne však v nich. Souhlasíte?

„Je to pravda. Tam, kde se rozhoduje
zápas, tam nevím, jestli jsme nedostatečně důrazní nebo nemáme i štěstí. Ne,
nevím, co k tomu říct.“
yy Na jaře dostáváte slušnou porci
minut. Jste rád za prostor na hřišti?
„To ano, ale je to tak možná to jediné,
s čím můžu být spokojený. Protože výsledky jako tým nemáme. Nevím ani,
jestli je toto důvod ke spokojenosti.
Důležitější je získávat body. A to se nám
nedaří.“
yy V nejbližším duelu vás čeká
Vyškov. Bude to utkání o všechno?

V rámci generálky na ligu toho k vypíchnutí opravdu není moc. Bezbrankový výsledek a vyložených šancí bylo jako šafránu. Daleko lepší příležitosti měl rozhodně
Uničov, ale selhal v koncovce případně na
perfektním Nemravovi, který potvrzuje
svoji extra třídu. K vidění tak byl spíše
boj od vápna po vápno a řada soubojů
a nepřesností. Zda to připisovat i prvnímu
duelu na trávě je otázkou, ale určitě to roli
sehrálo. V pátek už se ale bude hrát o body
do ligové tabulky, a pokud bude chtít
eskáčko favorita v Brně překvapit, bude
muset vyrukovat s lepším výkonem.
.$03ĜÌã7Č

„Tak jestli utkání o všechno nevím.
Bude to ale derby a máme jim co vracet za podzim. Takže na hřišti musíme
nechat všechno. Nic jiného nám ani
nezbývá.“

Í6/2
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První letošní hattrick
zapsal Souèek

Michal SOBECKÝ

Michal Stříž se ohlíží za nezdarem eskáčka
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA
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Plumlov ukopal dva body. Penaltu musel Lužný opakovat

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

KOSTELEC NA HANÉ Žádná velká branková smršť, přesto ale zajímavá a emocemi naplněná podívaná. V Kostelci na Hané se uplynulou neděli odpoledne střetli domácí v derby s Plumlovem. Po prvním
poločase soubor Miroslava Takáče vedl zásluhou Hladkého 1:0, ve
druhé půli se ale dokázal prosadit Lužný a vyrovnal. Další branky nepadly, přestože zejména v posledních dvaceti minutách byly příležitosti na obou stranách. Rozhodnout tak musel penaltový rozstřel.
Rozdílovou ránu vypálil Karel Frantík, který tak odstartoval velké
oslavy hostů. A jen stvrdil nespokojenost domácího celku.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal SOBECKÝ

9ÙYRM]½SDVX
Zápas začal přetlačovanou, kdy měl mírně
navrch Kostelec, nešlo ale o velký tlak. Byl
sice více na míči, ale nedařilo se mu dostávat do větších šancí. Plumlov vesměs hrozil
delšími balóny a protiakcemi. Nahrávku ze
strany nakonec zužitkoval po necelé půlhodině hry Hladký a otevřel skóre. Plumlov i v dalších minutách spíše bránil střed
hřiště, blokoval soupeře a hra postupně
ztrácela i zbytky krásy. Míč často putoval
vzduchem a nikdo z týmů ani hráčů u něj
nevydržel dlouho. Ve 37. minutě mohli
hosté navýšit, špatně však sehráli přečíslení.
Druhá půlka přinesla zprvu vyrovnanou hru, několik akcí na obou stranách
a brzy i srovnání Kostelce z nohy Lužného. Padl přitom po velké šanci Plumlova.
V dalších minutách byli domácí lepší.
Plumlov se zatáhl a víceméně si hlídal

KOSTELEC NA HANÉ Pěkně upravený trávník, zároveň ale pořádná
zima a později i sníh. A také těžký,
kvalitní soupeř. To vše uvítalo v neděli hráče z Plumlova. S náročným
úkolem v podobě zvládnutí utkání si
ale poradili solidně. Z derby se stalo
drama, po němž byli nakonec spokojenější hosté beroucí dva body. Výrazně k nim přispěl Adam Hladký (na
snímku), který dal jediný plumlovský
gól ze hry. Měl ale také další šance.
O zápasy, soupeři i o tom, co s utkáním udělalo počasí, pak promluvil
právě plumlovský kapitán.

výsledek a to, aby neinkasoval druhou
branku. To se mu dařilo, i když Kostelec tlačil, a v poslední desetiminutovce
si hosté sami připsali několik šancí. Nakonec šlo ale utkání do penalt, v nichž
plumlovští nezaváhali, zatímco domácí
jednu neproměnili.

=½VDGQÉRNDPzLN\

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Před utkáním dělily tým jen čtyři body
a ani tabulkový rozdíl nebyl propastný.
Velmi odlišně však týmy vstoupily do jarní
části 1.A třídy skupiny B. Zatímco Plumlov
doma prohrál 0:2 s Čechovicemi, Kostelec
na Hané přehrál Bělotín 3:0. Oba týmy pak
nastoupily do druhého jarního kola s výraznými změnami. Tou největší na plumlovské straně byla absence Patrika Paráka.
Kostelci zase tentokrát nepomohl Fink či
mladík Kořenovský. V bráně zase Bělku
vystřídal Drčka.

ovlivnilo“

2GVT-KwMCUKMT[LGOÊéRąGFFQVÊTCLÊEÊOKUQWRGąK
V 5. minutě si Hruban naběhl na míč, nabídku ale poslal vedle. V 9. minutě byla
standardka Petra Kišky poslána hlavou do
Drčky. Tentýž hráč následně zkoušel štěstí,
když poslal dlouhý míč a zkusil z dálky překonat Drčku. Kostelec také neměl málo
náznaků. Adam Grulich střílel na druhou
tyč, ale minul. Krátce po něm zakončoval
Klváček, nepřesně. Velkou možnost na
změnu skóre měl i Hladký, v 18. minutě
ale hlavičkoval do náruče brankáře. Po
pěkné souhře hostů z 23. minuty branka
nepadla, dvě minuty nato ale Hladký dostal ze strany míč, potáhl si ho a následně
trefil k tyči – 0:1. Kostelec brzy reagoval dalekonosnou střelou z otočky, pohlednou,
ale nepřesnou. Další minuty moc pěkné
hry nenabídly. Míč rychle střídal majitele,
dlouho se navíc ani nezdržel na trávníku.
37. minuta mohla být pro zápas klíčová:
Hladký s Frantíkem šli dva na jednoho
obránce, ale nevyhověli si, z akce ani střela
nebyla. Do konce poločasu ještě z dálky zahrozil Hruban.
Druhou půli načal Hladký dalším pokusem o překonání vytaženého Drčky –
neuspěl. V 55. minutě se už ale projevilo
pravidlo nedáš – dostaneš. Nejprve přišla střela Filipa Kotlána k tyči a nepřesná
dorážka Frantíka. Z protiakce se radoval
Lužný, který dokázal střelou pod nohu
překonat brankáře – 1:1. Většinu zápasu se ukazovala přečíslení jako doména
Plumlova, jedno se v 65. minutě málem
povedlo i Kostelci. Skalník ani Preisler
se ale k zakončení nedostali, zasáhl bek.

V dobré pozici se následně ocitl také Preisler, ale z hranice vápna přestřelil. Kostelec zapnul a hrnul se do útoku. V 73.
minutě domácí další ránou minuli břevno, Skalník poté nechal střelou k tyči
vyniknout brankáře. Závěr utkání byl
značně dramatický. Nejprve Filip Kotlán
dostal míč od Klváčka a Chytil si připsal
důležitý obranný zákrok při bloku střely.
Následně z další šance nedal Klváček.
V závěru měl na noze gól Preisler, ale
rána mu nesedla. Šlo se tedy do penalt.
V nich se vyskytla kuriozita, kdy se musel pokutový kop Lužného opakovat pro
příliš brzké vyběhnutí brankáře z brány.
A zatímco Lužný napoprvé nedal, následně už se nemýlil. Spolu s ním mířili
přesně Preisler, Hruban a Skalník. Jenže
Schvarz neproměnil, zatímco všichni
střelci Plumlova (Klváček, Hladký, Fajstl, Jiří Kiška a Frantík) proměnili. Hosté
tak uzmuli druhý bod.

Foto: Michal Sobecký

Michal SOBECKÝ
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ƔƔ Utkání se vám asi bude hodnotit
dobře?
„No jasně, jsme rozhodně spokojení.“
(smích)
ƔƔ Očekával jste zhruba tento průběh, tento styl hry? Nebo vás vývoj
zápasu něčím překvapil?
„Myslím si, že to odpovídalo tomu, co
jsme od zápasu čekali. Jaký to bude souboj. Myslím si, že to dost ovlivnilo počasí, tedy jak zima, tak hlavně vítr, zejména
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ ve druhé polovině. My jsme ale očekávali, že se Kostelec takto bude snažit, že tak
Bouřlivá. Hráči si na hřišti nic nedarovali. bude hrát.“
ƔƔ
Zdálo se, že Plumlovu vyšla sázka
A i když nebyly k vidění žádné záludnosti, zejména ve druhé půli se dost nadávalo na rychlé protiakce a brejky?
„Bylo
toho hodně. A právě o to větší je
a křičelo. Je s podivem, že ze všeho byly
škoda, že jsme šance nedotáhli. Hlavně
všehovšudy jen tři žluté karty.
Na utkání se vybíraly finance na podporu
nemocné Jitky Žilinčíkové, a to při vstupu,
mezi hráči i následně dražbou podomácku
dělaných dobrot. Utkání pak značně rušilo
počasí, když během první půle začalo sněžit a rtuť teploměru se držela jen těsně nad
nulou.

v první polovině byly určitě tři čtyři šance, které se daly dohrát s větším klidem.
Je to opravdu škoda.“
ƔƔ Posledních zhruba dvacet minut
byl váš tým zatažený hodně u vlastní
brány. Nebylo to až moc? A taky až
příliš brzy?
„Já si myslím, že už na nás byli hodně
vystoupnutí proti nám a ten vítr nám
nedovoloval nic moc uhrát. Ani se nám
nedařilo dostat míč nějak více pod kontrolu. Spíš jsme si představovali, že budeme hrát trochu jinak. Spíše to vyplynulo
z té situace. Nebylo v plánu se až tak moc
zatáhnout. Ale okolnosti tomu nahrály.“
ƔƔ Dva body ale berete…?
„Jo, to rozhodně. A zvlášť zvenku.“
(úsměv)

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

2VREQRVWXWN½QÉ
Našlo by se jich více, hodně byl ale vidět
například Petr Kiška coby zkušený hráč,
který přitom stíhal běhat s mladšími protivníky, vytvářel si šance a měl nebezpečné
standardky. Na straně domácích to byl zase
velice aktivní Skalník, který si vytvořil řadu
příležitostí, a moc nechybělo, aby některou
z nich využil.

·VQéPÊM #FCO *NCFMÚ D[N X WVM¾PÊ
U -QUVGNEGO JNCXPÊ ×VQéPQW \DTCPÊ
2NWONQXC
Foto: Michal Sobecký
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„Soupeř hrál organizovaně, vyhrál zaslouženě. Nakopával míče na jednoho útočníka, který si podržel míč. Na středu měli dva zkušené hráče, což na nás bohatě
stačilo. Pokud budeme hrát fotbal v chůzi jako soupeř a jen posouvat hru, tak se k
výhře nedostaneme. Pokud nezačneme hrát rychle, po zemi, tak nikdy Plumlov
neporazíme. Proto jsme ho neporazili ani dnes. Je to i moje chyba. Postavím třeba
kluky, dorostence, kteří budou běhat, budou do toho chodit než hráči, kteří jdou
a myslí si, že porazí Plumlov s jeho starými hráči. Neporazí, nikdy ho s tímto přístupem neporazí. Takže soupeři gratuluji k vítězství, my jsme naopak za hlupáky,
protoženejsmeschopnísepořádnědostatkbrancesoupeře.“

„Čekali jsme těžkého soupeře, což se také ukázalo. Chtěli jsme hrát
z bloku zezadu začátek zápasu, abychom Kostelec k ničemu nepustili. K tomu došlo, v žádné velké šanci Kostelec nebyl. Nakonec
jsme ještě z protiútoku šli po hezké akci do vedení. Druhý poločas
byl o tom, že poslal vše do útoku, vytvářel si tlak. Mohli jsme dát
na 2:0, kdyby to Frantík trefil. Z protiútoku jsme dostali gól. Závěr
zápasu byl dramatický, ale bez žádných větších gólovek. Podle mě
to byla zasloužená remíza. Terén kvalitní, kulisa byla dobrá. A na penalty vyhraje vždy ten šťastnější. Tentokrát jsme rádi za dva body.“

TJ Sokol Plumlov
1:1
14. kolo I.A třídy Olomouckého KFS - skupina B

FC Kostelec na Hané
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Branka: 57. Lužný

KOSTELEC
Střely na branku:

Střely mimo branku:

6

Rohové kopy:

4
6

1 : 1
( 0 :1)

PLUMLOV
p k

J. Kiška

Branka: 25. Hladký

4 : 5

Střely na branku:
Rozhodčí: Kreif – Šebesta, Milek

Diváků: 75 Rohové kopy:

4
2

Žluté karty: 52. Hruban

Žluté karty: 33. J. Kiška, 81. Simandl

Střídání: 32. Chytil za Kupku, 46. Holoubek za A. Grulicha, 56. Pavlíček za Abraháma

Střídání: 84. M. Bureš za V. Kotlána, 89. Aujezdský za F. Kotlána

Střely mimo branku:

4

PB SCOM
KRAJSKÝ PŘEBOR

,$7ĜÌ'$6.83,1$%

15. kolo::  NROR .OHQRYLFH ² +RUQt 0RäWčQLFH
1:3 (1:2). Branky:  âWČSiQHN ±  )U|GH 
0iGU  6XFKiQHN äOXWp NDUW\  &pVDU 
'DGiN ±  âHGLYê  'XFDU 2SDWRYLFH ² ÓVWt
Å%´    Branky:  .XUIUVW  9HVHOND
ýHUYHQiNDUWD5ROLQF 2 .RYDORYLFH²3LYtQ
2:3 (2:2). Branky: /XNiã/êVHN±%DURã
(UQVW YO +êåćDOäOXWpNDUW\=DYDGLO
/êVHNäLGOtNâHYHþHN3OHVQtN
.UþPiĜ±%DUWRQtN+êåćDO3RVStãLO
Vrba. 7RYDÿRY ² ÓMH]GHF    Branka: 
=êYDODäOXWpNDUW\5XPSOtN±.RXGHOND
0D]XU 5DGVODYLFH ² 7URXEN\    Branky:
 =DRUDO  'ORXKê  3DQiN  6XFKiQHN
ýHUYHQi NDUWD  6NRSDO 7  Vrchoslavice –
2WDVODYLFH  Branka: 44. Vogl. äOXWiNDUWD
âDWQê 2 
3UĤEČåQiWDEXOND
 2SDWRYLFH      
 .RYDORYLFH      
 3LYtQ
     
 5DGVODYLFH      
 2WDVODYLFH      
 +0RãWČQLFH      
 äHODWRYLFHÄ%³      
 .OHQRYLFH      
 7RYDþRY
     
ÒMH]GHF
     
7URXEN\
     
ÒVWtÄ%³
     
9UFKRVODYLFH      

,%7ĜÌ'$6.83,1$$

 NROR /LSQtN Q% ² %HėRY    Branky:
 'XGtN  6LPRQ ±  1DYUiWLO äOXWp NDUW\ 78.
.RYDĜtN  9\EtUDO  =DYDGLO  =HOHQD\ ± 
0DFKDþ9RMWČFKRYVNêþHFKRYLFH²+).2ORPRXF
„B“ 2:3pk (2:1). Branky:  D  +DORX]ND ± 
6WRNODVD6WRSSHQ äOXWpNDUW\/DNRPê±
D  )OHLVFKPDQQ  )LOtSHN +OXERÿN\ ² 6ODYRQtQ
3:1 (2:1). Branky: 1JX\HQ5HåQê$PEURå
±3RãXVWDäOXWpNDUW\+HQNO±-DQRXãHN
âHYþtN ýHUYHQi NDUWD  *ROGVFKHLG +  .RVWHOHF
Q+²3OXPORYSN  Branky: /XåQê±
+ODGNêäOXWpNDUW\+UXEDQ±.LãND6LPDQGO
8UÿLFH²%čORWtQ  Branky:+DORX]ND±
0DULiQHN YO âXVWDOäOXWiNDUWD+DQiN % Dub
Q0²1RYp6DG\Å%´  Branky: 6NRSDO
.DLVHU±$QGUHHY1JX\HQ.RãĤWHNäOXWp
NDUW\3RVStãLO3D]GHUD3HWHUND±5HLWHU
ýHUYHQiNDUWD.XEiþHN 16 
3UĤEČåQiWDEXOND
 þHFKRYLFH      
 +OXERþN\
     
 +).2ORPÄ%³     
 1RYp6DG\Ä%³     
 .RVWHOHFQ+     
 %HĖRY
     
 /LSQtNQ%      
 3OXPORY
     
 %ČORWtQ
     
8UÿLFH
     
6ODYRQtQ
     
3URWLYDQRY      
'XEQ0
     

#PK\NGRwGPÚXÚMQP-TCNKEPC·UVÊPGUVCéKN

4. dubna 2022

1:3
(0:2)
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FC Kralice na Hané

výkon než v prvním domácím zápase, ale body to
stejně nepřineslo,“ doplnil trenér.
V dalším kole čeká Kralice šlágr s Lipovou a pak
další dva důležité souboje směrem k záchraně.
„Myslím si, že tady tři kola hodně napoví, zda
to se záchranou budeme myslet vážně. Lipová,
Dolany a Brodek u Konice jsou zápasy, kde už
ty body získat musíme,“ dodal závěrem Trnečka a věří, že už se dočká v sestavě i stabilního
člena Kralic Michala Prokopa, který už začal
s tréninkem.
Regionální souboj v Lipové je na programu už
v neděli 10. dubna od 15.30 hodin.
(jaf)

Druhá půle už přinesla vedení hostů. „Ve druhém poločase jsme měli
závary, Roman Kamený nepřehodil
brankáře do prázdné brány. Domácí
už to ale svým elánem ubojovali. Byl
to remízový zápas, který rozhodla jedna chyba,“ konstatoval trenér Konice.
Ta navíc hlásí ztráty, přišla hned o dva
hráče. „Utkání nám hodně ovlivnilo
brzké zranění Filipa Drešra, který nám
obranu drží. Musel jsem do ní zatáhnout Jaru Krásu. Potom se nám zranil

RCFNC

Jirka Jašíček, další velice kvalitní hráč.
Faktorů se tedy sešlo víc,“ smutnil Petr
Ullmann.
Nápravu může Konice zjednat o víkendu. V neděli 10. dubna hostí Troubelice. Utkání začne v 15.30. (sob) drát – Brázdil, Šerý. Žluté karty: 42. Plhák, 87. Mikeš – 89. Kamený. Diváci:
200. Sestava Konice: Vičar – F. Bílý, F.
6./RÆWLFH
Drešr (32. R. Krása), Procházka, Pospí1:0
(0:0)
šil – Kamený, M. Škrabal, Kořenovský,
TJ Sokol Konice
Knoll (64. M. Bílý) – J. Krása, Jašíček
Branky: 48. Faltýnek. Rozhodčí: Kun- (49. Holub). Trenér: Petr Ullmann.

)&+QđYRWtQ

SK JesenecDzbel

3UĤEČåQiWDEXOND
 6ODWLQLFH
   
 +DQi39    
 9HONi%\VWĜLFH   
 .RåXãDQ\    
 +QČYRWtQ
   
 0%HURXQ    
 9HONê7êQHF    
 'RORSOD]\    
 6PUæLFH
   
âWHUQEHUNÄ%³    
0RVWNRYLFH    
+DĖRYLFH    
ýHUQRYtU
   
-HVHQHF
   































3UĤEČåQiWDEXOND
 %URGHNX39    
 9tFRY
   
 .UDOLFHQ+Ä%³   
 'UåRYLFH
   
 1H]DP\VOLFH    
 8UþLFHÄ%³    
 3OXPORYÄ%³    
 9UDKRYLFH    
 'REURPLOLFH    
%URGHNX.RQ   
2OãDQ\
   
1ČPþLFHQ+   
3WHQt
   
7LãWtQ
   



 



























3Ĝ(%252)6,,7Ĝ

15. kolo: %URGHNX.RQLFH²9UDKRYLFHSN  Branky:
D=HPiQHN±'YRĜiN3HWtNäOXWpNDUW\35.
%XUJHW.ROiĜ±'YRĜiN-DPULFK'ROHåHO
-DQR3RNRUQê3HWtN'UæRYLFH²8UÿLFHÅ%´  
Branky: D%URVVâĢDVWQê9DOHQWD±9RGiN
äOXWp NDUW\  9DOHQWD  6UEHQê  )XUPDWHQV ± 
-DYRĜtN3OXPORYÅ%´²3WHQt  Branky: D.RWOiQ
D*U\JOiND%XUHã±+RQ-HUJOäOXWp
NDUW\70. Bárta – 65. Jergl, 77. Novák. 9tFRY²1čPÿLFHQ+
SN  Branky: 5R]VtYDO±6WXGHQêäOXWpNDUW\
3DJiþ.YDSLO/iWDO±+UDEDO9\URXEDO
'UåiOHN.UDOLFHQ+Å%´²1H]DP\VOLFH  Branky:
D3HWUåHOD2+DYOtþHN'YRĜiN 3HWUåHOD=
±D6WHMNRUDäOXWpNDUW\2XOHKODâSLþND
'YRĜiN YãLFKQL1 7LäWtQ²'REURPLOLFH  Branky: 
D.RQXSND1iYUDW6FKOHKU1iYUDW±D
.UDWRFKYtOD5LFKWHUD%OXPHQVWHLQäOXWpNDUW\
)DOWLQ%RViN.RQXSND±9iFODYtN1HGČOD
%OXPHQVWHLQ%URGHNX39²2OäDQ\  Branky:
D'YRĜiN%XUHãäOXWpNDUW\+DUD]LQ
*UXOLFK'YRĜiN=DWORXNDO±+DQVO3RVStãLO
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MSDL ML.
19. kolo: %DQtN 2VWUDYD Å%´ ² =QRMPR   
Branky: D.\VHOê2QGĜHM9R]QtN
74. Bakrlík. Poruba – Šumperk 3:2 (1:2). Branky: 
ýHþRWND)XOD+UDGLO±0LQiĜ3RGKRUQê
äOXWpNDUW\6HPDQ±.|UQHUýHUYHQiNDUWD84.
1RYRWQê 3 3URVWčMRY².URPčĝtæ  Branky:
.DãW\O1DYUiWLO±0ČUNDäOXWpNDUW\54. Illík
±=GUDåLO6LJPD2ORPRXFÅ%´²/täHė  
Branky: D=DKUDGQtþHN0LFKDOtN.RODĜtN
57. Miler. 6ORYiFNR ² 7ĝLQHF    Branky: 14.,
D%tOHN%DUiW+iQD±+RUQLDN
0DMHWQê3LHWHU=OtQÅ%´²-LKODYD  %ranky:
+RGXOiN+HOOHEUDQG2QGURXãHN1HYČĜLO±
3LYQLþND=EURMRYND%UQRÅ%´²2SDYDÅ%´  
Branky: D.DOYRGD±:LQNOHUäOXWpNDUW\
9ROQê±9ODGDĜ
3UĤEČåQiWDEXOND
 6ORYiFNRÄ%³
     
 -LKODYD
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 7ĜLQHF
     
 /tãHĖ
     
 =OtQÄ%³
     
 3URVWčMRY
     
2SDYDÄ%³
     
+OXþtQ
     
)UêGHN0tVWHN
     
.URPČĜtå
     
=QRMPR
     
âXPSHUN
     
3RUXED
     

MSDL ST.
19. kolo: Baník Ostrava „B“ – Znojmo 2:1 (2:1). Branky:
5. Frébort, 43. Jarý – 38. Špalek. äOXWpNDUW\67. Látal –
74. Synek, 81. Navrátil. Poruba – Šumperk 2:3 (1:3).
Branky: 30. Máša, 68. Maršál – 7. Elšík, 15. Kerger,
17. Vincenc. 3URVWčMRY ² .URPčĝtæ    Branky:
 D  1ČPHþHN  3URFKi]ND  0RUiYHN ± 
3RFK\Oê1RYRWQê0ČUNDäOXWpNDUW\%DåDQW
3ČþHN+RUiN±6YR]LO)XNVD&K\WLO
9\WLVND6LJPD2ORPRXFÅ%´²/täHė  Branky:
 6HHKRI  9tWHN  =HOLQND ±  9ODFK äOXWp
NDUW\6HHKRI±3VRWD9ODFK.RYDĜtN
'åXPSHQMXN6ORYiFNRÅ%´²7ĝLQHF  Branky:
0HQãtN.DUiVHN±1LHVODQLNäOXWpNDUW\73.
3HOLNiQ±1LHVODQLN3RQLãW+DPUR]LZlín „B“
– Jihlava 3:1 (3:1) Branky: 0DOHĖiNâĤVWHN
6RYiN±0LFKDOþtNäOXWpNDUW\D*DUDMD
6RYiN±2FK=EURMRYND%UQRÅ%´²2SDYDÅ%´
äOXWpNDUW\.Uþ9DQWXFK±+UEiþ
3UĤEČåQiWDEXOND
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 -LKODYD
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 =OtQÄ%³
     
 /tãHĖ
     
 âXPSHUN
     
 =QRMPR
     
+OXþtQ
     
7ĜLQHF
     
3URVWčMRY
     
)UêGHN0tVWHN
     
3RUXED
     
2SDYDÄ%³
     
.URPČĜtå
     

Report zápasu Hané Prostějov najdete na našem webu.

Hodnocení hrajícího trenéra Mostkovic Ondřeje Milara se do redakční
uzávěrky nepodařilo získat.

Žluté karty: 30. Kolečkář. Diváci: 75.
Sestava Mostkovic: Zapletal – Hanák
(71. Jurný), Drábek, Milar, Němeček,
Šlambor, Jančík, Šlézar (64. Svoboda),
Kratina, Lacika (60. Bureš), Kazda.
Hrající trenér: Ondřej Milar.

Jesenec-Dzbel nedal gól

Hodnocení trenéra Jesence-Dzbelu ček, Martinák, Studený – Kaprál (46.
Jaromíra Krásy st. se redakci do uzá- Kotlár), Kotlár, Luža, Pleva (70. Kovář),
věrky nepodařilo získat.
Kalandřík (57. Kratochvil) – Kráčmar
někteří necítí zodpovědnost, nevědí, co
(57. Tomiga).
je to kolektivní sport. Takže bohužel,
Trenér: Ivo Zbožínek.
7-6PUņLFH
0:9
momentálně jsme na tom tak, jak
(0:4)
Hodnocení hrajícího trenéra
jsme. Budeme bojovat, ale jaro nás
7-6PUņLFH
Smržic Ivo Zbožínka
čeká těžké.“
Branky: 5., 62, 81, a 84. Valsa, 17. a „Výsledek hovoří za vše. Není tam moc
38. Kostorek, 28. Škobrtal, 50. Še- co hodnotit. Možná je to pro nás moc
).9HONi%\VWİLFH
7:0
mro, 89. Pluháček. Rozhodčí: Stlou- krutý výsledek, na 0:9 to nebylo. Bo(3:0)
TJ Sokol
kal – Procházka, Dömisch. Žluté hužel se nám rozpadla osa týmu, oproti
0RVWNRYLFH
karty: 26. Kaprál, 61. Obručník, podzimu nám chybí šest hráčů. Navíc na
76. Luža – 55. Kurfürst. Diváci: 41. postech, které jsou nejdůležitější. Tak- Branky: 41., 64. a 83. Hornich, 27., 44.
že bohužel, odpovídá to stavu, v jakém a 53. Schulmeister, 73. Koupil. RozSestava Smržic: Kintr – Obručník, Žá- jsme. Někteří jsou úplně nedotrénovaní, hodčí: Zemánek – Vilímek, Ondráček.

15. kolo: +QčYRWtQ ² -HVHQHF    Branky:
/DãWĤYND YO+ROXE9\URXEDOHaná PV
²'RORSOD]\  Branky: D*iERU
 +ODGNê  6YČWOtN äOXWp NDUW\  0D]RXFK
±  0iGU  .URSiþHN 6PUæLFH ² 6ODWLQLFH
  Branky: D9DOVDD
.RVWRUHN  âNREUWDO  âHPUR  3OXKiþHN
äOXWpNDUW\.DSUiO2EUXþQtN/XåD±
.XUIUVWþHUQRYtU²9HONë7ëQHF  Branky:
3XONHUW3HWUĤ+DYHOND=GUiKDO
+UVWND9\URXEDO0iþDOD±(KUHQEHUJHU
9HONi %\VWĝLFH ² 0RVWNRYLFH    Branky:
D6FKXOPHLVWHUD+RUQLFK
 .RXSLO ãWHUQEHUN Å%´ ² 0RUDYVNë %HURXQ
  Branky: D)HQFO+XVWê.U\O
äOXWpNDUW\6PUþHN±.DãSDU.RæXäDQ\²
+DėRYLFH    Branky:  D  =OiPDO 
6WUiQVNê6RXãHNäOXWpNDUW\6WUiQVNê±
3ĜLGDO0UWêQHN2WDYD

Branky: 25. vlastní Laštůvka, 65. Holub,
72. Vyroubal. Rozhodčí: Petr – Bažant,
Dohnal. Bez žlutých karet. Diváci: 40.
Sestava Jesence-Dzbelu: Burget – J.
Žouželka, Faltýnek (73. Campolina), D.
Mrňka (46. Ullmann), Burian, Laštůvka,
Fürle, P. Mrňka (29. Čížek), L. Žouželka
(77. Müller), Prokeš (46. Hradil), Růžička.
Trenér: Jaromír Krása st.

3:0
(1:0)

Smržice dostaly devítku, padly i Mostky Haná si zastřílela.

PROSTĚJOVSKO Ve většině případů týmy z Prostějovska o víkendu pohořely. A to tak, že hodně, Smržice dostaly devět
branek a zatím mají mizerné jaro. Nevedlo se ani Mostkovicím. I ty výrazně narazily, tentokrát ve Velké Bystřici. A JesenecDzbel zase nenavázal na minulou výhru. Navíc recept na brankáře soupeře nenašel. Jediný tým, který se potkal s formou,
tak je Haná Prostějov. Ta znovu uspěla a nadále tak prohání Slatinice na prvním místě.

jedna situace, kdy jsme při našem
útočném rohu nepohlídali odražený
balon a místo našeho zakončení přišla
ztráta a brejk do naší otevřené obrany,“
ohlédl se trenér Konice.
Úvod přitom nevypadal pro Konici
zle. „V prvním poločase jsme byli
aktivnější, měli jsme snahu dopředu.
Byly tam velice dobré šance. Bohužel
to šlo jednou těsně vedle, dvakrát to
skvěle chytil gólman,“ sdělil Petr Ullmann.

I.B třída skupina B

Malý šok. Tak se dá už několik let po
sobě nazvat situace, kdy Konice prohraje. A právě na tuto došlo o uplynulém víkendu. V neděli totiž konický
výběr padl v Lošticích. „Spokojenost
není, protože jsme po dlouhé době
prohráli. Samo utkání, na něj jsme byli
nachystaní. Ale domácí předvedli velice bojovný výkon, v tom se nám dnes
vyrovnali,“ promluvil Petr Ullmann.
Zápas nakonec rozhodla jediná branka, pro Konici nešťastná. „Rozhodla

2ąGMXCRGPÊ5WXGTÆPPÊ-QPKEGRąGMXCRKX÷

I.A třída skupina A

jící se Šternberkem o postup do Divize. Vyrovnaný duel rozhodla lepší produktivita hostů,
kteří se ale o tři body strachovali až do poslední
minuty, kdy přidali pojistku z brejku.
Prvních třicet minut rozhodně nebylo znát, že je
mezi týmy rozdíl patnácti pozic v tabulce. Největší
příležitost měl domácí Kopečný, jenž ale ve vyložené šanci brankáře hostů nepřekonal. „My jsme tam
tu svou šanci bohužel neproměnili a soupeř nás
následně potrestal, kdy se mu podařilo využít obě
šance, které před poločasem měl,“ litoval domácí
kouč Karel Trnečka.
Ve druhém poločase ale pokračoval vyrovnaný
duel a domácí dvoubranková ztráta nepoložila.
Naopak krátce po přestávce je nakopla branka
Škrabala, jenž využil standardní situaci z většího
úhlu. „Hráče jsme nabádali, aby pokračovali v podobném výkonu, protože jsme se dokázali soupeři
vyrovnat. Ten však ukázal, proč patří mezi nejlepší
tři kluby. Myslím si, že se po naší brance začal obávat o výsledek. Měli jsme ze hry více, jenže jsme
bohužel nedokázali šance využít. Mohla tam být
i penalta na nás, ale sudí se rozhodl ji neodpískat,
takže na to se nemá cenu vymlouvat. V poslední
minutě jsme měli ještě šanci po standardní situa-

WWW.VECERNIKPV.CZ
PROSTĚJOVSKO Jen čtyři z pěti zástupců Prostějovska o víkendu hráli. Protivanov totiž měl volný los, jelikož se měl
utkat s odhlášeným Kojetínem. Nicméně dalším celkům se o mrazivém víkendu duely nevyhnuly. A vesměs pro
týmy z Prostějovska dobře nedopadly. Lídr z Čechovic ztratil dva body, což je v nynější sezóně dost ojedinělý úkaz.
Určice odevzdaly rovnou všechny tři. Jaro tak začaly dvěma porážkami. Kostelec pak padl v pokutových kopech
s Plumlovem a před vlastními diváky zpytoval svědomí.

7-6RNROĆHFKRYLFH

1.HFK Olomouc
„B“

B
Branky:
19. a 44. F. Halouzka – 4.
Stoklasa, 46. Stoppen. Rozhodčí: Lizna – Horák, Majer. Žluté
karty: 54. Lakomý – 51. a 58. Fleischmann, 75. Filípek. Červená
karta: 58. Fleischmann. Diváci: 70.

PK 1:4

2:2
(2:1)

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:
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15. kolo: -HVHQtN²%URGHNX392WDVODYLFH
 Branky: D3ODQêâHYþtN YO 
9DOtþHNäOXWpNDUW\3ROþiN±.RUG]LN
.RQLFH ² þHFKRYLFH SN   Branky: 
0RVWLFN\M±.OLPHãäOXWpNDUW\7\O±
5R]HKQDOãWHUQEHUN²6ODYRQtQ  Branky:  D  .RPiUHN  *iERU  5DGLPVNê
±  3ROiþHN  3DYOLWD  5R]ORåQtN .R]OR
YLFH ² 'XE Q0    Branky:   D 
=GUDåLO   D  6NRSDO  .XEDQ Nové
6DG\ ² 0RVWNRYLFH.RVWHOHF    Branka:
)RMWtN7RYDÿRY²þHUQRYtUSN  Branky: 9iOHN±âLQGHONDäOXWpNDUW\.RKQ
6WUQDG±âLQGHOND
3UĤEČåQiWDEXOND

PROSTĚJOV Boj dvou zástupců Prostějovska, ale také dvou týmů, které
měly na podzim problémy. To čeká
fotbalové diváky, kteří vyrazí v neděli
10. dubna na stadion do Lipové. Tam
se utká domácí celek s Kralicemi na
Hané. Zatímco Lipová se snaží vzpamatovat z podzimních zranění a poklesu do středu tabulky, Kralicím jde
o všechno. V jejich situaci, kdy se týmu
vzdálili soupeři, je každý bod zlatý. Ať
v derby, nebo ne. Duel začne v 15.30
hodin.
I když se podzim nevyvedl ani jednomu
z týmů podle představ, přesto vstoupí
týmy do zápasů v různém rozpoložení.
V lepším bude rozhodně Lipová. Tým
z Drahanské vrchoviny v prvních dvou
zápasech uhrál pět bodů. A to přesto, že
je stále nekompletní, mírně řečeno. Nicméně velké příděly branek znovu Lipová
nestřílí. Zatím to ale na bodové zisky stačí.
Kralice jsou na tom hůře, mnohem hůře.
Tým je s odstupem poslední. A dál ztrá-

13. kolo, neděle 10. dubna, 13.00 hodin: Vícov – Horní Štěpánov/Konice
(9.00), Lipová/Brodek u Konice – Kralice
na Hané (9.00), Protivanov – Otaslavice
(9.30), Určice – Pivín (10.00), Bedihošť
– Držovice (10.00), Haná Prostějov –
Hvozd.
Tučně zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši
návštěvu!
(sob)

3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ

13. kolo, sobota 9. dubna, 10.00 hodin:
Smržice/Kostelec na Hané – Vrahovice (neděle 10. dubna, 10.45), Brodek u Konice/
Lipová – Bedihošť (9.00), Vícov/Plumlov –
Určice (9.00), Protivanov – Jesenec-Dzbel/
Přemyslovice (9.30), Mostkovice – Brodek
u Prostějova.

3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ

13. kolo, sobota 9. dubna, 12.00 hodin:
Prostějov – Sigma Olomouc „B“ (neděle 10.
dubna, 15.00), Smržice/Kostelec na Hané
– Maletín (10.45), Velký Týnec – Jesenec-Dzbel/Přemyslovice.

.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ

´
menicko

´
zapasove

cí. Z prvních dvou jarních duelů uhrálo
mužstvo bod. Celkově se týmu znovu
příliš nedaří. Zejména zápas po tom s Lipovou bude pro Kralice životně důležitý,
odehrají ho totiž s Dolany.
Kdo ale týmy táhne? Brankově Lipovou
táhlo trio Obruča, Milar a Fialka. Nicméně Obruča před jarem z týmu odešel.
Nejvytíženější jsou pak Ondřej Klár následovaný kapitánem Františkem Žilkou,
který rovněž má i pověst „zlého muže“,
přinejmenším díky šesti žlutým kartám.
Kralice mají taky mezi sebou střelce. Po
čtyřech zásazích mají útočník Ondřej Šup
a záložník Michal Baran. Michal Baran a
Filip Studený také strávili na hřišti nejvíce
času. A žluté karty? Nejvíce, a to 10, jich
posbíral právě Studený.
Pokud se pak diváci zúčastní derby podruhé v sezóně, celky je nepřekvapí, posílily jen minimálně. S jednou výjimkou.
Kralicím pomáhá někdejší hrající trenér
Určic, zkušený plejer David Kobylík.
(sob)

.KRQX¾X[\XG-TCNKEG

Derby v kraji:

„Věděli jsme, že utkání se
záložními týmy je vždy loterie.
Nevíte, kdo proti vám bude stát. Dozvěděli jsme se, že jejich ‚Áčku‘ zrušili utkání a v sobotu dopoledne de-

vatenáctce. Soupeř přijel doplněný
odspoda i odshora a bylo to vidět.
Musím říct, že soupeř nás předčil
v agresivitě. Až takovou agresivní a
přímočarou hru jsem nečekal. Měli
jsme špatný vstup do utkání, kdy
jsme brzy prohrávali. Nicméně gól
s námi zatřásl, pak jsme naštěstí do
poločasu dvakrát Halouzkou utkání otočili. V poločase jsme si říkali,
že musíme dobře chytit vstup do
poločasu, že máme jednogólové
vedení, nesmíme panikařit, hrát
trpělivě. A hlavně nezalézat a hrát
aktivně nahoře. A hráči, jako kdyby tato slova ignorovali, hned ve
46. minutě jsme dostali gól na 2:2.
Pak se utkání přelévalo nahoru –
dolů. Myslím si, že jsme měli mírnou převahu. Z toho jsme vytěžili
břevno Šteigla z volného přímého
kopu. Pak jsme měli ještě jednu
velkou šanci. Po červené kartě
soupeře jsme na hřiště poslali
třetího útočníka Trajera. Chtěli
jsme vytvořit tlak do vápna, a právě
TJ Sokol
%đORWtQ

7-6RNRO8UćLFH

Přenosil – Konečný, Smékal. Žluté
karty: 51. Hanák. Diváci: 40
Sestava Určice: Sohlich – Rus (58.
Frehar), Zelina, Bureš (46. Plančar), Dadák, Mariánek, O. Halouzka, Handl, Mašek, M. Grulich (75.
Vaverka), Menšík. Trenér: Petr
Gottwald

6RNRO+RUQt
0RÆWđQLFH

Sokol Klenovice

Sokol Kovalovice

6RNROY3LYtQđ

Branky: 13. Lukáš, 38. Lýsek – 41.
Baroš, 45. Ernst (vlastní), 64. Hýžďál.
Rozhodčí: Winkler – Látal, Kozák.
Žluté karty: 30. Zavadil, 40. Kantor,

2:3
(2:2)

Branky: 37. Štěpánek – 18. Fröde,
34. Mádr, 68. Suchánek. Rozhodčí:
Borůvka – Lasovský, Kubalák. Žluté
karty: 28. César, 51. Dadák – 72. Šedivý, 84. Ducar. Diváků: 50.
Sestava Klenovic: Dočkal – Bridzik,
Cetkovský, César, Popelka (40. Dadák) – Vacek (62. Grepl), Rozehnal,
Dreksler, Pytela (62. Spálovský) –
Všianský (32. Zapletal), Štěpánek.
Trenér: Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:
„Byl to takový zápas blbec. Řekl bych,
že soupeř vystřelil jednou na branku
a dal nám tři góly. Co mi jsme dokázali
vymyslet za hrubky, jsem dlouho neviděl. Na mužstvu je vidět síla. Za stavu
1:2 jsme byli v tlaku a byli jsme lepším
mužstvem, jenže jsme nebyli schopní
to prolomit v koncovce. Pak jsme místo toho dostali po chybě třetí branku
a už bylo po naší hře i po zápase. Pevně
věřím, že už se nám to podaří nějakým
způsobem zlomit. K tomu jsem ještě
musel střídat dvakrát už do poločasu
kvůli zranění, takže opravdu nevydařený zápas po všech směrech.“

1:3
(1:2)

alka (73. Otáhal), Holub, Lakomý,
Gaťařík – Machálek, Panáček, V. Fialka, Jašek (46. Vévoda) – Mitana (80.
P. Horák), J. Horák. Trenér: Miroslav
Panáček.
Sestava Otaslavic: Sika – Ruszó,
Maňák, Koudela, Hrazdíra – Gerneš
(58. Hon), Chvojka, Vogl, Tkáč –
Špaček (86. Šatný), Drmola. Trenér:
Jiří Hon.
Hodnocení trenéra
Vrchoslavic Miroslava Panáčka:
„Soupeř to byl opravdu kvalitní, to je potřeba přiznat. V prvním poločase jsme
měli na začátku dvě šance, které jsme neproměnili, a pak nás soupeř zatlačil. Měl
tam i řadu brankových příležitostí, kdy
nás podržel brankář. Až minutu před
poločasem jsme inkasovali po rohovém
kopu. Ve druhém poločase se role vyměnily a nebezpečnější a aktivnější jsme
byli my, ale stejně jako nás i soupeře podržel brankář. Možná by tomu slušela
více remíza, ale když nedáme branku,
nemůžeme myslet na body.“
Hodnocení trenéra
Otaslavic Jiřího Hona:
„Zápas dvou rozdílných poločasů.
V tom prvním jsme zvládali kombinovat a hru jsme kontrolovali. Soupeře
jsme zatlačili a prakticky se hrálo na
jednu branku. Jediné, co nám scházelo, bylo kvalitnější zakončení. Nebýt
branky v poslední minutě z rohu, tak
Sokol
9UFKRVODYLFH by náš tlak v první půli nepřinesl ani
0:1
vedení. Ve druhém jsme ale nebyli
Sokol
(0:1)
schopni na výkon navázat a hráli jsme
2WDVODYLFH
špatně, spíše než přidání pojistky jsme
Branky: 44. Vogl. Rozhodčí: Horák se tak strachovali o výsledek, třikrát
– Vachutka, Antoníček. Žluté karty: nás podržel brankář. S první půlí jsem
87. Šatný (O). Diváků: 84.
spokojený, ta druhá od nás nestála za
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – R. Fi- nic.“
(jaf)

63. Lýsek, 66. Židlík, 81. Ševeček, 90.
Plesník, 90+1. Krčmář – 34. J. Bartoník, 40. Hýžďál, 70. Pospíšil, 76. S.
Vrba. Diváků: 100.
Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba, T. Vrba,
Pospíšil, J. Bartoník – Hýžďál, J. Svozil,
M. Svozil, Valtr – M. Bartoník (90. Fica),
Baroš (85. Krejčí). Trenér: Pavel Valtr.
Hodnocení trenéra
Pivína Pavla Valtra:
„Řekli jsme si před zápasem, jak bychom měli hrát, prvních dvacet minut
se nám to dařilo. Z brejku jsme pak ale
dostali branku a druhou branku jsme
dostali po standardní situaci, kdy byl
míč až moc dlouhý, díky důrazu to
doputovalo až do brány. Nebylo to tak
nic jednoduchého, ale kluci ukázali
vnitřní sílu. Podařilo se nám díky důrazu Baroše snížit. To nám vlilo krev
do žil a vytvořili jsme si tlak do konce poločasu, kde jsme srovnali po rohovém kopu i s přispěním štěstí. Do
druhé půle jsme šli s tím, že musíme
pokračovat a vydržet, což se nám povedlo. Probíhala v podobném duchu
jako ta první, ale my jsme byli klidnější
a soupeř naopak znervózněl. Hýžďál
to pak trefil ligově a šli jsme do vedení, které se nám podařilo uhájit i přes
tlak soupeře. Za dnešek patří klukům
obrovský dík za jejich odhodlání, bojovnost i morál.“

Pivín skolil lídra i na jeho půdě a Klenovice doma bez bodu

Otaslavice zvládly duel veVrchoslavicích,

I.B třída skupina A

PROSTĚJOVSKO Ani ve čtrnáctém kole nebyla o zajímavé souboje nouze. Už v sobotu se doma představily Klenovice, které
možná ještě teď litují svých chyb,
kvůli kterým prohrály s Horní
Moštěnicí. V neděli se ve Vrchoslavicích odehrál regionální souboj a úspěšnější v něm byly hostující
Otaslavice díky brance Vogla. Ve stejném čase pak v Kovalovicích ukázal Pivín, že to na lídra umí. Porazil
jej i na jeho půdě, čímž soupeře připravil o první místo.

1.399 Kč 1560 Kč

Hodnocení trenéra Určic Petra
Branky: 79. O. Halouzka – 17. Gottwalda se redakci do uzávěrky
Mariánek, 41. Šustal. Rozhodčí: nepodařilo získat.

1:2
(0:2)

zabojovat. Takže celkově jsou pocity negativní. Musíme se z toho ale
oklepat a připravit se na Beňov, kde
nás čeká opět těžký soupeř.“

Stačí nás kontaktovat a vše ostatní zařídíme: 608 960 042, predplatne@vecernik.cz
nebo se za námi stavte na provozovně v ulici Vápenice 19, Prostějov.

využít parametrů Trajera, zásobovat
ho centry. Ale k té hře jsme se pořádně nedostali. Takže z toho byla
remíza. Šlo se tedy do penalt a zde
musím říct, že hosté byli stoprocentní, kdežto moji svěřenci neměli
správnou mušku. Jedna proměněná
penalta ze čtyř znamená, že si bod
odváží Holice. Kdybych to měl shrnout, je to zklamání a ztráta, kdy
jsem hráčům říkal, že se každý bod
počítá. A je potřeba i v penaltách

7TéKEG\PQXWRCFN[2TQVKXCPQXO÷NRCW\W

2NWONQXVGPVQMT¾VXFGTD[PG\CX¾JCNèGEJQXKEGDTCN[LGPDQF

I.A třída skupina B

Branky: 48. Škrabal – 31. a 90+3. Zagol, 43. Holoubek. Rozhodčí: Konečný – Šteier, Slota. Žluté
karty: bez karet. Diváků: 50.
Sestava Kralic: Peka – Němčík, Hlačík, Hloch,
Jurtík – Studený, Škrabal – Baran, Cibulka, Kopečný
(88. Novotný) – Šup (51. Kobylík). Trenér: Karel
Trnečka.
Sestava Čechovic: Klimeš – Veselý
(71. Trajer), Jurníček, Valtr, Hanák
– Kadlec (80. Hatle), Lakomý, PePROSTĚJOV Zdálo se, že slovo„prohra“ už dávno fotbalisté Konice nemají ve slovníku. Jenže jak se ukázalo, znovu
tržela (80. Bezecný), Pospíšil (46.
ho tam zařadili. Svěřenci trenéra Petra Ullmanna se totiž museli sklonit před Lošticemi, a to po nejtěsnější možné
Bílek) – Šteigl, F. Halouzka.
porážce 0:1. Tým prohrál poprvé od 26. září, kdy padl s Olešnicí. Tentokrát byla porážka ale přeci jen překvapivější.
Trenér: Lukáš Koláček.

SK Lipová

Branky: 63. Milar. Rozhodčí: Petrásek – Bašný, Doležal.
Žluté karty: 22. Doubrava, 41. Seibert, 62. Vlk, 84. Pírek
– 21. Musil, 80. Vybíhal. Diváci: 80.
Sestava Lipové: Holásek – Musil (73. Nakládal), Král,
Milar, Ráček – Bořuta, Stryk, Hrabálek (89. Žilka), Kovář (77. Vybíhal) – Bošek, Přikryl (77. Vykopal). Trenér: Pavel Růžička.

0:1
(0:0)

FC Dolany

Drama tak pokračovalo až do poslední chvíle, zatímco
mohlo být už okolo půlky zápasu teoreticky po zápase.
Tři body přesto Lipové zůstaly. A kouč týmu byl pochopitelně spokojený. „Jsme spokojení se třemi body. A ano,
i s dosavadním průběhem jara. Když to sečtu, tak ze čtyř
zápasů máme osm bodů, což musím hodnotit rozhodně
pozitivně,“ uvedl pro Večerník.
Dalším úspěchem může Lipová navázat v neděli 10. dubna. Tehdy na svém hřišti od 15.30 hostí v derby Kralice
na Hané.

)DKJQµI<?µG@ÎNKînIµ Hµ?<GnÁ=J?T

PROSTĚJOV – Zatím velice solidní jaro za sebou
mají fotbalisté Lipové. Svěřenci trenéra Pavla Růžičky zatím průběžně bodují a dávají zapomenout na
nepovedený závěr podzimu. V jedné věci se však Lipová nezměnila. To, že střílí málo branek, platí stále.
Naposledy proti Dolanům týmu stačil jediný zásah
ke třem bodům. Lipová se i díky tomu znovu zvolna
posouvá na dohled „bedny“.
Tým šel do utkání s jedinou změnou v základní sestavě
oproti předešlému zápasu, chyběl v ní totiž kapitán František Žilka. Pomyslnou štafetu po něm převzal taktéž
dlouhodobý hráč Lipové Ondřej Král. Ten se svými spoluhráči ukázal, že se Lipová dokázala na jaře zvednout.
Přes odchod Obruči a nejistotu kolem Ježka si totiž držela iniciativu. „Myslím si, že jsme byli v obou poločasech
aktivnější. Vytvořili jsme si šance a nakonec jsme vyhráli.
Rozhodl gól z přímého kopu,“ poznamenal kouč Pavel
Růžička.
Jeho tým přitom zprvu znovu doplácel na nízkou efektivitu v zakončení. „V prvním poločase jsme si vypracovali
tři šance. Bohužel jsme je neproměnili, jinak by se pro nás
,$7ĜÌ'$6.83,1$$
 NROR &KRPRXWRY²1iPčäģQ3+SN   zápas vyvíjel asi daleko lépe,“ je jasné Pavlu Růžičkovi.

Branky: D'YRĜiN6HGOiþHN±D)LãDUD
(OVQHUäOXWpNDUW\5LJR5RFKRYDQVNê±
%UKHO=DMtþHN)LãDUD2OHäQLFH²&KYiONRYLFH
SN  Branky: 3HFKiþHN±'DQČþHNäOXWp
NDUW\%RĜLO%DþtN6QiãHN YãLFKQL2 0D
OHWtQ²3DVHND  Branky: D-DGHOVNê
41. a 43. Novotný – 63. Bareš. äOXWpNDUW\0LFKDO
þiN/0DUiN0LFKDOþiN0±+ORXãHN
*DLHU %čONRYLFH ² /HVQLFH SN   Branky: 31.
6NOHQiĜ±)DXOKDPPHUäOXWpNDUW\-XUHþND
6NOHQiĜ±%DOYtQ*OR]\JD/RäWLFH².RQLFH
 Branka: 48. Faltýnek. äOXWpNDUW\3OKiN
0LNHã ±  .DPHQê 7URXEHOLFH ² %RKGtNRY SN
äOXWpNDUW\8UEiãHN'RNRXSLO9OþHN±
6LNRUD+ODYDWê
3UĤEČåQiWDEXOND
O 2OHãQLFH      
 .RQLFH
      
 3RVWĜHOPRY      
 0DOHWtQ
     
 &KYiONRYLFH      
 7URXEHOLFH      
 /RãWLFH
     
 %ČONRYLFH      
 &KRPRXWRY      
/HVQLFH
     
3DVHND
     
ěHWČ]iUQD      
1iPČãĢQ+     
%RKGtNRY      

WWW.VECERNIKPV.CZ

PROSTĚJOVSKO Dva zástupci krajského přeboru z Prostějovska mají za sebou těžké víkendové
mače. A dopadly rozdílně. Kralice měly proti sobě kvalitního soupeře v podobě Ústí. Dlouho mu
vzdorovaly a nevyšel až závěrečný risk ve stylu „vše PROSTĚJOV V dalším kole krajského přebo- ci, takže jsme tam poslali všechno, bohužel místo
do útoku a vyrovnat“. To Lipové se naopak dařilo. A na rozdíl od Kralic jí jediný gól ke třem bodům ru mohl poslední celek tabulky z Kralic na Hané toho přišla třetí branka. Za dnešek ale musím kludoma pouze překvapit, když přivítal Ústí boju- ky pochválit, protože jsme předvedli zcela odlišný
stačil. Lipová ze čtyř jarních utkání bodovala potřetí. Může tak začít znovu stoupat tabulkou.

FOTBAL

NRORãWHUQEHUN²/LWRYHO  Branky: 6., 10.,
D/RãĢiN.RXWHN7|JHO.XþHUD
YO åHODWRYLFH²5DSRWtQ  Branky: 51. Skopal,
ýWYUWQtþHN±5ê]QDUäOXWpNDUW\'ORXKê
=H]XOND ±  .XSþtN  âDER  5ê]QDU .UDOLFH
Q+²ÓVWt  Branky: âNUDEDO±D
=DJRO  +RORXEHN Medlov – Velké Losiny 2:3pk
 Branky: 3RVStãLO6HGOiþHN±âLQJRO
8Yt]OäOXWpNDUW\0LNXWD0LFKDOtN.UDVDO
=PXQG6UGêQNR±+LOEHUW=DWORXNDODolany
²/LSRYi  Branka: 63. Milar. äOXWpNDUW\
'RXEUDYD6HLEHUW9ON3tUHN±0XVLO
9\EtKDO %RKXėRYLFH ² /XWtQ    Branky: 
&KUiVW YO ±3UXFHN9\PD]DO%Ui]GLOBrodek
X3ĝHURYD²-HVHQtN  Branky: =HGHN±
D)XULN-DQtþHN3ODQê=iEĝHK²0RKHOQLFH
1:3 (1:2). Branky: 1t]Nê±D5\ED.QêĜ
äOXWpNDUW\3XFKU±+HLGHQUHLFK.RåHOD
3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN      
 ÒVWt
     
 äHODWRYLFH      
 0HGORY
     
 0RKHOQLFH      
 /LSRYi
     
 -HVHQtN
     
 9HONp/RVLQ\      
 =iEĜHK
     
/XWtQ
     
/LWRYHO
     
5DSRWtQ
     
%RKXĖRYLFH      
%URGHNX3Ĝ      
'RODQ\
     
.UDOLFHQ+      
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15. kolo, sobota 9. dubna, 10.45 hodin: Čechovice – Nové Sady (9.00), Olšany – Zábřeh,
Nezamyslice/Němčice nad Hanou volný los.

.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ

15. kolo, sobota 9. dubna, 10.45 hodin:
Čechovice – Nové Sady (9.00), Olšany –
Zábřeh, Nezamyslice/Němčice nad Hanou
volný los.

.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ

13. kolo, neděle 10. dubna, 12.30 hodin:
Přerov – Nezamyslice (sobota 9. 4., 14.00),
Plumlov – Kozlovice „B“ (10.00), Čechovice
„B“ – Radslavice/Pavlovice (10.00), Pivín/
Určice – Troubky.

.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
VNXSLQDc%p

11. kolo, neděle 10. dubna, 12.30 hodin:
Olšany u Prostějova volný los.

.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
VNXSLQDc$p

15. kolo, neděle 10. dubna, 15.30 hodin:
Černovír – Konice (sobota 9. 4., 10.00), Čechovice – Šternberk (sobota 9. 4., 14.00), Slavonín –
Mostkovice/Kostelec na Hané (12.30), Brodek
u Prostějova/Otaslavice – Kozlovice.

Relax centrum Gól
.UDMVNÙSÔHERUGRURVWX

21. kolo, sobota 9. dubna, 15.00 hodin:
1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno

SPŠM U12, JIH:

21. kolo, sobota 9. dubna, 15.00 hodin:
1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno

SPŠM U13, JIH:

21. kolo, neděle 10. dubna, 12.30 hodin:
1.SK Prostějov – Frýdek-Místek „B“

06l/8

06l/8
21. kolo, neděle 10. dubna, 10.30 hodin:
1.SK Prostějov – Frýdek-Místek „B“

21. kolo, sobota 9. dubna, 12.15 hodin:
1.SK Prostějov – Frýdek-Místek „B“

MSDD – E ml.:

21. kolo, sobota 9. dubna, 10.00 hodin:
1.SK Prostějov – Frýdek-Místek „B“.

MSDD – E st.:

21. kolo, neděle 10. dubna, 12.45 hodin:
Šumperk – 1.SK Prostějov

MSDL ml.:

21. kolo, neděle 10. dubna, 10.30 hodin:
Šumperk – 1.SK Prostějov

MSDL st.:

13. kolo, neděle 10. dubna, 15.30 hodin: Zdětín – Hvozd (sobota 9. 4., 15.30),
Vilémov – Kladky, Čechy pod Kosířem –
Přemyslovice, Protivanov „B“ – Luká, Brodek u Konice „B“ volný los

PØEBOR OFS III. TØÍDA, SKUPINA „B“:

15. kolo, neděle 10. dubna, 15.30 hodin:
Olšany u Prostějova – Vícov (sobota 9. 4.,
15.30), Vrahovice – Brodek u Prostějova (sobota 9. 4., 15.30), Nezamyslice – Plumlov „B“
(sobota 9. 4., 15.30), Určice „B“ – Brodek u
Konice, Němčice nad Hanou – Dobromilice,
Kralice na Hané „B“ – Tištín, Ptení – Držovice

PØEBOR OFS II. TØÍDA:

11. kolo, sobota 9. dubna, 14.00 hodin:
Hodonín – 1. SK Prostějov

025$96.26/(=6./,*$l(1

15. kolo, sobota 9. dubna, 15.30 hodin:
TJ Haná Prostějov – FC Hněvotín (neděle
10. 4., 10.15), TJ Sokol Doloplazy – TJ
Smržice (neděle 10. dubna, 15.30), TJ
Sokol Mostkovice – FK Šternberk „B“, FC
Moravský Beroun – SK Jesenec-Dzbel.

LION SPORT 1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:

15. kolo, neděle 10. dubna, 15.30 hodin:
TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Kovalovice
(sobota 9. 4., 15.30), TJ Sokol Újezdec –
TJ Sokol Klenovice (sobota 9. 4., 15.30),
TJ Sokol Pivín – FC Želatovice „B“, FK
Troubky – TJ Sokol Vrchoslavice 1946.

1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:

15. kolo, sobota 9. dubna, 15.30 hodin: FC
Beňov – TJ Sokol Čechovice (neděle 10. 4.,
15.30), 1.HFK Olomouc „B“ – FC Kostelec na
Hané (neděle 10. 4., 15.30), FK Slavonín – SK
Protivanov, TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Určice

1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:

15. kolo, neděle 10. dubna, 15.30 hodin:
TJ Sokol Konice – TJ Sokol Troubelice

1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:

19. kolo, neděle 10. dubna, 15.30 hodin:
SK Lipová – FC Kralice na Hané.

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:

dohrávka 20. kola, úterý 5. dubna, 16.30
hodin: 1.SK Prostějov – MFK Vyškov.
22. kolo, sobota 9. dubna, 16.30 hodin:
1.SK Prostějov – Vlašim

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:

´
menicko

´
zapasove
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KOLA

připravila sportovní redakce Večerníku

ZDENEK DVOØÁK
Teprve sedmnáctiletý dorostenec Brodku u Prostějova je už delší čas stabilním členem A mužstva a má stále větší roli. V nedělním zápase to jen podtrhl
a na výhře lídra nad Olšany se podílel hned čtyřmi brankami. Jednoznačný
šampion čtrnáctého kola. Jen tak dál!

SM LÍK
KOLA
SOKOL URÈICE „B“
Ve šlágru kola na půdě Držovic odehrála rezerva Určic velmi vydařených osmdesát minut, kde byla minimálně vyrovnaným soupeřem domácímu celku,
a zápas se chýlil k penaltám. Jenže poslední pětiminutovka znamenala tři
góly za zády Kováče a svůj dobrý výkon Určice pohřbily během tří minut.

DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
Nezamyslice
Plumlov „B“
Tip
VS.
Nezamyslice se trápí s marodkou a mužstvo doplňují dorostenci. Veèerníku:
Proti rezervě Plumlova to bude těžký souboj, ale domácí ho zvlád3:1
nou, na svém hřišti oslaví tři body do tabulky a Plumlovu utečou.
Olšany u Pv
Vícov
Tip
VS.
Pro domácí se jedná o druhý náročný souboj v řadě, kde budou jasným outsi- Veèerníku:
derem. Doma na svém velkém hřišti umí trápit, ale větší hřiště bude vyhovo2:4
vat i fotbalovému Vícovu. A ač to nebude jednoduché, hosté si body odvezou.
Vrahovice
VS. Brodek u PV
Tip
Náročný souboj čeká na lídra tabulky, který zamíří do Vrahovic, kde Veèerníku:
se dá očekávat vzestup domácího celku. Proti lídrovi to bude zajíma2:3 PK
vý zápas a mohlo by dojít až na penaltové kopy.
Kralice „B“
Tištín
Tip
VS.
RezervaKralicjenadomácípůděvelmisilná.Tištínsesiceodpodzimuzvedl, Veèerníku:
ale na zkušené mužstvo domácích to rozhodně stačit nebude. Očekáváme
5:0
jednoznačnou záležitost, ve které domácí nasypou pytel branek.
Ptení
'UzRYLFH
Tip
VS.
Do Ptení bojujícího o záchranu přijedou Držovice, kterým tyto zá- Veèerníku:
pasy proti bojovným celkům příliš nevoní. A opět se to potvrdí v ne2:1 PK
děli. Snaha a agresivita domácích budou stačit na dva body.
Nìmèice nad Hanou VS.

Dobromilice
Tip
TonejhoršímajíNěmčicenejspíšezasebou,kdypotkalydvanejlepšícelkysezóny. Veèerníku:
TeďjedomačekásoubojsnedalekýmiDobromilicemiaobatýmychtějítabulkou
1:2 PK
stoupat. Teď si body mezi sebou rozdělí a penaltový rozstřel zvládnou lépe hosté

VS.

Brodek u Konice

Tip
Určice doma válí, naopak Brodek u Konice venku strádá a sílu ukazuje Veèerníku:
spíše doma, zde by tak cokoliv jiného než vítězství domácího celku by4:1
lo překvapením, což domácí nepřipustí.

VÝROK

KOLA

FRANTIŠEK VLACH

„Sráží nás produktivita, když už se do těch šancí dostaneme. Nedá se nic dělat, příští týden mi asi kluci budou
muset nechat desítku a znovu nazuji kopačky….“

ZAJÍMAVOST

Měl po dalším nevydařeném utkání bez bodového zisku jasno kouč
Ptení František Vlach.

KOLA

',92ý,1$97,ã7Ì1ą

To se opravdu jen tak nevidí. V Tištíně se odehrál zápas, na který budou všichni přítomní zřejmě dlouho vzpomínat. Po prvním poločase šli domácí do kabin s vedením 4:0
a hosté byli zralí na ručník. Ve druhé půli se ale karta zcela obrátila a Dobromilice za
stavu 5:6 sahaly po třech bodech. Nakonec rozhodly penalty a v nich úspěšnější hosté.

POŘADÍ KANONÝRŮ
1. Petr Vodák
2. Zdeněk Švéda
Tomáš Neděla
David Javořík
5. Roman Petržela

(Určice „B“)
(Brodek u PV)
(Dobromilice)
(Určice „B“)
(Kralice „B“)

16
15
15
15
13

5.
7.
8.
9.

Petr Novák
Petr Bross
Matěj Samek
Giovanni Janura
Patrik Hrabal

=$6/28å(1É5(0Ì=$6(1(.21$/$
Držovice rozhodly v posledních
minutách třemi brankami

(Ptení)
(Držovice)
(Olšany)
(Brodek u PV)
(Němčice)

13
12
11
10
10

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Jan
FREHAR
Už první desetiminutovka jasně ukázala,
že se hrstka fanoušků, kterou neodradilo
ani takto nepříjemné počasí, nebude nudit.
První dvě příležitosti měl domácí klub, ale
Srbený Kováče spíše rozchytal a Bross nevyužil zaváhání obrany. Pak si vzali slovo hosté
a hned z toho byla branka. V sedmé minutě
nacentroval míč Zapletal na Mlčocha, ten
míč hlavou vrátil před branku a Vodák byl,
kde měl – 0:1. Z vedení se ale Určice neradovaly dlouho. Už o dvě minuty později totiž srovnal Šťastný a nutno dodat, že svému
jménu dostál, protože branka se dala označit
za velmi šťastnou. Slabý projektil byl totiž
tečován do protipohybu brankáře a než se
míč dostal do branky, tak se na pár sekund
zastavil čas – 1:1.
Ani další minuty nenudily, i když branky nepřicházely. V jedné z nich byl Rotschedl, ale
na Lošťáka nepřišel. Dobře to pak zkoušel
Řehulka akrobaticky, ale cíl nenašel. Daleko
přesnější byl Hodulák, toho však vyčapal
Kováč vydařeným zákrokem. V další šanci
pak neuspěl ani Hudský, který hlavu nedokázal dostatečně sklopit, a krásnou střelu
vyslal Samuel Valenta, jeho pokus se však
od břevna odrazil před branku. Poločas
plný šancí bez zbytečných hádek a faulů

klikni na
www.vecernikpv.cz

byl opravdu na poměry okresního přeboru
výživný.
Druhý poločas začali aktivněji hosté, kteří
více kontrolovali hru a připsali si i první
vážnější akce. Po pěti minutách prchal
obraně Handl a na poslední chvíli jej zastavil za pomoci faulu Marek Valenta. Sudí
Horák, který odřídil velmi dobrý zápas,
mohl vytáhnout i červenou kartu, ale v
rámci zápasu i jeho metru byla žlutá zřejmě adekvátní. Následný přímák ale střelec
Vodák nenamířil do branky a překvapivě
neuspěl ani v další šanci, kdy se hnal vstříc
Lošťákovi a mířil nad. Co neproměnili
hosté, mohli trestat domácí. Valentu ale
vychytal Kováč a dorážku Šťastného stihla
zblokovat obrana.
Pak už ale šancí razantně ubylo a vypadalo
to, že utkání zamíří do penaltového rozstřelu. Určice kontrolovaly hru bez větších šancí
na obou stranách. Pak ale přišla poslední
pětiminutovka. Střílený centr po akci Hoduláka propadl až na zadní tyč, kterou zavíral
Bross, míč dopravil společně se svým tělem

&TåQXKEÊOFQOCX[wNCRQUNGFPÊR÷VKOKPWVQXMC
(QVQ,CP(TGJCT
do branky – 2:1. To zcela změnilo náladu v pojistka ale domácí neuspokojila a za další
obou mužstvech a o minutu později bylo minuty pláchl po straně Řehulka a míč narozhodnuto. Krásnou akci domácích borců servíroval Brossovi do prázdné klece – 4:1.
zakončoval mladý Valenta za vápnem a trefit Z vyrovnaného stavu tak byl rázem jednose lépe nemohl. Přízemní rána zapadla přes- značný výsledek, který dění na hřišti příliš
ně za tyč a brankář byl bez šance – 3:1. Ani neodpovídá.
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Pozápasové hodnocení trenérù
Jindøich SKÁCELs6RNRO'UzRYLFH
„Poločas byl vyrovnaný, ale byli jsme horším celkem. Podařilo se nám
srovnat se štěstím. Musím říct, že Určice byly lepším celkem až do nějaké osmdesáté minuty, a já spíše už přemýšlel o penaltových exekutorech, pokud se nám podaří stav udržet. A potom se nám podařilo
po třech rychlých akcích dát tři branky. Tady se jasně ukázalo, že fotbal
někdy nemá logiku. Nám se možná vrátila ta smůla z minulého zápasu, kde jsme byli lepší my, ale body jsme nebrali. Musím pochválit
soupeře i hlavního sudího, byl to pěkný zápas na okresní přebor.“

Karel VLACH – Sokol Urèice „B“
„V tom prvním poločase se nám podařilo vstřelit první branku, ale nevydrželi jsme delší dobu ve vedení a bylo brzy srovnáno. Myslím si ale,
že i potom jsme hráli dobře a ten první poločas byl hodně vyrovnaný a
fotbalově kvalitní z obou stran. Druhý poločas jsme začali stejně a byli
jsme lepší, ale posledních dvacet minut už to byla spíše nakopávaná, což
nám moc nesvědčí. Na konci tam pak soupeři vyšla jedna akce a následně dal i další dvě branky z brejku. Za mě remízový zápas, kterému by spíše slušela remíza, ale soupeř byl šťastnější. Nezbývá než mu gratulovat.“

14. KOLO PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE
Brodek u Konice
Vrahovice

2:2

(2:1) PK 2:1

Branky: 33. a 44. Zemánek – 14. Dvořák, 49. Petík.
Rozhodčí: Knoll – Vodák, Sedlák. Žluté karty: 35. J.
Burget, 80. Kolář – 13. Dvořák, 18. Jamrich, 30. Doležel,
72. Jano, 87. Petík, 87. F. Pokorný. Diváků: 30.
Sestava Brodku u Konice: K. Grepl – Možný, H. Burget, Ščudla, Blatner – J. Burget, Kschwend, P. Koudelka,
Z. Koudelka – Zemánek, Kolář. Střídali: Müller, Svoboda. Trenér: Radovan Vičar.
Sestava Vrahovic: D. Pokorný – Vybíral, Petík, Prucek,
Vitásek – Michalec, Doležel, Fabiánek, Jamrich – Dvořák, Němec. Střídali: Kovačevič, F. Pokorný, Jano, Rubáček. Trenér: David Mezuliánek.
Pohledem trenérů
Radovan Vičar: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a
měli více ze hry, bohužel po naší hrubé chybě jsme inkasovali. Poté jsme na chvíli vypadli z tempa, ale brzy jsme
se oklepali a opět jsme byli lepším týmem, což vyústilo
v otočení výsledku po brankách Zemánka, který stejně
jako Zdeněk Koudelka nastřelil břevno. Na začátku
druhého poločasu měli hosté možnost standardky,
kterou využili a srovnali. Následoval seriál našich neproměněných vyložených šancí, a to včetně penalty. Hosté
prakticky naši bránu neohrozili, snad až na jeden brejk
ke konci zápasu. V penaltách nás podržel brankář, když
inkasoval jen jednou. Dnes jsme ale bod ztratili.“
David Mezuliánek: „Mně se momentálně naše hra
moc nelíbí, pořád to není ono. Dnes jsme hráli hodně
špatně, prohrávali jsme většinu soubojů i hlaviček a
soupeř měl převahu a valil na nás jeden útok za druhým.
Dnes nás podržel brankář, který chytil vyložené šance i
penaltu. Ten bod, který jsme dnes získali, tak je opravdu
spíše darem z nebes. Nemůžu ale klukům nic vyčíst,
protože herně nám to zkrátka nejde, ale přesto celý zápas bojovali. Došlo to až na penalty, my jsme bohužel
čtyři z pěti nedali. Bereme tak bod a teď se pokusíme co
nejlépe připravit na suveréna sezóny.“

Plumlov „B“
Ptení

22032520523

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

DRŽOVICE V rámci čtrnáctého kola nejvyšší okresní soutěže se střetly
dva celky z horní poloviny tabulky. Do Držovic dorazila rezerva Určic
a oba celky před sobotním šlágrem měly pozici odlišnou. Zatímco
domácí chtěli napravit nezdar z Vrahovic, kde to herně šlo, ale odjeli
bez bodů, hosté chtěli naopak potvrdit tři body z předchozího duelu v
Plumlově. I přes velmi nepříjemné počasí, které spíše připomínalo období v lednu, spadlo i pár sněhových vloček, se hrál pohledný fotbal,
který směřoval k zasloužené dělbě bodů. Poslední minuty ale hosté
hrubě nezvládli a tři body tak mohly slavit spíše šťastnější Držovice.

pro Večerník

PROGNÓZA NA 15. KOLO

Urèice „B“

FOTBAL

WWW.VECERNIKPV.CZ

6:2
(4:2)

Branky: 7. a 39. F. Kotlán, 17. a 65. Gryglák, 21. a 87. M.
Bureš – 23. Hon, 37. Jergl. Rozhodčí: Kaštyl – Milar,
Kordzik. Žlutékarty:70.Bárta,72.Takáč–65.Jergl,77.
Novák. Diváků: 30.
Sestava Plumlova: Grepl – Kolomazník, Gryglák,
Chmelař, Pavel Kiška – M. Bureš, Aujezdský, Bárta, V.
Kotlán – F. Kotlán, Frantík. Střídali: R. Bureš, Kuba,
Takáč, Ševcůj. Trenér: Ladislav Ševcůj.
SestavaPtení: Grulich – Přikryl, Kohout, Jergl, Doležel
– Šmída, Nevrla, Holinka, Pospíšil – Novák, Hon. Střídali: Vyroubal, Lang, Chlup. Trenér: František Vlach.
Pohledem trenérů
Ladislav Ševcůj: „Zápas se pro nás vyvíjel docela dobře
a po dvaceti minutách jsme vedli o tři branky. Pak jsme

si ale zbytečně zkomplikovali situaci, kdy jsme soupeři
dovolili přiblížit našimi chybami. Podařilo se nám ale
naštěstí znovu odskočit ještě do poločasu. Ve druhém
poločase to už byl spíš boj než fotbal a soupeř hrozil
z dlouhých nákopů. Naštěstí se ale drama nekonalo a
my jsme ještě dvě branky přidali. Dnes bych chtěl vyzdvihnout naše dorostence, kteří nám pomohli a odehráli velmi dobrý zápas.“
František Vlach: „Když si dáte ve třetí minutě vlastenec, tak ani není co hodnotit. V prvním poločase nás
Plumlov jasně přehrával a zaslouženě se ujal vedení a
fungoval daleko lépe. Po třetí brance jsme se trochu
zvedli, a ještě zápas zdramatizovali, ale rozhodla naše
další chyba a gól do šatny na 4:2. Chtěli jsme s tím ještě
něco udělat a posílili jsme útok do druhé půle, ale bylo
to bez efektu, naopak soupeř přidal další dvě branky.
Musíme začít bojovat, protože ten boj o záchranu bude
ještě náročný. Příště asi budu muset klukům pomoct i
ze hřiště.“

Brodek u PV
Olšany

5:0
(2:0)

Branky: 37., 42. z penalty, 60. a 86. Dvořák, 54. Bureš.
Rozhodčí: Horák – Mynařík, Kordzik. Žluté karty: 24.
Harazín, 52. Dvořák, 79. Zatloukal – 19. Hansl, 60. J.
Pospíšil. Diváků: 95.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L. Frys, O. Frys, Bureš, Zatloukal – Harazin, J. Matoušek – Kordzik, Zbořil,
Dvořák – Švéda. Střídali: Janura, Crhonek, Martin
Mudrla, Marek Mudrla, Jelínek, Grulich. Trenér: Vít
Hochman.
Sestava Olšan: Bokůvka – Keluc, J. Pospíšil, Hansl,
Posker – Lobodáš, Hemerka, Koleňák, Elner – A. Pospíšil ml. – Samek. Střídali: Marek, Míška, A. Pospíšil.
Trenér: Antonín Pospíšil.
Pohledem trenérů
Vít Hochman: „Hráče jsem připravoval na to, že soupeř rozhodně nedá kůži lacino a bude hrát houževnatě,
což se potvrdilo. První půlhodinu to i bylo znát, byla to
velká trápená. Mohli jsme sice dát nějakou branku, ale
taky jsme mohli dostat, podržel nás brankář. Jak jsme se
dostali do vedení a přidali druhou branku, tak se to uklidnilo a převzali jsme otěže zápasu. Pak už jsme byli lepším
mužstvem a druhou půli už to bylo hodně znát. Trochu
mě mrzí, že soupeř byl chvílemi až moc houževnatý, trochu i zákeřný, ale je to fotbal, s tím se také musí počítat.“
Antonín Pospíšil: „Zápas dopadl asi podle očekávání.
(smích) Když dostaneme jeden gól a čtyři soupeři darujeme, tak se není moc co divit. Myslím si, že těch prvních
pětatřicet minut jsme soupeře potrápili, kdy jsme měli
šance my i soupeř. Pak jsme ale dostali zbytečný gól
z rohu a pak jsme dostali smolnou branku z penalty. Ve
druhé půli jsme v těch zbytečných brankách pokračovali a soupeř si zastřílel. Nutno ale sportovně uznat, že
dneska vyhrálo lepší mužstvo, my jsme na ně zkrátka
nestačili.“

Kralice „B“
Nezamyslice

5:2
(2:2)

Branky: 18. Havlíček, 28. Dvořák, 49. a 58. O. Petržela,
86. Z. Petržela – 36. a 40. Stejkora. Rozhodčí: V. Minx
– R. Minx, Kubalák. Žluté karty: 22. Oulehla, 45. Špička, 46. Dvořák. Diváků: 40.
Sestava Kralic: Miler – Bluma, Uličný, L. Petržela Dokoupil – Dvořák, Kawij, Havlíček, O. Petržela – R. Petržela, Daniel. Střídali: Zatloukal, Němčík, Z. Petržela.
Trenér: Jiří Němčík.
Sestava Nezamyslic: Kopřiva – Machálek, Oulehla,
Král, Hudeček – Pleva, Špička, Hájek, Rus, Stejkora –
Pavelka. Střídali: Přikryl, Hudeček, Vévoda, Bartošic.
Trenér: Marek Pavelka.
Pohledem trenérů
Jiří Němčík: „Se třemi body jsme spokojení, ale je
nutné říct, že ten výsledek průběhu zápasu neodpovídá.
My jsme měli dobrý vstup a dostali jsme se do vedení
o dvě branky, pak ale iniciativu převzal soupeř a ze tří
rychlejších akcí srovnal. Ve druhém poločase se to opakovalo, kdy jsme měli dobrý vstup, dali jsme dvě branky,
pak jsme ale fyzicky odpadali a ukázala se naše slabá
tréninková morálka. Navíc soupeř hrál dobře, ale my
jsme to už zkušeností uhráli a přidali ještě pátou branku.
Poměrně vyrovnaný duel, kde jsme dokázali proměnit
víc šancí než soupeř.“
Marek Pavelka: „Řekl bych, že se dneska jednalo v podstatě o vyrovnaný zápas, kde ale soupeř dokázal být efektivnější než my a díky tomu si tak připsal tři body. Řekl
bych, že nás kromě marodky trápí ještě jedna věc a tou je
bránění standardních situací a centrovaných míčů, protože minulý týden jsme z toho dostali dva góly, dnes to byly
čtyři. Na tom určitě musíme zapracovat, pokud chceme
pomýšlet na body, protože to jsou laciné branky.“

Tištín
Dobromilice

6:6

(4:0) PK 3:5

Branky: 2., 5. a 25. Konupka, 38. a 86. Robin Návrat, 58.
Schlehr – 50. a 82. Kratochvíl, 52. a 57. Richter, 60. a 68.
Blumenstein. Rozhodčí: Procházka – Milar, Protivánek. Žluté karty: 40. Faltin, 89. Bosák, 90. Konupka –
71. Václavík, 89. Neděla, 90. Blumenstein. Diváků: 107.
Sestava Tištína: Koutský – Stančík, Bosák, Hýsek, Pátík – Schlehr, Matula, Hamala, Faltin – Konupka, Robin
Návrat. Střídali: Rudolf Návrat, Kuča, Rehák. Trenér:
Rudolf Návrat.
Sestava Dobromilic: L. Nosek – Bako, Širila, Z. Nosek, Kubíček – K. Rochla, Šoc, Václavík, Blumenstein
– Kratochvíl, Neděla. Střídali: Selucký, Fialka, Richter,
Svozílek, Drnovský. Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů
Rudolf Návrat: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme dokázali vstřelit čtyři branky a měli
jsme i další příležitosti, které nás teď mrzí. Hosté se do-

stali ke třem zakončením, které ale Jirka Koutský skvěle
vytáhl a podržel nás. Druhá půle ale byla úplně jiná.
Soupeř začal hrát jednoduše a míče nakopával směrem
kupředu, což nám dělalo velké problémy, brzy to bylo o
jedinou branku. Nám se podařilo odskočit na 5:3 a vypadalo to lépe, ale nakonec jsme v posledních minutách
zachraňovali remízu. Pro diváky asi super zápas, ale my
hrajeme o záchranu a nemůžeme takto rozehraný zápas
ztratit a přijít o body, to mě dnes opravdu naštvalo.“
Michal Rochla: „První poločas se dá shrnout slovy –
opravdu tragédie. My jsme nebyli schopni odkopnout
balón a pořád to bylo před naší brankou. Vzadu nám nešlo vůbec nic. Dopředu nám tři góly zlikvidoval brankář
domácích a my jsme soupeři na tři namazali. Do druhé
jsme šli s tím, že se musíme zlepšit a hru jsme zjednodušili. Podařilo se nám brzy snížit na jednu branku a pak
se dostat i do vedení, ale soupeři znovu darujeme vyrovnání a na penalty máme bod navíc. Dopředu dobré, ale
takto nemůžeme bránit.“

Vícov
Němčice nad Hanou

1:1

(1:0) PK 8:7

Branky: 40. Rozsíval – 72. Studený. Rozhodčí: Vodák
– Knoll, Trávníček. Žluté karty: 24. Pagáč, 65. Kvapil,
86. Látal – 29. P. Hrabal, 35. Vyroubal, 41. Držálek. Diváků: 50.
Sestava Vícova: Drexa – Tesařík, Humpolíček, Baránek, Chytil – Kvapil, Rajnoha, Látal, Ježek – P. Pliska,
Pagáč. Střídali: Šobr, M. Pliska, Sovík, Rozsíval, Brabec,
Mlčoch, Vávra. Trenér: Miroslav Krutovský.
Sestava Němčic: Chmelař – Řezáč, M. Navrátil, Tomek, Chalánek – Korčák, Držálek, Vyroubal, Jordán –
P. Hrabal, Studený. Střídali: Buček, M. Hrabal. Trenér:
Pavel Voráč.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „Z naší strany hodně slabý výkon. V podstatě jsme byli bez pohybu po celých devadesát minut a rozhodně to nebyl výkon, jakým bychom se
chtěli prezentovat. I přesto jsme tam ale měli dvě velké
šance, kdy jsme mohli dát na dva nula a soupeři odskočit, ale nedali jsme a soupeř nás za to potrestal. Dneska
jsme tak ztratili bod, za což si můžeme sami. Musíme se
z toho poučit.“
Pavel Voráč: „Po minulém víkendu jsme viděli, že jsme
dokázali být místy vyrovnaným soupeřem Brodku. Do
Vícova jsme tak jeli s tím, že se na ty pasáže pokusíme
navázat a urvat alespoň bod, což bylo naším tajným
přáním. V prvním poločase se hrál vyrovnaný duel, ale
soupeř se dostal do vedení, kdy využil centr a hlavou
otevřel skóre. Krátce před poločasem jsme cítili i křivdu,
kdy tam náš útočník obíhal obránce a ten ho brnkl přes
nohy. Faul jasný a nejspíše i červená karta, ale sudí nic neodpískal, což nás hodně namíchlo. Paradoxně nás to ale
do druhé půle namotivovalo, hráli jsme ještě lépe jako
v první. Po zásluze se nám povedlo vyrovnat a o bodu
navíc rozhodla snad až desátá penaltová série.“ (jaf)

(16$#.':64#t&ª.

YHVNXSLQĨÅ%´,,,WítG\2)63URVWĨMRY

-DNGRSDGO\
SRG]LPQtERMH

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Jan FREHAR
III. tøída OFS Prostìjov - skupina B
TABULKA PO PODZIMNÍ ÈÁSTI
/WåUVXQ
7-6RNRO3ĜHP\VORYLFH
FK Luká
)&+YR]G
7-6RNRO.ODGN\
6.3URWLYDQRYÄ%³
7-6RNRO=GČWtQ
7-6RNRO9LOpPRY
7-6RNROýHFK\SRG.RVtĜHP
7--LVNUD%URGHNX.RQLFHÄ%³

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
7
6
6
5
4
3
2
3
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
1
2
2
3
4
5
6
5
8

TABULKA DOMA

 3ĜHP\VORYLFH
 .ODGN\
 =GČWtQ
 +YR]G
 9LOpPRY
6. Luká
 3URWLYDQRYÄ%³
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UMÐTG
25:6
23:13
29:12
19:11
13:17
7:20
14:15
14:24
11:37

B
21
17
16
16
11
10
9
7
1

VP
1
1
2
1
2
0
0
2
0

PP
1
0
0
2
1
1
3
0
1

TABULKA VENKU
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1.









Luká
3ĜHP\VORYLFH
+YR]G
3URWLYDQRYÄ%³
.ODGN\
9LOpPRY
ýHFK\SRG.
%URGHNX.Ä%³
=GČWtQ

Nejlepší
VWÔHOFLVRXWÈzH
11 – Zbyněk Poles (Hvozd), 9 – Lukáš Tyl (Přemyslovice), 8 – Luboš Poles (Hvozd), 6 – Jiří Tichý (Kladky),
Martin Tyl (Přemyslovice), 4 – Pavel
Muzikant a Petr Vydržel (oba Luká),
Miloš Navrátil (Kladky), Martin Wita
(Čechy pod Kosířem)
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15:4
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lOXWÅ
NDUW\
3 – Petr Vydržel (Luká), Bedřich Šimek
(Zdětín), 2 – David Sekanina a Tomáš
Pospíšil (oba Protivanov „B“), Martin Tyl
a Miroslav Horníček (oba Přemyslovice),
František Pluskal a Josef Dvořák (oba Vilémov), Tomáš Píchal (Čechy pod Kosířem), Ondřej Jorda (Luká)

ÈHUYHQÅ
NDUW\

+DWWULFN\
2 – Zbyněk Poles (Hvozd), 1 – Luboš
Poles (Hvozd), Miloš Navrátil a Jiří Tichý
(oba Kladky), Lukáš Tyl a Lukáš Jurník
(Přemyslovice)

5
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PROSTĚJOVSKO Uf, povedlo se. Převážně tyto pocity panovaly bezprostředně v každém amatérském fotbalovém klubu po České republice.
Pandemie koronaviru tentokrát nezastavila běh soutěží a podzimní část
soutěžního ročníku 2021/2022 byla úspěšně dohrána. Vypadá to navíc,
že by se po dvou nekompletních sezónách mohlo konečně zadařit mít
tabulky tak, jak se sluší patří. Příjemné navíc je, že v regionu bylo jen minimum zápasů odloženo na jaro.
O to větší potěšení nyní máme z toho, že vám už od konce podzimní části
přinášíme seriál FOTBAL EXTRA. V něm se ohlížíme za sezónou jednotlivých týmů z Prostějovska ve všech soutěžích od krajského přeboru přes
okresní třídy, mládežnické grupy až po ženskou kopanou. Svůj tradiční
prostor dostal pochopitelně i jediný profesionální tým 1.SK Prostějov.
V několika fázích jsme vyzpovídali funkcionáře, trenéry i vybrané hráče,
přinesli kompletní tabulky a statistiky. Podívali jsme se také na to, proč
je někdo na chvostě a jiný se naopak nyní může těšit z „bedny“, prostě
rozebereme si, jak zatím plní předsezónní ambice. Prostor tentokrát dostanou i rozhodčí.
V úvodním díle jsme probrali ukončené soutěže a to, jak se v nich prezentovaly týmy z Prostějovska. Následně přišlo na řadu dějství druhé, které jsme
věnovali krajskému přeboru, v němž již třetí sezónu v řadě působí dva celky
z Prostějovska - Kralice na Hané a Lipová. Třetí pokračování jsme věnovali
přehledu výsledků podzimní části ve všech mužských soutěžích od Přeboru
Olomouckého KFS až po III. třídy OFS Prostějov, přidali jsme také ženská klání
s regionálním zastoupením. Tento sumář do kapsy byl perfektním doplňkem
obsáhlé, osmačtyřicetistránkové přílohy FOTBAL EXTRA, která byla součástí čísla 48/2021 PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku. Následně došla řada na fotbalový potěr, tedy mládež. Stejně jako u mužů a žen jsme vám nabídli souhrn napříč soutěžemi doplněný o konečné tabulky a exkluzivní rozhovor. Po týdenní přestávce
jsme se zaměřili na Konici, tým hrající I.A třídu Olomouckého KFS, což je jediný
regionální zástupce ve skupině„A“. Poté jsme se pak ve dvou dílech po sobě zaměřili na„béčko“, v němž se naopak představilo hned pět týmů z Prostějovska.
Naposledy přišla řada na skupinu„A“ I.B třídy, v níž má Prostějovsko čtyři zástupce. A tak jsme přinesli pocity a dojmy z Pivína, Otaslavic, Klenovic i Vrchoslavic.
Jubilejní desátý díl jsme věnovali spanilé jízdě prostějovské Hané. V jejím
případě chybělo jen málo a skončila by po podzimní části skupiny„B“ I.B třídy
Olomouckého KFS na samotném vrcholu. Ve druhé části ohlédnutí za nejnižší krajskou soutěží nás čekala sonda ke zbývajícímu triu účastníků „béčka“.
Dvanáctý díl si odskočil zpět do prostějovského eskáčka, které již zahájilo jarní
část soutěžního ročníku 2021/2022. Třináctka spustila monitoring podzimních
bojů v nejvyšší okresní soutěže, kterým je Přebor OFS Prostějov. V první části
jsme se věnovali ryze lídrovi z Brodku u Prostějova, v prostřední se zaměřili na
druhý celek tabulky z Vícova a oslovili i zástupce na třetím až sedmém místě
tabulky, v závěrečném epilogu okresu jsme pak získávali názory celků z osmé
až čtrnácté příčky tabulky. Dnes přichází na řadu úvodní sonda do III. třídy
Okresního fotbalového svazu, přičemž vzhledem k dřívějšímu začátku se prvně
věnujeme skupině B,„áčko“ přijde na řadu až za dva týdny. Mezitím si ještě odskočíme k fotbalistkám, o nadcházejícím víkendu totiž začíná Moravskoslezská
liga žen i s 1.SK Prostějov. Seniorský fotbal pak uzavře ženská divize s dvojicí regionálních týmů. Ani dnes nechybí tabulky, statistiky, redakční komentář, ale také
soupisky jednotlivých týmů s losem jarní části nejnižší okresní soutěže. První
polovina„pralesa“ totiž startuje už o víkendu 9. a 10. dubna.
Takže usaďte se, udělejte si kafe a ponořte se s námi do světa fotbalu!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4. dubna 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

1 – Lukáš Motl a Petr Vydržel (oba
Luká), Jaroslav Šustr (Protivanov „B“),
Radovan Cita (Přemyslovice)
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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.

0GFQUVCVGMTQ\JQFéÊEJ

JT¾éčKMNWDč
Nenávratně pryč je období, kdy měl
region bohaté stavy klubů. Teď bojuje
o přežití, a to doslova po všech stranách. Klubů stále ubývá v posledních
letech stále strměji a nebýt dvou hostů
z Olomoucka, už se bavíme pouze
o čtrnácti týmech. Rozdělení do dvou
skupin už je tak v tomto formátu trochu kontraproduktivní. A i oddíly, které přežily, na tom nejsou zrovna tak,
že by si mohly radostně popískávat.
K tomu navíc schází arbitři a zápasy
tak často řídí někdo z lidu. No, nemá to
fotbal na nejnižší úrovni vůbec lehké...
Už před sezónou se rozhodly třetí
třídu opustit Čechovice, které svou
rezervu v letošním roce nepřihlásily,
po dvou jasných porážkách udělal to
stejné v rozjeté sezóně i Brodek u Prostějova. Během půl roku tak „prales“
ztratil hned dva účastníky skupiny A,
ve které tak zůstalo už pouze sedm
členů. A nahnuto je to prý i u některých dalších celků, což nejsou příliš
růžové vyhlídky ani do budoucna.
Nyní je tak na stole zásadní otázka,
co s tím? Těžko hledat variantu, se
kterou budou spokojeni všichni.

Jednou z možností je spojit obě skupiny,
zde to ale bude narážet na více nedostatků. Pokud by zůstala Luká s Vilémovem,
reálně by se jednalo o soutěže se šestnácti
účastníky, ale ať už s nimi, či bez nich,
kolotoč tolika zápasů by se řadě klubů

KOMENTÁØ
nemusel líbit. Teď je jich sice málo, ale být
jich stejně jako v okresním přeboru, to už
je pro některé kluby zase moc. Druhým
velkým aspektem proti by byla dojezdová vzdálenost. A není se moc čemu divit.
Upřímně řečeno. Představa, že hrajete
nejnižší soutěž pro místní a bude vás čekat například cesta z Pavlovic u Kojetína
do Kladek či opačně, nezní zrovna lákavá. Je tak pochopitelné, že by s tím zřejmě
všichni nesouhlasili.
Nabízí se ale i další možnosti. Pokud
zůstane stejný počet mužstev, soustředil bych se na možnost zachování dvou
skupin rozdělených na sever a jih, jako
je tomu nyní. Obě grupy po osmi členech a pro zvýšený počet zápasů udělat
obě skupiny na tři kola. V praxi by to

&QRąÊwVÊUG\ÐP[UGFCLÊQéG
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Trojky
nebojují jen
na trávníku, pøijde
reorganizace?

znamenalo, že byste proti každému ze
soupeřů hráli třikrát, dvakrát doma,
jednou venku, případně opačně. Zápasů by tak nebylo pouze sedm, ale deset na podzim a jedenáct na jaře, čímž
by se počet adekvátně zvýšil a cestování
by nepřibylo.
Rozhodnout o tom ale bude muset
samozřejmě výkonný výbor okresního
fotbalového svazu a hodně důležitý
k tomuto rozhodování bude postoj
jednotlivých klubů i to, kolik jich vlastně do příští sezóny skutečně nastoupí.
Ruku v ruce s nedostatkem hráčů i klubů jde totiž také o nedostatek sudích,
o kterých se dlouhodobě mluvilo, což
už má i reálné obrysy. Okresní přebor
je rád, že dorazí alespoň hlavní, na tři
rovnou zapomeňte. Třetí třída často

ani na toho hlavního štěstí nemá a zápasů se často ujímá laik.
K této nevděčné roli, již řada fanoušků
přijme, aby se mohl fotbal uskutečnit,
se jim musí poděkovat, často se také dá
vyzdvihnout jejich výkon, kdy utkání
zvládnou odřídit stejně dobře jako jejich licencovaní „kolegové“.
V letošní sezóně se tak už jistě nic měnit
nebude, ale při pohledu na aktuální
stav je všem zainteresovaným jasné, že
do příštího ročníku změny přijít musí.
Bude to určitě i nelehké rozhodování,
ale hlavní bude, aby tím fotbal neutrpěl,
ba naopak získal, protože odliv klubů
je třeba zastavit. Jinak se bude nastalá
situace promítat i do vyšších soutěží.

čºgeãçĀëäáÚíâÝÜêÙåÙ¦
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Druhá skupina nejnižší soutěže v regionu bude ještě během svého jarního
pokračování zajímavá. Odskočit na
čtyři body se sice podařilo Přemyslovicím, které se po letech bídy postupně
zvedají a v letošní sezóně už to dokazují
i výsledkově. Stejně jako loni se pak nahoře drží i celek sousedního regionu
z Luké a Hvozd, který přivítal zpátky
své odchovance. Na loňský nevydařený podzim pak zapomněli i v Kladkách
a uzavírají první čtyřku. Další kvarteto
pak bojuje o páté místo a tabulku uzavírá rezerva Brodku u Konice, která na
chvostu pravděpodobně zůstane.
Do jarní části jde jako favorit tým Přemyslovic, jemuž podzimní část skupiny „BL
OFS Prostějov sezóny 2021/2022 vyšel
nejlépe. Z osmi zápasů odcházeli pouze
jednou poražení po penaltovém rozstřelu,
jinak vůbec neztráceli. Náskok čtyř bodů
je tak před jarními odvetami nesporně zajímavý v klubu jsou spokojení. „Hlavně jsem
rád, že se konečně scházíme v adekvátním
počtu a že i tréninky začaly trochu vypadat.
To se do současné podoby tabulky hodně
promítlo. Ale je to stále polovina soutěže
a určitě to nepřeceňujeme. Snad ale jdeme
správným směrem a doufám, že to tak půjde i nadále, protože po těch horších letech
už by to chtělo získat úspěch,“ hlásí předseda přemyslovického Sokola Josef Kučera.
„Vypadá to, že nás pro jaro už nic naštěstí
nezastaví, i když časy teď taky nejsou nejlepší,“ dodal směrem k všudypřítomnému
covidu. O případném postupu se ale zatím
příliš bavit v Přemyslovicích nechtějí. „Jsme
stále v polovině soutěže, to je jedna věc
a stát se nyní může všechno. Zraní se vám
některý z klíčových hráčů a může to znamenat problém. Do budoucna bychom se
ale vrátit do okresního přeboru chtěli. Ještě
bude důležité, aby se nám podařilo posílit
kádr, ideálně z řad našich mladších odchovanců, protože těch mladších hráčů zrovna
mnoho nemáme. Když ale bude kostra
mužstva fungovat a hráčů bude dostatek,
asi bychom se tomu nebránili,“ naznačil
postupové ambice Kučera.
Druhé místo se ztrátou čtyř bodů patří
Luké. Ta i ve svém druhém roce po přesunu z Olomoucka potvrdila kvalitu a finalista letošního okresního poháru může

ještě reálně pomýšlet i na výhru v soutěži.
Na to ale dle svého hrajícího předsedy
nepomýšlí. „My jsme hlavně rádi, že
můžeme hrát na Prostějovsku, protože to máme všude blíž, než tomu bylo
na Olomoucku, navíc je tu méně týmů
a těch osm zápasů je pro nás adekvátních.
Nějaké cíle si vůbec nedáváme, chceme
se nadále hlavně bavit a užívat si fotbalu
společně s fanoušky. Chceme se zejména vyhnout zraněním, která nás během
podzimní části sužovala, a hlavně kartám,
kterých jsme sbírali hodně,“ přidal svůj
pohled předseda Petr Vydržel.
Další dvě místa obsadily se shodným bodovým ziskem celky Hvozdu a Kladek.
Prvně jmenovaný soubor jde po někdejším strmém pádu postupně nahoru, když
k mladým hráčům postupně přibyli i ti
zkušenější. Před letošní sezónou se jim
podařilo přivést i Zbyňka Polese zpět, který zde tak nastupuje se svým otcem a očividně jim to šlape. S 29 góly jsou nejlepším mužstvem směrem do ofenzivy a rádi
by na úspěšný podzim navázali i na jaře.
Přitom hned 19 z celkového počtu vstřelila právě tato rodinná dvojice! „S celkovým
projevem i výkony jsem spokojený. Je tam
hodně vidět, že ty dvě čtyřky, které jsou
rozděleny, jsou hodně vyrovnané, takže
do jarní části to ještě slibuje drama. Hodně
to bude záviset i na tom, aby se podařilo
zajistit rozhodčí, protože pak by to mohlo
být zbytečně vyhecované z obou stran,“
má jasno dlouholetý lodivod Hvozdu Rudolf Švehla. Sám je také zastáncem toho,
aby skupiny zůstaly rozdělené, ale problémy s nedostatkem mužstev si uvědomuje.
O případném postupu ale Hvozd neuvažuje. „Je otázkou, zda do toho vůbec bude
někdo chtít jít. Stále totiž nejde zapomínat
na to, že tady jsou všechny zápasy v relativní blízkosti. Jedná se o derby, takže to baví
hráče i místní fanoušky. V okrese už jsou
to pak náročnější výjezdy a těžší souboje.
Na třetí třídu tak mají zápasy dobré tempo
a solidní návštěvnost. I těch osm zápasů je
ještě přijatelných, horší je situace ve druhé
skupině,“ doplnil Švehla.
Stejný bodový zisk hlásí i Kladky, které
loni zářily v poháru, ale v samotné soutěži
už to tak nešlo, i když ambice byly. „Mohlo to být od nás ještě lepší, ale se šestnácti

body jsme spokojení. Tentokrát jsme pohár úplně vypustili, protože pak jsme se
trápili v sezóně. Je u nás paradoxní, že jsme
odehráli velmi dobré zápasy právě s celky
kolem nás, ale pak se nám naopak nedařilo navázat proti mužstvům, která bychom
papírově porazit měli. Je to ale třetí třída,
bereme to tedy, jak to je. Hlavně abychom
se i nadále scházeli jako nyní a fotbal nás
nadále bavil a mohli si ho užít, jak jsme
byli dříve zvyklí,“ vystihl hlavní poslání
klubu hrající kouč Petr Fiala.
Po první čtyřce je patrný odstup dalších
celků, kde jsou další čtyři celky v rozmezí
čtyř bodů. Nejlépe na tom je zatím rezerva Protivanova, která je do jisté míry spokojená, protože kromě stálých členů „B“
mužstva dostávají prostor i hráči A mužstva, kteří se vrací po zranění, postupně se
snaží doplňovat i mladšími hráči.
Jen bod na něj ztrácí ve Zdětíně, který nadále pokračuje téměř v totožném složení
jako poslední dekádu. „My už se moc na
výsledkovou tabuli nedíváme, pro nás
je úplným základem to, že se mohlo bez
jakýchkoliv komplikací hrát. Už nějaké
kopání o výsledky máme za sebou. Teď se
chceme hlavně sejít jako parta, po zápase
posedět s našimi fanoušky a nadále udržet
kulturní složku v obci. Pro nás je teď osm
zápasů ideálních, těžko říct, jestli bychom
zvládli více. Ale když vidíte, jak těch celků
stále ubývá, tak je to smutný pohled,“ říká
hrající kouč Tomáš Kučera.
Sedmý flek za tři výhry uhájil Vilémov, druhý přeběhlík z olomouckého regiou. Stejně
jako v loňské sezóně tak ukázal, že se ani zde
neztratí a za přesun je nadále rád a považuje
to za správné rozhodnutí. Osmé místo patří
Čechám pod Kosířem, které jsou společně
se Zdětínem přeci jen o něco geograficky
dále. „Upřímně nám trochu schází náš soused z Kostelce, se kterým to bylo vždycky
vyhecované, ale už jsme si zvykli. Pro nás je
důležité, že se neustále daří fotbal na vesnici
držet, protože už to položilo řadu klubů.
Samozřejmě bychom brali i lepší výsledky,
ale to pro nás není to úplně hlavní. Jsem teď
sám zvědavý, co s tím okresní svaz vymyslí,
protože nastalá situace není jednoduchá.
Rozhodčích i klubů je nedostatek. Nezávidím mu to, ani následné řešení,“ doplnil
Zdeněk Hrabal.

Tabulku pak uzavírá rezerva Brodku u Konice, která zatím čeká na první vítězství
a v tabulce si připsala jediný bod. Velkou
vědu z toho ale v klubu nedělají a jsou rádi,
že béčko slouží účelům, pro které bylo
vytvořeno. „Do jarní části samozřejmě
půjdeme s tím, abychom si dobře zahráli
a postupně zapojovali i kluky z naší mládeže. Na výsledky úplně nekoukáme, ale
rozhodně nepůjdeme do zápasů s tím, že
nechceme vyhrát. Určitě bychom byli rádi,
kdyby se nějaké body získat podařilo. Hlavně ať nás chodí stále dost, to je důležité, protože s tím je nyní největší boj nejen u nás,“
uvedl lodivod rezervy Brodku u Konice
Radovan Vičar. I on by pak byl pro zachování současného modelu. „Určitě by nám
vyhovovalo, pokud by to zůstalo stejně jako
nyní, pokud zůstane dostatek týmů a bude
nás třeba zase devět. Pro béčko je to ideální
počet. Bude ale taky záležet na tom, aby nás
stále bylo dost, jinak bychom museli řešit
i přihlášku, ale rozhodně chceme rezervu
zachovat,“ přidal Vičar.
los III. tøídy OFS PV - skupina „B“

NRORQHGčOHGXEQDKRGLQ
7-6RNRO=GČWtQ±)&+YR]G VRERWD 7-6RNRO
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±7-6RNRO3ĜHP\VORYLFH6.3URWLYDQRYÄ%³±)./XNi7-
6RNRO%URGHNX.RQLFHÄ%³YROQêORV
NRORQHGčOHGXEQDKRGLQ
/XNi±=GČWtQ VRERWD .ODGN\±ýHFK\SRG
.RVtĜHP+YR]G±%URGHNX.RQLFHÄ%³3ĜHP\VORYLFH±
3URWLYDQRYÄ%³9LOpPRYYROQêORV
NRORVRERWDGXEQDKRGLQ
=GČWtQ±3ĜHP\VORYLFH/XNi±+YR]G9LOpPRY±%URGHN
X.RQLFHÄ%³ QHGČOH 3URWLYDQRYÄ%³±.ODGN\
QHGČOH ýHFK\SRG.RVtĜHPYROQêORV
NRORQHGčOHNYčWQDKRGLQ
+YR]G±9LOpPRY VRERWD %URGHNX.RQLFH
Ä%³±ýHFK\SRG.RVtĜHP3ĜHP\VORYLFH±/XNi.ODGN\±
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GRKUiYDQpNRORQHGčOHÿHUYQDKRGLQ
=GČWtQ±3URWLYDQRYÄ%³ VRERWD /XNi±ýHFK\
SRG.RVtĜHP VRERWD 3ĜHP\VORYLFH±9LOpPRY
.ODGN\±%URGHNX.RQLFHÄ%³+YR]GYROQêORV
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3@N@GÑNDU<CMµGNohejbalisté na úvod triumfovali
MARBELLA,
PROSTĚJOV
O dalších sedm příček na průběžnou sedmdesátou pozici
poskočil na žebříčku ATP Jiří
Veselý, který na silně obsazeném
challengeru v Marbelle postoupil
až do semifinále.
Česká jednička odehrála čtyři kvalitní zápasy a porazila kvalitní soupeře. Veselý přešel přes Slováka
Norberta Gomboše, uspěl i v souboji se španělským antukářem Robertem Carballesem Baenou. Prohrál až s dalším domácím tenistou
Jaume Munarem.
„Turnaj byl dobrým testem po návratu na antuku. Odehrál jsem dobré zápasy a věřím, že na ně v dalších
týdnech dokážu navázat,“ uvedl
Veselý, kterého čeká turnaj ATP
v marockém Marrakéši. V Marbelle startoval také Jiří Lehečka, který
prohrál v prvním kole se zkušeným
Němcem Philippem Kohlschreiberem.
V portugalském Oeiras nedokázal
Zdeněk Kolář zopakovat svůj loňský triumf a vypadl ve 2. kole. Do
čtvrtfinále ale postoupil Vít Kopřiva. V posledním utkání prohrál

s domácím Gastaem Eliasem, když
nevyužil ani jeden z deseti brejkbolů a sám prohrál čtyřikrát vlastní
podání.
(lv)

MIAMI, PROSTĚJOV Do čtvrtfinále prestižního turnaje v Miami
se dostala Petra Kvitová. Byl to
nejlepší výsledek českých hráček,
výrazně ale na sebe upozornila
také Linda Fruhvirtová, která dostala od pořadatelů divokou kartu
a senzačně prošla až do osmifinále
ve dvouhře.
Fruhvirtová ve druhém týdnu turnaje postoupila přes nasazenou Bělorusku Viktorii Azarenkovou, která
utkání ve druhém setu vzdala, a pak
prohrála s turnajovou pětkou Paulou Badosaovou ze Španělska. Po
senzačním tažení se dostala na 186.
příčku na žebříčku WTA, když poskočila téměř o sto míst.
„Vždycky jsem říkala, že chci být světovou jedničkou a vyhrávat grand-

slamové tituly. Nezměnilo se to. Se
sestrou jsme vždycky říkaly, že toto
jsou naše cíle,“ prohlásila v Miami
Linda Fruhvirtová, která dobývá
ženský tenis se sestrou Brendou.
Povedený turnaj má za sebou také
Kvitová, která opět ukázala svoji velkou vůli především ve 4. kole, v němž
přetlačila ruskou tenistku Veroniku
Kuděrmětovovou. Ve druhém setu
přitom prohrávala 0:4 a zdálo se, že
soupeřka utkání otočí. Česká hráčka
pak ale vyhrála šest her v řadě a díky
tomu celé střetnutí. „Bojovala jsem
jako šílená. V takových situacích je to
nejlepší cesta,“ uvedla Kvitová, která
následně v boji o semifinále nestačila na čerstvou světovou jedničku Igu
Šwiatekovou. „Zkusila jsem, co šlo.
Byla lepší,“ uznala Kvitová.
(lv)
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PROSTĚJOV Doslova strhujícím závěrem vylétly volejbalistky VK Prostějov „B“ až na vynikající druhou pozici v konečném
pořadí C skupiny 2. ligy žen ČR 2021/2022! A toto umístění jim
zajistilo postup do kvalifikace o 1. ligu, což byl celou dobu odvážný cíl. Naopak volejbalistky TJ OP Prostějov skončily jasně
poslední, ale místo přímého sestupu do krajského přeboru dál
trvá jejich naděje na udržení třetí nejvyšší tuzemské soutěže!

pro Večerník

Marek SONNEVEND
Prostějovské juniorky doplněné
o klubovou odchovankyni Terezu
Balákovou (momentálně extraligový Přerov) měly značnou bodovou
ztrátu na medailové příčky, ale hned
tři odložené zápasy k dobru. A těch
dokázaly maximálně využít. Nejprve
přivezly důležitý triumf ze druhého
střetnutí na jihu Moravy, kde jim
domácí Šelmy Brno znovu nestačily
0:3 (-17, -12, -24). Následovaly dva
dohrávané duely v domácím prostředí Národního sportovního centra PV proti vedoucím Šlapanicím,

Teď hostí v sobotu Žďár
a v neděli Start Praha

VSETÍN, PROSTĚJOV Přesně podle svých výsledkových představ odstartovali nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov do 1. ligy družstev mužů ČR 2022. Na půdě NK Austin Vsetín B zvítězili 6:2, získali
08l,
premiérové dva body v nové sezóně a skočili do čela zatím mladé
0DUEHOOD$737RXU
'YRXKUD²NROR9HVHOê  ±.X]QČFRY tabulky čítající jediné kolo. Zůstanou tam i po dvou domácích du5XVNR     /HKHþND ± .RKOV elech o nejbližším víkendu?

-XKVQXQW\CUVCXKNCCå
PQX¾UX÷VQX¾LGFPKéMC

PŮVODNÍ
zpravodajství

ve Vsetíně!

přičemž lídra tabulky se podařilo
zdolat 3:1 (14, -22, 18, 20) a 3:1 (9,
22, -16, 14).
„Měli jsme výhodu, že soupeř nastoupil v obou utkáních s nekompletní sestavou. Kdyby aspoň do
jednoho zápasu šel v nejsilnějším
složení, měli bychom to o dost těžší. Takhle holky oba souboje zvládly
výborně, vždy kromě jednoho setu
je měly pod kontrolou,“ ohlížel se
trenér béčka VK Zdeněk Sklenář.
Před závěrečným dvoukolem tak
bylo jasné, že aby jeho svěřenkyně
skočily až na stříbrný stupínek,
potřebují na náhradní vlastní palubovce letní haly u velodromu
získat proti do té doby druhé České Třebové minimálně pět bodů.
A přesně to se jim po dramatu
v úplně poslední bitvě povedlo!

Marek SONNEVEND
Teď ale pojďme zpátky na Valašsko.
Hanáci tam jeli v roli papírového
favorita, a tuto úlohu bezezbytku naplnili. Zápas však neprobíhal zdaleka
tak jednoznačně, jak by se z konečného rezultátu mohlo zdát.
„Byl to náš úvodní zápas nového
soutěžního ročníku v posílené sestavě. Každé takové utkání nebývá nikdy jednoduché, neboť něco jiného
je trénink sestav i kombinací v přípravě a něco jiného vlastní zápas.
Jsem určitě velmi spokojen s bodovým ziskem na hřišti soupeře, který
bude dělat problémy i jiným silným
týmům,“ pustil se do hodnocení
kouč Sokola I Richard Beneš.
Vzápětí shrnul průběh celého střetnutí. „Vstup jsme měli výborný, Honza
Matkulčík s Lukášem Pírkem i Martin
Müller vyhráli obě úvodní dvojice. Kluci zvládli také následnou první trojku
a stav 3:0 v náš prospěch byl základem
pozdějšího vítězství. Následnou trojici
sice sestava vedená Müllerem trochu
překvapivě ztratila, ale hned vložená
dvojka Petrů Zemánka a Deutsche nás
opět přiblížila k úspěchu. V singlu jsem
dal příležitost Lukáši Pírkovi, který si to
za poctivý přístup k tréninkům zaslou-

žil, a přes porážku podal kvalitní výkon.
Závěr zápasu jsme si už potom pohlídali
v náš prospěch bezpečně vyhranými
trojkami,“ přiblížil Beneš.
Svěřencům poděkoval. „Nebudu vyzvedávat jednotlivé výkony hráčů, neboť jsme hlavně podali velmi týmový
a obětavý výkon, čehož si vždycky
budu i v dalších zápasech cenit. Byť
jsme měli některé herní výpadky, které bychom neměli opakovat, tak beru
v potaz, že šlo o naše první utkání.
A se zvolenými sestavami dvojic i trojic jsem spokojen. Musím vyzdvihnout jak zmíněnou bojovnost celého
mančaftu, tak nohejbalovou kvalitu
kluků. Tento zápas ukázal, že naše
družstvo je hodně vyrovnané a každá
sestava může vyhrát i prohrát. V kolektivních soutěžích je přitom vyrovnanost celku velice důležitým faktorem,“ zdůraznil ostřílený lodivod.
Před jeho svěřenci teď jsou dva domácí duely ve dvou víkendových
dnech – nejprve v sobotu 9. dubna
od 14.00 hodin mač 2. kola prvoligové základní části se Žďárem nad
Sázavou, následně v neděli 10. dubna znovu ve 14.00 předehrávka 10.
dějství soutěže proti Startu Praha.
Hraje se na kurtu u sokolovny na
Skálově náměstí, za nepříznivého

Na úvodní přesvědčivé vítězství 3:0
(16, 23, 15) totiž navázaly zdánlivě
rozhodujícím vedením o dva sety
v odvetě. Pak ale ztratily třetí sadu,
navzdory slibnému vývoji i čtvrtou.
A rázem vznikla situace buď a nebo.
Naštěstí se věkově mladý kolektiv
v rozhodující chvíli stoprocentně
zkoncentroval, aby soudný tiebreak
totálně ovládl. Byl z toho tedy kýžený výsledek 3:2 (19, 27, -18, -23, 6),
tím pádem posun na druhý post.
„Chci holky moc pochválit a zároveň jim poděkovat. Všechny zápasy
v závěru druhé ligy žen jsme odehráli vlastně na osm lidí, to znamená skoro bez možnosti střídat.
Přesto všechny hráčky zvládaly držet svůj výkon na vysoké úrovni bez
větších výpadků, což byla jediná
šance, jak získat potřebných čtrnáct
bodů z patnácti možných. A tím se
dostat na druhé místo. Byl to opravdu skvělý finiš,“ smál se spokojený
Sklenář.
Ještě však bylo nutné vyjednat
s prvními Šlapanicemi, že skutečně
nepůjdou do kvalifikace o 1. ligu
a své právo startu přepustí vékáčku.

„Vyšlo to, kvalifikaci opravdu absolvujeme. Proběhne o víkendu 9. a 10.
dubna v Havlíčkově Brodu za účasti
čtyř družstev včetně nás. Za soupeře
budeme mít postupně TJ Ostrava B,
Bohemians Praha a domácí Havlíčkův Brod, do prvoligové soutěže postoupí jediný celek. Samozřejmě bychom to rádi byli my,“ ujistil Sklenář.
Ženy OP Prostějov měly vinou
předchozí série porážek už jistotu
obsazení osmé pozice v konečné
tabulce, tedy na úplném dně druholigové grupy C. S čímž nemohly
posledními dvěma duely ve Svitavách nijak hnout. Navíc je favoritky
přehrály 3:0 (17, 18, 13) a 3:0 (-24,
21, 7, 14), ztráta na předposlední
sedmou příčku tudíž narostla na
dvanáct bodů…
Přesto však strádající hanácká parta
nečekaně dostala ještě jednu šanci se
v třetí nejvyšší republikové soutěži
zachránit. Jak to? „Zavolal nám pan
Iro z Českého volejbalového svazu,
že není moc velký zájem o postupy
z krajských přeborů a tím pádem se
pro nás otevírá možnost absolvovat
kvalifikaci o druhou ligu. Což jsme
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3DQNUiF±01.PRELOSURYiV0RGĜLFH%7-$YLDýDNRYLFH%±6.6WDUW3UDKD

počasí v tělocvičně ZŠ v Palackého
ulici. „Zveme do hlediště příznivce
dobrého nohejbalu. Oba souboje s nováčkem i favoritem chceme samozřejmě dovést k vítězství, čímž by byl náš

start do sezóny opravdu vynikající,“
přeje si Richard Beneš.
Od svěřenců dostal ke včerejšímu
svátku hezký dárek. Přibalí mu dodatečně ještě další dva?

21123020016
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FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

8QNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQX$UGTCFWLÊFÊM[UVąÊDTWXGFTWJÆNK\GåGPRTQwN[FQMXCNKHKMCEG
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&TWJ¾NKICåGPè4UMWRKPC%tMQPGéPÆRQąCFÊ
1. Šlapanice 58, 2. VK Prostějov „B“ 53, 3. Svitavy 52, 4. Česká Třebová 52, 5. Šelmy Brno B
40, 6. Kroměříž 33, 7. Juliánov 30, 8. TJ OP Prostějov 18.
samozřejmě vzali,“ prozradil kouč dál. Tuto sezónu jsme totiž odehráli
ópéčka Ladislav Sypko.
špatně, protože se nám příliš nedařiStěžejní turnaj se uskuteční o víken- lo dávat dohromady sestavu hlavně
du 23. a 24. dubna v Polance. „Teprve na venkovní zápasy. A pro příští ročpo uzávěrce přihlášek uvidíme, kolik ník nevidím tu situaci o nic slibnější.
mančaftů tam vlastně bude hrát Bez ohledu na to, jak kvalifikace doa na jaké soupeře narazíme. Určitě padne, si tak budeme muset sednout
zkusíme vyhrát a tím se zachránit, a vyřešit, v jakém hráčském složení
ale je otázka, co i v případě udržení pokračovat,“ naznačil Sypko.
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KOSTELEC NA HANÉ Výborná
sezóna házenkářů TJ Sokol
Kostelec na Hané zdařile pokračuje. V 18. kole 2. ligy mužů JM
2021/2022 dokázali bez větších
problémů porazit na vlastní palubovce Sokol Telnice 29:23 (12:9)
a nadále jsou tak v reálné hře o třetí
místo konečného pořadí.

opak. Hosté jsou vyhlášení svou kvalitní obranou, na kterou viditelně sázeli
i v nedělním dopoledni, a Hanáci se přes
jejich pozorné zadní řady složitě prosazovali. Skóre tak rostlo velmi pomalu,
neboť i domácím fungovala defenziva
na jedničku, dost toho pochytal gólman
Pavel Navrátil. Na opačné straně hřiště
se dvakrát prosadili Jan Oščádal z pivota a Roman Bílek ze sedmiček, čímž byl
chvilkově nepříznivý stav 3:4 otočen na
8:5 i bez výraznějšího přispění střelecky
EXKLUZIVNÍ
mlčících spojek. Následovala však horší
pasáž, čehož soupeř využil ke srovnání
zpravodajství
(8:8). A vypadalo to na ještě větší trápro Večerník
pení, jež ale hákáčko odmítlo. V pravý
moment se chytil kanonýr Marek Dostál, těsně před přestávkou si favorit pomohl bleskovými protiútoky ze skvěle
ubráněných situací – 12:9.
Žádná tradiční přestřelka se tentokrát Navíc úplně stejným způsobem vyšel
v prvním poločase nekonala, právě na- Ševčíkovým svěřencům také začátek

Marek
SONNEVEND

druhé půle, aby další trefy z trháků
přinesly klíčové odskočení až na 15:9.
Zanedlouho vedli Kostelečtí dokonce
o sedm kusů (17:10), nicméně rozhodnuto ještě nebylo.
Do té doby neprostupná defenzivní
vozba znatelně polevila a dlouho jaloví
hosté najednou skórovali mnohem častěji (18:13, 21:16). Naštěstí i papírově
silnější mančaft zareagoval, směrem dopředu zabral Filip Havlík s Rostislavem
Podhrázským, posléze se přidal též Jan
Smékal.
Díky tomu domácí frnkli do naprosto
uklidňujícího náskoku 24:16, později
28:19. A rýsoval se suverénní triumf
rozdílem deseti či více branek. Leč protivník nerezignoval, místo toho v závěru
zkorigoval na 29:23. Přesto si Jihomoravané odvezli jasnou porážku a vítězný
kolektiv mohl děkovat za podporu spokojeným fanouškům.

David ŠEVÈÍK - TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ HK:

SRORĀDVDRQSRWRPWHQGUXKì´
prozradil kostelecký brankář

Pavel Navrátil
yy Rozhodla vaše kvalitní defenziva
do pětačtyřicáté minuty?
„Myslím, že určitě jo. Hlavně v prvním
poločase a ještě na začátku druhého
jsme bránili hodně dobře, kluci mi vzadu pomáhali, mně se taky povedlo něco
chytit. Soupeř díky tomu dával málo
gólů, i když se snažil být v úvodu aktivní.
Potom se mi zdálo, že hráčům Telnice
trochu docházely síly, my jsme toho využili a utekli na větší rozdíl. Až posledních
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„Docela jo. Měli jsme jim z podzimu co
vracet, protože nás doma porazili těsně
o gól, což jsme jim teď oplatili i s úroky.
Nakonec jsme vyhráli v klidu a bez nervů, to se cení. S tímto zápasem panuje
tedy určitě spokojenost.“
yy Prožíváte povedený ročník, že?
„To je pravda. Daří se nám, většinou hrajeme solidní házenou, společně fungujeme
jako tým, pravidelně bodujeme a jsme na
tom v tabulce dobře. Chvíli jsme byli i třetí, teď možná budeme zase. Chce to ještě
vydržet až do konce sezóny, nepolevit.“
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BRNO, PROSTĚJOV Neuvěřitelně
dlouho čekali na druhé vítězství v sezóně – a teď vyhráli už podruhé za sebou v rozmezí jediného týdne! Házenkáři Sokola II Prostějov po minulém
skolení Olomouce přivezli vítězství
rovněž ze hřiště papírově nejslabšího Juliánova, který uzavírá tabulku
jihomoravské skupiny 2. ligy mužů
2021/22. Příznivým výsledkem 24:26
(12:17) se po 18. dějství soutěže sami
posunuli na desáté místo průběžného
pořadí.
„Do Brna pojedeme v dobré sestavě, proto
věřím, že by to mohlo vyjít,“ říkal v neděli dopoledne na házené v Kostelci David Jurečka,
zkušený harcovník prostějovského týmu. A
jeho slova se týž den večer naplnila.
Ze strany Hanáků to však na jihu Moravy
bylo jako na houpačce, tedy nahoru – dolů.
Výborně začali (0:2, 2:6, 4:9) především
zásluhou dvojice David Flajsar a Jiří Kosina,
jenže pak měli pětiminutový výpadek, který
domácípotrestalirychlýmsrovnánímna9:9.
Poté následoval nový nápor hostů, kteří opě-
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Pozápasové hodnocení trenéra
Michal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:
„Ve stejném termínu hráli junioři důležité utkání o záchranu extraligy, a proto někteří
kluci do Pelhřimova nejeli. Sedmička kluků se snažila a byla důstojným soupeřem.
Škoda že nám nevyšel vstup do střetnutí. Domácí získali dvouciferný náskok a také
herní sebevědomí. My jsme nic nevypustili a dokázali se sice vrátit do utkání, na obrat
to ale přece jen nebylo. Pelhřimov vyhrál zaslouženě.“
a rozdíl dvaceti bodů pak mezi soupeři
trval až do pětadvacáté minuty. Za stavu 40:60 se Orli ještě jednou dostali do
náporu a snížili na rozdíl jedenácti bodů.
Jejich naději na obrat poslední střelou za
tři body oživil Nábělek a díky tomuto
pokusu basketbalisté Prostějova vstupo-

vali do poslední periody za stavu 52:61.
Krátká pauza pomohla více domácím,
kteří se zklidnili a v závěrečné desetiminutovce už drama nepřipustili. Pět minut před koncem už opět vedli o dvacet
bodů 80:60 a Orlům dovolili jejich ztrátu pouze mírně korigovat.
(lv)

tovně zlepšeným výkonem utekli ještě před
poločasovou přestávkou do šestigólového
trháku 10:16. Leč po změně stran vyšší herní
kvalitu znovu neudrželi, naopak nepříjemný protivník dotáhl na rozdíl dvou branek
(15:17, 17:19).
Závěr důležitého střetnutí pak přinesl velké
drama. Jedenáct minut před koncem juliánovské mužstvo třemi trefami za sebou z
18:22 na 21:22 téměř vyrovnalo, navíc borce
„dvojky“ s přibývajícím časem dost vylučovali rozhodčí. A dobře makající Pavel Šestořád
dostal v 57. za stavu 23:25 přímou červenou
kartu.
Naštěstí o chvíli později zlikvidoval výborný
strážce svatyně Zdeněk Hrubý sedmičku. A
byť soupeř vzápětí přece jen dotáhl na nejtěsnější kontakt (24:25), úplný finiš hanáčtí bojovníci vydřeli. Aby Samuel Duroň v poslední
sekundě pečetil triumf hostujícího mančaftu
– 24:26!
Teď Prostějované přivítají právě Holešov, který o skóre přeskočili v tabulce. A pozor, hraje
se v neděli 10. dubna od 15.30 hodin v kostelecké městské sportovní hale.
(son)
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PELHŘIMOV, PROSTĚJOV S první
ligou se pro tuto sezónu basketbalisté
BCM Orli Prostějov rozloučili na palubovce pelhřimovských Sojek. S favoritem utkání prohráli 69:83, když
do zápasu nastoupili pouze v sedmi
hráčích.
Orli na půdě soupeře dokázali držet krok
pouze v prvních pěti minutách do stavu
8:10, pak na rychle kombinujícího agresivního soupeře přestali stačit. V polovině
8. minuty domácí vedli 21:10, když hostující defenziva neubránila nájezd Ngatseho. Od tohoto okamžiku Pelhřimov
většinou vedl dvouciferným rozdílem,
což potvrdil v poslední sekundě čtvrtiny
Rákai a upravil na 26:15 pro Sojky.
Domácí vzápětí přidali další trojku, Orli
se však vzepřeli a svoji ztrátu korigovali. Trávníček šesti body v řadě snížil na
21:29 a po trojce Erika Klepače dokonce
hosté v průběhu patnácté minuty ztráceli
jen sedm bodů. Hanákům pak ale odešla
střelba, a to pelhřimovští basketbalisté
dokázali patřičně využít. Po rychlých
akcích si vzali zpět vysoký náskok a v poločase vedli 49:32.
Hned na začátku třetí čtvrtiny ještě zvýraznil vedení Sojek trojkou Rudmiezis

„Spokojenost. Máme další dva body doma po dobrém výkonu celého týmu a přesvědčivém vítězství, zbytek neděle tak bude příjemný. Kluci
pětačtyřicet minut výborně bránili, oba gólmani velice dobře chytali, díky kvalitně fungující defenzivě jsme až na jedinou výjimku pořád vedli. Byť
nám dělala problémy vysunutá obrana hostů 1-5, přes kterou jsme se v útoku hůř prosazovali. Důležitý byl přelom obou poločasů, kdy se nám
zmíněnou dobrou defenzivou dařilo získávat balóny, přecházet do rychlých protiútoků a proměňovat je. Takto jsme z 8:8 odskočili na 15:9, což
rozhodlo. V poslední čtvrthodině jsme sice polevili směrem dozadu asi pod dojmem vyššího vedení, ale také my jsme se víc rozstříleli, dávali gól za
gól. Naše jistá výhra tedy nebyla v ohrožení, můžeme být spokojeni. Kluci bojovali a na domácím hřišti šli za vítězstvím. Jestli se v šatně bavíme
o možnosti útočit na třetí pozici v konečné tabulce? Ani ne. My jdeme zápas od zápasu, v každém chceme hrát co nejlepší házenou a zvítězit. Kam
nás to ve zbytku sezóny zavede, to se uvidí. Samozřejmě budeme rádi za co nejlepší umístění.“

22040110572

Marek SONNEVEND

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

Pozápasové hodnocení trenéra
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patnáct minut jsme pak při bránění polevili, asi i vzhledem k vysokému vedení. Dost jsme hru tahali dopředu a míň
se vraceli. Vítězství se nám ale podařilo
bezpečně pohlídat.“
yy Pravidelně chytáváte vždy úvodní půlku zápasu, zatímco váš parťák
mezi tyčemi Jan Mayer druhou. Taková je dohoda?
„Ano, jsme tak domluvení a máme každé
utkání tímto způsobem rozdělené.“
yy Proč?
„Asi i s ohledem na můj věk, že se mi po
rozcvičení líp chytá první poločas, kdy
ještě vydržím se silami. (smích) Mája je
mladší a může chodit až na druhou půli.
Kdyby se nám jednomu nebo druhému
moc nedařilo, tak samozřejmě můžeme
prostřídat, což se ale často nestává. Spíš
skoro nikdy. Naštěstí dokážeme většinou
týmu pomoct svými zákroky.“
yy Nakonec šlo tentokrát o pohodový
triumf?

BYLI JSME
U TOHO
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KOSTELEC NA HANÉ V pětatřiceti
letech je Pavel Navrátil (na snímku) suverénně nejzkušenějším členem hráčského
kádru kosteleckých házenkářů. Poslední
dobou se spolehlivý gólman dostal do
výborné formy, například včera proti
Telnici měl téměř padesátiprocentní
úspěšnost zákroků a za celou úvodní půli
dostal jen devět branek. I proto domácí
ovládli druholigový duel 29:23.

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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PROSTĚJOV Sobota i neděle patřily na ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu krasobruslení. Za účasti více než 120 závodníků v 8 kategoriích se konala
tradiční Velká cena města Prostějova, kterou doplnila klubová soutěž Bruslička.
Příznivci ledového sportu spojeného s uměním si tak během uplynulého víkendu přišli na své. Nechyběl u toho ani večerník, který může zvěstovat, že ve tvrdé
konkurenci se zadařilo i domácím závodnicím.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR
Na ledové ploše se během soutěže
ukázalo přes 120 závodníků a závodnic všeho věku. Od těch nejmenších
až po dospělé a z různých koutů
Čech i Moravy. Dopoledne se nejprve představili nováčci následováni dvěma chlapeckými kategoriemi
žáků, po kterých přišly na řadu ještě
nejmladší žačky a juniorky. Odpoledne patřilo žačkám a večer zakončili program dospělí.
Příjemná atmosféra umocněná hudbou panovala na zimní stadionu od
brzkých ranních hodin až do pozd-

ního večera. Po uvítání všech závodníků, rodičů a sudích se přešlo na
první rozjížďky a následné závody,
ve všech kategoriích ukázali aktéři
velmi vydařené výkony i nové prvky,
které postupně do svých sestav pod
vedením trenérů a trenérek zařazují.
Největší ovace sklízeli domácí závodníci a závodnice, ale vydařené
výkony všech vystupujících dokázalo místní publikum ocenit. Celá akce
se navíc stejně jako v předchozích letech opět obešla bez potíží, vše bylo
perfektně připraveno po organizační
stránce, což nemálo přispělo k dobrým výkonům.
V kategorii nováčků brala první místo Karolína Burýsková z Mělnického
klubu bruslařů, když dokázala o pár
setinek uhájit vítězství před dvojící
Ptáčková a Křenková z VSK Tech-

jak to vidìla šéfka:
„Původně mělo být přes sto třicet dětí, ale ještě bohužel přišly nějaké omluvenky
z důvodu nemoci, což je pochopitelné, takže jich bylo přes sto dvacet. I tak si myslím, že to můžeme hodnotit opravdu pozitivně. Děti byly spokojené jak s umístěním, tak s celou soutěží, a všichni, kteří se podíleli na organizaci, zaslouží velké
poděkování, protože akce dopadla opravdu dobře a bez komplikací. Jsem velmi
ráda, jak nakonec všechno po těch dvou letech peripetií dopadlo. Z hlediska výkonu mám radost za naše svěřence. Z těch pódiových se podařilo Denče Kubové
v kategorii juniorek a cením si i třetích míst obou kluků. Z kategorií holek, kde
byla velká konkurence, se asi nejlépe zadařilo Anežce Šindlerové, která skončila
třináctá. Za své výkony ale rozhodně zaslouží uznání všichni a už teď se těšíme
na další ročník.“
Monika Tanečková,
hlavní trenérka oddílu KRASO-bruslení Prostějov

Nedělní klubová akce Bruslička
přilákala čtyři desítky závodníků
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PROSTĚJOV Po sobotním bohatém programu v rámci Velké
ceny města Prostějova pokračoval program i v neděli, kdy se
v průběhu celého dopoledne
představilo přes čtyřicet dětí,
které na své velké soutěže ještě
čekají. Pro řadu malých ratolestí to tak premiéra připomínající
klasické soutěžení. Kromě prostějovského klubu se na úspěšné
akci představila další pětice spřátelených klubů.

„Byla to akce pro bruslaře z přípravek, kde se děti už postupně připravovaly na budoucí závody, které by
je měly čekat v následujících letech,
aby si už postupně osahaly atmosféru. Myslím si, že se stejně jako
o den dříve vše vydařilo a děti se od
rána až do jedné hodiny skvěle bavily a užily si to,“ hlásila spokojená,
ale značně unavená z víkendového
maratonu hlavní trenérka KRASO-bruslení Prostějov Monika Tanečková.
(jaf)

nika Brno. Nejlepší umístění prostějovské krasobruslařky si připsala
Lucie Nedělníková, která uzavřela
první desítku.
Poté se na ledě představili chlapci
a poprvé to domácím barvám cinklo. Třetí příčku v kategorii nejmladších žáků vybojoval Michal Zapletal,
který nestačil pouze na Marka Pirka
a Martina Klimeše. Páté místo obsadil druhý z domácích závodníků
Martin Pospíšil.
Kategorie mladších žáků nabídla jen
tři účastníky, v ní na své dva konkurenty těsně nestačil Robin Pekr
a bral tak bronz. Z vítězství se radoval reprezentant Slovenska Bennet
Bockay závodící za klub Trnavy.
Po chlapcích přišly na řadu nejmladší žačky. A zde na tvrdou konkurenci prostějovské bruslařky ztrácely.
Z pětadvaceti závodnic se všechny
umístily ve třetí desítce, ale rozhodně posbíraly řadu cenných zkušeností. Z prvenství se radovala Monika
Strážnická z klubu USK Praha, která
nedala konkurentkám šanci a zvítězila s náskokem téměř tří bodů.
Posledním závodem před přestávkou, kterou vyplnila exhibice domácích závodnic, se diváci mohli
podívat na závod juniorek. A v něm
se zrodilo druhé pódiové umístění
zdejších barev. Bronzovou příčku
pro sebe ve velmi těsném souboji
s dalšími dvěma závodnicemi uhájila Denisa Kubová. Jen čtyři desetiny na ni ztratila Martina Soldánová,
které výkon stačil na pátou příčku.
Z vítězství se radovala Patricie Elisaa
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sabete Černíková z brněnského
klubu.
Po exhibici a úpravě ledu se představily dvě kategorie, které měly početně největší zastoupení. U mladších
žaček vyšla volná jízda nejlépe Sofii
Tibitanzlové z Českých Budějovic,
která porazila i břeclavskou dvojici
Jana Klimešová a Anna Kocibová.
Nejlepší domácí závodnicí byla
Anežka Šindelářová na 13. místě,
ve druhé desítce se ještě objevila
Viktorie Letochová a Julie Moserová. Šestadvacátou příčku obsadila
poslední domácí závodnice Zuzana
Atanasová.
Žačky ovládly krasobruslařky
Českých Budějovic, jež obsadily
dvě nejvyšší příčky. První Nikolu
Šitkovou doplnila stříbrná Petra
Tomanová. Třetí skončila Andrea
Špačková připravující se v Kraso
Brno. Mezi domácími dopadla
nejlépe Michaela Komárová na
deváté příčce. Další trio Lucie Sol-

dánová, Zuzana Kubová a Lucie
Baláková skončilo ve druhé desítce. Program uzavřela kategorie
dospělých, v níž slavila prvenství

Foto: Jan Frehar

Nicole Oliverová z Techniky Brno.
Jedinou domácí zástupkyní byla
Deniska Kovaříková, která skončila na šestém místě.

47. Velká cena mìsta Prostìjova 2022 v èíslech
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Při Velké ceně města Prostějova
se neztratily ani domácí závodnice

