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Prostějov (mik) – Ceny pohonných
hmot ještě pořád drásají nervy všem
motoristům. Přestože v médiích neustále čteme zprávy o tom, jak ropa
na světových trzích zlevňuje, ceny
motorové nafty i benzínu ne a ne jít
dolů. Prostějované ale během minulého týdne řešili jinou anomálii. V drtivé většině případů byla cena nafty
na všech prostějovských benzínkách
stejná a konkurence si ji navzájem
hlídala. Jinak ale tomu bylo v prvních
dnech minulého týdne. „Nechápu!
Na OMV v Plumlovské stojí nafta
47,90, přičemž na Benzině ve Vrahovicích jsem ji před chvílí tankoval přesně
o korunu levněji,“ podivil se v úterý
mladý muž z Prostějova v Plumlovské
ulici. „Ceny určuje ústředí společnosti,
my s tím nic nenaděláme,“ pokrčila
rameny pracovnice čerpací stanice
OMV v Prostějově.

Bez respirátoru
ani ránu
Prostějov (mik) – V pondělí večer už
v supermarketu Albert v Plumlovské
ulici moc nakupujících nebylo, ovšem
jedna ze zákaznic upoutala Večerník
něčím zvláštním. Mezi regály se pohybovala s nasazeným respirátorem.
Zatímco našinec si dávno oddechl, že
byla zrušena mnohá protiepidemická
opatření, padesátiletá žena jen mávla
rukou. „Já nosím respirátor i do obchodu. Před týdnem mě pustili z nemocnice, kde jsem byla s covidem.
Chytla jsem ho už potřetí během dvou
let. Nechci se nakazit počtvrté,“ vysvětlila svoji opatrnost žena.

RUBRIKY
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
„Národ“ se probral z krize. Dvakrát za sebou muselo město schválit
tučné dotace Národnímu domu, aby
celý provoz byl vůbec schopen přežít dlouhou covidovou krizi. Ředitel
obecně prospěšné společnosti se nyní
pochlubil, že se v poslední době zvýšily tržby, a navíc má „Národ“ nasmlouvanou spoustu lukrativních akcí.
&21É68',9,/2
Zapálil dům a vzal si život. Tragický případ se škodou několika milionů korun se stal v úterý okolo druhé
hodiny ranní v Držovicích. Vedle
hořícího domu našli hasiči mrtvého muže. Policie záhy zjistila, že šlo
o nájemníka domu, který nejdříve
nemovitost zapálil, pak z neznámých důvodů spáchal sebevraždu.

Michal KADLEC
KOSTELEC NA HANÉ Maškarní dětský bál z předminulé neděle se v Kostelci na Hané náramně
vydařil. Bodejť by také ne, když všem maskám a převlekům vévodil sám starosta! Prvního muže
Kostelce na Hané Františka Horáka popravdě řečeno ani Večerník zprvu nepoznal. Tak mistrný
jeho převlek za šaška včetně nalíčeného obličeje byl... „Maškarní bál pořádá město a tak jsem se
rozhodl, že i já osobně zvolím převlek. A vybral jsem si šaška, protože politici se často jako šašci
cítí. Ale to raději nepište,“ smál se na celé kolo starosta, jehož parádní převlek ocenily na maškarním bále jak děti, tak i jejich dospělý doprovod.

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

Agentura 93URVWĚMRYĚEXGRX]DNi]iQ\UR]YRG\-HMLFKPRF
Víte vy vůbec, že v Prostějově zkrachuje každé druhé manželství?
Agentura Hóser zjistila, že prostějovští konšelé tajně projednávali
tento problém, který nabývá čím
dál větších rozměrů. Ale co s tím?
„Máme spočítáno, že na dvě svatby
v Prostějově připadá jeden rozvod.
Já osobně vůbec netuším, jak tomu
zabránit,“ podotkl Francimór Kopačka, primátor statutárního města

cGQÕ9HÄHUQÉNXYNRVWFHp
<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Třešně kolem nás. Bylo by krásné, kdyby se nám dařilo, abychom pro
naše blízké dělali to, co dělá jaro pro třešně... Po další nepříliš tuhé zimě
přichází jaro. Mimo jiné je ohlásila i obnovená tradice vynášení smrtky
v Prostějově.
•• Úterý ••
Začali v tom nejlepším. „Neboj, zas všechno v dobré se obrátí. Zahoď svůj
strach, že slunce se nevrátí. Světlo ví přesně, jak projít tmou, mraky nad hlavou se rozplynou. Nikdo se na cestách domů neztratí.“ Takto zní úryvek písně Hned teď, kterou zahájila kapela Kryštof svůj koncert v prostějovském
divadle. Celý zaplněný sál přitom začal okamžitě tleskat do rytmu. Tento
začátek překonal i mnohé skvělé konce…
•• Středa ••
Všechno zlé může být pro něco dobré. Nikdy se nevzdávejte. I když vám
na celém světě zůstane jako jediný kamarád pouze opuštěný krysák... Své
o tom ví i Baruška z pohádky O začarovaném mlýně, kterou zlá macecha
vyhnala do lesa. Jak se nakonec ukázalo, tím jí vlastně prokázala tu nejlepší
službu. Pohádka v podání Divadýlka Mrak byla k vidění v Kulturním klubu
Duha.
•• Čtvrtek ••
Skotská oblaka. Pokud stojíte nohama pevně na zemi, můžete si užívat
rozhledu, aniž by vám hrozil pád… Užít si výhledy do krásné přírody lze
mimo jiné na skotském ostrově Skye, jemuž se nikoliv nadarmo přezdívá
ostrov oblaků. Právě po něm návštěvníky prostějovské knihovny doprovodila Dobromila Patáková.
•• Pátek ••
Doteky v zahradě. „Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla
a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem,“ prohlásil hudebník John Lennon. Ideálním místem, kde lze najít krásné květiny, je nepochybně prostějovská botanická zahrada Petra Albrechta.
Aktuálně se tu lze vydat po samoobslužné stezce pro děti i dospělé nazvané
Probouzení zahrady se skřítkem Šafránkem.
•• Sobota ••
Potřeba hloubky. „V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám,“ praví čínské přísloví. Faktem je, že hloubka Velkého rybníka v zámeckém parku se
kvůli bahnu stále zmenšovala. I proto po 30 dlouhých letech došlo k jeho
výlovu, přičemž se plánuje jeho vybagrování.
•• Neděle ••
Květinové dítě. „Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý
rok nové, nádherné vydání,“ poznamenal Hans Christian Andersen. Právě
jeho pohádku O Malence, která se narodila ze semínka v krásné květině,
bylo možné vidět v prostějovském divadle.

Prostějova. Podle jeho slov radní k
žádným závěrům, jak pomoci udržet lidem partnerské svazky, nedošli.
„Zaobírali jsme se tím, proč ročně
dochází v Prostějově ke stovkám
rozvodů. Ale jo, padaly různé návrhy, jak tomu zabránit, ale všechny
jsem s takovými hovadinami poslal
někam,“ rozčílil se po dotazu Agentury Hóser primátor Kopačka. Jaké
návrhy byly ve hře, říct nechtěl, ovšem jeho dvě náměstkyně si nakonec pustily pusu na špacír. „Já jsem
přišla na jednání rady s jasným
návrhem na vytvoření městské vyhlášky, která by v Prostějově rozvody zakázala! Když se kurňa někdo
rozhodne už jednou spojit svůj život

KRIMI
Ü½NGJ

Na řádění vandala zcela jistě
nezapomene majitel zánovního
vozu Peugeot, který jej zaparkoval ve večerních hodinách před
rodinným domem v Chobyni
u Šubířova. Zcela pochopitelně se
nedomníval, že by se v tak malinké a klidné obci musel strachovat
o svůj majetek. Ale chyba lávky...

180 000
Když totiž muž druhý den ráno
přišel k autu, nestačil se divit.
Zatím neznámý zloduch mu nezjištěným předmětem vyryl hluboké rýhy do celé karoserie a jeho
řádění se nevyhnula ani přední
světla, skla a blatníky. Způsobil
tím škodu za necelých dvě stě tisíc korun. Pokud se policii zadaří
a lumpa dopadne, tomu hrozí
dvouletý kriminál za trestný čin
poškození cizí věci.

s druhým, tak to má být navždy.
Žádný rozvod, pěkně to spolu vydržíte až do smrti, dámy a pánové,“
dala zřetelně najevo svůj názor Miládka Bitva u Sokolova, náměstkyně přes svatby a mezilidské vztahy.
„Já zastávám podobný názor, jen s
tím rozdílem, že bych výjimečně povolila pouze ty rozvody, kde už mezi
partnery došlo k pokusu o vraždu. V
takových případech by ti dva museli
jít od sebe, ale každému z nich bych
soudem nařídila doživotní celibát,“
nechala se slyšet druhá náměstkyně
primátora pro sociální záležitosti a
sexuální výchovu Alena Rašáková.
O možném zákazu rozvodů v Prostějově budou radní ještě jednat, přestože

87

Foto: Michal Kadlec

primátor Kopačka názory svých kolegyň nesdílí. „Co si budeme vykládat,
v 99,99 procentech případů jsou rozvodem vinny ženy. Já bych viděl smysluplná opatření v tom, že bych možná
rozvody zakázal, ale mužské populaci
bych povolil více možných vztahů. Je totiž dokázáno, že s jedinou ženskou se v
životě vydržet nedá,“ zamyslel se první
muž města Francimór Kopačka.
Uvidíme tedy, co z našich konšelů nakonec vyleze. S vysokou rozvodovostí
v Prostějově by se ale něco dělat mělo!

Aktuálně bylo do prostějovských
mateřinek a základních škol v Prostějově přijato sedmaosmdesát
dětí z Ukrajiny. Vedení města uvažuje o zřízení speciálních tříd.
=$8-$/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.

ŠTEFAN ČUREJA
se narodil 25. října 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 28. února
2022. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 17 let, měří mezi 157 až 160
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

Foto: internet

KRYŠTOF
Úterní koncert známé české kapely
v čele s Richardem Krajčem nadchnul v prostějovském divadle všechny přítomné v zcela zaplněném sále.
=$6/(&+/,-60(

„TO SE VÁŽNĚ
NEDÁ
POSLOUCHAT!“
Těsně předtím, než primátor František Jura ukončil úterní jednání
zastupitelstva, takto ohodnotil jeden ze slovních výlevů opozičníka
z hnutí Na rovinu! A vystihl to naprosto přesně!

POÈASÍ v regionu
3RQGÈOÉ

9/1 °C
Izabela

¶WHUÙ

15/7 °C

Støeda

17/7 °C

Ètvrtek

15/7 °C

Pátek

15/6 °C

Sobota

14/5 °C

Nedìle

15/5 °C

Julius
Aleš

SABINA MIRGOVÁ

Vincenc

se narodila 6. března 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 27. března 2022.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do
16 let, měří mezi 160 až 165 centimetry, má hubenu postavu, hnědé oči a černé rovné vlasy.

Anastázie
Irena

Rudolf
Zdroj: meteocentrum.cz
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Mr. Global z Prostějova skončil Komunální

3

volby

se
uskuteční
v Thajsku v nemocnici

PROSTĚJOV To se jen tak někomu nepřihodí... Už v roce 2019
se prostějovský rodák Jiří Hemelka dokázal probojovat do finále Muže roku, kde zvítězil v Ceně prezidenta soutěže a zároveň získal titul Mr. Global. Díky tomu se dvaatřicetiletý muž
probojoval do celosvětového finále, které se konalo v polovině letošního března v thajském Bangkoku.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jiří Hemelka do Thajska odletěl
už s týdenním předstihem. Hned
následující den však měl pozitivní
test na covid a jeho účast ve finále
konaném 15. března byla vážně
ohrožena. S horečkou, kašlem
a bolestmi zad jej převezli z hotelu do nemocnice na pozorování. Tam podstoupil rentgen plic
a další vyšetření. I díky očkování
se mu podařilo nemoc zdárně
zdolat, dokonce stihl i vlastní finále prestižní soutěže, do něhož
se probojovalo celkem 38 borců
z celého světa.
Ve finále se postupně předvedl ve
spodním prádle, v obleku od firmy
Koutný a konečně i v hanáckém
kroji, jenž mu zapůjčili členové

už poslední víkend
PRAHA Prezident České republiky Miloš Zeman si pospíšil
a minulou středu vyhlásil termín
voleb do obecních zastupitelstev
na pátek 23. a sobotu 24. září. Ve
stejném čase proběhnou i volby
do třetiny Senátu. Ty se ale letos
prostějovského regionu netýkají.
Mluvčí vlády Václav Smolka sdělil, že premiér Petr Fiala termín
bude kontrasignovat. Zeman měl
podle zákonných pravidel na vyhlášení termínu čas do začátku
prázdnin.
Termín voleb vyhlašuje prezident
nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Volby do obecních zastupitelstev se musejí konat ve třicetidenní
lhůtě končící dnem uplynutí volebního období místních zastupitelů.
Stejná pravidla platí i pro senátní
volby.
Nejvíce zastupitelských křesel v obcích, více než 44 tisíc, získala v posledních volbách v roce 2018 tradičně
nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Druhý nejvyšší počet

EXKLUZIVNĚ

folklórního souboru Kosíř. Přestože v Thajsku žádný titul nezískal,
domů se vracel se spoustou zážitků.
„Chvílemi jsem si připadl jako
Johny Depp na karlovarském festivalu. Všude byla spousta lidí,
všichni se s námi chtěli fotit a byli
neuvěřitelně milí a vstřícní,“ shrnul své dojmy Jiří Hemelka, který
by na podzim coby fitness model
rád zkusil štěstí v klání konaném
v americké Kalifornii. „Rád bych
při tom spolupracoval s prostějovským Jiřím Procházkou, který si už
řadou podobných soutěží prošel,“
nastínil své plány Hemelka, který
profesně působí v oblasti realit a financí.
S účastníkem finále soutěže Muž
roku chystá Večerník exkluzivní
rozhovor, který najdete v některém z příštích čísel!
,KąÊ*GOGNMCXVJCLUMÆO$CPIMQMWTGRTG\GPVQXCN
PGLGP2TQUV÷LQXCNGEGNQWè4
Foto: archiv J. Hemelky

v září!

mandátů dostala KDU-ČSL (3 645),
další byli Starostové a nezávislí (2
601), ODS (2 600), ČSSD (1 955)
a hnutí ANO (1 684). Hnutí ANO
2011 zvítězilo v řadě velkých měst
včetně Brna či Ostravy a také v Prostějově, díky čemuž se František Jura
stal primátorem.
Časné vyhlášení voleb prezidentem
Zemanem prodlouží oficiální trvání
volební kampaně. Ta podle předpisů
začíná dnem, kdy je rozeslána částka
Sbírky zákonů s příslušným rozhodnutím prezidenta. Kandidáti pak
mají povinnost započítávat náklady
na volební propagaci či si do pěti
dnů zřídit volební účet. Kandidáti
do Senátu se musí s kampaní vejít do
částky dva miliony korun, respektive
2,5 milionu korun v případě účasti
ve druhém kole. Na komunální volby se žádný limit nevztahuje. (mik)

PREMIÉROVÝ SERVIS KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
PŘIPRAVUJE VEČERNÍK DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

(/33±*0(/+[-/¡)h

letého muže z Prostějova pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu.
„V pátek prvního dubna před půlnocí jsme
přijali oznámení od ženy, že před jejím domem v Prostějově došlo k potyčce dvou
mužů, kdy jeden z nich přitom použil nůž
a následně utekl. Během okamžiku na místo
dorazili policisté, kteří zraněnému silně krvácejícímu pětatřicetiletému muži poskytli
první pomoc, a to až do příjezdu záchranářů.
Mezitím kolegové pátrali po nebezpečném
útočníkovi, kterého ještě do půlnoci vypátrali a zadrželi v ulicích města. I on byl zraněn
a policisté jej převezli do nemocnice k ošetření,“ popsal krvavý incident Libor Hejtman,
Michal KADLEC
tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Kriminalisté odboru obecné kriminality Olomouckého kraje.
Krajského ředitelství policie Olomoucké- Prostějovští kriminalisté zajistili místo činu
ho kraje zahájili trestní stíhání dvaatřiceti- a přizvali krajské kolegy, kteří si případ přePROSTĚJOV Vraždu ve stadiu pokusu vyšetřují od pátku 1. dubna policisté z krajské mordparty. Ke krvavému
incidentu došlo v Prostějově na „apríla“ během nočních hodin. Do slovní
rozepře se venku na ulici dostali dva
muži ve věku 32 a 35 let. Mladší z nich
při hádce neudržel nervy na uzdě
a nožem bodl svého soka. Poté z místa
utekl, ale trvalo jen pár minut, než jej
policisté v ulicích Prostějova zadrželi.
On sám byl zraněn. Soud vyslyšel návrh kriminalistů a útočníka poslal do
vazby. Hrozí mu až 18 let kriminálu.
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vzali. „Muži se neznali a motivem
činu byly v danou chvíli osobní
spory,“ vyjádřil se ke krvavého útoku mluvčí krajské policie.
Útočník skončil ve vazbě
a u soudu mu hrozí dlouholetý žalář. „Kriminalisté podali
krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do
vazby, který soud akceptoval a poslal jej
za mříže. Už v minulosti byl trestně stíhán pro majetkovou trestnou činnost
a výtržnictví. Obviněnému nyní hrozí až osmnáct
za zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu let,“ potvrdil
pokusu trest odnětí svobody na deset Libor Hejtman.
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Svědky se Večerníku prozatím vypátrat nepodařilo. Viděli jste
tento čin? Nebo znáte některého z aktérů? Ozvěte se na e-mail
redakce@vecernikpv.cz a finanční odměna vás nemine!
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V letošním roce si připomínáme 500 let
od zahájení stavby prostějovského zámku. V roce 1522 se do jeho budování
pustil Jan IV. z Pernštejna. Jeho následovníci objekt zvelebovali, přestavovali
a obnovovali. V současné době je zámek
majetkem prostějovské samosprávy. Na
toto výročí chceme letos upozornit sérií
akcí, které připravujeme pod souhrnným názvem Pernštejnský rok 2022. Už
v dubnu mezi ně zařadíme nejen Tradiční městský ples, ale také například
jednodenní kulturní a společenskou akci
BYLI JSME
U TOHO
Pernštejnové v Prostějově pořádanou na
nádvoří zámku. Proběhne už 23. dubFOTOGALERIE
klikni na
na a rád bych na ni také touto cestou
www.vecernikpv.cz
všechny naše občany pozval. Hned o týFoto: Michal Kadlec den později na ni naváže komentovaná
PROSTĚJOV Během uplynulého víkendu byla v Prostějově uzavřena komunikace od rondelu prohlídka Po stopách Pernštejnů. Další
připravujeme na květen, červen
v Dolní ulici až po areál bývalé Vitany. Důvodem byla demolice části dálniční estakády. Těžké bagry akce
a další měsíce a budeme na ně s předstiv sobotu 9. dubna ukusovaly betonové části dálničního přemostění, na což byl skutečně atraktivní hem upozorňovat.
22040510582

kus estakády

pohled. Ředitelství silnic a dálnic se od června pustí do budování nového přemostění.
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STÍNY MINULOSTI
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BEDIHOŠŤ Boží mlýny prostě melou! Kuriózní
krádež dlažby z cyklostezky na okraji Bedihoště
měla své neméně zajímavé pokračování. Přestože se
pachatele oficiálně nepodařilo usvědčit, vše nasvědčuje tomu, že se nakonec potrestal sám.
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PROSTĚJOV Lidem se
prostě nelze zavděčit...
Když se v minulých letech
nadvakrát rekonstruovala
Tylova ulice, obyvatelé ze
sousední Dobrovského ulice si stěžovali, že na opravu
tohoto zákoutí město zapomnělo. Když konečně
magistrát vyslyšel přání
občanů a pustil se do rozsáhlých oprav komunikace,
chodníků a parkovacích
ploch v Dobrovského ulici, zase je všechno špatně.
Zdejší občané si totiž naopak stěžují na to, že kvůli
rekonstrukci je celá ulice
zavřená...
„Požaduji vyjádření, kdo odsouhlasil úplnou uzavírku
vnitrobloku Dobrovského –
Brněnská na dobu šesti a půl
měsíce! Proč se nepokračuje
v plánovaných etapách prací

Ač vždy platilo, že ukrást lze cokoliv, podobná krádež se
jen tak nevidí. U hřbitova na okraji Bedihoště loni v noci
z Velkého pátku na Bílou sobotu zmizel kus zámkové
dlažby z cyklostezky, která zde byla dokončena před
zhruba třemi roky. Rozčilený starosta tehdy vypsal na
dopadení zloděje odměnu deset tisíc korun.
Ukradených osmnáct metrů čtverečných dlažby v Bedihošti dlouho nechybělo, vedení obce nechalo cyklostezku z bezpečnostních důvodů opět vydláždit. Obecní
kasu to přišlo na necelých 20 000 korun. „Nešlo to jinak,
lidé tudy chodí pěšky na hřbitov i jezdí na kolech, mohlo
dojít k vážnému úrazu,“ vysvětlil starosta obce Jiří Zips.
Právě na něj se Večerník obrátil s otázkou,
zda se zloděje nakonec podařilo dopadnout?
„Zjistili jsme, kdo to s největší pravděpodobností byl,
i to, že se mu krádež vymstila. Zničil si totiž svoji vlastní
starou dodávku, kterou kradenou dlažbou přetížil. Tuto
informaci jsem měl hned z několika zdrojů, prokázat
krádež však s odstupem času už prostě nebylo možné,“
reagoval Jiří Zips, podle něhož za zmizením dlažby stál
jeden z obyvatel areálu bývalého JZD, kde nyní funguje ubytovna. „Dotyčný kostky zřejmě použil na vlastní
kšeft a vydláždil jimi někomu kousek dvorku třeba pod
pergolou,“ nastínil možný scénář. Inu, tak...
(mls)
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na revitalizaci? První etapa měla
být dokončena 17. prosince 2021.
Další v dubnu 2022 a poslední v červenci 2022. Nikde ale nebylo oznámeno, že se bude uzavírat celý vnitroblok.
Dochází vám, že omezíte život více jak
800 občanů z přilehlých domů? Kde má
parkovat zhruba 100 aut z této oblasti
více jak půl roku?

Tuto uzavírku nelze
akceptovat a trpělivost obyvatel již
dávno vzala za své,“
rozčiluje se prostřednictvím stížnosti na magistrátu
Monika Dvořáková
z Prostějova.
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Společnost Moravská vodárenská,
provozovatel vodovodů a kanalizací na území Prostějova, má v plánu od dubna do konce září tohoto
roku plošnou deratizaci stokové
sítě. Důvodem tohoto opatření, při
kterém budou spotřebovány stovky
kilogramů jedů na krysy a potkany,
je přemnožení těchto hlodavců
v prostějovských kanálech.
„Jedná se o preventivní ošetření kanalizačních sítí v délce téměř sto sedmdesáti kilometrů. Na celoroční deratizaci
budou vydány řádově stovky tisíc korun a spotřebuje se téměř čtyři sta deset kilogramů nástrah. Celkem bude
ošetřeno 2 562 kanalizačních vstupů,

každý na jaře i na podzim,“ informovala Helena Koutná, tisková mluvčí
společnosti Moravská vodárenská.
Plošná deratizace se provádí pulzační
metodou pomocí kombinované nástrahy. To je směs granulí a zrna v mikrotenových sáčcích, která je ošetřena
tak, aby byla odolná proti vlhkosti.
„Účinnou látkou je antikoagulant, který zabraňuje srážlivosti krve a hlodavci tak bezbolestně hynou asi po sedmi
dnech na vnitřní vykrvácení. Zvláště
ve velkých městech se musí provádět
deratizace pravidelně, dochází tak ke
korigování početního stavu potkanů
na přiměřené úrovni. Ve městě Prostějov se bude souběžně provádět i po-

vrchová deratizace,“ dodala Helena
Koutná. Likvidace potkanů má dva
důvody. Zdravotně-hygienický a také
ekonomický. Potkani přenášejí množství nemocí a způsobují svou činností
velké škody. „Kanalizační síť v Prostějově je domovem velkého množství
potkanů. Nejen zbytky u popelnic,
ale také tím, co vše doma spláchneme
nebo na ulici naházíme do kanálů, přispíváme k životu těchto škůdců. Deratizace stokové sítě se dělá na jaře a na
podzim, místa s výskytem potkanů se
kontrolují častěji,“ uzavírá toto téma
Radek Zacpal, prostějovský zastupitel
a předseda Dozorčí rady společnosti
Vodovody a kanalizace Prostějov.
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Tvrdí se, že potkani přežijí všechno, i jadernou válku. To, že v Prostějově se jim
nadmíru daří, není žádným tajemstvím už spoustu let. Ve své historii už Večerník několikrát psal o zoufalství lidí, kterým potkani lezli až do bytu nebo
se proháněli ve sklepích rodinných domů. Masivní deratizace kanálů před
deseti lety nebyla jediným bojem proti těmto odporným hlodavcům. Přibližně
v tu stejnou dobu vydal i magistrát stovky tisíc korun za prostředky k hubení
potkanů, tentokrát v ulici Bohumíra Šmerala a v okolí drozdovického rybníka.
Na těchto místech se dokonce v mnoha případech propadala zem, neboť podloží bylo „podvrtané“ od těchto zvířat. Nutno ale dodat, že k rozmnožení krys
a potkanů notně přispívaní i sami občané, kteří například u rybníka v Drozdovicích krmí labutě a kačeny. Přitom nechávají na březích rozdrobené pečivo,
které se stává chutným soustem také pro hlodavce. .
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Melantrichova ulice
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Příště: Krokova ulice
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Peníze nechal
v bankomatu

Stát se to může každému z nás, spěcháme, jsme ve stresu nebo zazvoní
telefon a transakci, kterou provádíme u bankomatu, nedotáhneme do
zdařilého konce. Vybraná finanční
hotovost tak neskončí v naší peněžence, ale zůstane nevyzvednutá.
Předminulou sobotu 2. dubna byl
po čtrnácté hodině proveden výběr hotovosti v bankomatu poblíž
centra města, načež majitel zapomněl odložené peníze na bankomatu. Měl obrovské štěstí, že kolem procházela poctivá žena, která
vše nahlásila na městskou policii
a vyslaná hlídka nález bankovky
v hodnotě 1 000 korun převzala.
Nálezkyni patří velké poděkování
za čestné chování. Strážníci peníze
předali bankovní instituci, která je
vlastníkem bankomatu.

Nepořádník u diskotéky
Češi jsou národ pivařů, jak je všeobecně známo, a někteří lidé se po
jeho vypití nechovají zrovna slušně.
Předvedl to i osmnáctiletý mladík
při návštěvě diskotéky z pátku 1. na
sobotu 2. dubna v Lužické ulici. Po
třetí hodině odešel z budovy disko
klubu ven na ulici, aby po vypití
piva odhodil skleněnou láhev na
travnatou plochu mezi chodníkem
a silnicí. Pravděpodobně mu bylo
zcela jedno i to, že kousek opodál
hlídkují strážníci. Hlídka dohlížející na veřejný pořádek vše viděla
a situaci s mladým mužem ihned
vyřešila. Domů tak odešel navíc
s nečekanou pokutou.

Binec museli uklidit
V pondělí 4. dubna chvíli před desátou hodinou večerní vyjížděla
hlídka prověřit oznámení o skupince osob, která měla znečistit
veřejné prostranství. Po příjezdu
do nahlášené lokality nebyl na místě nikdo nalezen. Hlídka rozšířila
pátrání na okolní ulice a zastihla
podezřelou dvojici. Jednadvacetiletá žena a osmnáctiletý mladík se
při vysvětlení strážníkům přiznali,
že nepořádek mají na svědomí oba
dva. Strážníci dvojici vyzvali, aby
je následovala na místo činu a odklidila odhozený odpad. Pár s nimi
spolupracoval a po návratu vše
uklidil do původního čistého stavu.
Domů odešli nejen s důraznou domluvou, ale také s ponaučením, jak
by se v budoucnu rozhodně chovat
neměli. O několik minut později
bylo prostřednictvím tísňové linky
přijato poděkování za velmi rychlý
a profesionální zákrok zasahujících
strážníků.

Holky zastavil alarm
Tři dívky mladší patnácti let se vydaly
po skončení vyučování ve škole na
nákupy do obchodu s oblečením.
Pravděpodobně chtěly být in a samozřejmě velmi dobře vypadat. Na
prodejně si vybraly šaty, trička a poté
šly oblečení vyzkoušet do kabinky.
Pravidlem následně bývá, že pokud
nám vybrané velikosti vyhovují, zamíříme k pokladně a zaplatíme. Holkám se ale v hlavách zrodil úplně jiný
plán. Šaty nechaly oblečené na sobě
a trička vložily do batohu. Když odcházely z obchodu, spustil se alarm
na bezpečnostních rámech, který
upozornil personál, že není něco
v pořádku. Přivolaná hlídka zjistila
odcizené oblečení v celkové hodnotě 1 594 korun. Celá událost byla
oznámena pro přestupkové jednání
orgánu sociálně právní ochrany dětí
a samozřejmě příslušnému správnímu orgánu.
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PROSTĚJOV Mateřská láska
a obavy o syna, kterého prostějovští policisté zadrželi v souvislosti s násilnou trestnou činností,
přivedly minulý týden na policejní
služebnu do Prostějova pětačtyřicetiletou ženu. K její smůle ovšem
i ji už měli policisté ve svém hledáčku, protože se dopustila závažného protiprávního jednání. A tak
se stejně jako její devatenáctiletý
povedený synáček ocitla také ona
v chládku policejní cely!

Michal KADLEC
Matka je v současné době obviněná
z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, stejně jako její osmadvacetiletý komplic, kdy oba po provedených
procesních úkonech skončili ve vazební
věznici v Olomouci. Spolu totiž okradli
seniorku v obci Soběsuky!
„Minulý týden přijeli vozidlem Škoda
Octavia společně do uvedené vesnice
a po předchozí domluvě pachatelka
oslovila třiaosmdesátiletou seniorku s historkou, že má žízeň a zdali by jí nemohla

dolít vodu do láhve. V dobré vůli šla starší
žena do domu a pachatelka ji bez pozvání
následovala až do kuchyně. Po naplnění
láhve vodou se společně vrátily na předzahrádku domu, kde si s ní žíznivá žena povídala a zabavila ji. V tu dobu se tam objevil i její společník, který vstoupil do domu
a vyšel do prvního patra. Tam ho v jedné
z obytných místností přistihla vnučka
poškozené a tak vzal rychle zpátečku. Ještě
předtím, ale stihl odcizit bižuterii za 2 500
korun,“ popisovala čin lidských hyen Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Cizích osob si naštěstí všimla náhodná
a pohotová svědkyně, která si podezřelé vyfotila na mobilní telefon ve chvíli,
kdy odcházeli z domu. „Díky tomu jsme
rychle odhalili totožnost obou pachatelů
a rozběhlo se pátrání netuše, že podezřelá
přijde sama a bude se od policistů dožadovat vysvětlení, proč zadrželi jejího syna,
který je nevinný a nic neudělal. Spravedlnosti neunikl stejně tak i její společník,
kterého jsme také ten samý den zadrželi.
Oba dva mají za sebou trestní minulost
a obviněný se navíc koncem letošního
února vrátil z výkonu trestu odnětí svobo-
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Tak je prostě ukradla
PROSTĚJOV Do jednoho z prostějovských obchodů přišla v sobotu 2. dubna dvaatřicetiletá žena nakoupit potřebné věci na oblečení.
Předem ale moc dobře věděla, jakým způsobem bude nakupování
probíhat, protože neměla žádnou
finanční hotovost.
„Po vybrání určitého druhu zboží se
snažila schovat mezi regály a všechny věci vložila přímo do kabelky. Její
nepoctivé počínání viděla pozorná
ostraha, která ženu po projití pokladní
zónou bez zaplacení zastavila. Přivolaná hlídka zjistila odcizené ponožky,
silonky a ozdobné obálky v celkové
hodnotě 1 370 korun. U části zboží
v ceně 800 korun pachatelka dokonce
odstranila štítky s čárovým kódem,“
sdělil Petr Zapletal, vrchní inspektor
Oddělení prevence Městská policie
Prostějov.

Žena přišla na policii obhajovat
syna, skončila v cele

Rozběhla se
za chmatákem

,CMOKNGOCVMCRąKwNCPCRQNKEGLPÊUNWåGDPWJ¾LKVUXÆJQU[PCåGPKEPGRTQXGFNUCOC
UMQPéKNCXRQWVGEJCXEGNG
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dy, které si moc dlouho neužil,“ konstatovala mluvčí krajské policie.
Ajaktobylosesynem,zakteréhopřišla
obviněná na služebnu orodovat? Ten
se dopustil násilného trestného činu ve
stejný den, kdy matka se společníkem
okrádala seniorku v Soběsukách! „Na
ulici A. Slavíčka v Prostějově oslovil mladou ženu s dotazem, kolik je hodin a zda
nemá cigaretu. Žena mu stroze odpověděla a zrychlila krok, aby ji neobtěžoval.
Mladík se nenechal odradit, poškozenou
doběhl a chytil ji za rameno. Když se
k němu otočila, zpozoroval v její ruce peněženku, kterou se jí snažil vytrhnout. Začali se o ni přetahovat a poškozená přitom
volala o pomoc. Násilník do mladé dámy
strčil takovou silou, že upadla na chodník.
Tohoto okamžiku využil ve svůj prospěch
a peněženku s finanční hotovostí 6 600
korun, zlatým náramkem, doklady a dalšími drobnostmi jí vzal a dal se na útěk.
Napadená to nevzdala a za pachatelem se
rozběhla. Přitom nás telefonem kontaktovala prostřednictvím linky 158 a infor-

movala o únikové cestě pachatele. Do pěti
minut bylo po všem, podezřelého hlídka
zadržela v Kolářových sadech,“ informovala Miluše Zajícová s tím, že mladík při
svém krátkém úniku stihl peněženku otevřít, vzít z ní část hotovosti a odhodit do
koše, kde byla později nalezena. „Jakmile
spatřil hlídku, která ho pronásledovala,
zbavil se i odcizených peněz. Nakonec
skončil v poutech a na policejní služebně.
K činu se přiznal a uvedl, že je uživatelem
návykových látek a peníze potřeboval na
nákup drog. Nejednalo se o první závažný
skutek tohoto mladíka. Na svém kontě už
má jedno loupežné přepadení, za které
byl v minulosti pravomocně podmíněně
odsouzen ještě jako mladistvý. V cele si
pobyl necelé dva dny a po sdělení obvinění ze zločinu loupeže, za který hrozí až
desetiletý trest odnětí svobody a po provedení všech potřebných úkonů byl ze
zadržení propuštěn. Jeho trestní stíhání,
na rozdíl od jeho matky a jejího kumpána,
je vedeno na svobodě,“ popsala druhou
část případu Miluše Zajícová.

Předminulou neděli 3. dubna
vpodvečer měla šedesátiletá
žena dost velké štěstí, že nakonec
nebyla okradena. Do vozidla zaparkovaného na parkovišti u obchodního domu v Okružní ulici
v Prostějově si bez obav nakládala zakoupené zboží. Náhle k ní
a ke košíku, který měla v dosahu,
přistoupil mladík, který z něho
vytáhl kabelku a dal se na úprk.
Žena se nedala a zloděje pronásledovala. Po pár metrech se
nenechavec rozmyslel a kabelku
i s celým obsahem zahodil a utekl. Poškozená by přišla nejen
o kabelku, ale i o peněženku
s pětistovkou, doklady, mobilní
telefon a sluneční brýle v celkové
hodnotě přes 20 000 korun.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

V Prostìjovì podvádìl, v Praze se „pakoval“
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Uvedená dáma nebyla v podobných
krádežích žádným nováčkem. „Strážníci ověřením zjistili, že dotyčná má již
přestupky proti majetku na svědomí
z dřívějška a proto oznámili zjištěné
skutečnosti správnímu orgánu k projednání,“ potvrdil zastupující tiskový
mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

PROSTĚJOV Policisté hospodářské kriminálky z Prostějova urgentně potřebují ztotožnit mladého
muže snědé pleti, který se dopustil
hned tří trestných činů. Nejprve na
ženě podvodným způsobem vylákal
data k její platební kartě a účtu, načež v Praze pak z bankomatu právě
z jejího účtu vybral peníze. Policisté
poskytli médiím fotografii podezřelého mladíka a žádají veřejnost o poskytnutí informací k této osobě.
„Od 5. března letošního roku šetří policisté oddělení hospodářské kriminality
z Prostějova případ, kdy neznámý pachatel podvodně vylákal od poškozené informace k její platební kartě a peněžnímu
účtu a poté z bankomatu v Etiopské ulici

v Praze 3 provedl výběr hotovosti ve výši
dvaceti tisíc korun. Pachatel se pokusil
provést další dva výběry, to se mu s ohledem na stanovený denní limit karty naštěstí nepodařilo. Případ šetříme pro tři
trestné činy, a to podvodu, dále neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku a pro neoprávněný přístup k počítačovému systému

a nosiči informací,“ informovala Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Policisté tak v tuto chvíli poskytli médiím snímek muže, není ale jasné, zda jde
o pachatele nebo svědka. „Na přiloženém snímku je zachycena osoba, která
by mohla přispět k objasnění šetřeného
případu a jejíž totožnost se nám doposud
nepodařilo odhalit. Proto se s prosbou
o poskytnutí informací k tomuto muži
obracíme na širokou veřejnost. Veškeré
poznatky lze sdělit na bezplatnou linku
158 nebo je možné kontaktovat přímo
policejního komisaře na telefonním čísle
974 781 355 v pracovní době od 7.00
do 15.00 hodin,“ obrací se na veřejnost
mluvčí krajské policie.
(mik)
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KAMARÁDA VLÁKALI DO PASTI,

PAK JEJ ZBILI A OKRADLI
Lukáš Hruda a Dominik Ježek připravili průhlednou lest

PROSTĚJOV Takový člověk musí být nejen neuvěřitelně hloupý,
ale i jedním slovem zmetek. Pomoci svého kamaráda totálně zneužil Dominik Ježek z Bedihoště. Nejprve jej požádal, aby pro něj přijel do Výšovic. Následně jej nechal zmlátit maskovaným Lukášem
Hrudou. Přestože se Ježek vykrucoval a nejprve z útoku obvinil
někoho jiného, nakonec si policisté pro osmadvacetiletého Hrudu
přišli. Ten tak stanul minulé úterý 5. dubna před Okresním soudem
v Prostějově. A Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL

maskovaný Lukáš Hruda. Ten poškozeného s nožem v ruce přiměl, aby zastavil,
zaklekl jej, bil do obličeje a vzal mu mobilní telefon. Také mu sebral peněženku
s platební kartou, přičemž z něj doslova
„vymlátil“ PIN. Z karty pak vybral 6 400
korun a s penězi i mobilem utekl.

K celé události došlo už na konci roku
2020. Když Martin J. vyrazil pro svého
.UDGOXåGĜtYH
kamaráda Dominika Ježka do Výšovic,
rozhodně netušil, co jej čeká. Do auta Dominik Ježek se zřejmě domníval,
se mu totiž kromě Ježka nasoukal také že poškozený ze strachu celou záleži-

tost na policii vůbec neohlásí. Jenže
to se přepočítal, a tak byl odsouzen
k tříleté podmínce. S Lukášem Hrudou to bylo složitější. Jeho komplic
totiž nejprve křivě obvinil někoho
jiného. Až s odstupem času uvedl
pravé jméno. Hruda nebyl pro policisty žádným nováčkem, v minulosti byl již čtyřikrát odsouzen, a to
převážně za vloupání. Naposledy byl
odsouzen za to, že vnikl na zahradu
rodinného domu, odkud odcizil
elektrické kabely. Za to v Čehovicích
vykonával obecně prospěšné práce.

=DYãH]DSODWt
Nyní Lukáš Hruda bydlí v Hrubčicích a brigádně si přivydělává jako
zedník. „Byl jsem blbej. Dominik
mi říkal, že chce s něčím pomoct,

myslel jsem, že chce něco opravit
na baráku. A pak mi dal nůž a kuklu,
ať Martina přepadnu. Chtěl bych se
mu omluvit, víckrát už bych takovou
kravinu neudělal,“ zpytoval svědomí
obžalovaný, který prý za krádež od
Ježka dostal 1 500 korun.
Přestože vše nasvědčovalo, že
opakovaně trestaný Hruda nakonec skončí ve vězení, soud mu dal
ještě šanci. Od tribunálu tak odcházel s tříletou podmínkou, pět
let však bude pod drobnohledem.
„Iniciátorem přepadení byl Dominik
Ježek, pokud on dostal podmínku,
bylo by asi nefér obžalovaného posílat do vězení. A to navzdory faktu,
že právě on provedl fyzický útok,
a na rozdíl od Ježka už byl minulosti
trestán,“ vysvětlil soudce Petr Vrtěl,
který však k podmíněnému trestu
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přidal ještě pokutu 10 000 korun.
Kromě toho musí Lukáš Hruda zaplatit také zdravotní pojišťovně škodu ve výši 4 136 korun a minimálně
část z více jak šesti tisíc, které poškozenému ukradl.
Pokud tak v dohledné době neučiní, tak si tříletý trest bude muset stejně odsedět. Rozsudek je
již pravomocný.
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Posílejte svá miminka

Štěpán HÁJEK
2. 4. 2022 48 cm 3,10 kg
Charváty

LGDWNNJQNéKPCXGX÷MWCUKVąÊCåéV[ąTQMčMVGT¾LGXčéKNKFGO
Rą¾VGNUM¾ 2QVąGDWLG JQFP÷ RQJ[DW \FQN¾ K FXQWOGVTQXÆ
QRNQEGPÊ 8JQFP¾ RTQ éNQX÷MC MVGTÚ LÊ FQRąGLG RQJ[D C W
P÷JQåDWFGLGFKPÚO\XÊą¾VMGO5GRU[UGUPGUGWHGPGM
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NAPOLEONKA
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LG MT¾UPÚ C QTKIKP¾NPÊ UVąGFPÊ MąÊåGPGE XG X÷MW QUOK TQMč
RTCXF÷RQFQDP÷ O¾ X RąGFEÊEJ wCTRGLG %JXKNMW VTX¾ PGå
éNQX÷MCRąÊLOGC\CéPGUPÊOURQNWRTCEQXCVCNGRCMLG\P÷L
MCOCT¾F<CRGNÊwGMDWFGT¾FOÊVRQUVÚNMW0CXQFÊVMWWOÊ
R÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO
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LGP¾FJGTPÚP÷OGEMÚQJCąFT¾VQUTUVÚLGPåO¾XGNOKRą¾VGN
UMQWRQXCJW,GVQQUOKNGVÚF÷FQWwGMMVGTÚOKNWLGRTQEJ¾\M[
\¾V÷åUGXwCMPGUOÊRąGJ¾P÷V8ÚEJQXQWPGRQNÊDGPÚCNGWéÊ
UGT[EJNG/WUÊWåÊXCVMNQWDPÊXÚåKXW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
QDéCUVCJ¾

XENKA

LGMT¾UPÚVąÊCåéV[ąNGVÚMąÊåGPGE,GVQXGUGN¾HGPGéMCOKNWLÊEÊ
URQNGéPQUV éNQX÷MC /¾ Rą¾VGNUMQW RQXCJW GPGTIKG O¾ PC
TQ\F¾X¾PÊ,GX¾wPKX¾CRQTVÆTMCXGNOKWéGPNKX¾CXJQFP¾RTQ
XÚEXKMCRUÊURQTV[6CMÆOKNWLGXQFW0CXQFÊVMW\G\Cé¾VMW
VTQwMWV¾JPG8JQFP¾MF÷VGO

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.

Ondřej PTÁČEK
1. 4. 2022 52 cm 4,10 kg
Prostějov
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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
zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme!
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

&ö6+#2',5%+

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

Šimon KUCHARČUK
1. 4. 2022 49 cm 3,05 kg
Prostějov

František DOLEŽEL
4. 4. 2022 51 cm 3,55 kg
Prostějov

Tea MIKULKOVÁ
4. 4. 2022 51 cm 3,90 kg
Prostějov

Štěpán LUKÁŠEK
2. 4. 2022 48 cm 3,30 kg
Prostějov

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ

WWW.VECERNIKPV.CZ

Česká pošta spustila testovací fázi
objednání klientů na pobočky, které jsou vybaveny vyvolávacím systémem. Těch je po České republice
téměř 400. Další budou postupně
přibývat. Výhodou objednání na
konkrétní čas s konkrétní službou
je šetření času jak zákazníků, tak
personálu pošty. Klientů, kteří přijdou na pobočku bez objednání, by
se nový systém práce nijak negativně dotknout neměl.
Na oficiální internetové stránce pošty:
www.postaonline.cz/rezervace
je možné vybrat si konkrétní pobočku
České pošty, službu, datum a čas, kdy
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ƐƵůƚŝŶŐ͕ƉŽĚŶşǎĨƌĂŶƓşǌŽǀĠƉŽďŽēŬǇ
K< WK/Ed ƐƉĂĚĂũş͕ ǀĞ ƐƚƎĞĚƵ ĚŽͲ
ƉŽůĞĚŶĞ ǌƷēĂƐƚŶŝůǇ ŝ ŵŶŽŚĠ ŽƐŽďͲ
ŶŽƐƚŝǌďĂŶŬŽǀŶşŚŽĂƉŽũŝƓƛŽǀĂĐşŚŽ
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ŽůƵ Ɛ ŽƚĐĞŵ DĂƌƚŝŶĞŵ͕ ƐĞ ŬƚĞƌǉŵ
ƉŽďŽēŬƵ ƉŽǀĞĚĞ͘ Ğ ǌĄƐƚƵƉĐƽ
ĨŝŶĂŶēŶşĐŚ ŝŶƐƚŝƚƵĐş ƐĞ ŽƚĞǀƎĞŶş
ƉŽďŽēŬǇ ǌƷēĂƐƚŶŝůŝ DĂƌƚŝŶ DŝĐŚĂͲ
ůĞĐǌĂŵĂŶŬ͕WĞƚƌWşǎĂǌĂDŽŶĞƚĂ
DŽŶĞǇ ĂŶŬ͕ >ĞŶŬĂ ,ǇůŵĂƌŽǀĄ ǌĂ
DŽŶĞƚĂ ƐƚĂǀĞďŶş ƐƉŽƎŝƚĞůŶƵ͕ ĚĄůĞ
ƌĞŐŝŽŶĄůŶş ƎĞĚŝƚĞů ^K ZĂĚŝŵ
ŽŚĄē͕ ƎĞĚŝƚĞů ^K sǇƓŬŽǀ <Ăŵŝů
sǇƐůŽƵǎŝů͕DĂƌƚŝŶ&ƌĂŶŬ͕ƐĞŶŝŽƌŬĞǇ
ĂĐĐŽƵŶƚ ŵĂŶĂŐĞƌ ƉŽũŝƓƛŽǀŶǇ ůͲ
ůŝĂŶǌ͕ ƎĞĚŝƚĞůŬĂ ƐĞƌǀŝƐƵ ƉŽũŝƓƛŽǀŶǇ

ƐǀǉďĢƌĞŵĂĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶşŵŶŽǀĠŚŽ
ďǇĚůĞŶş͕ ƐũĞĚŶĄŶşŵ ƉŽũŝƓƚĢŶş ŽƐŽď
Ă ŵĂũĞƚŬƵ͕ ƐĞ ƐƉŽƎĞŶşŵ ŶĂ ƐƚƵĚŝĂ
ũĞũŝĐŚ ĚĢƚş͕ ǀǇƎşǌĞŶşŵ ƷǀĢƌƵ ŶĂ ƌĞͲ

W/>>Kt :ĂŶĂ <ƌĞũǌŽǀĄ͕ ƎĞĚŝƚĞůŬĂ
ƐĞƌǀŝƐƵ ĞƐŬĠ ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬĠ
ƉŽũŝƓƛŽǀŶǇůĞŶĂĂďŽǀĄĂĞƐŬŽƵ
ƐƉŽƎŝƚĞůŶƵ ƌĞƉƌĞǌĞŶƚŽǀĂůĂ <ĂŵŝůĂ
WĞƌŶŝĐŽǀĄ͘
K<WK/EdũĞƵŶŝŬĄƚŶşŵşƐƚŽ͕ŬƚĞƌĠ
ƉŽĚ ũĞĚŶŽƵ ƐƚƎĞĐŚŽƵ ƉƌŽƉŽͲ
ũƵũĞ ĨŝŶĂŶēŶş͕ ƌĞĂůŝƚŶş Ă ďĂŶŬŽǀŶş
ƐůƵǎďǇ͘ <ůŝĞŶƚŝƐĞƚĂŬŶĞŵƵƐşǀǇƉƌĂͲ
ǀŽǀĂƚ ǌǀůĄƓƛ ĚŽ ďĂŶŬǇ͕ ƉŽũŝƓƛŽǀŶǇ
ēŝ ƌĞĂůŝƚŶş ŬĂŶĐĞůĄƎĞ͕ ĂůĞ ǀƓĞ ǀǇƎşĚş
ŶĂũĞĚŶŽŵŵşƐƚĢ͕ĂƚşŵƵƓĞƚƎşĚŽƐƚ
ēĂƐƵŝƉĞŶĢǌ͘WŽďŽēŬĂũĞŽƚĞǀƎĞŶĂ
ũĂŬ ŬůŝĞŶƚƽŵ ǌ ƎĂĚ ĚŽŵĄĐŶŽƐƚş
Ă ũĞĚŶŽƚůŝǀĐƽ͕ ƚĂŬ ďǇǌŶǇƐŵĞŶƽŵ͕
ŵĂũŝƚĞůƽŵ ĨŝƌĞŵ ŝ ǌĄƐƚƵƉĐƽŵ ŽďĐş
Ă ƐĂŵŽƐƉƌĄǀ͘ ŬƵƓĞŶş ŬŽŶǌƵůƚͲ
ĂŶƚŝ ũŝŵ ŶĂƉƎşŬůĂĚ ŵŽŚŽƵ ƉŽŵŽĐŝ

ŽƚĞǀƎĞŶşƉŽďŽēŬǇK<WK/EdƉƌĄǀĢ
ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠƚƌŝƵŵͣ͘sWƌŽƐƚĢũŽǀĢ
ƉƽƐŽďşŵĞƵǎŽĚƌŽŬƵϮϬϭϱ͕ĂŬĚǇǎ
ũƐŵĞƐĞĚŽǌǀĢĚĢůŝŽŵŽǎŶŽƐƚŝǀǇďƵͲ

ƐƚĂƌƚ ƉŽĚŶŝŬĄŶş ŶĞďŽ ũŝŵ ƉŽƌĂĚş͕
ũĂŬŶĞũůĠƉĞǀǇƵǎşƚƷƐƉŽƌǇŶĂƷēƚĞĐŚ
ŬŝŶǀĞƐƚŝĐşŵĚŽďƵĚŽƵĐŶŽƐƚŝ͘
K< WK/Ed ŶĂďşǌş ŬŽŵƉůĞƚŶş
ƉƌŽĚƵŬƚŽǀŽƵ ŶĂďşĚŬƵ ǀĢƚƓŝŶǇ
ďĂŶŬ Ă ĨŝŶĂŶēŶşĐŚ ŝŶƐƚŝƚƵĐş͕ ŬƚĞƌĠ
ƉƽƐŽďş ŶĂ ēĞƐŬĠŵ ƚƌŚƵ͘ ͣEĂƓşŵ
ĐşůĞŵ ũĞ ƵůĞŚēŝƚ ŬůŝĞŶƚƽŵ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝ
ǀ ŶĞƉƎĞďĞƌŶĠŵ Ă ŶĞƉƎĞŚůĞĚŶĠŵ
ŵŶŽǎƐƚǀş ŶĂďşǌĞŶǉĐŚ ƐůƵǎĞď͘
Ğǌ ŽŚůĞĚƵ ŶĂ ǌŶĂēŬƵ ŶĂũĚĞŵĞ
ŬĂǎĚĠŵƵŬůŝĞŶƚŽǀŝƚƵŶĞũǀǉŚŽĚŶĢũƓş
ŶĂďşĚŬƵ͕ŬƚĞƌĄďƵĚĞƉƎĞƐŶĢŽĚƉŽǀşͲ
ĚĂƚũĞŚŽƉŽƚƎĞďĄŵĂƉŽǎĂĚĂǀŬƽŵ͕͞
ƐŚƌŶƵů DĂƌƚŝŶ aůĂũƐ͕ ŽďůĂƐƚŶş
ŵĂŶĂǎĞƌƌŽŬĞƌŽŶƐƵůƚŝŶŐ͘
sǌĄƉĢƚş ƚĂŬĠ ǀǇƐǀĢƚůŝů͕ ƉƌŽē Ɛŝ
ƐĞ ƐǇŶĞŵ :ĂŬƵďĞŵ ǀǇďƌĂůŝ ƉƌŽ

Svět financí a realit se tak propojuje i v Prostějově

ĚŽǀĂƚĨƌĂŶƓşǌŽǀŽƵƉŽďŽēŬƵǀƚƌŝƵ͕
ƚĞĚǇ ŶĂ ŶĞũĨƌĞŬǀĞŶƚŽǀĂŶĢũƓşŵ
ŵşƐƚĢǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ŬĚĞƐĞĚĄŶĂǀşĐ
ďĞǌ ƉƌŽďůĠŵƽ ǌĂƉĂƌŬŽǀĂƚ ǀ ŽŬŽůş
ĂŶĞďŽ ĚŽũşƚ ĚŽ ŬĂŶĐĞůĄƎĞ ƉĢƓŬǇ
ƉƌĂŬƚŝĐŬǇǌĐĞůĠŚŽWƌŽƐƚĢũŽǀĂ͕ďǇůĂ
ƚŽƉƌŽŶĄƐũĂƐŶĄǀŽůďĂ͘͞
WƌŽǀŽǌŶşĚŽďĂK<WK/EdƵũĞǀƉƌĂͲ
ĐŽǀŶşĚŶǇŽĚϴ͘ϯϬĚŽϭϲ͘ϯϬŚŽĚŝŶ͘
ͣEĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƉƎĞĚĐŚŽǌş ĚŽŵůƵǀǇ
ĂůĞ ŵĂũş ŬůŝĞŶƚŝ ŵŽǎŶŽƐƚ ƐũĞĚŶĂƚ
ƐŝƵŶĄƐƐĐŚƽǌŬƵŶĂƚĠŵĢƎũĂŬǉŬŽͲ
ůŝǀ ǀŽůŶǉ ƚĞƌŵşŶ͕͞ ƵƉƎĞƐŶŝů :ĂŬƵď
aůĂũƐ͕ ƎĞĚŝƚĞů ŶŽǀĢ ŽƚĞǀƎĞŶĠŚŽ

K< WK/EdƵ͘  ĐŽ ďǇ ǀǌŬĄǌĂů ŶĞͲ
ũĞŶ ŽďǇǀĂƚĞůƽŵ WƌŽƐƚĢũŽǀĂ͍ ͣďǇ
ƐĞ Ƶ ŶĄƐ ŶĂ ƉŽďŽēĐĞ ŶĞǌĚƌĄŚĂůŝ
ǌĂƐƚĂǀŝƚ͘ EĂ ǀƓĞĐŚ K< WK/EdĞĐŚ
ŶĂƉƎşē ƌĞƉƵďůŝŬŽƵ ƉƌĂĐƵũş ƉŽƵǌĞ
ĐĞƌƚŝĨŝŬŽǀĂŶş ƓŬŽůĞŶş ŬŽŶǌƵůƚĂŶƚŝ͕
ŬƚĞƎş ŵƵƐş ƐůŽǎŝƚ ƐĠƌŝŝ ƉŽŵĢƌŶĢ
ŶĄƌŽēŶǉĐŚ ĐĞƌƚŝĨŝŬĂēŶşĐŚ ǌŬŽƵƓĞŬ͕
ĂďǇ ďǇůĂ ǌĂƌƵēĞŶĂ ũĞũŝĐŚ ŽĚďŽƌͲ
ŶŽƐƚ͘ƵŶĄƐǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢŵƽǎĞŵĞ
ŶĂďşĚŶŽƵƚ ŝ ŽďƌŽǀƐŬŽƵ ǌŬƵƓĞŶŽƐƚ
ŶĂƓŝĐŚ ŬŽŶǌƵůƚĂŶƚƽ͘ sşƚĞ͕ ŽŶ ƚĞŶ
ƉƌŽĨĞƐŶşƐǀĢƚƐĞĚĄƉƎŝƉŽĚŽďŶŝƚŬĞ
ƐƉŽƌƚƵ͘ WŽŬƵĚ ƐĞ ƐƉŽƌƚŽǀĞĐ ƐƉĞͲ

ĐŝĂůŝǌƵũĞ ŶĂ ũĞĚĞŶ ƐƉŽƌƚ ĐĞůǉ ǎŝǀŽƚ͕
ƉƌĂǀĚĢƉŽĚŽďŶĢ ǀ ŶĢŵ ďƵĚĞ ǀǇͲ
ŶŝŬĂƚ͘  ƐƚĞũŶĢ ƚĂŬ͕ ŬĚǇǎ ũĞ ŶĢŬĚŽ
ŶĂƉƎşŬůĂĚ ĚŽďƌǉ ƐŽƵƐƚƌƵǎŶşŬ͕ ũĞ
ƉƌĂǀĚĢƉŽĚŽďŶĠ͕ ǎĞ Ƶŵş ǀĞůŵŝ
ĚŽďƎĞ ƐŽƵƐƚƌƵǎŝƚ͘ :Ą ƚƎĞďĂ ŵŽĐ
ƐŽƵƐƚƌƵǎŝƚŶĞƵŵşŵ͘ůĞǀŶĂƓĞŵŽďͲ
ŽƌƵƐƚƵĚƵũĞŵĞĨŝŶĂŶēŶşǀĂǌďǇĂǀƓĞ͕
ĐŽƐŶŝŵŝƐŽƵǀŝƐş͕ƓŬŽůşŵĞƐĞǀŽƚĄǌͲ
ŬĄĐŚƉŽũŝƓƚĢŶş͕ŚǇƉŽƚĠŬ͕ƐƚƵĚƵũĞŵĞ
ƐǀĢƚ ŝŶǀĞƐƚŝĐ͘  ƉƎĞĚĞǀƓşŵ ʹ ũƐŵĞ
ŚŽĚŶŽĐĞŶŝ ǌĂ ŬůĂĚŶǉ ǀǉƐůĞĚĞŬ͕
ĂƐŝĐĞǎĞŬůŝĞŶƚŽǀŝƉŽŵƽǎĞŵĞƐƉůŶŝƚ
ũĞŚŽĨŝŶĂŶēŶşƉƎĄŶş͘͞
;ƉƌͿ
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sƚƌŝƵďǇůĂƐůĂǀŶŽƐƚŶĢŽƚĞǀƎĞŶĂƉŽďŽēŬĂOK POINT

se klient na poštu dostaví. Po zadání
kontaktních údajů přijde zákazníkovi
potvrzení o vytvoření rezervace a kód,
který zadá na poště do vyvolávacího
systému. Poté jde ihned k přepážce
vyřídit si svoji objednanou službu.
„Rezervaci lze provést ještě hodinu
před návštěvnou pobočky. Na místo
je potřeba se dostavit v intervalu pět
minut před potvrzeným časem a deset
minut po něm,“ uvedl Matyáš Vitík,
tiskový mluvčí České pošty. Služby,
které se dají během testovací fáze objednat, jsou např. odeslání a vyzvednutí dopisů a balíků, Czech POINT
nebo bankovní a pojišťovací služby.
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na poštu objednat
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Snaha usnadnit si život je jedním z hlavních hybatelů
lidského pokroku. Ostatně proč něco dělat, když to za
nás zvládne někdo jiný? Navíc pokud bychom měli
sami zvládnout všechny nároky, které na nás dnešní
doba klade, pak bychom se z toho museli zcela zákonitě zbláznit. Naštěstí nám život alespoň do jisté
míry usnadňují nejrůznější a často velmi rozmanité
služby, které nám umožňují to hlavní: soustředit se
na to, co je v našem životě skutečně důležité. Abyste
se v jejich nabídce lépe zorientovali, přináší vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník následující tematickou
dvoustranu. A jelikož se blíží léto, je namístě otázka,
kam pojedete letos na dovolenou? Zda-li zamíříte do
zahraničí, nebo zůstanete v tuzemsku? A pojedete
vůbec někam? „No, možná tak na benzínku,“ řekl by
si nejeden Čech. Potýkáme se opět s důsledkem celosvětových problémů a přemýšlíme, jestli se vůbec
dovolená s vysokou cenou pohonných hmot vyplatí.
Texty připravili:
Martin Zaoral a Šarlota Šínová

21061620769

11. dubna 2022

Za normálních okolností by
spousta z nás už vybírala, jak si letos užije prázdniny a dovolenou.
Cestovní kanceláře by praskaly
ve švech a všichni bychom se těšili
na letní moře nebo hory. Když už
jsme se všichni těšili z ustupujících protiepidemických opatření
a z toho, že budeme zase cestovat
jak po České republice, tak po zemích blízkých či dalekých, bez respirátorů, covid pasů a testování,
nastalo něco, něco těžko pochopitelného, začala válka na Ukrajině.
A inflace...
Ceny pohonných hmot se den ode
dne mění, koruna slábne a nic není

jisté. Zboží zdražuje a služby stejně
tak. Všichni se tak bojíme nejistoty
a zahraniční dovolenou si plánuje
méně lidí než obvykle. V době koronaviru se odhodlal jet na dovolenou málokdo, a proto jsme se těšili
z letošního roku. Dovolená u nás
stojí skoro jako u moře. A načerpat
plnou nádrž a jet do Chorvatska se
prodraží.
Jedna věc je, že v důsledku válečné agrese bude v dovolenkových
destinacích chybět ruská klientela,
resorty budou oproštěné také od
turistů z Ukrajiny. Nejen české cestovní kanceláře tak kalkulují s volnější kapacitou hotelových resortů.
Letní dovolená v některých oblíbených přímořských střediscích by
snad mohla v létě vyjít levněji i pro
Čechy.
Na druhou stranu se prodraží. Proč?
V důsledku omezení nabídky ropy
na světových trzích. Lety i cesty
autem a autobusem budou dražší.
To se odrazí hlavně na cestách na
vlastní pěst. Cestovní kanceláře mají
povětšinou s velkými leteckými společnostmi smluvené letenky v ceně
dle vašeho zájezdu. Tedy alespoň ty,
co máte už koupené, nebo ty, které v blízké době koupíte. Jsou totiž
chráněné. Ale zanedlouho se zvýšení
cen projeví i na letenkách. Možná se
proto vyplatí poohlédnout se znovu
po krásných místech v Česku. Nebo
si také co nejdříve letní dovolenou
vybrat. Ceny budou růst, a proto
není namístě otálet. Kromě nákladů za pohonné hmoty se v úhradě
za dovolenou promítnou i dražší
energie a strava. Jelikož zdražování
nezastaví hranice... Oblíbené destinace se budou postupně plnit a za
nejnižší ceny bude brzy málo zájezdů. Naopak to vypadá, že například
Egypt nebo Turecko zlevní. Tato
skutečnost by mohla nastat, kdyby
bonitní ruská společnost nemohla
vycestovat ze země. Možná se vyplatí
nakonec last minute dovolená.
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Rusko, Rus, ruský...

Michal
KADLEC

K 9û&,

PUBLICISTIKA

V květnu 1945 je Češi vítali jako své
osvoboditele květinami a měli je za
své bratry. O třiadvacet let později po nich házeli kamení a dusili se
vztekem. Ze sovětských bratrů se stali
okupanti a z Rusů nenávidění cizinci,
kteří se v naší zemi „dočasně“ usídlili
až do roku 1991.
Do sametové revoluce jsem odpor
kvůli všemu ruskému až tak nechápal, do té doby jsem byl jako školák
či student krmen komunistickou
propagandou. Nicméně poté, co byl
19. června 1991 odsunut poslední
sovětský voják z Československa,
byl jsem přesvědčen, že vztahy mezi
námi a Rusy se začnou budovat na
nových základech. Tedy alespoň
mezi obyčejnými lidmi. Možná se to
i několik let dařilo. Pak ale přišel Putin... Tento člověk od samého začátku dával najevo, že nějaká přátelství
a spolupráce mezi národy jdou mu

telský, potvrzující prvotní dojem, který
komisař Montalbano kolem sebe šířil.
„Co pro vás mohu udělat?“ Ne, neznělo
to jako fráze, byť šlo o rutinně kladenou
otázku, podtón zájmu byl jasně rozeznatelný.
Chvíli jsem přešlapoval na místě, než
jsem přijal nabízené místo, protože mi
došlo, že vzhledem k příslušnosti k mužskému pohlaví asi nebudu pro jeho zástupce Mimiho Augella jistě zajímavý.
Ošil jsem se při představě, že vlastně
nevím, co mám odpovědět. Mrtvolu
jsem nenašel, nikoho jsem nepostrádal,
vlastně žádný zločin jsem neviděl, akorát
si v prosluněné Vigatě připadám jaksi
nepatřičně.
Ještě než jsem stačil ze sebe vysoukat
kloudné slovo, ukrutně mně zakručelo
v břiše. Salvo kouknul na hodinky. „Víte
co, půjdeme na oběd, tam mi to povykládáte,“ navrhl, jako bychom se znali celá
léta.
Zrovinka tohle jsem moc slyšet nechtěl.
Moc dobře jsem věděl, co si komisař v oblíbené restauraci u Enza dává. Nejsem
rozhodně příznivcem jídla, co se ještě
drží talíře. Navíc mi bylo jasné, že u jíd-
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Ale kdeže! Odpověď je jednoduchá,
prostě by si nepomohli materiálně.
růměrná měsíční mzda v Rusku
totiž byla loni 17 900 korun,
zatímco v Česku 35 441 korun. Minimální mzda v této zemi je přibližně
7 000 korun a u nás 15 200 korun.
K minimální mzdě se v Rusku blížilo povolání číšníka, který si vydělával 7 700 korun, a uklízečky, která
si za měsíc přišla na 7 900 korun.
U nás byl plat číšníka 20 700 korun
a plat uklízečky necelých 16 100 korun. O moc lépe na tom nebyli ani
elektrikáři, kteří si v Rusku vydělali
8 300 korun. V Česku je to 28 850
korun. Zdravotní sestra si v Rusku vydělala 15 400 korun měsíčně
a v České republice 27 000 korun.
Mzda ruského policisty se pohybovala kolem 16 000 a účetní pobíral 16
300 korun měsíčně. U nás si policista
vydělá 36 00 korun, účetní 30 500
korun. Ruský průměr překračovala
mzda kuchařů, která dosahuje v průměru výše 18 600 korun. V Česku je
to 24 200 korun. Ještě vyšší plat má
pak učitel, který si v Rusku vydělá
24 800 korun a v České republice
35 000 korun. Na těchto faktech nic
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nemění ani to, že životní náklady jsou
v Rusku o něco nižší, vynikne to zejména u cen benzínu a nafty, které
jsou zhruba čtvrtinové. Nicméně
potraviny a spotřební zboží tam stojí
přibližně stejně.
ohle vše platilo před zahájením
nesmyslné války. Nyní je situace
v zemi v důsledku sankcí ještě podstatně horší. Ruský rubl se rekordně
propadl a Rusové si tak celkově ještě
výrazně pohoršili. Z toho všeho je
bohužel patrná jedna věc. I ti největší milovníci Putina nám v republice zůstanou. Žít v Rusku by
totiž ani oni nikdy nechtěli…

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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me se budit ze spaní a ráno se chodíme dívat na máme kam jinam jít. Proč tedy radnice konečně
rozbité lahve na chodnících, rozbité koše, zvratky s tímto letitým problémem něco neudělá? Proč
na schodech a podobně. Řekněte, kdo by chtěl žít něco neudělá ve prospěch svých občanů?
Petr Labounek, Prostějov
v takovém prostředí? My tu ale žít musíme, neUž to zase začíná, a to byl dva roky klid! V okolí
diskotéky v Moravě to opět vře a během pátečních a sobotních večerů a nocí zde zase žijeme v
hluku, necháváme si „obchcávat“ baráky, nechá-

o tom, že tak dvacet centimetrů betonu se mohlo obětovat a město zde mohlo vysadit alespoň
pás keřů. Bohužel nikoho to nenapadlo. A tak si
tu v tom našem betonovém městě žijeme!
Antonín Doseděl, Prostějov

Aspoò ty keøe mohli vysadit
se i trávník. Ale říkal jsem si, postaví se cyklostezka, opraví se i chodník a město to všechno
bez zeleně přece nenechá. Omyl! A mé velké
zklamání. Místo stromů a trávy zde máme jen
spoustu betonu a kostek. Jsem přesvědčen
Když se vloni začala v naší ulici Pod Kosířem
budovat cyklostezka, byl jsem samozřejmě
pro. Vždyť tam jezdím na kole. V tu dobu mi
ani nevadilo, že se kvůli tomu vykácela spousta
stromů, které zde rostly dlouhá desetiletí. Zrušil
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ympatizanty Vladimíra Putina
obvykle ani tak nespojuje láska
k Rusku jako to, že se necítí dobře
u nás. Nadávají na politiky, na poměry,
na drahotu a vlastně na vše, co je jen
napadne. Hlavním a poměrně pochopitelným důvodem je obvykle to, že
mají pocit, že nejsou tak úspěšní a bohatí, jak by si ve skutečnosti zasloužili.
Často se potýkají s dluhy a závidí všem,
kterým se daří. A nejen jim. Snad ještě
větší problém mají s uprchlíky, kteří
přicházejí z válkou těžce zkoušené
Ukrajiny, kde v některých městech už
nelze žít bez neustálých obav o holý život. Přestože oni sami by v takových
podmínkách nevydrželi ani den,
zpochybňují potřebu pomoci těmto
lidem. Vždyť pomáhat se má přece
v první řadě hrdým Čechům, tedy
konkrétně jim osobně!

ami se totiž už nějaký čas cítí
v pasti. Příležitost na kompletní
změnu svého života vidí právě v příchodu autoritářského, totalitního
režimu pod záštitou takového osvíceného a neomylného vůdce, jako
mají právě v Rusku. Samozřejmě že
by pro ně, a hlavně pro nás všechny
bylo nejlepší, pokud by do Ruska
emigrovali. Pokud útěk za „železnou oponu“ byl před pádem komunistického režimu v okupovaném
Československu věcí nesnadnou,
pak dnes by jim v odchodu na
Východ nebránil opravdu nikdo.
Jenže oni tak bohužel nikdy neučiní.
Proč? Vždyť by se jim konečně ulevilo
a nemuseli se stydět za zemi, ve které
žijí? Vadilo by jim snad tolik zásadní
omezení svobody či možnost vězení,
pokud projeví jiný než oficiální názor?

Tohle hlava nebere. Přestože se proslulý lovec amfor a jezdec
na medvědech Vladimir Putin nařízením brutálního útoku na
Ukrajinu definitivně „odkopal“, a dokonce dal prohlédnout i svému dlouholetému obhájci Miloši Zemanovi, stále se u nás najdou
lidé, kteří věří, že to tento prolhaný diktátor myslí se světem dobře
a pouze brání svoji vlast před zhoubným vlivem USA a prohnilého Západu. Jak je něco takového možné? A proč se jeho obdivovatelé vlastně už dávno do Ruska nepřestěhovali?
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la mu toho moc nepovím, protože tento
příznivec dobré krmě u jídla zásadně
nemluví.
„Enzo, vedu hosta, čím nás poctíš?“ zahalekal Montalbano už ode dveří. Stůl
už měl samozřejmě připraven, na něm
láhev minerálky a nezbytného dobrého
sicilského vína. Další ťafka, pusa se mi
lepila horkem, jenže pivko mi Enzo asi
nenatočí. Nakonec jsme se domluvili
na přijatelných těstovinách místo předkrmů z mořských plodů a vychlazená
voda taky nebyla k zahození.
Sotva jsme dojedli, zjevila se u vchodu na
terasu další známá postava. Inspektor
Fazio přišel referovat o poznatcích k rozpracovanému případu. Jestli vytáhne
z kapsy zmuchlaný lísteček s podrobnými nacionále, už na mě komisař dozajista nebude mít náladu, povzdechl jsem si
v duchu.
Zbytečné starosti. Ti dva se zabrali do
hovoru, z něhož jsem nepochytil ani slovo, když v tom zazvonil Montalbanovi
telefon. „Livie, miláčku, ty jsi už přijela? Vydrž, hned pro tebe jedu,“ pravil
komisař zadýchaně, aby zaretušoval
výpadek paměti. Z naléhavého pokynu
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Ahoj všichni,
všechny události se mají hodnotit
s odstupem času a ne bezhlavě
bezprostředně. Ovšem v případě
napadení jednoho státu druhým
lze jednoznačně říct, že se jedná
o svinstvo toho nejvyššího kalibru.
Bohužel jsme svědky takové události v přímém přenosu. Příčiny
tohoto útoku zná pouze a jen ten,
kdo útok svým rozkazem začal.
Upřímně řečeno, já panu Putinovi do hlavy nevidím, ale protože
jsem políben historií, tak tvrdím,
že ruský medvěd zase chtěl ukázat svou mocenskou sílu a zaprovokovat. Na druhé straně ani on
se chvílemi nemusí cítit bezpečně,
když okolo něj krouží jestřábi
s opačnými mocenskými zájmy,
ale věcí politiků je, aby se dohodli
na míru. Někdo si možná řekne,
že se nás ta vojenská operace netýká, ale ono tedy setsakra týká.
Stačilo se podívat na zhoupnutí
cen benzínu a hned poté na skupinky uprchlíků, které se v našem městě objevily. Já osobně
řešil záležitosti ohledně dětských
a mladých uprchlíků. Objevila se
také spousta dobrovolníků a pomocníků, kteří se pokusili ulehčit
příchozím z Východu jejich nelehký osud buď materiálně, nebo
logisticky, a je dobře, že v čele byli
i představitelé radnice. V určité
chvíli je potřeba odhlédnout od
toho, kdo je vlevo a kdo vpravo
a pomáhat společně. Samozřejmě
tato pomoc musí být koordinovaná a cílená a nesmí se na ní začít
napakovávat spekulanti a vyčůránci, což se bohužel děje při každé větší akci. Koneckonců minulé
události ohledně kšeftaření s koronavirem máme ještě v živé paměti.
Jak celý konflikt dopadne, v této
chvíli opravdu netuším. Chci být
ovšem optimistou, ale zároveň je
mi jasné, že už nikdy nic nebude
jako dřív. Jsem „Husákovo dítě“
a rád bych teď vzkázal všem svým
souputníkům v tomto věku. Jsme ti
nejzkušenější, zažili jsme mnoho,
pomáhali ve své době měnit svět,
nenechme si vzít to dobré a chraňme ho pro ty, kteří přijdou po nás
a kteří vůbec netuší, co je to život.
Marty

MARTYHO

jsem vyrozuměl, že se mám hbitě zvedat
od stolu.
Konečně se aspoň projedu v tom kultovním Fiatu Tipo, jehož poznávací
značku AK696FW jsem si bůhvíproč
pamatoval. Komisař nebyl na rozdíl od
Galluzza nijak zbrklý řidič, tentokrát
však uličkami Vigaty evidentně spěchal.
Livie už u zastávky netrpělivě čekala.
„Ahoj, já jsem Livia,“ představila se nenuceně a pak názorně předvedla, co to
je italská domácnost.
Cestou do Marinelly napětí mezi oběma
vyprchalo. Snad i zapomněli, že sedím
na zadním sedadle. Když se otevřel výhled na moře, dům s terasou a romantickou pláží, bylo jasné, že jsme u Salva
doma. Musel tam ale být někde pěkný
průvan, protože někde zase práskly dveře…
Zčistajasna jsem se probudil. První
myšlenka byla, že už oblíbenému komisaři neřeknu, co vlastně po něm chci,
a taky se nepodívám k němu domů. Včera odvysílala televize poslední epizodu
a mně ještě teď bylo nějak smutno. Připadal jsem si tam totiž jako mezi starými známými.

TOMÁŠE KALÁBA

FEJETON

11. dubna 2022

Zázrak známosti
Zvuk zostra otevřených dveří mi byl nějak důvěrně povědomý. Zatímco jsem se
snažil roztočit mozkové závity, překotně úslužný hlas mi pomohl se rozvzpomenout. „Moc se omlouvám, pane doktor, nějak mi ty dveře vyklouzly,“ pravil.
Zatraceně, no jo, vždyť to je přece Catarella! S hrůzou jsem pomyslel, jak
asi zkomolí moje jméno. Snad by mu
mohlo coby Italovi být známé díky jihoitalské Kalábrii. Vzápětí jsem zjistil,
že k němu moje představení nějak nedoputovalo, národnost ale pochytil. Ono
taky domluvit se se Sicilanem jeho ražení anglicky nemělo naději na úspěch,
když jsem si matně vzpomněl na jeho
nikam nevedoucí dialog s jednou francouzskou turistkou. „Je tady nějaký pan
Ajemček a chce mluvit osobně s vaší osobou,“ vysypal ze sebe horlivě.
Začalo být zřejmé, že budeme potřebovat tlumočníka, snad se kromě Galluzza vládnoucího prapodivnou němčinou najde na komisařství ve Vigatě
policista hovořící anglicky. Za stolem
jsem zaregistroval důvěrně známou
postavu s hlavou ještě prostší vlasů, než
vlastním já. Stisk ruky byl pevný a přá-
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u „zadku“. Nepokrytě i nyní dává najevo, že jeho snem je obnovit Sovětský svaz i sféry vlivu této kdysi světové velmoci. A napadením Ukrajiny
tomu všemu nasadil korunu.
Ale zpět k mému současnému vztahu ke všemu ruskému. Přiznám
pravdu, když se teď nahlas vyřknou
slova Rusko, Rus nebo ruský, je mi
špatně a otvírá se mi kudla v kapse.
Skláním se před těmi občany Ruska, kteří demonstrují proti válce
na Ukrajině. Je jich ale jen hrstka.
Drtivá většina oslavuje Vladimíra
Putina, což bylo patrné z jeho nedávného vystoupení na fotbalovém
stadionu v Moskvě, kde mu freneticky tleskalo 80 tisíc Rusů. Těm nevadí
zvěrstva, kterých se Putin dopouští
na Ukrajině včetně zabíjení dětí. Ne,
s takovými lidmi a národem se já
prostě kamarádit nebudu a nechci.
Nenávidím všechno ruské...
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vůbec nejlepší ovšem byli chlapci, kteří s sebou přivlekli celý obří
Gay bar. Letos ti samí chtěli jít za
tank, ale bohužel už to nestihli,
takže přijdou sólo,“ prozradila nám jednatelka pořádajícího
SDH Určice Eva Sosíková.
Přestože na bál nakonec žádné
obrněné vozidlo nedorazilo, i tak
bylo opravdu co obdivovat. K vidění byla mimo mnoha jiného
třeba celá skvadra vězňů, kterou
pak u stolu doplňovala chodící
zástrčka vyrobená přímo v Urči-
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Samotný večer 26. března začal
v pomalejším rytmu třeba hudby od
Olympicu nebo Karla Gotta. Postupně se ale přidávalo. I atmosféra byla
pak od začátku dobrá. Na ples dorazila rozmanitá směs lidí, včetně jejich
věku. Nechyběli zástupci žádné generace, početná byla i ta mladší.
Už v průběhu plesu byl tým pořadatelů spokojený. „Hlavně jsme rádi,
že jsme to mohli vůbec uspořádat.
Průběh je zatím dobrý, celý ples
snad dopadne dobře,“ poznamenal
za organizátory starosta místních
hasičů Jiří Abrahám. Ten byl tak nějak všude, tu u cen, tu u vstupu. Jindy
se zase šel podívat, jak vypadá prodej
tomboly. Nezastavil se, což odpovídalo velikosti plesu. Podobně jako
občerstvení, kdo chtěl, mohl se třeba
popást na tartaletkách a punčových
řezech, které lákaly už při vchodu.
Podobně velká ale byla také tombola. „O půlnoci jsme losovatli pětadvacet cen velké tomboly. Máme
tam hodnotné věci. Půlka sponzorů
se tedy vymluvila na koronavirus, ale
druhá polovina dala větší částky než
dříve,“ poznamenal Abrahám. A vyjmenoval několik cen, nad kterými
by jistě výherci neohrnuli nos. „Kávovar, televize, elektrická koloběžka,
venkovní trampolína pro děti,“ zmínil dary.

Michal SOBECKÝ
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LIPOVÁ Tak to bylo velké. Kdo nezná plesy v Lipové, měl poslední březnovou sobotu jasno už u vchodu. Všude spousta lidí, před kulturním domem
plno, ve foyer plno. A taky v sále, na parketě. „Zažil jsem tady ale i o čtyřiceti
procent lidí víc,“ dozvídá se Večerník od místního znalce. Sám si ale ples
užíval možná ještě více. „Je to takový ideální počet lidí, není tu přecpáno,“
míní muž spokojeně. Navíc ples si z minulých let zachoval dobrou pověst
a předminulou sobotu ji ještě utvrdil, možná i vylepšil. K poslechu a tanci
hrála totiž skupina Tandem, která ukázala, že umí.

,F?MT;TPOEO<Cß?

Koho by přesto nezaujala tombola nebo dokonce tanec, byl nepochybně mírně překvapený součástí
programu, která přišla na řadu asi
hodinu po zahájení. Byl jí mistr
biče Jiří Bláha. Vítěz řady ocenění
ukázal, jak dokáže s bičem zacházet, na dálku tak sestřelil noviny
a dokázal trefit i špejli z klobouku
na hlavě. Číslo plesu nepochybně
dodalo šmrnc, i když jej měl už
předtím.
„Jsme z Olomouce, přijeli jsme za
známými. Ples je moc pěkný. Navíc jsme nikde nebyli tři roky. Tak
si to teď užíváme,“ říkal spokojený
Radek, který patřil k vášnivým tanečníkům.
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Před covidovou pauzou se v Určicích konal jubilejní desátý ročník
Maškarního plesu. Při této příležitosti si dokonce pořádající hasiči připravili společné vystoupení.
Sedm párů tehdy předvedlo tanec
na hudbu z filmu Pomáda. „Ale
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cích. „Hodně je tu místních, ale
potkáváme se tu i s lidmi třeba až
z Vyškova. Jsme rádi, že jim stojí
za to za námi dorazit,“ liboval si
starosta hasičů Alois Mlčoch.
Všechny masky mohly vyhrát
nejen v soutěži krásy a originality,
ale také v tombole, v níž nechyběla ani televize. K tanci pak stejně
jako vždy hrála legendární kapela
Quercus.
Přestože se sál určické sokolovny
o víkendu zcela zaplnil, už nyní
chystají místní hasiči další akci,
kde bude účast pravděpodobně
ještě hojnější. „Pálení čarodějnic
se bude konat poslední dubnový
den od patnácti hodin na Starém
hřišti,“ pozvala všechny Sosíková.
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URČICE Tady se lidi opravdu chtějí a umějí bavit! Všech připravených 250 míst se zaplnilo na proslulém maškarním plese,
který se uplynulou sobotu 9. dubna konal v určické sokolovně.
Oblíbená akce tak v plné síle vstoupila do druhé dekády své
existence. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
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města Prostějov), náměstkyně primátora a předsedkyně správní rady obecně
prospěšné společnosti Národní dům
Prostějov.
Minulé úterý se konalo další jednání
zastupitelstva a komunální politici
se dožadovali nových informací, jak
celá kauza pokračuje. „Během března
proběhlo velké jednání mezi správní
i dozorčí radou Národního domu se
zástupci advokátní kanceláře Ritter
- Šťastný a také zástupci daňové kanceláře Vaclík. Kompletně jsme rozebrali
zprávu Policie ČR a musím konstatovat,
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na nic takového nepřišla... Opoziční zastupitelé se ovšem minulé úterý logicky
ptali, proč magistrát nebo správní rada
Národního domu nepodali proti výsledkům policejního šetření odpor. „Neříká
se mi to jednoduše, ale zástupce právní
kanceláře nepracoval tak jak měl a byl
tedy vyměněn,“ vysvětlila Sokolová.
Kauza vysokého manka v Národním
domě údajně způsobeným bývalým
ředitelem Hlochem tedy ještě nekončí. Po nové žalobě ze strany města se
budou policisté do případu muset
zase „obout“.

* „To je to samé, jako bych nosil
bonboniéru svým šéfům!“
Martinu Hájkovi (Na rovinu!) se
pranic nelíbilo, že Čestné ocenění
Městské policie Prostějov má obdržet
trojice komunálních politiků.
* „Minule mi nefungovaly hlasivky,
dneska mi už fungují.“
Bohuslav
Macháň
(PéVéčko)
takto vysvětlil důvody, proč se na
předešlém jednání zastupitelstva
nevyjádřil k sociálním dotacím.
* „Lidé z Člověka v tísni mají tu
smůlu, že nehrají tenis. Jinak by ty
peníze od města dostali!“
Opoziční zastupitel Petr Kapounek
(Na rovinu!) kritizoval radu města,
že největší humanitární organizaci
v zemi odbyla mizivou dotací.
* „Pane předsedo, zdrželi se členové
komise hlasování mlčky nebo
nemlčky?“
Primátor František Jura (ANO
2011) přetlumočil dotaz opozičního
zastupitele předsedovi finančního
výboru Tomáši Blumensteinovi
(ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov).
* „Já jsem se například při hlasování
k jednomu bodu programu ve
výboru zdržel mlčky, ke druhému
nemlčky!“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
referoval o svém způsobu hlasování
při zasedání finančního výboru.
* „Nemá cenu se teď zavřít do krytu
a čekat, jak se všechno vyvine na
Ukrajině. Je třeba žít, pracovat
a starat se o majetek města!“
Radní Blumenstein pronesl velmi
moudrá slova.
* „Dobře, pane doktore, my vás
zezeleníme!“
Primátor František Jura uklidnil
zastupitele Aloise Mačáka (ČSSD),
který promeškal hlasování a jeho hlas
se nezobrazil na elektronické tabuli.
* „Bylo tam horko a vyprahlo nám.
Kantýna ale byla zavřená!“
Opoziční zastupitelce Zuzaně
Bartošové
(KDU-ČSL)
se
představení dětí ZUŠ v divadle moc
líbilo, ovšem ředitele Národního
domu Martina Křupku (SPD)
vyplísnila za to, že si nebylo kde dát
ani minerálku...
* „Největší událostí v Národním
olympijském centru pro letošní rok
je mistrovství v králičím hopu!“
František Švec (Změna pro
Prostějov) vyřkl tato slova, která se
záhy ukázala jako nepravdivá.
* „Pane kolego Šveci, vy fabulujete.
Národní olympijské centrum pořádá
letos spoustu jiných a sportovních
akcí! A že jste pedagog, tak to jen
koukám...“
Radní Miloš Sklenka (ANO 2011)
to opozičnímu zastupiteli vrátil
pěkně zostra.
* „Nevím, jestli jsem spadl z Marsu,
Jupiteru nebo Pluta!“
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO) jen kroutil hlavou nad
diskusními příspěvky některých
opozičníků.
* „V Prostějově nám chybí něco
takového jako v Praze Letná!“
Tomáš Peka (Na rovinu!) by si přál
v našem městě mnohem větší prostor
pro kolotočáře.
Zachytil: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Mnohdy drsné
i vulgární proslovy některých komunálních politiků jaksi nezapadaly do jinak rychlého a konstruktivního jednání prostějovského
zastupitelstva. Když ale pomineme
některé urážky jinak neviditelných
opozičních zastupitelů, v obřadní
síni radnice přece jen tu a tam zazněla slova, která rozesmála nebo
alespoň pobavila. Večerník jako
tradičně některé perličky vypuštěné z úst prostějovských komunálních politiků zaznamenal.
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že s mnohými jejími závěry se neztotožňujeme! Policejní zpráva nám dokonce
říká, že škoda nepřesáhla jeden milion
korun. My teď připravujeme novou žalobu, protože závěry policie jsou v lecčems nepravdivé. Věříme, že se musíme
bránit tímto způsobem,“ uvedla aktuální
stav Milada Sokolová.
Jak už dříve Večerník uvedl, podle mnohých zastupitelů může bývalý ředitel
Národního domu za finanční nesrovnalosti v účetnictví ve výši až jednoho
a půl milionu korun. Policie ovšem při
vyšetřování tohoto případu zpronevěry

PERLIÈKY

a na jednání zastupitelstva o ní informoval primátor František Jura.
„Absolvoval jsem jednání s mediátorem, kde byl přítomen i jednatel
společnosti Manthellan pan Morávek. Manthellan vznesl své nároky,
přičemž já jako statutární zástupce
našeho města jsem byl při jednání
vázán soudním rozhodnutím, že
všechny smlouvy jsou neplatné.
Neměl jsem tedy mandát k tomu,
abych u mediátora přistupoval na
jakékoliv dohody. Vyslechl jsem si
jen návrh Manthellanu, který je ve
dvou rovinách. Ta první jsou ná-

PROSTĚJOV Kauza okolo dřívějšího pronájmu pozemků v jižní části centra Prostějova ani
zdaleka nekončí. Přede dvěma
lety sice Krajský soud v Brně
pravomocně zneplatnil veškeré
smlouvy mezi prostějovským magistrátem a společností Manthellan, developer ale nyní požaduje
po městu 320 milionů korun jako
odškodné za zmařenou investici.
Manthellan totiž hodlal na uvedeném místě postavit obrovské
obchodní centrum.
Společnost už před časem podala
na magistrát žalobu ve snaze domoci se odškodnění. Soudce Okresního soudu v Prostějově však obě
strany vyzval k dohodě, ke které má
pomoci mediátor. K první společné schůzce došlo teprve nedávno

rozpočtové provizorium. Nejsou tak
schváleny krátkodobé ani střednědobé
investice této státní společnosti. Nyní
tedy i my jako město Prostějov čekáme
na jejich schválení a poté vstoupíme se
Správou železnic do dalších jednání.
Byl jsem ale znovu ujištěn, že po rekonstrukci bude budova místního nádraží
nabídnuta jako prvnímu statutárnímu
městu Prostějov,“ pronesl Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek prostějovského primátora.

PROSTĚJOV Prostějovští radní navrhli zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši jednoho milionu
a 250 000 korun na výstavbu nového
chodníku v Luční ulici v Prostějově.
Tato investice města by měla být realizována ještě během letošního roku.
„V rámci tohoto záměru se vyskytla jedna komplikace. Vítěz výběrového řízení
na zhotovitele nakonec z konkurzu odstoupil, a proto byl vybrán druhý ucha-

zeč v pořadí, tedy společnost Skanska.
Celkové náklady na výstavbu chodníku
v Luční ulici dosáhnou částky 3 250 000
tisíc korun, a jelikož v rozpočtu města
na tento rok je alokována pouze částka dvou milionů korun, žádáme nyní
o schválení potřebného rozpočtového
opatření,“ uvedl Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora pro stavební
investice v Prostějově. Zastupitelé byli
všemi hlasy pro.

klady, které protistrana považuje
za neoddiskutovatelné a z pohledu
Manthellanu skutečně vynaložené.
Ty činí 22 milionů korun. A potom
je zde druhá část, která není přesně
specifikována. Jde o částku 320 milionů korun a tu Manthellan zdůvodňuje jako ušlou podnikatelskou
příležitost,“ uvedl před zastupiteli
František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova.
Obě strany nakonec odešly od mediátora bez jakékoliv dohody. „Diskutovali jsme pouze o možných va-

riantách řešení sporu. Pan Morávek
sdělil, že Manthellan by byl ochoten upustit od částky 320 milionů
korun, ale jednoznačně požaduje
oněch dvaadvacet milionů za údajně skutečně vynaložené náklady.
Mediátor nám doporučil tedy ještě
jedno setkání. Pokud on sám navrhne spor řešit tímto způsobem, pak
mně nezbývá jiná varianta, než tento návrh přednést na zastupitelstvu
a zastupitelé pak sami rozhodnou,
zda tato možnost je pro město Prostějov vůbec akceptovatelná,“ dodal
primátor.
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Jak už Večerník informoval po únorovém jednání zastupitelstva, majitel
budovy místního nádraží odsunul
rekonstrukci této nemovitosti až na
rok 2025, a to v tom lepším případě.
„Ještě včera jsem kontaktoval Správu
železnic, abych měl aktuální informace.
Termíny, které jsem sděloval na minulém jednání zastupitelstva, stále platí.
Je zde ovšem jedno velké ale! Jak jsem
se totiž dozvěděl, Správa železnic jako
státní organizace funguje dosud na

schválený plán... N>CQµG@IT

PROSTĚJOV Už delší čas jsou pravidelným bodem programu schůzí prostějovského zastupitelstva
informace o jednání mezi představiteli města s vedením Správy
železnic o plánované rekonstrukci
budovy místního nádraží a následné nabídce k prodeji nebo převedení tohoto majetku. Také v úterý
5. března sdělil náměstek primátora Jiří Rozehnal horké novinky.
Moc jich ale nebylo...
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ze zastupitelstva

Správa železnic nemá Q)PàIÁPGD>D
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dosud členové hnutí Na rovinu! Piráti tak tímto dali zřetelně najevo, že
v podzimních komunálních volbách
budou kandidovat samostatně, což
Večerníku potvrdil lídr Kapounek.
Úterní schůze tedy trvala celkově necelých pět hodin a zařadila
se mezi vůbec nejrychlejší jednání zastupitelstva v tomto volebním období. Další zasedání
tohoto vrcholného politického
orgánu města je naplánováno na
14. června tohoto roku.

PROSTĚJOV Už při únorovém zasedání se prostějovští zastupitelé dozvěděli z úst náměstkyně primátora
a předsedkyně správní rady obecně
prospěšné společnosti Národní dům
Prostějov o závěrech policejního vyšetřování v kauze finančního manka,
které měl způsobit bývalý ředitel Národního domu Jiří Hloch. A nejednalo se o žádnou maličkost, Hloch po
svém odvolání z funkce nechal v pokladně manko ve výši zhruba jednoho milionu korun. Policie ovšem
v tom žádný trestný čin neshledala
a případ odložila. Celá kauza se znovu probírala minulé úterý v obřadní
síni radnice.
„Ze zprávy, kterou jsem poslala všem
zastupitelům, vyplývá, že Policie České
republiky vyšetřování tohoto případu
odložila. Jakmile nás policie seznámila
s výsledkem svého šetření, uložili jsme
advokátní kanceláři Ritter - Šťastný,
aby připravila podklady pro vymáhání
škody občansko-právní cestou. Tento
způsob vymáhání škody navrhla i sama
policie, podle které údajně nebyl překročen limit škody jeden milion korun,“
uvedla již v únoru letošního roku Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
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PREZENTACE

Minulé úterý 5. března se na prostějovské radnici sešlo téměř kompletní
složení zastupitelstva, z pětatřiceti komunálních politiků se jednání
nezúčastnila pouze omluvená Dagmar Faltýnková (ANO 2011). V samém úvodu navrhl primátor František Jura (ANO 2011) doplnění
programu schůze o další dva nové
body, a to vzdání se funkce dosavadního přísedícího u Okresního soudu
v Prostějově a dodatek ke smlouvě
o dotaci s Národním domem. Na-

kteří byli na toto významné ocenění navrženi. Bohužel ani další diskuse se neobešly bez slovních osobních výpadů
komunálních politiků napříč politickým spektrem. „To se nedá poslouchat,“
pronesl pár minut před ukončením jednání zastupitelstva primátor František
Jura, který celou schůzi řídil.
Zajímavostí tohoto jednání byl
ohlášený vznik nového politického
klubu Pirátů v rámci prostějovského zastupitelstva. Budou ho tvořit
Petr Kapounek s Petrem Lyskem,
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Foto: Michal Kadlec

opak z naplánovaného programu byl
stažen jeden z bodů o prodeji městského pozemku v Kralicích na Hané.
Upravený pán byl záhy jednomyslně
schválen, načež začala pětihodinová
anabáze diskusí nad jednotlivými body
programu. Hned v úvodu někteří členové opozice protestovali proti navrženým kandidátům na Čestná ocenění
Městské policie Prostějov, opozičníci
se dokonce nevybíravě pustili do bývalého primátora Prostějova Miroslava
Pišťáka a dalších komunálních politiků,

PROSTĚJOV Městská tržnice zřejmě definitivně najde nové místo!
Podle všeho padnou plány v rámci
revitalizace jižní části centra města „přilepit“ v blízké budoucnosti
tržnici k zrekonstruované budově
Společenského domu. Minulé úterý se totiž zastupitelé a zastupitelky
napříč politickým spektrem shodli
v tom, že nejideálnější by bylo trhovce přemístit rovnou na náměstí
T. G. Masaryka!
„Zaslechla jsem informace o tom, že je
v plánu zrušení stávající tržnice a počítá se s jejím přemístěním. Já osobně
bych byla pro zachování této tržnice
přímo v centru města, je to místo, kde
se lidé po covidu potkávají ve velkém
měřítku,“ podotkla k této problema-

tice Zuzana Bartošová (KDU-ČSL).
„Určitě se počítá se zachováním tržnice. A já již delší dobu bojuji za to, a dokonce jsem o svých plánech už přesvědčil některé své kolegy, abychom
tržnici přesunuli přímo na náměstí
T. G. Masaryka. Dokonce si myslím,
že už jsme už přesvědčili i památkáře.
Ptám se svých známých, co na to říkají. Všichni tento nápad vítají,“ pronesl
před zastupiteli František Jura (ANO
2011), primátor statutárního města
Prostějova.
Plán přemístit městskou tržnici přímo
do centra Prostějova se líbí také opozici v zastupitelstvu. „Konečně! S myšlenkou využívat náměstí pro trhovce
jsem přišel já sám už před osmi lety.
Máme stánky, které lze rychle namon-

tovat a zase demontovat. Nakonec na
moje slova dochází a cítím tak zadostiučinění. Pokud do toho půjdete,
rád vás podpořím,“ prohlásil opoziční
zastupitel František Fröml (Změna
pro Prostějov). „Jsem moc rád, pane
kolego, že jsme se shodli. Ale moc se
mi nelíbí, že ohledně tohoto nápadu
jste byl první,“ zasmál se při pokusu
o vtip primátor Jura.
Radní ani ostatní zastupitelé ale zatím
neurčili přesný termín, kdy by se tržnice mohla na náměstí přestěhovat.

mi, odznaky či plaketami v drtivé
většině strážníky, kteří u městské policie pracují více než deset
let, někteří dokonce už tři desítky
roků. Mezi vyznamenanými jsou
také hasiči, policisté a další příslušníci integrovaného záchranného systému. Podle seznamu
má však čestnou plaketu obdržet
i dvojice současných členů rady
města i prostějovský exprimátor.
„Velice si vážím práce městské policie, její činnost je nepochybně
záslužná. Vadí mi na tom ale to, že
se uděluje plaketa i aktivním politikům. Připadá mi to trošku choré. Město je přece zřizovatelem

městské policie a je to stejné, jako
kdybych já nesl bonboniéry svým
šéfům a říkal jim, jak moc si vážím
jejich práce. Stejně tak mi na seznamu vadí i jméno pana Pišťáka.
Ano, tento člověk má určité zásluhy
na tom, jak naše město vypadá, ale
zároveň si všichni moc dobře pamatujeme, proč musel odejít. Navrhuji
tedy hlasovat o tomto materiálu, ale
oddělit ze seznamu jména Milady
Sokolové, Miloše Sklenky a Miroslava Pišťáka,“ zhodnotil úmysl vedení
městské policie ocenit i komunální
politiky Martin Hájek (Na rovinu!).
„Já pro seznam oceněných nebudu
hlasovat, i když bych sám hodně

chtěl ocenit práci strážníků, policistů nebo hasičů. Vadí mi na seznamu jméno pana Pišťáka,“ přidal se
další z opozičních zastupitelů Jan
Navrátil (Změna pro Prostějov).
Zastupitelé tedy nejprve hlasovali
o návrhu Martina Hájka vyřadit
trojici komunálních politiků ze seznamu oceněných, pro tento návrh
se však vyslovilo pouze devět prostějovských zastupitelů. Pro původní seznam, tedy i se jmény náměstkyně primátora Milady Sokolové,
radního Miloše Sklenky a bývalého
prvního muže Prostějova Miroslava Pišťáka, naopak zvedlo ruku 24
zúčastněných zastupitelů.

„Připadá mi choré vyznamenávat politiky,“ protestoval Martin Hájek
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PROSTĚJOV V pořadí již třicáté jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova v tomto volebním období provázely minulé úterý emoce i časté osobní výpady mezi jednotlivými zastupiteli. Přesto měly diskuse nad jednotlivými
body programu spád a celé jednání bylo za necelých pět hodin ukončeno. Jak již Večerník s předstihem upozornil, zastupitelé a zastupitelky se po necelém roce vrátili k jednání do
tradičních prostor obřadní síně prostějovské radnice. V posledních měsících museli komunální politici kvůli proticovidovým opatřením vzít zavděk „azylem“ v hale Sportcentra
DDM v Olympijské ulici nebo sálem Společenského domu.

Vznikl nový politický klub,
Národní dům se dostává z krize
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od městské policie

PROSTĚJOV Seznam tří desítek
jmen navržených na Čestná ocenění Městské policie Prostějov schvalovali zastupitelé hned v úvodu
svého úterního jednání. A nutno
dodat, že některá jména vzbudila
zlou krev mezi jistými opozičními zastupiteli. Těm hlavně vadilo,
že ocenění má od prostějovských
strážníků dostat dvojice současných radních Milada Sokolová
(ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov) s Milošem Sklenkou
(ANO 2011) a také bývalý primátor
Miroslav Pišťák (ČSSD).
Vedení Městské policie Prostějov
navrhlo ocenit čestnými medaile-

11. dubna 2022
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Opozice napadla seznam jmen k ocenění

Prostějov (mik) – Opoziční
zastupitel Petr Lysek (Na rovinu!)
správně upozornil zastupitele na
jednu „pozoruhodnost“ z běžného
života ve městě. „Nedávno byla
v Plumlovské ulici vybudována psí
loučka, která záhy za další peníze
byla dokonce oplocena. Paráda.
Jenže dodnes na tomto místě pro
venčení psů chybí koš na psí exkrementy,“ uvedl Lysek. Toto zařízení
by opravdu na takovém místě
chybět nebylo. „Právě jsem hovořil
s vedoucím odboru správy majetku.
Magistrát má objednán další nový
mobiliář včetně košů na psí exkrementy. A jeden z těchto košů bude
v nejbližších dnech umístěn na psí
loučce v Plumlovské ulici. Jednáme
rychle, přání kolegy Lyska je mi
rozkazem,“ sdělil s úsměvem první
náměstek primátora Prostějova Jiří
Pospíšil (PéVéčko).

3VÉORXÄNDEH]NRvH

Prostějov (mik) – Úterní schůzi
zastupitelstva provázely technické
problémy. Primátor František Jura
(ANO 2011) kvůli nim hned dvakrát
na deset minut přerušil jednání.
„Mám zprávy od občanů, že při sledování přímého přenosu nefunguje
zvuk,“ upozornil řídícího schůze
jeden z opozičních zastupitelů
hned v úvodu jednání. Ani nadvakrát se však technikům magistrátu
nepodařilo závadu odstranit. „Podle Jednacího řádu zastupitelstva je
on-line přenos nezbytnou součástí
každého jednání, proto si nyní musíme odhlasovat, že přenos poběží
až do odstranění závady beze zvuku.
Pokud se to nepodaří, bude na webu
města dodatečně zveřejněn záznam
z jednání, a to pochopitelně i se
zvukem,“ uvedl první muž města.
S jeho návrhem zastupitelé souhlasili, což vyjádřili při hlasování.
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Prostějov (mik) – Půl roku před
komunálními volbami se uvnitř
prostějovského zastupitelstva stala
změna. Piráti si založili svůj samostatný klub zastupitelů, čímž se
„trhli“ od současné opoziční koalice hnutí Na rovinu! „Oznamuji
založení nového politického klubu
Pirátů ve složení Petr Kapounek
a Petr Lysek,“ uvedl novinku
v politickém rozložení sil uvnitř
Zastupitelstva statutárního města
Prostějova primátor František Jura
(ANO 2011).
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„V rámci tohoto záměru se vyskytla jedna komplikace. Vítěz výběrového řízení
na zhotovitele nakonec z konkurzu odstoupil, a proto byl vybrán druhý ucha-
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zeč v pořadí, tedy společnost Skanska.
Celkové náklady na výstavbu chodníku
v Luční ulici dosáhnou částky 3 250 000
tisíc korun, a jelikož v rozpočtu města
na tento rok je alokována pouze částka dvou milionů korun, žádáme nyní
o schválení potřebného rozpočtového
opatření,“ uvedl Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora pro stavební
investice v Prostějově. Zastupitelé byli
všemi hlasy pro.

9

ze zastupitelstva

PERLIÈKY

11. dubna 2022
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PROSTĚJOV Dva roky jsme se během Velikonoc museli kvůli pandemii covid-19 držet zkrátka, navíc v roce 2020 se ani tradiční mrskut
nebo jiné veselice uskutečnit nesměly z důvodu zákazu shlukování
většího počtu osob. Kdo by si ale na tvrdá opatření a zákazy dnes
vzpomněl? Letošní Velikonoce mohou proběhnut bez jakýchkoliv
restrikcí, o to více se na ně můžeme těšit. Navíc prožijeme hodně
dlouhý víkend, čtyři dny volna přijdou určitě každému vhod. Svátky
oproštěné od protiepidemických opatření využívá spousta organizací i spolků k uspořádání různých velikonočních akcí, některé se
již dokonce uskutečnily s předstihem. Večerník přináší čtenářům
jejich přehled, který najdete rozesety de facto po celém dnešním
vydání. Na této straně vám pak přinášíme i přehled bohoslužeb.
A nezůstane jen u toho, hned v příštím čísle přineseme reportáže
z jejich průběhu a v pondělí se tradičně jako vždy zaměříme na velikonoční mrskut. Věříme, že spousta mužů a chlapců vyrazí v tento
den do ulic s kocary v ruce a nenechají žádnou sukni v klidu. Vždyť
kdy pořádně vyplatit ženskou, když ne na Velikonoční pondělí!
Stranu připravil Petr Kozák
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Veselé velikonoční tvoření na faře ve Smržicích

SMRŽICE Pohodové a radostné sobotní odpoledne proběhlo na smržické faře, kde na děti čekalo velikonoční
tvoření a nejrůznější tematické soutěže. Příznivci dětského venkovního
vyžití se kolem 14 hodiny začali scházet na faře ve Smržicích. Na děti čekaly
nejrůznější dovednosti.

Exkluzivní reportáž

pro Večerník

Šarlota
ŠÍNOVÁ

organizátorka Pavla Slezáčková. Tři hodiny po poledni pak na děti a rodiče čekalo
loutkové divadlo v podání Víti Marčíka,
bohužel mu nepřálo počasí a začalo pršet.
Návštěvníci měli také možnost ochutnat ukrajinskou kuchyni. „Byla výborná. Oslovila jsem naše nové sousedy,
kteří bydlí v obci, jestli by neměli zájem
se našim lidem představit a začlenit
se. Protože i oni jistě hledají, jak trávit
volný čas. Souhlasili a připravili nejen
výborný bramborový salát a kuře s ana-
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FOTOGALERIE

„Akci jsme plánovali od podzimu a těšili
se z toho, že snad konečně po covidové
pauze vyjde. Termín je vždy tradiční
a vychází na víkend před Velikonocemi.
Máme soutěž králičí hop, to znamená,
že si děti nasadí ouška, vlezou si do pytlů
a hopsají jako králíčci, pak přichází hod
vajíčkem, slalom s vajíčkem, a dokonce i balanc s vajíčkem na lžíci. Jde tedy
o spoustu veselých soutěží spojených
s Velikonocemi,“ prozradila Večerníku

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO
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nasem, ale dokonce svoje bliny a dort.
Byla jsem příjemně překvapená, jak se
toho zhostili,“ těšilo Slezáčkovou. Všichni se tak výborně bavili a pochutnávali
si na ukrajinských dobrotách. „Moc se
nám tu s dětmi líbí, jsou na čerstvém
vzduchu, takže je to super. Těšíme se
na loutkové divadlo a chystáme se ještě
ochutnat ukrajinskou kuchyni. Nejprve
musíme ale obejít soutěže, abychom
koupili, co si děti přejí,“ prozradila Dana
Šmitová.

Ve Tvorovicích oslavili jaro jarmarkem a pletením pomlázek Velikonoce ve Víceměřicích budou plné tradic
TVOROVICE Za oknem pomalu
až mráz, uvnitř ale teplo, pohoda.
A vpravdě jarní atmosféra. Začátek
dubna byl ve Tvorovicích ve znamení
jarně-velikonočního jarmarku. Místní kulturní dům se proměnil v jarní
tržiště, kde si lidé mohli zakoupit výrobky z keramiky, dřeva, skla nebo bižuterie. Stejně jako typické velikonoční záležitosti. Proutí? Žádný problém.
Stejně tak kraslice.
„Jsme rádi, že je vůbec nějaký jarmark. Jelikož je velikonoční, máme i velikonoční
věci,“ konstatuje Kateřina Moudrá, která
přijela představit své výrobky z Dobromilic. „Něco se konečně děje a musím
říct, že lidi chodí. Asi je to tím, že se akce
konají po dlouhé době. Tak jsou za tu
možnost někam zajít rádi,“ dodává.
Jak se přitom ukázalo, lidé skutečně
zorganizování akce přivítali. Brzy se
pomalu na jarmarku nedalo hnout.

„Je to skvělé, jsme úplně nadšení. Mělo to
začít ve dvě, já přijela ve tři čtvrtě a už to
zde snad hodinu probíhalo. Je to super,“
zářila jedna z organizátorek akce Ludmila Hýblová. Pod jejíma rukama se pak
proutí měnilo v obří pomlázku. Nebyla
přitom nouze ani o jarní výzdobu. Věnce
i další motivy zdobily celý kulturní stá-

nek, často v obřích velikostech.
Po akci byla vyzdobená i řada domácností, na pódiu se totiž tvořilo a tvořilo.
„Dřív, když jsme začínali, tak zde bylo
do tří úplně mrtvo. A tentokrát zde bylo
plno už před začátkem. Koukám navíc,
že další příchozí už si nebudou mít kam
sednout,“ usmívala se Ludmila Hýblová.

VÍCEMĚŘICE Víceměřičtí Zahrádkáři zvou na Velký pátek 15. dubna a
Bílou sobotu 16. dubna 2022 v době
od 9 do 17 hodin, do košíkárny na
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU.
Bude pro vás připraveno: připomenutí
jarních tradic a zvyků, výstava velikonočních beránků, forem a dalších velikonočních dekorací a předmětů, možnost nákupu, či prodeje, jarního a velikonočního
zboží a výrobků, prodej přísad, recesní
tombola, bohaté občerstvení z dob na-

šich babiček, příjemné posezení. Po oba
dva dny pak od 13.00 hodin instruktáž s
možností upletení nebo zakoupení
pomlázky.
Děti si mohou namalovat své vlastní
kraslice a přinést je vystavit. Šikulkové
mohou nabídnout své výrobky, produkty či výpěstky s jarně velikonoční tématikou k prodeji. Rodiče a prarodiče zase
upéct beránka, nebo přineste k zapůjčení
a vystavení nějaké tematické, velikonočně jarní, nebo i jiné předměty, na potěše-

ní oka a duše ostatních návštěvníků.
Pro všechny je to pak šance připomenout si tradice, uplést pomlázku, udělat si
radost dárečkem, zkusit štěstí v tombole,
dát si nějakou pochoutku, kávičku, či jiné
občerstvení, posedět, pobesedovat.

PROSTĚJOV Jak mluvit s dětmi
o Velikonocích? Co by mohly vědět,
ale ve škole to třeba nezazní? Inspirací pro rodiče i učitele mohla být
čtvrteční beseda v dětském oddělení prostějovské knihovny právě na
téma Velikonoce. Účastníky byly zejména malé děti, školáci. „Víte, co je
to půst?“ zněla třeba jedna z otázek.

naučily, jak se říká jednotlivým dnům
spjatým s Velikonocemi. Zkrátka co
od svátků jako celku čekat. Bohužel na
akci dorazila jen hrstka ratolestí.
„Besedy pořádáme jedenkrát za měsíc,
teď nás v květnu čeká k pranostikám.
Návštěvnost je nižší, ale je to poměrně

nová záležitost, chvilku tedy trvá, než
si na ni lidé zvyknou. Akce se navíc
konala až po otevírací době knihovny,“
uvedla organizátorka Jarmila Šmucrová. Těšit ji naopak mohlo, že posluchači byli zvídaví a bylo vidět, že je téma
a výklad baví...
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Foto: Michal Sobecký

Katolické bohoslužby o Velikonocích 2022 Michal SOBECKÝ
Sv. Petr a Pavel

14. 4. Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně

Povýšení sv. Kříže

mše svatá
po mši bdění v Getsemanské zahradě
Sv. Petr a Pavel
mše svatá
po mši bdění v Getsemanské zahradě
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá
po mši bdění v Getsemanské zahradě

18.00 hod.
18.30 hod.
do 20.00 hod.
18.00 hod.
do 20.30 hod.

15. 4. Velký pátek – památka Umučení Páně
Povýšení sv. Kříže

ranní chvály a modlitba se čtením
8.00 hod.
křížová cesta
9.00 hod.
bohoslužba
15.00 hod.
po bohoslužbě modlitba u Božího hrobu
do 18.00 hod.
Boží hrob bude umístěn v kapli Nejsvětější Trojice.
Sv. Petr a Pavel
ranní chvály a modlitba se čtením
8.00 hod.
křížová cesta
15.00 hod.
bohoslužba
17.30 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením
8.00 hod.
bohoslužba
15.00 hod.

16. 4. Bílá sobota – modlitba u Kristova hrobu

22040610599

Povýšení sv. Kříže

PŘÍJEM předmětů k zapůjčení na výstavku, či věcí do prodeje je na Zelený
čtvrtek, od 16 do 18
hodin v košíkárně. Bližší info na tel: 776
044 354, p. Buriánek.
(red)

ranní chvály a modlitba se čtením
8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu
8.00 – 17.00 hod.
Boží hrob bude umístěn v kapli Nejsvětější Trojice.

ranní chvály a modlitba se čtením
modlitba u Božího hrobu
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením
modlitba u Božího hrobu

8.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.
8.00 hod.
do 17.00 hod.

16. 4. Velikonoční vigilie – připomíná svatou noc,
kdy Pán vstal z mrtvých
Povýšení sv. Kříže
mše svatá
Sv. Petr a Pavel
mše svatá
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá

20.00 hod.
20.30 hod.
21.00 hod.

FOTOGALERIE

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
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Malí posluchači se během odpoledne
dozvěděli něco o původu Velikonoc,
způsobu slavení. Ale také křesťanském
rozměru svátků. Aniž by je ovšem lektorka přesvědčovala, že tento pohled je
ten správný. Děti se postupně rovněž

17. 4. Zmrtvýchvstání Páně – den velikonoční slavnosti
Povýšení sv. Kříže
Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Josef (Krasice)
Sv. Petr a Pavel
Sv. Jana Nepomuckého
(U milosrdných)
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá

7.30 a 10.30 hod.
9.00 hod.
18.00 hod.
9.00 a 18.30 hod.

mše svatá
mše svatá

11.00 hod.
9.15 hod.

18. 4. Pondělí velikonoční
Povýšení sv. Kříže
Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Petr a Pavel
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá

7.30 a 10.30 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.15 hod.

Rotary klub

VYSTAVÍ

velikonoèní

BERÁNKY
PROSTĚJOV Po dvouleté pauze
v důsledku proticovidových opatření
se do Národního domu v Prostějově
vrací tradiční a velice oblíbená výstava
velikonočních beránků. Uskuteční se
ve středu 13. dubna a jako vždy ji pořádá Rotary klub Prostějov.
Výstava velikonočních beránků zhotovených dětmi z mateřských škol a studenty
Střední školy a Středního odborného
učiliště v Prostějově bude zahájena ve
středu 13. dubna v přednáškovém sále
Národního domu v 9.00 hodin a potrvá
až do 15.00 hodin.
„Těšíme se na tradiční vysokou návštěvnost. Každý, kdo přijde, bude mít možnost hlasovat pro nejkrásnějšího beránka.
Po skončení výstavy budou exponáty
věnovány domovům seniorů, dětským
domovům a oddělení ARO prostějovské nemocnice za obětavou práci během
covidové pandemie,“ informovala Alena
Spurná, prezidentka Rotary klubu Prostějov.
(mik)

-PKJQXPC PCDÊFNC DGUGFW RTQ F÷VK Q 8GNKMQPQEÊEJ <C\P÷N[ VGTOÊP[ LCMQ RčUV
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Foto: Michal Sobecký
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aneb jsme s vámi u toho...

Vlčí kříženec upytlačil v Kostelci

zajíce. Majitel by měl platit

KOSTELEC NA HANÉ Že by to byl vlk? Právě to napadlo jednoho z obyvatel Revoluční ulice v Kostelci na Hané, když uplynulou
středu před polednem u plotu své zahrady spatřil šedivé zvíře požírající uloveného zajíce. Vše pohotově vyfotil a zaslal do redakce
Večerníku. Na tom, zde to byl skutečně vlk, či ne, nám ale nedali
spolehlivou odpověď ani odborníci z řad myslivců. Spíše se však
přiklánějí k variantě, že se jednalo o československého vlčáka, který vznikl křížením karpatského vlka a německého ovčáka.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Na šedivou šelmu upozornil svého
majitele vlastní pes. „Pustil jsem ho
do zahrady, kde se zastavil u plotu a zíral jako uhranutý. Normálně
jančí, jen když kolem někdo projde,
a teď tam stál jako solný sloup. Šel
jsem se tam tedy podívat a uviděl
zvíře nápadně připomínající vlka.
Pochutnával si na zajíci. Když mě
spatřil, popadl zajíce a zmizel do polí
ve směru k Romži,“ popsal exkluzivně Večerníku Stanislav Dvořák,
který vše pohotově vyfotil. „Nejsem
si jistý, zda to byl vlk, ale jestli to byl
pes, tak určitě pytlačil a někdo by to
měl řešit,“ uzavřel Dvořák.

Divoké psí šelmy u nás prokazatelně žijí
ve vojenském újezdu Březina

NA VÁŠ NÁMÌT

Mohl to tedy
být vlk?
Ohledně určení druhu zvířete se Večerník obrátil na odborníky. „Těžko
soudit, ale osobně si myslím, že to
byl spíše československý vlčák. Jedná
se o plemeno vzniklé křížením německého ovčáka a karpatského vlka,
které mělo původně sloužit pohraniční stráži. Ukázalo se však, že tito psi,
6QVQ\XÊąGX[HQVKNQD[XCVGN4GXQNWéPÊWNKEGX-QUVGNEKPC*CPÆXGUVąGFWFQRQNGFPGWRNQVWUXÆ\CJTCF[(QVQ5VCPKUNCX&XQą¾M
pokud jsou sami, jsou spíše bojácnější, ostřejší dokáží být pouze ve smeč- vlka na dálnici u Olšan, viděli dalšího obydlenou plochu. A to tady snad v sobě po předcích kus vlka má. Ten
ce,“ vysvětlil Jiří Procházka, jednatel vlka na silnici u Slatinic. Vlk nebo vlci kromě vojenského újezdu nikde není. by mohl být klidně nebezpečný i liprokazatelně žijí také ve vojenském Jejich větší rozšíření si tak u nás neu- dem, zejména pak dětem. „To budou
okresního mysliveckého spolku.
řešit místní myslivci. Pokud zjistí,
újezdu Březina, kde je několikrát za- mím představit,“ upřesnil.
kdo je majitelem psa, budou po něm
chytily fotopasti. Naposledy to bylo
Vlk u Stínavy
minimálně požadovat, aby zaplatil
loni na podzim kousek od Stínavy,“
Může být
Podle něj by ovšem přítomnost vlka prozradil Procházka s tím, že u nás
náhradu škody za uloveného zajíce.
nebezpečný
v regionu nebyla ničím až tak ojedině- ovšem pro tato zvířata nejsou vůbec
Jeho cena se v současnosti odhaduje
lým. „Myslivci mi říkali, že letos v led- vhodné podmínky. „Žijí většinou ve Vše tedy nasvědčuje, že se spíše na zhruba čtyři až pět tisíc korun,“
nu, jen pár dní potom, co srazili toho smečkách, které potřebují větší ne- jednalo o toulavého psa, který však uzavřel Jiří Procházka.

8CPFCNTÚJCOKRQPKéKN ,=?½GIÁFTI<NDGID>Á>CKJNGJPÜÁ
NWZWUPÊXQ\KFNQ2GWIGQV
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CHOBYNĚ Majitel luxusního
automobilu si určitě nemyslel,
že by mu v malé vísce u Šubířova
hrozila nějaká újma na majetku.
Proto úplně v klidu zaparkoval večer svůj vůz před domem
v Chobyni a šel spát. Ráno se ale
nestačil divit!
„Z pátku prvního na sobotu druhého dubna způsobil neznámý vandal
v obci Chobyně škodu za sto osmdesát tisíc korun, když poškodil vozidlo
značky Peugeot 508,“ potvrdila Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

A přidala podrobnosti. „Před jedním
z místních domů ho ponechal oznamovatel. Když k němu následující den
přišel, zjistil, že má rýhou, provedenou
nějakým ostrým předmětem, poškozenou téměř celou kapotu od přední
části, přes všechny dveře a blatníky.
Jeho řádění neunikly ani přední světla,
čelní sklo a sklo na pátých dveřích.“
Předběžná škoda v uvedené výši
vznikla leasingové firmě. !Případ
šetříme a evidujeme pro podezření z trestného činu poškození cizí
věci,“ doplnila mluvčí krajské policie.
(mik)
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Vzniká parkovištì
pro mama taxi
Plumlov (mls) - Zatímco v dobách minulých děti téměř výhradně do škol buď chodily pěšky,
nebo dojížděly autobusem, dnes
je u mnohých z nich situace jiná.
Komplikace spojené s ranním
nájezdem velkého množství aut
k budově školy již delší dobu řeší
v Plumlově. Nedávno zde byla
zahájena druhá etapa revitalizace veřejného prostranství, k níž
dochází v blízkosti zdejší školy
a zdravotního střediska. Náklady
na něj byly vyčísleny na zhruba
1,7 milionu korun. Projekt mimo
jiné řeší prostranství před školním
vchodem, kde dochází k rozšíření
vozovky a kde vzniknou nová parkovací místa pro krátkodobé stání.
Ta budou určená nejen rodičům
žáků, ale i pacientům zdravotního
střediska. Hotovo by mělo být do
konce května.

Silnice v Lešanech
ještì uzavøena
Lešany (mls) - Od pondělí
4. dubna je zcela uzavřena silnice
v Lešanech ve směru od Kostelce
na Hané do Zdětína. Využívat ji
mohou pouze autobusy. Důvodem
je výstavba kanalizace. Uzavírka
by měla skončit již tento pátek
15. dubna.

Chystají úpravu
jízdního øádu
Konicko (mls) - Lepší navazování
autobusových spojů při dojíždění
do Jevíčka či Jaroměřic řešili lidé
ze Šubířova. Na základě jejich podnětu došlo k zapracování změn do
jízdního řádu autobusové linky,
která jezdí z Konice přes Dzbel
a Jesenec. I obyvatelé těchto obcí
však mají právo se k chystaným
změnám vyjádřit. „Jejich přehled
je uložen na webových stránkách města Konice. Kdokoliv má
k uvedeným změnám konkrétní
připomínky, může je nejpozději
do 12. dubna 2022 zaslat na odbor dopravy MěÚ Konice,“ vyzval
všechny konický starosta Michal
Obrusník.

F@QUIDFP?DBDOµGIÁH<KT

PROSTĚJOVSKO Také vám to
vrtalo hlavou? Od začátku měsíce
se na silnicích po celém regionu
začaly objevovat nepřehlédnutelné bílé obdélníky. Ty poslouží pro
vytvoření digitálních technických
map Olomouckého kraje. Někteří
z nás je však ničí, čímž přidělávají
geodetům práci.
Data pro vytvoření digitálních map
se získávají hned několika způsoby.
Patří mezi ně například pořízení leteckých snímků a z nich odvozené
ortofotomapy. Další možností jsou
právě data pořízená na silnicích II.
a III. třídy. „K jejich získání jsou nutné kontrolní body, které jsou přesně
zaměřené,“ vysvětlila Eva Sztwioroková, koordinátorka projektu vytvoření digitální mapy Olomouckého
kraje.

Se skøítky za pokladem

1DFÆNPÊM[UGQDLGXKN[OKOQLKPÆKPCUKNPKEKXG8ÚwQXKEÊEJ

Geodeti se stále častěji setkávají
s případy, kdy jsou kontrolní body
zamalovávány černou či jinou barvou. „Body se pak musí znovu namalovat a zaměřit. Prosíme proto
občany, aby tyto body nepoškozova-

Foto: Martin Zaoral

li a neupravovali,“ zdůraznila Sztwioroková s tím, že v následujících týdnech budou tyto značky využity pro
digitální mapování. O ně se postarají
kamery umístěné ve speciálně osazených automobilech.
(mls)

Němčice nad Hanou (mls) Němčice nad Hanou připravily
soutěžní tematickou stezku Se
skřítky za pokladem. Kdo se na
ni vydá, toho čeká 11 různých
úkolů a hádanek, které jsou rozmístěné po městě. Stezku si lidé
mohou projít od čtvrtka 7. dubna
až do pátku 22. dubna. Kartičky
ke splnění úkolů a mapu je možné
vyzvednout v městské knihovně
nebo stáhnout na internetových
a facebookových stránkách města.
Vyplněné kartičky budou v městské knihovně vybírat nejpozději do
22. dubna do 18:00 hodin.

V úterý 5. dubna ve tři hodiny ráno zastavila policejní hlídka řidiče vozidla
Škoda Octavia, který jel ve směru od
obce Ochoz na Konici. Po kontrole
dokladů došlo i na dechovou zkoušku,
která nedopadla zrovna bezchybně.
U řidiče proběhla tři měření a hodnoty
alkoholu v dechu se pohybovaly v rozmezí od 0,98 do 1,09 promile. Řidič
souhlasil a policistům řekl, že přibližně
před šesti hodinami vypil jedno jedenáctistupňové pivo a velkého panáka
rumu. Na místě přišel o řidičský průkaz a dál pokračovat v jízdě nemohl.
V souvislosti s jeho nezodpovědným
jednáním a zjištěnými okolnostmi byly
zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky.

Jedno pivo a jeden rum

Pro trestný čin krádeže zahájili policisté úkony trestního řízení na základě
oznámení, které učinil první dubnový
den na linku 158 mladý muž. Dle jeho
sdělení a na základě šetření se zjistilo,
že neznámý pachatel dne 31. března
tohoto roku odcizil na skládce dřevní
hmoty v katastru obce Lipová asi 50
metrů krychlových pilařské kulatiny.
Krádeží způsobil prostějovské společnosti škodu předběžně vyčíslenou na
200 000 korun.

Nebyl to apríl

S věcmi v hodnotě přes 3 000 korun se
snažila opustit prodejnu sportovních
potřeb v Držovicích v sobotu 2. dubna v podvečer sedmatřicetiletá žena,
přestože byla v minulosti za stejnou
trestnou činnost odsouzena a nějaký
ten měsíc si i odseděla ve výkonu trestu
odnětí svobody. S černými šaty, legínami ve dvojím provedení a růžovou
bundou, vše známých značek, se snažila bez zaplacení odejít. To se jí ovšem
nepodařilo, protože byla zaměstnanci
zadržena a předána do rukou strážců
zákona. O jejím dalším osudu bude po
zadokumentování a zpracování krádeže zřejmě rozhodovat soudce.

Lapena při činu

.521,.$
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okouni i další menší ryby. Z našeho
pohledu byla asi nejcennější dvacítka
generačních candátů, kteří byli ve výborné kondici a vhodní pro chov,“ prozradil Marek Odložilík, předseda tovačovských rybářů. Všechny ryby z Čech
pod Kosířem putovaly do řeky Moravy.
„Vypustíme je kousek od Dubu nad
Moravou,“ dodal Odložilík.
Ojedinělý výlov v zámeckém parku sledovaly desítky diváků. „Nic podobného
jsem zatím ještě neviděl. Tatínek už byl
několikrát na výlovu v Tovačově, a tak
mě tentokrát vzal s sebou,“ prozradil
sedmiletý Pavel Švábenský, jenž dorazil z Kladek. Pro všechny příchozí bylo
v parku připraveno občerstvení, lidé si
mohli dát Francouzský punč či si pochutnat na kapřích řízcích.

ąLGLêNDSĆHKOÇGODF\NOLVWX

Na první pohled vypadá velký rybník
idylicky a je jednou z hlavních dominant nádherného zámeckého parku
v Čechách pod Kosířem. Ostatně nikoliv náhodou je kovové kolo výpustného mechanismu na jeho hrázi zřejmě
nejčastější kulisou svatebních fotografií
v našem regionu. Jenže stav rybníka má
k idylce hodně daleko. Na vlastní gumáky se o tom mohli přesvědčit rybáři
z Tovačova. Se sítí v ruce se propadali
do desítky let usazovaného bahna, které má v některých místech dosahovat
hloubky až šesti metrů.
Navzdory všem obtížím provedli
dva zátahy, během nichž z vody vytáhli asi 7 metráků ryb. „Vylovili jsme
jednoho sumce, který měřil zhruba 160
centimetrů. Dále tu byli kapři, karasi,

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

ČECHY POD KOSÍŘEM Záležitost, kterou už bylo třeba řešit! Velký rybník v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem se
dlouhodobě nachází v havarijním stavu. Na jeho revitalizaci se
zatím marně hledají peníze. Přesto se už nyní rozhodlo vedení Olomouckého kraje, jenž zámek vlastní, rybník zaneřáděný až šestimetrovými nánosy bahna nechat vylovit a vypustit.
Ojedinělou podívanou, která tady minimálně posledních 20 let
nebyla, si uplynulou sobotu 9. dubna nenechaly ujít desítky zvědavců. Večerník byl mezi nimi!

v Konečné ulici v Držovicích ve směru od obchodního centra OBI. Z objezdu vyjížděla směrem
k Olomoucké ulici a ve stejnou dobu jel po objezdu i sedmdesátiletý cyklista. „Řidička ale odbočila
vpravo bezprostředně před cyklistou, který nestihl
zareagovat, narazil do boku vozidla a spadl,“ konstatovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.

(QVQ2QNKEKGè4

Úplně zbytečná situace vyplývající z nepozornosti se neobešla bez následků. „Při nehodě
došlo k lehkému zranění cyklisty, po kterém
následoval jeho převoz sanitkou do nemocnice.
Požití alkoholu se nepotvrdilo ani u jednoho
z účastníků nehody. Škoda byla předběžně vyčíslena na pět tisíc korun,“ prozradila Zajícová.
(mik)
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DRŽOVICE Úplně zbytečný karambol vyplývající z nepozornosti starší řidičky osobního vozidla se
odehrál na rondelu v Držovicích při výjezdu z obchodní zóny. Žena za volantem přehlédla seniora
na kole, který už neměl kam uhnout a „napálil“ to
rovnou do auta. Skončil v nemocnici.
Ve středu 6. dubna dopoledne vjela starší řidička
s vozidlem značky Chevrolet na kruhový objezd

3x foto: Martin Zaoral

Foto: Martin Zaoral
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O nepochybných úspěších Základní
školy ve Ptení svědčí fakt, že ze šesti
ročníků prestižního Hejtmanova poháru zvítězila v Olomouckém kraji hned
čtyřikrát! V obrovské konkurenci pak
dlouhodobě patřila k nejlepším i v celorepublikovém srovnání. Naposledy
triumfovala v roce 2019, v následujícím
a zatím posledním ročníku se jí vítězství
i vinou koronaviru už obhájit nepodařilo. Soutěž přitom každoročně spočívala
v závodění na opičí dráze, která dokonale prověřila všestranné sportovní
nadání žáků. Ve Ptení se přitom naplno
ukázalo, že více jak moderní zázemí je
pro všestranný rozvoj dětí důležitý zápal
jejich učitelů schopných vytvořit skvělý

Martin ZAORAL

PTENÍ Byl to zvláštní paradox, který
však o mnohém vypovídal. Přestože podmínky pro výuku tělocviku
na škole ve Ptení nebyly ve srovnání
s jinými zrovna ideální, dařilo se jejím žákům získávat jeden sportovní
úspěch za druhým. O potřebě výstavby nového sportovního areálu se přitom v obci hovořilo hodně dlouho,
cesta k němu však byla více než trnitá.
Nyní je jasné, že už započatou výstavbu dvou multifunkčních hřišť pro
celou řadu sportů včetně atletického
oválu a doskočiště nic nezastaví. Stavba za zhruba 11,5 milionu korun bez
DPH by měla být dokončena nejpozději do konce letních prázdnin.
kolektiv, který má chuť nejen soutěžit,
ale i vítězit.
Navzdory nesporným úspěchům si
potřebu lepšího zázemí pro tělocvik
na škole uvědomovali.
„Už je tomu zhruba patnáct let, kdy jsme
se pokoušeli zajistit finanční prostředky
na vybudování kvalitního sportoviště na
školním hřišti,“ ohlédl se v čase někdejší
ředitel školy Karel Foltin.
Nyní se vše konečně podařilo. S budováním se začalo již na přelomu
letošního února a března. „Budou
tam běžecké dráhy, doskočiště a dvě
multifunkční hřiště. Jedno vznikne
uprostřed běžeckého oválu a druhé
na školníkově dvoře, kde se dříve skladoval koks,“ představil projekt starosta
Ptení Jiří Porteš.
Vybudování potřebných venkovních
sportovišť ve Ptení nejprve oddálila potřeba co nejrychlejší dostavby
zdejší mateřské školy. Následně došlo
k problémům s výběrovým řízením,
proti jehož výsledku se jedna z firem

odvolala. Úřad pro hospodářskou
soutěž jí dal za pravdu, a tak se vše muselo opakovat. Obec pak musela znovu žádat o jednou již přidělené dotace.
Všechny překážky se však nakonec podařilo zdolat. „Dle smlouvy by měl být
areál dokončen nejpozději v srpnu,
aby tak na začátek nového školního
roku už byl stoprocentně připraven,“
přiblížil Jiří Porteš.
Lidé tento krok vesměs vítají. „Jsou to
dobře investované peníze do dětí. Ostatně některé by opravdu potřebovaly, aby
se více hýbaly,“ komentoval Roman
Abrle. Faktem přirozeně zůstává, že nejen sportem živ je člověk. „Kdysi v tomto prostoru stával skleník, kde si děti
mohly vypěstovat ředkvičky. Pochutnaly si, a přitom se ještě něco naučily,“ zavzpomínala v této souvislosti Veronika
Dočkalová, podle níž by se u dětí také
nemělo zapomínat na fyzickou práci.
„U ní se člověk také protáhne a pro život
je podle mě důležitější než sám sport,“
upozornila dosti trefně Dočkalová.

0QXÚURQTVQXPÊCTG¾NXRTQUVQTWOG\KwMQNQWCHQVDCNQXÚOJąKwV÷OWå\ÊUM¾X¾LCUPÆ
QDT[U[
Foto: Karel Foltin
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PLUMLOV Pozoruhodnou, snad i trochu bláznivou myšlenku se podařilo realizovat u Podhradského rybníka v Plumlově. Předminulou neděli
27. března zde otevřel první samoobslužný „květinomat“ v regionu. Lidé
si v něm mohli nakoupit originální kytice a věnečky vytvořené přímo
v Plumlově z květin vypěstovaných ve Výšovicích.
U výrobků nikdo nestál, jejich prodej byl založen čistě na poctivosti a důvěře.
U „květinomatu“ byla pouze přiložená kasička, do níž
lidé měli vkládat příslušné
částky. „Nápad jsem v hlavě
nosila asi měsíc, příprava trvala zhruba týden. Přiznám
se, že jsem pociťovala obavy z toho, jestli to nebude
trapné nebo jestli nenajdu
prázdnou kasičku a rozkradené květiny,“ svěřila se paní
Veronika z Plumlova, která
za celým projektem stála.
Výsledek předčil její očekávání. „Prodalo se téměř
vše. V kasičce bylo tolik
peněz, kolik v ní být mělo,
dokonce dvacet korun navíc. Všem bych za to chtěla
moc poděkovat,“ shrnula
Veronika, jejíž výrobky byly
k mání i na sobotním Vítání
jara na plumlovském zám- -QWUGM QF JT¾\G RNWONQXUMÆJQ T[DPÊMC QVGXąGNQ
Foto: Facebook
ku.
(mls) OKPKMX÷VKP¾ąUVXÊ

U „Podhraďáku“ otevřelo
samoobslužné květinářství

21120311596

DRŽOVICE Neuvěřitelné momenty se odehrály v noci z pondělí
4. na úterý 5. dubna v ulici SNP v Držovicích. Dvoupodlažní dům
v soukromém vlastnictví se celý ocitl v plamenech, se kterými
posléze devět hasičských jednotek bojovalo pět hodin. Že se ale
nejedná o obyčejný požár, zjistili zásahové jednotky a kriminalisté
ihned po svém příjezdu na místo tragédie. Mimo dům našli mrtvolu sedmdesátiletého muže. Podle informací Večerníku se zastřelil!
Vzápětí začalo vyšetřování, které přineslo hrůzné poznatky.

„Při prvotním ohledání místa a jeho
okolí bylo mimo objekt nalezeno tělo
téměř sedmdesátiletého muže, který
měl k nemovitosti vztah, bez známek
života. Šetřením se nepotvrdilo, že by
jeho úmrtí souviselo s požárem domu.
U zemřelého byla nařízena soudní pitva. V dopoledních hodinách pak proběhlo ohledání místa požáru ve spolupráci s psovodem a psím specialistou
na vyhledávání ohnisek požárů a akcelerantů, vyšetřovatelů Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, kriminalistickým technikem a specialistou
chemikem z odboru kriminalistické
techniky a expertiz. Příčina a okolnosti
případu jsou v současné době v šetření
a prozatím nemáme žádné bližší informace ke zveřejnění,“ informovala v tentýž den před polednem Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
O den později už ale policie vydala
další tiskovou zprávu, která do tragédie v Držovicích vnesla částečně
jasno. „V souvislosti s případem požáru
byly zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření z trestného činu obecného
ohrožení a také pro trestný čin účast na
sebevraždě. Dle prvotních šetření se
jako nejpravděpodobnější příčina jeví
úmyslné zapálení rodinného domu jeho

e%\OWRSRGLYÊQDOHSURéWRXG÷ODO Michal KADLEC
V úterý 5. dubna před druhou hodinou
MH]¾KDGDr]DXYDåRYDO
ranní došlo k požáru rodinného domu
v Držovicích, který byl uhašen příslušVWDURVWD-DURVODY6WXGHQÚ
níky hasičského záchranného sboru.

obyvatelem, který však není majitelem.
Sedmdesátiletý muž si následně bez
zásahu či účasti další osoby sáhl sám
na život. Přesná výše způsobené škody
nebyla doposud stanovena, ale řádově
se bude pohybovat v milionech korun,“
sdělila ve středu mluvčí krajské policie.
Požár dvoupodlažního domu v ulici
SNP v Držovicích hasilo celkem devět
hasičských jednotek. Na místě zasahovaly profesionální jednotky ze stanic
Prostějov a Olomouc a jednotky SDH
Držovice, Prostějov-Vrahovice, Prostějov-Žešov, Plumlov, Kostelec na Hané,
Dub nad Moravou a Mostkovice. „Jelikož budova hořela v celém rozsahu, zasahovaly na místě jednotky ze II. stupně požárního poplachu. Škoda se bude
pohybovat mezi pěti až deseti miliony
korun, budeme ji ještě na základě dalšího šetření upřesňovat,“ vyjádřila se
Lucie Balážová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Ta následně popsala velice
složitou situaci na místě požáru.
„Požár byl ohlášen v 01.46 hodinu na
naše krajské operační a informační středisko s tím, že hoří rodinný dům. Při
příjezdu na místo a prvotním průzkumu
bylo zjištěno, že hoří dvoupodlažní budova, osobní automobil ve vjezdu a přilehlé
zemědělské přístavky na ploše třicet krát
padesát metrů. Ihned bylo nasazeno 5C
proudů. Do zásahu se zapojila i výšková
technika a velkoobjemové cisterny. Během hodiny dostali hasiči rozsáhlý požár
pod kontrolu a zároveň bránili okolní
objekty v uliční zástavbě. Při následných

hasebních pracích bylo využito vysokotlaké zařízení Cobra na likvidaci ohnisek
v mezistropním prostoru. Ta se vyhledávala termokamerou, rozebírala se stropní
a střešní konstrukce, aby se hasiči do těžce
přístupných míst dostali a mohli je dohasit. Cobra byla využita také k injektáži trámů stropní konstrukce, aby se zamezilo
šíření požáru na sousední objekt. Zásah
probíhal v dýchacích přístrojích, povolán
byl rovněž protiplynový automobil se zásobou náhradní dýchací techniky. Hasiči
požár zlikvidovali krátce před sedmou
hodinou ráno a požářiště předali k dohledu starostovi obce a místní dobrovolné
jednotce.“
Redakci se k celé situaci vyjádřil také
starosta Držovic. „Je to celé hrozné, o ničem jiném se teď v naší obci nemluví.
Ten muž byl znám jako takový podivín
a co jsem slyšel, tak měl tu a tam spory
se sousedy. Ale že by udělal něco tak
strašného, zapálil barák a pak se zastřelil,
to tady nikdo nechápeme. Je to záhada,“
uvedl exkluzivně pro Večerník Jaroslav
Studený. Také on potvrdil, že v případě seniora nešlo o majitele domu. „Ten
barák je majetkem jeho dcery, která žije
v zahraničí. Hasiči nám v úterý ráno
vyhořelou a zcela zdevastovanou nemovitost předali, aby se obec postarala
o její zabezpečení do doby, než přijede
majitelka. Museli jsme sehnat dřevěné
trámy a zabednit jimi vrata i okna, aby
se dovnitř nikdo nedostal. Ostatně dům
je navíc dodnes policejně zapečetěn,“ informoval Večerník v sobotu odpoledne
starosta Držovic Jaroslav Studený.

2x foto: Michal Kadlec
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Výlov by měl předcházet revitalizaci
celého rybníka spočívající mimo jiné
v jeho vybagrování, zpevnění břehů
a opravě výpusti. Již vypracovaný projekt také počítá s podobnými úpravami
u malého rybníka, a dokonce i zdejšího
potoka. Problémem je, že náklady na
jeho realizaci se odhadují na bezmála
100 milionů korun. A ty Olomoucký
kraj v tuto chvíli k dispozici nemá. „Na
celou záležitost jsme upozornili ministra
zemědělství Zdeňka Nekulu při jeho nedávné návštěvě v Olomouci. Pan ministr
přislíbil, že náš návrh zváží, a dokonce
vypadal dost odhodlaně,“ zmínil přímo
na místě hejtman Josef Suchánek.
Výlov rybníka zahájil sezónu na zámku
v Čechách pod Kosířem, který pro letošek chystá opravdu velké množství zajímavých akcí, jejichž přehled přineseme
v dalším vydání Večerníku.

Důvodem výlovu je špatný stav nádrže,
která vyhlíží miliony na obnovu
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Miloslav Ježek se ohlíží za čtvrtstoletím
ve vedení otaslavického Sokola

PROSTĚJOV Vydržet někde téměř
pětadvacet roků je už v současnosti
téměř nevídané. Ve vedení organizace
pak skoro nemožné, ale téměř takovou dobu ve funkcích působil v Sokole Otaslavice Miloslav Ježek (na
snímku), který se žezla chopil v době,
kdy areál chátral a vůbec to s ním nevypadalo dobře. Společně se svými
kolegy ale začal od začátku postupně
dávat všechno dohromady a dnes
mohou „Metlím“ zdejší kultivované
prostředí kdejaké kluby závidět. Ve
velkém se daří také podpora od obce
a místních spolků. Zelenou dostala
také řada akcí, na kterých se potkávají
nejen místní, a i přes období covidu
prosperovala mládež od fotbalu přes
všestrannost až po turistiku.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan FREHAR

22040610596

yy Kdy jste začal přemýšlet o tom, že
byste vstoupil do výboru Sokola?
„Já jsem o tom vůbec nepřemýšlel
a sám jsem říkal, že po převratu už
nic takového dělat nebudu. Jenže pak
přišla doba, kdy sokolovnu měla pod
sebou TEXA a všechno to šlo hodně
z kopce. Bylo tam popraskané topení,
odstřižené od plynu a celkově všechno
v katastrofálním stavu, doslova na mrtvém bodě. Ve vnitřních prostorách se
nedalo provozovat vůbec nic.“
yy Čím to, že areál tak chátral?
„Od roku 1995 do roku 1998 nebyla ani
valná hromada a starostu dělal v tu dobu
Jaroslav Krátký, který sám nevěděl, kam
dřív. Chodil tak pravidelně za mnou
a Josefem Koudelou, abychom mu nějak
pomohli dát vše zase trochu dohromady.
V roce 1998 se podařilo svolat valnou
hromadu, kde oznámila TEXA, že už
to dělat nechce, tak jsem se rozhodl, že
Jarkovi pomůžu. Začal jsem v tu dobu
dělat jednatele. Pustili jsme se pomalu do
práce, ale nic jednoduchého to ze začátku
nebylo.“
yy V čem vězela hlavní svízel?
„V pokladně jsme neměli ani korunu,
takže vlastně nebylo ani na provoz sokolovny. Jediným štěstím bylo, že bývalý
výbor alespoň vyřídil plyn, který doplatili
a nechali znovu připojit. Ale už když přišla první záloha z plynárny, tak jsme se
zhrozili, protože částka byla na tu dobu
vysoká a my neměli z čeho platit...“
yy Jak se to podařilo vyřešit? Nebo
jste žili nějakou dobu na dluh?
„Naštěstí se pak podařilo s plynárnou
nějak domluvit. A pak už jsme řešili
společně se Ctiborem Řehulkou co dál

s chátrajícím areálem. Oslovili jsme nějaké sponzory a ti nám poskytli nějaké
prostředky, díky čemuž se vše postupně
mohlo rozjíždět, takže jsme mohli začít
fungovat. Následně se nám povedlo
domluvit s obcí i odkup přední budovy,
která pro nás byla navíc, obec pro ni měla
lepší využití. Tam se sice muselo čekat na
všechny souhlasy od České obce sokolské a dalších institucí, ale nakonec se vše
podařilo a obec nám peníze za odkup
postupně splácela.“
yy Jaký byl první z projektů, který se
měl realizovat?
„Prvně jsme chtěli z obrovského sklepa,
který byl pod šatnami, a dnes už je zasypán, udělat vinotéku. Z toho ale nakonec
kvůli vysokým nákladům sešlo a místo

být původně jen poloviční, ale protože
někde nebyly splněny podmínky pro
dotaci, tak se nám naskytla možnost
udělat hřiště dvakrát takové, tak jsme
se do toho pustili. Po hřišti následovala
i rozsáhlá rekonstrukce šaten, které už
byly v dezolátním stavu, tam se práce
protáhly na dva roky.“
yy A v tom druhém období?
„Tam se pokračovalo v pronajímání
restaurace do roku 2016 a od té doby
jsme se rozhodli si vzít hospodu pod
sebe. Už by byl velký problém všechno skloubit tak, aby to fungovalo,
pokud by přišel někdo cizí, protože
se zde pořádá řada akcí, které jdou
za místním Sokolem, a to byl kámen
úrazu pro kohokoliv cizího.“

yy Místní Sokol pořádá řadu akcí.
Kde berete inspiraci a o jaké akce se
jedná?
„Nad tím jsme seděli hned od startu,
kdy jsme do Sokola přišli. Řešili jsme, co
by se dalo pro širokou veřejnost uspořádat. Nakonec jsme vymysleli celoroční
soutěž o pohár starosty Sokola, který se
skládal z výstupu na Obrovu nohu, cyklovýletu, běhu na záchranu ochránců
hladomorny a mikulášského přespolního běhu. Tři z těchto akcí vlastně pokračují i nadále. Před pár dny jsme měli už
dvaadvacátý ročník prvojarního výstupu
na Obrovu nohu. Pak je tu i řada dalších
spíše jednorázových akcí, do kterých
jsme zapojení společně se školou či obcí,
samozřejmostí jsou také plesy.“

Bylo jedno období, kdy jsem nad koncem vážně
uvažoval. Jednalo se o dobu, kdy se tu objevila
jistá opozice, která nás ze všeho podezřívala
a brala nás za zloděje. Na druhou stranu to ale
přes papírování a další znamenalo jen plus, protože
si člověk raději všechno dvakrát kontroloval...
toho se začaly stěhovat šatny, vznikla restaurace, která funguje dodnes. Tam to
bylo především díky panu Řehulkovi,
protože vše zařizoval a my mu jen propláceli materiál. Restauraci pak měl sám
na starost, platil nájem a polovinu energií
a do toho se jako hospodář staral o areál.“
yy Od roku 2001 jste se pak stal starostou. Z výpomoci jste tak měl na
starost celý Sokol...
„Tak, tak. Josef Koudela už funkci starosty dělat nechtěl s tím, že bude i nadále ve
výboru. Tak volba padla na mě, nakonec
jsem u toho zůstal až do letošního března.“ (smích)
yy Co se dělo dál?
„Rozdělil bych to na období, kdy ještě
fungoval právě Ctibor Řehulka, a pak
na dobu po něm. Jako první jsme měnili stará plynová topidla v sále, která
jsme vyměnili za úspornější, a rázem
klesla spotřeba na polovinu, což nám
ušetřilo dost prostředků. Pak jsme tak
postupně stále vylepšovali restauraci
a do toho se postupně rekonstruoval
celý areál. Svépomocí v rámci brigád
jsme se připojili k hloubkové kanalizaci, která se tu v té době dělala. Následně jsme se pustili do kompletní
rekonstrukce elektroinstalace, jež nesplňovala požadavky. V roce 2008 se
nám i díky Mojmíru Sokolovi, který
vstoupil do výboru, podařilo získat dotaci na víceúčelové hřiště, které mělo

yy V posledních letech přišly rekonstrukce, které celý areál hodně změnily. Co obnášely?
„Nejprve jsme opravili betonový plácek, kde byla i jímka v dezolátním stavu.
To prošlo kompletní opravou ještě svépomocí za spolupráce s obcí, společně
s obcí se nám pak podařilo vyměnit
i plot u dětského hřiště, kde byly už také
velmi nebezpečné betonové panely,
zároveň jsme zvládli v rámci brigády
vyměnit panely i po celé délce u školky. Poslední dva velké projekty, které
se nám ještě podařily realizovat, byla
rekonstrukce hlavního sálu a stavba přísálí, která byla kompletně hotová v roce
2019. Zároveň s ní vznikla kompletně
nová cesta, původní písek nahradila
dlažba. Jako poslední prošly zateplením
a novou fasádou i šatny.“
yy Je něco, co bylo v plánu, ale nevydařilo se?
„Co mě trochu trápí, je, že nevyšla rekonstrukce víceúčelového hřiště, které
se po opravě spíše zhoršilo. Pravidelně
se řešila také závlaha na místním hřišti,
o které se starají fotbalisté. Ta by tomu
slušela, jen se na to zatím nenašly finance. Sám jsem si představoval ještě
posilovnu ve sklepení pod šatnami, ale
i zde to narazilo na komplikace hlavně
s údržbou a celkovou starostí o prostory. Ale člověk zkrátka nemůže mít úplně
všechno, co si usmyslí.“ (úsměv)

yy Kromě těchto dnes už
tradičních akcí jich ale bylo daleko
více. Kde jste čerpali inspiraci, a nebyl
problém s organizací?
„Dříve s tím určitě nebyl takový problém, jako je nyní. My jsme pořádali
řadu spíše recesistických akcí ať už turnaje v golfu, kuželkách, či další věci. Vždy
to bylo za přispění naší rodiny společně
s dětmi, angažovali se i Palátovi společně s Šimšovými. Když jsme se všichni
sešli, tak to hned vydalo přes dvacet
osob.“
yy Sokol je hlavně o sportu, které
oddíly v Otaslavicích působily?
„Když jsem nastupoval, tak tu byl ještě
i šachový oddíl, který ale postupně zanikl. Stejně dopadl i volejbal, i když se hrál
krajský přebor, a také nohejbal. Nadále
tu pokračuje fotbalový oddíl, oddíl stolního tenisu, oddíl všestrannosti, tenisový a pak také jezdecký, o který se starala
dlouhé roky rodina Štefkova. Je patrné,
že ty oddíly, které mají mládež, nadále
pokračují, protože bez mládeže nebude
mít dobrý konec žádné odvětví.“
yy Z celkového sportovního vyžití
i úspěchů máte jistě radost.
„Nyní rozhodně. Sice jich momentálně
působí méně, ale každý dokáže fungovat
jako samostatná jednotka. Myslím si, že
je jasně vidět, jak se jim daří i s mládeží.
To pak s sebou nese i výsledky. Teď ale
bude důležité, aby všichni zůstali i nadále
takto pracovití, protože sinusoida je neúprosná… Jakmile spadne, tak je těžké ji
dostat nahoru.“
yyUmládežebychseještězastavil.Zatímco se hodně mluvilo o úbytku dětí,
u vás jich za poslední dva roky ještě razantně přibylo. Jaký máte recept?
„To nás všechny nejen mě upřímně šokovalo, v tom pravém slova smyslu. Měli
jsme obavy, aby se nám ještě vrátily, ale
teď je plná nejen sokolovna, ale pravidelně i hřiště, což je jedině dobře. Těžko soudit, čím by to mohlo být. Určitě v tom
budou hrát roli naši trenéři a cvičitelé,
kteří to očividně dělají dobře. Možná to
bude do jisté míry i tím, že jak to někde
zanikne, tak vidí, že tady to stále funguje.
Teď si myslím, že pro nový výbor bude
důležité posílit právě cvičitele a trenéry,
protože daleko větší problém máme
s nedostatky v této oblasti.“
yy Když se ohlédnete v čase, stálo to
všechno za vynaloženou dřinu a čas?
Nelitoval jste původního rozhodnutí?
„Určitě jsem toho nelitoval a už jsem
to měl tak nějak i předurčené, protože

už můj otec tu do Sokola a fotbalu dělal
pěknou řádku let. Mě to nejdříve příliš
nebralo, když ještě otec fungoval, a vidíte,
pak jsem tu strávil takových let. A jestli
to za to stálo? No, co si budeme povídat,
pokud by to člověk ve svém volném
čase po práci dělat nechtěl, tak to dávno
zabalil. (pousměje se) Bylo jedno období,
kdy jsem nad koncem vážně uvažoval.
Jednalo se o dobu, kdy se tu objevila jistá
opozice, která nás ze všeho podezřívala
a brala nás za zloděje. Na druhou stranu
to ale přes papírování a další znamenalo
jen plus, protože si člověk raději všechno
dvakrát kontroloval.“ (úsměv)
yy Přitom kdybyste prý chtěl, tak jste
mohl pokračovat i nadále?
„To sice možná ano, ale já chtěl končit už
poslední čtyři roky. (smích) Dvacet let
je dlouhá doba a už to opravdu chtělo
novou krev. Teď se podařilo celý výbor
hodně omladit, a to je jen dobře, protože

zase přijdou s něčím novým, k tradičním
akcím a plesům přibude něco dalšího.“
yy Je něco, co byste vzkázal vašim
následovníkům, ale i třeba Sokolům
z dalších obcí?
„Základem je vydržet. Ne vždycky se
totiž všechno daří, a i lidí nebude na
všechno tolik, kolik by bylo třeba, ale ta
křivka se pravidelně opakuje… A jak je
člověk jednou dole, stejně tak může být
i nahoře. Důležité je hlavně vytrvat, věřit
a nadále podporovat mládež, náležitě
ocenit jejich cvičitele a trenéry, protože
je to neuvěřitelně náročná činnost ve volném čase. Nesmírně důležité je udržovat
spolupráci s dalšími spolky, hlavně pak
s obecním úřadem, protože bez toho to
opravdu nejde.“
yy Do nového výboru jste se tedy už
nehlásil. Budete i přesto na některých
akcích vidět a případně v něčem pokračovat?
„Určitě si většinu akcí, pokud mi to zdravotní stav umožní, nenechám ujít, rád
pomohu, když to bude v mých silách.
A chodit budu nadále i na sportovní
akce a rád bych nyní založil i oddíl kulečníku, kde nás pravidelně chodí hodně
hrát. Ale to by i nadále pokračovalo jen
mezi námi u nás.“ (úsměv)

(QVQCTEJÊX/,GåMC

vizitka
MILOSLAV JEŽEK
✓ narodil se 4. prosince 1952 v Prostějově
✓ pochází z Otaslavic, kde žije i v současné době
✓ vystudoval Střední průmyslovou školu v Olomouci
✓ dlouhé roky pracoval na vysílači v Dobrochově
✓ od útlého dětství se věnoval sportu, závodně hrál fotbal, volejbal i stolní tenis
✓ v roce 1998 vstoupil do výboru Sokola v Otaslavicích a o tři roky později
se stal jeho starostou
✓ za jeho období se podařilo kompletně zrekonstruovat areál sokolovny,
který před jeho nástupem chátral
✓ pod jeho vedením se podařilo zrekonstruovat sál, postavit přísálí
či víceúčelové hřiště
✓ společně s výborem a dobrovolníky vytvořil řadu oblíbených akcí
po celém regionu, z nichž mnohé pokračují dodnes
✓ v březnu letošního roku se rozhodl o svou funkci znovu neucházet
✓ dále ale v rámci možností pomáhá a aktivně se věnuje kulečníku
zajímavost: je vášnivým lyžařem a dvakrát absolvoval
Jizerskou padesátku

<24#81&#,568ª

WWW.VECERNIKPV.CZ

11. dubna 2022

15

RYCHLÝ
NEZAMĚSTNANOST OPĚT KLESÁ, 9(ÿ(5
NÍK

VOLNÝCH
MÍST
JE
VÍCE
Prostějovsko si stále drží krajský primát
„Je to o 617 osob více než v předchozím měsíci a o 175 než ve stejném
měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci
nastoupilo 1 857, což je o 504 více
než v předchozím měsíci a o 41 méně
než ve stejném měsíci minulého
roku. Dále byly tři stovky uchazečů
o zaměstnání umístěny prostřednictvím úřadu práce, což je o 16 více než
v předchozím měsíci a o 31 méně než
ve stejném období minulého roku.
Následně bylo 756 uchazečů vyřazeno bez umístění,“ informoval tradičně
velice detailně analytik.
Vývoj nezaměstnanosti byl ve všech
regionech Olomouckého kraje stejný – nezaměstnanost poklesla. Nejvíce se počet snížil na Olomoucku
(o 180 osob), k nejvyššímu procentuálnímu poklesu došlo na Jesenicku, a to o 7 procent. Co se týká Prostějovska, tady pobočka Úřadu
práce ČR evidovala na konci března 1 766 nezaměstnaných osob,
z toho 1 035 žen. „Je zde hlášeno
1 845 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných činí v prostějovském regionu 2,3 procenta,“ uvedl
Mikšaník.

Prostějov (red) – Základní škola
v ulici E. Valenty a Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho
projdou opravami. Projektová dokumentace popisuje rozšíření jejich
pavilonů. „U základní školy v ulici E.
Valenty jde o rozšíření dvou ze čtyř
stávajících pavilonů o nadstavbu, která by umožnila rozšířit prostor pro
činnost školní družiny, multimediální
učebny, zázemí pro pedagogické pracovníky včetně zázemí a příslušenství,
které toto rozšíření bude potřebovat.
V rámci těchto prací počítáme i s vybudováním venkovního atletického
hřiště s atletickou rovinkou, umělým
trávníkem, volejbalovým hřištěm,
workoutovou cvičební sestavou a komunikačními zpevněnými plochami,“
popsal budoucí změny náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011),
který má stavební rozvoj a investice
města ve své pracovní náplni. Stavbaři zamíří také do Reálného gymnázia
a základní školy Otto Wichterleho.
„Tady jde o rozšíření části stávajícího
spojovacího krčku mezi pavilony
školy, o nadstavbu, která by umožnila
vytvořit třídy pro družinu a místnosti pro učitelský sbor včetně zázemí
a příslušenství, které toto rozšíření
bude potřebovat,“ doplnil náměstek
Rozehnal.

podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích čr
<FTQL-TCLUM¾
RQDQéMC·ąCFWRT¾EG
è4X1NQOQWEK

2,3%
3%

pro Večerník

Michal KADLEC
a Petr KOZÁK

K 31. březnu 2022 evidovala Krajská
pobočka Úřadu práce v Olomouci
celkem 14 271 uchazečů o zaměstnání, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 10 308 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na
3,3 procenta. „Jejich počet byl o 635
nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pak dokonce
o 3 990 osob,“ prozradil Jaroslav

Mikšaník, hlavní analytik trhu práce
Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci.
Z tohoto počtu bylo 13 069 dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku od 15 do 64 let. „Je to o 648
méně než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet
nižší o 4 365 osob. V průběhu uplynulého měsíce bylo nově zaevidováno 1 978 osob, což je ve srovnání
s minulým měsícem o 206 lidí více
a v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku o 68 osob méně,“
přidal Mikšaník.
Z evidence během března odešlo celkem 2 613 uchazečů.
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Chcete zasadit strom
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Ke konci března bylo evidováno
na Krajské pobočce Úřadu práce
ČR v Olomouci 7 229 žen. Jejich
podíl na celkovém počtu uchazečů
činil 51 procent. „V evidenci bylo
dále 2 340 osob se zdravotním postižením, což představovalo šestnáct procent z celkového počtu
nezaměstnaných. Ke konci tohoto
měsíce bylo evidováno 664 absolventů škol všech stupňů vzdělání

*UDWXODFHNYÙURÄÉ
Prostějov (mik) – Ke slavnostnímu okamžiku došlo minulé pondělí
v kanceláři primátora na prostějovské
radnici. Primátor František Jura poblahopřál strážnici Věře Pavlíkové k pracovnímu jubileu a řediteli Městské
policie Prostějov Liboru Šebestíkovi
k jubileu životnímu. „Oba dva jsou
nedílnou součástí městské policie už
spoustu let a rád jsem jim poblahopřál za celé vedení magistrátu,“ uvedl
primátor František Jura (ANO 2011).
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V SOBOTU SE SÁZELO
V DOMAMYSLICÍCH!

a mladistvých, jejichž počet poklesl
ve srovnání s předchozím měsícem
o 15 osob a ve srovnání se stejným
měsícem minulého roku byl nižší
o 177 osob. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v Olomouckém
kraji k 31. březnu 4 995 uchazečů o zaměstnání, což je pětatřicet
procent všech uchazečů vedených
v evidenci,“ přidal další statistická
čísla Jaroslav Mikšaník.

PROSTĚJOV Dnes pokračujeme
v našem miniseriálu věnovaném
Územnímu plánu města Prostějova.
Tentokrát se zaměříme na změny,
které přispějí k rozšíření zeleně u lesoparku Hloučela, a na další přínosy
pro Prostějov.
Avizovanou pátou změnu územního
plánu bude za několik týdnů projednávat městské zastupitelstvo. Největší
emoce zatím vyvolávají návrhy týkající
se právě území kolem Hloučely. Co je
jejich podstatou?

Zeleň
Pozemky mezi Hloučelou a ulicí Josefa Lady jsou v dosavadním územním
plánu vyhrazeny pro veřejnou zeleň. Ve
skutečnosti je ovšem tvoří pole, které
nemá z pohledu života ve městě vý&GUÊVM[FQDTQXQNPÊMčUGXUQDQVW\CRQLKN[FQMQOWPKVPÊJQU¾\GPÊUVTQOčX,GéPÆ znamnou hodnotu. Naopak je potenWNKEKX&QOCO[UNKEÊEJ
ZHQVQ2CXGN%QRGM ciálním zdrojem alergenů a větrné eroPROSTĚJOV Již v sobotu 13. listopaze. Označovat je za hodnotnou zeleň,
du 2021 proběhlo v příměstské části
o kterou město může změnou územníVrahovice-Čechůvky první komunitho plánu přijít, je silně nadnesené.
ní sázení stromů. Při akci organizoZměna naopak předpokládá, že na vývané prostějovským magistrátem zaznamné části těchto pozemků vzniknou
sadili jednotlivci i rodiny na „cviklu“
dva nové parky. Ty budou zabírat plochu
v Čechůvkách šestadvacet stromů.
téměř 2,5 hektaru. K žádnému zásahu do
Uplynulou sobotu se sázelo opět, a to
stávajícího lesoparku Hloučela přitom
v Domamyslicích.
nedojde, ten zůstane zcela nedotčen, na„Pětadvacet okrasných listnatých stromů
opak se rozšíří právě o tyto plochy.
bylo vysázeno podél polní cesty v ulici
Ječná, což je propojka mezi Domamyslicemi a Čechovicemi. Stromy zakoupené
městem i nářadí byly připraveny přímo
na místě. Zájemce si tedy nemusel žádný
strom kupovat, pouze se k sázení přihlásil
a strom si zasadil," vysvětlila náměstkyně
PROSTĚJOV Magistrát města
primátora Milada Sokolová (ODS a neProstějova se však brání tím, že
závislé osobnosti města Prostějov). Na
náročná rekonstrukce Dobrovsmístě bylo připraveno občerstvení, po
ukončení měli zúčastnění možnost si po- okrasné listnaté stromy. Pokud máte kého ulice není možná bez její
povídat nad opékáním špekáčků.
zájem vysadit si strom při třetím, posled- celkové uzavírky.
Pokud jste si „svůj" strom ještě nezasadi- ním jarním komunitním sázení, např. za „Regenerace této části sídliště,
li, máte další možnost koncem dubna. svoji rodinu či právě narozené miminko, které má pouze jednu přístupovou
„Poslední jarní komunitní sázení se bude přihlaste se na e-mail: milada.sokolo- komunikaci, je velmi složitá
konat v dopoledních hodinách 30. dub- va@prostejov.eu," dodala náměstkyně a nelze ji provést bez uzavírky.
na na městských pozemcích podél cyk- primátora, která je zároveň předsedkyní V rámci plánování stavby byla tato
lostezky na Bedihošť. Konkrétně bude Okrašlovacího spolku města Prostějov. investiční akce rozdělena do etap.
vysazeno devatenáct ovocných a čtyři
(red) První byla zahájena loni na pod-

Dostupné bydlení
Další část prostoru bude sloužit pro bytovou výstavbu, kerá zlepší dostupnost
bydlení v Prostějově. Budování nových
bytů je přitom jednoznačně v souladu
se záměry města. Samospráva chce na
svém území udržet občany, kteří nyní
musí hledat obydlí například v okolních
obcích, nebo dokonce v jiných městech
v dojezdové vzdálenosti od Prostějova.
Když budou mít kde bydlet, stanou
se obyvateli Prostějova a město na ně
může mimo jiné získat také příslušnou
část výnosů z daní.
Také vlastní bytová výstavba přitom
přinese do města ještě další novou zeleň. Investoři budou vázáni povinností
vybudovat na každé dva hektary zastavěné plochy minimálně tisíc metrů
čtverečních veřejných prostranství. A ta
budou částečně tvořena rovněž zelení.

Rozvoj města
Další výhody avizované změny územního plánu vyplývají z dohody mezi
majiteli pozemků a městem. Investoři
jsou připraveni bezplatně převést na
samosprávu důležité pozemky, které
město potřebuje pro vybudování nové
silnice mezi ulicí Josefa Lady a rondelem u Alberta. Radnice tak získá přístup
na své pozemky v této lokalitě, aniž by
doprava zatěžovala současné komunikace a obyvatele bydlící v jejich bezprostředním okolí.
Závěrem zbývá dodat, že barva plochy
u Hloučely se v územním plánu opravdu změní, ve skutečnosti bude ovšem
mnohem více zelená, mnohem dostupnější a mnohem lépe využitelná pro občany Prostějova.
(red)

=½SLV\VHEOÉzÉ
Prostějov (mik) – Po dvouleté
pauze, kdy zápisy do mateřských
a základních škol kvůli pandemické
situaci probíhaly formou elektronického zpracování a vyhodnocení,
se letošní zápisy konečně uskuteční
přímo ve školách a mateřinkách.
„Zápisy do mateřských škol jsou na
pořadu ve středu 11. května, ovšem
zápisy do prvních tříd základních
škol proběhnou už v pátek 22. dubna,“ má jasno už teď Jan Krchňavý
(PéVéčko), náměstek primátora pro
školství v Prostějově.

Ochrana Hloučely
Změna územního plánu znamená vypuštění dopravního propojení mezi
ulicí Josefa Lady a takzvaným severním
obchvatem města, které předpokládalo
vybudování nového mostu přes Hloučelu. Celé území tak bude ještě lépe
chráněno před dopravními vlivy.

20050761653

PŮVODNÍ
zpravodajství

k 31. 3. 2022 (v %)

Rekonstrukce v ulici Dobrovského
➢

ze strany 4

zim a částečně byla otevřena loni
před vánočními svátky. Aktuálně
probíhá její dokončování, kdy budou zprovozněna veškerá nově vybudovaná parkovací místa. Poslední
konstrukční vrstva na komunikaci
bude položena až na konci celé revitalizace,“ uvedl na vysvětlenou
Petr Brückner, vedoucí odboru
rozvoje a investic prostějovského
magistrátu.
Od pondělí 14. února byla zahájena
rekonstrukce příjezdové komunikace a druhé poloviny uzavřeného

vnitrobloku v Dobrovského ulici.
„Příjezd na dokončenou první etapu
bude přes staveniště podél bytových
domů 8 až 14. Snažíme se zachovat
maximální množství parkovacích
ploch i při výstavbě. Dopravní uzavírka je stanovena na celou plánovanou
dobu revitalizace, a to z důvodu, že
je nutné mít uzavírky plánovány
dopředu a zveřejněny na vývěskách
v potřebné délce. Nicméně postup
prací budeme koordinovat tak, aby
omezení bylo přiměřené. Budeme
se snažit dokončené části stavby

přednostně otevírat tak, aby se kapacita parkování zvyšovala,“ uvedl
dále Petr Brückner s tím, že chápe
znepokojení místních občanů. „Ale
revitalizace se dá vyřešit buď za tolerance obyvatel a zhotovitele stavby,
nebo za úplné uzavírky vnitrobloku,
jak to bylo i na jiných sídlištích.
V Dobrovského ulici a na celém
okolním sídlišti se snažíme zachovat
maximum parkovacích ploch v provozu. Doufáme, že výsledná podoba
následně bude dělat radost všem,“
vzkázal Brückner.
(mik)

22040520581

PROSTĚJOV V březnu letošního roku poklesl celkový počet
uchazečů o zaměstnání na Prostějovsku z 1832 lidí na 1 766,
přičemž volných míst hlásí firmy 1845. V reálu to tak znamená,
že makat by dnes mohl každý Prostějovan a na necelou stovku by se ještě nedostalo! Celé Prostějovsko si i po koronavirové
pandemii a válku na Ukrajině drží nejnižší podíl nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Číslo 2,3 procenta je navíc pod celorepublikovým stavem (3,4%). „Je to bezpochyby dobrá vizitka
města,“ usmívá se Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek prostějovského primátora. Je zřejmé, že lví podíl na tomto faktu nese
zaplněná průmyslová zóna.

Školy èekají
rekonstrukce

11. dubna 2022

den?
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Konstelace hvězd Prostějova
Pokud se někdo z Prostějovanů tento týden dostane do příležitosti přilepšit si, aniž by ho
to stálo námahu, prostě to udělá. Štěstí bude přát těm, kteří nosí v hlavách dobré nápady
a dokáží je realizovat.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Ve svých plánech se díváte moc
dopředu a přitom vám unikají věci,
které se právě nyní dějí okolo vás.
Nenoste hlavu v oblacích a řešte reálné problémy. Jen tak se vyhnete patáliím, které byste museli podstoupit.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Dostanete se do potíží, které jste
si mimořádně nenadrobili sami.
Budete ale čelit pomstě ze strany
člověka, se kterým jste kdysi strávili
kus života. Nedá se nic dělat, budete
muset oplácet stejnou mincí.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Budete v těchto dnech hodně
roztěkaní. Možná neustále budete
myslet na svého bývalého partnera
a zamrzí vás, že jste se k němu tak
nepěkně zachovali. Pokuste se s ním
spojit a popovídat si.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Váš život nabírá grády, najednou si
najdete čas na zábavu, kterou jste
ještě nedávno pohrdali. Poznáte také
nové přátele, kteří vám budou vyhovovat po všech stránkách. Rozhodně
se tedy nudit nebudete.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
V domácnosti si udělejte pořádek,
je nejvyšší čas. Řeč ale není jen
o úklidu, ale také o vztazích s rodinnými příslušníky. Určitě neuškodí,
když se k nim budete chovat hezky
a napravíte to, co jste pokazili.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Budete
středem
pozornosti
a hodně lidí zatouží být ve vaší blízkosti. Nejdříve vám to bude dělat
dobře, ale později si uvědomíte,
že na nějaká bližší přátelství teď
nemáte náladu ani čas.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Važte
si
současné
práce
i společenského postavení. V poslední době jste hodně hazardovali se svojí
pověstí a někdy jste také zklamali kolegy i nadřízené. To musíte okamžitě
napravit. Opravdu okamžitě.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Do společnosti raději choďte ve
dvou nebo více lidech. Potřebujete
totiž hlídat, jinak byste tropili
nezbednosti. Zábavy budete mít
dostatek, ovšem měli byste myslet
i na to, že doma vás někdo čeká.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
S partnerem nyní prožíváte krizi, což
není to poprvé. Co kdybyste si dali
nějakou delší pauzu? Určitě by to
prospělo oběma stranám. Konkrétně
vy byste zatím mohli popřemýšlet, co
ten druhý pro vás znamená.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Obtěžovat vás bude každý pohyb, což při zhoršujícím se zdravotním stavu nebude nic divného. Nepodceňujte své zdraví
a okamžitě navštivte lékaře. V práci
se nezblázní, když budete marodit.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Vaše myšlenky se budou upínat do
minulosti, možná budete usilovat
o návrat starých časů. Ovšem Vodnáři
žádné city nemají, takže od těchto
myšlenek brzy upustíte a půjdete si
vlastní cestou.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Poslední dobou jste spoustu
důležitých věcí nechali plavat, takže
se nedivte, že nyní si na vás úřady
pořádně smlsnou. Dá vám hodně
práce a přemlouvání, abyste dostali
šanci vše napravit a dohnat.

nákupní servis
pro vás
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Luštěniny neboli luskoviny je souhrnné označení pro skupinu rostlin a jejich
plodů zahrnující hrách, fazole, čočku, cizrnu, sóju, lupinu. Většina z nich
spadá do čeledi bobovitých a využívá se jako příloha hlavního jídla. Řada
lidí jej má ovšem ráda i jako samostatný pokrm. Nejen proto jsme se vydali
zjistit, že nejlevnější žlutý hrách nabízí Tesco, čočku a bílé fazole zakoupíte
nejvýhodněji v Albertu, pro směs obilovin a luštěnin se vyplatí navštívit
Kaufland, pohanku a stále více vyhledávanější bulgur mají za nejnižší cenu
ve třech marketech (Lidl, Tesco, Penny market). Přejeme dobrou chuť!

Průzkum byl proveden ve středu 6. dubna 2022.

JARNÍ ÚKLID 2022
PROSTĚJOV Jarní úklid města proběhne v Prostějově Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hodin
stejně jako obvykle v měsíci dubnu a byl zahájen v pon- do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňování každého
kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolodělí 4. dubna 2022.
Počínaje tímto dnem jsou po městě rozmisťovány velkoob- váno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu. jov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní
Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemo- odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný
vý (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný
možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat
do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).
nábytek) a biologický (odpad ze zahrad).
pondělí 11. dubna
Šárka – Spitznerova * Dolní – parkoviště u věžáků č. 26 * Jezdecká – Puškinova * Husovo nám. – u školy
úterý 12. dubna
Arbesovo nám. * sídl. E. Beneše – Květná – Sportovní * V. Nezvala * nám. Spojenců
středa 13. dubna
Trávnická-střed * Švabinského * Havlíčkova 43 * Joštovo nám.
čtvrtek 14. dubna
Dobrovského - Tylova * Libušinka * Dobrovského - parkoviště za obchodem * Vodní - Mlýnská
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
îLÔWüQtPüVWDYURFH
PüVWDYURFH
úterý 12. dubna: Kpt. O. Jaroše + parkoviště (K. Svolinského - průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy,
S. Suchardy, Kpt. O. Jaroše - parkoviště, C. Boudy – parkoviště, komunikace + parkoviště (Kpt. O. Jaroše - C.
Boudy)
středa 13. dubna: Melantrichova (Březinova-Polská), Nerudova (Plumlovská–Melantrichova), E. Králíka +
parkoviště, Polská, Ruská, nám. Práce, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo nám., průchod Florián.nám.Dykova (Starorežná), cyklostezka Floriánské nám.- Dykova (Starorežná), Plumlovská komunikace SSOK
(Nerudova - kruh. objezd) pravá strana směr Krasice

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: 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: Němčice nad Hanou
Dne: 25.4.2022 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: FVE Kokusai, Němčice nad Hanou.
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: Prostějov
Dne: 2. 5. 2022 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Průmyslová - fa. TBG Betonmix a.s.

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

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)
Obec: Pěnčín
Dne: 29. 4. 2022 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: Střed obce
napájený z TS 1. U OÚ - ulice kolem Nebeského rybníka, oboustranně ulice po konec obce směr
Přemyslovice. Ulice směr kandia
od středu obce po č. 133 a 191.
Ulice od kostela končící čísly 54
a K/22. Oboustranně ul. od č. 218
a 46 do středu obce směr Palička
Obec: Prostějov
Dne: 2. 5. 2022 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
Hliníky včetně VZP, Lázní, Jiráskovo nám. č. 3 - 4, Plumlovská ul.
č. 8 - 14 a č. 3, ul. Mlýnská č. 2 - 10,
Floriánské nám. č. 1 – 10.
Obec: Prostějov
Dne: 2. 5. 2022 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Prostějov: Billa
Plumlovská (č. 700003).
Obec: Prostějov
Dne: 2. 5. 2022 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
Hliníky včetně VZP, Lázní, Jiráskovo nám. č. 3 - 4, Plumlovská ul.
č. 8 - 14 a č. 3, ul. Mlýnská č. 2 - 10,
Floriánské nám. č. 1-10.
Obec: Stařechovice
Dne: 4. 5. 2022 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: Celá obec
Stařechovice. Celá chatová oblast
Ulmanka (Vinohrady). Odběratelské trafostanice: Kovot Služín (č.
300785), Stařechovice farma (č.
300793), areál Agros Haná, s.r.o.

Redakce,.+/0ì&+2/'$+2?ß?LHÀEO
Redakce

přeje krásné Velikonoce

KOUPÍM

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2,
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti,
Stěhování bez pomoci zákazníka zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodáa vyklízecí služby - rychle, levně. vejte překupníkům, ale odborníkům
Tel.: 604 389 367
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Ostření nástrojů: řetězy, pily, nůžky,
nože, mlýnky, sekačky plotostřihy, Koupím československé dukáty aj. zlanůžky na keře, závitová očka, kráječe. té mince. Tel.: 778 080 060
Slezská 9, Pv. Tel.: 582 330 082
Odborný řez ovocných stromů, sekání travních porostů, kácení stromů,
péče o zahrady.
Tel.: 605 864 140 - Bc. Ivo Kroupa.

Obec: Kostelec na Hané,
Bílovice
Dne: 2. 5. 2022 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Bílovice mimo ZD, Lutotín vč.
areálu ZD, část města Kostelec na
Hané - celé ul. Legionářská, Revoluční, Příhon, Zahradní, Krátká, Lešanská, Husova, Partyzánská, Přemyslovka, Za Kapličkou,
Dvorek, Bezručova, Smetanova,
Třebízského - mimo část ulice od
č. 407 po č. 673, část ul. 8. května
od křižovatky ul. Legionářská po
konec města směr Prostějov vč.
ČS PHM, nádraží, kovovýroba
Z. Balaš, dále část od ul. Husova
po ul. Tyršova, dále ul. Za humny, Rynk, Jakubské nám. mimo č.
98, 105 + kostel, nákupní středisko včetně bývalé restaurace, M.
Ulického č. 91 a 788, Pod Kosířem č. 163, Tyršova. Pravá strana
od č. 243 po Jakubské nám., mimo
č. 214, 228 a parcela 121, levá strana od ul. 8. května po č. 36 (obchod), mimo č. 954, celé ul. Gagarinova, Za Branou, Libušinka,
fa. Moragum s.r.o., ul. Palackého,
trafostanice Voding sm. Konice.
Obec: Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov
Dne: 3. 5. 2022 od 7:30 do 17:00
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
Štarnov, Nová Dědina, Slavíkov.
TS Vodafone Budětsko (703662)
Obec: Prostějov
Dne: 4. 5. 2022 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: A. Krále, Budovcova, Lužická,
Miličova, Barákova č. 10, 12, nám.
Spojenců č. 10, 12, 13, ul. Slovenská - Cetin a.s., a.s., Olomoucká
36 - 48, 45 a 47, přejezd ČD.
Obec: Prostějov
Dne: 4. 5. 2022 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: kogenerační jednotka ČEZ Energo, s. r.
o. na ul. Bulharská., kogenerační
jednotka ČEZ Energo, s. r. o. na ul.
Tylova.
Obec: Prostějov
Dne: 6. 5. 2022 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Dolní od č. 3 po č. 105 + RS plynu, celé ul. Předina, Mojmírova,
Husovo nám. č. 2 - 42, ul. Slezská
č. 13, ul. Jihoslovanská č. 24a - 34,
č. 19 - 29 , Petrské nám. 1 - 10 vč.
ČS PHM, ul. Újezd č. 13, 15, 23,
25, 27.
Obec: Prostějov
Dne: 6. 5. 2022 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: odběratelské místo Bernhardt Fashion
CZ, s. r. o., ul Tovární, Vrahovice.
odb. místa Lankwitzer ČR, spol.
s. r. o., ul. Kojetínská a PV-Recykling s.r.o., Vrahovická.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 6. 5. 2022 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Kostelec Voding
(č. 300760) - INSTA CZ s.r.o.
EG.D, a.s.

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

Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil…

Pronajmu v Prostějově byt 1+1.
Tel.: 704 416 641
Prodám zděnou garáž v oblasti nám.
Spojenců. Cena 800 000 Kč.
Tel.: 737 874 885
Pronajmu nové prostory 200 m2
s výlohou 7x3m, hlavní ulice, zateplené, vlastní spotřebiče - nízké náklady.
I. patro, vhodné na menší
návštěvnost. Info u2pv@seznam.cz.
Cena 12.000 Kč/měsíc. Bez realitky.
Hledám pronájem garáže
Prostějov-Krasice. Tel.: 736 403 595
Hledám jakýkoliv pronájem bytu.
Jen Prostějov. Tel.: 604 635 465
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

Dne 15. dubna 2022
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk PECHA
z Prostějova a Stražiska.
Všichni, kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje přítelkyně Ivana
a sestry Vlasta a Slávka
s rodinami.

... a já měl život tolik rád.
Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
Tvé srdce v nouzi nám neporadí.
Díky za to,
čím jsi nám v životě byla,
za každý den,
který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

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
Hledám pronájem menší zahrady
v Prostějově a okolí do 10km od Pv.
Cena 3.000 Kč. Tel.: 605 713 700

Dne 16. dubna 2022
uplyne 7. smutný rok
ode dne, kdy nás opustil
starostlivý a obětavý manžel,
tatínek a dědeček
pan Miroslav POLÁK
z Prostějova
a zároveň dne 23. dubna 2022
by se dožil 83 let.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenete s námi.
Manželka Irena, syn Miroslav
a vnoučata Natálka
a Mareček.

Dne 18. dubna 2022
si připomeneme 3 roky,
kdy nás opustila
paní Marie ŽUPKOVÁ
ŽUPKOVÁ..
S láskou vzpomínají
manžel Leopold
a syn Jaroslav.

Dne 1. března 2022
to bylo 9 roků od úmrtí
pana Jaroslava KOLÍNSKÉHO
z Prostějova.
A dne 12. dubna 2022
by oslavil 50 let.
Za celou velkou rodinu
z Prostějova, Protivanova
a Tanvaldu a za tichou
vzpomínku děkuje
Ludmila Bútorová – máma.
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My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.
Život je krásný, ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý
a musel Ti ho brát?

Tak jak v Tvých očích
byla láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.

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

Dne 12. dubna 2022
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Petr GOTTWALD
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje maminka
a Ilona s rodinou.

Dne 16. dubna 2022
uplyne 5. smutné výročí
od chvíle, kdy nás opustil
pan Oldřich SLAVOTÍNEK
z Krasic.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Svatava a syn Oldřich
s rodinou.

Dne 13. dubna 2022
vzpomeneme 8. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Marie RIEDLOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel Rostislav,
syn Petr a dcera Jitka
s rodinami.

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

Nelehké je pro nás rozloučení
s těmi, které milujeme…

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 13. dubna 2022
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás opustila
paní Eliška KOLAŘÍKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují syn a dcera
s rodinami.

Dne 14. dubna 2022
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Kristiny SVOBODOVÉ
z Čelčic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel Josef, syn Josef
s rodinou a dcera Hana
s rodinou.

Dne 14. dubna 2022
vzpomeneme 1. výročí
náhlého úmrtí mojí sestry
paní Kristiny SVOBODOVÉ,
rozené Hrdové.
Za tichou vzpomínku
děkuje sestra.

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

21081211002

Ráno, když slunce zemi navštívilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a vzpomínání.

Dne 12. dubna 2022
si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí
paní Drahomíry NEDBALOVÉ
z Pivína.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera a syn
s rodinou.

Dne 12. dubna 2022
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Jiřího ODRÁŽKY
z Vrahovic.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte prosím s námi.
S láskou a vděčností vzpomíná
manželka Jiřina s dcerami
a celou rodinou.

Dne 15. dubna 2022
by oslavil 90. narozeniny
pan František HUMPA
z Alojzova.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

Dne 24. února 2022
jsme vzpomenuli nedožité
70. narozeniny
paní Blanky GLOZAROVÉ
ze Skalky.
Dnes, tj. 11. dubna 2022,
uplyne 10 let od jejího úmrtí.
S láskou manžel, syn Miroslav
a dcera Dagmar s rodinou.

Vzhledem k státnímu svátku na Velký pátek proběhne

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
již ve ČTVRTEK 14. dubna, ve 12.00 hodin.
V pátek 15. dubna a v pondělí 18. dubna je redakce uzavřena.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 14. dubna 2022
si připomeneme 20. výročí,
kdy nás opustila
paní Jana ŘIHOŠKOVÁ
z Hrubčic.
Děkujeme za tichou
vzpomínku.

Kdo v srdci žije, neumírá…

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

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 11. dubna 2022
Petr Kovařík 1963
Dětkovice
Věra Melková 1939 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
PhDr.VojtěchMatějičný1957 Prostějov
Jaroslava Ošlejšková 1946 Drahany 15.00 kostel Protivanov
Hung Manh Le 2002
Prostějov
Středa 13. dubna 2022
Anna Nevrlá 1945
Prostějov
Marie Pírková 1935 Drahany 15.00 kostel Drahany
Zdeňka Gottwaldová 1968 Prostějov
Čtvrtek 14. dubna 2022
Anežka Přehnalová 1931 Polkovice
Jiřina Vyroubalová 1948 Smržice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Šmídová 1926
Pěnčín
Vladimír Trávníček 1933 Opatovice
Helena Krönerová 1937 Stražisko - Růžov Františka Kroupová 1939
Klenovice na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

22020410213

Jiřina Zatloukalová 1929
Dne 15. dubna 2022
by oslavila 90. narozeniny
paní Ludmila TOMÁŠKOVÁ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkují synové Pavel
a Ivo s rodinami.

Hrubčice

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Květoslava Vymazalová 1951 Prostějov
Anna Zatloukalová 1952 Prostějov
Jaroslav Strouhal 1964
Prostějov
Marie Mazalová 1930
Prostějov
Božena Drábková 1935
Určice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 11. dubna 2022
Alois Pospíšil 1938 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Bezpečnostní agentura nabízí
invalidním důchodcům práci vrátného
v Lešanech a v Prostějově.
Informace na tel.: 602 786 692.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
22032520509

v 12.00 hodin

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku av Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
22040510584

je ve ÈTVRTEK 14. dubna

24%'0#$ª<ª
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (v Kè) Provoz

Kvalifikace

Firma

Administrativní pracovník/-ce
Asistent/-ka manažera šité výroby
Evident/-ka
Refernt/-ka odd. dopravy a komunikací
Strážný/-á
Zástupce/-kyně vedoucí prodejny
Operátor/-ka
Lékař/-ka

24 000
22 000
25 000-35 000
21 260-31 240
19 000-23 000
24 000-28 000
20 857
26 500

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

Pavel Makový-pohřební služba, Pv
Gala, Prostějov
ReklamniTechnologie.cz, Plumlov
Statutární město Prostějov
Nokika, Prostějov
Daniel Brisuda-provozovna, Držovice
Kendrion, Prostějov
Jesenická ortopedie, Prostějov

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružný
nepřetržitý
turnusový
třísměnný
jednosměnný

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

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

22040510584

22040510584

21040910411

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

5176öä'

11. dubna 2022
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Trávnická ulice
Alena HOŘAVOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

I patnácté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 14. 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
František Jura
František VYSLOUŽIL, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEKvhodnotě400Kčodmarketing.společnosti.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...JAKO V BAVLNCE
Marie SOLDÁNOVÁ, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 8, 9, 2
Vincenc PEŠÁK, Mostkovice
Výhercezískává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Těšíme se na vás i na jaře v zahradním centru.
Věra HLADKÁ, Čehovice
Výherce získává:DÁRKOVÝBALÍČEKvhodnotě400Kčnasortimentzahradnictví.

19111261313

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.

Výherce získá 'È5.29é328.$=
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SUDOKU

OSMISMĚRKA

18120761378

ZÁVODY SAJDKÁR A ...

AVAR, BOZK, DIÉRA, DRALL, DVAOPI, FORD, IDIOMY, IPEL,
KAFE, KLAP, KRNAP, KRUMPÁČ, KUSÉ, LIBELY, LOVE, MMLV,
MOPED, NASLEPO, OLMA, OZUB, PICHL, POEMA, PŘÍČ, ŘÍJE,
SÉRIE, ŠMÍRÁK, ŠOKY, TVRDÉ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili frontmana skupiny
se zvířecím jménem, která nedávno vystoupila
v prostějovském „Kasku“…

ýLQLWVH
NDOQêP

9HONê
SWiN

,QWHQLVW\
/HQGOD

,NG\å
5\ED
0tVWQRVWL

&RXUiN

2ERURYi
]GUDYRWQt
SRMLãĢRYQD
]NUDWND

2102660094

1LWULG
XUDQXY]
3ĜtWRN
9iKX

2SHĜHQHF

1i]HY
]QDþN\
GUDVOtNX

Výherce získá 'È5.29é328.$=
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

6P\þN\
%êFL

$NDGYêW
XPČQt]N
'UXKSD
SRXãND
8PČQt
DQJOLFN\

2EOtW
ĜLGþHML

äiGQi
YČF

%ULWVNi
¿UPD

1iãEêY
SRGQLN
ÒWRN
NQLåQČ

=i]UDN
=QDþND
NXFK\QČ

(WRSHGLH
VODQJRYČ
0HW

3RKiGNR
YêFKiQ
6YČWPR
WRUĤ]NU

6KUDERYDW
1t]NpQD
SČWt]NU

GtO
WDMHQN\

2FKR]

6DGD

6QtåHQê
WyQ
(UåLND
GRPiFN\

0XåVNp
MPpQR
9iQRþQt
U\ED

3OHĢRYi
YRGD
63=
6WUDNRQLF

6OH]VNp
PČVWR

(VWRQHF
]DVWDU

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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VELIKONOCE NA ZÁMKU
KDY: OD PÁTKU 15. DO PONDÌLÍ 18. DUBNA, OD 9.00 HODIN
KDE: ZÁMEK ÈECHY POD KOSÍØEM
Tady jsou Velikonoce doma! Pokud
to covid dovolil, tak každý rok připravovali na zámku v Čechách pod Kosířem na svátky jara kvalitní kostýmované prohlídky. Obdobně by tomu
mělo být i letos. Každý den se plánují
akce od 9.00 do podvečerních hodin.
Před čtyřmi roky hraběcí rodina z Čech
pod Kosířem řešila záhadu ukradených

vajíček. To mělo skutečně šokující rozuzlení. K údivu mnohých se ukázalo, že za
zmizením vajíček stojí německý králík,
který se tímto netradičním způsobem
pomstil aristokratovi za to, že mu vystřílel
rodinu. A jaká překvapení čekají na návštěvníky letos?
„Opět jsme připravili hrané prohlídky s velikonoční tematikou, klasické

prohlídky velikonočně vyzdobeného
zámku, pátrací hru v zámeckém parku
a řemeslné dílničky. Po všechny dny bude
také otevřena Hanácká ambasáda a zámecká kavárna,“ pozval všechny kastelán
zámku Martin Váňa.
I letos si tak děti budou moci samy uplést
pomlázku, nazdobit vajíčka či vymalovat
keramiku.

akce
v regionu
Zpívající rodina ve Smržicích
Agentura Bom Music z Brodku u Prostějova pořádá 17. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní Zpívající rodina 2022, která se bude konat nacházející sobotu 16. dubna od 14:00 hodin v kulturním domě
u fotbalového hřiště ve Smržicích. Podmínkou je přihlásit do soutěže dítě nebo děti od 3 do 15 let věku a také jednoho
z rodičů či prarodičů, kteří společně zazpívají tři nebo více písní.

Requiem za rytíře na zámku v Plumlově

Zelený čtvrtek s Orionem

Každý den od pátku 15. až do pondělí 18. dubna se na zámku
v Plumlově bude konat celodenní program nazvaný Requiem
za rytíře. Začínat se bude v 9:30 hodin a vše poběží až do 18:00
hodin. Bude se jednat o velikonoční drátenický jarmark s řadou
vystoupení. Představí se například známá šermířská skupina
Fuente Ovejuna, oblíbená kejklířská společnost Komedianti na
káře či potulné Divadlo bez střechy. Vyzkoušet si drátovaní budou
přítomní moci s Miluší Hrachovinovou, kovářské řemeslo představí mistr Jakub, pustit se budete moci i do práce na hrnčířském
kruhu. Chybět nebudou ani sokolníci s ukázkou výcviku dravých
ptáků a loutkové pohádky. Kromě toho všeho budou připraveny
speciální kostýmované prohlídky vysokým zámkem a netradiční
prohlídky pohádkových sklepů.

Orion to není jen souhvězdí nebo čokoláda, ale také zábava pro děti. Alespoň na Prostějovsku. Středisko volného
času Orion Němčice nad Hanou tak nemůže zůstat v klidu
ani o Velikonocích a pro děti všeho věku na Zelený čtvrtek,
tedy 14. dubna, chystá velikou akci. Zde si přijdou všichni
na své jak duše tvořivé, tak ty soutěživé. V prostorách Orionu se mezi 9.00 a 12.00 hodin uskuteční tvoření kraslic či
pečení jidášů. Odpoledne bude naopak spíše patřit jiným
kratochvílím. Během něj se totiž uskuteční hon na velikonoční zajíce. A to ne ledajaký, rovnou střelecký. Tedy s pomocí míčků, vzduchovky nebo také luku. Sraz na akci je ve
žluté klubovně volnočasového střediska, přihlásit se však
musíte do zítřka, tedy úterý 12. dubna.
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Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 11. dubna
17:00 TEST
francouzská komedie
19:00 KMOTR
drama USA
úterý 12. dubna
15:00 BELFAST
historické drama USA/Velká Británie
18:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
komedie ČR/Slovensko
20:00 STÍNOHRA
český thriller
středa 13. dubna
18:00 POSLEDNÍ ZÁVOD
historické drama ČR
20:00 BRATRSTVÍ
dokument ČR/Itálie
čtvrtek 14. dubna
15:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
americké fantasy
18:00 VYŠEHRAD:FYLM
česká komedie
20:00 SEVEŘAN
thriller USA
pátek 15. dubna
15:30 ZLOUNI
animovaná komedie USA
17:30 TEST
19:30 VYŠEHRAD:FYLM
sobota 16. dubna
15:00 JEŽEK SONIC 2
animovaná komedie USA
17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
20:30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
19:15 FILMOVÝ KVÍZ:
KOUZELNICKÝ SVĚT
21:00 MORBIUS
americký horor
neděle 17. dubna
10:30 JEŽEK SONIC 2
15:00 ZLOUNI
17:00 EXHIBITION ON SCREEN:
VEKIKONOCE V UMĚNÍ
dokument Velká Británie
20:45 MORBIUS
pondělí 18. dubna
14:00 PROMĚNA
animovaná komedie USA
16:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
19:00 KMOTR II.

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 16. dubna
15:00 ČARODĚJNÉ POHÁDKY 2
pásmo pohádek ČR
17:30 PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE
česká pohádka
20:00 ZBOŽŇOVANÝ
česká komedie

Mìstská
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 11. dubna
16:00-18:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
zdobení velikonočních vajíček
středa 13. dubna
17:00 PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ ULIČKY
prezentace Jana Lázna, člena spolku Hanácký Jeruzalém, na níž bude
představeno prostějovské židovské
ghetto a vystaven trojrozměrný papírový model uliček
čtvrtek 14. dubna
10:00- 18:00 PRÁZDNINY
V KNIHOVNĚ
deskohraní a virtuální realita

Zámek
Plumlov

Demelova ul. 1, Prostějov
středa 13. dubna
18:00 RICHARD PACHMAN
A DITA HOŘÍNKOVÁ:
PŘÍBĚH JEŽÍŠE
pašijový koncert

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 11.
až čtvrtek 14. dubna
17:00-21:30 TANEČNÍ KURZY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
lektor: Jan Halíř
neděle 17. dubna
16:00-02:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
k tanci hrají manželé Vyroubalovi

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 14. dubna
19:00 OSM ŽEN
detektivní hra francouzského dramatika Roberta Thomase, kterou proslavil také půvabný hudební film Francois Ozona z r. 2002
Úprava, texty písní a režie: Petr Štindl
Hrají: Lenka Loubalová, Sára
Venclovská, Martina Eliášová,
Týna Andělová Průchová,
Martina Nováková, Zora
Valchařová-Poulová, Natálie
Holíková, Kamila Sedlárová

Muzeum a galerie

pátek 15. dubna
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
až pondělí 18. dubna
od 1. dubna
9:30-18:00 REKVIEM
PERNŠTEJNSKÉ ŽENY A EVROPA
ZA RYTÍŘE VI.
výstava obrazů
Velikonoční drátenický jarmark do 17. dubna
s Komedianty
MALOVANÉ NEBE
výstava restaurovaných podmalb na skle

Mánesova 1, Čechy pod Kosířem
pátek 15. dubna
až pondělí 18. dubna
VELIKONOCE NA ZÁMKU
klasické prohlídky velikonočně
vyzdobeného zámku, pátrací hra
v zámeckém parku a řemeslné dílničky

FLORBAL
sobota 16. dubna
8.30 a 12.00 SK K2 Prostějov - FBC ZŠ
Uničov a FBC Hranice (21. kolo 2. ligy
dorostenců, Sportovní hala Sportcentrum DDM Vápenice, Prostějov)
10.50 a 13.10 FBC Playmakers Prostějov - FBC ZŠ Uničov a FBC TJ Tatran
Litovel (21. kolo 2. ligy dorostenců, Sportovní hala Sportcentrum DDM Vápenice,
Prostějov)

Husùv
sbor

798 03 Plumlov

Zámek Èechy
pod Kosíøem

BASKETBAL
středa 13. dubna
17.00 BCM Orli Prostějov – Strabag Zlín
(9. kolo žákovské ligy U15, Sportcentrum
Prostějov)

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

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
SONS PROSTÌJOV

KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA

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 ve Svatoplukové
ulici č. 15: pondělí 9.00–12.00, 14.00–
16:30, čtvrtek 9.00– 12.00 a dále po
tel. domluvě.
* v pondělí 11. dubna od 9:00 hodin
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY (v klubovně)
* v úterý 12. dubna od 10:00 hodin
ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ
(v klubovně)
* ve čtvrtek 14. dubna od 8:30 hodin
MASÁŽE s p. Tichým – zájemci dle sjednaných časů
* ve čtvrtek 14. dubna od 9:00 hodin
TECHNIKA A MY online – zajímavosti
ze světa techniky
* ve čtvrtek 14. dubna od 10:00 hodin
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI (v klubovně)
* ve čtvrtek 14. dubna od 9:00 hodin PLETENÍ Z PEDIGU (v klubovně)

Raisova 1159, Prostějov
* každé pondělí od 9:30 hodin bude
probíhat setkání rodičů s batolaty
a předškolními dětmi. Kromě pravidelných aktivit pro děti (říkanky, písničky,
tanečky) bude připravena i rodičovská
diskuzní skupina
* ve středu 13. dubna od 9:30 do 11:00
hodin proběhne kurz aktivit dle Montessori P. Sochorové VŠESTRANNÝ
ROZVOJ DÍTĚTE
* NOVINKA: úterky od 16:00
do 17:45 hodin probíhá KLUB RODIČŮ A DĚTÍ Z UKRAJINY, program
pro rodiče s malými dětmi. Vedeno
v českém jazyce s tlumočením do Ukrajinštiny. Pro děti budou připraveny básničky, říkanky, vyrábění, stolní hry a další
aktivity. Dospělí si mohou odpočinou
u kávy či čaje.
* NOVINKA: úterky od 18:00 do
20:00 hodin probíhá KLUB UKRAJINCŮ ŽIJÍCÍCH V PROSTĚJOVĚ
A OKOLÍ. Pravidelné setkání za účelem
vzájemné podpory, výměny informací
a sdílení. Pro zájemce nabízíme ve spolupráci s Apoštolskou církví Prostějov
duchovní poradenství a modlitby. Děti
mohou během setkání využít hernu.

EKOCENTRUM IRIS

CENTRUM PRO RODINU

Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 13. dubna od 8:00 do 14:00
hodin se bude konat vycházka nejen pro
seniory pod názvem JARNÍ TEREZSKÉ ÚDOLÍ. V plánu je také návštěva
zříceniny hradu Náměšť i známé studánky a účastníci si budou moci poslechnout i místní pověsti. Společný odjezd
vlakem v 8:02 hodin do Náměště na
Hané, návrat do Prostějova do 14 hodin.
Délka trasy je asi 8 km.
* v pátek 15. dubna od 8:25 do 13:40
hodin proběhne vycházka pro rodiny
s dětmi i další zájemce do částečně
přístupné části Vojenského újezdu
Březina VELIKONOČNÍ POKLAD
NA JEŽOVĚ HRADU. Na Velký
pátek se otevírá země s ukrytými poklady, proto se takový poklad vydáme hledat na Ježův hrad. Vycházku
zakončíme u rybníků v Hamrech.
Společný odjezd autobusem do Vícova v 8:25 (st. č. 11), návrat do Prostějova nejpozději ve 13:40 hodin.
Délka trasy je asi 6 km.

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

Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* od pondělí 13. do pondělí 18. dubna
2022 proběhne samoobslužná JARNÍ
STEZKA, tentokrát s jarními úkoly pro
celou rodinu v Kolářových sadech. Úkoly jsou označené logem MC Cipísek.

LEDNÍ HOKEJ
sobota 16. a neděle 17. dubna
8.00-19.45 a 8.00-18.20 SIDA CUP
(dvoudenní mezinárodní turnaj starších
žáků, účastníci SK Prostějov 1913, Šumperk, Kladno, Banská Bystrica, Skalica,
Vítkovice, Víceúčelová hala-ZS PV)
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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).
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do
12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý
a ve středu po telefonické domluvě.
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.
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SPOLEČNOST

Číslo 15 • Ročník 26
Pondělí 11. dubna 2022

PRAVDA S LOGEM

Naleznete
uvnitř

KAUZA

JESTŘÁBŮ!
LHK nezaplatil za práva,
spor bude řešit soud

KRYŠTOF
ŘÁDIL
ƔƔ Oblíbená kapela s frontmanem
Richardem Krajčem vystoupila v
Městském divadle v Prostějově. A byla
to jízda!
strana 26

NĚ
EXKLUZIV
ESKÁČKO
SE CHYTLO
ƔƔ Fotbalisté Prostějova využili výhody
dvou domácích zápasů v řadě a zastavili
propad tabulkou, když získali první jarní
čtyři body
strany 32 a 33

22040510576

Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV Velikonoce jsou doslova za dveřmi a pro děti prostějovských mateřinek se připravuje
ve Smetanových sadech tradiční
a velice oblíbená velikonoční akce.
Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s Rodinným centrem Lodička uspořádá pod záštitou
Zdravého města Prostějov další ročník Hledání kraslic.

Drobotina tak opět vyrazí na dobrodružnou výpravu do městských sadů. „Oslovili
jsme opět mateřské školky s návrhem, aby
jejich děti ručně namalovaly polystyrenová vajíčka, která dodáme. Vyzdobená vajíčka následně umístíme ve vyhrazeném
prostoru ve Smetanových sadech. K těm
malovaným přidáme čokoládové dobroty, vajíčka, zajíčky a podobně,“ uvedla
předsedkyně Okrašlovacího spolku měs-

PROSTĚJOV Změnu loga ohlásili bezprostředně po skončení sezóny hokejoví
Jestřábi. Ti zároveň vyzvali fanoušky, aby vybrali nové. „Vypršela nám licence
na používání současného loga,“ uvedl pro Český rozhlas manažer marketingu
Jestřábů Michal Mareš. Ukazuje se však, že se logo mění z jiného důvodu. Za to
původní totiž generální manažer hokejistů Jaroslav Luňák měl podle smlouvy
platit jeho majiteli, podnikateli Radku Mudrlovi. Jenže přestal...
ta Prostějova a náměstkyně primátora vého města Prostějov a náměstkyně
Milada Sokolová.
primátora Alena Rašková.
(red)
Tato akce se koná již potřetí a uskuteční
K
HF
se již zítra, tj. v úterý 12. dubna. „DroboRYÙFKVDG
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tina bude všechna vajíčka vyhledávat.
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sou si domů,“ přidala politička Zdra-
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boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

2À=?
ßNíN?H;
MNL;Hí
41

,ûÀmNÀßÀMFIPS=B´TÀ;Û

P0!.° 1*

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

Extraligové finále je na dosah!
PROSTĚJOV Bývaly doby, kdy postup do finále nejvyšší české soutěže znamenal pro prostějovské volejbalistky jen suše splněnou povinnost. Aktuální
situace i rozložení sil v UNIQA extralize ČR jsou
však od minulosti úplně odlišné, před startem
nyní vrcholícího ročníku 2021/2022 ženy VK
vůbec nepatřily k největším favoritkám. Přesto
jim teď chybí jediná výhra k průniku do bojů o
mistrovský titul!
Hanačky totiž vedou v semifinálové sérii nad
obhájkyněmi zlata a vítězkami dlouhodobé
části z Liberce 2:1 na duely. Nejprve uspěly 3:1
na jejich palubovce, následně podlehly těsně 2:3
doma a pak zopakovaly venkovní triumf opět 3:1.
Čtvrté vzájemné střetnutí je na programu v úterý
12. dubna od 18.00 hodin v hale Národního sportovního centra PV. A pokud vékáčko přidá třetí příznivý výsledek na své
konto, senzační finálová účast se stane skutečností!
„Sobotní vítězství v Liberci pro nás samozřejmě bylo velkým povzbuzením do dalšího průběhu série a hlavně do nejbližšího utkání na vlastním
hřišti. Budeme mít obrovskou motivaci potvrdit kvalitní výkony i rozhodující třetí výhrou před našimi skvělými fanoušky. Nesmí se ale zapomínat na velkou sílu Dukly, prvního celku tabulky. A poslední krok bývá
vždycky nejtěžší,“ rozumně volil slova kouč Prostějova Miroslav Čada.
Logicky si nepřál žádné sáhodlouhé rozbory nadmíru slibné situace.
„Každý vidí, že vzájemné zápasy jsou velmi vyrovnané a většina setů jde
do těsných koncovek. Liberec určitě nesloží zbraně, pořád zůstává favoritem a musí. My můžeme a moc chceme, holky dávají do každé výměny
veškerý svůj um i maximální bojovnost. S tím do úterní bitvy půjdeme,“
slíbil Čada.
Kdyby se zítra nerozhodlo, přišel by na řadu soudný mač číslo pět na severu Čech (pátek 15. dubna, 18.00 hodin). Což však nikdo z VK pochopitelně nehodlá připustit. S podporou hlediště plného bouřlivých fandů
je touha jasná: dokonat famózní dílo hned!
(son)

vs.

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
NA DVOUSTRANĚ 44-45

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 20. KOLO

I.A tøída skupina B – 16. KOLO

I.A tøída skupina B – 16. KOLO

I.B tøída skupina A – 16. KOLO

I.B tøída skupina B – 16. KOLO

I.B tøída skupina B – 16. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FC DOLANY
SOBOTA 16. 4. 16.00 HODIN
Fotbalový stadion v Kralicích n.H.

TJ SOKOL ČECHOVICE
FK NOVÉ SADY „B“
SOBOTA 16. 4. 16.00 HODIN
Fotbalový stadion v Čechovicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
FC BEŇOV
SOBOTA 16. 4. 16.00 HODIN
Fotbalový stadion v Kostelci n.H.

TJ SOKOL KLENOVICE
TJ SOKOL ÚSTÍ „B“
SOBOTA 16. 4. 16.00 HODIN
Fotbalový stadion v Klenovicích

TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SMRŽICE
NEDĚLE 17. 4. 10.15 HODIN
Fotbal. stad. Za Místním nádr. v PV

SK JESENEC-DZBEL
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 17. 4. 16.00 HODIN
Fotbalový stadion ve Dzbelu

26
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PROSTĚJOV „Vypadá to, že jste se hodně těšili!“ Takto shrnul
zpěvák skupiny Kryštof Richard Krajčo své dojmy po odehrání první písně zcela vyprodaného prostějovského koncertu.
A měl nepochybně pravdu. Zatímco drtivá většina hudebníků roztleská do rytmu posluchače až v závěru vydařené akce,
v případě„Kryštofů“ to samé platilo již prakticky od prvního tónu úvodní skladby Hned teď. Koncert aktuálně nejpopulárnější české kapely se konal uplynulé úterý 5. dubna v Městském
divadle v Prostějově.

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Kapela Kryštof by v Prostějově s největší pravděpodobností vyprodala
i mnohonásobně větší prostoru, než
je ta divadelní. Ostatně třeba už před
osmi lety na ni do Společenského
domu přišly zhruba dva tisíce fanoušků, přičemž rozlehlý sál byl natřískaný
k prasknutí.

Nyní k nám zavítala v rámci turné, s nímž
objíždí menší města ČR, přičemž dává
přednost komornějším sálům. Jeho podtitul
zněl JenomPísničky, což se však s ohledem
na dramaturgii celého večera zdálo poněkud
zavádějící. Z pódia se totiž nelinula pouze
hudba, ale i mluvené slovo, a to v mnohem
větší míře, než bývá obvyklé. „Tady v prostějovském divadle jsme hráli už v roce 2006.
A máte pravdu, naposledy to bylo asi před
čtyřmi roky. Je zajímavé, že ten první koncert
si celkem živě vybavuji, zatímco ten poslední jsem už zapomněl a vy jste mi ho museli
připomenout,“ zauvažoval nad záludnostmi
své paměti čtyřiačtyřicetiletý Richard Kraj-

čo, jenž po celou dobu vedl skutečně živý
dialog s přítomnými posluchači všech věkových kategorií od dětí až po seniory.
Činil tak ovšem nejen prostřednictvím
hudby, ale také vtipnými reakcemi na jejich
četné dotazy. „Jeden z nich jsem už dostal
na instagram před zahájením koncertu.
David Hubený se mě ptal, jestli by mi nevadilo, pokud by s sebou vzal láhev rumu
z prostějovské palírny. A tak se tě tedy, Davide, ptám, zda tu jsi a kde ji máš?“ pobavil Richard Krajčo, přičemž se velice záhy
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ky se mrskutu říkalo malovna, kolada či šlahačka a kde se namísto kočiček světívaly na
Velikonoční pondělí barušky nebo koťátka.
A jak se u nás říká svazku prutů, se kterým
se chodí mrskat? „Na Prostějovsku prut
nazývali kocar, tatar nebo také žela. Dnes je
situace jiná a mladší spíše říkají pomlázka
FOTOGALERIE
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klikni na
www.vecernikpv.cz

ukázalo, že David na koncert nejen dorazil,
ale že v šatně dokonce přechovává zmiňovanou láhev. Tu následně přímo na pódiu
ochutnali nejen někteří muzikanti, ale i kapelní technik a řidič, jenž údajně nepije nic
jiného než rum.
Některé z dotazů se pak vztahovaly přímo ke
konkrétními písním. „Pokud jste píseň Halywůd speciálně pro dnešek rozšířili o další
sloku s tím, že jste v ní použili slogan ‚mám
holý úd‘, pak bych se ráda zeptala, kdy se
stejného vylepšení dočká také klip?“ byla

zvědavá jedna z pohotových posluchaček,
která tímto rozesmála snad všechny v sále
včetně Richarda Krajča. „O tom jsme zatím
nepřemýšleli. Faktem je, že po podobných
úpravách by jeho sledovanost určitě stoupla,“ reagoval zpěvák.
Sám frontman kapely jinak po celý večer
zářil i se tvářil jako by svět byl skutečně
Halywůd a on v něm toužil žít. Objevily se
však i méně rozjuchané momenty, mezi něž
patřila třeba šansonová úprava písně Plán, již
jako by právě pro tuto příležitost zaranžoval

sám Petr Hapka. „Byl to perfektně strávený
večer, víc k tomu není co dodat,“ zhodnotila
prostějovský koncert jedna z posluchaček.
Kapela Kryštof na svém turné z Prostějova
pokračovala dále do Třebíče a dalších měst
ČR. Do prostějovského divadla si však na
kvalitní muziku v docela jiném žánru budete
moci zajít opět ve středu 27. dubna, kdy zde
s programem Hledání vystoupí kytarista
Michal Svoboda a zpěvačka Barbora de Nunes-Cambraia. Oba představí díla skladatelů
19. a 20. století.
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nebo se ještě drží kocar. Také se říkávalo, že
zvony odletěly do Říma a nezvonilo se. Hoši
tak chodili s řehtačkami, z toho se odvodil
i jejich název. Jde o pojmenování zvukomalebná. A vystupuje v nich hláska ř nebo r.
Jsou to drndačka, křopačka nebo škrkačka,“
prozradila paní Šimečková.
K Velikonocům patří i specifické pokrmy
jako mazanec. Ten se v některých oblastech
nazývá bochánek, bochníček nebo křehtík.
A proč se mu říká mazanec? Nejspíše to
souvisí se staročeským slovesem mazati. Znamená to hníst, mačkat a zpracovávat těsto rukama. Kromě mazance se na Moravě vyskytují jidáše. Jde o tvar zakrouceného provazu.
„Provaz je to proto, že se na něm Jidáš oběsil,“
zmínila se Šimečková.

KOSTELEC NA HANÉ Velká očekávání a bránice připravené na smích. Tak
vypadal pro mnoho lidí v Kostelci na
Hané úterní podvečer. Mnozí přišli do
sokolovny s očekáváním, Zdeněk Izer se
trvale těší velké popularitě, je všude známý. A na Hané už v minulosti vystupoval.
Překvapení však všechny, kteří téměř zcela zaplnili sokolovnu, „uvítalo“ ještě před
vystoupením. Museli si totiž počkat. Program nakonec začal místo v sedm hodin
až o půl osmé. Remcání však bylo pomálu,
přítomní se i tak dobře bavili.

Michal SOBECKÝ
Půl hodiny po plánovaném začátku se ale
diváci dočkali. Na scénu vyrazil Zdeněk Izer.
A bavil. Od začátku až dokonce. Neotřelá byla
už jen první věta na uvítanou. „Vás je tady jak
rezavých mravenců,“ zahlaholil směrem k publiku. To jej ocenilo hned na úvod smíchem.
A ten se dostavoval pravidelně. Izer zmínil
i dobu koronavirovou, která podobným akcím nepřála. Ani jemu ne. „Přes koronavirus
jsem nabral vlasy a taky jsem zhubnul,“ poukázal na vous a (téměř) atletickou postavu.

Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova,
Město Prostějova mediální partner„ RADIO HANÁ „
pořádají
23. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan 2022
5. Kategorií soutěže:
l. Věk 4 – 7 let včetně
2. Věk 8 – 10 let včetně
4. Věk 13 – 15 let včetně

220406010610

3x foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Velikonoční putování po
nářečích českého jazyka, tak se jmenovala
přednáška, která se uskutečnila v přednáškovém sále prostějovského muzea. Návštěvníci muzea se uplynulý čtvrtek odpoledne naladili na nadcházející Velikonoce.

Do přednáškového sálu prostějovského
muzea přijela přednášet Marta Šimečková
z Dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český. Několik zájemců se tak dozvědělo
zajímavosti a zvláštnosti o našem rodném
jazyce. Posluchači tak už vědí, že existuje
nespočet nářečí. Marta Šimečková všem
prozradila, ve kterých koutech naší republi-

jaký byl kryštof v divadle…
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Šarlota ŠÍNOVÁ
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Foto: Martin Zaoral

3. Věk 11 – 12 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.
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<FGP÷M+\GTDCXKN\CRNP÷PÚU¾NMQUVGNGEMÆUQMQNQXP[Foto: Michal Sobecký
Následně už svůj pořad Na plné coole rozjel.
Na pomoc si vzal i „dědu“, na kterém prezentoval, jak je někdy těžká domluva mezi
lidmi ob generaci. K dobru dal chování lidí
k sobě navzájem v hromadných dopravních
prostředcích. Nebo to, že koupě webkamery
pro prarodiče není vždy výhra. A lidé se smáli
a smáli.
„Show byla povedená, mně se to líbilo. Dost
jsem se řezala,“ mínila jedna z divaček. Například pan Vladimír byl ale kritičtější. „Byl jsem
na Zdeňku Izerovi poprvé. A možná jsem od
toho čekal něco víc. Jsem trošku zklamaný.
Přitom když vidí člověk některé ty bačovské
vtipy v televizi, zasměje se,“ poznamenal pro
Večerník k show, kterou bavič Zdeněk Izer
dělá již pátým rokem.
Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova,
město Prostějov, a mediální partner Rádio Haná
pořádají
17. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Zpívající rodina 2022
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.

22040520586

PŮVODNÍ
reportáž
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0RUDQXGĚWLÅXWRSLO\´YPOëQVNpPQiKRQX Bleší trh se v neděli vrátí
„V tradici vynášení Smrtky chceme
pokračovat,“ ujišťuje Milada Sokolová
PROSTĚJOVObnovená starodávná tradice se do Prostějova vrátila po dlouhých
desetiletích. Smrtka, Morana, Moréna,
Marzana, Mařena nebo Smrtholka. Její
vynášení v podobě slaměných figur oblečených v ženských šatech bylo ústředním
prvkem obnovené tradice, kterou minulé pondělí oživily děti z Prostějova. Nejen
děti tak mohly v režii folklórního souboru Mánes v průvodu z náměstí T. G. Masaryka zamířit do Kolářových sadů, kde
Morana skončila v mlýnském náhonu.

Michal KADLEC

Akce se zúčastnili členové vedení města
s primátorem Františkem Jurou, prvním
náměstkem primátora Jiřím Pospíšilem
a náměstky Jiřím Rozehnalem, Janem Krchňavým, Miladou Sokolovou a Alenou
Raškovou. „Chtěli jsme tuto lidovou tradici vynášení Smrtky obnovit již v roce 2020,
ale z důvodu pandemie covid-19 musela
být o dva roky odložena,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová, která stála za obnovením starodávné tradice v Prostějově. „Utopená Smrtka, kterou vyrobila

" I NII L ? J I LN´ÛÛ
"INIL?JILN´Û

vybraná škola, oficiálně přivítala jarní čas.
Ostatní školy si vyrobily a v průvodu nesly
menší ‚májíčky‘ jako symboly přicházejícího jara. Nesměla chybět ani společná říkanka o utopení Smrtky,“ popsala náměstkyně, které se Večerník zeptal, jak přišla na
nápad přivést tuto lidovou tradici do Prostějova? „Mám velmi ráda knihu od J. Š. Baara Hanýžka a Martínek. Často se k ní vracím a opět jsem narazila na pasáž, kdy děti
vynášely Smrtku. Je v ní krásně popsáno,
jak se zdobila, z čeho byla vyrobena a jak se
děti na tuto událost připravovaly. Nadchlo
mě to, a protože se ve městě stále snažíme
udržovat tradiční akce, přitom připravovat
nové, s kolegyní Vaškovou z Duhy jsme na
přípravě vynášení Smrtky začaly pracovat,“
zareagovala Milada Sokolová, která nelituje
práce při složitých a náročných přípravách akce. „Největší díl práce samozřejmě
odvedla Duha v čele s Pavlou Vaškovou
a samozřejmě Kateřina Piňosová s Malým
Mánesem. Bylo báječné, že krojovaných
dětí bylo tolik, protože velká tíha děti na
akci dopravit a obléknout je leží hlavně na
rodičích, proto i jim patří velký dík. Samo-
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FOTOGALERIE

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

·éCUVPÊM[X[P¾wGPÊ5OTVM[RąKXÊVCNC/KNCFC5QMQNQX¾RąGFDWFQXQWOW\GCRTčXQF
UGRCMX[FCNRąGUP¾O÷UVÊUO÷TGOFQ-QN¾ąQXÚEJUCFč
Foto: Marek Gerhard
zřejmě přítomní byli i hasiči, městská po- žím. Věřím, že v tradici budeme pokračovat
licie a techničtí pracovníci radnice. Všem i za rok. Určitě! Jedině vyšší moc v podobě
velmi děkuji za angažovanost a velmi si této další pandemie nebo jiné srovnatelné pospolupráce cením,“ pravila Sokolová, jež hromy by mohla naše snažení zhatit.“
byla s průběhem pondělní akce náramně Na celou pondělní akci dohlíželi také prospokojena. „Spokojená? Nadšená! Bylo stějovští strážníci. „Smrtka byla utopena
znát, že paní učitelky s dětmi pracovaly, ho- v mlýnském náhonu a oficiálně bylo přivívořily s nimi o vynášení Smrtky, vítání jara táno jaro. Na průvod a celou akci dohlédli
a zvycích s tím spojených. Děti se naučily strážníci, aby vše proběhlo bez jakýchkobásničky, které jsme všichni říkali cestou liv komplikací, pokud bylo zapotřebí, byl
a také následně při vhození Smrtky do i usměrňován silniční provoz,“ uvedl Petr
mlýnského náhonu. Máme v Prostějově Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie
úžasné pedagogy a já si jich nesmírně vá- Prostějov.

jjak
ak ssee vvynášela
ynášeela ssmrtka...
mrtka.....

PROSTĚJOV V polovině loňského července se konal premiérový Bleší a sběratelský trh. Zájem návštěvníků o něj
byl takový, že se jej organizátoři rozhodli během roku hned pětkrát zopakovat.
Na novou tradici navážou i o letošních
Velikonocích. Tentokrát se bude akce
na prostějovské tržnici konat v neděli
17. dubna od 7 do 11 hodin. Zároveň
se již připravuje dalších šest letošních
setkání.
Zatím naposledy se tento Bleší a sběratelský trh konal loni 19. prosince. Stejně
jako ve všech předchozích případech na
něj byl vstup zdarma, část výtěžku z pro-

deje věcí pak byla věnována prostějovské
Charitě.
„Rád bych poděkoval za spoustu skvělých
ohlasů. Na letošní rok jsme připravili hned
sedm dalších přátelských setkání v centru
města,“ informoval za organizátory galerista Jindřich Skácel s tím, že první z nich se
bude konat už nadcházející neděli. „Vstup
bude opět volný, lidé si budou moci zakoupit starožitnosti, staré pohledy, odznaky, historické sklo, obrazy, šperky a další
zajímavé sběratelské předměty,“ navnadil
Skácel.
Záštitu nad akcemi pro letošek převzal prostějovský primátor František Jura. (mls)

.XFKDĆLSHNDĆLFXNU¿ĆL]E\VWĆHWH

Další Restaurant DayMLzYNYÈWQX
PROSTĚJOV Oblíbený Restaurant Day našel své příznivce i v našem městě. Jste-li zdatnými kuchaři, pekaři, ale i labužníky, vězte, že májový Restaurant je na dohled. A vy se do něj můžete začít hlásit!
Uskuteční se v neděli 22. května opět na zahrádce Národního domu v Prostějově. Hlásit se můžete se svými pochutinami již nyní na restaurantdaypv@seznam.cz.
„Je na čase se potkávat, povídat si a seznamovat se a toto je skvělá příležitost,
jak si při příjemném ochutnávání a nakupování vyměnit pár milých slov,“ uvedla
jedna z pořadatelek Milada Sokolová.
Akci, kterou zaštítilo Zdravé město Prostějov, pořádá Okrašlovací spolek města Prostějova a Marky obchůdek Markéty Valentové.
(red)
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O PROHLÍDKU NÁRODNÍHO DOMU BYL ENORMNÍ ZÁJEM

František Tabery provedl návštěvníky divadlem i spolkovou částí

PROSTĚJOV V rámci celonárodně vyhlášené
akce Brány památek dokořán, do které se tradičně zapojilo také statutární město Prostějov,
se uplynulou sobotu dopoledne uskutečnil díl
druhý. Po výstupu do věže prostějovské radnice si zájemci mohli hodně zblízka prohlédnout
interiér naší secesní chlouby Národního domu.
O prohlídku, která byla zahájena v sobotu hodinu před polednem, byl ze strany veřejnosti
enormní zájem. Při podobných akcích se běžně
počítá se dvěma desítkami příchozích, v sobotu
se jich v Národním domě sešel dvojnásobek!

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Michal KADLEC
Návštěvníky akce přivítal ve vstupní hale František Tabery, vedoucí technického úseku Městského divadla v Prostějově. Byl to právě on, kdo bezmála dvě hodiny trvající
komentovanou prohlídku vedl a na čtyři desítky lidí poutavým způsobem vtáhl do historie Národního domu, jeho ar-

chitektury a ve svém výkladu přidával spoustu zajímavostí
a perliček. „Jsem velice mile překvapen dnešní obrovskou
návštěvností,“ přivítal Večerník František Tabery, který za
nepřítomnou ředitelku Hanu Maršálkovou převzal roli provázejícího. „Návštěvníci dnes uvidí vestibul, hlediště i jeviště divadla, což je vždycky pro většinu lidí obrovský zážitek.
Nikdy jindy totiž podobnou možnost nemají. A pokud
bude zájem, určitě rád povykládám o zákulisí divadla i jeho
technickém zázemí. Co se týká architektonické části, určitě rád všechny zavedu do Kyselových salonků, které jsou
perlou celého Národního domu. Především díky originálnímu nábytku a ručně malovaným stěnám. Poté projdeme
spolkovou částí Národního domu, uvidíme přednáškový
sál, modrý, červený i zelený salonek a závěr prohlídky bude
ve zkušebně pěveckého sboru Orlice,“ referoval Večerníku
František Tabery.
Návštěvníkům sobotních komentovaných prohlídek v Národním domě se dvě hodiny strávené ve společnosti Františka Taberyho náramně líbily. „Přiznám se, třeba na jevišti
divadla jsem byla úplně poprvé v životě. Dozvěděla jsem
se navíc spoustu věcí o celé architektuře Národního domu,
manželech Vojáčkových, architektu Kotěrovi a dalších významných osobnostech, bez kterých by Národní dům nikdy
postaven nebyl. Byly to hodně zajímavé chvíle a odnáším
si spoustu zážitků,“ sdělila Večerníku Jitka Balážová, jedna
z účastnic sobotní prohlídky Národního domu v Prostějově.
iÆH FKXCFGNPÊEJ VGEJPKMč (TCPVKwGM 6CDGT[ WXÊVCN ×éCUVPÊM[
RTQJNÊFM[0¾TQFPÊJQFQOWCRQWVCX÷LKOX[RT¾X÷NPGLGPQJKU
VQTKKVQJQVQUGEGUPÊJQUMXQUVW
Foto: Michal Kadlec
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ũŽǀƐŬĠŚŽŬƵůƚƵƌŶşŚŽůĠƚĂ͕ũƐŽƵǀũĞũşƌĞǎŝŝ͘͞
WĞƌŶƓƚĞũŶŽǀĠ ďƵĚŽƵ ƌŽǀŶĢǎ ŚůĂǀŶşŵ ƚĠŵĂƚĞŵ
ƚĂŬĠďĢŚĞŵdƌĂĚŝēŶşŚŽŵĢƐƚƐŬĠŚŽƉůĞƐƵǀWƌŽƐƚĢͲ
ũŽǀĢ͕ŬƚĞƌǉƵǎƐĞŶĞǌĂĚƌǎŝƚĞůŶĢďůşǎşͣ͘^ĂŵŽǌƎĞũŵĢ͊
ŽďĂƌĞŶĞƐĂŶĐĞĂWĞƌŶƓƚĞũŶƽďƵĚĞŚůĂǀŶşŵƚĠŵĂͲ
ƚĞŵĐĞůĠŚŽƉůĞƐƵ͕ŬƚĞƌǉƐĞƵƐŬƵƚĞēŶşƚƎŝĂĚǀĂĐĄƚĠŚŽ
ĚƵďŶĂ͘dĞŶƚŽŬƌĄƚƐĞŽƉĢƚŵĄŵĞŶĂēƚĢƓŝƚ͕ĐĞůĠŽƐůĂͲ
ǀǇƐƉŽũƵũĞƐƉĞĐŝĄůŶşůŽŐŽĂŶĂŶĄǀƓƚĢǀŶşŬǇēĞŬĄƎĂĚĂ
ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚƉƎĞŬǀĂƉĞŶş͊EĞŶĞĐŚƚĞƐŝƉůĞƐƵũşƚ͕͞ǌǀĞ
ŶĄŵĢƐƚŬǇŶĢƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠŚŽƉƌŝŵĄƚŽƌĂ͘
ĞůŬĞŵ ůŽŐŝĐŬǇ ƐĞ ǀĢƚƓŝŶĂ ĂŬĐŝ ŬŽŶĄ ŶĂ ǌĄŵŬƵ
ŶĂWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŵŶĄŵĢƐƚş͕ĐŽǎďǇůĂƵƌēŝƚĢƐƉƌĄǀͲ
ŶĄǀŽůďĂͣ͘dŽďĞǌƉŽĐŚǇďǇ͘:ŝǎǌŵşŶĢŶĠĐĞůŽĚĞŶŶş
ŽƐůĂǀǇƉƌŽďĢŚŶŽƵƉƌĄǀĢǀƐŽďŽƚƵϮϯ͘ĚƵďŶĂƉƌĄͲ
ǀĢŬŽůĞŵWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŚŽǌĄŵŬƵĂǀǇǀƌĐŚŽůşŵĢƐƚͲ
ƐŬǉŵƉůĞƐĞŵ͘ĞŬĄŶĄƐŝŶĢŬŽůŝŬŬŽŵĞŶƚŽǀĂŶǉĐŚ
ƉƌŽŚůşĚĞŬēŝǀǇƐƚŽƵƉĞŶşhaŬǇŶĂŶĄĚǀŽƎşǌĄŵŬƵ͘
ZƽǌŶĠƉƎĞĚŶĄƓŬǇŽWĞƌŶƓƚĞũŶĞĐŚƐĞďƵĚŽƵŬŽŶĂƚ
ŝǀƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀĠŵƐĄůĞEĄƌŽĚŶşŚŽĚŽŵƵēŝŬŶŝŚŽǀͲ
ŶĢ͕͞ƐŽƵŚůĂƐş^ŽŬŽůŽǀĄͣ͘KƐŽďŶĢƐĞŶĞũǀşĐĞƚĢƓşŵ
ŶĂ ŵĢƐƚƐŬǉ ƉůĞƐ͘ ^ůĂǀŶŽƐƚŶş ǌĂŚĄũĞŶş ƉƌŽďĢŚŶĞ
ǀ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠŵ ĚƵĐŚƵ͕ ēĞŬĄ ŶĄƐ ƎĂĚĂ ŶĞŽďǀǇŬůǉĐŚ
ďŽĚƽƉƌŽŐƌĂŵƵ͕ƌĞŶĞƐĂŶēŶşƚĂŶĐĞ͕ƓĞƌŵşƎƐŬĠƐŽƵͲ
ďŽũĞ͕ĂůĞƉƎşƚŽŵĞŶďƵĚĞŝƌĞŶĞƐĂŶēŶşŝƚĂůƐŬǉŵĂůşƎ
ĂƐĂŵŽǌƎĞũŵĢĨŽƚŽŬŽƵƚĞŬƐWĞƌŶƓƚĞũŶǇ͘WĞǀŶĢǀĢͲ
Ǝşŵ͕ǎĞƐŝƚƵƚŽƵĚĄůŽƐƚ͕ƐƚĞũŶĢũĂŬŽĐĞůŽĚĞŶŶşŽƐůĂǀǇ
ŬŽůĞŵƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠŚŽǌĄŵŬƵŶĞŶĞĐŚĂũşWƌŽƐƚĢũŽͲ
ǀĂŶĠƵƚĠĐƚ͕͞ũĞƉƎĞƐǀĢĚēĞŶĂŶĄŵĢƐƚŬǇŶĢƉƌŝŵĄƚŽͲ
ƌĂƐƚĂƚƵƚĄƌŶşŚŽŵĢƐƚĂWƌŽƐƚĢũŽǀĂ͘
ͣdĢƓşŵƐĞ͕ǎĞƐĞǌŶŽǀƵƉŽƚŬĄŵĞƐŽďēĂŶǇǀƉƌŽƐƚĢͲ
ũŽǀƐŬǉĐŚƵůŝĐşĐŚĂǀǇŶĂŚƌĂĚşŵĞƐŝĂŬĐĞ͕ŬƚĞƌĠũƐŵĞ
ǀƉŽƐůĞĚŶşĐŚĚǀŽƵůĞƚĞĐŚŵƵƐĞůŝǌƌƵƓŝƚēŝŽŵĞǌŝƚ͕͞
ǀǌŬĄǌĂůƉƌŝŵĄƚŽƌ&ƌĂŶƚŝƓĞŬ:ƵƌĂ͘
;ƉƌͿ
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Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „FLORA“.
Zavolat svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo
582 333 433 či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo 608 960 042,
případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do čtvrtka 14. dubna
do 12:00 hodin. Jména výherců budou zveřejněna
v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Správnou odpověď naleznete
na oficiálních stránkách Flory Olomouc.

a) koloběh vody v přírodě
b) koloběh života

CO ZNÁZORNÍ HLAVNÍ EXPOZICE
S NÁZVEM KVĚTY A SVĚTY?

6287¨l1©27=.$=1©

Vstupenku na Floru Olomouc získá
hned deset vylosovaných šťastlivců.

let starých bonsají či oblíbené zahradnické trhy. Pokud patříte mezi
nadšence jarní Flory, máte nyní jedinečnou šanci získat vstupenku.

Prostějovský teamwork sice doma Největší svátek květin se vrací. Od 21. do 24. dubna se na Výstavišti Flora Olomouc po dvouleté odmlce koná proslulá květinová
zahradnická výstava Flora Olomouc. Letos na jaře se uskuteční
těsně prohrál, ale pak už podruhé as podtitulem
Květy a světy. Součástí bohatého programu je kromě
expozice v pavilonu A či prezentace Českého zahrádkářského
vyplenil Duklu a senzaci má na dosahhlavní
svazu také v evropském měřítku ojedinělá výstava vzácných stovky

WZK^d :Ks>ĞƚŽƓŶşƌŽŬũĞǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢǌĂƐǀĢĐĞŶ ƉƌŽŐƌĂŵŽƐůĂǀͣ͘sŵŝŶƵůĠŵƌŽĐĞũƐĞŵēĞƚůĂŽǀǉͲ
ǀǌƉŽŵşŶŬĄŵŶĂƓůĞĐŚƚŝĐŬǉƌŽĚWĞƌŶƓƚĞũŶƽ͘ŶŽ͕ ƐƚĂǀĢƉƌŽďşŚĂũşĐşǀWĂƌĚƵďŝĐşĐŚʹWĞƌŶƓƚĞũŶƐŬĠǎĞŶǇ
ƉƌĄǀĢƉƎĞĚϱϬϬůĞƚǇǀƌŽĐĞϭϱϮϮƐĞƚĞŶƚŽƐůĂǀŶǉ ĂǀƌŽƉĂ͘,ŽǀŽƎŝůĂũƐĞŵŽŶşƐĞǌĄƐƚƵƉĐĞŵDƵǌĞĂ
ĞǀƌŽƉƐŬǉƌŽĚŽďũĞǀŝůƉŽƉƌǀĠǀŶĂƓĞŵŵĢƐƚĢ͕ŬĚǇ Ă 'ĂůĞƌŝĞ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ ƉĂŶĞŵ ,ŽƌĄŬĞŵ͕ Ă ƚĞŶ
ƐŝǌĂēĂůƐƚĂǀĢƚƐǀƽũǌĄŵĞŬŶĂĚŶĞƓŶşŵWĞƌŶƓƚǉŶͲ ŶĄƐůĞĚŶĢĚŽŚŽĚůũĞũşǌĂƉƽũēĞŶşĚŽWƌŽƐƚĢũŽǀĂ͘WƎŝ
ƐŬĠŵŶĄŵĢƐƚş͘WĞƌŶƓƚĞũŶŽǀĠƉĂŬǀŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚ ŚůĞĚĄŶş ďůŝǎƓşĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂĐş ũƐĞŵ ŶĂƌĂǌŝůĂ ŶĂ ƷĚĂũ͕
ƐƚŽůĞƚşĐŚ ǀǉǌŶĂŵŶĢ ƉƎŝƐƉĢůŝ ŬĞ ƐƉŽůĞēĞŶƐŬĠŵƵ ǎĞƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬǉǌĄŵĞŬďǇůǀǇƐƚĂǀĢŶǀůĞƚĞĐŚϭϱϮϮ
ŝ ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĠŵƵ ƌŽǌŵĂĐŚƵ WƌŽƐƚĢũŽǀĂ͘ ĞůĠ ĂǎϭϱϮϲ͕ĂĚŽƓůŽŵŝ͕ǎĞũĞƚŽďĄũĞēŶǉĐŚƉĢƚƐĞƚůĞƚ͕
ŵĢƐƚŽƐŝƚĂŬůĞƚŽƐŽƉƌĂǀĚƵǀĞǀĞůŬĠŵƉƎŝƉŽŵşŶĄ ƚĞĚǇǀŚŽĚŶǉĐŚƉƌŽŽƐůĂǀƵƚĠƚŽƵĚĄůŽƐƚŝ͕͞ǀƌĄƚŝůĂƐĞ
ϱϬϬ͘ǀǉƌŽēşǌĚĞũƓşƉƽƐŽďĞŶşƚŽŚŽƚŽƌŽĚƵĂǀĞĚĞŶş ĚŽůŽŸƐŬĠŚŽƌŽŬƵŶĄŵĢƐƚŬǇŶĢƉƌŝŵĄƚŽƌĂ͘
ŵĂŐŝƐƚƌĄƚƵƉƎŝƉƌĂǀŝůŽŽĚďƎĞǌŶĂĂǎĚŽůŝƐƚŽƉĂĚƵ
ŚŶĞĚ ŶĢŬŽůŝŬ ƐůĂǀŶŽƐƚŶşĐŚ ĂŬĐş͕ ƉƎĞĚŶĄƓĞŬ͕ ǀǉͲ
ƐƚĂǀ͕ŽƐůĂǀĄŵǀǉƌŽēşďƵĚĞƉůŶĢǌĂƐǀĢĐĞŶŝůĞƚŽƓŶş
aneb názor
dƌĂĚŝēŶşŵĢƐƚƐŬǉƉůĞƐ͘
Jak to vidí
hǎ ƉƎĞĚŵŝŶƵůǉ ƚǉĚĞŶ ďǇůĂ ǀ ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠŵ
SimonyŵƵͲ
BAJUSZ
.$3,71.$
ǌĞƵǌĂŚĄũĞŶĂǀǉƐƚĂǀĂWĞƌŶƓƚĞũŶƐŬĠǎĞŶǇĂǀƌŽƉĂ͕
ŬƚĞƌĄƐǇŵďŽůŝĐŬǇŶĂēĂůĂĐĞůŽƌŽēŶşŽƐůĂǀǇ͘EĞũǀĢƚƓş
ǌĄƐůƵŚƵŶĂƉƎşƉƌĂǀĄĐŚŽƐůĂǀϱϬϬ͘ǀǉƌŽēşƉƽƐŽďĞŶş
WĞƌŶƓƚĞũŶƽ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ ŵĄ ďĞǌĞƐƉŽƌƵ ŶĄŵĢƐƚͲ
ŬǇŶĢ ƉƌŝŵĄƚŽƌĂ ƉƌŽ ŬƵůƚƵƌƵ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ DŝůĂĚĂ
^ŽŬŽůŽǀĄ͕ŬƚĞƌĄƐƚĄůĂƵǌƌŽĚƵĐĞůŽƌŽēŶşŚŽƉƌŽŐƌĂͲ
ŵƵ͘:ĂŬ ƉŽƚǀƌǌƵũĞ͕ ƉƌĄǀĢ WĞƌŶƓƚĞũŶŽǀĠ ƐĞŚƌĄůŝ ǀĞ
ǀǉǀŽũŝWƌŽƐƚĢũŽǀĂŽďƌŽǀƐŬŽƵƌŽůŝ͘
ͣ:ĂŬũƐŵĞƐĞŵŽŚůŝĚŽǌǀĢĚĢƚŝǌǀǉŬůĂĚƵŶĞĚĄǀŶŽ
ƉƌŽďĢŚůĠǀĞƌŶŝƐĄǎĞǀDƵǌĞƵĂŐĂůĞƌŝŝǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕
ũĞĚŶĂůŽ ƐĞ Ž ƓůĞĐŚƚŝĐŬǉ ƌŽĚ͕ ŬƚĞƌǉ ǌĄƐĂĚŶĢ ŽǀůŝǀͲ
Ŷŝů ƉŽĚŽďƵ ŶĂƓĞŚŽ ŵĢƐƚĂ͘ WĞƌŶƓƚĞũŶŽǀĠ ƐƉŽůƵ
Ɛ ZŽǎŵďĞƌŬǇ ƉĂƚƎŝůŝ Ŭ ŶĞũŵŽĐŶĢũƓşŵ ƌŽĚƽŵ ǌĞŵş
<ŽƌƵŶǇēĞƐŬĠ͊ůĞŶĞďƵĚƵƉƌŽǌƌĂǌŽǀĂƚǀşĐ͕ƚŽǀƓĞ
ƐĞĚŽǌǀşŵĞǌƉƎĞĚŶĄƓĞŬĂŬŽŵĞŶƚŽǀĂŶǉĐŚƉƌŽŚůşͲ
ĚĞŬǌĞǎŝǀŽƚĂƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬǉĐŚWĞƌŶƓƚĞũŶƽ͕͞ƵƐŵĄůĂ 0¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC/KNCFC5QMQNQX¾\CJ¾LKNCPGF¾X
ƐĞDŝůĂĚĂ^ŽŬŽůŽǀĄ͘:ĂŬǀƚĠƚŽƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝĚŽĚĂůĂ͕ PQRTXPÊCMEKQUNCXMVGTQWD[NCXÚUVCXCXRTQUV÷LQXUMÆO
Foto: Michal Kadlec
ƌŽŬϭϱϮϮďǇůƉƌŽŶĂƓĞŵĢƐƚŽǌůŽŵŽǀǉͣ͘WůƵŵůŽǀͲ OW\GW2GTPwVGLPUMÆåGP[
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22040610587

české špičky a útočí na účast v extraligovém finále. Navíc již nějakou dobu
neplatí pro fandy žádná omezení, díky
čemuž se jimi Národní sportovní centrum PV opakovaně plní při domácích
zápasech.
Na druhé střetnutí semifinálové série
proti Dukle byla hala plná naprosto,
volná místa na tribuně by se hledala jen těžko. Zákonitě tak panovala
výborná a pořádně hlučná kulisa.
Chybělo jediné, ve strhující bitvě Severočešky udolat, tím přidat druhé
vítězství a přiblížit se duelům o zlato.
„Bylo to krásné utkání v parádní atmosféře. Jen škoda, že jej holky ne(QVQ4CFGM8¾ÿC
dotáhly do úspěšného konce, chy- (CPQWwMQXUMÚMQVGN8-2TQUV÷LQXXCMEK
běl kousek. Na druhou stranu jsou a že teď hraje fakt skvěle,“ nechal se din při čtvrtém semifinále to bude
všichni šťastní, jak se náš mančaft slyšet jeden z věrných fanoušků VK. v prostějovském NSC zase pořádný
dokázal během ročníku zlepšovat V úterý 12. dubna od 18.00 ho- rachot!
(son)

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

jako my. My jsme zkazily hrozně moc
podání a často chybovaly i v útoku,
v tom byl dost velký rozdíl mezi námi
a Duklou.“
yy Přesto jste podlehly jen těsně
2:3. Spočívá v tom naděje do dalšího průběhu série?
„Přesně tak. Když zlepšíme servis
a nebudeme dělat tak moc chyb, určitě
můžeme Liberec zase porazit. Podobně jako v prvním utkání venku.“
yy Nakolik složité bylo pro vás
zapojit se do tak těžkého boje až
v jeho pokročilé fázi?
„Úplně jednoduché to není, ale člověk
nad tím nesmí moc přemýšlet a musí
se snažit na hřišti dělat maximum.
Nejdřív jsem chvíli překonávala nervozitu, pak ze mě postupně opadla,
holky mi pomohly hlavně na přihrávce. A s přibývajícím časem jsem se cítila pořád líp. Myslím, že celkově docela
dobrý.“ (úsměv)

PROSTĚJOV Nečekanou hrdinku mohl mít druhý mač série mezi
Hanačkami a Severočeškami. Mladá smečařka a odchovankyně
Prostějova Pavla Meidlová (na snímku) do něj naskočila z lavičky
během třetí sady, aby v sestavě nečekaně vydržela až do konce
střetnutí. Nevedla si vůbec špatně, právě naopak. Jejímu osobnímu minipříběhu však chyběla vítězná pointa.

yy A herně?
„Taky je to samozřejmě o dost lepší, než
když jsem se vracela. Na druhou stranu
mám pořád rezervy, na kterých se snažím pracovat, abych se dál posouvala
herně nahoru. Rozhodně se teď cítím
po volejbalové stránce o hodně jistější,
po roce a půl přestávky byl ten návrat
docela rychlý. Nejdůležitější je, abych
byla schopná týmu pomoct, když bude
potřeba. A abychom společně zabojovaly o postup do finále extraligy.“
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yy Před prosincovým návratem do
Prostějova jste měla velice dlouhou
volejbalovou pauzu. Můžete trochu
popsat svůj comeback do vrcholového sportu?
„Ze začátku se mi chtělo na každém tréninku zvracet. (směje se) Moje fyzička
byla po roce a půl fakt špatná, ale s naší
kondiční trenérkou Soli jsem se do
toho postupně dostávala, kondici zlepšovala. Teď už ji mám mnohem lepší,
cítím se dobře.“

Pavla Meidlová po druhém semifinále:

PROSTĚJOV Opravdový volejbalový boom prožívá znovu po letech
Prostějov. Ženy VK postoupily přes
Ostravu do semifinále UNIQA extraligy ČR a v něm svádějí srdnatý
boj s favorizovanými obhájkyněmi
titulu z Liberce. Vydatně je při tom
podporují nadšení i patřičně bouřliví příznivci.
Minulá sezóna byla pro hanácký tým
hodně složitá. Kvůli koronavirovým
opatřením vůbec nesměli do hlediště
diváci, volejbalistkám vékáčka se navíc nedařilo a obsadily až sedmé místo
v konečném pořadí. Toto trápení je
však už nyní jen nepříjemnou vzpomínkou, minulostí překrytou současnou euforií.
Prostějovanky zase předvádějí špičkové výkony, míří zpět do absolutní

KP juniorek: støíbro a bronz

Prostějov (son) – Minulostí už je také krajský přebor kadetek 2021/22. I v něm bojovaly mládežnické volejbalistky obou místních
klubů, ovšem ve věkové kategorii U17 si nevedly natolik úspěšně jako mezi juniorkami.
Dlouhodobě kvalitnější výkonnost prokazovaly kadetky TJ OP Prostějov, jež finišovaly
sedmi výhrami z osmi duelů. Šumperk smetly 3:0 (11, 16, 13) a 3:0 (16, 13, 8), na půdě
Přerova B uspěly 1:3 (16, -11, -17, -18) a 2:3
(20, -23, 24, -14, -9) z pohledu domácích,
proti VAM Olomouc hrály 1:3 (-23, 22, -19,
-17) a 3:1 (20, 20, -23, 20), Mohelnici nedaly
venku žádnou šanci poměrem 0:3 (-14, -13,
-10) a 0:3 (-20, -18, -15). Dohromady to znamenalo třetí místo ve výsledné tabulce.
Co kadetky VK Prostějov B? Těm to šlo
o poznání méně, ze závěrečných tří dvoukol
nevzaly Uničovu, Šumperku i Přerovu B ani
jeden set. Bodovaly pouze kontumačními
výhrami nad Mohelnicí a obsadily tak předposlední osmou příčku.
Krajský přebor kadetek 2021/22 – konečné pořadí: 1. Žichlínek 87, 2. Kojetín 75, 3.
TJ OP Prostějov 68, 4. Uničov 60, 5. VAM
Olomouc 53, 6. Přerov B 35, 7. Šumperk 31,
8. VK Prostějov B 21, 9. Mohelnice -1.

KP kadetek: tøetí a osmé místo

Prostějov (son) – V závěrečných kolech
krajského přeboru juniorek 2021/22 mohly
mladé volejbalistky TJ OP Prostějov ještě teoreticky zaútočit na vedoucí příčku VAM Olomouc a tím na postup do kvalifikace o příští
ročník 1. ligy ČR U20. Tato možnost se však
rozplynula. Tým ópéčka totiž v přímém
souboji právě s VAM podlehl doma tomuto
favoritovi 2:3 (-18, 15, 9, -21, -12) a 0:3 (-24,
-25, -19), přitom jej potřeboval dvakrát porazit. Nicméně první vzájemný duel se vyvíjel
dost slibně, když svěřenkyně Ladislava Sypka
vedly 2:1 na sety a třetí část navíc ovládly jednociferně 25:9! Leč od té chvíle nezískaly už
ani sadu, což platilo také pro odvetu. A v konečném pořadí KP se musely spokojit se stříbrem za druhou pozici.
Hned pod nimi třetí se umístily juniorky VK
Prostějov B, které na úplný závěr sezóny dokázaly výběr olomoucké Volejbalové akademie
mládeže zdolat 3:1 (22, 12, -22, 20) a 3:2 (22,
21, -16, -21, 15). Na víc než potvrzení bronzového postu to ale v celkovém součtu nestačilo.
Krajský přebor juniorek 2021/22 – konečné pořadí: 1. VAM Olomouc 49, 2. TJ
OP Prostějov 43, 3. VK Prostějov B 39, 4.
Šumperk 26, 5. Kojetín 15, 6. Přerov B 6.

ství. Dva setboly odvrátily (25:24, 26:25),
samy druhý využily – 26:28 a 0:1.
Zkraje druhé části navíc skvěle zaservírovala Karin Šunderlíková, což pomohlo
k obratu z 2:1 na 2:5. Aby okamžitě odpověděla tímtéž Nikola Kvapilová - 5:5. Duel
klasicky probíhal dost nahoru – dolů, a to
oboustranně. Herně vydařeným úsekem
tato houpačka vylétla do prostějovské výše
(ze 7:7 na 8:12), vékáčko zde působilo
velmi kompaktně. Jenže ani libereckou
kvalitu nešlo opomenout, ta se prosadila
zanedlouho (z 10:14 na 13:14). Odvíjel
se prostě lítý boj o každou výměnu, a proto
zamrzela dvě zkažená podání za sebou za
situace, kdy moravská parta měla viditelně navrch - 14:17 a 16:19). Dukla takové

Karolína Fričová a Šunderlíková, zakončením řádila zejména prvně jmenovaná
střeďačka. Čadovy svěřenkyně tudíž držely
krok (6:5, 10:9) a uměly zareagovat i na
nový atak protivnic bleskovým zlikvidováním tříbodového manka z 12:9 na 12:12.
Pak dala dvě bomby smečovaným podáním naše slovenská univerzálka, skóre se
tedy změnilo v příznivé 13:15. Kolektiv kapitánky Simony Bajusz poté mírný náskok
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zaváhání bryskně potrestala srovnáním na
19:19, přetahovaná pokračovala. Znovu to
byly nervy (21:21, 22:23) a tentokrát těsnou koncovku lépe zvládly favoritky třemi
posledními body v řadě – 25:23 a 1:1.
Brzy po startu třetího dílu udeřila ostrou
plachtou zpoza zadní čáry Petra Kojdová,
jež domácí táhla společně s N. Kvapilovou
(z3:3na6:3).ZaVKčastějiskórovalyhned
čtyři plejerky Raquel Löff, Klára Faltínová,

vysoce kvalitní, ba přímo heroický výkon,
samozřejmě vyjma občasných výkyvů. Jeden poměrně velký přišel uprostřed čtvrté
periody, kde podještědský soubor zatlačil při servisu Kojdové a otočil z 8:10 na
12:10. Přesto infarktová řežba neustávala,
lvice z hanácké roviny fáraly na maximum
- 13:14. A dočkaly se za to sladce vítězné
odměny, protože úplný závěr od remízy
17:17 odehrály fantasticky – 23:25 a 1:3!!!
(son)

/,%25*/©.sKODYQÉWUHQÅU'XNO\/LEHUHF
„Myslím si, že utkání děvčata odmakala ve všech směrech. Rozhodující byl náš útok. Lobovat ve
třech koncovkách a udělat zbytečné chyby, to se prostě neodpouští. Po dvacítce do každého míče
musíme jít naplno v útoku, zde se rozhoduje o tom, kdo ty dobře rozehrané závěry získá. Ostatně
všechny koncovky byly o pouhé dva body.“
0,526/$9¤$'$sWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„Bylo to oboustranně výborné utkání, které mělo vysoké parametry po všech stránkách. I při
velké vyrovnanosti jsme se drželi většinu času trochu nad Libercem, což nám pomáhalo. Holky
kvalitně útočily, zejména Raquel Löff se dařilo skvěle a odvedla špičkový výkon. Musím však
vyzvednout perfektní týmovou práci celého mančaftu.“
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dvakrát ztratil (z 15:17 na 17:17, z 18:20 na
20:20), vzápětí si jej vzal zpět (21:23), okamžitě zase panoval nerozhodný stav 23:23.
Až obrovskou bitvu dílčím způsobem rozsekl výtečný finiš hostů – 23:25 a 1:2!
Ještě víc než v předchozích střetnutích série se hrál strhující volejbal doslova na krev,
každý chvilku tahal pilku - 2:4, 5:4, 5:7, 8:8
a 8:10. Celý mančaft Prostějova odváděl

QÑFJI@HPÜKJ?MPC½),2-&),
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:1, 2:1, 5:2, 7:4,
7:6, 8:8, 11:10, 11:12, 12:15, 13:18, 18:18,
19:19, 19:21, 21:21, 23:24, 25:24, 26:25,
26:28. Druhý set: 2:1, 2:5, 5:5, 7:7, 7:9, 8:12,
10:14, 13:14, 14:17, 16:19, 19:19, 22:23,
25:23. Třetí set: 0:1, 2:1, 3:3, 6:3, 6:5, 10:9,
12:9, 12:12, 13:15, 15:17, 17:17, 17:19, 18:20,
20:20, 21:21, 21:23, 23:23, 23:25. Čtvrtý set:
2:2, 2:4, 5:4, 5:7, 8:8, 8:10, 12:10, 12:12, 13:14,
17:17, 17:19, 18:21, 20:23, 22:23, 23:25.

RYCHLÝ

Ví se, že slovenská univerzálka prostějovského týmu Karin Šunderlíková je hráčka typu buď a nebo.
Jasně to potvrdilo úterní druhé
semifinále, kdy sice zaznamenala
výborných třicet bodů, ale zároveň
udělala patnáct chyb (osm v útoku
a sedm na podání)...

9(ÿ(5NÍK
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LIBEREC, PROSTĚJOV Jen těžko
mohlo být třetí utkání semifinálové
série UNIQA extraligy žen, v níž proti
sobě stojí volejbalistky Liberce a Prostějova, ještě víc vyrovnané či dramatické. Bouřliví fanoušci sledovali ohromnou sportovní řežbu, svým perfektním
povzbuzováním ji ještě umocňovali,
všechny sety dopadly nejtěsnějším
výsledkem. A protože tři ze čtyř o fous
vydřely bojovnice vékáčka, odvezly
z metropole severních Čech nesmírně
cenný triumf znamenající jejich opakovaně nabyté zápasové vedení!
Začátek měly lepší Severočešky, byly přesnější i důraznější - 5:2. Od stavu 7:4 však
hostující tým zkvalitnil jak útok, tak obranu
a rychle se dotáhl - 8:8. Zanedlouho šel
do vedení 11:12, vzápětí dokonce 13:18.
Výborně totiž podával i blokoval, vybíral
těžké balóny v poli, soupeřky náhle působily zcela bezradně. Ne však trvale, neboť
hned odpověděly svým vlastním náporem
při účinném servisu Anheliny Dubianske
- 18:18. V tu dobu Hanačkám odešla přihrávka, čímž se ale nenechaly rozhodit a ve
vzrušujícím závěru urvaly zahajovací děj-
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yy Vy už jste prostřídávala v minulých duelech, ale vždy jen krátce.
Překvapil vás tak dlouhý pobyt na
hřišti?
„Určitě jsem byla nervózní, šlo o hodně důležitý zápas. Snažila jsem se do
toho dát co nejvíc, trenér mě už nechal
v sestavě a s holkama jsme bojovaly
o vítězství. Nakonec nám to uteklo
o kousek, což je škoda.“
yy Hrála se hodně vyrovnaná bitva.
-#/2Ąªi6ö
Byl přesto Liberec v něčem kon2.#;1((5'/+(+0.'
krétním lepší?
 \¾RCU[ PGF÷NG  FWDPC  „Myslím, že soupeřky to výborně udrJQFKP &WMNC .KDGTGE t 8- 2TQUV÷LQX žely na přihrávce, kde často přijímaly
-2$TPQt721NQOQWE
jen ve dvou. A nedělaly tolik chyb
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1UVCVPÊ XÚUNGFM[  \¾RCUč &WMNC
.KDGTGE t 6, 5QMQN (TÚFGM/ÊUVGM
  5VCXUÆTKG NejXÊEG DQFč 0GéCUQX¾  -XCRKNQX¾
iWNEQX¾t*CF¾éMQX¾&KCVMQX¾
7NWODGNCUJXKNK* 28-1N[OR2TC
JCt-2$TPQ  
5VCXUÆTKG0GLXÊEGDQFč-QR¾
éQX¾-CNJQWUQX¾$TCPEWUM¾
t$WMQXUM¾,GNÊPMQX¾*TWwGEM¾
* iGNO[$TPQt721NQOQWE
     5VCX UÆTKG 
0GLXÊEGDQFč/KM[UMQX¾2NWJCąQ
X¾iKTčéMQX¾t5KNXC*GTFQ
X¾$NCPEQ
1UVCVPÊ XÚUNGFM[  \¾RCUč: 6,
5QMQN (TÚFGM/ÊUVGM t &WMNC .K
DGTGE      -QPGéPÚ
UVCX UÆTKG  0GLXÊEG DQFč
*CF¾éMQX¾  &KCVMQX¾ C iPGNN[QX¾
t0QX¾-QLFQX¾$CTVQwQX¾
 * -2 $TPQ t 28- 1N[OR 2TCJC
  -QPGéPÚUVCXUÆ
TKG0GLXÊEGDQFč-QWNKUKCPK
2CXNKEQX¾  /QTGPQ  t -QR¾éQX¾
-CNJQWUQX¾iKO¾ÿQX¾* 72
1NQOQWE t iGNO[ $TPQ  
   -QPGéPÚ UVCX UÆTKG 
0GLXÊEG DQFč 5KNXC  *GTFQX¾
 iGRGNQX¾  t iKTčéMQX¾  -Q
O¾TMQX¾C/KM[UMQX¾
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ustáli tři vypjaté koncovky setů, když
všechny čtyři rozhodoval právě až závěr. Zvítězit v takové bitvě venku má
hodně vysokou cenu,“ zdůraznil prostějovský trenér. „Teď jsme jeli už více
než týden v kuse, takže na neděli dostaly holky zasloužené volno k odpočinku i vypnutí od stresu. Série proti
Dukle je velmi náročná, děvčata do
toho dávají absolutně vše, každý zápas
je stojí hromadu sil. Ale od pondělí se
zase vracíme do zápřahu. Dopoledne
si dáme rozbor u videa, odpoledne
trénink. A v úterý půjdeme doma
rozhodnout,“ nastínil Miroslav Čada
prostý plán.

www.vecernikpv.cz

klikni na
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VOLEJBAL

Nejzajímavější na této ne tak dávné historii je, kdo za oba kolektivy nastupoval.
Severočešky totiž měly na nahrávce Simonu Kopeckou (dívčí příjmení Bajusz),
tehdejší měření sil podstupovaly i blokařka Kateřina Kohoutová a libero Veronika
Dostálová. Na prostějovské straně stály
Petra Kojdová a Lucie Nová, současné
smečařky libereckého družstva. A pod
vedením hlavního trenéra Lubomíra
Petráše mančaft VK táhly univerzálka
Helena Horká s bulharskou střeďačkou
Veronikou Bezhandolskou, v základní
sestavě pravidelně nastupovaly klubové
odchovankyně Michaela Zatloukalová
s Terezou Slavíkovou a občas naskakovala tehdy mladičká nahrávačka Klára
Dvořáčková, která jako jediná zůstala na
soupisce vékáčka až dosud.
Teď je opravdu mnohé úplně jinak, přesto
i dost věcí podobných včetně zápasového
vedení moravské ekipy 2:1. Jak momentální série nakonec dopadne?

2l,/<9=320©1.<1$7´,52.<67$5¥6(0,),1/(

Prostějovské volejbalistky se s těmi libereckými v semifinále UNIQA extraligy
ČR už jednou střetly. Stalo se před třemi
lety – a je logické, že kdo má dobrou paměť, musel si na tuto dramatickou sérii
nyní vzpomenout.
Tenkrát měla úplně jiný průběh než
aktuálně. Stály proti sobě druhý a třetí celek po dlouhodobé části soutěže,
Dukla začínala doma a úvodní duel
vyhrála těsně 3:2 (-21, 16, 19, -24, 10).
Hanačky odpověděly na vlastní palubovce vítězstvím 3:1 (26, -23, 11, 19),
načež suverénně vyloupily hřiště soupeřek výsledkem 0:3 (-17, -20, -21).
Postupový mečbol však v hale Sportcentra DDM neproměnily bolestnou
prohrou 2:3 (23, -19, 17, -18, -9). Leč
z této rány se dokázaly obdivuhodně
oklepat, aby rozhodující pátou bitvu
zvládly pod Ještědem ošéfovat 1:3 (19,
-17, -26, -17) a slavily euforický postup
do finále.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

PŘÍŠTÍ ČÍSLO PV VEČERNÍKU
VYCHÁZÍ AŽ V ÚTERÝ 19. DUBNA

Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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LIBEREC – PROSTÌJOV (3. ZÁPAS)
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PROSTÌJOV – LIBEREC (2. ZÁPAS)

V této nové rubrice budeme po každém soutěžním utkání dávat všem
ženám VK Prostějov hodnocení za jejich předvedené výkony.
Nejlepší známka je 10 (excelentní výkon) a nejhorší 1 (tragický výkon).
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„Druhého zápasu v úterý doma byla velká škoda. V koncovkách jsme
nezvládly tři sety, a proto prohrály. Jinak to bylo hodně vyrovnané utkání,
tiebreak mohl jít na obě strany. Řekla bych, že jsme podlehly vlastními chybami v těch závěrech setů. A věděly jsme, že pokud jich příště nebudeme
dělat tolik, klidně můžeme zase zvítězit. Což se přesně potvrdilo. Po těsné
domácí porážce jsme chtěly do pátečního utkání venku vlétnout, to se nám
povedlo. Bohužel druhou sadu jsme nedokázaly v koncovce uhrát. Ale
další sety už jsme bojovností vydřely, hlavně udělaly méně chyb než soupeř,
a proto zvítězily. Teď jsme velmi šťastné i odhodlané udělat doma poslední
rozhodující krok k postupu do finále extraligy!“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
.$3,71.$

aneb názor
Simony BAJUSZ

Kdybychom vybírali podle touhy uspět a míry bojovnosti,
musela by v této rubrice být jména všech volejbalistek
VK Prostějov. Pokud však určujeme pouze jednu
nejlepší plejerku za odvedené výkony ve dvou semifinálových střetnutích uplynulého týdne, tak volíme
místní odchovankyni na liberu. Adéla v obou duelech přihrávala s téměř poloviční úspěšností (v úterý 44 procent, v pátek 46 procent) a navíc pozvedla
svou obvyklou obětavost při obraně v poli na ještě
vyšší level. Právě takovým způsobem se i z defenzivy dělá pro týmový úspěch absolutní maximum!

$'¥/$67$9,12+29

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

44

bylo méně, zato krásného volejbalu se
spoustou parádních momentů, působivě dlouhých výměn i extrémní bojovnosti požehnaně. Semknutá hanácká parta přitom dokázala už podruhé
za sebou uspět v severních Čechách,
tentokrát po naprosto rovnocenném
průběhu poměrem 1:3 (-26, 23, -23,
-23)! „Bylo to oboustranně výborné
utkání, které mělo vysoké parametry
po všech stránkách. I při velké vyrovnanosti jsme se drželi většinu času
trochu nad Libercem, což nám pomáhalo. Holky kvalitně útočily, zejména
Raquel Löff se dařilo skvěle a odvedla
špičkový výkon. Musím však vyzvednout perfektní týmovou práci celého
mančaftu, pod kterým hořely parkety,“ zasmál se nadšený Čada v sobotním večeru. „Sice jsme opět dělali chyby, někdy zbytečné z nervozity nebo
přemíry snahy. Ale především v útoku
jich bylo mnohem méně v porovnání
s předchozím zápasem doma. Přitom
jsme na také velice dobře hrající Liberec neustále vyvíjeli tlak a hlavně

obFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

začaly diktovat dění na palubovce Severočešky. Nejprve otočily na 21:25,
následně byly o trochu lepší ve třetím
dějství 22:25 a úspěšněji vstoupily
rovněž do čtvrtého setu (8:10). „Dělali jsme příliš moc chyb jak v útoku,
tak hlavně na podání. Tím se nám nedařilo dostávat hosty pod takový tlak,
naopak jsme pod ním byli většinou
my,“ viděl Čada.
Jeho svěřenkyně však zdobila enormní bojovnost. A jakmile se během čtvrtého dílu výkonnostně zvedly, dokázaly jej urvat pro sebe 25:21. „Po stránce
nasazení i touhy po vítězství nemůžu
holkám absolutně nic vytknout, chtěly neuvěřitelně moc. Zejména tím

jsme dostali do tiebreaku zápas, ve
kterém jsme byli spíš herně horší.“
Šance trvala ještě do poloviny zkrácené sady (7:8), teprve pak vyprchala
rozhodujícím úderem Dukly. „Ne náhodou Liberec ovládl dlouhodobou
část soutěže, je prostě silný a má kvalitu. Což v klíčových momentech ukázal, zatímco my jsme vinou častějšího
chybování nebyli dost dobří na to,
abychom vyhráli,“ uznal Čada.
Ze srovnání série na 1:1 nedělal žádnou vědu. „Bojujeme proti prvnímu
družstvu tabulky a těžko jsme proto
mohli očekávat, že budeme celou
dobu dominovat. Soupeř teď zapnul
na vyšší herní úroveň, my potřebujeme totéž. Naději nám určitě dává fakt,
že i když jsme toho tolik zkazili, bylo
druhé střetnutí v podstatě vyrovnané.
Tím pádem je do dalšího průběhu semifinále stále vše otevřené,“ věřil zkušený stratég.
O tři dny později ukázaly oba týmy
svým příznivcům dosud nejkvalitnější špíl vzájemné série. Hrubek

8QNGLDCNKUVM[2TQUV÷LQXCC.KDGTEGUX¾F÷LÊXGZVTCNKIQXÆOUGOKHKP¾NGUVTJWLÊEÊDKVX[*C
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dvě a čtvrt hodiny
jak se utkání vyvíjelo...
trvalo strhující druhé střetnutí se- Bodový vývoj – první set: 0:3, 4:3, 7:4, 7:6,
mifinálové série UNIQA extraligy 10:6, 12:7, 13:8, 13:10, 15:10, 15:14, 18:14,
žen mezi prostějovskými a liberec- 18:16, 20:18, 23:18, 24:19, 25:21. Druhý
kými volejbalistkami. Čtyři sety set: 0:2, 4:6, 7:6, 10:7, 12:8, 12:12, 13:13,
15:13, 17:14, 17:18, 19:18, 19:20, 20:22,
bylo naprosto vyrovnané s průbě- 21:25. Třetí set: 1:1, 1:3, 3:3, 5:6, 7:6, 9:9,
hem plným zvratů, zákonitě tak 12:9, 12:13, 13:15, 15:16, 15:18, 17:18, 17:22,
dospělo do tiebreaku. V něm již 20:22, 22:25. Čtvrtý set: 0:2, 3:3, 6:7, 8:7,
ukázala větší herní kvalitu i pev- 8:10, 10:10, 12:11, 15:12, 18:13, 18:15, 19:17,
nější nervy Dukla, proto srovnala 20:19, 22:21, 25:21. Pátý set: 1:2, 3:3, 3:5, 4:7,
6:7, 7:8, 7:11, 8:13, 9:15.
zápasový stav a oplatila VK nečekanou porážku z úvodního duelu, byť rychle srovnal - 12:12. V tu chvíli se
velmi těsně.
parádně chytila Klára Faltínová, jejíž
čtyři neomylné útoky poslaly vékáčko
zase nahoru - 15:13 a 17:14. Nicméně
Úvodní tři výměny sice patřily razant- Gálíkovy svěřenkyně obětavou defennímu nástupu hostů, ale Hanačky se zivou vydřely jednu dlouhou výměnu,
bleskově vzpamatovaly a skóre hned tím se nastartovaly. A vystřihly svůj
otočily (z 0:3 na 4:3). Navíc velkým vlastní obrat na 17:18. Drama se stuptlakem jak ze servisu, tak útokem ňovalo, rozhodoval těsný závěr. Který
pokračovaly v mohutné ofenzivě, úřadující mistryně působivě ublokozanedlouho to bylo s podporou kva- valy – 21:25 a 1:1.
litní obrany už 12:7. Dukla se vůbec Výkon rudo-žlutého kolektivu viditelně
nemohla prosadit a často chybova- narostl ve všech činnostech od výrazně
la nejen na přihrávce, pomohla jí až zpřesněného příjmu až po mnohem
čtyřbodová šňůra při podání Kateřiny úspěšnější zakončení. Moravské lvice
Kohoutové (z 15:10 na 15:14), ovšem se na tento vyšší level musely adaptovat,
vzápětí domácí tým znovu odsko- což se jim ve třetím dějství brzy podařilo
čil -18:14. Skvěle zakončovala Karin (z 1:3 na 3:3, následně 7:6). A ve freneŠunderlíková, výtečné zákroky v poli tické atmosféře hořela vyrovnaná bitva.
předváděla Adéla Stavinohová, všech- Nic nezměnilo ani odskočení z 9:9 na
ny hráčky maximálně bojovaly. A díky 12:9, neboť družstvo tažené rozjetou
úniku z 20:18 na 23:18 měly koncov- Petrou Kojdovou okamžitě odpověděku pod kontrolou – 25:21 a 1:0.
lo rázným způsobem (12:13 a 13:15).
Zkraje druhé části Severočešky přitla- Čadovy ovečky pod tlakem vyráběly
čily, zvýšily agresivitu a měly mírně na- víc nepřesností i hrubek, ztratily dřívější
vrch - 0:2 a 2:4. Avšak jen do stavu 4:6, jistotu, jejich výborně šlapající soupeřky
kdy prostějovský mančaft opět napl- kralovaly (ze 17:18 na 17:22). Načež si
no zabral. Rázem to bylo 7:6 a 12:8, přes dílčí zaváhání (20:22) pohlídaly fischylovalo se k pokračující jízdě. Leč niš sady – 22:25 a 1:2.
poté účinně zaservírovala Nikola Přesto nebylo zdaleka po zápase. Na
Kvapilová, tři smeče za sebou vyho- úsvitu čtvrtého dílu hanácká parta
dila do autu Šunderlíková a Liberec zlikvidovala tradiční vstupní man-
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ko (z 1:3 na 3:3), načež ze všech sil
čelila pohodou oplývajícím protivnicím. Chvilku šla do vedení (8:7),
vzápětí napravila tříbodový propad
na 8:10 svým vyrovnáním (10:10),
pak ještě přidala obrátky - 15:12.
Najednou se tak karta úplně obrátila. Obrozená ekipa VK vynikajícím
způsobem bránila, Šunderlíková
a Karolína Fričová dobře smečovaly a vypadalo to na tiebreak - 18:13.
Tuto úroveň ale neudržela, přišly
chyby, obhájkyně titulu trestaly 20:19. Nicméně domácí volejbalistky se včas zvedly a finální fáze setu

se z jejich strany změnila ve zničující
sprint – 25:21 a 2:2.
Obrovské drama gradovalo rozhodující pátou edicí. Ta se vyvíjela rovnocenně do skóre 3:3, kdy hostující družina trochu unikla na 3:5. Zanedlouho
to bylo již 4:7, nerezignující Prostějovanky bryskně zareagovaly - 6:7. Definitivní zlom nastal o pár momentů
později. Celek kapitánky Veroniky
Dostálové zvedl v poli několik hodně
těžkých míčů, výtečně podával a nedělal nevynucené minely. Což nádherný mač poslalo s konečnou platností
v jeho prospěch – 9:15 a 2:3.

0,526/$9¤$'$sWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„Z naší strany to byl o dost méně povedený zápas než v Liberci. Sice jsme prohráli jen 2:3, ale
celkově byli spíš pod lepším soupeřem, který výborně přihrával. Tím se nám nedařilo ho dostávat
pod tlak, a navíc jsme dělali víc chyb jak na podání, tak v útoku. Což rozhodlo. Nicméně při tolika chybách, kterých jsme se dopouštěli, přesto šlo o velmi vyrovnané utkání. A v tom vidím naši
šanci do dalšího pokračování série. Zkusíme se z poučit a znovu se herně zlepšit, všechno je stále
otevřené.“
/,%25*/©.sKODYQÉWUHQÅU'XNO\/LEHUHF
„Samozřejmě jsme šťastní. Pochválit však musím obě družstva, protože to byl krásný pětisetový
boj hodný semifinále. Sice i s chybami, ale ty k volejbalu patří. Zápas měl kvalitu, emoce, atmosféru a náboj, prostě všechno. My jsme na rozdíl od prvního vzájemného utkání začali pořádně
útočit, byli odvážnější, pomohli si také dobrou obranou. I domácí ale hráli výborně, bylo moc
těžké je udolat. Museli jsme prokázat velkou vůli a odolnost, aby se nám to povedlo. Podstatné
je, že jsme vyrovnali sérii a jdeme dál.“
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Stav série:
1:1

5R]KRGÿtKavala a Horký.
þDV2:13 hodiny.
'LYiFL500.
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Nesmírně lákavá byla představa, že
Hanačky po úžasném triumfu číslo
jedna pod Ještědem vyhrají i napodruhé doma. S vedením 2:0 na duely
v zádech by měly senzační postup do
finále na dosah. Nastala však jiná, poněkud méně radostná realita.
Přitom úvod středečního mače vypadal opět slibně. Zahajovací sadu se povedlo získat 25:21, ve druhé vékáčko
vedlo 17:14 a ještě 19:18. „Vývoj utkání byl sice pro nás příznivý, ale přesto
bylo znát, že nehrajeme tak dobře jako
předtím v Liberci. Víc jsme kazili a nebyli tak jistí, což ovšem platilo i pro
soupeře,“ rozebíral kouč VK Miroslav
Čada.
Nicméně od koncovky druhé části

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Dějí se to tedy věci! Volejbalistky VK Prostějov podávají v závěru této sezóny vynikající výkony a díky nim se na jediné
vítězství přiblížily k účasti v titulovém boji UNIQA extraligy žen
ČR 2021/2022!! V semifinálové sérii proti největším favoritkám
z Liberce zápasově vedou 2:1, zbývá tedy jediný a poslední krok.

Prostějovský teamwork sice doma
těsně prohrál, ale pak už podruhé
vyplenil Duklu a senzaci má na dosah

NAD LIBERCEM 2:1!

VOLEJBALISTKY VEDOU

WWW.VECERNIKPV.CZ

11. dubna 2022
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PROSTĚJOV Čtrnáct mužstev
bude hrát okresní soutěže v malé
kopané ČUS Prostějovska 2022,
což je o dva celky méně než v minulé sezóně. „Žádný problém to
však není. Vymysleli jsme upravený hrací systém tak, aby všechny týmy měly stejný počet utkání
jako dosud,“ sdělil Večerníku
předseda Okresního sdružení
České unie sportu PV Bohuslav
Krátký.
Účastníky okresní ligy opět rozdělené do dvou základních skupin
Jihovýchod a Severozápad budou:
1.FC Laškov, SK Tomek 99 Dobrochov, Skalka, TJ Orli Otinoves, FC
Daniels Prostějov, FK Vrbátky, MK
Klopotovice, FC Zavadilka Prostějov, FK Bohuslavice, SK Mexiko
Víceměřice, Spojené kluby Čehovice/Hluchov, SK Kobra Kobeřice,
FC Juniors Hluchov a SK Dřevnovice.

„V obou skupinách po sedmi kolektivech se během jarní části uskuteční tři turnaje, kde každý mančaft
odehraje vždy po dvou zápasech. Ve
čtvrtém turnaji si to pak celky jednotlivých skupin rozdají v sedmých
utkáních mezi sebou podle umístění, to znamená první proti prvnímu,
druhý s druhým, třetí proti třetímu
a tak dále,“ vysvětlil Krátký.
Jasno je už také o tom, kdy regionální zápasové boje v oblíbené odnoži
velkého fotbalu odstartují. „Jihovýchodní skupina začne v sobotu 23.
dubna, Severozápadní o týden později 30. dubna. Poslední dvě červnové soboty 18. a 25. června pak budou
vyhrazeny tradičnímu Poháru města
Prostějova,“ připojil Krátký další zásadní informace.
Kompletní rozlosování okresních
soutěží malé kopané ČUS Prostějovska 2022 přineseme v příštím
vydání Večerníku.
(son)

ČTRNÁCTI TÝMY

Známe to už dlouhodobě a jinak tomu stále není. Zkrátka
pokud přijde jakákoliv neočekávaná událost, první, kdo
to nějakým způsobem odnese, jsou kultura a sport. Nějak
se ale stále zapomíná, že sport je základem a bez něj to
s námi dopadne ještě hůře.
Dlouhodobě by si sport zasloužil daleko větší finanční
prostředky na své fungování, především na amatérské
úrovni, ale namísto toho se zase řeší jen a jen škrty.
Dávat různým trenérům a cvičitelům, kteří se o děti
ve svém volném čase pravidelně po celý rok starají, za
odměnu milá slova, je opravdu málo. Finanční odměnu
i případné benefity by přitom kluby rády poskytovaly,
jenže není z čeho, častokrát je problém sehnat finance
i na potřebný materiál a rekonstrukce, které sportoviště
nutně potřebují.
A ať už vládne kdokoliv, problém je tu stále stejný a nůžky se spíše dále rozevírají. Sport i nadále funguje s láskou
a chutí jako volnočasová aktivita a zřejmě to tak navždy
zůstane, ale pokud nezačnou finance téct tak, jak by si
toto odvětví zasloužilo, tak ani hlavní požadavky stačit nebudou. Protože nebude kde a nebude s kým. A takových
časů se nikdo z aktivních sportovců dožít nechce.
Je nad tím třeba začít vážně uvažovat, protože už včera
bylo pozdě. Brzy už to může mít nenávratný dopad.
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Historická a průlomová, tak by se dala nazvat letošní
sezóna hokejových Jestřábů, kteří se po dlouhých devatenácti letech dostali mezi nejlepší čtyřku druhé nejvyšší
hokejové soutěže. Parta kolem hlavního kouče Tottera
psala téměř pohádkový příběh, když ještě dvě kola před
koncem mohla sezóna skončit baráží o udržení, nakonec
však znamenala historický úspěch.
Mužstvo ukázalo obrovský charakter i chuť se porvat,
i když řada okolností byla proti. Do utkání proti Vsetínu
šli hráči s velkým sebezapřením a sebeobětováním, což
ukazuje, jaká parta bojovníků se tu objevila. Semifinále
ale bylo stropem a nyní už tak nastává čas pomalu a jistě
řešit složení na příští ročník, protože za úspěšným rokem
stojí velké množství práce, ale jeho zopakování je ještě
náročnější.
K minimálně stejnému úspěchu bude třeba hodně součástek, které musí přesně zapadnout do celku, aby se
opět podařilo vše, jak by si přáli hokejisté, klubové vedení, ale i fanoušci. Postupné odtajňování soupisky do
budoucí sezóny by toho mohlo hodně napovědět, ale
zcela jasno bude určitě až na podzim, kdy se hokejový
kolotoč znovu rozjede. Teď tak nezbývá než doufat, že se
i letos během léta podaří utvořit kolektiv, který dosáhne
něčeho velkého.

bě, Lukáše Buchvaldka. K velmi vytěžovaným hráčům patří třeba třicátník
Peterka, nejvíce minut ale nahrál Jiří
Kulhánek (1800). Zajímavostí je, že
v týmu působí velké množství hráčů ze
zahraničí včetně Mali, Nigérie, Pobřeží
slonoviny nebo Jižní Koreje.
Ostatně otočit zápas se Dukle podařilo
i v sobotu v Příbrami, kde sice prohrávala, ale dvěma góly Kima a jedním
Peterky získala rozhodující náskok,
který domácí jen korigovali. Trenér
Bohuslav Pilný dal důvěru sestavě F.
Rada – Kovernikov (89. Konan), Piroch, Peterka, Habovda – Šebrle (70.
Červenka), Kim, Souček, Kulhánek
– Kozel (81. Cienciala), Buchvaldek
(81. Breda).
Na večerní utkání v Opavě se už těší
brankář Michal Bárta. „Čeká nás
soupeř, který spadl z ligy. Mají hezký
stadion, hodně fanoušků, kteří dokáží
vytvořit parádní fotbalovou atmosféru. Věřím, že nám to pomůže,“ věří
aktuální jednička mezi tyčemi.
(sob, tok)

ZAČNOU SE

V MALÉ KOPANÉ

OKRESNÍ LIGY

MALÁ KOPANÁ

$%<6(21ħ&2+5É/2

na prostějovské lavičce. V zatím posledním zápase remizoval Slezský FC
2:2 na půdě Táborska v sestavě Digaňa
– Celba, Žídek, Janoščín, Kadlec – Didiba (78. Macháček), Rychlý – Šigut
(78. Pikul), Darmovzal, Helešic (65.
Kopečný) – Rataj. Zápas v Opavě má
výkop v 18.00 hodin.
Druhé utkání čeká Prostějov proti
pražské Dukle. To už se bude psát 23.
dějství druhé nejvyšší soutěže. I ta je
v tabulce poměrně vysoko, pravidelně se pohybuje kolem šesté či sedmé
příčky. Do jara ale nevstoupila nijak
zvlášť, remizovala totiž s Chrudimí
a Táborskem, poté padla s Opavou.
Nedávno ale dokázala Dukla šokovat
soupeře, konkrétně Líšeň, ukázkovou
otočkou zápasu. Pražany tedy netřeba
podceňovat. Ostatně o zájmu Dukly
se nedávno spekulovalo v souvislosti
s brankářem Filipem Muchou. Ten
v týmu nepůsobí, zato nejzkušenější
brankář soutěže Filip Rada ano. Dále
je třeba dát pozor na nejlepšího střelce
Pražanů, který má fazónu dlouhodo-

vs.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
FQJT¾XM[MQNC6¾DQTUMQt5RCTVC2TCJCd$q
 Branky: 77. P. Plachý. äNWVÆMCTV[ 16. Kosek,
/G\GTC*QNKw2TQXC\PÊM2NCEJÚt
èGTXCM6WT[PC 2TQUV÷LQXt8[wMQX  
Branky: 1OCNG5EJCHHCTV\KMt-NGUC
.WCNäNWVÆMCTV[1OCNG5VąÊåt-NGUC
MQNQ 6¾DQTUMQt1RCXC  Branky: 
6KLCPK0CXT¾VKNtC&CTOQX\CNäNWVÆMCTV[
.KGRC0CXT¾VKN*QNKw/G\GTC/CEJt
,CPQwéÊP-QRGéPÚ&CTOQX\CN ,KJNCXCt
6ąKPGE  Branky: -. äNWVÆMCTV[2ÊUCéMC
$GNCKFt*CDWUVC,CXčTGM 2TQUV÷LQXt8NCwKO
  Branky: -WwGL#OQDK$CTVQNQOGW
t<NCVQJN¾XGM5WEJCPäNWVÆMCTV[7TDCPGE
-WwGLt5WEJCP*QwGM 2ąÊDTCOt&WMNC
2TCJC  Branky: )GODKEMÚ8KNQVKét
C-KO2GVGTMCäNWVÆMCTV[8KNQVKé6TG
INGTt$WEJXCNFGM%KGPEKCNC äKåMQXt$TPQ
 Branky: XNCUVPÊ5CMCNC0GéCUĄG\PÊ
éGMäNWVÆMCTV[/WNGOGt6GZN2ąKEJ[UVCN
5RCTVCd$qt8[wMQX  Branky: C
/KPéGX8GéGTMC t1WNGJNC äNWVÆ MCTV[ 68.
Lahodný. èGTXGP¾MCTVC.CEÊM 8CTPUFQTHt·UVÊ
PCF.CDGO  Branky:C&QTFKé
1PFT¾éGMäNWVÆMCTV[-CDCPEQXèÊVGM

Poslední dvě sezóny se fotbalisté dočkali pouze podzimní části a jarní vrchol v podobě bojů o postupy a sestupy zastavila
epidemie. Letos je tomu zase konečně jinak, jen mám trošku
obavy, aby to opravdu s těmi potenciálními postupy, hlavně
pak boji o záchranu bylo až tak aktuální.
Je třeba si nalít čistého vína. Každý, kdo do fotbalu dělá i ho
pouze aktivně sleduje, vidí, že problémů s nedostatkem hráčů je neustále více. Dochází tak k různým spojováním (v tom
lepším případě), či úplném zániku fotbalu v různých klubech.
Pro příklady letos nemusíme chodit daleko. I.A třídu takto
opustil už po dvou kolech Kojetín, do jarní části zase o soutěž
níže nenastoupila Jezernice. Co to ve skutečnosti znamená?
Že z obou soutěží automaticky padají právě tyto kluby, a pokud se rozhodnou v následující sezóně na fotbalovou mapu
vrátit, budou se moci přihlásit maximálně o soutěž níže. Padák tak klubům z těchto soutěží nehrozí až tolik, jako by tomu
bylo za normálních okolností.
Do příští sezóny se navíc množí zase i zprávy o možném sdružování mužstev. Což by znamenalo další volná místa v soutěžích a pravděpodobnost spíše jen postupů než sestupů. Aby
se tak stejně jako v předešlých dvou sezónách o ten zlatý hřeb
fotbalové sezóny nepřišlo a neřešily se jen vstupenky nahoru.
Protože, jak již mnohokrát zaznělo, boje ve středu tabulky nikoho nezajímají.

PROSTĚJOV Pořádně zaplněný
program mají za sebou i před sebou
fotbalisté 1.SK Prostějov. V uplynulém týdnu totiž odehráli hned
dva zápasy. A nyní je čeká totéž. Ve
středu 13. března se představí na
půdě Opavy, sobotní podvečer je
naopak zastihne před vlastními diváky ve střetnutí s Duklou Praha.
Obě utkání pro eskáčko nesmírně
důležitá. Půjde především o to, jestli se potvrdí pozitivní obrat k lepším
výsledkům nastartovaný v zápasech
proti Vyškovu a Vlašimi.
Prvním ze soupeřů v tomto týdnu bude Opava, s níž Prostějov
sehraje střetnutí v rámci 23. kola
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Tým
ze Slezska je jeden z těch, které před
tímto ročníkem sestoupily o patro
níže. Právem se od něj očekávalo, že
bude patřit k nejlepším. Dlouho se
tak ale nedělo, svěřenci trenéra Westa
příliš neoslnili. Na jaře zatím Opava
střídá lepší výsledky s horšími, i tak ale
pravidelně boduje. Nejhůře se jí vedlo
hned v úvodu března, kdy padla vysoko 1:4 s Vyškovem. Koho najdeme
v sestavě SFC? Roli zkušeného barda
plní šestatřicetiletý Jan Žídek. Miloš
Kopečný patří k řadě hráčů s ligovými
zkušenostmi, u Josefa Celby se pak
mluvilo o tom, že by mohl dorazit do
Prostějova. Nejlepším střelcem týmu
je se šesti trefami Matěj Helešic. Nejvytíženějším hráčem brankář Tomáš
Digaňa, který své kolegy zatím do
mistrovských zápasů v této sezóně nepustil.
Na podzim prohrálo eskáčko se Slezany na domácí půdě 0:1, když se
ještě do přestávky trefil Helešic. Byla
to také derniéra trenéra Jiřího Jarošíka

'UM¾éMQéGM¾1RCXCC&WMNC

Druhý anglický týden:

PROSTĚJOV Rádi budou vzpomínat závodnice a závodník z Němčic nad Hanou na uplynulý víkend. Na domácí půdě totiž zajeli domácí velice dobrý závod. Předkolo juniorského MČR
tak ozdobili řadou skvělých úspěchů. „Jsem velmi spokojen, protože naše Katka vyhrála závod jednotlivců i závod dvojic s Alenkou Florovou. Ta jezdívala do loňského roku s Míšou
Vosičkovou, která už ale šla do dospělých. A tak to zkusily spolu holky,“ poznamenal předseda TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou Jiří Vosička. Neopomněl ani na další úspěchy klubu.
„Třetí místo v mixu získala Tereza Kypastová s Jirkou Doležalem, který dále skončil čtvrtý v juniorech. Závod to byl povedený, lépe ani dopadnout nemohl. Kačka Vosičková si navíc zajela
osobní rekord,“ dodal Vosička. Tím to ale pro oddíl nekončí. Všichni čtyři se totiž nominovali na MČR, které se bude konat 30. dubna ve Svitávce u Boskovic.

Michal SOBECKÝ

BYLI JSME
U TOHO

zjistili jsme

SPORT

11. dubna 2022
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BOX

VÝSLEDKY ELITE BOXING CUP PROSTÌJOV 2022
/WåKFQMI*NQåGM $TPQ t&KOKVTKW -TPQX PCDQF[
8GVGT¾PKFQMIiċCUVPÚ -TQO÷ąÊå t*¾NC 5-2TQUV÷LQX 
PCDQF[
8GVGT¾PKFQMI-WDÊéGM *CXÊąQX t$KNKPUMÚ 5-2TQUV÷
LQX PCDQF[
#OCVÆąKFQMI5QNF¾P -TQO÷ąÊå t1FUVTéKN 5VTGGV(KIJV
2TQUV÷LQX PCDQF[
/WåK FQ  MIèGTPÊP 1NQOQWE t5VCODQNKFKU *CXÊąQX 
PCDQF[
/WåK FQ  MI0IWGP -TQO÷ąÊå t2GM¾T -NQMQéQX 
PCDQF[
/WåKFQMI*QTX¾VJ *CXÊąQX t(KCNC $TPQ PCDQF[
/WåKFQMIäÊFGM 5-2TQUV÷LQX t2K\WT *CXÊąQX TUE
XMQNG
/WåKFQMI.KQNKGU -TPQX t6TPMC $TPQ PCDQF[
/WåKFQMI8CP÷éGM 2QTWDC t,¾P $%&6,2TQUV÷LQX 
PCDQF[
/WåKFQMI&\WTÿ¾M $TPQ t5CVGM -TPQX PCDQF[
/WåK FQ  MI,GNGP -TPQX t/KwMQXUMÚ -TQO÷ąÊå 
PCDQF[
/WåKPCFMI$QJCVGE $TPQ t8CNGPVC -NQMQéQX TUE
XMQNG

<¾UVWREGRQą¾FCLÊEÊJQ$%&6,2TQUV÷LQX2CXGN,¾PUVTG
PÆTGO2GVTGO0QXQVPÚO
Foto: Marek Sonnevend

klikni na

FOTOGALERIE

Z ostatních utkání nejvíc zaujala svou kvalitou tři. Havířovský Ondřej Horváth v působivé přestřelce o kousek
přemohl Patrika Fialu z Brna, rovněž brněnský Nikolas
Dzurňák si po zajímavém průběhu poradil se statečným odporem Lukáše Satka (Krnov) a jejich nabušený
klubový parťák z jihu Moravy Josef Bohatec na úplný
závěr smetl v nejtěžší váhové kategorii Kamila Valentu
z Klokočova poté, co soka hned třikrát tvrdě zasáhl a rozhodčí musel otřeseného rohovníka opakovaně počítat.
Pak už byl tři a půl hodiny trvajícího Elite boxing
cupu Prostějov s premiérovým puncem a solidním
vyzněním definitivní konec.

2čUQDKXÚXÚMQPRąGFXGFNXRQUNGFPÊOFWGNWDTP÷PUMÚ,Q
UGH$QJCVGE XNGXQ 
Foto: Marek Sonnevend

,CTQUNCX äÊFGM \ 5- 2TQUV÷LQX XRTCXQ  X[DQLQXCN RąG
UX÷FéKXÆXÊV÷\UVXÊ
Foto: Marek Sonnevend

www.vecernikpv.cz

sebou! Super bilance, každý takový skalp je hodně cenný,“ považoval si Klíč.
Jílková pak navíc ovládla i premiérový ročník
Brašov Open, tedy výborně zajištěného klání
v Rumunsku za účasti dvaadvaceti zemí včetně

aneb

USA. „Tam měla Viktorie v semifinále volný los
a následně svedla krásnou finálovou bitvu s Mariou Georgopoulou z Řecka. Bylo to utkání oboustranně vysoké úrovně, z její strany skvělý výkon
a druhé zlato v tomto roce na turnaji kategorie A.
Takže paráda,“ chválil kouč.
Druhá adeptka startu na podzimním ME kadetek
v Monze Julie Poledníková (váha do 52 kg) vybojovala dva bronzy. „V Somboru Julča zdolala ve
čtvrtfinále srbskou reprezentantku a v semifinále
po boji podlehla zmíněné Řekyni Georgopoulou.
V Brašově potom narazila v semifinálovém střetnutí na její krajanku Lamprini Giannakopoulou,
tu dokázala porazit na body. Aby ve finále perfektně vzdorovala dvojnásobné evropské šampionce
Laile Abdullatif z Kypru. Šlo o hodně vyrovnaný
zápas ve vysokém tempu, pro Julii velmi přínosný,“ těšilo Klíče.
Potřebné mezinárodní zkušenosti sbíraly na balkánských akcích další boxerské naděje ČR dívčí
kategorie. Kadetka Mária Lantová (do 52 kilogramů) se volným losem dostala v Somboru do
semifinále, kde nestačila na maďarskou protivni-

ci, získala tudíž bronzovou medaili bez jediného
vítězného mače. V Brašově pak nastoupily dvě
juniorky. Lucie Hastrdlová (do 57 kg) prohrála
na body hned první zápas ve čtvrtfinále s Mayssou Bakolarda z Francie, Sandra Skořepová (do
63 kilogramů) byla nasazena přímo do semifinále
a tam podlehla rovněž bodovým výrokem Karině Mendes z Kapverdských ostrovů. „Pro obě šlo
o premiéru na tak významných turnajích v zahraničí, musejí se otrkávat a získávat ostruhy,“ zmínil
Martin Klíč.
Pro své ovečky připravil v rámci rohovnických
výprav do ciziny i zajímavý mimosportovní program. „Říkám tomu výlety do historie, aby holky pořád nemyslely pouze na box a poznaly také
něco jiného mimo ring, hotel či auto. Proto jsme
si už dříve prohlédli například bobovou dráhu
pro zimní olympijské hry 1984 v Sarajevu a nyní
v Rumunsku taky hrad Bran hraběte Drákuly. Již
mnohem méně zábavným faktem bohužel bylo,
že Brašov leží jen nějakých tři sta kilometrů od
místa, kde Rusko válečně napadlo Ukrajinu,“ doplnil Klíč hořce.

/CTVKP-NÊé XRTCXQ XUTDUMÆO5QODQTWUTGRTG\GPVCéPÊOKUX÷ąGPM[P÷OKCCUKUVGPVGO.WM¾wGO,ÊNMGO
(QVQCTEJKX/CTVKPC-NÊéG
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84WOWPUMWUGéGUM¾DQZGTUM¾XÚRTCXC\CLGNCRQ
FÊXCVKPCUNCXPÚJTCF$TCPQD¾XCPÆJQJTCD÷VG&T¾
MWN[
(QVQCTEJKX/CTVKPC-NÊéG

2ąÊNGåKVQUVMVGT¾UG
PGOWUÊQRCMQXCV

PROSTĚJOV I v letošním roce pokračuje na
pozici reprezentačního trenéra mládežnických boxerek České republiky Martin Klíč
z Prostějova. A se dvěma svěřenkyněmi míří
na zářijové Mistrovství Evropy kadetek v Itálii.
V rámci dlouhodobé přípravy na tento vrchol
absolvovaly obě talentované rohovnice dva velké
mezinárodní turnaje áčkové kategorie, tedy nejvyšší možné kvality. A přivezly z nich medaile, přičemž opakovaně zazářila hlavně Viktorie Jílková
(váhová kategorie do 54 kilogramů).
„Viky nejprve obhájila vítězství na prestižním
National Cupu v srbském Somboru, kde v semifinále vyřadila domácí soupeřku před limitem a ve
finále porazila špičkovou Rusku Valerii Ryzovou.
S touto favoritkou si přitom poradila už/+%*#.#
potřetí za

toto zajistilo potřebné vítězství a nabytí
nového sebevědomí do dalších soubojů,“ hodnotil kouč-tatínek Oldřich
Dvorský svěřence/syna, který je v širší
nominaci na mistrovství republiky školní mládeže 2022 v Karviné.
Nikol Dvorská (kategorie kadetky, váha
do 63 kg) v Galantě dokázala zvítězit
i ve svém druhém utkání před limitem,
tentokrát porazila jasně r.s.c. v 1. kole
Henrietu Domenyovou z BC Slovakia
Bratislava. „Nikol nastoupila do střetnutí sebevědomě, i když zpočátku byla
trochu zaskočena agresivitou a tempem
Henriety, která ji chtěla převálcovat. Po
prvním nástupu soupeřky odvráceném
tvrdými kontra údery však převzala
iniciativu a s chladnou hlavou donutila
rozhodčí k předčasnému ukončení zápasu pro naprostou převahu. Nikol je
také v širší nominaci, a to na kadetské
MČR 2022 v Chomutově,“ informoval
Oldřich Dvorský.
(son)

0KMQN&XQTUM¾CiKOQP&XQTUMÚX[JT¾NKUXÆ\¾RCU[XGUNQXGPUMÆ)CNCPV÷

(QVQ1NFąKEJ&XQTUMÚ

GALANTA, PROSTĚJOV Dva
členové boxerského oddílu BC DTJ
Prostějov a současně velké mládežnické talenty i sourozenci se výborně
předvedli mezi šestnácti provazy na
Slovensku. Šimon Dvorský i Nikol
Dvorská tam vybojovali vítězné zápasy, jejich trenér a otec v jedné osobě tak mohl být spokojen.
Na slovenské lize boxu v Galantě Šimon
Dvorský (kategorie školní mládež,
váha do 63 kilogramů, žák 7. třídy ZŠ
při Cyrilometodějském gymnáziu
PV) zdolal 2:1 na body Nikolu Csákiho z BC ROM Komárno. „Šimon
potřeboval vyhrát. V předešlých utkáních startoval o věkovou kategorii výš
– a neúspěšně. Tento zápas probíhal ve
vysokém tempu a prostějovský borec
dodržoval taktické pokyny v podobě
neustálého tlaku na soupeře, což bylo
znát především v posledním kole, kdy
protivník odcházel fyzicky. Především

JS@MNFµI<?îE@3DFOJMD@'ÁGFJQµQTCMµG<Sourozenci Dvorští
to v boxu pořádně rozbalili
ZAUJALO NÁS
KJ?Q@?@IÁHKMJNOîEJQNF½CJOM@I½M<(GÁà@
?Q<[µàFJQ½hOPMI<E@F<?@O@F

havířovskému Jakubu Pizurovi až nečekaně vyspělý výkon
a vyřídil ho jasně r.s.c. v 1. kole. Za to se od přibližně dvou set
diváků v hledišti dočkal zaslouženého potlesku.
Další domácí zástupci bohužel prohráli. Zkušenější Miroslav
Bilinský (SK Prostějov) podlehl ve veteránském střetu Jaroslavu Kubíčkovi taktéž z Havířova 0:3 na body, dvaapadesá4Q\JQFéÊ2CXGN&WFC,QUGH&WTCLUVCTwÊ,QUGH&WTCLONCFwÊ
tiletý nováček Martin Hála (také SK Prostějov) přes sym-CTGN.GKMGD
patickou snahu nestačil kroměřížskému Karlovi Šťastnému
&KX¾EK
stejným výsledkem, debutující Jakub Odstrčil (Street Fight
oèima šéfa
Prostějov) svedl s Tomášem Soldánem z Kroměříže vyrov„Elite boxing cup je zatím takový pilotní projekt, úplná novinka, začínající seniorská liga v boxu. Šel jsem do toho trochu nanou bitvu vedoucí k těsné bodové porážce 1:2.
vabank s tím, že uvidíme, co to přinese. A napoprvé turnaj vyšel myslím dobře, za což jsem rád. Některé zápasy byly pěkné A v nejočekávanějším utkání dne na triumf nedosáhl
a měly kvalitu, jiné třeba nenabídly takovou úroveň ani zajímavost. Ale vzhledem k tomu, že nastoupilo dost začínajících ani známý odchovanec BC DTJ Pavel Ján. Vícenásobný
borců včetně úplných nováčků, se něco podobného dalo očekávat. Ani v extralize nebývaly k vidění jen samé dobré souboje. mistr republiky v mládežnických kategoriích i mezi muži
Fanoušci si dnes určitě našli minimálně několik povedených utkání a celkově akce splnila svůj účel. Po dvou letech covidu narazil na stejně ostříleného Marka Vaněčka (Poruba),
je potřeba zase boxovat, pořádat turnaje i zápasy, náš sport znovu nastartovat. Mám představu, že by se Elite boxing oba před vzájemným mačem nastřádali již devadesát
cup mohl do budoucna pravidelně opakovat a časem se třeba stát oficiální soutěží. V každém případě moc děkujeme boxerských duelů. Začátek jejich atraktivního souboje
jak veškerým partnerům v čele se statutárním městem Prostějov a Olomouckým krajem, tak všem, kteří se podíleli na byl ještě vyrovnaný, leč s přibývajícím časem se stále víc
přípravách i zdárném průběhu akce.“
prosazoval viditelně fyzicky lépe připravený host, až zvíPetr Novotný, vrchní trenér BC DTJ Prostějov a hlavní organizátor Elite boxing cupu
tězil 3:0 na body.

Hlavní organizátor Petr Novotný, jinak šéftrenér DTJ, dal dohromady zápasový program čítající třináct přátelských střetnutí amatérů, veteránů, začínajících borců i těch zkušenějších.
„Duelů mohlo být ještě víc, ale jak to bývá, někteří účastníci
svůj příjezd na poslední chvíli zrušili nebo vůbec nedorazili.
Nicméně drtivá většina plánovaných soubojů proběhla,“ prozradil Večerníku Petr Novotný.
Jak vůbec sestavoval dvojice protivníků? „Kluby, které měly
zájem o start, mi poslaly své soupisky. A po vzájemné dohodě
jsme pak vybírali soupeře tak, aby vždy měli podobný počet
dosavadních zápasů, tím srovnatelné zkušenosti. Aby jejich
měření sil dávala smysl pro obě strany a každé utkání mělo
význam pro kariéry jejich aktérů,“ vysvětlil Novotný.
Do ringu v sobotu šlo celkem pět místních borců, z nichž
vítězství se dočkal jediný. Byl to Jaroslav Žídek z SK Prostějov, jenž pod vedením kouče Jaroslava Coufala předvedl proti

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Premiéra rohovnické akce Elite boxing cup Prostějov 2022
v Národním sportovním centru PV byla na území zdejšího regionu novinkou,
nic takového se tu dosud nekonalo. Proto debut klání pořádaného oddílem BC
DTJ Prostějov obestírala trochu nejistota, oč přesně půjde a rovněž jaké dosáhne úrovně. Ta však nakonec nebyla nijak špatná, minimálně část utkání měla
dobrou kvalitu i zajímavost.

Třináct zápasů prostějovského turnaje pro začínající
i zkušenější borce, veterány a amatéry mělo náboj

HRÁČSKÉ HVĚZDY Večerníku
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Prostějov (sob) – Žádný konec, jen
nový začátek. Týmy, které sestoupily v nynějším ročníku z Chance
ligy mají nyní před sebou období,
během kterého budou řešit, co dál.
Jedním z nich je také HC Benátky
nad Jizerou. Klub z pomezí severních
a středních Čech působil dlouhodobě v Chance lize. Velkých úspěchů
nedosahoval, nicméně vždy se včas
dokázal zachránit a hlavně jako farma
libereckých Bílých Tygrů výborně
plnil svoji úlohu. Tentokrát ale s předstihem bylo jasné, že spadne a záhy
vyšlo najevo, oficiální pakt s někdejšímu tuzemskými šampiony končí.
Co tedy s nejmenším exprvoligovým
hokejovým městem bude? „Momentální situace je taková, že se tu bude
hrát druhá liga. Určitě se hokej zachová, protože to je velice sportovní město. Myslím si, že Benátky mají lidem
co ukázat,“ uvedl generální manažer
klubu Bartoloměj Salanský. Podle
jeho vyjádření by navíc měla v nějaké
okleštěnější formě probíhat i nadále
spolupráce s extraligovým Libercem.
Benátky nad Jizerou skončily po základní části na 15. místě se ziskem 48
bodů a ztrátou 20 bodů alespoň na
baráž. Ve druhé nejvyšší soutěži působily od roku 2008.

Benátky budou
pokraèovat

Sokolov (sob) – V některých klubech převládá ohledně sestavení
týmu do další sezóny mlčení, jinde
oznamují první podpisy. Ke druhé
skupině klubů patří HC Baník Sokolov. Tým už nyní může počítat
s obráncem Františkem Klejnou, podepsaní už jsou ale také kapitán týmu,
útočník Tomáš Rohan, dále Jaromír
Kverka a nejčerstvěji Vojtěch Tomi.
Klejna je jednadvacetiletý mladík,
který pochází z Karlovarska a připsal
si 15 bodů, což je na obránce solidní
počin, pro tohoto hráče zatím nejvíc
v kariéře. Zbylí tři hráči jsou už zkušení harcovníci. Rohan už odehrál
v Baníku sedm sezón, patří k dlouhodobým oporám. I Kverka se dá
počítat ke stálicím, navíc se dostal na
37 bodů. Tomi má za sebou premiérovou sezónu, posbíral však jen o bod
méně. Tito hráči podepsali víceleté
smlouvy, tým si buduje kostru nejen
do příští sezóny. Sokolov skončil sezónu ve čtvrtfinále, když padl v pěti
zápasech s Jihlavou.

Sokolov pøedstavil
první ètyøi hráèe

RYCHLÝ
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Dříve měl Prostějov na rychlé
protiútoky a výpady (i v oslabení)
třeba Dominika Hrníčka. Nyní má
Petra Beránka a také Jana Štefku.
Ani ten toho dosud moc v Česku neodehrál. Nicméně ukazoval
rychlé nohy, šikovné ruce a cit pro
hru. Všestranný hráč.

3. Martin ALTRICHTER
Ani tentokrát si brankářská dvojka moc nezachytala. Kdykoli ale
„Alťák“ šel hájit brankoviště, byl
pro soupeře obrovskou překážkou.
Mladý gólman a syn někdejšího
gólmana předváděl skvělé výkony.
Vždy, když šel do brankoviště, byl
pro tým oporou.

3. Jiøí KLIMÍÈEK
Světoběžník byl předtím s hokejem ve
světě, v Česku se jednalo o neznámou.
Na Hané se ovšem ukázal jako velice solidní obránce, který umí skvěle
doplnit útok. Navíc zůstal železným
mužem Jestřábů, chyběl minimálně.
A vstřelil důležitý gól na Slavii, který
Jestřáby odstřihl od skupiny play-out.

Další překvapivý hráč této rubrice,
který se sem dostal hlavně díky
nestálostí výkonů. V mnoha zápasech táhl ofenzivu a střílel góly.
Z řady jiných se ale zcela vytratil
ze hry a nebyl vidět. Slova kritiky
pak po sezóně schytal i od trenéra
Tottera.

3. Petr BERÁNEK

Možná překvapivě zvolené jméno.
Husák však zejména v půlce základní části působil nejistě, ztrácel puky,
nedostával se tolik do střely. A byl
několikrát zdravým náhradníkem.
Nicméně se v play-off dostal opět
do hry. A v některých zápasech přece jen řádil.

2. Patrik HUSÁK

Přede dvěma lety do Prostějova
přišel z Frýdku-Místku jako důrazný, leč stále produktivní hráč
s obstojným ice-timem. Jeho
role ale u Jestřábů klesala a aktuální ročník byl taky takový.
Motloch i pár zápasů vynechal.
V půlce sezóny nakonec z týmu
odešel.

1. Lukáš MOTLOCH
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0GLRTXGV÷åMQW\¾MNCFPÊé¾UVRCMLGwV÷
V÷åwÊRNC[QWVUÆTKKU·UVÊOPCF.CDGO
,GPåGUG\ÐPCiWORGTMWPGUMQPéKNCCPK
RQX[ąC\GPÊ5NQXCPW7åXGUVąGFW
FWDPCVQVKå&TCMčO\CéÊP¾DCT¾åQ×éCUV
X%JCPEGNK\G8PGOKNQUTFPÆO
DQLKUGiWORGTMWVM¾U6¾DQTGOMVGTÚ
XFTWJQNKIQXÆOHKP¾NGPGEJCN\CUGDQW
&XčT-T¾NQXÆC0QXÚ,KéÊPFCNwÊXÊV÷\GLGF
PQVNKXÚEJUMWRKP

2. Z Kolína odešla skála z branky

,GUVNKP÷MFQRQą¾FP÷VT¾RKN,GUVą¾D[XRNC[
QHH D[N VQ )GQTIKL -W\P÷EQX -QNÊPUMÚ
DTCPM¾ą RąKwGN FQ EGNMW \ QTICPK\CEG
&[PCOC /QUMXC X RTčD÷JW UG\ÐP[
#JPGF\C\¾ąKN,GJQXÚMQP[ITCFQXCN[RT¾
X÷XUÆTKKU,GUVą¾D[MF[UG×UR÷wPQUV\¾
MTQMčWP÷LX[wRNJCNCPCFRTQEGPV0[PÊ
CNGKQPUJ¾PÊPQXÆJQ\CO÷UVPCXCVGNG

6CMVQéGMCNCUKLGPO¾NQMFQ*QMGLQX¾6ąGDÊé
VQVKå X OKPWNÆO VÚFPW Q\P¾OKNC QFEJQF
.WM¾wG0GFXÊFMCMVGTÚD[NXRąGFGwNÆUG\Ð
P÷MCRKV¾PGOVÚOW0GFXÊFGMX6ąGDÊéKRTQåKN
éV[ąKUG\ÐP[C\GLOÆPCXRTXPÊEJFXQWRCVąKN
MPGLRTQFWMVKXP÷LwÊOJT¾éčOEGNMW6ÚOWCPK
LGOWUGCNGXRNC[QHHXčDGEPGFCąKNQ0QXÆ
CPICåO¾\CVÊO0GFXÊFGMPGQ\P¾OKN

1. Tøebíè pøišla o kapitána

NEJ události
Chance ligy
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„ZATÍM DOŠLY
JEDNOTKY NÁVRHŮ...“

MICHAL SOBECKÝ
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Marek Švec, Jan Rudovský či Martin Novák. Prostějov do této sezóny
přivítal hned několik hráčů, kteří
zde v minulosti již působili. Tehdy
se jim v Prostějově dařilo, dobrou
sezónu ale měli i tentokrát. Patřili
znovu k oporám týmu. Tah s návratem hráčů se povedl.

Navrátilci
se neztratili

Koronavirus, ceny, špatná atmosféra kolem klubu z let minulých.
Těžko říct, co nejvíce stálo za
úbytkem diváků na domácích zápasech Prostějova. Dřívější standard okolo 1300 diváků i na méně
záživné zápasy je najednou číslo
prakticky nedosažitelné, pokud se
nehraje play-off.

Ménì
fanouškù
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Tolik měsíců nyní chybí do začátku přípravných zápasů Jestřábů.
Hokejoví fanoušci Prostějova mají
nyní „hluché“ období.
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ƔƔ Jak hodnotíte uplynulou sezónu, a to jak z hlediska osobního, tak
i z toho týmového?
„Z mého hlediska to určitě mohlo být
lepší. Z toho týmového jsem ale spokojený. Kdyby nám někdo před sezónou řekl, že skončíme v semifinále a že
nakonec budeme čtvrtí, brali bychom
to. Jsme za to určitě rádi. Mrzí nás, že
jsme to nedotáhli dál. Ale určitě nemáme svěšené hlavy ze semifinále.“
ƔƔ Na druhou stranu jste byl jedním z nejmladších hráčů týmu a nebyl jste neviditelný.
„To zase ne, ale mám na sebe větší nároky, než co jsem předvedl v sezóně.
Určitě bych si představoval, že nasázím více gólů. Nebyla to nějaká hrozná sezóna z osobního hlediska. Ale určitě to mohlo být lepší.“ (pousměje se)

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

ƔƔJe nějaká situace, okamžik, který vám po sezóně utkví v paměti?
„Určitě si budu dlouho pamatovat
partu v kabině, která zde v sezóně
byla, a srandu, kterou jsme prožili.
Z osobního hlediska pak zápas se
Vsetínem, kdy jsme hráli doma a vyhráli v prodloužení. To byl můj první
gól za ´áčko´ v nastaveném čase. Na
to nikdy nezapomenu.“
ƔƔJak jste viděl fanoušky Jestřábů?
Zvlášť v době, kdy už neplatila protikoronavirová opatření.
„Určitě super. My byli spokojení.
A hlavně nás potěšilo, že i když jsme se
Vsetínem prohrávali, podporovali nás
a v podstatě nám i děkovali za výkon.
Od nich to bylo super. Derby s Přerovem jsem si hodně užil, byla skoro
plná hala. Podpora fanoušků tedy byla
skvělá.“
ƔƔ Někteří vás přišli přivítat i po
posledním semifinálovém zápase
ke stadionu.
„To bylo skvělé. Něco podobného jsem
zažil i na Kladně, když jsme postoupili
do extraligy. Je super, že si tak na nás

PROSTĚJOV Člen třetí útočné formace, jedna z mladých
pušek. Šimon Jelínek (na snímku) má za sebou první sezónu v Prostějově. Prezentoval se jako rychlonohý útočník
se šikovnýma rukama. A taky jako hráč, který se často
dokáže dostávat do střeleckých příležitostí. Podle svých
slov ale hráč nebyl příliš spokojený s vlastními výkony
a čísly. Hráč, který v minulosti hrál i po boku Jaromíra
Jágra s Tomášem Plekancem, se rozpovídal nejen
o uplynulé sezóně, ale také o fanoušcích Jestřábů nebo
způsobu trávení volného času.

Šimon Jelínek je k sobě
po sezóně kritický. Zůstane?

(QVQCEJÊX8GéGTPÊMW

udělali čas a jak jsme přijeli autobusem
ze Vsetína, bylo to skvělé. Nečekali
jsme to a moc si to užili.“
ƔƔPlay-off ovlivnila choroba, kterou si tým přivezl z Litoměřic. Vás
se týkala také?
„Zdravotní problémy jsem měl taky.
Chvíli to vypadalo, že nebudu hrát.
Pak jsem se z toho ale dostal, nadopoval jsem se prášky. Někteří z nás
byli i na kapačkách, jak už zaznělo
v médiích. Osobně jsem se s tím nepotýkal tak moc jako někteří. Myslím,
že nebýt marodky, měli bychom šanci
to dotáhnout do finále. Ten tým na to
byl složený.“
ƔƔNyní máte po sezóně. To zažíváte pro změnu chvíle klidu?
„Jo, ale já trávím čas aktivně. Chodím
cvičit s přítelkyní a moc se neflákám.
Nejsem ten typ člověka, který by se
válel doma. Trávím tedy i volno aktivně.“
ƔƔ Jaká je vaše nejbližší budoucnost? Zůstáváte v Prostějově?
„To bohužel ještě nemůžu prozradit...“
(úsměv)
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opakovaně ukázalo charakter, když
se dokázalo dostat z velmi nepříznivých situací. Zápasy s Litoměřicemi
byly vrcholem sezóny.
Se Vsetínem už to slavné nebylo, ale těžko se tomu divit – velká marodka, únava, úzký kádr. A taky kvalita soupeře. To
vše nakonec poničilo dojem z play-off
a Prostějovu ukončilo sezónu. Právem
možná vyhrál ten lepší. Možná ale trochu nespravedlivě hodil na zbytek sezóny
její závěr kaňku, jak ostatně konstatoval
kapitán Martin Novák. Jinak byl totiž
ročník solidní, povedený. Tahouni tým
táhli, prostor dostali i mladí. V podobě
třeba Štefky a Klimíčka se ukázali dobře
dva ne zcela v Česku známí hráči, kromě
velezkušených borců se dobře ukazovali
i Beránek, Jiránek či Vala. Tým táhl za
jeden provaz, fungoval, dokázal se semknout. A hokejem bavil. Když se k tomu
přidá konec až v play-off, byla sezóna
veskrze úspěšná.
S dovolením si tak vypůjčím slova hokejové děkovačky: „Hoši, děkujem!“
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KAM PØÍŠTÌ
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FINÁLE PLAY-OFF:

Jako na houpačce byla zprvu sezóna
Jestřábů. Jak se říká, jednou jsi nahoře,
jednou dole. Prostějov začal nahoře.
Přes zprvu ne úplně povedené zápasy doma venku zářil. A herně přehrál
všechny – jen ty výsledky vždy podle
toho nevypadaly. Potom střídali Jestřábi dobré zápasy se špatnými i přímo
hroznými. Utkání proti Frýdku-Místku? Nejraději zapomenout. Neoblíbená byla také Slavia.
Jak říkal trenér Aleš Totter, je potřeba
rozseknout tabulku. To se však nestalo až do samého konce základní
části. Nejistota nakonec Jestřáby
pronásledovala až do posledního
kola. Tak tak se nakonec Prostějov
probojoval do play-off. Do něj tedy,
možná trochu nečekaně, vstupoval
spíše jako outsider. Ukázalo se ale,
že byl tým podceňovaný zbytečně.
Jak proti Kolínu, tak proti Litoměřicím jeho výkony rostly. A když už
hra Jestřábů zrovna nebyla pěkná,
byla aspoň efektivní. Mužstvo v sérii

Å0Ě/-6(01$6(%( [%JnD ?îFPE@Hh

2. Jan ŠTEFKA

V uplynulé sezóně měl i hlušší pasáže.
Nicméně v celkovém znění to byl jasný tahoun a správný kapitán. Pracoval
pro tým, vytvářel šance, byl mozkem
útočného snažení a navíc rozhodoval
i důležitými góly. Uměla ale i zabrat
dozadu. V Prostějově opět pookřál a je
nasnadě, že bude pokračovat.

Tolik se od něj určitě nečekalo.
V Prostějově obstál na výbornou
a asi jen málokdo očekával, že se
stane lídrem defenzívy. A už vůbec
ne, že bude nejproduktivnějším
bekem. Jenže tento hráč šokoval. Když ne bruslením, tak právě
schopností být na správném místě
a konzistencí výkonů.

2. Martin NOVÁK

1. Jiøí KLIMÍÈEK

Zde není moc co řešit. Čekala se od
něj produktivita a produktivní byl.
Dostával se pravidelně do šancí, hodně střílel a stejně tak hodně trefoval.
Dokázal také vyšperkovat přesilovku
Jestřábů, která byla hlavní ofenzivní
zbraní Prostějova. Prostě klíčový muž
Jestřábů. Zařadil se mezi nejproduktivnější hráče celé Chance ligy.

1(-9ċ7âË
3ě(.9$3(1Ë

1. Petr MRÁZEK

1(-9ċ7âË
7$+281,
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ŶĞƉƎĞŬŽŶĂƚĞůŶŽƵ ƉƎĞŬĄǎŬŽƵ͘
EĂĚƓĞŶş ƉŽ ƉŽƐƚƵƉƵ ƉƌŽƚŽ ďǇůŽ
ƉŽĐŚŽƉŝƚĞůŶĢǀĞůŬĠ͘
ũĂŬŽ D Ez͘ WƎŝũĚŽƵ ƉŽ
ƐĞǌſŶĢ͍ EĞƉƎŝũĚŽƵ͍ :ĂŬĠ
ƉƎşƉĂĚŶĢ͍ĂƚşŵũĞƚŝĐŚŽƉŽƉĢͲ
ƓŝŶĢ͘EĞďŽƐŶĂĚƚŝĐŚŽƉƎĞĚďŽƵͲ
Ǝş͍ <ĚŽǀş͘ dƎĞďĂ ĂůĞ ũĞ ŽďĚŽďş͕
ŬĚǇƐĞǀǇŵĢŶŝůĂƉŽůŽǀŝŶĂƚǉŵƵ͕
ŵŝŶƵůŽƐƚş Ă ǀĞĚĞŶş ŬůƵďƵ ͣũĞŶ͞
ůĂĚş ŶŽǀĠ ŬŽŶƚƌĂŬƚǇ ƉƌŽ ďŽƌĐĞ
ǌƷƐƉĢƓŶĠŚŽƐŽƵďŽƌƵ͘

5G\ÐPCW,GUVą¾DčRQJNGFGO

-DNVLNGRYHGODMDNQ¿V]DXMDO

WWW.VECERNIKPV.CZ

HOKEJ

48 BODŮ

35 BODŮ

28 BODŮ

×åCUP¾7RN[PWN¾UG\ÐPCD[NC
UKEGX\¾X÷TWRQ\PCOGPCP¾
XÚRTCUM[ QF 8UGVÊPC -F[å
UG PC PK CNG RQFÊX¾OG LCMQ
PC EGNGM OčåGOG UK ąÊEV åG
UG TQéPÊM RQXGFN 2Q VÆO÷ą 
XwGEJUVT¾PM¾EJ
2TXPÊ D[NC UVT¾PMC VÚOQX¾
,GUVą¾DK RQF¾XCNK XGNMQW
é¾UV UG\ÐP[ MXCNKVPÊ VÚOQXÆ
XÚMQP[ <F¾NQ UG åG RCTVC
HWPIWLG JT¾éK Cå PC .WM¾wG
/QVNQEJC LGPå QFGwGN  RąKLCNK
UXÆ TQNG 6ÚO D÷JGO UG\ÐP[
RQUKNQXCN C QUNCDQXCN OKPK
O¾NP÷ %JGOKG VÚOW \LGXP÷
HWPIQXCNC UVGLP÷ LCMQ XÚD÷T
JT¾éčFQP÷L
2QVQO VW D[NC UVT¾PMC KPFK
XKFW¾NPÊ 8 VQOVQ UO÷TW UG
,GUVą¾DčO RQFCąKNQ t MTQ
O÷ PGFQUVCVGéPÆJQ RQéVW
QDT¾PEčtCPICåQXCVKFG¾NPÊ
JT¾éG5VąGNEGKVXčTEGJT[TC
PCąGCFąÊéGONCFÆRWwM[
,GUVą¾DčO UG RQXGFN TQé
PÊM VCM[ XÚUNGFMQX÷ Q VQO

UG PGVąGDC CPK TQ\GRKUQXCV
-QPGéPÆ éVXTVÆ OÊUVQ LG
×UR÷EJ
,G VGF[ \MT¾VMC PC EQ PC
XC\QXCV 8GFGPÊ MNWDW O¾
P[PÊ RąGF UGDQW QV¾\MW LCM
U×UR÷EJGOPCNQåKV/¾P[PÊ
PCéGOUVCX÷V2QMWFD[UG
RQFCąKNQ \CEJQXCV X÷VwÊ é¾UV
TGCNK\CéPÊJQVÚOWCLGJQMQUV
TW OčåG RQOÚwNGV PC \QRC
MQX¾PÊ ×UR÷EJW /CTMGVKPI
PCXÊEXGFGGPGTIKEMÚ/KEJCN
/CTGwRQFLGJQTWMCOCRąK
DÚXCLÊURQP\QąKKTGMNCOPÊOC
VGTK¾N[XWNKEÊEJO÷UVC
2TQUV÷LQX O¾ \MT¾VMC CMVW¾N
P÷ FQDTQW UVCTVQXCEÊ RQ\KEK
MVQOWCD[PCéCN×UR÷wPQW
ÆTW2QMWFXUCFÊPCVQEQUG
QUX÷FéKNQ RQWéÊ UG \ EJ[D
OKPWNQUVKCXDWFQWEPWJQFÊ
NCUQ K XÊEGTQ QFEJQXCPEčO
OčåGUGMNWDMQPGéP÷RQUW
PQWVXRąGF

51$'%-¦*1

2ąÊNGåKVQUVMVGT¾UG
PGOWUÊQRCMQXCV /+%*#.#
&QDT¾UMX÷N¾P÷MF[TQXPQW

Mezi hokejovými mantinely

Nedávno skončený ročník byl
ve více ohledech unikátní. Třeba
v tom, že začínal ještě s protikoronavirovými opatřeními nebo
v konečném úspěchu Prostějova.
Zajímavostí je ale také to, že tým
Jestřábů se měnil během sezóny
jen minimálně. Nakonec do ročníku zasáhlo pouze 22 hráčů do pole. To je nejméně za celou éru šéfa
klubu Jaroslava Luňáka. Jak sami trenéři během sezóny řekli, týmu věří. Projevilo
se to i v tom, že má Prostějov po stránce kádru a otřesů v něm bezkonkurenčně
nejstabilnější sezónu v moderních dějinách.

Pouze 22 hráèl

ZAUJALO NÁS

&#.iª21Ą#&ª85'<°0ö
,CP-NQ\6QO¾w,KT¾PGMC/CTVKP0QX¾M,CP4WFQXUMÚ/CTVKP
#NVTKEJVGT,KąÊ-NKOÊéGM#FCO*CXNÊMC6QO¾w,¾EJ[O2CVTKM*WU¾M
iKOQP,GNÊPGM/CTGM4CéWM,QUGH<CLÊEC,CPiVGHMC,CMWD
$CDMCC/CTGMiXGE/KNQUNCX,¾EJ[O/KEJCN,CPGéGMC&CXKF8CNC
2GVT-TGLéÊC4QDKP5VCP÷M/CTGM/KEMC/CTVKP&WDUMÚ

0CVąGVÊOÊUVQUGOQåP¾VTQEJWRąGMXCRKX÷FQUVCN×VQéPÊMMVGTÚUGXRTQFWMVKXKV÷VÚOWWOÊU
VKNdCåqPCwGUVÆOOÊUV÷$QF[XPCwGOJQFPQEGPÊCNG\ÊUM¾XCN\GLOÆPCFÊM[RąÊUR÷XMčO
FQQHGP\KX[UVąGND÷CMQODKPCEK1RCMQXCP÷VCM[\C\¾ąKNVÊOåGWLGNUQWRGąčOCXGUO÷U
×UR÷wP÷\CMQPéQXCNUCOQUVCVPQWCMEK0KEOÆP÷QRCMQXCP÷UGRQJ[DQXCNUGUVCXQWEQå
D[NQF¾PQKWTéKVQWPGURQMQLGPQUVÊVTGPÆTCULGJQXÚMQP[(QTXCTFUéÊUNGOUKRąGUVQX[
FQD[NRQ\KEKKXRTXPÊO×VQMW0CMQPGEPCUVą¾FCNDQFč  CFCNwÊ  XRNC[QHH

3. PETR BERÁNEK

<¾X÷TUG\ÐP[OWPGUGFNCVQTQ\JQFNQ0÷MQNKMT¾VXRNC[QHHUVąÊFCN\GLOÆPC8UGVÊP\CV÷åQXCNLGJQ
MQPVQOPQJCDTCPMCOK0KEOÆP÷EGNMQXÚFQLGO\WRN[PWNÆUG\ÐP[LGXGNOKFQDTÚ8\FQTPG×RNP÷
KFG¾NPÊOéÊUNčORčUQDKNLKUV÷CD[NXGNMQWQRQTWVÚOW#QFTC\KNQUGVQKPCRQéVWRąÊRCFčMF[UG
FQUVCNOG\KVąKPGLNGRwÊJT¾éG2T¾X÷FÊM[P÷OWUGRQFCąKNQXRQUNGFPÊEJMQNGEJ\¾MNCFPÊé¾UVKRTQDQ
LQXCV,GUVą¾DčOFQX[ąC\QXCEÊé¾UVK#XÚTC\P÷P¾UNGFP÷RąKUR÷NKMRQUVWRWRąGU-QNÊP

2. ONDŘEJ BLÁHA

\¾RCUčDQFč  #FCNwÊEJ  XRNC[QHH6QLGXK\KVMCPGLRTQFWMVKXP÷LwÊJQ
RNGLGTC,GUVą¾DčC×VQéPÊMCUPGUOÊTP÷MXCNKVPÊUVąGNQW*T¾éUéÊUNGOLGLGFPÊO\O¾NC
X2TQUV÷LQX÷MVGąÊXVÚOW\čUVCNK\OKPWNÆUG\ÐP[#XGUO÷U\PQXWRQVXT\QXCNåGLGPGLGP
MNÊéQXÚCNGTQXPQWKTQ\FÊNQXÚ$QF[RąKF¾XCNRTčD÷åP÷#KMF[åCPKLGOWUGPGX[JPWNQUNCDwÊ
QDFQDÊT[EJNGUG\P÷LQMNGRCNCF¾NUVąÊNGN5MX÷NÆDTWUNGPÊX[UQMÆPCUC\GPÊXÚDQTP¾UVąGNC
6QEJCTCMVGTK\WLGQD¾XCPÆJQ×VQéPÊMC<CLÊOCXÆLGåG/T¾\GMX[JT¾NKRQNQÿUMÆUG\ÐP÷

1. PETR MRÁZEK

Každé vydání PROSTĚJOVSKÝ Večerník tradičně vyhodnocuje počínání Jestřábů na ledových kolbištích. A pokaždé také ocení tři nejlepší hráče utkání ze strany
Prostějova, pokud si tedy ocenění 1. hvězda někdo zaslouží. Vesměs tomu tak ale
v průběhu soutěžního ročníku 2021/2022 bylo. Takže nyní můžeme vyhlásit tři
nejlepší, kteří se na piedestalu ocitali nejčastěji. Zápolení bylo těsné, na „bednu“
málem dosáhli třeba Jan Kloz nebo Martin
Novák. Nicméně první
trojicí jsou snajpr
Petr Mrázek, brankář Ondřej Bláha a taky Petr
Beránek, jeden
z útočníků putující sestavou
snad nejvíce ze
všech.

JEDNIČKA I KRITIZOVANÝ LÍDR

NA BEDNĚ BRANKÁŘSKÁ

MRÁZEK OBHÁJIL,

HRÁČSKÉ HVĚZDY Večerníku
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jako FLUKTUACE. sŶĢŬƚĞƌǉĐŚ
ƌŽēŶşĐşĐŚ :ĞƐƚƎĄďŝ ƉƌŽƚŽēŝůŝ
ŽŚƌŽŵŶĠ ŵŶŽǎƐƚǀş ŚƌĄēƽ͘ dŝ ƐĞ
ƚĂŬƉŽƎĄĚŶĢŶĞǌŶĂůŝ͕ŽƐĞŚƌĂŶŽƐƚŝ
ŶĞŵŽŚůĂďǉƚĂŶŝƎĞē͘>ĞƚŽƐƚŽďǇůŽ
ũŝŶĠ͘ ZĞĂůŝǌĂēŶş ƚǉŵ ǀƐĂĚŝů ŶĂ ƐƚĂͲ
ďŝůŝƚƵ ŬĄĚƌƵ͕ ŬƚĞƌĄ ďǇůĂ ƉƎşŬůĂĚŶĄ͘
ĢŚĞŵ ƐĞǌſŶǇ ƐĞ ƵƐŬƵƚĞēŶŝůǇ ũĞŶ
ĚǀĂ ŽĚĐŚŽĚǇ Ă ƐƚĞũŶǉ ƉŽēĞƚ ƉƎşͲ
ĐŚŽĚƽ͘
jako GÓLY. ,ŽŬĞũŝƐƚĠWƌŽƐƚĢͲ
ũŽǀĂ ũĞ ƐƚƎşůĞůŝ ǀ ƚĠƚŽ ƐĞǌſŶĢ
ǀĞǀĞůŝĐĞƐůƵƓŶĠŵŵŶŽǎƐƚǀş͘sƉƌƽͲ
ŵĢƌƵĚĄǀĂůŝǀşĐĞŶĞǎƚƎŝďƌĂŶŬǇŶĂ
ǌĄƉĂƐ͕ ŵĢůŝ ēƚǀƌƚǉ ŶĞũǀǇƓƓş ƉŽēĞƚ
ǀƐƚƎĞůĞŶǉĐŚďƌĂŶĞŬǀĐĞůĠƐŽƵƚĢǎŝ͘
EĞŶĂĚĂƌŵŽƚƌĞŶĠƎŝƉƎĞĚƐĞǌſŶŽƵ
ƎşŬĂůŝ͕ǎĞƚǉŵũĞƐƉşƓĞŽĨĞŶǌŝǀŶĢůĂͲ
ĚĢŶǉ͘
ũĂŬŽ ,h<͘ EĞŶş ƚŽ ƚĂŬ
ĚůŽƵŚŽ͕ ĐŽ ŶĂ ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠ
ƐƚƎşĚĂēĐĞ ƐƚĄůŽ ǀĞůŬĠ ŚŽŬĞũŽǀĠ
ũŵĠŶŽ:ŝƎşsǇŬŽƵŬĂů͘sƚĠƚŽƐĞǌſŶĢ
ƐĞ ƚŽ ŬůƵďƵ ƉŽǀĞĚůŽ ǌŶŽǀƵ͕ ũĂŬŽ
ƐŬŝůůƐ ŬŽƵēĞ ĂŶŐĂǎŽǀĂů WĞƚƌĂ ,ƵͲ
ďĄēŬĂ͕ŵŝƐƚƌĂƐǀĢƚĂϮϬϭϬĂŶĢŬĚĞũͲ
ƓşŚŽǀǇŶŝŬĂũşĐşŚŽƷƚŽēŶşŬĂ͘
jako CHOROBA.>ŝƚŽŵĢͲ
ƎŝĐ Ɛŝ ŽĚǀĞǌůŝ ŶĞƉƎşũĞŵŶŽƵ
ĐŚŽƌŽďƵ ŵŶŽǌş ŚƌĄēŝ :ĞƐƚƎĄďƽ͘ dŝ
ƉĂŬ ŶĄƐůĞĚŶĢ ďƵě ŶĞŚƌĄůŝ͕ ŶĞďŽ
ŚƌĄůŝ ũĞŶ ŶĂ Ɖƽů ƉůǇŶƵ͘ ĚƌĂǀŽƚŶş
ŝŶĚŝƐƉŽǌŝĐĞ ƉĂŬ ƉŽƎĄĚŶĢ ǌŵĞŶƓŝͲ
ůǇ ŶĂĚĢũĞ WƌŽƐƚĢũŽǀĂ ǀ ƐĞŵŝĨŝŶĄůĞ
ƉůĂǇͲŽĨĨ͘
jako ICE-TIME. dĞĚǇ ƉŽďǇƚ ŶĂ
ůĞĚĢ͘ ĞũŵĠŶĂ ŽďƌĄŶĐŝ ƐĞ ǀĞͲ
ƐŵĢƐ ŶĞŶƵĚŝůŝ Ă ŵĢůŝ ŽŚƌŽŵŶŽƵ
ƉŽƌĐŝ ŵŝŶƵƚ͘ ĂƐƚŽ ƉƎĞƐ ĚǀĂĐĞƚ
ŵŝŶƵƚŶĂǌĄƉĂƐ͘^ƉĞĐŝĄůŶĢǀƉůĂǇͲ
ͲŽĨĨũĞĚŶŽĚƵƓĞŶĞďǇůŽĚŽƐƚŚƌĄēƽ͕
Ă ƚĂŬ ǀǇƚşǎĞŶŽƐƚ ďĞŬƽ ŝ ƷƚŽēŶşŬƽ
ǀǉǌŶĂŵŶĢƌŽƐƚůĂ͘
jako JÁCHYM. DŽǎŶĄƐŝǀǌƉŽͲ
ŵĞŶĞƚĞ͕ ǎĞ ƉƎĞĚ ēĂƐĞŵ ĚƌĞƐ
:ĞƐƚƎĄďƽŽďůĠŬĂůŝďƌĂƚƎŝ:ĂŶĚƵƐŽǀĠ͘
EǇŶş ƐĞ ŽƉĢƚ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ ƐĞƓůĂ
ƐŽƵƌŽǌĞŶĞĐŬĄ ĚǀŽũŝĐĞ͘ DŝůŽƐůĂǀ
Ă dŽŵĄƓ :ĄĐŚǇŵŽǀĠ ƉƎŝƚŽŵ ŽďĂ
ƉĂƚƎŝůŝŵĞǌŝŽƉŽƌǇ͕ŝŬĚǇǎŬĂǎĚǉŶĂ
ŽƉĂēŶĠƐƚƌĂŶĢŬůƵǌŝƓƚĢ͘

F

P

O

N

M

L

jako KRIZE. / ƚĂ :ĞƐƚƎĄďǇ ƚƵ
Ă ƚĂŵ ƉŽƐƚŝŚŽǀĂůĂ͘ sǉŬŽŶͲ
ŶŽƐƚŶşŝǀǉƐůĞĚŬŽǀĄ͘EĞũǀǉƌĂǌŶĢũƓş
ƉƌŽďĢŚůĂ ŶĂ ƉƎĞůŽŵƵ ƉƌŽƐŝŶĐĞ
ĂůĞĚŶĂ͘dǉŵƚĞŚĚǇƉƌŽŚƌĄůǌŽƐŵŝ
ǌĄƉĂƐƽƐĞĚŵĂŽŵůƵǀŝƚƐĞƚĞŚĚĞũƓş
ƉƌŽƉĂĚ ŶĞĚĂů ĂŶŝ ƉŽŵĢƌŶĢ ƚĢǎͲ
ŬǉŵůŽƐĞŵ͘
ũĂŬŽ >KhE1͘ KŚƌŽŵŶĠ
ŵŶŽǎƐƚǀş ŚƌĄēƽ ŽĚĞƓůŽ ƉƎĞĚ
ƐĞǌſŶŽƵ ǌ ƚǉŵƵ͘ ŚůĄŶ͕ ,ƌŶşēŬŽ͕
'ĂŐŽ͕ ƌƚŝů ŶĞďŽ ĄůēşŬ͙ ^ĞǌŶĂŵ
ēşƚĂůƐŬŽƌŽĚǀĢĚĞƐşƚŬǇũŵĞŶ͘DĂͲ
ƐŝǀŶşĞǆŽĚƵƐƐĞƉƎŝƚŽŵƵ:ĞƐƚƎĄďƽ
ŶĞŬŽŶĂůƉŽƉƌǀĠ͘
jako MARODKA. dĂ ƉƐĂůĂ
ŚŽĚŶĢ ƉƎşďĢŚƽ͘ ĢŚĞŵ
ƉůĂǇͲŽĨĨ ďǇůŝ ŚƌĄēŝ ŶĂ ŬĂƉĂēŬĄĐŚ͕
ǀ ǌĄŬůĂĚŶş ēĄƐƚŝ ĚůŽƵŚŽĚŽďĢ ĐŚǇͲ
ďĢů ƵďƐŬǉ ƐĞ ^ƚĂŸŬĞŵ͘ WƌĄǀĢ
Ɛ ŵĂƌŽĚŬŽƵ ƐĞ ƉŽƚǉŬĂů ƚƌĞŶĠƌƐŬǉ
ƓƚĄď ǀĞ ǀĞůŬĠŵ͕ Ă ŬƌŽŵĢ ŽďĚŽďş
ƚĢƐŶĢƉƎĞĚƉůĂǇͲŽĨĨĨĂŬƚŝĐŬǇĐĞůŽƵ
ƐĞǌſŶƵ͘
jako NÁVRAT.KďēĂƐƐĞƎşŬĂͲ
ůŽ͕ ǎĞ ƐĞ ŚŽŬĞũŝƐƚĠ ĚŽ WƌŽƐͲ
ƚĢũŽǀĂǀƌĂĐşŶĞƌĂĚŝ͘dĞŶƚŽŬƌĄƚũŝĐŚ
ĂůĞ ŚŶĞĚ ŶĢŬŽůŝŬ ŶĂƓůŽ ŶĂ ,ĂŶĠ
ǌƚƌĂĐĞŶŽƵĨŽƌŵƵ͘WƎşŬůĂĚĞŵŵƽǎĞ
ďǉƚ:ĂŶ<ůŽǌ͕ŬƚĞƌǉĚŽƐůŽǀĂǌĂǌĄƎŝů͘
ŽďƌŽƵƐĞǌſŶƵĂůĞǌĂƐĞďŽƵŵĂũş
ŝĚĂůƓşŶĂǀƌĄƚŝůĐŝDĂƌƚŝŶEŽǀĄŬ͕:ĂŶ
ZƵĚŽǀƐŬǉ͕DĂƌĞŬaǀĞĐ͕ŶĞďŽǀŶĞͲ
ƉŽƐůĞĚŶş ƎĂĚĢ ũŝǎ ǌŵşŶĢŶǉ DĂƌĞŬ
ZĂēƵŬ͘
jako ODCHOVANCI. s ƚŽŵͲ
ƚŽ ƐŵĢƌƵ ŶĞďǇů WƌŽƐƚĢũŽǀ
ŬĚŽǀşũĂŬƷƐƉĢƓŶǉ͘sƚǉŵƵƉƽƐŽďŝůŝ
ũĞŶ ƚƎŝ ʹ WĞƚƌ <ƌĞũēş͕ DŝĐŚĂů :ĂŶĞͲ
ēĞŬ Ă DĂƌĞŬ DŝĐŬĂ͘ WŽƵǌĞ ƉƌǀŶş
ũŵĞŶŽǀĂŶǉ ĂůĞ ǌşƐŬĂů ǀǉǌŶĂŵŶĢũͲ
ƓşƌŽůŝǀƚǉŵƵ͘WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄƐƚŽƉĂ
ǀ  ƚǉŵƵ :ĞƐƚƎĄďƽ ũĞ ƚĂŬ ŝ ŶĂĚĄůĞ
ǌŬƌĄƚŬĂŶşǌŬĄ͘͘͘
ũĂŬŽ W\^/>Ks<z͘ ,ůĂǀŶş
ǌďƌĂŸ :ĞƐƚƎĄďƽ͘ :ĞĚŶŽǌŶĂēͲ
ŶĢ͘ ŚƌƵďĂ ĚŽ ƉŽůŽǀŝŶǇ ǌĄŬůĂĚŶş
ēĄƐƚŝďǇůŝǀƚŽŵƚŽŽŚůĞĚƵŝŶĞũůĞƉƓş
ǀƐŽƵƚĢǎŝ͘WŽƚĠƚƌŽĐŚƵƉƌŽĚƵŬƚŝǀŝƚĂ
ƉŽůĞǀŝůĂ͕ ƉƎĞƐƚŽ ĂůĞ ƉĂƚƎŝůĂ Ŭ ŶĞũͲ
ůĞƉƓşŵǀŚĂŶĐĞůŝǌĞ͘
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PROSTĚJOV Sezóna je minulostí, přichází tak čas bilancování, hodnocení,
ohlížení. Kromě suchých a jasně viditelných čísel, jako jsou porážky či výhry a konečné stavy sérií, je tu ještě řada dalších drobností, které dokreslují
obraz závěru letošního ročníku v podání Jestřábů. My se nyní podíváme na
některé z nich.

aneb kdo se prosadil

Jako první zmíníme přesilové hry. Ty byly po většinu sezóny klenotem
Jestřábů, na ně nejvíce spoléhali. Hráči jako Mrázek, Kloz, Jáchym či
Husák věděli, jak je sehrát. A sbírali v nich spoustu bodů. Ač se to přitom
na první pohled nemusí zdát, početní výhody nebyly špatné ani v play-off. Celkově napříč sériemi jejich aktéři využili každou čtvrtou přesilovku. Nejúspěšnější v tomto směru byla série s Litoměřicemi, kterou
provázela častá vyloučení na obou stranách, právě proti Stadionu přesilovky nejvíce rozhodovaly. Zato proti Vsetínu v prvních třech zápasech
nevyužil Prostějov žádnou…
Další záležitostí jsou diváci. Sám kotel na Facebooku zveřejnil výzvu fanouškům, aby chodili častěji a fandili více. Není divu, vsetínské návštěvnosti byly až dvojnásobné oproti těm prostějovským. Přičemž Vsetín
je počtem obyvatel oproti Prostějovu naopak poloviční. Ale z pohledu
přinejmenším počtu fanoušků to je nepříjemná novinka. Před třemi
lety, kdy se Prostějov a Vsetín setkaly v play-off naposledy, bylo minimum na domácí zápasy Jestřábů přes tři tisíce fanoušků.
Play-off bylo navíc pro některé hráče Jestřábů památné. Třeba pro duo
Podlaha–Janeček, oba se ve vyřazovací části bodově prosadili vůbec poprvé. Pro brankáře Martina Altrichtera to byla taky první velká zkušenost s vyřazovacími boji v dospělém hokeji. Významná role pak náležela
i některým hráčům, kteří v základní části nebyli tolik vidět. Příkladem je
třeba Jan Štefka. Ostatně první branku v zápasech se Vsetínem dal právě
on.
(sob)

Zajímavosti letošního play-off

E

D

C

B

jako ABSENCE.WƌŽƚŝůŽŸƐŬƵ
ǎĄĚŶĄ ǌŵĢŶĂ͘ EĞ ŚƌĄēŝ ŶĂ
ůĞĚĢ͕ ĂůĞ ēĂƐƚŽ ƐƉşƓĞ ƚŝ͕ ŬƚĞƎş ŶĂ
ŶĢŵĐŚǇďĢůŝ͕ĚĢůĂůŝǀǉƐůĞĚŬǇǌĄƉĂͲ
Ɛƽ͘WƌŽƐƚĢũŽǀƵĚůŽƵŚŽĚŽďĢũŝĐŚǇͲ
ďĢů ŶĂƉƎşŬůĂĚ ^ƚĂŶĢŬ͕ ĂũşĐ͕ :ŝƌĄͲ
ŶĞŬēŝƵďƐŬǉ͕ŬƚĞƌǉƚŽŚŽŽĚĞŚƌĄů
ŵŝŶŝŵƵŵ͘ZŽǌƐĄŚůĄŵĂƌŽĚŬĂƚǉŵ
ƚƌĄƉŝůĂƚĠŵĢƎƉŽƎĄĚ͘
jako BODY. :ĞƐƚƎĄďŝ ũŝĐŚ
ǌǀůĄĚůŝϳϳ͕ĐŽǎũĞǀĞůŝĐĞƐŽůŝĚͲ
ŶşƉŽƌĐĞ͘DĄůĞŵƚŽĂůĞŶĞƐƚĂēŝůŽ͘
KƉŽƐƵŶƵĚŽǀǇƎĂǌŽǀĂĐşēĄƐƚŝƚŽƚŝǎ
ƌŽǌŚŽĚŽǀĂůǇƉŽƐůĞĚŶşĚǀĂǌĄƉĂƐǇ͘
WƌŽƐƚĢũŽǀũĞǌǀůĄĚůĂǌĄƌŽǀĞŸƵŬĄͲ
ǌĂů͕ ũĂŬ ƚĞŶŬĄ ũĞ ůŝŶŝĞ ŵĞǌŝ ƷƐƉĢͲ
ĐŚĞŵŶĞďŽŶĞƷƐƉĢĐŚĞŵ͘
jako CENTR. dĞŶƚŽ ƉŽƐƚ ƐĞ
ŶĢũĂŬŽƵĚŽďƵƷƉůŶĢŶĞĚĂƎŝůŽ
ŽďƐĂĚŝƚ͘ƚĂŬŶĂŶĢŵŚƌĄůĂƚĂŬǇ
ŬƎşĚůĂ͘WĂŬĂůĞƉƎŝƓĞůǌ<ůĂĚŶĂDĂͲ
ƌĞŬ ZĂēƵŬ͘  ǀƓĞ ďǇůŽ ũŝŶĂŬ͘ EĂͲ
ǀƌĄƚŝůĞĐďŽĚŽǀĂů͕ƚǀŽƎŝůŚƌƵ͕ƐƚĂůƐĞ
ŚůĂǀŶşŵ ŶĂŚƌĄǀĂēĞŵ ƚǉŵƵ͘ :ĞŚŽ
ƉŽǌĚĢũƓş ǌƌĂŶĢŶş ǀĞ ǀǇƎĂǌŽǀĂĐş
ēĄƐƚŝďǇůŽǀĞůŬŽƵƌĂŶŽƵ͘
jako DERBY. :ĞƐƚƎĄďŝ ũŝĐŚ
ŵĢůŝ ŚŶĞĚ ŶĢŬŽůŝŬ ʹ ƐĞ
aƵŵƉĞƌŬĞŵ͕ Ɛ ,ĂǀşƎŽǀĞŵ͕ ĂůĞ
ƚĂ ŶĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓş Ɛ WƎĞƌŽǀĞŵ ďǇůĂ
ƉĂŵĄƚŶĄ͘WƌŽƐƚĢũŽǀŵĢůƉŽĚĞƐĞƚŝ
ůĞƚĞĐŚ Ɛ ŚůĂǀŶşŵ ƌŝǀĂůĞŵ ƉŽǌŝƚŝǀͲ
Ŷş ďŝůĂŶĐŝ͘ ƵďƌǇ ƉŽƌĂǌŝů ǀĞ ǀĞůŬĠ
ŚŽŬĞũŽǀĠďŝƚǀĢŚŶĞĚĚǀĂŬƌĄƚ͘<ŽͲ
ŶĞēŶĢ͘
jako ENERGIE. DĢůŝ ũŝ ƚǉŵƵ
ĚŽĚĂƚ ŵůĂĚş ŚƌĄēŝ ũĂŬŽ ƚƎĞͲ
ďĂ aŝŵŽŶ :ĞůşŶĞŬ Ă :ĂŶ aƚĞĨŬĂ͘
ǌǀĞůŬĠēĄƐƚŝƚŽŵƵƚĂŬďǇůŽ͘DůĂͲ
ĚşĐŝůşƚĂůŝƉŽůĞĚĢ͕ĚŽŬĄǌĂůŝƐŽƵƉĞͲ
ƎĞƵďƌƵƐůŝƚ͘ǀǇƚǀŽƎŝƚƉƌŽƐƚŽƌƉƌŽ
ǌŬƵƓĞŶĢũƓş ŚƌĄēĞ Ă ũĞũŝĐŚ ƓĂŶĐĞ
ĂŐſůǇ͘
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PROSTĚJOV Večerník vám na dnešní tradiční dvoustraně přináší druhé ohlédnutí za působením hokejistů LHK Jestřábi Prostějov v Chance lize mužů ČR 2021/2022. Stejně jako
loni přichází řada na vyhodnocení rubrik, další exkluzivní rozhovor či publicistiku, nechybí pár zajímavých čísel a také abecední resumé.
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jako QUEST. EĞďŽůŝ ƚĂŬǇ
ƷŬŽů͘dĞŶďǇůũĂƐŶǉʹƵĚĢůĂƚ
ƷƐƉĢĐŚ͘:ĞƐƚƎĄďŝŶĂƷƐƉĢĐŚēĞŬĂũş
ŽĚƌŽŬƵϮϬϭϵ͕ŶĂǀǉƌĂǌŶǉĂůĞũĞƓͲ
ƚĢŵŶŽŚĞŵĚĠůĞ͘WŽƐĞǌſŶĢƐŝĂůĞ
ƉƌŽƐƚĢũŽǀƓƚşŚŽŬĞũŝƐƚĠŵŽŚŽƵƎşĐƚ͕
ǎĞďǇůƷŬŽůƐƉůŶĢŶ͘
jako RÁMUS. dĞŶ ƐĞ ŽƉĢƚ
ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬǉŵ ĨĂŶŽƵƓŬƽŵ
ĚĂƎŝů ʹ ǀ ĚŽďƌĠŵ͘ :ĞƐƚƎĄďŝ ŵĢůŝ
;ŶĞũĞŶͿ ŶĂ ĚŽŵĄĐşĐŚ ǌĄƉĂƐĞĐŚ
ǀĞůŝĐĞ ƉĢŬŶŽƵ Ă ŚůƵēŶŽƵ ƉŽĚƉŽͲ
ƌƵ͘ǌĞũŵĠŶĂǀǇƎĂǌŽǀĂĐşēĄƐƚƉƎŝͲ
ŶĞƐůĂƉĞƌĨĞŬƚŶşŬƵůŝƐƵĂŵŝŵŽƎĄĚͲ
ŶĢŚůĂƐŝƚĠĨĂŶĚĢŶş͘
jako SEMIFINÁLE.ǇůƚŽŶĞũͲ
ǀĢƚƓş ƷƐƉĢĐŚ WƌŽƐƚĢũŽǀĂ ŽĚ
ǎůƵƚŽŵŽĚƌĠƐşůǇ͕ŬĚǇƚǉŵ,ĚŽƓĞů
ǀƌŽēŶşŬƵϮϬϬϮͬϮϬϬϯƉƎĞƐƉĂŵĄƚͲ
ŶŽƵ ƐĠƌŝŝ Ɛ DůĂĚŽƵ ŽůĞƐůĂǀş ĚŽ
ƐĞŵŝĨŝŶĄůĞ͕ ŬĚĞ ƉĂĚů Ɛ <ůĂĚŶĞŵ͘
 ƚĂŬǇ ƐƉůŶĢŶş ƉƎĞĚƐĞǌſŶŶşŚŽ
ĐşůĞ͘ ^ĞŵŝĨŝŶĄůĞ ũĞ ƌŽǌŚŽĚŶĢ ƚŽ͕
ŶĂĐŽƐĞďƵĚĞǀŚŽŬĞũŽǀĠŵŵĢƐƚĢ
ũĞƓƚĢĚůŽƵŚŽǀǌƉŽŵşŶĂƚ͘WƌĄǀĞŵ͘
jako TOTTER.<ŽƵēWƌŽƐƚĢũŽͲ
ǀĂďǇůƐƉŽůƵƐĞǌďǇƚŬĞŵƌĞĂͲ
ůŝǌĂēŶşŚŽƚǉŵƵĚƽůĞǎŝƚŽƵƐŽƵēĄƐƚş
ĐĞƐƚǇ Ŭ ƷƐƉĢĐŚƵ͘ :ĞŚŽ ƚŽƵŚĂ ƉŽ
ŬǀĂůŝƚŶşŚƎĞ͕ǀĢƚƓşŵƚůĂŬƵĚŽďƌĄͲ
ŶǇ ŝ ĞĨĞŬƚŝǀŝƚĢ ŶĂŬŽŶĞĐ ƉƎŝŶĞƐůĂ
ƚǉŵŽǀǉƷƐƉĢĐŚ͘
jako ÚZKÝ. \Ğē ũĞ Ž ŬĄĚƌƵ
WƌŽƐƚĢũŽǀĂ͘EĂũĞĚŶƵƐƚƌĂŶƵ
ĚŽŶĢũƚƌĞŶĠƎŝďĢŚĞŵƐĞǌſŶǇŵŽĐ
ŶĞƐĂŚĂůŝ͕ ƐŶĂǎŝůŝ ƐĞ͕ ĂďǇ ƐĞ ŚƌĄͲ
ēŝ ƐƉşƓĞ ƐĞŚƌĄůŝ͘ EĂ ƐƚƌĂŶĢ ĚƌƵŚĠ
ǀƓĂŬ ĐŚǇďĢůŝ ĚǀĂ ƚƎŝ ŚƌĄēŝ ŶĂǀşĐ͘
ĞũŵĠŶĂ ĚŽ ŽďƌĂŶǇ͘ WƌŽũĞǀŝůŽ ƐĞ
ƚŽ ǌĞũŵĠŶĂ ǀ ƐĂŵĠŵ ǌĄǀĢƌƵ ƐĞͲ
ǌſŶǇ͘
jako VENEK.WƌĄǀĢŶĂĐŝǌşĐŚ
ŬŽůďŝƓƚşĐŚƐĞWƌŽƐƚĢũŽǀƵĚĂͲ
ƎŝůŽŵŶŽŚĞŵǀşĐĞŶĞǎƉƎĞĚǀůĂƐƚͲ
Ŷşŵŝ ĚŝǀĄŬǇ͘ ƉŽēĄƚŬƵ ŵĢů ƚǉŵ
ƚƎĞďĂĨĂƐĐŝŶƵũşĐşƐĞĚŵŝǌĄƉĂƐŽǀŽƵ
ƓŸƽƌƵǀǉŚĞƌǌǀĞŶŬŽǀŶşĐŚŬůƵǌŝƓƛ͕
ĂŝǀĞĚƌƵŚĠƉŽůŽǀŝŶĢƌŽēŶşŬƵĚŽͲ
ŬĄǌĂůďŽĚǇǀĞŶŬƵƉŽƎĄĚƵŚƌĄǀĂƚ͘
jako WINS. EĞďŽ ƚĂŬĠ
ǀǉŚƌǇ͘ :ĞƐƚƎĄďŝ ũŝĐŚ ǀ ǌĄͲ
ŬůĂĚŶş ēĄƐƚŝ ŵĢůŝ ĚŽŚƌŽŵĂĚǇ Ϯϱ͘
KǀůĄĚůŝƚĂŬǌŚƌƵďĂƉŽůŽǀŝŶƵǌĄƉĂͲ
Ɛƽ͕ĚŽŬƚĞƌǉĐŚŶĂƐƚŽƵƉŝůŝ͘WƎĞƐŶĢ
ƉŽůŽǀŝēŶşŵĢůŝƷƐƉĢƓŶŽƐƚŝǀǌĄƉĂͲ
ƐĞĐŚƉůĂǇͲŽĨĨ͘
jako KONEC. ĞƚŽŶĞůĂĚş͍ůĞ
ŬĚĞǎĞ͕yƚŽƚŝǎƐŬƵƚĞēŶĢǀƚŽŵͲ
ƚŽƉƎşƉĂĚĢƐŝŐŶĂůŝǌƵũĞŬŽŶĞĐ͕ŬŽŶĞĐ
ǀŬůƵďƵŝŬŽŶĞĐŬĂƌŝĠƌǇ͘<ŽŶŬƌĠƚŶĢ
ĚĂŵĂ ,ĂǀůşŬĂ͘ :ĞĚŶĂƚƎŝĐĞƚŝůĞƚǉ
ƵŶŝǀĞƌǌĄů ƐĞ ƌŽǌŚŽĚů ĚĄƚ ƉƎĞĚŶŽƐƚ
ƌŽĚŝŶĢ͘  ǌŵĢŶŝƚ ǎŝǀŽƚŶş ŶĄƉůŸ͘
,ŽĚŶĢƓƚĢƐƚşĚŽŶŽǀĠĞƚĂƉǇ͊
jako YES. dĂŬƚŽ ǌĂƎǀĂƚ Ɛŝ
ŵŽŚůŝ ŚŽŬĞũŝƐƚĠ Ă ĨĂŶŽƵƓĐŝ
ŵŶŽŚŽŬƌĄƚ͘EĞũǀĢƚƓşŶĂĚƓĞŶşďǇůŽ
ƉŽ ēƚǀƌƚĨŝŶĄůĞ͕ ŬƚĞƌĠ ďǇůŽ ĚŽƐƵĚ

11. dubna 2022

BYLI JSME
U TOHO

NOHEJBAL

FOTOGALERIE

1*



nepředvedla příliš dobrý výkon, nepomohlo ani střídání Lad. Pírka za nejistého
Buchera (8:10, 6:10). Bylo zřejmé, že při
průběžném stavu 3:2 musí vynikající singlista Roba zdolat nejlepšího posázavského
plejera Pospíšila, jinak nastanou ještě větší
komplikace. Naštěstí i Tom získal první díl ze dvou hostujících setbolů (z 8:9
na 10:9), načež dovedl klíčové střetnutí
k bezpečnému triumfu - 10:6 a 4:2.
Leč také závěrečné bitvy trojic naplno
ukázaly, nakolik byl žďárský nováček

nebezpečný. Triu Müller, Zemánek, Roba hrubě nevyšla druhá sada
a v tiebreaku prohrávalo 6:7, naštěstí
v důležité chvíli naplno zabralo a uspělo 10:7, 6:10, 10:8 a bylo to 5:2. Pak
jeli Matkulčík se sourozenci Pírkovými jako na horské dráze nahoru, dolů
a zase nahoru, aby sympatický vzdor
PKS definitivně zlomili v dramatickém závěru o jediný míč 10:4, 5:10,
10:9. Dohromady tak 6:2 a dokonáno
jest!

„Hned první dvě kola soutěže mě vyléčila z představ, že béčko Vsetína i Žďár budou
dva schůdnější celky. Oba jsme sice porazili zdánlivě hladce 6:2, ale jak před týdnem, tak tentokrát jsme s nimi měli hodně těžkou práci. Tudíž platí, že v první lize
není slabých soupeřů! Žďárské mužstvo přijelo s kvalitními nohejbalisty, ani jedno
střetnutí proto nebylo vyloženě jednoduché – a celý zápas už vůbec ne. Nám se moc
nepovedla druhá a třetí trojka, proto panoval skoro nerozhodný stav 3:2. Klukům
však nemám co vytknout, maximálně bojovali. A slabší chvíle včetně chyb vždycky
přijdou. Důležité je, že v rozhodujících momentech naši hráči zabrali naplno a zvládli je. Šlo zejména o nejtěsnější koncovky, kdy jsme 10:9 pokaždé vyhráli my.
Což vlastně zlomilo celý výsledek na naši stranu. Zejména Martin Müller jakožto
ústřední posila potvrdil svou vysokou herní úroveň, zkušenosti i velký přínos pro náš
tým. Nicméně pochvalu zaslouží všichni.“

Richard BENEŠ - TJ SOKOL I PROSTÌJOV:

Pozápasové hodnocení trenéra

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt0OOHU5RED±%XFKWD1\NO  0DWNXOþtN/XN
3tUHN±3RVStãLO1RYRWQê  0OOHU=HPiQHN5RED±%XFKWD.\VLONDâRXSDO
.RPtQHN   0DWNXOþtN/XN3tUHN/DG3tUHN±3RVStãLO1RYRWQê2OãDQHF 
 %XFKHU=HPiQHN /DG3tUHN ±.\VLOND.RPtQHN  5RED±3RVStãLO 
 0OOHU=HPiQHN5RED±3RVStãLO1RYRWQê2OãDQHF )ĖXNDO   0DWNXOþtN
/XN3tUHN/DG3tUHN %XFKHU ±%XFKWD.\VLONDâRXSDO .RPtQHN1\NO   

7UHQpUåĈiUX0LODQ3LYQLþND

'LYiNĥ
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střídat. Bohužel hned ve druhé dvojici
musel i domácím odstoupit rovněž zraněný Lukáš Pírek, slibně rozjeté střetnutí
pak ukořistili z moci Jana Matkulčíka 2TQUV÷LQXwVÊDQTEKUGOQJQWTCFQXCVXUVWRFQUG\ÐP[\XN¾FNKPCLGFPKéMW
a Petra Zemánka ostřílení Ungermann srovnání stavu zařídila nabušená pražská patřila Hanákům. Třetí dvojice Lad.
Marek
a Kaděra 8:10, 10:8 a 8:10 - 1:1. Důleži- trojice s Ungermannem a Kaděrou, na Pírek, Deutsch zkušeně ustála vypjaté
SONNEVEND
tý druhý bod vyválčili v trojkách Müller, které si vylámali zuby Matkulčík, Ladi- koncovky dvakrát 10:8 (3:2), načež
To tělocvična ZŠ v Palackého ulici, kam Roba, Zemánek poměrem 8:10, 10:6, slav Pírek a Petr Deutsch jasným pomě- úžasný Roba znovu nezklamal v singlu,
se i druhý víkendový mač hanáckého 10:8, ačkoliv ztratili vstupní sadu a ve třetí rem 3:10, 7:10 - 2:2.
kde doslova vyválčil těžký souboj proti
mančaftu přesunul kvůli nadměrně prohrávali už 6:8 - 2:1. Nicméně další Následující pasáž parádního zápasu alet Tůmovi 10:7 a 10:9 - 4:2. Absolutním
chladnému počasí, asi ještě nezažila. Na
kvalitativním vrcholem se vzápětí stala
/,*$'58å67(912+(-%$/%$/,67Ĥþ5²3Ĝ('(+5É9.$.2/$
jedné straně mistr světa i Evropy Martin
bitva mezi trojkami Müller, Zemánek,
Müller, na straně druhé mnohonásobný
Roba a Ungermann, Kaděra, Sankot.
7-6RNRO,3URVWčMRY²6.6WDUW3UDKD
světový šampion Vilém Ungermann
Byť zůstávali prostějovští tahouni dlouho
5R]KRGÿt-RQiND6SiþLO
a další borci mající za sebou řadu let mezi
pozadu (0:1 na sety a 7:8), dokázali vynárodní elitou Milan Kaděra či David
stupňovat svůj výkon až do takové míry,
'LYiNĥ
Tůma. Prostě na sebe narazili asi dva
že favority se zářnou minulostí famózně
největší favorité soutěže, čemuž vysoký
setnuli 8:10, 10:8, 10:8! V tu chvíli Sokol
7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã
7UHQpU6WDUWX3UDKD'DYLG7ĤPD
nohejbalový level logicky odpovídal.
I vedl 5:2, měl jistou minimálně remízu
Stejně jako o den dříve proti Žďáru
a jediná dílčí výhra mu chyběla k celko9ëVOHGN\ MHGQRWOLYëFK XWNiQt 0OOHU 5RED ± 7ĤPD -HFKRUW /RUHQ]     
otevřeli utkání výborně právě zmíněný
vému úspěchu. Nevyšlo to ovšem trojici
0DWNXOþtN/XN3tUHN =HPiQHN ±.DGČUD8QJHUPDQQ  0OOHU=HPiQHN
Müller s Tomášem Robou, kteří v první
Matkulčík, Lad. Pírek, Deutsch vinou
5RED±7ĤPD/RUHQ]3RNRUQê  0DWNXOþtN/DG3tUHN'HXWVFK %XFKHU ±
dvojce zvládli otočit zahajovací set z 3:7
.DGČUD8QJHUPDQQ6DQNRW  /DG3tUHN'HXWVFK±3RNRUQê6DQNRW  
postupného úbytku sil - 10:8, 5:10, 6:10
5RED±7ĤPD  0OOHU=HPiQHN5RED±.DGČUD8QJHUPDQQ6DQNRW 
na 10:8 (!) a poté už vládli 10:6 – 1:0.
a 5:3. Následně se dostali velmi blízko
 0DWNXOþtN/DG3tUHN'HXWVFK %XFKHU ±7ĤPD/RUHQ]3RNRUQê  0OOHU
Hostům se navíc zranil Jan Jechort, tím
k rozhodujícímu bodu fantasticky šlapa5RED±.DGČUD8QJHUPDQQ  0DWNXOþtN=HPiQHN±7ĤPD/RUHQ]  
pádem jich zbylo pouze šest a nemohli
jící Müller s Robou, neboť nad Unger-

PROSTĚJOV Skoro čtyři hodiny náročné sportovní šichty
museli nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov tvrdě vydřít, než
v nedělním šlágru 1. ligy družstev mužů ČR 2022 udolali velesilný SK Start Praha 6:4. Šlo o předehrávku 10. kola
soutěže, tudíž oba týmy měly za sebou sobotní nelehké
duely a energie jim logicky docházela. Přesto byla k vidění
exkluzivní hra extraligové úrovně, přičemž domácí se díky
vyfáranému triumfu pevně usadili na nejvyšší příčce průběžného pořadí s plným počtem šesti získaných bodů!

'0,23ß")"-/3,)&$,312)(6

chyboval - 1:1. Na vítěznou vlnu vrátila
Sokol I první trojka Müller, Roba, Petr
Zemánek, ač se po dominanci 10:2 ze
vstupní sady v té druhé zpočátku trápila
a musela otáčet nepříznivý stav 3:6 i 8:9
včetně odvrácení dvou setbolů - 2:1. Ještě
hůř na tom byla následná trojice Matkulčík, Luk. Pírek, Ladislav Pírek, neboť
ztratila zahajovací část 7:10, načež výrazné zlepšení (10:7) vystřídal během třetího dílu další herní pokles. Protivníci měli
dokonce tři mečboly, jenže bojovníci TJ
všechny zažehnali (ze 7:9 na 10:9) - 3:1!
Přesto soubor z Vysočiny nadále zlobil.
PlonkovádvojiceJakubBucher,Zemánek
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Posílení Hanáci platili za vysoké favority,
což úvodní dvojice Martin Müller, Tomáš Roba potvrdila přesvědčivým skolením dua Buchta, Nykl dvakrát 10:6 - 1:0.
Vzápětí však Jan Matkulčík a Lukáš Pírek
nečekaně podlehli Pospíšilovi a Novotnému 7:10 a 8:10, když se hlavně mladšímu z bratrské dvojice nedařilo, často

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž



PROSTĚJOV Lehčí zápas proti papírově slabšímu soupeři, který postoupil z druholigové soutěže? Ani náhodou!
Prostějovští nohejbalisté se ve 2. kole 1. ligy družstev mužů
ČR 2022 hodně nadřeli, než odbojný PKS okna Žďár nad
Sázavou doma porazili. Podle konečného výsledku 6:2 to
možná vypadá pohodově, ale opak byl pravdou.

0QJGLDCNKUVÆ5QMQNC+2TQUV÷LQX XéGTPÆO,CP/CVMWNéÊM RQTC\KNKPQX¾éMC\Gäò¾TW

Foto: Marek Sonnevend

klikni na
www.vecernikpv.cz
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nováček vzdoroval,
HOKEJOVÁ ABECEDA JESTŘÁBŮ Žďárský
přesto
jej
Hanáci
zpacifikovali
LÉ
V UPLYNU
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Foto: Marek Sonnevend

makajícího Zemánka společně odrovnali duo Tůma, Lorenz 10:7, 10:9. A prvoligový hit tak přece jen dospěl k perně
vydupanému vítězství prostějovského
kolektivu nad pražským výběrem 6:4!

-#/2Ąªi6ö
 MQNQ R¾VGM  FWDPC  JQFKP8UGVÊP
d$qèCMQXKEGd$q  äò¾TP5/QFąKEGd$q
2CPMT¾EèGUMÚ$TQF5VCTV2TCJC6,51-1.+
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hrát tam by bylo fajn. Následně porazit doma Modřice B, to už se snad
bude hrát venku a přijde ještě víc
fanoušků. Byť i v tělocvičně dobře
povzbuzovali, za podporu jim moc
děkujeme.“
yy Můžete přiblížit svůj návrat do
Prostějova po delší době?
„Už jsem tady jednou působil před
nějakými čtyřmi nebo pěti lety. S Martinem Müllerem i Petrem Deutschem
jsme se v zimě domluvili, že sem
půjdeme spolu všichni tři. Původně
byl takový plán už loni, ale to nakonec
vyhrály ještě nějaké vazby na Kroměříž, proto jsme zkusili rok v druholigové Bajdě. Teď jsme zde minimálně na
jednu sezónu a v Prostějově chceme
zanechat hezkou stopu.“ (smích)
yy To znamená boj o čelo první
ligy?
„Ideální by pochopitelně bylo
skončit po základní části první
nebo druzí, protože dva nejlepší
celky tabulky přímo postupují do
semifinále. A zatím to vypadá, že
po herní stránce i kvalitou kádru
bychom na horní patra soutěže mohli mít. Sezóna však bude
dlouhá i náročná, dneska se zranil
Lukáš Pírek, dost rozbitý je Honza
Matkulčík a minimálně do dvou
utkání během soutěže nenastoupí
Marťa Müller. Proto je předčasné
myslet moc dopředu, spíš musíme jít zápas od zápasu. A snažit se
každý vyhrát. Mezi favority se ale
rozhodně řadíme, kvalita v našem
mančaftu jednoznačně je. Je potřeba ji stále potvrzovat.“

„Vzhledemksíleoboutýmů,kterénasebenarazily,mělavětšinatohotozápasubezjakéhokoliv přehánění extraligovou úroveň. Kluci opět bojovali na maximum, předváděli velice dobré
výkony. A zejména Martin Müller s Tomášem Robou hráli doslova fantasticky, těsně jim
utekla jediná koncovka v podstatě už vyhrané dvojky. Proto jsme nezvítězili 6:3, a po pravdě
jsem měl trochu obavy, že nakonec budeme brát v uvozovkách jen bod za remízu 5:5. Perfektním způsobem však zvládli poslední dvojici Honza Matkulčík a Peťa Zemánek, což byla
krásná tečka za vynikajícím a nesmírně dramatickým utkáním. Sice nás to stálo velké nervy,
ale porazit Start Praha s Ungermannem, Kaděrou i Tůmou v sestavě má opravdu velkou
cenu. Náš start do sezóny je tím pádem výsledkově stoprocentní, plný počet šesti získaných
bodů skvělý. Teď zkusíme v páteční odvetě na Startu neprohrát.“

Richard BENEŠ - TJ SOKOL I PROSTÌJOV:

Pozápasové hodnocení trenéra

mannem a Kaděrou získali úvodní část,
ve druhé vedli již 9:7. Bohužel neproměnili tři mečboly za sebou, padli 10:8, 9:10,
7:10. A při průběžném zápasovém skóre
5:4 se šlo do závěrečného špílu. V něm
povstal jako pověstný Fénix z popela fyzicky vyždímaný i zdravotně nalomený
Matkulčík, aby po boku stejně heroicky

Foto: Marek Sonnevend

yy Máte za sebou druhý zápas ve
dvou dnech, navíc proti velice silným Pražanům. Bylo to náročné?
„Bylo, a hodně. Po úvodních dvojkách jsme tak trochu čekali, že to
bude 1:1. I když škoda zranění Lukáše Pírka, druhou dvojici se povedlo
slibně rozjet a pak nám bez něj těsně
utekla. Důležité bylo zvládnutí jedné
trojky, dost vyrovnané s některými
spornými momenty a rozhodnutím až v koncovkách. Zlomový význam potom měla třetí dvojka plus
singl, Robič v něm zase neprohrál.
A v součtu s urvanou třetí trojkou
jsme vedli už 5:2. Velká škoda, že
kluci následně zápas nezavřeli na 6:2
ani na 6:3, hlavně ztratit předposlední dvojku ze stavu 10:8 a 9:7 bylo
trochu trestuhodné. Bez ohledu na
kvality výborného soupeře. Naštěstí
se unavený i napůl zraněný Honza
Matkulčík obdivuhodně zmátořil,
závěrečná dvojka nám společně
vyšla skvěle. Dělali jsme minimum
chyb, snažili se chodit přes o něco
slabšího protihráče a vyšlo to. S vítězstvím nad Startem Praha samozřejmě panuje spokojenost.“
yy Šest získaných bodů po třech
kolech soutěže a vedení v tabulce
rovná se ideální vstup do sezóny?
„Přesně tak. Proti Startu v tak silné
sestavě by ani remíza nebyla špatná,
ale vyhráli jsme, tím lépe. Předtím
jsme zvládli i Žďár a béčko Vsetína,
rozjezd máme povedený. Teď nás
v pátek čeká odveta v Praze, nepro-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Společně s Janem Matkulčíkem to byl právě on, kdo přidal rozhodující šestý bod při velmi hodnotném přemožení Startu Praha 6:4. Petr Zemánek (na snímku) je jednou ze tří zimních posil prostějovského nohejbalového družstva, které přišly z Vyškova a s nimiž
v sestavě patří Sokol I k největším favoritům prvoligové soutěže. Maximálně vydařený start do nového ročníku tuto roli jedině potvrzuje.

sezóny jsme zvládli ideálně“

Petr Zemánek: „Vstup do

11. dubna 2022
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TBALOVÁ R

ZHLEDNA

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

litoval zahozené
%+
(!"/6"73¡1í7"
Dramatická dohrávka první jarní triumf eskáčku nepřinesla

„Druhá půle by vypadala jinak,“

PROSTĚJOV Žádná velká EXKLUZIVNÍ
ofenzivní podívaná se od ha- reportáž
náckého derby Prostějova pro Večerník
s Vyškovem nečekala. Spíše
Michal
opatrný fotbal téměř bez
příležitostí a těsný výsledek. SOBECKÝ
Opak ale byl pravdou. Zejména druhá půle dohrávky 20. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nabídla často otevřené obrany
a spoustu šancí či alespoň náznaků na obou stranách. Týmy se
nakonec neúspěšně přetahovaly do poslední minuty o to, který vzejde z utkání vítězně, aby si z úterního odpoledne odnesly
po jednom bodu za remízu 2:2.
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Obě mužstva, ač sousedé v průběžné
tabulce, se nacházely ve zcela rozdílném
rozpoložení. Zatímco nováček F:NL
Vyškov se na jaře potkal s formou, když
z předešlých čtyř zápasů ve třech bodoval a navázal tak na obstojnou podzimní
část, Prostějovu se naopak vede mizerně. Z předešlých zápasů druhé poloviny
soutěže nebodoval ani jednou a logicky
se začal tabulkou propadat. Pro hostující
celek navíc hrál i fakt, že v předešlém utkání eskáčko s Vyškovem padlo vysoko 0:4.
Do odvety navíc trenérům Šmejkalovi se
Šmardou, kteří údajně mají „nůž na krku“,
chyběli distancovaní Aleš Schuster a Jakub Kopřiva. V sestavě se neobjevili ani
zranění Píchal s Machynkem, které nahradili dorostenci Bažant a Klimeš. V brance
dostal opět před Nemravou přednost
Bárta. Trenér oficiální vyškovský trenér
Trousil, jehož zaštiťuje legenda brněnské
Zbrojovky Josef Mazura a licenčně kouč
gólmanů Horáček, musel udělat oproti
minulému duelu dvě změny. Do utkání
nezasáhli obránce Srubek a záložník Vintr, naopak své premiéry v základní sestavě
se dočkal Dani Lual z Jižního Sudánu.

9ÙYRM]½SDVX
Střetnutí nabídlo vyrovnanou podívanou,
byť v samém úvodu byl aktivnější Vyškov.
Prostějov se ale po necelých dvaceti minutách hry mohl radovat z úvodního
gólu, o který se postaral Nigerijec Omale.
V dalších minutách byl Prostějov častěji
na balónu, zkoušel kombinovat a posunovat míče po stranách. Branku ale domácí
nepřidali, naopak inkasovali, když se trefil
střídajícívyškovský kapitán Klesa. I nadále byli diváci svědky kvalitní podívané, ale
týmům selhávala finální fáze. V nastavení

mohl znovu do vedení poslat Prostějov
Koudelka, bohužel ale neproměnil penaltu.
Od začátku druhého poločasu byl Prostějov aktivnější. Vytvářel si šance, získával
rohy. Jenže místo kýženého vedoucího
gólu podruhé inkasoval, když nebyl důrazný ve svém vápně. I v dalších minutách
ale byli Šmejkalovi svěřenci aktivnější, dokázali opakovaně zavřít Vyškov před jeho
bránou a těsně před koncem se dočkali
alespoň vyrovnání. Místo závěrečného
náporu eskáčka, ale notně přidal Vyškov,
který tak v samém závěru sahal po vítězném gólu.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Už první minuty nabídly vzrušení
v obou vápnech. Oba týmy totiž kopaly
rohové kopy. Nic převelice nebezpečného z toho ale nevzešlo. Ve 12. minutě už
ale byl v dobré šanci Lahodný, Bárta si
poradil. Další minuty přinesly ofenzivní
fotbal do poměrně otevřených obran.
A taky jeden gól. V 19. minutě však už
Prostějov šel do vedení. Ve velké šanci
sice po rohovém kopu neuspěl Petr Jiráček, ale následně se k míči při pokračování akce dostal Solomon Omale a na
zadní tyči nikým nehlídaný otevřel skóre
duelu – 1:0. Naopak ve 30. minutě se
hosté dostali k nebezpečné standardce.
Při ní došlo k pádu dvou hostů ve vápně a standardní situace z hrany vápna se
tak opakovala. Bohužel pro Prostějov,
kapitán Klesa, který čtyři minuty před
koncem vystřídal svého kolegu Němečka, se prosadil přízemní ránou k levé tyči
– 1:1. 35. minuta naopak přinesla náznak
pohledné akce Prostějova, Koudelka
hledal a nacházel Bartolomea naběhnutého na ose hřiště. Soupeř byl ale u něj
včas. V poslední minutě první půle mělo
eskáčko obrovskou možnost jít znovu
do vedení, když byl ve vápně faulovaný
Bartolomeu, jenže následný penaltový

penalty Koudelka
PROSTĚJOV Prostějovu se na jaře
nedaří. A stoprocentní bodový zisk nepřišel ani s Vyškovem, kdy už měl tým
pomyslný nůž na krku. „Bod ale v takovém zápase musíme brát,“ uvažuje
záložník Jan Koudelka v souvislosti
s předešlými nezdary. V zápase místy
příliš neexistovaly obrany a oba týmy
se předháněly v ofenzivních hodech,
přičemž závěr klání patřil spíše hostujícímu celku. Vše ale mohlo být jinak.
Kdyby ofenzivní lídr eskáčka proměnil
penaltu...

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

Michal SOBECKÝ
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Foto: Michal Sobecký
kop střílel Koudelka k pravé tyči – a tam
se stihl brankář Kinský natáhnout!
Koudelka byl hned zkraje druhé půle
u dalšího momentu, který mohl rozhodnout. V dosahu vápna byl faulován, následná standardka ale bránu Vyškova neohrozila. To v 50. minutě byl velmi blízko
vstřelení branky Omale, hlavičkoval však
mimo. A tak se projevilo pravidlo nedáš
– dostaneš. Další africká posila nováčka
druhé nejvyšší soutěže Dani Lual se totiž
dostal na druhé straně u tyčky k doklepnutí balónu, kdy si obrana nepohlídala dva
hráče ve vápně a poslal hosty do vedení
– 1:2. V 60. minutě se do útočení zapojil
pro změnu legionář na protější straně,
když střídající Nigerijec Amobi prošel po
pravé straně, míč ale před bránu nedostal.
Následnou střelu Koudelky srazila obrana
pryč. Hönig si pak nebezpečně nabíhal
před bránu, na sražený míč, Koudelka
posílal zdálky, míč byl tečován nad bránu.
Na druhé straně znovu pálil Lahodný, aby
v 67. minutě mohli vyrovnat Amobi či Zapletal, jenže v malém vápně se jim nezadařilo. Tlak Prostějova nakonec v 78. minutě
vyvrcholil vyrovnáním, zblízka se u pravé
tyče hlavou prosadil Schaffartzik – 2:2.
Koncem zápasu byla vidět přímo přehlídka střel, z dálky stříleli Koudelka a Omale.
V 86. minutě pálil taky Sedlák a v nastavení mohl rozhodnout Klesa. Proti byl ale
brankář Prostějova.

2VREQRVWXWN½QÉ
Tentokrát jimi byli prostějovští nigerijští
hráči. Jak Solomon Omale, který navíc
vstřelil gól, tak Ifechukwu Amobi byli
velmi vidět, dostávali se do šancí, ve hře
dominovali. Ostatně hráči původem z Afriky se ale činili i na opačné straně.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Zápas měl být odvetou za potupnou porážku 0:4, k níž došlo na podzim v Drnovicích, kde našel nováček F:NL z Vyškova
svůj domácí azyl. Odveta se ale eskáčku až
tak nevydařila. Koncem úterní dohrávky
navíc hrozilo, že nad hřištěm vypukne doslova chumelenice. Inu, apríl...

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Více než třaskavá. Nepostarali se o to ale
ani tolik diváci, jako spíše hráči a zejména
trenéři. Oba byli velice rozezlení na jednoho z čárových. Šmejkalovi se hodně
nelíbila jedna z „výhod“, kdy ovšem nejprve sudí poskytl Prostějovu výhodu a pak
v probíhající akci zapískal a zamezil tak
Koudelkovi ve střele. Hostující kouč zase
hrubě nesouhlasil s tím, že rozhodčí dlouho ignorovali snahu Vyškova vystřídat.

ƔƔJak hodnotíte zápas? Je bod úspěch,
či panuje zklamání?
„Jelikož jsme předtím čtyřikrát prohráli,
tak bod musíme brát. Myslím si, že jsme
začali dobře, měli jsme tlak, dali jsme
i první gól, což bylo super. Pak jsme z toho
trochu vypadli, dostali jsme na 1:1. Do
zápasu jsme se zpátky mohli dostat penaltou. Bohužel jsem ji neproměnil. Byla
to 45. minuta, takže to byla velká škoda,
že jsme gólem do šatny nešli ve vedení.
Ve druhém poločase jsme nezačali úplně
dobře, dostali jsme gól na 2:1. Ale chtěli
jsme to zlomit. Akcí jsme měli dost, některé šance jsme nedali. Ale z takového
zápasu musíme brát i bod, už jen po těch
čtyřech zápasech, které jsme předtím prohráli.“
ƔƔ Čím to, že eskáčku nejdou druhé
poločasy? Brno, Ústí nad Labem, Třinec, teď zčásti i Vyškov.
„Já nevím... První poločas máme dobrý.
A v tom druhém to pokazíme. Nemyslím
si, že nemáme sílu, tu máme. Ale nevstoupíme do něj dobře a už se nechytnerme.
Nevím už ani, pokolikáté jsme dostali
gól jako první. Dostat pak zase hned po
přestávce branku, to pak člověk vypadne
z role. Ale říkám, jsme rádi za to, že jsme
dokázali vyrovnat. A bereme alespoň bod.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ƔƔ Čekal jste, že se bude hrát takto otevřený fotbal?
„Tak ta druhá liga taková je. Buď je to tak,
že šance prakticky nejsou, nebo je jich
naopak hodně a rozjede se zápas nahoru, dolů. Což někdy tak i z naší strany je.
A pak jsou šance na obou stranách. Někdy
k tomu prostě zápas směřuje.“
ƔƔ Co vaše penalta, rozmýšlel jste se až
na poslední chvíli, kam poslat míč?
„Ne, byl jsem rozhodnutý hned. Možná
kdybych se ještě podíval na gólmana, tak
směr ještě změním, šel tam trošku dřív.
Ale teď už s tím nic neudělám. Bohužel.
Neproměnil jsem, kdyby to bylo naopak,
zápas by se vyvíjel jinak. Druhý poločas
bychom byli na koni. Proměněná penalta
nás mohla nakopnout.“
ƔƔŘekl byste, že je nyní na týmu deka?
„Řešíme v kabině, proč se nedaří. Čtyřikrát jsme předtím prohráli. Je to špatně,
nemůžeme ale říkat, že je úplně všechno
špatně. Musíme to v nějakém zápase zlomit. To, že jsou utkání rychle po sobě,
nám může pomoct v tom, že chytneme
nějakou vlnu a rozjedeme to na opačnou
stranu. Zkrátka začneme vyhrávat!“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
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„Myslím si, že jsme byli aktivní. Měli jsme tam nějaké věci, kdy jsme
měli zachovat vyšší kvalitu přechodové fáze do rychlého protiútoku. Soupeř si v 11. minutě vytvořil šanci, kdy nás podržel brankář.
Vytvořili jsme si rohy, z nichž jsme byli nebezpeční a taky z jednoho
dali gól. Pak soupeř vystřídal, přišel Klesa, který hru oživil a vyrovnal.
Následně se hrál vyrovnaný fotbal, měli jsme momenty, kdy jsme po
zisku na naší půlce špatně řešili situace. Bohužel jsme v samém závěru první půle nedali penaltu, což je velká škoda, bylo by to velké
povzbuzení. Soupeř se navíc brzy po začátku druhého poločasu dostal do vedení po zbytečné ztrátě na polovině hřiště. Cením si, že se
mužstvo zvedlo, byly tam dobré věci v šancích, beci chodili do koncovky. Šli jsme si za vyrovnáním, bylo patrné, že tým nechtěl prohrát.
A podařilo se vyrovnat po důrazu v šestnáctce. Je to odraz k něčemu
lepšímu.“

„Myslím si, že zápas byl z obou stran velmi dobrý, hrál se ofenzivní fotbal. Na straně soupeře byly výborné výkony hráčů jako
Jiráček, Bartolomeu, Koudelka. Naši kluci se s tím velmi dobře
vyrovnali. My jsme se museli vyrovnat se ztrátou dvou klíčových hráčů, ale i tak jsme v kombinaci byli silnější, oni zase byli
lepší ve standardních situacích, taky jsme z toho dostali dva góly.
Celkově se hra přelévala ze strany na stranu, chvíli měl soupeř
více ze hry, pak my. Ve druhém poločase za stavu 2:1 jsem věřil,
že udeříme na 3:1, abychom odskočili. Potom jsme se dostali
pod tlak a domácí vyrovnali na 2:2. Já si ale cením toho, že jsme
nezalezli a měli tam ještě tři dobré šance na to, abychom utkání strhli na naši stranu. Myslím si ale, že to bylo velice kvalitní
derby. My bereme plusový bod a jsme rádi, že jsme nepustili
Prostějov před sebe.“

MFK Vyškov
2:2
dohrávané 20. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
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Branky: 19. Omale, 78. Schaffartzik

PROSTÌJOV

2:2

VYŠKOV

Branka: 31. Klesa, 52. Lual

( 1 :1 )

Střely na branku: 3

Střely mimo branku: 7

Rohové kopy: 5

Střely na branku: 8

Rozhodčí: Cieslar – Bureš, Mikeska

Žluté karty: Žluté karty: 36. Omale, 87. Stříž
Střídání: 55. Amobi za Bartolomea, 55. Hönig za Kušeje, 74. Bialek za Zukala

Diváků: 730 Rohové kopy: 2

Střely mimo branku: 1
Žluté karty: 87. Klesa

Střídání: 27. Klesa za Němečka, 55. Macej za Thona, 83. Kanakimana za Ackroyda,
83. Sedlák za Moučku

FOTBAL

Čtyři body v jednom týdnu. Začátek obratu? HRÁČ
Fotbalisté Prostějova ochutnali
první jarní výhru

PROSTĚJOV Dvakrát během jednoho týdne měli fotbalisté 1.SK
Prostějov výhodu domácího prostředí. Nejprve v úterý v odloženém
utkání dvacátého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přivítali Vyškov, následně v sobotu ve dvaadvacátém kole druhý tým tabulky z Vlašimi.
Po čtyřech porážkách v řadě se měl lámat pomyslný chleba. Oba zápasy se co do vývoje podobaly jako vejce vejci a nechyběl ani trend
neustálého zlepšování. Málokdo z fanoušků asi ve čtyři body doufal,
ale ti, kteří zejména v sobotu v nevlídném počasí přišli, určitě nelitovali. V průběžné tabulce druhé nejvyšší soutěže se eskáčko lehce
posunulo, aktuálně mu patří 8. pozice.
Zmíněné zdravotní potíže se projevily
PŮVODNÍ
nejvíc během druhé půle těsně poté, co
zpravodajství
Vlašim otočila skóre.
pro Večerník
„Po druhé brance jsme šli výkonnostně trochu dolů, protože zdravotní proTomáš
blémy tam jsou, bylo nás v podstatě
KALÁB
třináct. Máme některé starší hráče,
Počasí fotbalu na Hané v uplynulém soupeř mladé hráče, takže regeneratýdnu nepřálo, navíc byla škoda, že asi ce je v našem případě trošičku horší,“
nejbližší derby se sousedním Vyškovem povzdechl si trenér Šmejkal, který byl
připadlo na všední den. I tak byla ná- ale jinak velice dobře naladěn. „Začalo
vštěvnost slušná a díky fanouškům hostů pršet a možná nám to přineslo trochu
atmosféra fotbalová.
štěstí. (úsměv) Hlavně je to ale o psyTrenér Daniel Šmejkal vsadil v obou chice. Všichni jsme to potřebovali,
zápasech na téměř totožnou základní klub, hráči, trenéři. Krásné vítězství,
sestavu, i když podle jeho slov příliš ještě způsobem, že jsme vedli, prohrávariantneměl. A to nejen kvůli zdravotní- vali, proto se na fotbal chodí. Jsme rádi,
mu stavu některých hráčů, ale také distan- že jsme konečně zase diváky potěšili,“
covanému Aleši Schusterovi. Na stoperu rozdával po zápase úsměvy.
tak vedle Schaffartzika dostal příležitost Úvodní minuty přitom zrovna poZukal, v brance Bárta, který má za sebou vzbudivě nevypadaly, Vlašim půsopovedené zápasy, v útoku duo Koudelka bila dojmem jasné převahy. „Zvolili
- Bartolomeu. Jedinou sobotní změnou jsme taktiku, že jsme zpočátku nechali
bylo zařazení Höniga na kraji zálohy místo Vlašim hrát, ona je nahoře hodně
Urbance, který nahradil na beku Stříže.
nebezpečná. Chtěli jsme trochu uza-

TÝDNE

PODLE

VEČERNÍKU

MICHAL BÁRTA
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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vřít prostor, abychom eliminovali její
silnou přechodovou fázi. To se nám
dařilo a vyráželi jsme k rychlým protiútokům,“ vysvětloval prostějovský
lodivod. Jeden takový brejk jen těsně
nedotáhl k úspěšnému konci Zapletal.
V obou utkáních minulého týdne si
kromě faktu bodového zisku bylo
potřeba zejména cenit způsobu, který
k úspěšnému výsledku vedl. „V minulém utkání jsme remizovali, teď jsme
zase vedli, prohrávali, mužstvo nakonec
sílu ukázalo. Dnes jsme opět vyrovnali na 2:2, a ještě jsme zápas otočili. Ve
druhém poločase jsme ale nevypadali
úplně dobře, měli jsme slabší pasáž, ale

Na bodových ziscích v obou utkáních minulého týdne
má velký podíl. Je dalším příkladem brankáře, který
neúnavně pracuje na trénincích a umí trpělivě čekat na
svou příležitost. Dobrý příklad má ve Filipu Muchovi, který
to z dvojky ve druhé lize dotáhl až do ligy první. Bárta vnesl
povedenými zákroky klid do rozkolísaných zadních řad, což
pomohlo nastartovat tým k větší sebedůvěře.

ROBERT
BARTOLOMEU

nadechli jsme se. Za dva zápasy jsme dali
pět gólů, sice jsme taky čtyři dostali, ale
aspoň jsme už ty góly dali. Jsme nadšení,“
zmínil Šmejkal to, co zvrátilo nepříznivé
statistiky, totiž znovu nalezení střelecké
potence.
Bude-li pozitivní šňůra pokračovat i nadále, uvidíme hned ve středu, kdy eskáčko zajíždí k dalšímu těžkému zápasu na
hřiště Opavy. Ve Slezsku je výkop nově
naplánován až na 18.00 hodin, o atraktivitu večerního zápasu tak nebude nouze.
V sobotu 16. dubna následně hostí na
trávníku areálu SCM Za Místním nádražím v Prostějově pražskou Duklu. Utkání
začne v 17.00 hodin.
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Domácí začali proti papírovému favoritovi obezřetně a první čtvrthodinu se
v podstatě nepodívali za půlící čáru. Tečovaná střela však Bártu v domácí brance
neohrozila, Zlatohlávkovu hlavičku odklonil Bárta na roh. Fotbalisté od Blaníku
však nezužitkovali ani nabídnutý přímý
kop, následný pokus skončil pouze na
tyči. Teprve po necelých dvaceti minutách se zleva osmělil Bartolomeu, brankář Vágner vyrazil míč na roh, po němž
hlavičkoval nad branku Omale. Další
střela směřovala doprostřed branky, kde
míč našel Vágner v náruči. Po pětadvaceti
minutách však pouze vyrazil střelu z pra-

vé strany a dobíhající Kušej pohotově
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 22. KOLO
umístil míč do branky – 1:0.
6.3URVWčMRY²)&6HOOLHU
%HOORW9ODäLP
Po půlhodině hry zaujalo Zapletalovo
%UDQN\.XãHM$PREL%DUWRORPHX±=ODWRKOiYHN
sólo po levé straně, které ovšem žádou6XFKDQ5R]KRGÿt=DRUDO±'REURYROQê'UHVOHUåOXWpNDUW\

cím způsobem nezakončil. Do poloča 8UEDQHF  .XãHM ±  6XFKDQ  +RãHN 'LYiFL 430.
6WĝHO\QDEUDQNX 6:6. 6WĝHO\PLPREUDQNX 4:3. 5RKRYpNRS\
su se už skóre neměnilo, druhou půli
'UæHQtPtÿH
začali aktivněji opět hosté. Koudelkova
6HVWDYD9ODäLPL
střela mířila pouze nad branku. Hosté 6HVWDYD3URVWčMRYD
Bárta – Urbanec, Zukal, Schaffartzik, Zapletal – 9iJQHU ± +RãHN %URXNDO  7RXOD  /HKRF]NL
byli blízko vyrovnání už v 58. minutě,
+|QLJ $PREL -LUiþHN .RSĜLYD 2PDOH 6YRERGD±5LJR *QLQJ .ĜLãĢDQ=LQKDVRYLþ
kdy Zlatohlávek poslal zleva míč před
.XãHM  ± .RXGHOND  %LDOHN  %DUWRORPHX  ,FKD  -XUiVHN ± 6XFKDQ =ODWRKOiYHN 
7UHQpU'DQLHOâPHMNDO Solomon).
7UHQpU0DUWLQ+\VNê
branku a Suchanovu střelu Bárta reflexivně vyrazil. O tři minuty později se vydal až k brankové čáře střídající Gning,
Pozápasové hodnocení trenérù
vrátil pod sebe na Zlatohlávka, který se
už nemýlil – 1:1.
Za dalších sedm minut se efektně uvolDANIEL ŠMEJKAL - 1.SK Prostìjov:
nil ve vápně Suchan a podél Bárty poslal „Už si ani nepamatuji, kdy jsme naposledy vyhráli, byla to dlouhá pauza! Vlašim potvrzovala, že je
svůj celek do vedení – 1:2. V té době kvalitní soupeř, hrála velmi dobře. Zpočátku jsme měli patnáct minut problémy, Vlašim měla dvě
byli hosté při chuti a ve vzduchu visela příležitosti, ale pak jsme se zvedli. Měli jsme dvě krásné šance my, dali jsme gól, zbytek poločasu
třetí branka, která by byla asi rozhodují- jsme kontrolovali průběh zápasu. Úvod druhého poločasu nám nevyšel, což nás trochu trápí,
Vlašim stav otočila a v těchto pasážích dominovala. Nám pomohlo střídání, Amobi přišel do
cí. Jenže to zdaleka nebylo všechno.
útoku, dva góly jsme tam dotlačili. Jsem moc rád, že to takto dopadlo.“
Domácí prokázali velkou snahu nepodMARTIN HYSKÝ - FC Sellier & Bellot Vlašim:
dat se osudu a napnuli síly do útoku.
Tlak do branky se vyplatil dvanáct mi- „Jsme smutní, myslím si, že jsme odtud měli odvézt body, minimálně jeden určitě vzhledem
k vývoji druhého poločasu. Domácí byli extrémně efektivní, vytvořili si málo šancí, ve druhé půli
nut před koncem, kdy střídající Amobi prakticky nic, a dokázali dvakrát dát gól. Musím se na ty góly podívat, nevím, nerozumím tomu.
ze skrumáže vyrovnal – 2:2. Eskáčko V kabině kluci říkali, že třetí branka byla z velkého ofsajdu. Když jsme zápas otočili, měli jsme ještě
mělo nadále chuť vylepšit úterní bilanci, další možnosti, mohli jsme dát na 3:1, což by asi zápas rozhodlo. Škoda že se nám to nepovedlo.
kdy bralo pouze bod, a za snahu bylo Řekl bych, že se proti nám trochu spiklo nebe. Setmělo se, začaly padat ‚trakaře‘, foukat vítr proti
odměněno. Aktivní Bartolomeu zakon- nám, což nám nepomohlo. Přestože jedeme s prázdnou, odjíždíme s hlavou nahoře.“
čil průnik po pravé straně křížnou stře- jarní výhře Prostějova – 3:2. Vlašim sice ale rozhodčí odpískal předchozí útočný
lou na vzdálenější tyč a rozhodl o první ještě v nastavení dostala míč do branky, faul.
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Zmìny termínù
dvou zápasù
Prostějov (red) – U dvou zápasů prostějovského eskáčka došlo
ke změnám termínů. Duel 23. kola
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Opavě
se uskuteční tuto středu 13. dubna nikoliv
od 16:30, ale až od 18:00 hodin. V rámci
25. kola pak budou svěřenci trenérské
dvojice Šmejkal - Šmarda zápolit v Jihlavě
o den později, namísto pátku 22. až v sobotu 23. dubna od 16:30 hodin.

%ÈKHPWÙGQHVSOQÈQR
Prostějov (tok) – Netýká se to pouze
vytoužených bodů, které si eskáčko připsalo do tabulky, nýbrž také disciplinárního trestu kapitána týmu Aleše Schustera. Ten měl vroubek vyloučení po druhé
žluté kartě ze zápasu v Chrudimi, kterých
navíc nasbíral čtyři v řadě. Díky překotnému tempu zápasů může po týdnu opět
nastoupit.

3UÕWUzPUDÄHQ
SRPRKODHVN½ÄNX
Prostějov (tok) – Být to v létě, byla by
z toho bouřka par excellence. Nebe potemnělo, vítr ještě zesílil, teplota poklesla.
Provazy vody byly navíc smíchány s vločkami sněhu. Právě v této slotě se eskáčku
podařilo vyrovnat a posléze přidat vítěznou branku. Však si také trenér Hyský postěžoval, že nebe šlo proti Vlašimi...

„Hlad po úspěchu mužstvo neztratilo,“
zdůraznil Michal Bárta
PROS
STĚJJOV
V Na Hanou přišel do určitě míry restartovat kariéru v profesionálním fotbalu, mnoho příležitostí k tomu ovšem
nedostal. Pro Michala Bártu (na snímku) jistě nebylo jednoduché tvrdě trénovat a do brány nastoupit spíše v pohárových
zápasech. Větší prostor mu svými výkony Filip Mucha nedopřál.
I když jaro začal opět na lavičce, využil šance, kterou mu trenér
poskytl, a odchytal už tři utkání v řadě. V sobotu tak byl u senzačního otočení zápasu s Vlašimí a prvního jarního vítězství.

„Osobně dobře, trénoval jsem poctivě celou dobu, takže jsem byl připraven na okamžik, kdy bych mohl
pro Večerník
dostat šanci. Nevidím tak žádný
problém v tom, že mě trenér teď do
Tomáš
brány postavil. Makám, aby to tímto
KALÁB
způsobem pokračovalo dál.“
yy Poprvé za dobu, co jste tady yy Filip Mucha také začínal jako
v Prostějově, dostáváte příležitost dvojka a poté, co dostal šanci, se v záv několika po sobě jdoucích ligo- kladní sestavě udržel. Vnímal jste to
vých zápasech. Jak se cítíte?
jako určitou motivaci pro sebe?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

TOMÁŠ
ZLATOHLÁVEK
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Tomáš KALÁB
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

PROSTĚJOV Každý chvilku tahá pilku. Toto přísloví dokonale sedí na sobotní duel eskáčka se druhým týmem
tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY, a sice středočeskou Vlašimí.
Jednobrankový náskok se po přestávce rozplynul, hosté skóre otočili,
jenže na rozdíl od několika minulých
zápasů se tentokrát prostějovští fotbalisté dokázali mobilizovat a stav nejen
srovnali, ale výsledek dokonce strhli
na svoji stranu. To vše díky trojici
střelců Kušejovi, Amobimu a Bartolomeuovi.
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„Byl jsem v Prostějově a čekal jsem.
Teď jsem tu šanci dostal a budu se
samozřejmě snažit, abych mezi třemi tyčemi vydržel co nejdéle.“
yy Utkání s Vlašimí bylo co do
průběhu zajímavé a divácky atraktivní, jak jste jej viděl vy z brankové čáry?
„Průběh zápasu byl hodně podobný předešlému utkání proti
Vyškovu. V obou případech jsme
se dostali do vedení, pak tam byla
z naší strany slabší okénka, kterých soupeř využil. V obou zápasech jsme prohrávali, s Vyškovem
pouze vyrovnali, teď se nám to

podařilo fantasticky otočit. Je to
super vítězství. Cením si morálky
týmu, bylo vidět, že i když jsme
prohrávali, chtěli jsme jít za body,
chtěli jsme dát vyrovnávací gól
a třeba ještě jeden navrch. Nejprve to nevyšlo, teď ano. Byla znát
chuť do toho jít. Takže konečně
tři body, na něž se budeme snažit
navázat.“
yy Vlašim nebyla vůbec jednoduchým soupeřem, přispělo to
k motivaci v tomto zápase?
„Start do sezóny se opravdu nepovedl, postupně se to pomalu rozjíždělo.
Mám pocit, že teď už se to rozjelo

tím správným směrem. I diváci určitě viděli, že hlad po úspěchu u nás
je a naše výkony mají stoupající tendenci.“
yy Je to určitě důležité povzbuzení před dalším těžkým utkáním
v Opavě, které vás čeká už ve středu...
„Bude to podobné utkání, čeká
nás soupeř, který spadl z ligy.
Má hezký stadion, fanoušky,
kteří dokáží vytvořit správné fotbalové prostředí, takže parádní atmosféra tam
jistě bude. Věřím, že nám
to pomůže.“

3ÚW PLQXW SĘHG NRQFHP
SDGOD S W  UR]KRGXM¬F¬
EUDQNDXWN Q¬

MOMENT
ZÁPASU
1UWF \¾RCUW UG N¾OCN QMQNQ UGFO
FGU¾VÆOKPWV[RQVÆEQ8NCwKOXUVąGNKNC
FTWJQW DTCPMW QVQéKNC UMÐTG C D[NC
XVÆEJXÊNKdPCMQPKq6ąGVÊDTCPMCXKUGNC
XG X\FWEJW C MF[D[ RCFNC CUK D[
D[NQ Q XÚUNGFMW \¾RCUW TQ\JQFPWVQ
'UM¾éMQXwCMVNCMWUV¾NQX[OCPKNQUG
\P÷LCQVGXąGNQUKVCMEGUVWMRąGVQéGPÊ
XÚUNGFMWPCUXQWUVTCPW

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Tomáš KALÁB

Diváci začali chodit
Počasí se kouklo do kalendáře a řeklo
si, když apríl, tak apríl. Výkyvy jako na
houpačce, jenže hrací fotbalové dny se
kupodivu ocitly vždy v té spodní pozici. Na úterní duel s Vyškovem byla sice
předpověď horší než skutečnost, diváci
se naštěstí odradit nenechali. Ještě dopoledne to vypadalo hodně bídně, ale
nakonec si na derby v tom pravém slova smyslu, kdy se utkali dva nejbližší
soupeři, našlo cestu přes sedm set diváků včetně pár desítek hostů. V sobotu
vypadaly tribuny chvíli před výkopem
hodně prázdně, během první půle se
ale slušně zaplnily a diváci v počtu čtyř
set určitě nelitovali. Dobrá pozvánka
na zápas s kdysi věhlasnou Duklou
tuto sobotu.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Jak dopadly
podzimní boje

VH]yQ\"

PROSTĚJOVSKO A jedeme dál! 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 PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. 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. Minule přišla na řadu úvodní sonda do III. třídy
Okresního fotbalového svazu, přičemž vzhledem k dřívějšímu začátku jsme
se prvně věnovali skupině B,„áčko“ přijde na řadu příští. Mezitím jsme si odskočili k fotbalistkám. Oproti původnímu plánu dostala zprvu prostor skupina„B“ Moravskoslezské divize žen, jejíž jarní část startuje i s Mostkovicemi
a Protivanovem o nadcházejícím víkendu. Volno naopak nyní čeká na fotbalistky 1.SK Prostějov, které už mají jarní premiéru za sebou. Ani dnes nechybí
tabulky, statistiky, redakční komentář, ale také soupisky jednotlivých týmů
s losem jarní části nejnižší okresní soutěže.
Takže usaďte se, udělejte si kávičku a ponořte se s námi do světa fotbalu!

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Jan FREHAR
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1 – Dohnálková Lucie (Vlkoš).

1HMOHSvÉVWÔHON\QÈ
5 – Heckelová Tereza (Březůvky), Dohnálková Lucie (Vlkoš), 4 – Adamíková Andrea
(UherskýBrod),StavjaníkováSára(Holešovské
Holky), Rathouská Iva (Mutěnice), 3 – Psotková Kristýna (Uherský Brod), Menyhartová
Radana (Mutěnice), Doleželová Renata (Holešovské holky), Křenková Markéta (Holešovské
holky), Konečná Michaela (Bezměrov).

lOXWÅNDUW\
2 – Slezáčková Sabina (Holešovské
Holky), Marková Kateřina (Mostkovice), Mikulová Lenka (Protivanov),
1 – Smyčková Tereza (Protivanov),
Smičková Věra (Mostkovice), Řiháková
Monika (Holešovské Holky), Rozkydalová Denisa (Mutěnice), Konečná Michaela (Bezměrov)

¤HUYHQÅNDUW\

1. Holešov
2. Uherský Brod
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V Moravskoslezské divizi ve skupině B působí dvojice regionálních klubů, kam už tradičně patří Mostkovice, které jsou nyní nejdéle
působícím klubem v regionu, a dámy z Protivanova. V prvním případě se dala podzimní část hodnotit jako nejvydařenější. Nejlepší
obrana soutěže, jediná porážka a deset
bodů stačila na páté místo. V rozmezí jediné
výhry je přitom na dohled i stříbrná pozice.
To v Protivanově po první sezóně a euforii
přišlo vystřízlivění. Opakující se individuální
chyby a následná ztráta sebedůvěry znamenaly, že za podzimní část je tým bez jediného
bodu na chvostu tabulky.
Mostkovice budou chtít v jarní části, která
startuje už o nadcházejícím víkendu, navázat na vynikající práci v obraně a přidat
i něco navíc směrem do ofenzivy. K tomu
by měl pomoct zhruba totožný kádr jako
během podzimních soubojů. Hráčky ale
dojíždí ze všech koutů Moravy a nacvičit si

některé věci i celkovou souhru mužstva je tak
složité. Zde by tak mohl nastat kámen úrazu
ve snaze o bednu.

KOMENTÁØ
Úspěch bude hodně záviset na individuálních schopnostech hráček. Svůj střelecký
apetit bude muset znovu ukázat Bára
Karafiátová, která umí zakončit i z větší vzdálenosti, a hodně důležité budou
i standardní situace, po kterých se mužstvu dařilo pravidelně střílet branky.
Protivanov toho má do jarní části zlepšovat ještě více, protože nulový bodový zisk
i skóre ukazují, že to drhne směrem dopředu i vzadu. Uplynulý podzim ale hra
loňského divizního nováčka šla, takže to
rozhodně v hráčkách je. Jen je důležité se

$QLGWåéGMCLÊKPCåGP[/QUVMQXKEC2TQVKXCPQXC,CMÆRTQP÷LCTQDWFG"

(QVQCTEJKX8GéGTPÊM
probudit a dostat z menší herní krize, která po sérii nezdarů nastala. K tomu měla
pomoci dlouhá zimní přestávka. A když
se jim podaří chytit, tak by už nemusely
patřit k otloukánkovi soutěže.
Je pak ale také otázkou, jak bude vypadat
i příští sezóna, protože snaha o navýšení

počtu účastníků ve třetí lize, případné zrušení této soutěže by se dotklo i divizí, které
jsou nyní rozděleny na tři skupiny po osmi
až deseti mužstvech. Jestli některé z celků
dostanou možnost postoupit, nebo se pozmění formát, je zatím ve hvězdách, něco
ale pravděpodobně nastat musí.

„Chtěli bychom navázat na podzimní výkony,“
hlásí trenér Mostkovic Ondřej Milar
PROSTĚJOV Podzimní část divize zastihla ženy Mostkovic ve velmi dobré formě. Ze sedmi duelů odcházely poražené
pouze jednou, přičemž se staly remízovými královnami, když se body dělily hned
ve čtyřech případech. Mužstvo těžilo především z výborné defenzivní práce, když
inkasovalo pouhých šest branek, což je
nejméně ze všech celků skupiny „B“. Potíže ale hlásila ofenziva, kde těch branek
zase nepřibývalo. Dosavadní výkony tak
zatím stačily na páté místo. Během jara ale
mohou Mostkovice bojovat i o druhou
příčku, na kterou ztrácí pouhé tři body.
Vlastní příprava je ale pro svěřenkyně kouče Milara poměrně náročná. „Začali jsme
už 15. února, ale trénujeme v maximálním
počtu osmi holek, protože to je kostra týmu,
další holky nám pak dojíždějí z Olomouce či
Brna, takže tam to řešíme spíše individuálně.
Scházet se v hojnějším počtu budeme až nyní
před a během sezóny. Je tak o něco náročnější něco nacvičit, ale během sezóny určitě
s nedostatkem hráček, pokud něco nepřijde,
mít problémy nebudeme,“ prozradil Ondřej
Milar.
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Družstvo zůstává v téměř totožném
složení, jako tomu bylo v rámci podzimní části MSDŽ. Jedinou změnou
je příchod Lucie Šimkové, která dorazila z Nových Sadů. I díky tomu by tak
v Mostkovicích chtěli potvrdit formu. „Já
doufám, že se nám podaří navázat na výkony z první poloviny sezony. Především na
naší velmi dobře fungující defenzivě, na níž
výsledky stály. Když na to dokážeme navázat, tak budu jen rád. Hlavně aby to holky
nadále bavilo a měly radost ze hry,“ poznamenal trenér.
Defenziva jeho výběru fungovala opravdu

dobře, horší už to ale bylo směrem dopředu,
což přiznává i kouč. Na nějaké nácviky ale
mnoho prostoru v Mostkovicích nemají.
„Vzhledem k tomu, že se na trénincích nescházíme až v tak velkém počtu, je to všechno
především o individuálních schopnostech
hráček. Protože nějakou součinnost bez tréninku lze jen těžko vytvořit. U žen je to navíc
specifické, neboť tam úplně nevídáte pravidelně branky střelou za vápnem nebo po centrech, ale spíše je to potřeba vykombinovat až
do vápna. Bude důležité, jak to holky zvládnou individuálně,“ má jasno Ondřej Milar.
Do příštího ročníku pak vidí smysl

v určité reorganizaci soutěží, protože
kromě svých zápasů sleduje i dění o ligu
výše. „Celkovou situaci tam nyní vedení
soutěží nezávidím, protože těch mužstev
je málo a vzdálenosti jsou velké. Určitě to
ale bude chtít nějakým způsobem vyřešit,
protože hrát třetí ligu ve třech mužstvech
je zbytečné. Oproti naší soutěži je tam ale
už výrazný skok a já věřím, že Prostějovu,
jakožto největší základně, by druhá liga slušela spíše než divize. Ale bude to záviset na
řadě faktorů. Je potřeba uspořádat soutěže
tak, aby to bylo vyrovnané a nebyla tam
polovina výkonnostně jinde než ta druhá,“
míní mostkovický lodivod.

„Vzadu máme sílu, snad zlepšíme i ofenzivu,“ KOiVtSőHG
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NRORVRERWDGXEQDKRGLQ
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± 0XWČQLFH VRERWD     0RVWNRYLFH ²
%H]PčURY+ROHäRYVNp+RON\²3URWLYDQRY 
NRORQHGčOHNYčWQDKRGLQ
%H]PČURY ± +ROHãRYVNp +RON\ VRERWD  
14.00), 3URWLYDQRY ² %ĝH]ĥYN\ VRERWD  
  9ONRä²0RVWNRYLFH0XWČQLFH±8KHUVNê
%URG 
NRORQHGčOHNYčWQDKRGLQ
+ROHãRYVNp +RON\ ± 9ONRã VRERWD    
%ĜH]ĤYN\ ± %H]PČURY VRERWD    
0RVWNRYLFH ² 8KHUVNë %URG 3URWLYDQRY ²
0XWčQLFH 
NRORQHGčOHNYčWQDKRGLQ
0XWčQLFH ² 0RVWNRYLFH VRERWD    
9ONRã±%ĜH]ĤYN\8KHUVNê%URG±+ROHãRYVNp+RON\
 %H]PčURY²3URWLYDQRY 

PROSTĚJOV Stálice zadních řad Mostkovic Natálie
Vaverková mohla hodnotit podzimní část skupiny
„B“ MSDŽ s úsměvem, holkám se totiž dařilo. A i ona
sama velmi pomohla skvostné bilanci inkasovaných
branek, díky kterým mužstvo prohrálo pouze jediný
duel. Do jarní části by si přála, aby vše šlapalo minimálně stejně a ideálně se podařilo i zlepšit produkci
směrem dopředu, čímž by se kromě remízových výsledků dočkala se spoluhráčkami i daleko větší porce
výher.
yyKdyž bychom se ještě vrátili k podzimu, jak jste s ním
spokojená?
„Myslím si, že to určitě můžeme hodnotit pozitivně. Byla tam
u nás řada remíz, které trošku mrzí, protože to z toho bodového hlediska mohlo být lepší. Ale celkově jsem opravdu spokojená a troufám si říct, že to tak bere celé mužstvo.“
yyUž jste to sama nakousla, že jste se staly na podzim remízovými královnami. Byly to spíše ztráty, nebo to byly
cenné body?

„Záleželo zápas od zápasu. Někdy jsme byly rády, že se
nám remíza podařila udržet, neboť soupeř nás přehrával.
Někdy nám zase chybělo štěstí, abychom to tam nějak
dotlačily. (smích) Jednou jsme byly fotbalovější, jednou
zase o něco horší, a tam byla kombinace tak nějak všeho.“
yy Vy sama nastupujete v obraně, kde to během podzimu dobře šlapalo. Čemu to přisuzujete?
„Máme nyní zřejmě nejsilnější obranu, jakou jsme tu kdy
měly. Kromě jediné hráčky se toho v obraně moc nezměnilo a je vidět už i sehranost. Vzadu jsme navíc celkově
všechny, které už nějakou dobu fotbal hrajeme, hodně
tomu samozřejmě pomáhají holky před námi, nenechají
nás v tom.“
yy Co byste zase naopak doporučila hráčkám před
vámi, aby se zvýšil počet vstřelených branek?
„Úplně nevím, jestli jako obránkyně bych měla holkám
něco doporučovat. (smích) Něco s tím ale musíme udělat,
aby to tam konečně začalo padat, protože jinak se z těch
remízových duelů asi nedostaneme.“

yy Kouč prozradil, že je problém sejít se na trénincích
v kompletním složení. Jaký to má podle vás vliv po herní
stránce a trpí tím i třeba atmosféra v kabině?
„Já si myslím, že atmosféra v kabině je skvělá. Táhneme za jeden provaz, tam určitě problém není. Na herní
stránce se tento fakt určitě projevuje. Je to hodně individuální, protože u některých hráček je to nemálo znát,
u jiných byste to neřekli. Ale je pravda, že zepředu na
tréninky hráček moc nechodí, branky prostě nedáváme.
(úsměv) Ale samozřejmě chápu, že dojíždět dvakrát
v týdnu, k tomu zaměstnání či studium, to zkrátka není
jednoduché.“
yy Na druhé místo vám schází tři body. Mohl by to být
takový tajný cíl do jara?
„Pro nás bude hlavním cílem udržet velmi silnou obranu,
abychom se nevrátily k debaklům, jaké jsme dříve dostávaly.
Zároveň budeme chtít zlepšit i ofenzivu. Spíše se tak budeme
zaměřovat na herní posun, a když k tomu přijdou i lepší výsledky, tak to bude třešnička na dortu.“

„Už to byla z naší strany křeč,“ měl
po podzimu jasno Bronislav Ptáčník
PROTIVANOV Předloňskou premiéru rozjely holky v Protivanově velmi
dobře, pak ale přišla delší covidová přestávka a po ní se na předchozí v dalším
ročníku nepodařilo navázat. Nyní se
tak družstvo krčí na poslední příčce bez
jediného bodu, přitom k jejich vyššímu
počtu nebylo tak daleko. Ale po prvních
nezdarech sehrála svou roli psychika.
Podzim už je ale dávno pryč a do jarních
bojů by tak mohlo mužstvo vyrazit s čistou hlavou a prodat svůj potenciál.
„Po výsledkové stránce to během podzimu
mohlo být lepší. K tomu asi není dál co dodat, když jsme nezískali žádný bod. Herně
to zase taková katastrofa, jak to v tabulce vypadá, nebyla, ale v prvních kolech, kde jsme
mohli bodovat, jsme to nezvládli. Pak už se
nám to trochu bortilo, ale takový je fotbal.
Jednou je člověk nahoře, jednou dole,“ hodnotil již dříve kouč Bronislav Ptáčník.
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Jako největší nedostatek během podzimu viděl trenér především nemohoucnost v koncovce, i když šancí na skórování bylo dost. „Když nebudeme dávat
branky, tak nemůžeme brát body, to je
jednoduchá rovnice, která ve fotbale
platí odjakživa. Může nás těšit, že se
do šancí dostáváme, ale musíme je za-

končovat s chladnou hlavou, alespoň
třetinu těch vyložených proměňovat.
Hned by to jinak vypadalo. Chceme
tak zapracovat hlavně na těchto věcech,“ plánoval lodivod.
K jarní části vzhlíží celek s optimismem.
„Když se dokážeme zlepšit v aspektech,
které jsem už zmiňoval, tak s tím přijdou

lepší výsledky, tím pádem i body. Pevně
věřím, že se nám to podaří, a jsem rád, že
se konečně odehraje kompletní sezóna,“
dodal Ptáčník, jemuž se Večerník v uplynulých dnech nemohl dovolat, aby zjistil aktuální informace, co se týče stavu hráčského
kádru. Tak se necháme prvním „mistrákem“ o tomto víkendu překvapit.
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA
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DIVOČINA V LIPOVÉ PŘIHRÁLA BODY DOMÁCÍM Å*yO]S÷ON\MVHPQHġHNDO´
Šílený úvod zahájil derby, rozhodl gól z půlky

LIPOVÁ Zajímavou podívanou sliboval nedělní zápas krajského
přeboru mezi Lipovou a Kralicemi na Hané. Ač se oba týmy nacházejí ve zcela odlišném rozpoložení i v jiných částech tabulky.
Derby totiž zčásti smazává rozdíly. A zdálo se aspoň zpočátku,
že Lipová nemá vůbec nic jistého. Kralice totiž nehrály špatně.
Sice byla Lipová více na míči a vytvořila si více šancí, ani hosté
však nebyli bez možností. Utkání nakonec rozhodl gól z půlky
hřiště a trochu šťastný závěr ze strany Lipové, která v nastavení
odmítla vyrovnání, naopak navýšila vedení.
něji přihrát a dostat míč na zem. Do
EXKLUZIVNÍ
vedení poslal Lipovou Ondřej Král poreportáž
vedeně kopnutou standardkou a taky
poněkud šťastným gólem. Kralice poté
pro Večerník
ještě dokázaly zatlačit, postupně vrhly
Michal SOBECKÝ
vše dopředu. Tím si vytvářely tlak, ale
zároveň nechávaly okénka v obraně.
S přibývajícím časem přibývala, a na6WDYSÔHGYÙNRSHP konec v nastavení jedno využil Nakládal.
Favorit víkendového dění v Přeboru
Olomouckého KFS byl jasný. Lipo=½VDGQÉRNDPzLN\
vá od začátku jara pravidelně boduje, daří se jí. Sice nadále nedává moc
branek, i tak jí to ale stačí na úspěchy Utkání nenudilo od samého začátku.
v zápasech. Domácí navíc poslední Už ve 3. minutě prošel Šup od rohodobou díky přísunu bodů jdou tabul- vého praporku podél brankové čáry
kou směrem nahoru. Tým hostů je na a ránou po zemi na druhou tyč otevřel
tom přesně opačně. Kralice se trvale účet zápasu – 0:1. V 7. minutě už však
potýkají s velice úzkým kádrem, což bylo srovnáno. Dlouhá nahrávka na
se v neděli znovu potvrdilo. Mužstvu Kováře byla přímo do pohybu, Kose navíc vůbec nedaří. Nadále je na vář si potáhl míč a zakončil rovněž po
spodku tabulky. A i když je schopné zemi na druhou tyč – 1:1. A nebyly to
odehrát kvalitně utkání, body z toho jediné šance. Lipová zapnula a dostávala soupeře do úzkých. Ve 13. minutě
obvykle nejsou.
střílel Ráček na růžek, míč skončil na
ruce brankáře. Peka následně musel
9ÙYRM]½SDVX
vytáhnout zákrok i proti střele Musila.
A mimo poté střílel Přikryl. Kralice se
Hned sám úvod nabídl po jedné bran- osmělily až v 16. minutě, kdy po centru
ce na každé straně. Lipová ale byla z voleje střílel Baran – do brankáře.
aktivnější a prvních zhruba 20 minut Lipová však byla nadále aktivnější. Dotaky jasně lepší. Poté se situace výrazně mácí získali míč na útočné polovině
zhoršila, k větru přibyla chumelenice. a Kovář z toho vytěžil nepřesnou střeTempo hry opadlo, vytratily se krásné lu. Žilka následně prošel podél brankoakce i fotbalovost. A to z obou stran. vé čáry. Po nahrávce jeho kolega střílel,
Kralicím se nicméně podařilo srovnat míč byl tečován mimo. 33. minuta
hru. Byť nadále se nedostávaly tolik do přinesla do té doby ojedinělou šanci
zakončení, jak by potřebovaly. Hodně Kralic, Kopečný předběhl soupeře, vyčasto během poločasu protestovali střelil, míč ale skončil v moci brankáře.
fanoušci – zejména ti domácí – proti Tentýž hráč byl ještě v jednom náznaku šance, ke střele se ale neodhodlal.
verdiktu rozhodčího.
Ve druhém poločase se vedl místy vy- To Lipová střílela o sto šest, Žilka a Narovnaný fotbal, místy byla k vidění hra, kládal však nebyli přesní.
kdy více aktivní byla Lipová. Týmy Zatímco posledních dvacet minut prvnicméně měly často problém si přes- ní půle poznamenala chumelenice, po

)272*$/(5,(

klikni na

www.vecernikpv.cz

LIPOVÁ Těžký zápas čekal v neděli týmy Lipové a Kralic na Hané. Již
tradiční derby zastihlo v krajském
přeboru v lepším rozpoložení a ve
formě domácí, hosté naopak i jarní část začali bídně. Moc si přitom
dojem nezlepšily ani v prestižním
souboji. Hosté sice dlouho vzdorovali, pokořil je ale gól z poloviny
hřiště, o který se postaral Ondřej
Král (na snímku). Ten byl vůbec
v utkání hodně aktivní, po střídání
Františka Žilky za něj navíc převzal
kapitánskou pásku.

BYLI JSME
U TOHO

Michal SOBECKÝ
2GVT-QX¾ąMT¾VEGRąGFVÊOPGåX[TQXPCNPC

přestávce se počasí uklidnilo. A na kvalitě fotbalu to bylo znát. Zkraje vyslal
Ráček dvě střely a zejména ta první,
umně zatočená, nebyla daleko k další
brance. Žilka v 55. minutě měl velkou
šanci, šel sám ze strany na bránu, ale
minul. Domácí stříleli dál, Přikryl poslal míč pod břevno, zde byl včas Peka.
Kralice odpověděly akcí Škrabala, jeho
rána ale nebyla prudká, navíc minula
bránu. Po hodině hry se skóre znovu
měnilo. Kovář nejprve prováhal čas
na střelu. V 67. minutě však vykopával
Král. Míč poskočil, brankáře to překvapilo, nakonec zaplul do brány – 2:1.
Krátce poté mohla Lipová rozhodnout, srážka hostů poslala do přečíslení Kováře, který nahrál Bořutovi, ten
ale nezpracoval. V 75. minutě Kralice
zatlačily, příležitost si ale nevypracovaly. 88. minuta pak přinesla velké drama. Vybíhal vběhl do šance. Míč získal
brankář, ale utekl mu. Domácí borec
tak mohl zakončovat do prázdné, byl
ale předtím fouknutý roh. Bořuta se
následně ocitl v ofsajdu. Kralice vrhly
všechno dopředu, zapomínaly tak na
obranu. Toho nakonec v nastavení využil Nakládal, který zakončoval zdánlivě překombinovanou akci.

2VREQRVWXWN½QÉ
Jan Hlačík. Sedmadvacetiletý stoper
byl na hřišti nepřehlédnutelný svým

Foto: Jan Frehar

ƔƔ Jak byste zhodnotil zápas? Za
tři body jste asi rádi, že?
„Přesně tak. Věděli jsme, že Kralice
potřebují vyhrát, že budou bojovat,
budou nepříjemní a důrazní. Ale my
chtěli urvat za každou cenu tři body.“
ƔƔ V čem dále byly Kralice těžkým
soupeřem?
„Řekl bych, že byly tak těžkým, že
jsme přemýšleli nad tím, jestli jsou to
Kralice... Kdyby dojel někdo jiný, tak
to tak třeba neřešíme. Je ale vidět, že
mají problém dát dohromady nějakou sestavu. Když jsme s nimi hráli na
podzim, měly tam podle mě více kvalitních hráčů. Tam nás vyloženě přehrávaly a taktak jsme tam vyhráli 3:2.
Tentokrát byl proti nám i terén a počasí. Kluci minule říkali, že je to na
hov.. v Dolanech. Já jim na to říkám:
hoši, fotbal budeme hrát, až bude
dvacet stupňů. Ne teď. Fakt jsme rádi,
že doma body sbíráme. A venku zkusíme prostě něco urvat.“
ƔƔ Tentokrát vám to ale střelecky
vyšlo.
„Jo, ale my ty góly nedáváme. Když se
podíváte, kdo za nás dává branky, tak

Foto: Michal Sobecký

herním projevem. Ukázal spoustu kvalitních rozehrávek a nahrávek, také velký přehled ve hře. Určoval hru Kralic.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Největší bylo příšerné počasí, kdy teplota spadla na nulu a nad stadionem se
nejprve přehnaly krupky a následně
regulérní chumelenice. Lidé na počasí
tropili žerty, přestávku však uvítali útokem na bufet.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Bouřlivá. Fanoušků nebylo na stadionu mnoho. Byli však velice aktivní.
Spílali rozhodčímu, také některým
soupeřům. Do fandění se zapojila
velká část přihlížejících. Na to, kolik
diváků přišlo, nebyla atmosféra vůbec zlá.

je to třeba stoper Ondra Milar. My se
na góly hrozně nadřeme. Buď je to
z rohu, nebo podobných situací. Ale
viděli jste, že my jdeme po křídle, můžeme si to nachystat a nedotáhneme
to. To mě moc mrzí. Chtěl bych zažít
aspoň jeden zápas, kde bych nebyl
vynervovaný, že se hraje do poslední
minuty. Prostě aby to bylo 3:0 a mohli to v klidu dohrát.“
ƔƔ V utkání jste dal gól ze standardky kopané z poloviny hřiště.
To jste asi nečekal, že míč zapadne
až do brány?
„To jsem nečekal. (smích) Ale zase
na rovinu, jestli můžu dát gól, tak asi
jen ze standardky nebo něčeho podobného. Ale tady bylo vidět, že s tím
brankář vůbec nepočítal. Pomohl
tomu vítr i ten skluz. Samozřejmě
jsem rád, že to tak dopadlo, je to taková kuriozitka.“
ƔƔ Po zápase jsou nejspíš zmrzlí
všichni přítomní. Čím se chystáte
zahřát?
„No, to je dobrá otázka… Jelikož neřídím, tak si asi toho frťana dám. Na
ten gól, můj první v Lipové.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
3DYHO5µl,¤.$

WUHQÅU6./LSRY½
„Spokojený jsem s výsledkem. Zápas se pro
nás nevyvíjel úplně dobře, takže nakonec je
tam spokojenost s tím, že jsme utkání otočili. A nakonec jsme zaslouženě vyhráli. Kralice bohužel musí každý zápas. Bylo vidět, že
když vedly, tak tam tlak na ně byl.“

.DUHO751(¤.$)&.UDOLFHQD+DQÅ
„Začátek nám vyšel, vedli jsme 1:0. Pak jsme dostali brzy po hloupé chybě v obraně na 1:1.
Potom to bylo vyrovnané utkání. Soupeř měl šance, my taky. Ale pak bohužel dostaneme
gól z půlky. To byla velká chyba brankáře, i když nás v půlce dvakrát zachránil. Prohrávali
jsme tedy 1:2. Třetí gól, to už bylo hop nebo trop jak doma s Ústím. Nakopli jsme balón,
všichni šli dopředu a v nastavení na 1:3. To už bych ani jako chybu nebral. Leží na nás deka.
U hráčů je to psychicky špatné. Zbývá nám jedenáct kol do konce, čekají nás čtyři důležité
zápasy. Ale pokud nebudeme bodovat, můžeme si to vykládat pořád dokola.“

FC Kralice na Hané
3:1
19. kolo PB SCOM Krajského přeboru mužů

SK Lipová

Žilka

Němčík

Ráček

Baran

Pavel
RŮŽIČKA
Musil

Stryk

Kovář

Karel
TRNEČKA
Studený

Hloch

Holásek
Šup

Peka

Cibulka

Milar

Škrabal
Hrabálek

Přikryl

Král

Kopečný
Vykopal

Branky: Branky: 8. Kovář, 67. Král, 90+2. Nakládal
Střely na branku:
Rohové kopy:

9
4

Střely mimo branku:

LIPOVÁ

3 : 1

KRALICE

Střely na branku:
Rozhodčí: Doležal – Bašný, Vedral.

Jurtík

Branka: 4. Šup

( 1 :1)

9

Hlačík

Diváků: 70 Rohové kopy:

3
2

Střely mimo branku:

Žluté karty: 43. Vykopal, 87. Kovář

Žluté karty: -

Střídání: 23. Nakládal za Hrabálka, 63. Bořuta za Žilku, 79. M. Vybíhal za Přikryla

Střídání: 62. Troneček za Kopečného, 74. Novotný za Němčíka, 86. Lexa za Barana

2
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'UPROD±D5\ERYLþD9RMiþHN(UQVW
Zavadil. äOXWpNDUW\*HUQHã7Niþ.RXGHOD
0DĖiN±äLGOtN'äLGOtN'(UQVWýHUYHQiNDUWD
3LĖRV 2  +RUQt0RäWčQLFH²5DGVODYLFHSN 
ÓMH]GHF².OHQRYLFH  Branky: .RFIHOGD
&pVDU YO ±DâWČSiQHN3\WHODäOXWpNDUW\77.
0D]XU±&pVDU ÓVWtÅ%´²7RYDÿRY  Branky:
D)U\GU\FK.RSHFNê±3DV]äOXWpNDUW\44.
âRVWRN%DJDU±3DV]0H]XOLDQHN=DWORXNDO
 5XPSOtN  7URXEN\ ² 9UFKRVODYLFH SN  
Branky: D3ROHSLO±0DFKiOHNěH]iþäOXWp
NDUW\6WRNOiVHN3HWUiã±+RUiN*DĢDĜtN
ěH]iþ 3LYtQ²åHODWRYLFHÅ%´  Branky: 6YR]LO
±D1ČPHFD-HPHOND.UiO
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH      
 2SDWRYLFH      
 3LYtQ
     
 5DGVODYLFH      
 2WDVODYLFH      
 äHODWRYLFHÄ%³      
 .OHQRYLFH      
 +0RãWČQLFH      
 7RYDþRY
     
ÒMH]GHF
     
7URXEN\
     
ÒVWtÄ%³
     
9UFKRVODYLFH      

NROR 2WDVODYLFH².RYDORYLFH  Branky: 72.

,%7ĜÌ'$6.83,1$$

 NROR 6ODYRQtQ²3URWLYDQRY  Branka: 5.
3RVStãLO %čORWtQ²+OXERÿN\  Branky: 32. a 51.
0DFKiþHN9UiQD.XV±3XGLO$PEURå.XV
YO äOXWpNDUW\.XEHãD/RãĢiN±*ROGVFKHLG
1JX\HQ)HUHQþtN-DKRGD 3OXPORY²8UÿLFH
  Branky: D+DORX]ND'DGiNäOXWp
NDUW\*UXOLFK0DULiQHN RED8  1RYp6DG\Å%´
²/LSQtNQ%SN  Branky: %ODKDâXED±
)LOLSHF+RWČNäOXWpNDUW\85. Hodis – 75. Zavadil,
+RWČN %HėRY²þHFKRYLFHSN  Branky: 31.
D0DFKDþ*Upþ+UDEDO±D7UDMHU
âWHLJO:DOWHUäOXWpNDUW\D*Upþ0DFKDþ
 6XFKiQHN  =ERĜLOiN  '\WU\FK ±  âWHLJO 
+DQiN/DNRPêýHUYHQiNDUWD.OLPHã ý  +).
2ORPRXF Å%´ ² .RVWHOHF Q+    Branky: 81.
6NDOQtN3UHLVOHUäOXWpNDUW\1HPHWK2GORåLO±
3UHLVOHU/XåQê+UXEDQ
3UĤEČåQiWDEXOND
 þHFKRYLFH      
 +OXERþN\
     
 .RVWHOHFQ+     
 1RYp6DG\Ä%³     
 +).2ORPÄ%³     
 %HĖRY
     
 %ČORWtQ
     
 /LSQtNQ%      
 3OXPORY
     
8UÿLFH
     
6ODYRQtQ
     
3URWLYDQRY      
'XEQ0
     

,$7ĜÌ'$6.83,1$%

NROR %RKGtNRY²0DOHWtQSN  %UDQN\.YD
SLOtN±0LFKDOþiNåOXWpNDUW\+DWRĖ±-HGHOVNê
&KRPRXWRY²2OHäQLFH  %UDQN\.XGOLþND±
%RĜLOâLFKRUåOXWpNDUW\6HGOiþHN5LJR±
%DþtN0DOtQHNâLFKRU=DSOHWDO 1iPčäģQ+
²ĜHWč]iUQD  %UDQN\D)LãDUD
1DYUiWLOětSD9DYĜtQ±0DFHþHNåOXWpNDUW\66.
1DYUiWLOětSD±2EãLO6FKQHLGHU-DWL 3R
VWĝHOPRY²/RäWLFHSN 3DVHND²%čONRYLFH  
%UDQN\9LQNOHU6NOHQiĜ0LFKDO6NOHQiĜ0LURVODY
/DXULQ+ORåiQHNåOXWpNDUW\9RMWiãHN±6NOH
QiĜ)UêEDþHUYHQiNDUWD9LQNOHU %  /HVQLFH²
&KYiONRYLFH  %UDQN\.ULHJ%DOFiUHN YO 
&LHVDUtN .RQLFH²7URXEHOLFH  %UDQN\ 33.
D9\URXEDO3OXVNDO YO .DPHQê.UiVD
3RVStãLO±-DQtþHNåOXWpNDUW\.DPHQê±9OiþLO
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
      
 2OHãQLFH      
 0DOHWtQ
     
 &KYiONRYLFH      
 3RVWĜHOPRY      
 %ČONRYLFH      
 /RãWLFH
     
 7URXEHOLFH      
 &KRPRXWRY      
/HVQLFH
     
3DVHND
     
1iPČãĢQ+     
ěHWČ]iUQD      
%RKGtNRY      

I.A třída skupina A

11. dubna 2022

PROSTĚJOV – Nečekaná prohra minulý víkend šokovala hráče i fanoušky fotbalové Konice. Nicméně to už je zapomenuto.
Zdá se, že konický brankostroj znovu funguje. Tentokrát to schytaly Troubelice. Tým ze Šumperska obdržel šest branek,
zmohl se přitom na jednu. Jelikož ale druhá Olešnice rovněž vyhrála, Konici se nepodařilo náskok na prvním místě zvětšit.

WWW.VECERNIKPV.CZ

I.A třída skupina B

řekl trenér, který tentokrát pouze chválil.
„Musím klukům poděkovat za odvedený výkon. Po prohře jsme se z toho dokázali oklepat a utkání zvládli,“ uzavřel.
Další zápas Konice odehraje v neděli 16.
dubna na půdě Maletína. Utkání začíná
v 16 hodin. (sob)

Branky: 33. a 36. Vyroubal, 12. vlastní
Pluskal, 41. Kamený, 44. J. Krása, 48.
Pospíšil – 82. Janíček. Rozhodčí: Dokoupil – Lizna, Jelínek. Žluté karty:
42. Kamený – 50. Vláčil. Diváci: 88.
Sestava Konice: Hradečný – Ryp,
Kořenovský (60. M. Bílý), F. Bílý
(60. L. Blaha), R. Krása (60. M. Drešr) – Pospíšil, J. Krása (69. L. Bílý),
M. Škrabal, Vyroubal – Kamený (69.
D. Škrabal), Knoll Trenér: Petr Ullmann.

FK
ÃWHUQEHUNÅ%´

7-6RNRO0RVWNRYLFH

±3OLVND-HåHN5DMQRKD.YDSLO9iYUD
äOXWp NDUW\  3RVStãLO  0DUHN ±  3DJiþ 
0OþRFK  9iYUD  .YDSLO  9UDKRYLFH ² %URGHN
X 39    Branky:  'YRĜiN ±   D 
-DQXUD'YRĜiNâYpGD0DWRXãHN*UXOLFK
äOXWp NDUW\  'ROHåHO  'YRĜiN  +DQiN 
-DPULFK YãLFKQL9  1H]DP\VOLFH²3OXPORYÅ%´SN
 Branky: âSLþND±*U\JOiNäOXWpNDUW\57.
+iMHN6WHMNRUD±&KPHODĜ 8UÿLFHÅ%´²%URGHN
X.RQLFH  Branky: D-DYRĜtN
âþXGOD YO 9RGiN±.VFKZHQGäOXWpNDUW\71.
%XUJHW+%XUJHW- 1čPÿLFHQ+²'REURPLOLFH
   Branky:  D  %OXPHQVWHLQ  1HGČOD
äOXWpNDUW\.RUþiN±YiFODYtN%OXPHQVWHLQ
ýHUYHQi NDUWD  WRPHN 1   .UDOLFH Q+ Å%´ ²
7LäWtQ  Branky: D3HMĜLPRYVNê 3WHQt
²'UæRYLFH  Branky: D1RYiN±
D%URVVD6RODQR.RXWQêäOXWpNDUW\
'ROHåHO+ROLQND
3UĤEČåQiWDEXOND
 %URGHNX39      
 9tFRY
     
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 'UåRYLFH
     
 8UþLFHÄ%³      
 1H]DP\VOLFH      
 3OXPORYÄ%³      
 'REURPLOLFH      
 9UDKRYLFH      
%URGHNX.RQ     
2OãDQ\
     
1ČPþLFHQ+     
3WHQt
     
7LãWtQ
     

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$%

www.vecernikpv.cz

±.YDSLO3ROHV 9LOpPRY².ODGN\  
Branky:  .ĜHþHN  6ODYtþHN  1DYUiWLO äOXWp
NDUW\'YRĜiN9RVWĜHMå±.ĜHþHN þHFK\
S.²3ĝHP\VORYLFHSN  Branky: 28. Rous,
'REUDQVNê±7\O.RĜHQHNäOXWpNDUW\
6PiNDO'REUDQVNê±D9\EtUDO7\O 
3URWLYDQRYÅ%´²/XNi  Branka: 9\GUåHO
3UĤEČåQiWDEXOND
 3ĜHP\VORYLFH       
 /XNi
      
 +YR]G
      
 .ODGN\
      
 3URWLYDQRYÄ%³       
 =GČWtQ
      
 9LOpPRY
      
 ýHFK\S.       
 %URGX.RQÄ%³       

9. kolo: =GčWtQ²+YR]G  Branky: $GDP









MSDL ML.

 
 
 
 
 
 
 

20. kolo: 7ĝLQHF ² )UëGHN0tVWHN   
%ranky:  -HĨ  %U]HQLQD  .U]\åDQHN 
+OXÿtQ²6LJPD2ORPRXFÅ%´  Branky:
 D  *\|UH  =DKUDGQtþHN  'UiEHN 
/täHė ² =EURMRYND %UQR Å%´    Branky:
1DSUHODF9HþHĜD9LNWRUtQäOXWpNDUW\
.DPRM±9ROQê 2SDYDÅ%´²3RUXED
 Branky: 7., 17., 19. a 66. Winkler, 27. a 29.
9\OHåtN*pU\N%DDU(QGU\FK$QGUOH
6ORYiFNRÅ%´²=OtQÅ%´  Branky: 15.
%DUiW%tOHN±D%UDQHFNê+RãĢiOHN
äOXWp NDUW\  1RYRWQê  %tOHN RED 6  
=QRMPR²-LKODYD  Branky: 'ROHMãt
+XGiN-HOtQHN0DWRXãHNäOXWpNDUW\
5\ãDYê±3LYQLþND ãXPSHUN²3URVWčMRY
  Branky: 3RGKRUQê±7UXEDþ
&KPHODĜ,OOtN
3UĤEČåQiWDEXOND
 6ORYiFNRÄ%³
     
 -LKODYD
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 7ĜLQHF
     
 =OtQÄ%³
     
 /tãHĖ
     
 3URVWčMRY
     
2SDYDÄ%³
     
+OXþtQ
     
)UêGHN0tVWHN
     
.URPČĜtå
     
=QRMPR
     
âXPSHUN
     
3RUXED
     








MSDL ST.









20. kolo: 7ĝLQHF²)UëGHN0tVWHN  Branky:
45. Kadura – 39. Berek. äOXWpNDUW\11. Buryan, 34.
0LHV]HN=RJRWD+DPUR]L±%DUþiN
1ČPHF +OXÿtQ²6LJPD2ORPRXFÅ%´  
Branky: =HOLQND9DQČN /täHė²=EURMRYND
%UQR Å%´    Branky:  'åXSHQMXN 
*DOLV  9ODFK äOXWp NDUW\  5DMþ\QHF 
.RYDĜtN RED/  2SDYDÅ%´²3RUXED  
Branka:  *URGD  6ORYiFNR Å%´ ² =OtQ Å%´
   Branky:  D  =iERMQtN äOXWp NDUW\
 7HMQVNê  âĤVWHN  %XFKWD YãLFKQL =  
=QRMPR ² -LKODYD    Branky:  2FK 
-LĜtN äOXWp NDUW\  9RFtOND  %DUWĤQHN ± 
-LĜtN-DQRWD ãXPSHUN²3URVWčMRY  
Branky: .DUJHUýHUYHĖiN.Up]HN±
D0RUiYHN6SiþLO1ČPHþHN.OLPHã
5ĤåLþNDäOXWpNDUW\.PtQHN±.OLPHã
67. Gottwald.
3UĤEČåQiWDEXOND
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 -LKODYD
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 =OtQÄ%³
     
 /tãHĖ
     
 âXPSHUN
     
 3URVWčMRY
     
=QRMPR
     
7ĜLQHF
     
+OXþtQ
     
)UêGHN0tVWHN
     
3RUXED
     
2SDYDÄ%³
     
.URPČĜtå
     









3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$$

.RVWHOHFQ+Ä%³
9êãRYLFH

%HGLKRãĢ

3DYORYLFH

2WDVODYLFHÄ%³ 
äHOHþ

%LVNXSLFH


3Ĝ(%252)6,,7Ĝ

NROR 2OäDQ\²9tFRY  Branky: /RERGiã

/,2163257%7ĜÌ'$6.83,1$%

NROR 0RVWNRYLFH²ãWHUQEHUNÅ%´  
Branky:  D  )RUHW  %XUHã ±  D 
)HQFO  0RUDYVNë %HURXQ ² -HVHQHF 
 Branky: D0XåiWNRD
0DOLQRYVNê+ODYiþHN +DQi39²+QčYRWtQ
  Branky: 0D]RXFK±.URSiþ
+ROXEäOXWpNDUW\.XPVWiWýHUPiN
0D]RXFK  7\SQHU  *iERU ±  6RYD 
6ODWLQLFH².RæXäDQ\  Branky: 5. a 18.
=OiPDO7KRPDV6WXFKOtNäOXWpNDUW\27.
.UDMþRYLþâNREUWDO.XEtþHN±+HU]iQ
 +DėRYLFH ² þHUQRYtU    Branky: 15.
D2WDYD8Yt]O±3XONHUW 'RORSOD]\
²6PUæLFH  Branky: =iEUDQVNê
6ODGNêäOXWpNDUW\'RKQDO.RYDĜtN±
/XåD  .UiþPDU  äiþHN  9HONë 7ëQHF ²
9HONi%\VWĝLFH  Branky: D'UiEHN
±  D  6FKXOPHLVWHU  .ROHþNiĜ äOXWp
NDUW\  'RVRXGLO  *XED  'UiEHN ± 
.URXSD
3UĤEČåQiWDEXOND
 6ODWLQLFH
     
 9HONi%\VWĜLFH     
 +DQi39      
 .RåXãDQ\      
 +QČYRWtQ
     
 0RUDY%HURXQ     
 'RORSOD]\      
 9HONê7êQHF      
 6PUæLFH
     
0RVWNRYLFH      
+DĖRYLFH      
âWHUQEHUNÄ%³      
ýHUQRYtU
     
-HVHQHF
     

Branky: 43. Mazouch – 11. Kropáč,
23. Matěj Holub. Rozhodčí: Čásek
– Hrbáček, Winkler. Delegát: Sebök.
ŽK: 35. Kumstát, 53. Čermák, 82.
Mazouch, 85. Typner, 90+2. Gábor –
39. Sova Diváků: 64.
Haná Prostějov: Marák – Světlík,
Trnavský, Čermák, Kumstát (70. Vi-

)&+QđYRWtQ









„Dnes se nám nepodařilo zachytit
začátek zápasu. Hosté byli dříve u většiny balonů, byli důraznější a působili
dojmem, že chtějí víc než my. Po pětadvaceti minutách jsme hru vyrovnali
a na konci poločasu zaslouženě snížili.
Druhý poločas jsme se už Hněvotínu
vyrovnali jak nasazením, tak pohybem, ale další góly se nám bohužel
nepodařilo vstřelit.“

1:2
(1:2)

Hodnocení trenéra Hané PV
Daniela Koláře:

poslal dlouhým pasem Mazoucha do
běhu a ten umístěnou střelou k tyči,
za lehké teče gólmana, snížil na 1:2.
Ve druhém poločase pokračovaly oba
týmy v bojovném výkonu. Hanáci se
zvýšeným úsilím snažili vyrovnat, ale
Hněvotínští rychlými starty rozbíjeli jejich snahu. Také několik brejků
hostů do otevřené domácí obrany
nepřineslo už žádné góly. V příštím
kole Hanáci přivítají v neděli 17. dubna v 10.15 tým TJ Smržice. Přijďte je
povzbudit.

přesnější. Přesto v 6. minutě domácí
Gábor za vápnem vypálil, jeho střelu
brankář Darda vyrazil k Cibulcovi, ale
jeho míč lízl přední tyč a odrazil se až
do autu. Hosté byli o pět minut úspěšnější, když podnikli postupný útok
a Kropáč z pravé strany poslal míč ke
vzdálenější tyči – 0:1. Domácí se ještě
pořádně nerozkoukali a už to bylo ve
22. minutě 0:2. Matěj Holub prostřelil
k bližší tyči domácího Maráka. Hanákům se podařilo snížit až v samém
závěru prvního poločasu. Krupička

+DQi3URVWđMRY

tásek) – Hladký, Mazouch, Krupička,
Jakub Novák – Cibulec (70. Typner),
Gábor. Trenér: Daniel Kolář.
FC Hněvotín: Darda – Cohl, Juřen,
Sova, Kropáč – Schinneck, Kravčík,
Marek, Jakub Holub – Križan (90.
Šulc), Matěj Holub. Trenér: Michal
Barčík.
V 16. kole 1.B třídy skupiny B Olomouckého KFS se utkali Hanáci na
„umělce“ s FC Hněvotín. Od začátku
zápasu byli hosté rychlejší ve startu na
míč a také jejich přihrávky byly daleko

Hanáci tentokrát tahali za kratší konec provazu

Branky: 42. a 51. Foret, 23. Bureš –
37. a 80. Fencl. Rozhodčí: M. Slota
– V. Slota, Stříž. Bez žlutých karet.
Diváci: 55
Sestava Mostkovic: Zapletal – Milar,
Kratina, Kazda, Drábek – Bureš (50. J.
Karafiát), Jančík, Šlézar (90. Lacika),
Foret (68. Svoboda) – Šlambor, Němeček (90. Hanák). Hrající trenér:
Ondřej Milar.

3:1
(2:1)

Jesenec-Dzbel dostal nakládačku, Smržice gól nevstřelily

Mostkovice udržely vítězství, Haná padla

Tým Konice si postupně upevňoval
náskok a nepřipouštěl překvapení. „Po
pěkných akcích a dominanci ve hře jsme
si vypracovali do poločasu náskok 5:0,
což byl pro nás výborný výsledek,“ vyjádřil se Petr Ullmann.
Tým se navíc brzy uklidnil, když po
půlce utkání dal gól na 6:0. „Ve druhém
poločase jsme dali brzo na 6:0. V 60.
minutě jsem tedy některé klíčové hráče
chtěl vystřídat, abych je pošetřil. Zahráli
si všichni hráči z lavičky, za což jsem rád,“

).6ODYRQtQ

6.3URWLYDQRY

Branky: 5. F. Pospíšil. Rozhodčí:
Šteier – Přenosil, Hrbáček. Žluté karty:
33. Novák. Diváci: 75.
Sestava Protivanova: Piták – Kropáč,
Ondrušek, D. Nejedlý, Z. Pospíšil –
Růžička, V. Nejedlý – D. Sedlák (89.
Menšík), F. Pospíšil (74. Barták), Musil
(74. Fiedler) – R. Sedlák (81. Dvořák).
Trenér: David Novotný.

0:1
(0:1)

0:3
(0:1)
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„První mistrovské utkání na půdě Hodonína nás v prvním poločase nezastihlo
v příliš dobrém rozpoložení. Zřejmě jsme
pod dojmem výsledků s Hodonínem
na podzim i zimní přípravy mysleli, že to
všechno půjde samo a výhra nás nemine.
Nebylo tomu ale tak a soupeř měl v prvním poločase větší šance než my. Do druhého jsme si něco řekli a přidali jsme na
naší kvalitě. Dařilo se nám lépe kombinovat a držet míč, čímž jsme dostali soupeře
pod tlak a vstřelili jsme tři branky, takže si
odvážíme plný počet bodů.“
(jaf)
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14. kolo, neděle 17. dubna, 13.45 hodin: Otaslavice – Bedihošť (středa 13.
dubna, 17.00), Kralice na Hané – Vícov
(sobota 16. dubna, 10.00), Držovice –
Určice (9.00), Pivín – Lipová/Brodek
u Konice (10.00), Horní Štěpánov/Konice – Haná Prostějov (10.00), Hvozd
– Protivanov
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(sob)

3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ

14. kolo, neděle 17. dubna, 10.00 hodin: Určice – Protivanov (sobota 16.
dubna, 10.00), Vrahovice – Brodek u Konice/Lipová (sobota 16. dubna, 10.00),
Jesenec-Dzbel/Přemyslovice – Otaslavice
(11.15), Bedihošť – Vícov/Plumlov, Brodek u Prostějova

3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ

14. kolo, neděle 17. dubna, 10.00 hodin: Jesenec/Přemyslovice – Smržice/
Kostelec na Hané (úterý 12. dubna, 16.45;
Horák), Šumperk „B“ – 1.SK Prostějov „B“

.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
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Branky: 52. a 72. Kopečková, 61. Prášilová. Rozhodčí: Marada – Piskoř, Hlavinka. Žluté karty: 79. Domesová (P).
Diváků: 15.
Sestava Prostějova: Bednaříková
– Zapletalová, Koudelková Karolína, Teplá, Ležanská – Vykopalová,
Pitáková, Prášilová, Zahradníčková
– Daňková, Suchánková. Střídaly:
Domesová, Vičarová, Kopečková.
Trenér: Matěj Vybíhal.

0:3
(0:0)

MSLŽ

)&.RVWHOHF
na Hané
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„Soupeř byl běhavý, snaživý. Musím říct, že
takto jsme se dlouho nenaběhali. Ale soupeři jsme stačili. A v posledních 30 minutách
jsem byl mile překvapený, že jsme rozhodli,
byli jsme silnější, agresivnější a kluci mají
obrovskou pochvalu. Domácí nepustili do
žádné stoprocentní příležitosti a sami jsme
si vytvořili dvě tři a ty jsme využili. Jsem
maximálně spokojený, kluky jsem pochválil. Kdybychom takto hráli každé utkání,
máme úplně jiné body. Ale bohužel ty výkony neopakujeme, což je obrovská škoda. Ale
jinak u nás vládne maximální spokojenost.“

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Lubomíra Keluce:

Branky: 80. Skalník, 90+1. Preisler. Rozhodčí: Látal – Kopecký, Majer. Žluté karty: 75. Nemeth, 84. Odložil – 6. Preisler,
50. Lužný, 70. Hruban. Diváci: 50.
Sestava Kostelce na Hané: Bělka – Pírek
(58. Holoubek), Lužný, Pavlíček, Chytil – Hruban, Kořenovský, SchvarZ (62.
Skalník), Grulich, Petrík (89. Výmola) –
Preisler.
Trenér: Lubomír Keluc.

0:2
(0:0)

domácích zlikvidoval. Říkal jsem si, že
psychicky jsme v pohodě a tu penaltovou
loterii dohrajeme. Bohužel se karta obrátila
a čtyři hráči po sobě penalty nedali. Takže
bonusový bod zůstal Beňovu. Za mě je
to zklamání, takový průběh utkání jsem
si nepředstavoval. Nechytili jsme vůbec
začátek a pak to horko těžko honili.“

Sokol
.RYDORYLFH

Sestava Klenovic: Dočkal – Bridzik,
Cetkovský, César, Popelka (60. Spálovský) – Pytela (75. Drábek), Rozehnal,
Dreksler, Vacek (73. Grepl) – Štěpánek,
Zapletal. Trenér: Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra
Klenovic Vladimíra Horáka:
„První poločas byl z naší strany hodně
slušný. Hráli jsme po zemi a dokázali
jsme soupeře kombinačně přehrávat,
čímž jsme dostávali soupeře pod tlak.
Bohužel hned z kraje utkání jsme po
nedorozumění vzadu inkasovali branku.
Podařilo se nám však brzy srovnat. Na
konci první půle nás ještě podržel brankář. Ve druhé půlce byla hra hodně rozkouskovaná a bylo tam hodně faulů, takže trochu stranou šla fotbalovost, která
byla vidět v prvním poločase. Rozhodčí
to za mě i zbytečně pouštěli a některé
zákroky se měly trestat. Přesto jsme šli
do vedení, ale po pár minutách jsme po
druhé chybě o vedení přišli. Už to vypadalo na penalty, ale v poslední sekundě
se nám podařilo z rohu skórovat. Vezeme si tak domů tři body, se kterými jsem
hodně spokojený.“

Branky: 72. Drmola – 51. Ernst, 54. a 76.
Rybovič, 66. a 85. Vojáček, 87. Zavadil.
Rozhodčí: Smékal – Novák, Čášek.
Žluté karty: 9. Gerneš, 23. Tkáč, 76.
Koudela, 76. Maňák – 10. Dušan Židlík,
24. Daniel Židlík, 60. Ernst. Červená
karta: 76. Piňos (mimo hřiště). Diváků:
52.
Sestava Otaslavic: Sika – Ruszó, Maňák,
Koudela, Tkáč (66. Hrazdíra) – Gerneš,
Chvojka, Vogl, Hon – Špaček (26. Piňos
(62. Šatný), Drmola. Trenér: Jiří Hon.
Hodnocení trenéra
Otaslavic Jiřího Hona:
„V prvním poločase se hrál fotbal nahoru
– dolů ve velmi dobrém tempu, ale pouze
po vápna a příliš šancí k vidění nebylo. Do
druhého jsme ale vstoupili velmi špatně
a hosté si brzy vypracovali dvoubrankové
vedení, které následně ještě navýšili. Přeskupili jsme rozestavení a vrhli se dopředu. Podařilo se nám snížit stav, ale pak nás
soupeř opět trestal do otevřené obrany.
).7URXEN\
Dnes musím soupeři sportovně pogratu2:2
lovat, protože byl zkrátka lepší. K výkonu
(0:2)
Sokol
sudích se ale raději nebudu vyjadřovat,
PK 1:4
9UFKRVODYLFH
k úrovni fotbalu to byl ale jednoznačně
nejslabší článek. My se hlavně musíme Branky: 64. a 66. Polepil – 9. Machálek,
zamyslet, jak zlepšit druhé poločasy, pro- 30. Řezáč. Rozhodčí: Šerý – Němec,
tože jsme ho podruhé za sebou nezvládli.“ Vít. Žluté karty: 52. Stoklásek, 81.
Petráš – 52. P. Horák, 78. Gaťařík, 79. P.
Horák II, 90+1. Řezáč. Diváků: 100.
6RNROÔMH]GHF
2:3
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek
(1:1)
(90. Klesnil), Lakomý, Holub, Gaťařík
6RNRO.OHQRYLFH
– Machálek, P. Horák, Fialka, Vévoda
Branky: 9. Kocfelda, 75. César (vlastní) – – Řezáč, M. Panáček (75. P. Horák II).
12. z penalty a 90+2. Štěpánek, 70. Pytela. Trenér: Miroslav Panáček.
Rozhodčí: Kundrát – Vít, Vybíral. Žluté
Hodnocení trenéra
karty: 77. Mazur – 59. César. Diváků:
Vrchoslavic Miroslava Panáčka:
65.
„Chtěli jsme dnes vycházet z dobré

1:6
(0:0)
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Branky: 4. J. Svozil – 8. a 25. Němec, 29.
Král, 57. a 65. S. Jemelka. Rozhodčí:
Vláčil – Vojtek, Procházka. Žluté karty:
bez karet. Diváků: 80.
Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba (68.
Krejčí), T. Vrba, Pospíšil, J. Bartoník (78.
Verbický) – Hýžďál, J. Svozil, M. Svozil,
Valtr – Baroš (73. Šimek), M. Bartoník.
Trenér: Pavel Valtr.
Hodnocení trenéra Pivína Pavla Valtra: „Začali jsme relativně dobře a do páté
minuty jsme si vytvořili tlak. Kopali jsme
tam i standardní situaci, kterou dokázal
Jaroslav Svozil trefit fantasticky. Ta branka
nás ale trochu uchlácholila a najednou se
to na nás celkem valilo. Soupeř měl velmi
dobré kraje, přes které se nás snažil přehrávat, a během první půle se mu po těchto akcích podařilo skóre otočit. Do druhé jsme si tak řekli, že půjdeme s čistou
hlavou zkusit něco s výsledkem změnit.
Trošku jsme soupeře zmáčkli, ale snížit se
nepovedlo. Místo toho jsme dostali další
dvě branky z brejku a bylo vymalováno.
Dnes ale musím uznat, že vyhrál lepší
celek.“
(jaf)

1:5
(1:3)

obrany a držet soupeře dále od své branky. To se nám v prvním poločase dařilo
a vycházely nám i naše útočné výpady,
takže jsme po prvním poločase vedli
o dvě branky, bohužel jsme nevyužili
ještě velkou šanci na třetí branku. Ve
druhém už se ale i soupeř dostával do
šancí a využil našich chyb, po kterých
srovnal. Nejvíce starostí nám tam dělali
jejich velmi šikovní hráči na středu
hřiště. Z celkového pohledu to byla asi
zasloužená remíza a jsme rádi, že se nám
podařilo na penalty zvítězit a připsat si
tak bod navíc.“

Klenovice i Vrchoslavice vítězně z venku,
Pivín i„Metle“ doma s debaklem

I.B třída skupina A

PROSTĚJOVSKO Týden venkovních úspěchů mají za sebou
regionální zástupci v A skupině
I.B třídy. V sobotu se za tři body
díky brance v poslední sekundě
zadařilo Klenovicím v Újezdci.
V neděli si pak dva body odvezly Vrchoslavice z Troubek. Doma to naopak nešlapalo dvěma celkům ze
špice tabulky. Otaslavice domácí souboj s Kovalovicemi nezvládly ve druhém poločase a schytaly šest
branek. Jen o jednu méně pak dostal o den později i Pivín proti rezervě Želatovic.

Soupeř nám dal lekci z produktivity, co si Sestava Čechovic: Klimeš – Veselý (38.
Trajer), Jurníček (38. Šolín), Walter, Hanák
vytvořil za větší šance, to proměnil.“
– Kadlec (68. Bezecný), Lakomý, Šteigl,
Hodnocení trenéra Určic Petra
Bílek (90. Sedlařík) – Halouzka, Novák.
Gottwalda:
Trenér: Lukáš Koláček.
„Musím být konečně spokojený. PředveHodnocení trenéra Čechovic
denou hru jsme měli slušnou. Měli jsme
Lukáše Koláčka:
s Plumlovem vyrovnaný první poločas.
Do šatny jsme šli s jednobrankovým ná- „Jeli jsme do Beňova s nějakým záměrem,
skokem, víc by ale první půli slušela remíza. který jsme si definovali na tréninku.
Zápas byl chudý na šance, spíše se hrálo Moji svěřenci to bohužel absolutně
ve středu hřiště a do šestnáctek se ani jed- nepochopili a nezrealizovali. Ve 30. minutě
no z mužstev moc nedostávalo. Po pěkné jsme prohrávali 0:3 po katastrofálních,
akci a hlavičce jsme ale vedli 1:0. Kluky nepochopitelných chybách. Nicméně
jsem v šatně trochu negativně motivoval do poločasu se nám podařilo v krátkém
s tím, že nemůžeme být zatím s výkonem sledu se do utkání vrátit, kdy jsme
spokojení. Vyplatilo se, hned jsme dali na Trajerem a Šteiglem korigovali na 3:2.
2:0. A po sedmi minutách tam padla i tře- V kabině jsme si řekli, že tak, jak jsme
tí branka. Dostali jsme se poté do klidu. dohráli první půli, chceme začít tu druhou.
Soupeř se následně uchýlil k nakopáva- Toho soupeře honit, neměli jsme už co
ným balónům, ale stopeři s brankářem si ztratit. Věřil jsem, že druhá půle je dost
situace dokázali pohlídat. Pro nás to byly dlouhá na to, abychom utkání otočili. Do
zasloužené tři body. A důležité pro psy- druhého poločasu jsme vstoupili docela
chiku. I předtím jsme hráli dobře, ale aktivně. Měli jsme pořád územní převahu.
neproměňovali jsme šance. Teď se sešlo Nicméně z ojedinělé šance a chybě na naší
obojí.“
levé straně šel soupeř do dvoubrankového
vedení. Pak jsme vrhli vše do útoku, hráli
)&%HĦRY
jsme vlastně vabank. Do utkání jsme se
4:4
opět vrátili, a to jsme ještě měli tři brankové
(3:2)
TJ Sokol
příležitosti, od Kadlece a Halouzky. Ale
pk 4:3
ĆHFKRYLFH
nekvalitně to vyřešili. Musím ale říct, že
Branky: 31. a 61. Machač, 6. Gréč, 26. nám pomohl i brankář Klimeš. Ten ale
Hrabal – 40. a 63. Trajer, 42. Šteigl, 77. Walter. dostal červenou kartu, kdy hasil dlouhým
Rozhodčí: Motal – J. Horák, A. Horák. výběhem propadnutý míč. Útočník byl ale
Žluté karty: 28. a 74. Gréč, 28. Machač, 40. u míče dřív, píchl si to u Klimeše, který už
Suchánek, 80. Zbořilák, 90+3. Dytrych – nedokázal zastavit pohyb nohy a sestřelil
20. Šteigl, 42. Hanák, 79. Lakomý. Červená útočníka. Šlo se potom do penalt a tam
náhradní brankář Sedlařík první dvě penalty
karta:74.Gréč–89.Klimeš.Diváci:107.

Kostelec znovu zvítězil, Protivanov nezaváhal Určice v derby přehrály Plumlov

Branky: 44. a 55. O. Halouzka, 47. Dadák. Rozhodčí: Chládek – Šebesta, Kreif.
Žluté karty: 19. Grulich, 80. Mariánek.
Diváci: 60.
Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil,
V. Kotlán, Fajstl, J. Kiška – F. Kotlán (63. M.
Bureš), R. Bureš, Frantík, P. Kiška, Klváček
(88. Takáč) – Hladký.
Hrající trenér:
Miroslav Takáč.
7-6RNRO.RQLFH
Sestava Určic: Sohlich – Mašek, Zelina,
6:1
Hodnocení trenéra Protivanova
TJ Sokol
(5:0)
Rus,
Grulich
–
Halouzka,
Slezák, Menšík
Davida Novotného:
7URXEHOLFH
(82. Rotschedl), Mariánek, Handl (76. Va„Po prvním poločase jsem byl na- verka) – Dadák (68. Paul). Trenér: Petr
prosto spokojený. Hráli jsme přesně Gottwald.
PROSTĚJOVSKO Nedobře se vedlo týmům z Prostějovska o víkendových zápasech, tři ze čtyř totiž prohrály. Jediným
to, co jsme hrát chtěli a co jsme od
Hodnocení hrajícího trenéra
úspěšným týmem byly Mostkovice, které se ale hodně klepaly o výsledek. Tlak ale ustály a uhrály tři body. Jinde bylo
hráčů čekali. Hráli jsme od kruhu,
Plumlova Miroslava Takáče:
mrzutěji. Haná trochu nečekaně ztratila, nezískala ani bod. Smržice pokračují v nedobrých jarních výsledcích. I když
vyčkávali na to, co předvede soupeř.
Vůbec jsme jej přitom nepouštěli „Od začátku to bylo vyrovnané utkání.
prohra 0:2 není žádnou katastrofou. To Jesenec-Dzbel zatím předvádí střídavé úspěchy. Tentokrát ale obdržel půltudo šancí a snažili se hrát na brejky. Dalo se očekávat, že rozhodne to, kdo
cet branek a na bodový zisk tak ani nemohl pomýšlet.
Brzy jsme se navíc dostali do vede- vstřelí první gól. Měli jsme dvě gólovky,
ní. Ve druhé půli už jsme nedokáza- Klváček s Hladkým ale netrefili. Soupeř
li tolik držet míč nahoře. Soupeř se pak měl hráče ve vápně, nehlídaného,
naopak začal dostávat do šancí. My a prostřelil brankáře. V šatně jsme si
je také měli, jenže jsme je nepromě- říkali,žemusímehruzrychlitazpřesnit.
nili. Navíc jsme pět minut před kon- Hned jsme ale dostali na 0:2. Bylo tam
cem mohli výhru pojistit. Jenže náš pak od nás zlepšení, přes několik šancí
útočník dvě šance po sobě poslal do a místy tlak jsme už ale zápas ke zvratu
brankáře a dorážkou netrefil. Cel- nedovedli. Naopak jsme dostali ještě
kově jsme ale spokojení, zápas jsme krásný gól do šibenice na 0:3. Po dobré
to velice důležité tři body. Příští týden Sestava Smržic: Tomiga – Martinák Branky: 15., 52. a 82. Mužátko, 48. zvládli.“
sérii jsme tak dostali studenou sprchu.
Hodnocení hrajícího trenéra
jedeme na Jesenec, tam máme povin- (82. Kovář), Pleva, Žáček, Kráčmar (65. a 65. Malinovský, 69. Hlaváč. RozMostkovic Ondřeje Milara:
nost vyhrát a dostat se postupně na Kotlár), Kaprál (50. Kratochvil), Kotlár, hodčí: Lasovský – Kašík, Varga. Bez
„Myslím si, že po sedmdesát minut nějakých 27 bodů, které by měly po- Studený, Obručník, Augustin, Luža (65. žlutých karet. Diváci: 50.
jsme byli lepší. Šternberk měl jednu hodlně stačit k záchraně.“
Š. Verner).
Trenér: Ivo Zbožínek. Sestava Jesence-Dzbelu: Navrátil – J.
šanci a z ní vstřelil gól. Jinak jsme jej
Žouželka, Burian, Muller, Campolina,
Hodnocení trenéra Smržic
TJ Sokol
nepustili k ničemu. Mohli jsme přidat
Laštůvka, Furle, L. Žouželka, P. Mrň- PROSTĚJOV První ostrý zápas čekal o víkendu i na ženy. Jako první se
Ivo Zbožínka
Doloplazy
2:0
ještě jeden dva góly. Nastřelili jsme
ka, Tyl (74. Hradil), Kostík Trenér: představilo eskáčko, které chtělo potvrdit svou současnou první příčku na
(0:0)
Hodnocení trenéra Smržic Ivo Zbo- Jaromír Krása.
břevno a byla tam i skrumáž před brá7-6PUņLFH
půdě Hodonína, jenž zatím nezískal bod. V prvním poločase to ale ženy
žínka se redakci nepodařilo získat.
nou. Posledních dvacet minut jsme
trochu podcenily a až díky zlepšenému výkonu ve druhém poločase se jim
Hodnocení trenéra Jesenceale ustoupili z dosavadní hry. Štern- Branky: 57. Zábranský, 84. Sladpodařilo utkání zvládnout. Připsaly si tak tři body, které by se daly nazvat
-Dzbelu Jaromíra Krásy
berku jsme dali prostor a dokázal dát ký. Rozhodčí: Vybíral – Lasovský,
povinnými. Příští týden je čeká volno a následuje domácí souboj se Zlínem.
0RUDYVNÛ%HURXQ
6:0
Hodnocení trenéra Jesence-Dzbelu
kontaktní branku. To jej nakoplo ješ- Břečka. Žluté karty: 56. Dohnal, 88.
(1:0)
6.-HVHQHF
Jaromíra Krásy se nepodařilo retě více. Nakonec jsme se o vítězství Kovařík – 33. Luža, 54. Kráčmar, 86.
pk 2:1
Hodnocení trenéra
']EHO
+RGRQtQ
dakci získat.
strachovali až do konce. Pro nás jsou Žáček. Diváci: 89.
Prostějova Matěje Vybíhala:

jsou spíše zálohou v nouzi. „Museli jsme
povolat Laďu Bílého a Laďu Bláhu, kteří
s námi nejsou, netrénují, ale přišli nám
pomoct,“ dodal Ullmann.
Na výkonu Konice ale absence hráčů
nebyly znát. „Chtěli jsme být aktivní. To
se povedlo, soupeře jsme zatlačili a po
chybě si dal vlastní gól. Potom jsme byli
i nadále aktivní. Hráči si plnili, co jsme
chtěli. Dobře hrál třeba Adam Vyroubal, který se dvakrát prosadil,“ pochválil
na dálku Ullmann jednoho ze svěřenců.

I.B třída skupina B

S pořádně zalátanou sestavou nastoupila do nedělního mače Konice. Kromě například Jašíčka, který se již dříve
zranil, mají zdravotní komplikace i další
hráči. „V týdnu jsme měli komplikace
se sestavou, vypadli nám stabilní stopeři Filip Drešr a Ondřej Procházka,
musel jsem jim nechat volno. A v pátek
se zranil David Holub, který bude na tři
týdny mimo. Teď se to na nás sype ze
všech stran,“ komentoval trenér Petr Ullmann. Do hry se tak dostali hráči, kteří

Konice rozstřílela Troubelice

WWW.VECERNIKPV.CZ
PROSTĚJOVSKO Všech pět týmů z Prostějovska, které hrají utkání 1.A třídy skupiny B, nastoupilo o víkendu do
akce. Nejvíce se dařilo Určicím. Ty porazily Plumlov vysoko 3:0. A navázaly na předešlé úspěchy. To Kostelec se
musel vrátit k fotbalu, který předváděl před derby s Plumlovem v předešlém kole. Úspěšně, v nedělním duelu byl
stoprocentní. Stejně jako Protivanov, který vyzval trápící se Slavonín. Největší překvapení tak přišlo od Čechovic.
Nepotvrdily totiž roli favorita a s Beňovem braly jen bod.

<R÷VPCXÊV÷\PÆXNP÷" Čechovice mají jen bod

FOTBAL

NROR0RKHOQLFH²åHODWRYLFH  %UDQND
Zezulka. åOXWpNDUW\ 9RNRXQ3DXOLQ\+DMWPDU
±&DOiEHN.UHMþtĜ'ORXKêþHUYHQiNDUWD 83.
5\ED 0  /LWRYHO²=iEĝHK  %UDQN\ 9. a 13.
-DQiN6LWWD6FKZDE0DLVWU\]VLQåOXWpNDUW\
%HGQiĜ±Šincl ÓVWt²%RKXėRYLFH  
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  %UDQN\.RYiĜ.UiO1DNOiGDO±âXS
åOXWpNDUW\ 9\NRSDO.RYiĜ RED/  'RODQ\²
%URGHNX3ĝHURYDSN  %UDQN\: 9. Foukal – 86.
%DćXUDåOXWpNDUW\)RXNDO.DOXåD6HLEHUW
±6FKPLGW%XQGLO 9HONp/RVLQ\²ãWHUQEHUN
  %UDQN\/RãĢiN7|JHO'UPRODåOXWp
NDUW\ ,QGUD=DWORXNDO1DYUiWLO+LOEHUW±
+XVWê /XWtQ²0HGORY  %UDQN\3UXFHN
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16. kolo, sobota 16. dubna, 10.45 hodin: Chválkovice – Čechovice (neděle
17. dubna, 13.00), Nezamyslice/Němčice
nad Hanou – Dub nad Moravou/Tovačov
(Majer), Slavonín – Olšany u Prostějova

.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ

16. kolo, sobota 16. dubna, 9.00 hodin: Chválkovice – Čechovice (neděle
17. dubna, 11.00), Nezamyslice/Němčice
nad Hanou – Dub nad Moravou/Tovačov
(Majer), Slavonín – Olšany u Prostějova

.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ

14. kolo, neděle 17. dubna, 13.00 hodin: Troubky – Plumlov (sobota 16. dubna, 11.00), Želatovice – Čechovice „B“
(sobota 16. dubna, 13.30; Vedral), Radslavice/Pavlovice – Pivín/Určice (10.30),
Nezamyslice – Bělotín (Hruboš)

.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc%p

12. kolo, neděle 17. dubna, 10.00 hodin: Olšany u Prostějova – Bělkovice-Lašťany (Mašek)

.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc$p

16. kolo, neděle 17. dubna, 10.00 hodin: Konice – Dub nad Moravou (sobota
16. dubna, 10.00; Dokoupil), Tovačov –
Brodek u Prostějova/Otaslavice (sobota
16. dubna, 16.00), Čechovice – Mostkovice/Kostelec na Hané (Vachutka)

Relax centrum Gól
.UDMVNÙSÔHERUGRURVWX

22. kolo, pátek 15. dubna, 11.00 hodin:
Jihlava – 1.SK Prostějov (Vyskočil)

SPŠM U12, JIH:

22. kolo, pátek 15. dubna, 11.00 hodin:
Jihlava – 1.SK Prostějov (Vyskočil)

SPŠM U13, JIH:

22. kolo, sobota 16. dubna, 12.15 hodin: 1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov
(Pospíšil – Hrbáček, Dosoudil)

MSDD – E ml.:

22. kolo, sobota 16. dubna, 10.00 hodin: 1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov
(Pospíšil – Hrbáček, Dosoudil)

MSDD – E st.:

22. kolo, pátek 15. dubna, 12.45 hodin:
Opava – 1.SK Prostějov (Nejezchleb – Machorek, I. Antoníček)

MSDL ml.:

22. kolo, pátek 15. dubna, 10.30 hodin:
Opava – 1.SK Prostějov (Machorek – Nejezchleb, I. Antoníček)

MSDL st.:

14. kolo, neděle 17. dubna, 16.00 hodin: Luká – Zdětín (sobota 16. 4., 16.00),
Kladky – Čechy pod Kosířem, Hvozd –
Brodek u Konice „B“, Přemyslovice – Protivanov „B“, Vilémov – volný los

III. TØÍDA SKUPINA „B“:

Dohrávka 4. kola, sobota 16. dubna,
15.30 hodin: Otaslavice „B“ – Želeč

III. TØÍDA SKUPINA „A“:

16. kolo, neděle 17. dubna, 16.00 hodin:
Brodek u Konice – Ptení (sobota 16. 4.,
16.00), Držovice – Nezamyslice (sobota
16. 4., 16.00), Plumlov „B“ – Kralice na
Hané „B“, Vícov – Vrahovice, Tištín – Němčice nad Hanou, Brodek u Prostějova – Určice „B“, Dobromilice – Olšany u Prostějova

PØEBOR OFS
PROSTÌJOV-II. TØÍDA:

8. kolo, neděle 17. dubna, 14.30 hodin:
Protivanov – Vlkoš (11.00, Slabý), Holešov – Mostkovice (Grečmal).

025$96.26/(=6.',9,=(l(1

12. kolo, neděle 17. dubna, 14.00 hodin: 1.SK Prostějov volný los.

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

16. kolo, neděle 17. dubna, 16.00 hodin: TJ Haná Prostějov – TJ Smržice
(10.15, Perutka – Horák, Salva), SK Jesenec-Dzbel – TJ Sokol Mostkovice (Milek
– Vít, Ondráček).

LION SPORT 1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:

16. kolo, neděle 17. dubna, 16.00 hodin: TJ Sokol Klenovice – TJ Sokol Ústí
„B“ (sobota 16. 4., 16.00; Čásek), FC Želatovice „B“ – TJ Sokol Otaslavice (Salva
– Vilímek, Vybíral), TJ Sokol Vrchoslavice
1946 – TJ Sokol Horní Moštěnice (Stloukal – Dosoudil, Čásek), Pivín volný los.

1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:

16. kolo, sobota 16. dubna, 16.00 hodin: TJ
Sokol Určice – 1.HFK Olomouc „B“ (neděle
17. 4., 16.00; Brázdil – Kundrát, Němec), TJ
Sokol Čechovice – FK Nové Sady „B“ (Chládek – Kreif, Milek), SK Protivanov – TJ Sokol
Bělotín (Látal – Dokoupil, Horák), FC Kostelec na Hané – FC Beňov (Štětka – Němec,
Kundrát), FK Hlubočky – TJ Sokol Plumlov
(Straka – Šebesta, Hrbáček).

1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:

16. kolo, neděle 17. dubna, 16.00 hodin: TJ Maletín – TJ Sokol Konice (Machala – Vojtek, Vláčil).

1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:

20. kolo, neděle 17. dubna, 16.00 hodin: FC Kralice na Hané – FC Dolany
(sobota 16. 4., 16.00; rozhodčí: Sedláček
– Machala, Jurčák), TJ Sokol Bohuňovice
– SK Lipová (Šteier – Vedral, Doležal).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:

24. kolo, sobota 16. dubna, 17.00 hodin: 1.SK Prostějov – FK Dukla Praha.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:

´
menicko

´
zapasove
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KOLA

připravila sportovní redakce Večerníku

62.2/'5l29,&(
Už minulý týden zněly z úst hráčů Držovic ze zápasu ve Ptení obavy, protože
proti těmto spíše bojovným celkům se mužstvu dlouhodobě nedaří. V neděli
však ukázali, že i s tím si umí v Držovicích poradit. Diváci viděli hned devět
branek, z toho se o dvě třetiny postarali hosté a odvezli si tak velmi cenné body.

SM LÍK
TJ TIŠTÍN
Do Kralic jel poslední celek soutěže v pozici outsidera a prohra 0:2 by se tak rozhodně
nedala brát nějak tragicky. Po průběhu utkání tomu ale bylo jinak. Hosté byli v zápase
lepším celkem a vytvářeli si řadu šancí, jenže žádnou z nich neproměnili a dostali lekci
z produktivity. Aby tyto body na konci soutěže k záchraně nechyběly.

PROGNÓZA NA 16. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
VS.

Ptení

Tip
O důležité body půjde v Brodku u Konice. Domácí by se v případě Veèerníku:
výhry už dostali do klidnějších vod, zatímco Ptení by stále balancova3:1
lo nad propastí. Dá se čekat, že to bude spíše boj než fotbalová krása,
který vyzní lépe pro domácí.

'UzRYLFH

VS.

Nezamyslice

Tip
Obacelkynyníbojujísúzkýmkádrem,itakalemajístálekvalitu,kteroudo- Veèerníku:
kazují.Vpřípadětohotosoubojesedázasečekatspíšepohlednýfotbal,kde
4:2
mohou hrát oba poměrně uvolněně. I zde ale věříme víc domácímu celku.

Brodek u PV
VS. Urèice „B“
Tip
Jedinou porážku zatím lídr musel skousnout právě v Určicích. Podaří Veèerníku:
se rezervě na tento počin navázat i na venkovní půdě? My si myslíme,
5:2
že ne a že domácí to budou chtít soupeři vrátit i s úroky.
Dobromilice
Olšany u Pv
Tip
VS.
„Dobrátka“ se vidí výše, ale zatím to zcela nenaplňují. Doma s Olšany Veèerníku:
by si ale výhru měla pohlídat. Když k tomu připočteme i venkovní vý4:0
sledky Olšan, tak by nemělo být co řešit.
Plumlov „B“
Tip
VS. Kralice n.H. „B“
Souboj rezerv uvidí fanoušci v Plumlově, kde se dá očekávat také pohled- Veèerníku:
ný duel plný ofenzivních akcí na obou stranách. Mírným favoritem budou hosté, ale duel skončí remízou a penalty zvládne lépe domácí celek. 4:3 PK
Tištín
Nìmèice nad Hanou
Tip
VS.
Tištín doma za první dva zápasy nahrál více bodů než za celý podzim, a po- Veèerníku:
kud se chce udržet v boji o záchranu, musí bodovat i s Němčicemi. Tvrdou
2:1 PK
bitvu rozseknou až penalty a v nich bude úspěšnější domácí celek.
Vícov

VS.

VÝROK

KOLA

MAREK PAVELKA

„Dneska bych se to nebál nazvat
jako souboj starých pánů
Nezamyslic s Plumlovem“

Říkal odlehčeně k remízovému utkání domácí kouč Marek
Pavelka, který také v zápase nastoupil…

ZAJÍMAVOST

KOLA

ý7<ē,+$775,&.<

Tento týden rozhodně přál střelcům, kteří atakují nejlepší příčky v pořadí
kanonýrů. V patnáctém kole tak byli k vidění hned čtyři tříbrankoví střelci. V sobotu to ve Vrahovicích zvládl Janura, v neděli na něj navázal Javořík
z Určic a ve Ptení se radoval domácí Novák i hostující Bross.

POŘADÍ KANONÝRŮ
6.
7.
8.

David Javořík (Určice „B“)
Petr Vodák (Určice „B“)
Petr Novák (Ptení)
Zdeněk Švéda (Brodek u PV)
Tomáš Neděla (Dobromilice)
Petr Bross (Držovice)
Roman Petržela (Kralice „B“)
Giovanni Janura (Brodek u PV)
Matěj Samek (Olšany)
Zdeněk Dvořák (Brodek u PV)

ROZHOVOR S ONDŘEJEM
FRYSEM ČTĚTE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

Brodek soupeře rozebral
a upevnil vedení v tabulce

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Do zápasu hosté doslova vlétli. Už ve 2. minutě měl velkou šanci Kordzik, hosté z ní
vydolovali alespoň roh. Krátce poté se dostal
ke střele Janura, byla ale slaboučká a brankář
s ní neměl problém. Následně si tentýž hráč
v další akci doběhl do vápna pro faul. Dvořák
nařízenou penaltu proměnil a poslal hosty
do vedení. A Brodek útočil dál, Janura posílal míč po pěkné akci na druhou tyč, nikdo
nezachytil. V 9. minutě Kordzik zpracoval
míč, následně jej ale poslal mimo. Domácí se
hlavně bránili, brzy navíc Doležel viděl žlutou kartu. A v 16. minutě padla další branka,
znovu na straně Vrahovic. Švéda s Dvořákem si několikrát vyměnili míč, přičemž první jmenovaný proměnil na bližší tyč – 0:2.
I další děj přinášel šance hostí. Ve 23. minutě
mohl Švéda navýšit, nicméně brankář byl
rychlejší. Až ve 28. minutě si domácí připsali
první větší šanci. Bukovec střílel z otočky,
avšak minul. Na druhé straně byl znovu aktivní Švéda, tentokrát ale trefil jen brankáře.
Brodek byl nadále aktivnějším týmem, velká převaha ze začátku zápasu však už byla
pryč. A připomínali se i domácí. Bukovec
trefil z úhlu bok branky. Ve 34. minutě to
vypadalo, že bude Brodek vést už 3:0, byl ale
odpískán ofsajd. Hostující Dvořák byl také
blízko branky, brankář byl ale u pravé tyče
pohotový. Kratochvíl odpověděl velkou

18 branek
17
16
16
16
15
13
13
11
11

příležitostí, kdy ale hlavou poslal míč ze standardky mimo. 43. minuta pak přinesla situaci, která byla předzvěstí druhého poločasu,
Vrahovice mizerně rozehrály, Janura ale vystřelil hodně slabě. Skóre se tedy neměnilo.
Druhá půle přinesla více šancí domácích.
Ale také jejich horší rozehrávku, která je definitivně stála zápas. Přitom zprvu Vrahovice
hrozily, Dvořák hned zkraje poločasu po
rychlé akci snížil, byl ale odpískán ofsajd. 50.
minuta přinesla dobře kopnutou standardku Matouška a následnou hlavičku Lukáše
Fryse vedle. A šance přibývaly, Švéda z osy
střílel mimo, v 53. minutě už se ale prosadil
po vystihnutí rozehrávky soupeře Giovanni
Janura – 0:3. Vrahovice krátce poté pokazily
další rozehrávku. K míči se dostal ze druhé
vlny Matoušek, který střelou po zemi z dálky
překonal Rubáčka.
Vrahovice ale mohly v 64. minutě snížit.
Dvořák Jan zakončoval do poloprázdné
brány, Ondřej Frys ale na brankové čáře
snížení zabránil. Poté přišla pasáž hry, kdy
domácí byli v laufu. Nejprve šlo mimo
zakončení hlavou, v 75. minutě měl další
šanci Dvořák. Ale marná snaha, poté totiž

$TQFGMW2TQUV÷LQXCD[NXWVM¾PÊT[EJNGLwÊRąGUP÷LwÊCNGRwÊXPCRCF¾PÊ
Foto: Michal Sobecký
Brodek začal znovu střílet. V 78. minutě
nejprve Jamrich nastřelil brankáře. Poté
sice Brodek v protiakci přišel o míč, ale
rozehrávka domácích se nepovedla a po
nahrávce do vápna to bylo už 0:5. Na
0:6 navíc záhy mohli upravit Brodečtí poté,
co brankář podklouzl atakován soupeřem.
V 83. minutě už to ale o šest bylo, když Ru-

báček neudržel míč, ten mu vypadl před
dobíhajícího Januru, který završil hattrick.
Hned nato ze druhé penalty v zápase s přehledem na 0:7 navýšil Grulich. Domácí se
ale přeci jen dočkali. Minutu a něco před
koncem využil přesnou hlavičkou centr
Jan Dvořák. Mizérii Vrahovic už ale jen nepatrně zmírnil.

3ě(%252)635267ċ-29,,7ěË'$.2/2

6RNRO9UDKRYLFH6RNRO%URGHNX3URVWčMRYD
Branky:-'YRĜiN±D-DQXUD='YRĜiN]SHQDOW\
âYpGD0DWRXãHN*UXOLFK]SHQDOW\5R]KRGþt3URWLYiQHN
±.XEDOiN+ROLQNDå.'ROHåHO-'YRĜiN+DQiN
-DPULFK±*UXOLFK'LYiNĥ
6HVWDYD%URGNXX3URVWčMRYD
Sestava Vrahovic:
5XEiþHN±9\EtUDO3HWtN)DELiQHN9LWiVHN±'U 9\VWDYČO±/)U\V7%XUHã2)U\V=DWORXNDO±.RUG]LN
PROD 'ROHåHO 0 .UDWRFKYtO -DPULFK ± 'YRĜiN +DUD]LQ0DWRXãHN'YRĜiN±-DQXUDâYpGD6WĝtGDO
%XNRYHF6WĝtGDOL-DQR+DQiN1ČPHF9DUJD &UKRQHN0N0XGUOD0W0XGUOD=ERĜLO*UXOLFK1H
.RYDþHYLþ3UXFHN Trenér:'DYLG0H]XOLiQHN KHUD-HOtQHN
Trenér:9tW+RFKPDQ

1

(0:2)
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Pozápasové hodnocení trenérù
David MEZULIÁNEK – Vrahovice

Vít HOCHMAN – Brodek u Prostìjova

„Takový zápas se stane. Mám ale pocit, že jsme asi ještě z Brodku u Konice nerozmrzli. Porazili jsme se sami. Prochrápali jsme
absolutně první poločas. Druhý byl možná trochu lepší ohledně
bojovnosti. Ale takové individuální chyby, co jsem dnes viděl,
toho už jsem dlouho nebyl svědkem. Myslím si, že jsme dostali
pořádného facana. Kluci si budou muset promluvit mezi sebou
a říct si, co a jak dále.“

„Spokojený samozřejmě jsem, kromě posledního gólu, který byl zbytečný.
Očekával jsem, že aspoň na deset minut soupeř vyrukuje s nátlakem. Od
začátku ale čekal, což nám celkem vyhovovalo, protože kombinačně hrát
docela umíme. Takže s tím jsem naprosto spokojený, byly tam dobré náběhy
do lajny, to, co chceme, aby hráli hráči, aby tam bylo nabíhání do volných
prostorů, jejich otevírání a dostatečné doplnění. A aby tam bylo zakončení
také. To vše se povedlo, jsme tedy spokojení.“

15. KOLO II. TŘÍDY PŘEBORU OFS PROSTĚJOV V KOSTCE

Vrahovice

Tip
Vícovu i Vrahovicím to zatím na jaře herně drhne, body ale sbírají oba. Veèerníku:
Na domácí půdě je jeden ze dvou aspirantů na titul rozdávat nebude
3:2
a pohlídá si je i v neděli, ale bude to těsné.

1.
2.
3.

BÍDNÁ SOBOTA VRAHOVIC
VRAHOVICE Slabý začátek, zvednutí po poločase, ale také velké
kiksy v obraně, které Vrahovice srazily definitivně. Přesně taková podívaná byla v sobotu ve Vrahovicích. Sem zajel lídr soutěže z Brodku
u Prostějova. A po většinu zápasu s přehledem splňoval svou roli favorita. Celek z jihu regionu byl více na míči, častěji v šancích a také aktivně
napadal rozehrávku soupeře. Právě chyby v ní a nejistota brankáře nakonec Vrahovice definitivně potopily. Skóre se zastavilo až na výsledku
1:7, přičemž čestný úspěch domácí tým přidal až těsně před koncem.

KOLA

Brodek u Konice

FOTBAL
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Haná Nezamyslice
Plumlov „B“

1:1
(1:0)
PK 4:3

Branky: 15. Špička – 80. Gryglák. Rozhodčí:
Rek – Pokorný, Kordzik. Žluté karty: 57. Hájek,
65. Stejkora – 72. Chmelař.
Diváků: 111.
Sestava Nezamyslic: Kopřiva – Hudeček, Král,
Oulehla, Spiller – Machálek, Špička, Hájek,
Pavelka, Stejkora – Dostálík. Střídali: Navrátil,
Dvořák, Plšek, Otáhal, Pleva.
Trenér: Marek Pavelka.
Sestava Plumlova: Grepl – Kolomazník,
Chmelař, Kutný, Ševcůj – M. Bureš, Gryglák,
Derych, Surma – Kiška, Čarný. Střídali: Bárta,
Kuba.
Trenér: Ladislav Ševcůj.
Pohledem trenérů:
Marek Pavelka: „Řekl bych, že to byl tak
trochu zápas starých pánů. Bylo vidět, že
Plumlovu hraje zároveň A mužstvo, měl to tak
tak posbírané stejně jako my, protože nám stále chybí někteří hráči a dorostenci se vraceli až
během utkání. Byl to zápas bez nějakého většího tempa spíše se hrál chodicí zápas. Podařilo
se nám dostat v prvním poločase do vedení,
které jsme dlouho drželi, ale deset minut před
koncem jsme si nechali utkání srovnat. Na penalty jsme pak měli více štěstí, a i když mohly
být i tři body, jsme rádi i za ty dva.“
Ladislav Ševcůj: „Horko těžko jsme to dnes
dávali dohromady a měl jsem strach, abychom
dohráli v jedenácti. Přišly nějaké virózy a hrálo se
zároveň s A mužstvem. První poločas byl z obou
stran takový nemastný neslaný, ale určitě z něj
měl více soupeř, dostal se do vedení. To stejné
pak platilo i ve druhém, kdy nás trochu zatlačil
a vypadalo to, že je jen otázka času, kdy nám přidá
další branku, ale nakonec se mu to nepodařilo
a my jsme jednu ze svých dvou vážných šancí dokázali deset minut do konce využít. Velmi dobře
dnes zahrál Gryglák, který nám i zachránil bod.
Ten po průběhu zápasu rozhodně bereme.“

Olšany
Vícov

1:5
(0:4)

Branky: 65. Lobodáš – 24. P. Pliska, 25. Ježek,
37. Rajnoha, 42. Kvapil, 73. Vávra. Rozhodčí: V.
Minx – Milar, Weiser. Žluté karty: 49. A. Pospíšil
ml., 80. Marek – 21. Pagáč, 22. Mlčoch, 76. Vávra,
86. Kvapil.
Diváků: 40.
Sestava Olšan: Bokůvka – Posker, J. Pospíšil,
Míška, A. Keluc, Lobodáš, Koleňák, L. Keluc,
Hemerka, Samek, A. Pospíšil ml., Marek, A. Pospíšil, Elner, Seidler. Trenér: Antonín Pospíšil.
Sestava Vícova: Brabec – Mlčoch, Humpolíček, Látal, Chytil – Ježek, Rajnoha, Vávra, Kvapil – P. Pliska, Pagáč. Střídali: Šobr, M. Pliska,
Sovík, Rozsíval, Drexa.
Trenér: Miroslav Krutovský.

Pohledem trenérů:
Antonín Pospíšil: Hodnocení trenéra domácích se do uzávěrky bohužel nepodařilo získat.
Miroslav Krutovský: „Měli jsme z dnešního
zápasu respekt, protože víme, že Olšany doma
jsou nebezpečné. Nám navíc scházelo dost hráčů,
takže jsme jeli jen ve dvanácti lidech. I přesto
jsme ale ukázali především v první půli kvalitu,
kdy se nám podařilo vstřelit čtyři branky a na
hřišti jsme byli jednoznačně lepším mužstvem.
Ve druhé jsme chtěli naši aktivitu udržet, ale už
to nebylo z naší strany úplně ono. Nicméně jsme
si ten výsledek a předvedenou hru na nějakých
parametrech udrželi a zaslouženě jsme zvítězili.“

FC Kralice na Hané „B“
Tištín

2:0
(1:0)

Branky: 43. a 71. Pejřimovský. Rozhodčí: Janáček – Bartoň. Žluté karty: 79. R. Petržela, 81.
Pejřimovský.
Diváků: 55.
Sestava Kralic: Miler – Bluma, Uličný, L. Petržela, Dokoupil – Zapletal, Pejřimovský, Kawij,
Dvořák – R. Petržela, Lehký. Střídali: Daniel,
Havlíček.
Trenér: Jiří Němčík.
Sestava Tištína: Koutský – Pátík, Bosák, Hýsek,
Stančík – Faltin, Matula, Robin Návrat, Schlehr –
Konupka, Jansa. Střídali: Kuča, Rehák, Rudolf
Návrat.
Trenér: Rudolf Návrat.
Pohledem trenérů:
Jiří Němčík: „Zcela upřímně říkám, že jsme si
nezasloužili ani bod. Trápí nás stále větší marodka
a lepili jsme sestavu, jak to jen šlo. Byli jsme v jedenácti a čtvrthodinu hráli i v deseti. Celkově jsme
byli daleko horší než soupeř, který nás přehrával
a vytvářel si šance. Nebýt bezzubí v koncovce, tak
jednoznačně vyhrál. Nám tentokrát body spadly
z nebe a můžeme za ně být rádi. Rozhodně náš
nejslabší výkon doma a doufám, že se snad dáme
postupně zase zdravotně dohromady.“
Rudolf Návrat: „Moc dobře se mi utkání nehodnotí. Kdyby se hrálo na šance, tak to skončilo asi tři ku deseti. Jenže jak nám tam minulý
týden spadlo téměř všechno, dnes bychom gól
nedali, i kdybychom hráli ještě teď. Soupeř měl
tři příležitosti a dvě z nich využil. My jsme do
nich celý zápas bušili a stejně nic. Druhý týden po
sobě jsme se tak sami připravili o důležité body
směrem k záchraně. Mít je, tak se nám rozhodně
dýchá o něco lépe.“

FC Ptení
Držovice

3:6
(1:2)

Branky: 44., 70. z penalty a 81. z penalty Novák
– 16. a 90. Valina, 27., 65. z penalty a 75. Bross, 62.
Koutný. Rozhodčí: Vodák – Knoll, Grulich. Žluté
karty: 24. Doležel, 77. Holinka.
Diváků: 50.
Sestava Ptení: Hon – Přikryl, S. Doležel, Chlup,
Látal – Pospíšil, Holinka, Nevrla, Šmída – Novák,

Jergl. Střídali: M. Doležel, Grulich, Vyroubal,
Vlach.
Trenér: František Vlach.
Sestava Držovic: Lošťák – Koutný, M. Valenta,
Srbený, Furmanets – Kučera, Hodulák, Šťastný, S.
Valenta – Valina, Bross. Střídali: Řehulka, Vlach,
Kolkop, Krčmář, Budaj. Trenér: Jindřich Skácel.
Pohledem trenérů:
František Vlach: „V současné situaci nemáme
hráče, o které bychom se mohli vzadu opřít a je
to na těch výsledcích znát. Klukům se nedá upřít
snaha a nasazení, ale zkrátka nám tam chybí větší
klid a fotbalovost. Když máme hrát o záchranu
a dostaneme patnáct branek za tři zápasy, tak
je něco špatně. Pozitivní je to, že ta parta tu drží
a kluci se nehádají, ale musíme začít ještě více
bojovat a začít sbírat body, zatím můžeme stále
pomýšlet reálně na záchranu.“
Jindřich Skácel: „Se vším respektem k soupeři to
byl pro něj dnes ještě hodně milosrdný výsledek.
V zápase jsme jasně dominovali a s kombinační
hrou si nevěděl rady. Naopak on jen nakopával
míče a čekal, co vymyslí Novák vepředu, který
jediný hrozil, když si dokázal něco vypracovat.
Utkání ale mohlo skončit klidně dvojciferným
výsledkem. Co mě trochu mrzí, je výkon sudího, protože mít takový necit pro hru a neznalost
pravidel, je až smutné. Jak jsem je minulý týden
chválil, tak dnes se zase předvedli v jiném světle.“

Němčice nad Hanou
FC Dobromilice

0:3
(0:2)

Branky: 19. Neděla, 28. a 63. Blumenstein.
Rozhodčí: Horák – Dömisch, Kordzik. Žluté
karty: 11. Korčák, 28. Tomek – 55. Václavík, 76.
Blumenstein. Červená karta: 28. Tomek (N)
Diváků: 75.
Sestava Němčic: Chmelař – Řezáč, Držálek, Tomek, Chalánek – Korčák, Župka, Jordán, Buček
– Studený, P. Hrabal.
Trenér: Pavel Voráč.
Sestava Dobromilic: L. Nosek – Šoc, Bako, M.
Rochla, Kubíček – K. Rochla, Václavík, Fialka,
Blumenstein – Kratochvíl, Neděla. Střídali: Selucký, Richter, Ryška, Drnovský, Z. Nosek.
Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů:
Pavel Voráč: „Po minulém celkem zdařilém
zápase ve Vícově na to chtěli navázat a předvést
doma dobrý výkon. Nicméně už v rozcvičce se
nám zranil jeden stoper, po čtvrthodině útočník, nakonec i další stoper, takže to nakonec
dopadlo, jak to dopadlo. Zápas byl poměrně
vyrovnaný, hosté měli možná kapánek navrch
a dostali se do vedení. To nás trochu vyvedlo
z míry a po půlhodině náš stoper neunesl neodpískaný faul před rohem a zbytečně se nechal
vyloučit. Poslal nás tak do desíti, a to nám taky
nepomohlo. Ve druhém jsme to chtěli hlavně
dohrát s nasazením a už se připravit na další důležité souboje.“

Michal Rochla: „Němčice neměly vůbec
špatný začátek. Měly nějaké šance a trochu
nás zatlačily. Podařilo se nám ale dostat do
vedení po brejku, a pak jsme přidali druhou
branku po závaru z rohového kopu. Tam to
jeden z domácích neunesl a zbytečně se tam
začal se sudím hádat a dělat cirkus, za což
dostal červenou kartu, to zápas podle mého
názoru rozhodlo, protože domácí se místo
nátlaku museli spíše stáhnout a my jsme si
kontrolovali vedení.“

Určice „B“
Brodek u Konice

5:1
(1:1)

Branky: 23., 67. a 84. Javořík, 65. Vodák,
60. Ščudla (vlastní) – 24. Kschwend. Rozhodčí: Kaštyl – Protivánek, Mynařík. Žluté
karty: 71. H. Burget, 73. J. Burget.
Diváků: 60.
Sestava Určic: Kováč – Hudský, Plišťák,
Zapletal, Grulich – Paul, Mlčoch, Javořík,
Rotschedl – Vodák, Kouřil. Střídali: Sosík,
Rosenberg, Vaverka. Trenér: Karel Vlach.
Sestava Brodku u K.: M. Grepl – Možný, H. Burget, Ščudla, Blatner – J. Burget,
Kschwend, P. Koudelka, Z. Koudelka – Zemánek, Kolář. Střídali: Ošlejšek, Müller,
Svoboda.
Trenér: Radovan Vičar.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Ač tomu celkový výsledek nenasvědčuje, tak první poločas byl
vyrovnaný. My jsme se sice dostali do
vedení, ale soupeř brzy na to po závaru
před brankou a správně nařízené penaltě
srovnal. My jsme mohli vzít vedení zpět,
ale penaltu jsme nedali. A celkově první
půli remíza slušela. Ve druhé jsme ale
soupeře přehrávali a Brodek jsme do ničeho nepustili a dokázali jsme to i protavit
v branky a došli si tak pro celkem jednoznačné vítězství.“
Radovan Vičar: „Už před zápasem jsme
museli řešit problém v brance, když se
nám v sobotním přípravném utkání béčka
zranila naše jednička Kryštof Grepl a do
branky musel jeho patnáctiletý bratr Matyáš. Touhle cestou bych ho chtěl pochválit za
dobrý výkon. K zápasu bych řekl, že domácí
vyhráli zaslouženě, hlavně za druhý poločas,
první byl vyrovnaný a podle toho i skončil, druhý začali domácí aktivněji, ale tlaku
jsme odolali. Bohužel jsme si pak dali vlastní
branku, během dalších pěti minut jsme dostali další dvě, i když třetí branka padla po
jednoznačném faulu na našeho gólmana,
což uznali i domácí. Bohužel rozhodčí to
viděl jinak, tak jak spoustu dalších zákroků
z obou stran. Poté se utkání už jen dohrávalo.“
(jaf)

HOKEJ
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V prostějově se odehrál souboj legend

5HCPQWwM[KX\RQOÊPMCOKX\¾FGEJ
Prostějovské legendy porazily Přerov, prostor dostaly i děti

PROSTĚJOVJsou hokejisté, kteří se v týmu jen mihnou. A brzy se zapomene, že v něm působili. A pak jsou další,
kteří zanechají nesmazatelnou stopu. V pátečním utkání prostějovských a přerovských legend z doby před 10
až 12 lety se představili ti druzí. A byla to skutečná show, hráči jako Duba, Černý, Doseděl, Čuřík a na druhé straně
Brančík, Vlček, Sýkora nebo Ditrich ukázali, že ani v letech neztratili nic ze své fortelnosti. Stovkám diváků tak
nabídli pěkný hokej i vzájemné kočkování na ledě i mimo něj. Zápas nakonec ovládli domácí hráči poměrem
8:7. Vzhledem k charitativnímu rozměru akce i recesistickému pojetí však byl výsledek tím nejméně důležitým...

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Exhibiční utkání se hrálo na 3 krát 15
minut. A týmy do něj vstoupily s vervou. První branky se tak dočkali diváci
záhy. Duba byl sám, ale následně včas
ubráněn, Černý střílel z první vedle. Po
kočkování Peštuky s Osinou se nakonec
dočkal ve 3. minutě Šimo, když nahrál
šikovně do jízdy Handlovi – 1:0. Pala,
který ještě nedávno hrával pravidelně,
pak střílel z úhlu, brankář jeho pokus
vykryl. Prostějov reagoval tlakem. Po
akci Černého si musel brankář hostů
poradit s přečíslením, následovala střela
od modré a pokus Meidla. Poté se hra
obrátila, v krátkém sledu stříleli Vlček
a z brejku Kočara. Prosadil se ale až napodruhé Kočara – 1:1. Hra dále pokračovala ve slušném tempu. Černý nechal
vyniknout lapačku brankáře, následně

Sýkora zakončil akci na jeden dotek.
A na druhé straně zahrozili Handl a Halouska. Prostějov šel ale do vedení až po
pohledné střele Smejkala z první – 2:1.
Druhá třetina začala po pětiminutovém
vydechnutí. V 17. minutě Přerov šel
málem do vedení. Branka ale nebyla
uznána pro kopnutí. Minutu nato se ale
důrazem prosadil Duba a bylo to 3:1.
Sýkora krátce poté tečoval nepříjemně
puk, na druhé straně nedal v přečíslení
Smejkal. 23. minuta přinesla ostrou
čelní srážku Martináka se Šebkem, oba
borci se poroučeli k ledu. Prostějov
v dalších minutách hrál do otevřené
obrany – oproti Přerovu, čehož si všiml
i Martin Vojtek. „Dost do nás chodili,
my si chtěli hlavně zaútočit,“ smál se po
utkání.
I díky tomu se Prostějov postupně ve
třetí třetině dostal do jasného vedení.
V krátkém sledu se o branky postarali
Šimon a Meidl a ještě jednu trefu přidal
Duba. Zápas se ale proměnil v čirou
exhibici z jiného důvodu. O přestávce
před třetí třetinou vyskákaly na led děti

Foto: Michal Sobecký
a mnohé se zapojily do třetí třetiny. Ze- 4GVTQVÚO2TQUV÷LQXCUGTCFWLGRQRTXPÊXUVąGNGPÆDTCPEG
SOUBOJ LEGEND; PÁTEK 8. 4. 2022
jména Martinák mladší dělal na ledě
paseku a třemi góly, kdy mu soupeři
/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&=XEU3ĝHURY
ustoupili z cesty, utkání zdramatizoval.
„Tak, a zas jdem hrát normálně,“ ozvalo %UDQN\3. Handl (Šimo), 14. Smejkal (Stejskal), 18. Duba, 32. Šimo (Novosad), 32.
se poté z prostějovské střídačky. Ve 35. Meidl, 34. Duba, 35. Duba, 42. Novosad
minutě tak už na 7:4 upravoval Duba, ±.RþDUD 6HGOiN 'LWULFK .ROiĜ 
následně znovu snížil v zápase velmi ak- D0DUWLQiNPO.RþDUD

2VLQD%H]Y\ORXþHQt'LYiNĥ 800
tivní Kočara. 50. minuta přinesla velké
šance Pašky a Čuříka. Diváci se ale do- druhé na konečných 8:7 upravil Osina. rova!“ utkání skončilo. Následovalo
čkali ještě dvou gólů. Na straně Prostě- Za pokřiku stovek fanoušků, přičemž focení, vyhlášení množství vybraných
jova proměnil Novosad brejk, na straně nechybělo ani klasické „cikáni z Pře- peněz. A děkovačka, jak má být.
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jjak
ak vvypadal
yppaddall zápas
zápaas hokejových
hookeejoovýýchh legend...
leggend....
3x foto: Michal Sobecký
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Dalibor Sedláø, bývalý hokejový
DTCPM¾ąIÐNOCP,GUVą¾Dč
d-F[åLUOGVQU&WDKUGO .WM¾w&WDCtRQ\P
TGF RN¾PQXCNKC\CéCNKTQM\R¾VM[ąGwKVPGéGMCNK
LUOGåGUGVQOčåGFQUVCVCåFQVCMQXÆH¾\G
#PKWJT¾éčCPKWHCPQWwMč#D[NQVQUMX÷NÆ
×RNP÷×åCUPÆ2čXQFP÷LUOGUKąÊMCNKåGD[
EJQOUKLGPVCM\CJT¾NKLCMUGVQCNGRQUVWRGO
éCUWPCDCNQXCNQąGMNKLUOGUKåGD[D[NQHCLP
MVQOWRąKFCVDGPGHKEKäGD[VQNKFKOQJNQ\CLÊ
OCVCRąKwNKD[#VOQUHÆTCD[NCRCT¾FPÊHCPQWwEK
XMQVNK×RNP÷UMX÷NÊ#RTQO÷VQD[NCPQUVCNIKG
PCRQUNGF[LUGOXDT¾P÷X2TQUV÷LQX÷UV¾NRąGF
FXCP¾EVKNGV[2TQUV÷D[NQVQRCT¾FPÊq
Jindøich Skácel, FKX¾M
d2ąGMXCRKNQO÷VQ,¾D[NRQFRQąKVJNCXP÷*QP
\W-QNKD¾TCC4QDGTVC,GFNKéMWUGMVGTÚOKLUGO
XMQPVCMVW$[NQVQXGNKEG\CLÊOCXÆWVM¾PÊO÷NQ
UR¾F$[NVCO/ÊwCèGTPÚ2WRCCXwKEJPKPC
MVGTÆLUGOQDéCUEJQFKNLUQWKUVCTwÊPGåL¾<C
O÷VQD[NXGNKEGFQDTÚP¾RCFUCOKLUOGUOCP
åGNMQWX÷PQXCNKP÷LCMÆHKPCPEG/÷NQVQFQDTÚ
QJNCU K MF[å XGPMW D[NQ UWRGTJPWUP÷ ĄÊMCN
LUGOUKåGVCF[PKMFQPGDWFG8ÊEGVCMQXÚEJ
CMEÊ.KFGOUGVQWTéKV÷NÊDKNQ,GPD[EJUGRąK
ONWXKN\CVQCD[O÷NKRąGTQXwVÊJT¾éKPCFTGUGEJ
VCM[wVÊVM[<CUVCMQXÚ\PCNGECD[EJLGDG\VQJQ
RQ\PCNPGLUGOeq UO÷LGUG
Richard Branèík,
DÚXCNÚJQMGLQXÚ×VQéPÊMJT¾é<WDTč
d/[UNÊOåGUGWVM¾PÊOWUGNQNKFGONÊDKV%GNÆ
VQWVM¾PÊ5RNPKNQVQRQFNGO÷×éGN8[DTCP¾
é¾UVMC LG ×RNP÷ HCPVCUVKEM¾ RąGMXCRKNC O÷
,UGOT¾FåGLUGOUXQW×éCUVÊOQJNRąKUR÷Vq
Pavel Ryc, FKX¾M
d,G VQ FQDTÚ R÷MP¾ CMEG 2ąKwGN LUGO UG
RQFÊXCVJNCXP÷PC/ÊwWiKOWVQLGMCOCT¾F
#PC6QO¾wG8NéMC0QCPC$TCPéWUCOQ
\ąGLO÷*T¾éKPGLUQWTQ\DTWUNGPÊVQD[RQVąG
DQXCNK0÷MVGąÊVTÆPWLÊVKMVGąÊJTCLÊMTCLLUQW
LKPFG#NGLGVQUTCPFCOCéPGRąKwGNLUGOUG
FÊXCVPCXÚMQP[CNGPCUTCPFKéM[RCT¾FKéM[q
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Lukáš Duba vtipkuje po zápase legend. Před fanoušky smekl

PROSTĚJOV Číslo 69 patří
v hokejovém Prostějově z historického hlediska zejména jednomu hráči. A tím je někdejší dlouholetý kapitán Jestřábů Lukáš
Duba (na snímku). Kuželka, jak
se také oblíbenému hokejistovi
říkalo, uplynulý pátek předvedl, že hokej stále umí. Aby ne,
v Prostějově trénuje děti a kolem hokeje se stále pohybuje.
Stejně tak pak ukázal, že kromě
hraní umí také věci organizovat.
Zápas totiž běžel jako na drátkách a skvělá atmosféra i obsazení byly doplněné také velice
štědrými příspěvky. Lukáš Duba
si tak utkání legend nesmírně
užil. PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku pak akci zhodnotil, vyjádřil se k fanouškům i kulišárnám, které v zápase na sebe hráči
vymýšleli.

Michal SOBECKÝ
yy Jak byste zhodnotil akci Souboj
legend?
„Jsem maximálně spokojený, dopadlo
to tak, jak mělo. Mám ohlasy takové, že
jsou všichni spokojení, všem se to líbilo.
Přišlo asi šest set lidí, což je fakt super.
Celkově to dopadlo fakt dobře.“
yy Překvapila vás úroveň hokeje?
Mnozí hráči už mají kolem padesátky, přesto hra nebyla vůbec
špatná...
„Jo, bylo to určitě pěkné. Myslím si,
že kluci vesměs trénují v klubech děti
nebo mládež, nějakým způsobem
se hýbou. Někteří ještě hrají krajský
přebor v Uničově a různě. A hokej se
nezapomíná, když ho člověk dělá celý
život. Úroveň tak byla na to, že jsme
hráli exhibičně, opravdu slušná. Dokonce jsme museli trochu ubrat, aby
tam někteří nezkolabovali. (úsměv)

Ale jo, hrálo se pro diváky, aby padlo
hodně gólů. Bylo to dobré.“
yy Do třetí třetiny nastoupily i některé děti. Šlo o připravenou věc?
„Ano, to jsme byli domluvení s kluky
z Přerova. Řekl jsem Pavlu Hanákovi, že
my i oni mají v klubech kluky, kteří mají
děti hrající hokej. Bavili jsme, zda to
nezkusit, že by si tam na pět až deset minut šly zahrát. Chtěli jsme, aby si mezi
druhou a třetí třetinou volně zablbly na
ledě. A přidaly pak i pár střídání s kluky.
Takže plánované to bylo, šlo o zpestření
pro děti, které se přišly jen podívat.“
yyV utkání hráli spolu hráči, kteří se
už dlouho znají. Byl tam přesto někdo, koho už jste dlouho neviděl?
„V kontaktu jsme, na Facebooku,
po telefonu. Koho jsem ale dlouho
neviděl, tak Davida Šebka, nebo
Ševčíka. A pak taky Martin Stejskal,
s tím jsem se párkrát potkal, ale
to je vždy jednou za uherský rok.

(směje se) Jinak se potkáváme. Kluci
jsou vesměs z Prostějova.“
yyJaké to bylo mít na drese opět kapitánské céčko?
„Já to tak neberu. Kluci mi párkrát řekli,
kapitáne, dělali si z toho srandu. Ale
v tomto zápase to bylo spíše zpestření. V té době jsem byl taky
kapitán, akci jsem organizoval, tak to bylo jedno
s druhým. Nějak to ale
neprožívám…“
yy Co říkáte na momenty, kdy se spolu
hráči na hřišti kočkovali
a třeba se v souboji zalehli?
„To bylo ve srandě. Řekli jsme si, že to musíme vyšperkovat. Taky jsem v jednom
střídání naletěl na Falťase (Daniel Faltýnek
– pozn.red.) a jakože ho dohrál. Bylo to pro
diváky, taková vzpomínka, když jsme se
škádlili. Já pak i pohecoval kluky, že jsem
si sedl na přerovskou lavičku. Neměl jsem

šanci se tam jinak za kariéry dostat. Tak
jsem přišel, sedl jsem si tam na deset vteřin
a řekl jsem: ‚Kluci, já si jdu na chvíli sednout sem, nikdy v životě jsem zde nebyl.‘
(smích) To bylo vše v rámci srandy, aby si
to všichni ještě víc užili.“
yyCo říkáte na fanoušky?
„Před nimi klobouk dolů. Co předvedli,
to byla bomba. Protože zaprvé fakt
celý zápas fandili, proběhly i chorály,
děkovačka, jedno s druhým. Chci
poděkovat hlavně Ondrovi Dykovi, že to dal do kupy. A ještě
bych chtěl poděkovat za to, kolik
dali jako kotel peněz. Manželka
od Dalibora Sedláře s dalšími
ženami vybírala peníze
a přišly do kotle. Nechci říct, kolik lidi
z něj dalo, ale byla to
velká částka a rád bych
jim takto poděkoval. To je
.WM¾w &WDC DCXKN HCPQWwM[ JQMGLGO až neuvěřitelné! Chtěl bych jim také ještě
KdUQWDQLKqUGUQWRGąK
poděkovat za atmosféru, za to že přišli.
Foto: Michal Sobecký Byla to pecka.“

*QMGLKUVÆUFKX¾M[X[DTCNKPCPGOQEPÆ

F÷VKRąGUMQTWP
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Příjemná atmosféra,
solidní hra. Také pořádná dávka
nostalgie, tato jména většina z nás
na ledě už dlouho neviděla. Hlavně
však charitativní počin. O něj se nakonec podělili hokejisté spolu s fanoušky. Závěr akce Souboj legend
patřil společné fotografii i pózování
se šekem.

V tu chvíli všem poděkoval organizátor akce Lukáš Duba. „Vybranou
částku jsme ukazovali, bylo to jedenašedesát tisíc korun a nějaké drobné.
Proběhla ještě dražba dresů, takže
jsme do kupy dali necelých pětasedmdesát tisíc,“ uvedl Lukáš Duba.
Finanční prostředky půjdou na oddělení klinické onkologie prostějov- B Y L I J S M E
ské nemocnice. Konkrétně k dětem. U T O H O
Foto: Michal Sobecký
„Jsme domluvení, že budeme částku
v příštích dnech předávat. S Dalibo- A netajil se tím, že je s vybranou část- ná suma. Je to super, rád bych poděko- hodně peněz, moc jim za to děkuji!“ jsme se s kluky z Přerova, že bychom
rem Sedlářem tam s kasou zajedeme kou spokojený. Podle svých slov ji až val všem lidem, kteří přispěli i hráčům Nemusí jít přitom o poslední takovou akci uspořádali i příští rok. Tentokrát
a oficiálně vše předáme,“ ujistil Duba. tak vysokou nečekal. „Vybrala se krás- z Přerova a Prostějova. Vybralo se fakt akci. Padla už slova i o odvetě. „Bavili v Přerově,“ potvrdil Lukáš Duba.(sob)
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Hokejový trenér prostějovských Jestřábů Aleš Totter
hovoří o sezóně, budoucnosti i vztazích s majitelem

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi
mají po sezóně. Jak známo, po 19
letech se Prostějov dostal do semifinále druhé nejvyšší soutěže,
kde padl v pěti utkáních se Vsetínem. Poté, co byl tým z play-off
vyřazen, nastal čas na bilancování. Redakce Večerníku o něj požádala toho nejpovolanějšího, a sice
trenéra Aleše Tottera (na snímku).
Ten prožil na lavičce Jestřábů svoji první sezónu, kterou vzhledem
k nejlepšímu výsledku zdejšího
hokeje od roku 2002 lze označit
za úspěšnou. Hokej, to však není
jen konečné umístění, ale také dojem ze hry či z práce v klubu.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Michal
SOBECKÝ

22012820196

yy Jak byste zhodnotil uplynulou sezónu a vystoupení prostějovských Jestřábů v Chance lize
2021/2022?
„Čtvrté místo, tedy postup do semifinále play-off, to byl takový náš nepsaný cíl. Na to, že až pět týmů mohlo sestoupit, byla sezóna nesmírně
vyrovnaná, rozhodovalo pár bodů.
Z tohoto pohledu považuji umístění
za velice slušný výsledek, navíc když
se vyrovnal úspěch naposledy dosažený před devatenácti lety. Takže
určitě slušná sezóna.“
yyPocity jsou tedy příjemné?
„Víceméně ano. Před sezonou se tady
tvořil zbrusu nový tým, bylo tedy
hodně těžké dát si nějaký konkrétní
sportovní cíl. Ale určitě, chcete vždy
vyhrát poslední zápas sezóny. To se
sice nepodařilo, ale nechali jsme za
sebou třináct týmů. Takže nesporně
solidní sezóna. A existuje dobrý předpoklad pro tu další.“ (úsměv)
yy S čím jste po sezóně nejvíce
spokojený?
„S přístupem hráčů, se soudržností, jejich vnímavostí. Taky se chtěli
všichni zlepšovat. A abych nezapomněl, tak i s tím, že jsme byli tedy
nový tým a některé věci jsme zvládli
rychleji, než se čekalo. Byla to pro
všechny výborná zkušenost. Jsem
s tím procesem a zkušeností opravdu

Od jednoho pána na předsezónním setkání
fanoušků zaznělo: ‚Ale padá pět týmů,
nesestoupíte, že? Nebude to tak špatné?‘ Už
tehdy si člověk uvědomil zodpovědnost…
spokojený. I s tím, že jsme se se vším
porvali a zvládli to.“
yy Sezóna byla ale místy jako na
houpačce. Byly proto okamžiky,
kdy jste byl opravdu hodně nervózní?
„Nervózní jsem ani moc nebyl. Samozřejmě byly horší a lepší chvíle,
tak už to bývá. Spíše jsem ovšem cítil
velkou zodpovědnost v některých
chvílích, kdy se tabulka vyrovnávala. A taky jsem celou sezónu, i když
jsme byli na pátém místě, měl pořád
respekt k soupeřům. Prostě to byla
zodpovědnost, Prostějov je velká
hokejová značka. Byl jsem asi na
dvou setkáních s fanoušky. Ti chtěli,
aby se konečně podařilo překonat
Přerov, vyhrát v derby, ptali se, kdy
se to podaří. A od jednoho pána třeba zaznělo: ‚Ale padá pět týmů, nesestoupíte, že? Nebude to tak špatné?‘ To bylo ještě před sezónou. Už
tehdy si člověk uvědomil zmíněnou
zodpovědnost, možnost, že by pod
tím byl podepsaný. Obzvlášť, když
v předešlých ročnících tady bylo jedenácté či dvanácté místo, tedy spíše
spodek tabulky. Respekt tam tedy
byl po celou dobu.“
yy Tým měl v průběhu sezóny
problémy v úvodech zápasů, často
brzy prohrával. V čem vidíte příčiny?
„Ta otázka je správná. Ale neřekl
bych, že to byl přímo vstup do utkání. Spíše hazard s prvními šancemi,
nepodařilo se dobré střídání přetavit
v gól. Máme dvě tři šance, nedáme je
a pak to jede. Soupeř z první vážnější
příležitosti naopak většinou promění. Proto naše první dvě třetiny nevypadaly dobře. Působilo to, že jsme
nebyli připravení hrát, ale nebylo to
o tom, že by měl soupeř od začátku převahu. Spíše se jednalo o to,
že jsme první inkasovaný gól měli

v hlavách. Chyběl zabijácký střelecký
instinkt v šancích.“
yy Na posezónní tiskové konferenci jste zmínil některé zkušené
hráče, třeba Jana Rudovského
nebo Jana Kloze. Co ale plejeři, od
kterých se asi původně nepočítalo s tím, že budou v první pětce?
Tedy David Vala, Petr Beránek či
Jan Štefka?
„Ano, David Vala výborně bruslí,
ale není vyhraný v soutěži a bylo to
znát. Někdy neměl potřebnou sebedůvěru, řešil situace složitě. Na Petra
Beránka jsem byl hodně tvrdý. Taky
mu hrozil trejd. Ale od té doby, kdy
visel ve vzduchu, stabilizoval výkony a zbytek sezóny odehrál výborně. A i když byl produktivní, mohl
dát mnohem více gólů, šance na to
měl. Pak mohl hrát v první i ve třetí
lajně, tak se v nich různě pohyboval.
Myslím si, že on trochu odnesl to, že
je hráčem, který může hrát v každé
formaci. Takže když se některým
hráčům nedařilo a potřebovali probudit, tak jsme věděli, že ať s ním
hýbneme kamkoli, lajna bude stabilní. A on bude hrát pořád stejně. Je to
dobrá vlastnost pro trenéra, takový
hráč je hodně ceněný. On sám to
svým způsobem ale neměl lehké.“
yyA co Štefka?
„Ten se zranil hned na začátku sezony, nemohl se do toho potom chvíli
dostat. Viděl jsem v něm potenciál,
v kempu se mi moc líbil. V závěru
sezóny ukázal, že je to kvalitní hráč,
dovolil si čím dál víc. A patřil mezi
lepší hráče. Potenciál určitě má, ale
musí se po něm pořád šlapat. Je třeba
ho dostat z komfortní zóny. Je v něm
totiž více, než zatím předvádí.“
yyByl během play-off vyvíjen tlak
i na vás coby na realizační tým
nebo hráčský kádr přímo ze strany majitele?

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Ne, to ne. Za celou dobu jsme nějaký tlak nezaznamenal. Pan Luňák
byl v kabině za celý ročník dvakrát,
a mluvil pozitivně. Samozřejmě
jsme u něj několikrát byli v kanceláři
ať už já, nebo celý realizační tým. Ale
v průběhu celé sezóny nebyl žádný
oficiální tlak. Nevím, jestli někdo
něco povídal, ale na nás ani na hráče
nebyl z vedení přehnaný nápor na
výsledky. Pan Luňák samozřejmě
zápasy odsleduje, dá se s ním diskutovat, rozumí hře, ale nechal nás
v klidu pracovat. Za sebe říkám, patří
mezi nejlepší majitele za pětadvacet
let mého trénování! Musím upřímně říct, nebyl tam žádný zbytečný
tlak, který by přinesl nervozitu navíc
nebo větší tlak do kabiny.“
yyJeště se vraťme k hráčům, konkrétně Martinu Altrichterovi.
Bylo těžké se rozhodnout při jeho
nasazení v play-off? Přeci jen zkušeností tolik nemá.
„Bylo dané, že je Ondra Bláha jednička a Martin dvojka. Trenér brankářů konzultoval s Ondrou, zda si
potřebuje odpočinout. A své pozice
si vyměnily v sérii s Litoměřicemi. To
si myslím, že byl dobrý tah, kdy jsme
z 0:3 otočili na 4:3, šel tam Martin Altrichter a dochytal zápas k vítězství.
První dva zápasy ve Vsetíně brankáři
věděli dopředu, jak je odchytají. A ty
poslední dva, to již jsme byli tak zdevastovaní, že to brankáři odnesli za
tým. Myslím si, že tam nešlo o nezkušenost. Martin pracoval v tréninku
výborně, přidával si.“
yy Zmínil byste hráče, kteří už
mají podepsáno na příští sezónu?
„Hráči, kteří měli smlouvu na tuto
sezónu, tak už někteří podepsali.
Jsou to pro začátek dva útočníci,
podle mě stěžejní plejeři. Jmenovat

je ale nebudu. Zbytek kádru bude
jasný během dubna, jak rozhodne
majitel. Do schůzky s majitelem nemůžeme říct, jaké má myšlenky, vizi,
s kým chce jít do další sezóny.“
yy Zkusím tipnout, podepsán je
Jan Kloz?
„Ne, u Honzy se teprve bude jednat.
Ale to bych opravdu nerad zatím komentoval.“
yy Když vezmeme zbylé týmy
v Chance lize, který z nich vás překvapil?
„Došlo na asi předpokládané finále
mezi Vsetínem a Jihlavou. Myslím
si, že negativně překvapila Poruba,
která s tím kádrem a ambicemi měla
být výš. Čekal jsem, že určitě udělá

play-off. Byl jsem taky přesvědčený, že Přerov, jak hrál závěr sezóny,
kdy se mu uzdravili hráči, tým hrál
dobře, poslední čtvrtinu měl možná nejlepší ze všech, překoná první
kolo play-off. Pět nebo šest let se jim
nepovedlo. To do nich nechci rýpat.“ (úsměv)
yy Máte po sezóně a před přípravou na další. Jak strávíte volnější
období?
„Chci se dívat na extraligové play-off
v televizi. A chci být samozřejmě
s rodinou. Nějak si zanalyzujeme
sezónu. Připravuji se také na schůzku s panem Luňákem, aby realizační
tým zhodnotil, co bylo špatně, co
dobře.“

vizitka
ALEŠ TOTTER
✓
✓

narodil se 8. března 1972 ve Světlé nad Sázavou
profesionální hokejový trenér, aktuálně
ve službách LHK Jestřábi Prostějov
✓ s trenérskou kariérou začal v Havlíčkově Brodě
před pětadvaceti lety
✓ u mládeže působil také v Popradu u týmu Tatranských vlků (MHL),
trénoval rovněž juniory pražské Sparty, jihlavské Dukly, Chomutova,
Berounských Medvědů či Českých Budějovic
✓ většinu své kariéry strávil u mužských celků, ve 2., 1. lize i v extralize
✓ u mužů byl jako hlavní trenér v Letňanech, Havlíčkově Brodě,
Mostu, Berouně a polské Bytomi
✓ předtím sbíral zkušenost jako asistent „A“-týmu v Jihlavě a Chomutově
✓ předchozí tři roky spojil s Českými Budějovicemi, s nimiž se mu
v duu s Václavem Prospalem podařilo dostat i do extraligy.
✓ zkušenosti sbíral také v zámoří, konkrétně v amerických juniorských
soutěžích, pozoroval při práci třeba Mikea Babcocka
✓ pohyboval se u reprezentačních týmů České republiky „U17“ a „U18“
✓ mezi jeho další úspěchy patří postup s juniorkou Dukly Jihlava
v sezóně 2008/09 do extraligy, který zopakoval i s Chomutovem
v sezoně 2014/2015
✓ je držitelem trenérské licence úrovně „A“
zajímavost: v minulosti nesbíral úspěchy mezi mantinely jako hráč,
ukázal se však opakovaně jako kvalitní a úspěšný kouč

HOKEJ

WWW.VECERNIKPV.CZ

11. dubna 2022

41

0/'(á1,&.·+2.(-DQHEFRVHGôMHY6.35267ó-291913?

Dorostenci na domácím turnaji brali bronz!
PROSTĚJOV Po úspěšné se7851$-'25267835267Č-29
zóně se dorost prostějovské9ëVOHGN\)UëGHN0tVWHN²3URVWčMRY
ho eskáčka dočkal domácího
 ýHVNê 7ČãtQ ± 3DUWL]iQVNp 
-DVWU]HELH ² 3URVWčMRY  )UêGHN
turnaje, který probíhal na ledě
0tVWHN±ýHVNê7ČãtQ3DUWL]iQVNp
Víceúčelové haly-zimního sta±-DVWU]HELH3URVWčMRY²þHVNë
7čätQ  3DUWL]iQVNp ± )UêGHN0tV
dionu po celý víkend. V konWHN-DVWU]HELH±ýHVNê7ČãtQ
kurenci pěti celků z Česka,
3DUWL]iQVNp²3URVWčMRY)UêGHN
Slovenska a Polska se výběr SK
0tVWHN±-DVWU]HELH
1913 rozhodně neztratil a díky
vydařeným nedělním výkoKONEČNÁ TABULKA
nům uzmul třetí příčku a bron(TÚFGM/ÊUVGM     

,CUVT\GDKG      

zové medaile. Z vítězství se bez
3. 5-2TQUV÷LQX     
ztráty jediného bodu mohli raèGUMÚ6÷wÊP      

(QVQ//CTMQX¾
2CTVK\¾PUMÆ      

dovat mladí hokejisté Frýdku- &QO¾EÊOJQMGLKUVčOUGRQFCąKNQX[DQLQXCVRÐFKQXÆWOÊUV÷PÊ
ván zůstal formát každého s každým vše klapalo jako hodinky a mužstva V neděli už to ale byla jiná písnička kluci nestačili na své soupeře, bylo
Místku.

Jan FREHAR
Ještě týden před turnajem se mělo
jednat o šest celků, ale svou účast
v posledních dnech odřekl rakouský
Klagenfurt, kterému cestu zkomplikovala zhoršující se situace s covidem
u našich sousedů. „Formát turnaje
jsme tak o něco pozměnili. Zacho-

v rámci tabulky, ale díky větším časovým možnostem jsme z původně plánovaných patnáctiminutových třetin
udělali klasické dvacetiminutovky,“
prozradil k této změně jeden z hlavních organizátorů akce a sekretář klubu Michal Janeček.
Během celého turnaje se jednalo
o jedinou komplikaci ještě před jeho
zahájením. Během víkendu už pak

se tak mohla soustředit pouze na
své výkony. V sobotním programu
čekaly na všechny kluby dva duely.
Turnaj odstartoval domácí celek
proti Frýdku-Místku a jednalo se
o jednoznačnou záležitost, kdy domácí schytali sedm branek. Náladu
si pak domácí nezvedli ani proti
polskému Jastrzebie, kde to dopadlo
ještě o branku hůře.

a dorostenci ukázali, že umí zabojovat, stejně jako v průběhu letošní
sezóny. Ve velmi napínavém duelu
se jim podařilo o jedinou branku
zdolat Český Těšín a turnaj zakončili
vysokou výhrou proti slovenskému
týmu Partizánské, čímž si zajistili
třetí příčku.
„Z domácího pohledu se nám příliš nevydařil sobotní program, kdy

to poměrně jednoznačné. V neděli
se ale ukázali ve zcela jiném světle. Ukázali své kvality a oba zápasy
zvládli. Z celkového pohledu tak
můžeme být spokojení za bednu
a nutno říct, že to bylo zasloužené
umístění za předvedené výkony,“
doplnil Janeček.
O vítězi turnaje se rozhodovalo
v posledním utkání, kde se potkal

Sestava SK Prostějov 1913
Brankáři: Radek Kroupa, Antonín
Šťourač.
Obránci: Lukáš Kubík, Zbyněk
Kasal, Martin Řepa, Adam Zatloukal, Šimon Palánek, Anežka Hračová, Jan Špičák.
Útočníci: Nikolas Pippal, Ondřej
Mojžíšek, Tomáš Marek, Jan Hozman, Bára Hračová, Petr Pospíšil,
Adam Pítr, Vojtěch Koutný, Radek
Martiňák, Filip Pekr, Vitalyi Tsubera, Jakub Mudrla.
Trenéři: Martin Půček a Martin
Tománek.

Frýdek-Místek s Jastrzebie a ani ve
čtvrtém duelu klub ze Slezska nezaváhal a po výhře 4:3 mohl slavit
prvenství.

Vrací se SIDA Cup, příští 0ODGvÉz½FLEUDOL]ODWR
víkend tak bude patřit hokeji GDÔLORVHLGDOvÉPURÄQÉNÕP
PROSTĚJOV Tři roky čekání jsou
u konce a na scénu se opět vrací
SIDA Cup, který o víkendu 16.
a 17. dubna napíše už svůj dvanáctý ročník. V tradičním turnaji se
letos představí šest celků z České
a Slovenské republiky. Kromě domácího týmu SK 1913, pro který
půjde ve stávajícím složení o první velkou akci, se na turnaji objeví
hráči ze Šumperka, Kladna a Vítkovic. Doplní je slovenská dvojice
Banská Bystrica a Skalica.
Čekání na tento tradiční podnik se
v důsledku epidemie koronaviru
protáhlo a mládež se jej dočkala znovu po třech letech, kdy se naposled
konal v dubnu 2019. „Náročnější
z pohledu organizace letošní ročník
o něco byl, ale rozhodně to neznamenalo nějaké velké komplikace.

Je nepochybně výhodou, že fungují
weby, na kterých se všechno řeší.
Byli jsme ve spojení i telefonicky,
takže se podařilo všechno domluvit.
Stejné je to i z pohledu sponzoringu,
protože s panem Netušilem a jeho
společností SIDA je radost spolupracovat a pořádat takový turnaj. Za
to zaslouží nemalé poděkování. Je
vidět, že SIDA Cup už má své jméno,“ prozradil k závodu jeho hlavní
organizátor a sekretář klubu SK Prostějov 1913 Michal Janeček.
Program turnaje bude probíhat během víkendu od ranních hodin a hrát
se bude tabulkově systémem každý
s každým, kdy přijde první zápas na
řadu už v 8.00 až do pozdního odpoledne. Domácí čekají v rámci soboty
tři souboje (Šumperk, Vítkovice
a Banská Bystrica) a v neděli se před

-DNÙMHSURJUDPOHWRvQÉKRURÄQÉNX6,'$&XSX"
6RERWDGXEQD

8.00 – 9.15
9.30 – 10.45
11.00 – 12.15
12.30 – 13.45
14.00 – 15.15
15.30 – 16.45
17.00 – 18.15
18.30 – 19.45

Šumperk – Prostějov
Vítkovice – Skalica
Kladno – Banská Bystrica
Prostějov – Vítkovice
Banská Bystrica – Šumperk
Skalica – Kladno
Banská Bystrica – Prostějov
Kladno – Vítkovice

8.00 – 9.15
9.30 – 10.45
11.00 – 12.15
12.30 – 13.45
14.00 – 15.15
15.30 – 16.45
17.00 – 18.15

Šumperk – Skalica
Prostějov – Kladno
Skalica – Banská Bystrica
Vítkovice – Šumperk
Skalica – Prostějov
Šumperk – Kladno
Banská Bystrica – Vítkovice

1HGÈOHGXEQD

vlastním publikem představí v dalších dvou duelech (Kladno, Skalica).
Oproti předchozím ročníkům se tak
upustilo od osmi celků a rozdělení
do dvou skupin. „Řešili jsme kluby
i z dalších států, ale panovaly tam
obavy, protože například v Rakousku
se zase rozjel covid. Rozhodli jsme se
tak turnaj uspořádat systémem šesti
zástupců v jedné skupině a každý se
potká s každým,“ doplnil Janeček.
Utkání budou stejně jako v minulém
týdnu při klání dorostu zkrácena na
15 minut. Vítěz utkání si do tabulky
připíše dva body, případná remíza nebude pokračovat následným
prodloužením a celky si rozdělí po
bodu.
Pro domácí hokejisty se jedná o první turnaj pro ročník 2008, protože
dosud v sezóně hráli v rámci soutěže
starších žáků společně s hráči ročníku 2007. Od příštího roku by ale
měli hrát soutěž devátých tříd. A jak
vidí jejich šance a ambice sekretář
klubu? „Určitě nebudeme favority,
když se podíváme na soupeře, tak to
jsou nesporně kvalitní celky. Ale to je
jen dobře. Určitě turnaje nepořádáme s tím, abychom se tu klepali po
ramenou, že se nám podařil ovládnout. Kluci budou muset hodně
bojovat a ukázat co nejlepší výkony.
Uvidíme, na co to nakonec bude stačit, ale takové souboje mohou kluky
výrazně kvalitativně posunout,“ má
jasno Michal Janeček.
Prostějovský SIDA Cup se naposledy uskutečnil v dubnu 2019. Z vítězství se tehdy radovali hráči běloruského Minsku, Prostějov skončil
celkově šestý.

PROSTĚJOV Sezóna 2021/22
je už minulostí, přesto ale v prostějovském klubu nadále nespí
a mládežníci společně s trenéry
nyní absolvují různé turnaje.
A zatím z nich vozí samé dobré
zprávy. V minulém týdnu se tak
například zadařilo mladším žákům, kteří ovládli turnaj v Uherském Ostrohu díky lepšímu
skóre, odvezli si tak zlaté medaile. Turnaje čekaly i na jejich
mladší kolegy, na nichž to také
cinkalo. Týden se tak dá označit
jako bronzovo-zlatý.
Za posledních čtrnáct dnů se tak 8GNMQW TCFQUV \ DTQP\QXÚEJ OGFCKNÊ O÷NK K DGPLCOÊPEK TQéPÊMW  \ VWTPCLG
(QVQ(CEGDQQM5-2TQUV÷LQX
jednalo hned o čtyři medailové X1RCX÷
úspěchy prostějovského hokeje.
Jako první přivezli bronzovou medaili hokejisté ročníku 2011 z turnaje v Uherském Hradišti. Jen o pár
hodin později se k nim přidali i benjamínci ročníku 2014, kteří si stejně
cenný kov přivezli z Opavy. Třetí
bronz v rámci jednoho dne pak
hlásili i hráči ročníku 2013, když se
jim zadařilo na turnaji v Uherském
Ostrohu.
Na stejném místě se o týden později
ukázali i mladší žáci, ti pod vedením <NCVÆOGFCKNGRąKXG\NKONCFwÊå¾EK\7JGTUMÆJQ1UVTQJC
(QVQYYYUMRTQUVGLQXE\
Filipa Smejkala a Patrika Musila za- 
zářili a domů si přivezli zlaté meSRVH]ÏQQÉWXUQDMHPO½GHzH6.3URVWÈMRY
daile, když ve vyrovnaném turnaji
ƌŽēŶşŬϮϬϭϭ
ǀhŚĞƌƐŬĠŵ,ƌĂĚŝƓƚŝ
ϯ͘ŵşƐƚŽ
dvakrát zvítězili (Uherský Ostroh
ƌŽēŶşŬϮϬϭϰ
ǀKƉĂǀĢ 

ϯ͘ŵşƐƚŽ
– Prostějov 2:5, Prostějov – Velké
Meziříčí 7:3) a k tomu si připsali po
ƌŽēŶşŬϮϬϭϯ
ǀhŚĞƌƐŬĠŵKƐƚƌŽŚƵ
ϯ͘ŵşƐƚŽ
jedné remíze (Prostějov – Polička
ŵůĂĚƓşǎĄĐŝ
ǀhŚĞƌƐŬĠŵKƐƚƌŽŚƵ
ϭ͘ŵşƐƚŽ
3:3) a porážce (Prostějov – LiptovƌŽēŶşŬϮϬϭϮ
ǀhŚĞƌƐŬĠŵ,ƌĂĚŝƓƚŝ
Ϯ͘Ăϯ͘ŵşƐƚŽ
ský Mikuláš 2:5). O výhře rozhodlo
jejich lepší skóre než Poličky, kde V uplynulém týdnu se pak kromě turnaj v Uherském Hradišti a zde
rozhodl vyšší počet vstřelených bra- domácího turnaje dorostu ukázali dvě mužstva Prostějova obsadila
nek prostějovských nadějí.
i hráči ročníku 2012, na které čekal druhou a třetí příčku.
(jaf)

vým obdobím. Poukázal na to, že klub
má ekonomické potíže, protože nastalo období koronaviru a s ním související pokles sponzorů. Požádal, aby byla
úhrada licence odložena. Nezaplatil
ale ani později,“ říká dále Burget. Platba nedorazila i po dalším vyčkávání
ze strany prostějovského podnikatele.
„Pan Luňák nakonec odpověděl, že
se rozhodl nic neplatit. Tak se vyjádřil
i v písemné podobě. Že logo používat
bude, ale platit ne,“ prozradil nepocho-

pitelné jednání šéfa prostějovského
hokeje advokát.
Bezprostředně po skončení ročníku
2021/2022 klub přišel s tím, že logo
bude po více než patnbácti letech se
měnit. Údajně, aby bylo zajímavější
a modernější. Název klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. má být
zachován, ale bude se k němu prý dle
dlouhodobého záměru hledat nová
identita jestřába. Jenže pravda létá někde jinde...

Proè chce Luòák nové logo? Víme dùvod!
➢ ze strany 25
PROSTĚJOV Prostějovský podnikatel Radek Mudrla získal před
lety logo LHK Jestřábi od tehdejšího provozovatele klubu a novému vedení Jestřábů umožnil logo i
nadále využívat. Za to měli Jestřábi
prostřednictvím svého šéfa Jaroslava Luňáka platit pouhých 10 000
korun ročně. Firma Radka Mudrly
navíc prostějovský hokej ještě do-

nedávna sponzorovala.
„Existuje právoplatně uzavřená
smlouva. Na jejím základě poskytnul
pan Mudrla panu Luňákovi licenci.
Ochrannou známku mohl užívat za
úplatu. Smlouva je na dobu neurčitou
a pan Luňák se v ní zavázal zaplatit licenční poplatek. Což taky zpočátku
činil,“ pospal Večerníku právní zástupce Radka Mudrly Miroslav Burget.
Později ale platby ustaly. „Pan Luňák
přestal platit, a to v souvislosti s covido-

Záležitost loga divácky nejpopulárnějšího sportovního klubu v Prostějově
bude tedy muset vyřešit soud. „Ve věci
byl vydán elektronický platební rozkaz. Pan Luňák si proti němu podal
odpor. Věc byla přesunuta do otevřeného soudního řízení. Odůvodnění
odporu ještě nebylo poskytnuto,“ prozradil nám aktuální informace Miroslav Burget.
Redakce rovněž požádala o vyjádření
ke sporu o logo generálního manažera

Jestřábů Jaroslava Luňáka. Ten však
během dvou týdnů na zaslané dotazy
nezareagoval a dlouhodobě nekomunikuje ani prostřednictvím mobilního
telefonu.
Mezitím oddíl hledá nové logo. „Zůstane jestřáb i barvy červená, černá a
zlatá, možná do toho přidáme i bílou,“
zmínil se Michal Mareš a dodal, že se
zatím sešly návrhy v počtu jednotek.
„Některé i jen v papírové podobě,“
konstatoval.
(sob)

46

11. dubna 2022

VOLEJBAL / BASKETBAL

WWW.VECERNIKPV.CZ

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ „vékáčka“ STŘÍBRNÉ v krajském přeboru,
medaile jim osobně předával šéf TK PLUS Miroslav Černošek

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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(QVQ4CFGM8¾ÿC

pro Večerník

Marek SONNEVEND
Malé Hanačky vedené trenérkou
Adélou Kocourkovou uzavřely KP
ve skupině B dvěma kontumačními vítězstvími 2:0 nad Moravskou
Třebovou, která nedorazila, a dvěma prohrami s Uničovem 0:2 (-20,
-12) a 0:2 (20, 15). To ale nemohlo
už nic změnit ohledně jejich celkového umístění na druhém nejvyš-

ším stupínku hned za suverénními
premiantkami SK Olomouc a před
bronzovou UP Olomouc.
Hráčky všech tří družstev z medailových příček obdržely cenné kovy,
dekorovali je právě Černošek se
Zatloukalem. Vřele gratulovat navíc pánové mohli také členkám All
Star výběru, jenž byl za uplynulý
ročník krajského přeboru vyhlášen.
Za domácí vékáčko se do něj svými výkony dostaly Kristýna Pavlíková a Veronika Žáčková, přičemž
druhá jmenovaná je mimochodem
vnučkou uznávaného manažera.
„Sportovní geny se nezapřou, jablko

Skupina H – výsledky VK Prostějov: VK Brno 2:0 (9, 14), Opava 2:0
(17, 20), KP Brno 0:2 (-16, -10), Předklášteří 0:2 (-21, -12), VAM Olomouc 2:0 (22, 17), Nový Jičín 0:2 (-13, -20), Napajedla 2:0 (10, 13).
Skupina H – konečné pořadí: 1. Předklášteří 19, 2. KP Brno 17, 3.
Nový Jičín 14, 4. VK Prostějov 12, 5. VAM Olomouc 12, 6. Opava 7,
7. VK Brno 3, 8. Napajedla 0.

èNGPMC#NN5VCTXÚD÷TW-2ONCFwÊEJå¾M[ÿ8GTQPKMCä¾éMQX¾U/KTQUNCXGOèGTPQwMGO
C,CPGO<CVNQWMCNGO
(QVQ4CFGM8¾ÿC

-4#,5-º2Ą'$14/.#&iª%*ä-;þ
t-10'è0¦21Ą#&ª
1. SK Olomouc 120, 2. VK Prostějov 71, 3. UP Olomouc 66, 4.
VAM Olomouc 59, 5. Uničov 51, 6. Moravská Třebová 46, 7. Přerov
B 43, 8. Šternberk 24, 9. Šumperk 10.

8QNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQX7UVąÊDTPÚVÚOMTCLUMÆJQRąGDQTWONCFwÊEJå¾M[ÿ

(QVQ4CFGM8¾ÿC

nepadlo daleko od stromu,“ pravil
s úsměvem šéftrenér mládeže VK
Aleš Novák.
Miroslav Černošek i Jan Zatloukal
ocenili všechny přítomné volejbalové naděje za jejich um a nadšení,
ještě jednou pogratulovali k dosaženým úspěchem a zdůraznili, ať děvčata nadále u sportu vydrží. „Zdravý pohyb je velmi důležitý, zvlášť
v dnešní nelehké době. Proto sportujte, zlepšujte se a ať vás volejbal
v dobrém kolektivu kamarádek co
nejvíc baví,“ řekl mimo jiné známý
sportovní boss.

0O<MnÁÜµFTIîQ½FµàF<
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BÍLOVEC, PROSTĚJOV Solidním způsobem odehrály mládežnické volejbalistky věkové
kategorie U15 závěrečné kolo
celostátní nadstavbové části
Českého poháru starších žákyň
2021/22. V Bílovci skončily třetí
ve výkonnostní skupině C a celkově se posunuly výsledným
pořadím na osmnáctou příčku.
Nadějné Hanačky nerozhodily ani dvě
těsné prohry 1:2 s Turnovem i Olympem Praha na úvod dvoudenního
turnaje. Následně totiž zdolaly Opavu
2:1, Hronov 2:0 a UP Olomouc 2:1,
čímž se posouvaly tabulkou nahoru.
Pak je sice přibrzdil nejsilnější Hradec
Králové (0:2), ale přesvědčivý triumf
2:0 nad Svitavami v posledním střetnutí znamenal skok na bronzovou
pozici v céčku, zároveň 18. post v konečném součtu celého ČP.
„Holky hrály slušně a potvrdily, že

pohyb ve druhé desítce pohárového
pořadí odpovídá jejich výkonnosti.
Pokud v úvodní fázi mistrovství republiky odvedou to, na co mají, mohou určitě bojovat o postup do závěrečného

3(KJNOJPKDGT
UÎQJ?IÁAµU@
*ß/?J?MPC½
/è4/.#&iª%*ä-;þt2480ª(<'

PROSTĚJOV Krajský přebor mladších žákyň 2021/22 vyvrcholil závěrečným desátým kolem v hale Národního sportovního centra Prostějov. Po skončení zápasových bojů zde
proběhlo i slavnostní vyhlášení výsledků, v rámci něhož domácí mládežnické volejbalistky VK Prostějov U13 převzaly
stříbrné medaile za konečné druhé místo v soutěži. Cenné
kovy jim i dalším nejlepším týmům osobně předávali šéf marketingové agentury TK PLUS Miroslav Černošek a předseda
Olomouckého krajského volejbalového svazu Jan Zatloukal.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

*G<?nÁ ÜµFTIî

turnaje MČR mezi šestnáctku elitních
týmů Česka,“ odtušil šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák na konto
svěřenkyň lodivodky Solange Soares.
(son)

PROSTĚJOV Mládežnické volejbalistky VK Prostějov věkové
kategorie U13 si stříbrnou pozicí
v krajském přeboru mladších žákyň zajistily postup do první části
mistrovství republiky 2022. Tu
úspěšně absolvovaly ve skupině H,
která proběhla v Novém Jičíně.
Hanačky potřebovaly v osmičlenné
grupě obsadit nejhůře čtvrtou příčku,
aby prošly do druhé fáze MČR mezi
čtyřicet nejlepších družstev tuzemska. Právě to se jim přesně povedlo,
byť v jejich prospěch rozhodoval při
rovnosti bodů i skóre setů s pátým
VAM Olomouc až poměr uhraných
míčů. „Holky možná měly trochu
štěstí, ale myslím, že výkonnostně
si postup zasloužily. VAM porazily
a dosáhly čtyř přesvědčivých vítězství
ze sedmi zápasů. Jsme samozřejmě
rádi za možnost pokračovat v národním šampionátu, děvčatům to
dává příležitost zahrát si řadu dalších

kvalitních utkání. A třeba zabojovat
o další postup na závěrečný turnaj,
ani taková možnost není vyloučená,“
přemítal šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
V rámci novojičínského turnaje základní grupy H vedla prostějovské
mladší žačky trenérka Adéla Kocourková, jejíž svěřenkyně začaly skvěle
vítězstvími 2:0 nad VK Brno i Opavou. Potom však podlehly 0:2 jak KP
Brno, tak Předklášteří, ovšem následovalo klíčové zdolání olomouckého
VAM 2:0. Po prohře 0:2 s domácím
celkem potřeboval výběr VK v posledním střetnutí jasně porazit Napajedla, což dokázal – a mohl se tak
radovat z postupu!
Ve druhé fázi republikového šampionátu teď narazí ve skupině A v Bílovci
na Nymburk, SVBC, Příbram, Břeclav,
Český Krumlov, Nový Bor a na pořádající kolektiv Bílovce. Hrát se bude ve
druhé polovině dubna.
(son)
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ĀHNiMHSRVOHGQtH[WUDOLJRYpNROR
PROSTĚJOV Domácí derby
s Přerovem jako předehrávka
turnaje závěrečného 6. dějství
extraligy kadetek ČR 2021/22
byla pro mladé volejbalistky VK
Prostějov U17 rozlučkou na vlastFOTOGALERIE
ním hřišti s aktuální sezónou.
klikni na
www.vecernikpv.cz
V hale Národního sportovního
centra PV však nešlo v úterním 8QNGLDCNQXÆ MCFGVM[ 8- 2TQUV÷LQX XRTCXQ  RQFNGJN[ X GZVTCNKIQXÆO FGTD[ 2ąGTQXW
Foto: Marek Sonnevend
večeru o úspěšnou derniéru.
BYLI JSME
U TOHO
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2. kolo nadstavbové části, skupina C (Bílovec) – výsledky VK Prostějov: Turnov 1:2 (18, -24, -10), Olymp Praha
1:2 (-21, 21, -7), Opava 2:1 (-24, 16, 10), Hronov 2:0 (28, 23), UP Olomouc 2:1 (21, -17, 11), Hradec Králové 0:2 (-20,
-15), Svitavy 2:0 (18, 20).
2. kolo nadstavbové části, skupina C (Bílovec) – celkové pořadí: 1. Hradec Králové 17, 2. Turnov 16, 3. VK Prostějov 12,
4. UP Olomouc 11, 5. Olymp Praha 10, 6. Hronov 9, 7. Svitavy 5, 8. Opava 4.
Konečné pořadí soutěže: 1. KP Brno 126, 2. Lanškroun 123, 3. Mikulova Praha 121, 4. Hlincovka 119, 5. Kralupy
118, 6. Ostrava 116, 7. Tábor 115, 8. Mělník 112, 9. Frýdek-Místek 110, 10. Havlíčkův Brod 109, 11. Sokolov 106, 12.
Karlovy Vary 103, 13. Orion Praha 103, 14. Zlín 99, 15. Jirkov 97, 16. Dansport Praha 95, 17. Hradec Králové 95, 18.
VK Prostějov 90, 19. Opava 89, 20. Turnov 88 atd.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek SONNEVEND
Prostějovský tým nastoupil do krajského střetu extrémně oslabený plněním
reprezentačních povinností některých
svých opor (například Anny Panchartek či Andrey Píchalové), ale hlavně
vinou četných zdravotních problémů.
Chyběly například obě nahrávačky,

proto musela na tomto postu zaskakovat smečařka Simona Marešová.
V kombinované sestavě vékáčko
bojovalo, nicméně soupeř, který je
i v průběžné tabulce soutěže o něco
výš, měl utkání pod kontrolou. Největší šanci zdramatizovat jej získaly
domácí plejerky ve druhém setu,
kde rozhodovala až koncovka. Leč
tu těsně ztratily, nakonec prohrály
celý duel 0:3 (-17, -22, -16).
„Holky se snažily, nechyběla jim bojovnost ani chuť, ale v daném složení
bez řady tahounek to měly hodně těž-

ké. Věřím, že do ostatních zápasů posledního kola v Hradci Králové půjdeme mnohem kompletnější a extraligu
zakončíme lepšími výkony i výsledky,“
řekl hlavní kouč kadetek VK a šéftrenér klubové mládeže Aleš Novák.
Na východě Čech nastoupí Hanačky v pátek 15. dubna proti Frýdku-Místku (17.00 hodin) a sobotu 16.
dubna proti týmu Kralup nad Vltavou (13.00) i pořádajícímu Hradci
(17.00). V konečném pořadí buď
udrží stávající dvanácté místo,
nebo klesnou na třináctou pozici.
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Kostelecký azyl Prostějov nesvědčil
KOSTELEC NA HANÉ Do kosteleckého azylu se museli uchýlit házenkáři TJ Sokol II Prostějov. A to zrovna
na stěžejní duel 19. dějství 2. ligy
mužů ČR 2021/22 proti Holešovu,
který byl přímým soubojem o desáté místo jihomoravské skupiny.
Náhradní domácí prostředí „dvojce“ nesvědčilo, zrodila se porážka
30:34 (13:17) a tím vlastně skoro
jisté obsazení předposlední jedenácté příčky v konečném pořadí...

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

Marek SONNEVEND

branek), Vojtěch Pospíšil (8) i Jiří Kosina (6),
jenže defenziva byla hodně průchozí. Už do
přestávky inkasovali Černíčkovi svěřenci sedmnáctkrát, proto logicky ztráceli.
Navíc hned po změně stran soupeř v čele
s nebezpečnou trojicí Robert Plšek (8), Jan
Vaclach, David Jaroš (oba 7) udeřil ještě víc.
A zkraje 37. minuty bylo de facto rozhodnuto
- 14:22. Do konce sice pořád zbývala spousta
času, ale špatný výkon Sokola II nesliboval
moc reálnou šanci něco zásadního s nepříznivým vývojem udělat.
Jiskérka naděje vzplanula ve 41. bleskovým
snížením na 18:23, nicméně šlo pouze
o chvilkové vzepětí. Valaši totiž odpověděli
opětovným odskočením na rozdíl sedmi
(18:25), později osmi gólů (21:29). Načež
tento výrazný náskok bez větších problémů
drželi až do 54. minuty - 26:34. Teprve v úplném závěru „azyloví“ hostitelé zkorigovali na
konečných 30:34, toť vše. A trpkou prohru již
samozřejmě odvrátit nestihli.

Hanáci vedli za celý zápas jedinkrát – v samém úvodu 1:0. Potom už neustále jen dotahovali, přesto utkání zpočátku nevypadalo
nijak beznadějně. Dvakrát se podařilo dotáhnout dvougólovou ztrátu (z 4:6 na 6:6, ze 6:8 8MQUVGNGEMÆOC\[NWUGJ¾\GPM¾ąčO2TQUV÷LQXCRTQVK*QNGwQXWPGFCąKNQTWRNK
Foto: Marek Sonnevend
na 8:8), ale pak nastal rozhodující zlom. Hosté nasázeli čtyři trefy za sebou na 8:12, a od té Za prostějovský mančaft sice střelecky úřachvíle měli vývoj víceméně pod kontrolou.
dovali David Flajsar (dohromady dal 10
/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2

Pozápasové hodnocení trenéra
Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov
„Celý zápas jsme byli horší. Holešov přivezl ostřílenou sestavu, měl herně navrch a rozhodl právě
zkušenostmi. Zatímco naše hra byla taková neučesaná, v útoku až moc individualistická bez
kombinační spolupráce. A nedařilo se nám ani při bránění. Skórovali jsme v podstatě jen ze spojek, nedostávali míče do pivota, neproměňovali střely z křídel. Prostě celkově špatný výkon bez
šťávy, nedařilo se na ničem víc chytit, a proto jsme pořád dotahovali náskok lepšího soupeře. Na
bodový zisk to tentokrát rozhodně nebylo, natož na vítězství. Což hodně mrzí, zápas měl pro nás
důležitost z hlediska obsazení aspoň desátého místa v konečné tabulce. Tak jsme bohužel spadli
na jedenáctou pozici, kde téměř jistě zůstaneme. Teď půjde o to po velikonoční pauze důstojně
dohrát nepříliš povedenou sezónu.“
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V Ivanèicích to Kostelci nevyšlo, prohrál o osm gólù
IVANČICE, PROSTĚJOV V přímé
bitvě o čtvrté místo průběžné tabulky házenkáři TJ Sokol Kostelec na
Hané HK v Ivančicích ani jednou
nevedli. Od začátku dotahovali různě velké brankové manko, což se jim
chvílemi dařilo více a místy méně.
Duel 19. kola 2. ligy mužů nakonec
ovládli domácí 31:23 (16:13), tím
hosty odsunuli za sebe na pátou pozici.
Ráz utkání určil hned jeho úvod,
v němž Jihomoravané čtyřmi trefami
za sebou odskočili už po šesti minutách
střetnutí z 1:1 na 5:1. Hanáci se dostávali do tempa postupně, ale dokázali stupňovat svůj výkon. A vlastní třígólovou
šňůrou dotáhli v 15. na nejtěsnější rozdíl
(8:4 – 8:7). To se jim ve zbytku prvního
poločasu zdařilo ještě jednou (12:11),
nicméně soupeř tažený produktivní
dvojicí Martin Slaný a Lukáš Missbach
odpověděl novým náporem (15:11).
Po přestávce aktivita mírně lepšího
ivančického družstva pokračovala,
tudíž ve 40. minutě vedlo do té doby
nejvýrazněji 21:15. Leč Sokol neustával
v boji a dost dlouho držel teoretickou
naději na bodový zisk (23:19, 25:21).
Střelecky se prosazovali pětibrankoví

/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2
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Jan Smékal, Marek Dostál i Rostislav
Podhrázský, jenže posledně jmenovaný
musel kvůli červené kartě za tři vyloučení předčasně do sprch. A silný protivník
duel bezpečně kontroloval, navíc v závěru ještě navýšil výsledek z 28:23 na
jednoznačnějších 31:23.
„Kluci bojovali, ale bohužel propadli ve
hře jeden na jednoho směrem dozadu,
kde nás ivančické opory přehrávaly.
Jinak nebyl náš výkon vůbec špatný.
Počáteční ztrátu čtyř gólů jsme během
úvodní půle opakovaně dotáhli na těsnější rozdíl, ještě i po obrátce jsme se
několikrát mohli víc přiblížit. Vždycky

5R]KRGÿt .URERWKRYi D 3ĜLNU\O 9\ORXÿHQt
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jsme ale buď neproměnili vyložené šance, nebo trefili tyč. Celkově bylo utkání
mnohem vyrovnanější, než napovídá
konečné skóre. Až před koncem soupeř
utekl na plus osm, výsledku by spíš slušela naše porážka o nějaké čtyři branky.
Na půdě kvalitního týmu jsme rozhodně prohráli se vztyčenou hlavou,“ zhodnotil kouč hákáčka David Ševčík.
Další těžký mač čeká jeho svěřence
po nadcházející velikonoční pauze,
když v neděli 24. dubna od 10.30 hodin přivítají v městské sportovní hale
Kostelce na Hané druhou Kuřim.
(son)
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OEIRAS, PROSTĚJOV Na druhém
challengeru v portugalském Oeiras si prostějovský tenista Zdeněk
Kolář spravil chuť po prvním vystoupení v přímořském letovisku.
V předchozím týdnu vypadl ve 2.
kole, tentokrát došel až do semifinále singlu a společně s Lukášem
Rosolem si zahrál finále ve čtyřhře.
„Moje hra se postupně zvedá. Věřím, že

se rychle dostanu na loňskou úroveň. Po
horších týdnech cítím zlepšení, zatím je
to docela nadějné. Snad to vydrží,“ přeje
si český tenista po portugalském podniku.
Smůlu na los měl další člen TK Agrofert
Dalibor Svrčina. Do cesty se mu hned na
začátku postavil zkušený Kazach Dmitrij
Popko, a přestože prostějovský tenista
soupeře hodně potrápil, po třísetové bitvě se z postupu radoval soupeř.
(lv)
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MARRÁKEŠ, PROSTĚJOV Úspěšný turnaj ATP v marockém Marrákeši absolvoval prostějovský tenista Vít Kopřiva. O účast v hlavní
soutěži musel bojovat v úspěšné
kvalifikaci a pak uspěl i v rámci 1.
kola. Prohrál až zápas o postup do
čtvrtfinále se šestým nasazeným
Nizozemcem Boticem Van de Zandschulpem.
„Odehrál jsem čtyři zápasy, to je dobré.
Byl to povedený turnaj,“ konstatoval Veselý, který zažil v Maroku jednu kuriózní
situaci. Na španělského tenistu Bernabeho Zapatu Mirallese totiž narazil během
turnaje hned dvakrát. Poprvé vyhrál

ve finále kvalifikace a los mu stejného
soupeře, který se do hlavní soutěže nakonec dostal jako „lucky loser“, vyřadil
i v 1. kole. „Něco takového se nestává,
na to dlouhou nezapomenu,“ pousmál
s Kopřiva.
V prvním kole vypadl člen TK Agrofert
Prostějov Jiří Lehečka po vyrovnaném
souboji s turnajovou osmičkou Laslo
Djerem ze Srbska. Jednička zdejšího oddílu Jiří Veselý pak ve třetí sadě předčasně ukončil utkání s domácím Malekem
Džazirím. „Během zápasu hodně foukalo, odnesla to moje záda. Nemohl jsem
ani pořádně podávat, nemělo smysl se
trápit,“ řekl Veselý.
(lv)
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CHARLESTON, PROSTĚJOV Podruhé v sezóně nedohrála své utkání
Petra Kvitová. V americkém Charlestonu opustila kurt předčasně v utkání s Polkou Magdalenou Frechovou
v průběhu druhého setu.
„Moc jsem si přála zůstat v turnaji déle,
tělo ale bylo proti. Mrzí mě to, protože
tento turnaj mám ráda,“ uvedla Kvitová,
které nepomohla ani konzultace s fyzioterapeutkou, s níž konzultovala bolesti
v levé noze.
Nevedlo se ani Karolíně Plíškové. Nasazená trojka sice zvládla třísetový maraton s Ukrajinkou Katarinou Zavadskou,
pak ovšem nestačila na Rusku Jekatěrinu
Alexandrovovou, proti které uhrála pouze čtyři hry. „Musím být trpělivá. Zatím
mi chybí jistota na kurtu,“ přiznala Plíšková.
Spokojenější byla naopak držitelka divoké karty Linda Fruhvirtová, velká česká
naděje. V 1. kole si poradila s Chorvatkou Anou Konjuhovou a až pak nestačila na olympijskou vítězku Belindu Bencicovou ze Švýcarska.
( lv)
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Kutná Hora hostí o velikonočním víkendu MS Lindu Fruhvirtovou
U19 v korfbalu, budou u toho i Prostějované ĀHNiYHONiSUHPLpUD

PROSTĚJOV Po nádherném
Finálovém dni českého korfbalu v Prostějově, kde domácí
týmy slavně vybojovaly extraligový titul i prvoligové zlato,
přichází další vrchol tohoto
smíšeného kolektivního sportu. Tentokrát mezinárodní
v Kutné Hoře.
Právě tam se od 15. do 17. dubna uskuteční mistrovství světa
2022 věkové kategorie U19, což je
vlastně první turnaj takového významu od světového šampionátu
dospělých v roce 2019. Všechny
následující korfbalové akce napříč
kontinenty totiž zrušil koronavirus, respektive zavedená opatření
proti jeho šíření.
Až nyní tedy přichází z loňska odložené MS devatenáctiletých na
území ČR, kde by výběr pořádající
země rád zabojoval o zisk medaile.
Zlaté reálně ne, na tu si brousí zuby
suverénní favorité z Nizozemska
a Belgie. Bronz však určitě zůstává
ve hře.
V každém případě bude mít své
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zastoupení na nadcházejícím mistrovství i oddíl SK RG Prostějov.
Jak početné, to vyjde najevo dnes
po oznámení konečné nominace
českého reprezentačního družstva.
Největší šanci být mezi vyvolenými mají z ergéčka asi František
Valenta, David Novák, Martina
Dvořáková, Adéla Zikmundová
a Vendula Bartošová.
Dvanáct zúčastněných států je rozděleno do čtyř základních skupin
po třech kolektivech, z nichž vždy
dva nejlepší postoupí do play-off.
Skupinová fáze je na programu
v pátek 15. dubna, mladí Češi nastoupí od 11.30 hodin proti Slovensku a v 17.15 s Taiwanem.
V sobotu 16. dubna přijdou na
řadu čtvrtfinále, střetnutí o 5. až 8.
příčku a semifinále, turnaj následně vyvrcholí v neděli 17. dubna závěrečnými duely o konečné umístění včetně zápasu o bronz (13.30
hodin) i finále (15.00). Jak vysoko
dosáhne parta ČR s prostějovskými korfbalistkami a korfbalisty
v sestavě?
(son)

PRAHA, PROSTĚJOV Odměny za
parádní vstup do sezóny se dočkala
šestnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová, velká naděje českého tenistu,
kterou manažersky podporuje šéf
prostějovského tenisu Miroslav Černošek. Poprvé se dostala do reprezentační nominace prvního týmu, který
bude 15. a 16. dubna v kvalifikaci
bojovat o postup na finálový turnaj
Poháru Billie Jean Kingové s Velkou
Británií.
„Ze sestavy vypadla zraněná Kateřina
Siniaková, kterou trápí bolesti v oblasti žeber. Do poslední chvíle jsme čekali
na zprávy od lékařů, pak došlo ke změně nominace,“ uvedl kapitán českého
výběru Petr Pála.
Jedničkou Češek pro duel s Britkami,
který proběhne na antuce v Praze na

Štvanici, bude finalistka Roland Garros
i olympijského turnaje v Tokiu Markéta
Vondroušová. V sestavě jsou ještě Tereza
Martincová, Karolína Muchová a Marie
Bouzková.
Fruhvirtová v posledních týdnech zaujala svými výkony na prestižních amerických turnajích. Na Masters v Miami
postoupila do osmifinále, vyřadila Belgičanku Mertensovou i Bělorusku Azarenkovou. Poté v Charlestonu uhrála první
kolo. „K týmu se připojila hned po svém
návratu ze zámoří. Snad už nás žádné
vynucené změny nečekají,“ přeje si Pála.
Britský tým povede dvanáctá hráčka
světa Emma Raducanuová. Loňskou
senzační šampionku US Open ve výběru kapitánky Anne Keothavongové doplňují Harriet Dartová, Katie Swanová
a Sonay Kartalová.
(lv)
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