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MLÁTIL TĚHOTNOU MANŽELKU,

DÍTĚ SE NARODILO
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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV „Nezasloužíš si žít, zabiju tebe i celou tvoji rodinu!“ Takovými slovy měl sedmadvacetiletý Tomáš častovat svoji manželku. Neskončil však „jen“ u slovních útoků. Navzdory těhotenství měl dle žaloby svoji
ženu bouchat kovovou tyčí do lýtek či tlouct její hlavou do radiátoru. Objevilo se i svědectví, že nebohou ženu
v té době kopal do břicha. Všem těmto situacím mělo být vystaveno také jejich již narozené dítě. Sestřička
malého chlapce na svět přišla fyzicky i psychicky postižená. Násilník skončil před soudem, jeho oběť však s odstupem času o prožitém utrpení nechtěla hovořit a vinu za celou situaci z podstatné části brala na sebe. Minulé
úterý se u prostějovského soudu konal obzvláště mrazivý proces, jehož výsledek je krajně nejistý...
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Dárek si natrhala
Prostějov (mik) – Mladá dívka trhající v pondělí pozdě večer ze záhonu
u čerpací stanice v Plumlovské ulici
krásné žluté narcisky upoutala pozornost Večerníku. „Žlutý“ záhon tady
nechalo vysadit hned z kraje jara město a kolemjdoucí si ho nyní v plném
květu zálibně prohlížejí. Bohužel někteří jedinci nezůstanou jen u prohlížení. Na otázku, proč trhá krásné květiny, odpověděla zhruba patnáctiletá
slečna bez špetky respektu. „Co je vám
jako do toho? Nikomu neubude a já
potřebuju dárek pro mámu k svátku,“
pronesla dívka a s kyticí asi patnácti
ukradených narcisů kvapným krokem
odešla směrem k sídlišti Hloučela.

Odvaha, nebo naivita...
Prostějov (mik) – Nešlo o žádného
mladíka, který by snad rád a nezodpovědně riskoval, takže i snad proto zaujal
pozornost nejen Večerníku. Muž středního věku v úterý večer zaparkoval své
vozidlo před hlavním nádražím v Prostějově. Motor nechal běžet a odskočil
si do nádražní haly, přičemž vozidlo nechal odemčené. Bez hlídání. „Šel jsem
si jen koupit jízdenku, trvalo mi to dvě
minuty. Za tu chvilku se nemohlo nic
stát. Kdo by tady kradl, když pár metrů
odsud má sídlo policie,“ omlouval svoji
ledabylost šofér. No, pane, vy jste asi
opravdu naivní...
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Prostějovský magistrát se potýká s nepořádkem. Ovšem nikoliv na území
města nebo u Hloučely, kde nedávno
bordel uklízela parta dobrovolníků.
Přímo na radnici! Binec na chodbách
i v kancelářích úředníků už nabobtnal
do takových rozměrů, že uklízečky odmítají dělat zaměstnancům magistrátu
poskoky a dávají hromadné výpovědi.
„Musíme urychleně najít řešení,“ ví pri-

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

•• Úterý ••
Krátké usmíření, dlouhé trápení. Sliby jsou jako děti, je jednoduché je dělat, ale dotáhnout to vše do nějakého rozumného konce bývá často dost těžké.
Bohužel naprosto nezodpovědně se ke svým dvěma dětem choval manželský
pár, který se sešel u prostějovského soudu. Jejich druhé dítě, jehož početí snad
mělo být prostředkem ke vzájemnému usmíření, se zřejmě kvůli častým hádkám a neustálým fyzickým potyčkám narodilo fyzicky postižené.
•• Středa ••
Každá struna dobrá. Víte, proč má basa čtyři struny? Můžete mít smůlu a tři
z nich prasknou… Tento poněkud škodolibý muzikantský vtip rozhodně
neplatí pro členy kontrabasového kvarteta Bumblebass, kteří vystoupili v konickém zámku v rámci akcí tamního Klubu přátel hudby. Všichni se mohli přesvědčit, že tito hudebníci by se bez každé ze svých strun určitě neobešli.
•• Čtvrtek ••
Nesmrtelná pravda. Hlavní poselství Velikonoc zní asi takto: Můžete dát
pravdu do hrobu, ale nezůstane tam… Ohlédnout se Velikonocemi v rámci
církevního roku jste mohli v prostějovském muzeu na přednášce, jež se zaměřila na jednotlivé dny pašijového týdne. Vše doplnily sbírkové předměty, díky
nimž se přítomní seznámili s více či méně známými symboly Velikonoc.
•• Pátek ••
Prostějovské kostičky. Nadšený policista přijde ráno do práce a chlubí se: „Chlapi,
podařilo se mi složit celé lego už za dva měsíce! Přitom na krabici psali, že nejdřív
to člověk zvládne do tří let.“ Zručnější stavitelé modelů Lega se společně se svými
výtvory sešli na výstavě v prostorách prostějovského DDM na Vápenici. Příchozí se
tu mohli dozvědět spoustu informací o vystavených modelech, vyzkoušet si programování Lego robotů či zasoutěžit v jízdě s autem na dálkové ovládání.
•• Sobota ••
Konejšivá historie. „Dějiny se obvykle opakují dvakrát: nejdříve jako drama
a později jako komedie,“ napsal německý filozof Karl Marx. Zopakovat si dějiny bez zbytečných dramat mohli lidé během historického Dne Pernštejnů.
V průběhu celé soboty byl na prostějovském náměstí připraven neobyčejně
bohatý program, pozornost lidí přitahovali renesanční šermíři, urozené dámy,
alchymisté, trubadúři či řemeslníci. Ožil nejen slavný golem, ale také postavy
zakladatelů prostějovského zámku z rodu Pernštejnů.
•• Neděle ••
Postrach pekla. Říká se, že kam čert nemůže, tam pošle ženskou… Aby
čerti okusili vlastní medicíny, dorazila za nimi do pekla svérázná a neposedná
čertice Gvendolína holdující moderním technologiím. Nelze se divit, že tato
návštěva převrátila peklo vzhůru nohama. Jak to vše dopadlo, mohli lidé sledovat během loutkového představení v prostějovské sokolovně.
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Foto: Michal Sobecký
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mátor Prostějova Francimór Kopačka,
který si je vědom nepořádnosti úředníků i některých politiků na radnici. „Já
osobně žádný papírek nebo plechovku
či flašku na zem prostě neodhodím.
Všechno hážu do koše, který si pak sám
jednou za týden vynesu do popelnice.
Sám bych tedy mohl jít příkladem. Ale
všímám si toho, že jsem opravdu skoro
sám. Hlavně zaměstnanci magistrátu
jsou skutečně pořádná čuňata,“ naznačil zdroj nepořádku první muž Prostějova Francimór Kopačka. „Já na sebe taky
nemůžu říct špatného slova. To já vynáším svůj odpadkáč každý den, mám ho
furt plný vajglů. Ale rozčiluju se imrvére
vždycky, když přijdu do nějaké kance-

láře. Někteří úředníci hážou prázdné
PET lahve z oken, ubrousky od svačiny
zůstávají na kobercích a počítače jsou
zamatlané od čokolády nebo marmelády. To je fakt hnus, velebnosti,“ prozradil
Agentuře Hóser Jiří Nikamnepospíchal,
první náměstek primátora Prostějova.
Primátor kvůli hromadné výpovědi
zděšených uklízeček svolal mimořádné
jednání rady města. A konšelé také debatovali o tom, co udělat s nepořádnými úředníky. „Zaměstnanci magistrátu
bohužel nemají ve smlouvách uvedeno, že musí uklízet. To změníme, ale
do té doby hledáme nějaké řešení, jak
kompletně uklidit celý interiér radnice,“ pronesl ještě před důležitou schůzí

radních primátor Francimór Kopačka.
A řešení se našlo. Náměstkyně primátora pro úklid domácností Miládka Bitva
u Sokolova na to přišla. „Vyhlásila jsem
akci Ukliďme si radnici! Očekávám, že
se z řad veřejnosti, samozřejmě i úředníků najdou dobrovolníci,“ uvedla pro
Agenturu Hóser Miládka Bitva u Sokolova. Úklid radnice je v plánu už tuto
sobotu a konšelé zajistili pět velkoobjemových kontejnerů. Odhaduje se totiž,
že v kancelářích magistrátu se posbírá
zhruba sedm tun odpadků...
Za Agenturu Hóser Majkl

Sice nejde o bůhvíjakou škodu
a tento případ patří spíše mezi ty
kurióznější, ovšem i tak zaráží,
jak lehce se nezvaný host dostal do
bytu ženy z Vrahovické ulice v Prostějově. Zatímco si majitelka odpoledne odskočila, zloděj se vloupal
do bytu a nejdříve začal hodovat.
Spořádal půl kila bramborového
salátu a dva kusy uzeného masa.

2 000

Zatím neznámému pobertovi ovšem plný žaludek ke štěstí nestačil
a tak si z bytu odnesl ještě i náušnice a zlatý řetízek, to vše v celkové
hodnotě dvou tisíc. Jakmile žena
přišla večer domů, vloupání do
bytu nahlásila policii. Ta po zloději
pátrá, a pokud ho zjistí, obviní ho
z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody.

174 807

Sčítání dopravy potvrdilo, že
severní obchvat Prostějova splnil svůj účel. Od 17. března do
7. dubna tohoto roku tudy projelo 174 807 vozidel.
=$8-$/$1É6

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
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Devět řidičů pod vlivem. Velikonoční svátky sice podle policistů proběhly
na silnicích Olomouckého kraje celkem v klidu, přesto hlídky od čtvrtka
14. dubna do pondělí 18. dubna zjistily
celkem 207 přestupků a rozdaly pokuty za 100 tisíc korun. Sedm řidičů pak
bylo přistiženo po vlivem alkoholu,
další dva pod drogami.

PROSTĚJOV Řežba na ledě i na tribunách. To jsou mistrovské souboje Prostějova
s Přerovem. Ale co derby po letech? Jak bude vypadat to? Inu, byla to paráda. Vidět znovu
na ledě pohromadě hráče jako Šebek, Čuřík, Černý, Duba či Novosad, to se neomrzí. Totéž
přitom platí i o mnoha známých tvářích Přerova. A zdá se, že ani staří kamarádi a známí, byť
na ledě svého času buldoci a zavilí soupeři, se navzájem neomrzeli. „Třeba něco vymyslíme,“ říkal pak před Soubojem legend jeho organizátor Lukáš Duba na dotaz, zda nás čekají
i rozmíšky. A hráči vymysleli. Kočkování v rozích a u mantinelu, zalehávání soupeře. Třeba
takový Zdeněk Novosad byl jedním z těch, kteří vyloženě tyto situace vyhledávali a užívali si
každou vteřinu na ledě. Více či méně to ale platilo o všech. Na každý pád bylo vidět, že hráčům tyto srandičky chyběly. Stejně jako hokej. Navíc chápu, pro hráče to bylo často poprvé
po letech, kdy si mohli odehrát zápas bez tlaku, beze stresu a jen si hokej užívat. Koníček,
který se stal prací. A časem se z práce znovu přetavil v koníček…

Agentura

rubriky
Večerníku
Pernštejnové ovládli město. Velkolepou sobotní show v historickém
hávu připravila během uplynulé soboty prostějovská radnice. V odpoledních hodinách obsadili náměstí T.
G. Masaryka Pernštejnové, kteří stovky Prostějovanů bavili svým programem. A ve stejném duchu se konal
i večerní Tradiční městský ples.

Michal SOBECKÝ

Kluèina na to nemìl
Prostějov (mik) – Pláč na krajíčku
měl v úterý v poledne zhruba desetiletý chlapec u pokladny v supermarketu v Plumlovské ulici. Na pultu
měl půlku chleba, tři rohlíky a máslo.
Pokladní dával do dlaně kovovou padesátikorunu, ta ho však upozornila,
že mu třináct korun chybí... Holt
drahota! Zatímco malý chlapec začal
pomalu plakat, starší dáma stojící za
ním jej vysvobodila z rozpaků. „Napočítejte ten zbytek mně,“ pravila
a chybějících třináct korun za chlapce doplatila. Dojemný okamžik...

RUBRIKY
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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.

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

Foto: internet

OLGA LOUNOVÁ
Česká zpěvačka a herečka byla uplynulou sobotu hlavní ozdobou odložených vánočních trhů v Konici.
=$6/(&+/,-60(

„CHCEME VOLBY
VYHRÁT A SESTAVIT
RADNIČNÍ KOALICI!“
Lídr prostějovských Pirátů
Petr Kapounek si před letošními
komunálními volbami

POÈASÍ
v regionu
Pondìlí

15/6 °C

¶WHUÙ

16/6 °C

Støeda

17/7 °C

Ètvrtek

18/6 °C

Pátek

17/6 °C

Sobota

17/5 °C

Nedìle

16/6 °C

Marek
Oto
Jaroslav

MARIE ČURIOVÁ
se narodila 13. listopadu 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. října 2021.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do 16
let, měří mezi 154 až 166 centimetry, má
střední postavu, černé oči a černé vlasy.

Vlastislav
Robert
Blahoslav

Svátek práce
Zdroj: meteocentrum.cz
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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Organizátoři sobotního Tradičního městského plesu
v Národním domě do poslední
chvíle tajili jedno velké překvapení. A to velice příjemné a oku lahodící. Tedy zejména pro pány...
Návštěvníky bálu po zahajovacím
ceremoniálu v divadle a přesunu do spolkové části Národního

2GTPwVGLPQXÆMVGTÚOD[NUQDQVPÊO÷UVUMÚD¾N\CUX÷EGPWM¾\CNKFQDWTCPÆTGPG
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domu „praštila“ do očí zcela
nahá kráska, kterou se značným
zaujetím více než hodinu ztvárňoval malíř z rodu Pernštejnů.
„Renesance
byla
krásná a tak jsme
ji chtěli představit v celé své
kráse,“ prohodil
Jan z Pernštejna. A bylo
se opravdu
na co dívat! „Snad
náš záměr
nikoho
nepohoršil,“ culil se
primátor Prostějova František
Jura.

PODROBNÉ
ZPRAVODAJSTVÍ
Z TRADIČNÍHO
MĚSTSKÉHO PLESU
ČTĚTE NA STRANĚ 27
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PROSTĚJOV Na
zítřek, tj. úterý
26. dubna, svolal
primátor František
Jura (ANO 2011)
mimořádné jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova. Zastupitelé se sejdou
v deset hodin dopoledne
v obřadní síni prostějovské radnice. Očekává se
bouřlivá atmosféra!
Hlavním bodem programu zastupitelstva svolaného
mimo schválený harmonogram je vydání V. změny Územního plánu Prostějov, k němuž
se on-line systémem mohli vyjádřit také občané Prostějova.
Opozice se však bouří proti
některým změnám v tomto
důležitém dokumentu a argumentuje i tím, že veřejnosti nebyl dán dostatečný
prostor k vyjádření. „Kromě
vlastního Územního plánu Pros-

tějova budeme jednat i o návrhu
rozhodnutí a návrhu vyhodnocení všech připomínek k jeho V.
změně,“ oponuje primátor František Jura.
Kromě územního plánu budou
zastupitelé a zastupitelky v úterý schvalovat i darovací smlouvu společnosti Schola servis na
částečnou úhradu nákladů spojených s provozem adaptačních
skupin pro ukrajinské děti. Na
závěr programu je pak tradiční
a povinný bod jednání – dotazy,
připomínky a podněty zastupitelů.
Večerník bude jako vždy přítomen jednání zastupitelstva
a v příštím vydání přinese
(mik)
podrobné reportáže.

9]iŐtSŐLMPRXäNRO\Y3URVWĚMRYĚSUYŁiÿNŢ
PROSTĚJOV Žádné přihlašování dítěte k povinné školní docházce
z domu přes počítač, jako tomu bylo v posledních dvou letech kvůli PŮVODNÍ
covidové pandemii, ale osobně a bezprostředně! Uplynulý pátek od- reportáž
poledne proběhly na prostějovských základních školách zápisy dětí pro Večerník
do prvních tříd. Večerník měl možnost osobně navštívit dvě„základ- Michal
ky“. Na ZŠ Dr. Horáka i na ZŠ Jana Železného na Sídlišti Svobody pa- KADLEC
novala skvělá atmosféra, kterou umocnily perfektní přípravy vedení
škol a pedagogů na tento významný okamžik v životě nejen dětí, ale Páteční zápisy prvňáčků trvaly na prostějovských základních školách šest hoi jejich rodičů.

 C<¾MNCFPÊwMQNG&T*QT¾MCRCPQXCNCWXQNP÷P¾CVOQUHÆTCFQRTXPÊVąÊF[UGVW
0
JN¾UKNQKP÷MQNKMFXQLéCV
2x foto: Michal Kadlec

Milovníci cyklistiky z Prostějova mají
letos znovu možnost vyjíždět dále za
hranice našeho města a poznávat okolí.
Už před Velikonocemi vyjel první letošní
cyklobus na trasu Prostějov – Rozstání
– Jedovnice a v příštích dnech se k němu
přidají další linky Prostějov – Buková
– Protivanov a Prostějov – Protivanov
– Boskovice. Všechny tyto spoje finančně
podporuje statutární město Prostějov,
které se na jejich provozu dohodlo s dopravci FTL a Arriva. V minulých letech
byly cyklobusy vyjíždějící z Prostějova
velmi oblíbené a věřím, že letos to nebude
jiné. Pokud rádi jezdíte na kole a chcete
poznat nějaký zajímavý kout našeho
regionu, kam jste dosud v sedle bicyklu
nedojeli, vydejte se na cestu s námi. Uděláte tak i něco pro svoje zdraví a kondici.
Šťastné kilometry na kole a třeba se někde
na cestách potkáme.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

YÙVOHGN\]½SLVÕGRWÔÉG]½NODGQÉFKvNROYSURVWÈMRYÈ

Zdroj: Magistrát města Prostějova

výslovnost, pravolevou a předozadní
orientaci, posloupnost a pořadí, jemnou
a hrubou motoriku a úroveň kresby,“ popsala Rubáčová, z čeho se vlastně „zkoušky“ skládají. Jak po ukončení zápisů dodala, s úrovní pátečního setkání s dětmi

je navýsost spokojena. „Spokojeni jsme
velmi, protože přišlo velké množství zájemců, což jsme nečekali. Musím říci, že
děti byly ve velké míře velmi šikovné.

➢ více čtěte na straně 6
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KONICE Bylo teplé páteční odpoledne na konci dubna. Na poli mezi Březskem
a Konicí pracovali lidé. Nedaleko nich u silnice zastavilo německé auto. Z něj vystoupili tři mladíci a tři vojáci, kteří své vězně se zbraněmi v ruce hnali k nedalekému lesu. Zpět už se vrátili jen Němci, mladí vlastenci Rudolf Tichý (19), Josef
Machač (18) a Václav Přáslička (19) z něj už nikdy nevyšli. Ve středu 20. dubna si
lidé z Březska, Konice, místní hasiči, turisté a skauti připomněli událost spjatou
s pomníkem v lese na Březském vrchu.
(mls)
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din, rodiče dostali příležitost dostavit se
do vybrané školy od 12.00 až do 18.00
hodin. „Připravili jsme pro budoucí
prvňáčky procházku pohádkovým lesem kolem perníkové chaloupky, která
končí sladkou, jak jinak, než perníkovou

odměnou. Pro všechny děti máme přichystány drobné dárky, například perníčky, odznak školáka, vitamínové bonbóny a tužku, která podporuje správný
úchop. A samozřejmě pamětní list, jako
vzpomínku na významný den každého budoucího prvňáčka,“ informovala
Večerník Petra Rubáčová, ředitelka Základní školy Dr.
Horáka v Prostějově. Právě
tady panovala
nádherná a odlehčená atmosféra, při které
se příchozí děti
naprosto odvázaly a zbavily se trémy.
Jakmile předstoupily před
pedagog y,
předvedly všechno, co se zatím v předškolní výchově naučily. „Hravou formou, tématicky zaměřenou na klasickou
pohádku O perníkové chaloupce, zjišťujeme základní matematické představy
o číslech a tvarech, barvy, slovní zásobu,
jazykovou vybavenost, správnou
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Skládka v Nezamyslicích
se po velkém úklidu
neobnovila. Zatím...

Jako

URFNRYÙ
klub

5VCTQUVC 8NCUVKOKN /KEJNÊéGM RąGF TQMGO QUQDP÷ FQJNÆFN PC
×MNKF éGTPÆ UMN¾FM[ MVGT¾ X\PKMNC PGFCNGMQ P¾FTCåÊ X 0G\C
O[UNKEÊEJ
Foto: Martin Zaoral

2Q TQEG UG 8GéGTPÊM QR÷V X[RTCXKN PC KPMTKOKPQXCPÆ OÊUVQ
Cå¾FPÚX÷VwÊPGRQą¾FGMPCP÷OPGQDLGXKNFoto: Martin Zaoral

NEZAMYSLICE Tady se podařilo dát věci rychle do
pohybu. Zhruba před rokem Večerník na základě podnětu čtenáře upozornil starostu Nezamyslic na černou
skládku vznikající nedaleko místního vlakového nádraží. Některé z odpadků tehdy končily i na blízkém poli. Již
během následujícího dne se podařilo domluvit s převážně romskými nájemníky tzv. žlutého domu, aby se pustili
do úklidu. Zajímalo nás, zda se situace od té doby opět
nezměnila k horšímu.
Poměrně rozsáhlá černá skládka v Nezamyslicích byla
před zraky většiny lidí dobře skryta. Vznikala totiž v lesíku
za tzv. žlutým domem. V tomto případě se jedná o roz-

Napsáno
SĊHG

23. 4. 2012

lehlý, nicméně zchátralý objekt patřící Správě železnic.
„Skládka vypadá nenápadně, neboť se na ní míchá prach, listí, pet láhve, pražce, dětské pleny, sklo, hrnce, matrace a další.
Sousedí s polem, po němž pak často létají igelitové sáčky. Také
se stává, že traktor s pluhem roztahuje dětské pleny po orné
půdě. Materiál na ni už spoustu let dodávají zaměstnanci drah
a obyvatelé žlutého domu,“ upozornil Večerník jeden z místních.
Po velkém úklidu z loňského dubna roky ukládaný odpad
končil v ohni nebo v igelitových pytlích, které obec následně
nechala odvézt. Jak to u nádraží vypadá nyní? „Sice jsem se
tam už delší dobu nebyl podívat, ale snad je to stále v pořádku. Alespoň se ke mně nedonesla informace, že by to mělo
být jinak,“ reagoval aktuálně na náš dotaz starosta Nezamyslic
Vlastimil Michlíček.
Večerník se zajel na inkriminované místo podívat a zjistil, že prostor před samotným žlutým domem byl vzorně
uklizený. Co se týče lesíku za budovou, tak v něm kromě
hromady shrabaného listí bylo k vidění i pár zmačkaných pet
lahví. Zdaleka jich ovšem nebylo tolik, že by šlo tento prostor
označit za černou skládku.
(mls)

èCUVÚOJQFWLÊEÊOK\RÊXCLÊEÊOJQUVGOUGX/NÚPUMÆWNKEKUVCNCU[ORCVKEM¾TQEMGTMC
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PROSTĚJOV Tomu by asi nikdo nevěřil. Už je to více jak rok,
co zavřela legendární Ponorka
v Mlýnské ulici. Známý non-stop
bar představoval poslední útočiště lidí táhnoucích z již zavřených
klubů či hospod. Vzhled budovy,
v níž Ponorka fungovala, přitom
nedával příliš nadějí, že by se do
ní měl ještě někdy vrátit život.
Přesto se tak začátkem letošního
dubna stalo.
Ponorka vždy lákala na jukebox,
topinky, hlavně pak na vyhlášenou
česnečku, které někteří přikládali až
zázračné účinky. Právě díky tomuto

legendárnímu „pajzlu“ dostali mnozí
z Prostějovanů šanci vrátit se z hospody domů jako slušní lidé. Tedy za
světla. Sedět se v ní totiž dalo až do
bílého rána, přestože zábava v ní už
často upadala. Mnohým obyvatelům Mlýnské ulice zase byla trnem
v oku, a to kvůli vyřvávajícím opilcům, rušným bitkám, znečištěným
autům a někdy i urvaným zrcátkům.
Ať už měli lidé na tento podnik názor jakýkoliv, snad všechny překvapilo, že se po důkladné rekonstrukci
interiéru podařilo provoz v jinak
poměrně zchátralé budově obnovit. První dubnový den zde otevřel

&LNiQLY3URVWěMRYěPOiWtXçLEH]GRPRYFH
To už snad není pravda! Prostějov se stal
opět svědkem loupežného přepadení ze
strany Romů! Přestože policie nesdělila,
že jde o lupiče se snědou pletí, Večerníku
se podařilo najít očitého svědka celého
incidentu a kamaráda přepadeného bezdomovce. A ten promluvil! Je naprosto nepochopitelné, že cikáni zmlátili
a oloupili slabého muže v otrhaných šatech jen kvůli osmdesáti korunám, které
měl v kapse. Dlužno dodat, že tu poslední a nejvýznamnější roli sehrála prostějovská kriminálka, která oba grázly po
pár hodinách vypátrala. A oba už sedí ve
vazbě!
V areálu opuštěných jezdeckých kasáren došlo v sobotu 14. dubna 2012 k loupeži. Dva
Romové zde přepadli bezdomovce, kterého
zmlátili a obrali o peníze, které měl v té době

u sebe. Moc dlouho se z nich netěšili, hned je
naházeli do hracího automatu. Nebylo jich
pravda mnoho. Vystačily jim akorát tak na
čtyři dvacetikorunové vklady. Oba nebezpečné zloděje prostějovští kriminalisté už
dopadli. Skončili ve vazbě. „Mohu potvrdit,
že policisté ze Skupiny kriminální služby
a vyšetřování zjistili dva pachatele loupeže,
ke které došlo v sobotu 14. dubna v objektu
bývalých kasáren v Jezdecké ulici v Prostějově. Pachatelé muži odcizili hotovost a osobní
doklady,“ uvedl exkluzivně Večerníku Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie
ČR v Prostějově.
Že to ovšem nebyla ledajaká kapesní krádež,
potvrdila další slova šéfa prostějovské policie.
„U obou pachatelů byl ze strany soudu akceptován náš návrh na vzetí do vazby s tím, že jim
bylo sděleno obvinění pro trestný čin loupeže

spáchaného formou spolupachatelství,“ dodal
plukovník Pavel Novák.
V areálu opuštěných kasáren v Jezdecké ulici se
jim podařilo zastihnout dalšího z bezdomovců. Ten se s napadeným mužem pravidelně
stýká. „O celé věci mi Radek říkal. Když se to
stalo, seděl sám na půdě. Bylo to někdy kolem
třetí hodiny. Přepadli ho tam dva cikáni, kteří
ho zmlátili a vzali mu asi osm pětek. Byl naštvaný, tak na ně zavolal policisty. Je zajímavé,
že se do kasáren dostali, aniž by o tom on sám
věděl. Všude tady máme nástražné systémy,
abychom věděli, jestli někdo jde,” popsal Večerníku Martin Janeček. Není zatím jasné, zda
se dotyční Romové s přepadeným bezdomovcem znali z dřívějška a neměli tak spolu nějaké
nevyřízené účty. To by ale nic neměnilo na faktu, že loupit a mlátit bezdomovce kvůli osmdesáti korunám, to se prostě nedělá.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Vždy, když Večerník upozornil na trestnou činnost páchanou jedinci menšinové komunity, dostávala redakce
na frak od různých romských neziskových organizací,
které poukazovaly na rasismus z naší strany. Bylo tomu
tak nejen v tomto, ale i mnoha dalších případech. Zmíněné loupežné přepadení se stalo v dnes už neexistujících
jezdeckých kasárnách a dva Romové k němu dohnaly
jejich nejnižší pudy. Nebylo divu, že veřejnost i tento
případ popudil. Naštěstí kriminalisté oba lotry brzy dopadli a nad případem se stejně tak rychle zavřela voda.
Přepadení bezdomovců nebylo před deseti lety a bohužel
ani dnes výjimkou. Ukazuje se, jak tato sorta lidí je lehce
zranitelná a ani to málo, co lidé bez domova mají, si nedokáží uchránit.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Melantrichova ulice II

Jmenuje se podle nakladatele. 7NKEGD[NCRQLOGPQXCP¾FPGDąG\PCRQFNG,KąÊJQ
/GNCPVTKEJC\#XGPVÚPC Cå éGUMÆJQMPKJCąGCPCMNCFCVGNG8QDFQDÊPCEKUVKEMÆ
QMWRCEGXNGVGEJCåD[NC\X¾PCP÷OGEM[/GNCPVTKEJ)CUUG,GFP¾UGQOÊUVQURąG
X¾åP÷D[VQXQW\¾UVCXDQWCNGUÊFNÊ\FGVCMÆP÷MQNKMRT¾XPKEMÚEJQUQD8TQEGD[NCX/G
NCPVTKEJQX÷WNKEKRQUVCXGPC\¾MNCFPÊwMQNC
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Trávnická ulice

22040810603

Svijany Rock klub. „Uvnitř klubu
byla odvedena krásná práce. Nyní
je tam příjemné posezení, a ještě příjemnější obsluha,“ navnadila oblíbená a sympatická zpěvačka Gabriela V.G., která sama
v klubu už několikrát vystoupila.
$ Nový klub sice už není non-stop,
po páteční či sobotní noci v něm
však opět můžete vysedávat až do
pěti hodin do rána. Tento STÍN
MINULOSTI v podobě prázdného
prostoru tak pro tuto chvíli zmizel…
(mls)
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Kradl i na Velikonoce
Velikonoční nákup chtěl v neděli
17. dubna provést hlavně nepozorovaně, ale přesto nepoctivý záměr
osmapadesátiletému muži nevyšel.
Ve večerních hodinách navštívil jeden z prostějovských supermarketů a vybrané zboží rovnou vkládal
do připraveného batohu. Následně
prošel suverénně přes pokladní
zónu bez jakékoliv snahy zaplatit.
Pozornému oku ostrahy však krádež neunikla a pachatele zastavila.
Přivolaná hlídka zjistila odcizené
potraviny a také alkohol v celkové
hodnotě 1 217 korun. Protiprávní
jednání projedná příslušný správní orgán, jelikož to nebyl ze strany
muže první prohřešek stejného
charakteru proti zákonu.

Víno popíjel v lesoparku

21061620769

V odpoledních hodinách minulého pondělí 18. dubna prováděla
hlídka kontrolní činnost zaměřenou na veřejný pořádek v lesoparku Hloučela. Pozornosti strážníků
neunikl muž, který konzumoval
alkoholický nápoj. Dotyčnému
bylo vysvětleno, že se nachází na
veřejném prostranství, kde je požívání alkoholu zakázáno. Otevřenou a z části upitou láhev hlídka
muži odebrala. Ke konzumaci se
přiznal, ale s porušením zákona nesouhlasil. Podezření na přestupkové jednání kvůli porušení obecně
závazné vyhlášky hlídka oznámila
k projednání správnímu orgánu.

NÁPLAST NA
BOLAVÉ ZADKY

KUPTE NOVIN
ZA DVÌ PÌTK Y
Y
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Michal KADLEC
Agresivní chování devatenáctiletého
mladíka řešili strážníci těsně před
půlnocí v neděli 17. dubna. Mladý
muž totiž zkonzumoval větší množství alkoholu, a to mělo za následek jeho nekontrolované chování.
„Mladší bratr se svým kamarádem
se nejprve snažili výtržníka uklidnit
a zabránit mu v hrubém jednání. To
se jim však nepodařilo a proto raději

přivolali městskou policii,“ uvedl Petr
Zapletal, vrchní inspektor Oddělení
prevence Městská policie Prostějov.
Jakmile strážníci dorazili na místo,
situace se ještě více vyhrotila. „Agresora museli nakonec zpacifikovat,
když se snažil napadnout svého bratra a jeho kamaráda. Za pomoci hmatů a chvatů byl útočník sveden na
zem, kde mu byla následně nasazena
i pouta. Svoji výbušnou náladu poté
obrátil proti zasahující hlídce, které

vyhrožoval fyzickým napadením.
Orientační dechovou zkoušku na
přítomnost alkoholu nebylo možné
vzhledem k chování agresora provést,“ popsal zásah hlídky Zapletal.
Nemohlo následovat nic jiného než
odvoz opilého a výbojného mladíka
k vystřízlivění. „Po vyšetření lékařem

PROSTĚJOV Partnerské nesrovnalosti mezi pětačtyřicetiletou ženou
a třiatřicetiletým mužem museli řešit
strážnici chvíli před půlnocí ve středu 20. dubna. Opilá dvojice se vrátila
z restaurace domů a muž začal ženě
vyčítat, že ho nemá ráda... Argumenty
nezabraly a bohužel došlo na násilí.
„Dvojice si nejprve vyšla udělat příjemný večer do restaurace. Po návra-

tu domů posilněni alkoholem začali
řešit osobní problémy. Rozhodně to
nebyl pravý moment na vyjasnění jejich vztahu. Muž začal nejprve slovně
vyčítat své partnerce, že ho nemá dostatečně ráda, následně z jeho strany
došlo i na fyzické napadení. Nejprve
uchopil rukama svoji přítelkyni za krk
a poté ji začal tahat za pravou ruku.
Žena si z incidentu odnesla zarudlý

krk, drobné oděrky a modřiny na ruce,“ konstatoval Petr Zapletal,
vrchní inspektor Oddělení prevence Městská
policie Prostějov.
Jelikož zranění nebyla vážného charakteru, nebylo ze strany napadené
požadováno lékařské ošetření. „Za
přítomnosti strážníků došlo k vyjas-

5VT¾åPÊEKQRKNÆJQP¾UKNPÊMCURQWVCNKCRąGXG\NKMX[UVąÊ\NKX÷PÊPC\¾EJ[VMW
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hlídka bojovného opilce eskortovala
k vystřízlivění na záchytnou stanici do
Olomouce. Zjištěné přestupky proti
veřejnému pořádku a také proti občanskému soužití bude mladík muset
vysvětlovat příslušnému správnímu
orgánu,“ uzavřel zastupující tiskový
mluvčí prostějovských strážníků.

Poněkud nezvykle se zachoval
neznámý a nezvaný „návštěvník“
bytu ve Vrahovické ulici. Vnikl
do něj v době, kdy ho poškozená
během velikonočního pondělí 18.
dubna v odpoledních hodinách
opustila a vrátila se domů až večer.
Za užití síly překonal vstupní dveře
a uvnitř se porozhlédl. Zda nejprve
kradl, a pak začal hodovat, nebo to
bylo naopak, se samozřejmě neví,
ale každopádně na místě spořádal půl kila bramborového salátu
a dva kusy uzeného masa. Po jeho
odchodu zmizely z bytu náušnice
a řetízek ze žlutého kovu v celkové
hodnotě 2 000 korun. Na poškozených dveřích nebyla škoda doposud vyčíslena. Případ policisté
šetří pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody.

0XçSRYìĀLWNiFKQDSDGOSDUWQHUNX
„Nemáš mì ráda!“
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nění situace a muž z bytu odešel. Celý
případ byl zadokumentován a přestupkové chování proti občanskému
soužití projedná správní orgán,“ doplnil Zapletal.
(mik)
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PROSTĚJOV Tito dva lidé
se nikdy neměli potkat. A už
vůbec spolu neměli mít děti.
To je asi jediný zcela nepochybný závěr z celého hlavního líčení u Okresního soudu
v Prostějově. Zbytek vidí oba
manželé i četní svědci dost odlišně. Zásadní však je, že dvojice
„po zásluze“ už nemá obě své
děti v péči, přičemž ty musely
být přiděleny současné partnerce ženina otce. Druhé dítě
se navíc narodilo postižené a ve
svých dvou letech je mimo jiné
závislé na umělé výživě dodávané přes trubičku do bříška.
Na začátku vztahu Tomáše a jeho
budoucí ženy stála bezhlavá zamilovanost. Ještě než se oba mladí lidé
pořádně poznali, už spolu čekali dítě.
V té době se ukázalo, že absolutně
nejsou schopni spolu fungovat. Tomáš byl nezaměstnaný a celá rodina byla odkázána pouze na sociální
dávky. Společně žili v ubytovně
v ulici Marie Pujmanové. Jejich soužití bylo plné hádek a vzájemného
fyzického napadání. V tom však měl
muž očividně navrch. Nejhorší na
tom bylo to, že vše nepřestalo ani ve
chvíli, kdy žena podruhé otěhotněla.
„Měli jsme problémy, nějaká facka tam padla, ale tak, jak je psáno
v obžalobě, to nebylo. Manželka se
léčí s psychickou poruchou, občas
nezvladatelně vybuchne. Vždy mě
vyprovokovala. Třeba jsem po ní
chtěl, aby uklidila, ale ona byla pořád
na telefonu, a ještě se mi vysmívala,“
popsal obžalovaný Tomáš, který sám
začal navštěvovat psychiatra.
Přestože mladý, štíhlý muž k soudu přišel v podivné kombinaci
montérek a značkové sportovní
mikiny, určitě nikdo by v něm
v tu chvíli nehledal cholerického
agresora. Na otázky odpovídal re-

Mladý pár o děti přišel, skončily u nevlastní babičky
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

22033020548
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Zřejmě ve spěchu si předminulou
neděli 17. dubna zapomněl vybranou finanční hotovost osmadvacetiletý muž vyzvednout. Od
bankomatu odešel pouze s vydanou
účtenkou o provedené transakci,
avšak peníze neskončily v kapse,
ale zůstaly odložené na bankomatu.
Usmálo se na něj ale štěstí, protože
je našla velmi poctivá nálezkyně,
která je předala městské policii.
Majitel peněz se přibližně o hodinu
později obrátil na strážníky, když si
uvědomil, co se přihodilo. Zjistil, že
peníze neměl, kde je očekával. Vše
dobře dopadlo a hlídka předala vybranou částku ve výši 2 000 korun
majiteli, který měl řádný doklad
o provedeném výběru.

Zloděj nejdřív hodoval

PROSTĚJOV Hodně těžkou práci měla hlídka městské policie,
které byl nahlášen násilný incident na blíže neurčeném místě
v Prostějově. Alkohol dodal přemíru síly devatenáctiletému
mladíkovi, který napadl svého bratra s jeho kamarádem. Když
na místo dorazili strážníci, situace se v žádném případě neuklidnila, naopak. Opilec se pustil i do ochránců zákona. Nebylo divu,
že skončil v poutech a následně také na záchytce.

BYLI JSME
U TOHO

Martin ZAORAL
lativně rozvážně, vinu však viděl
výhradně na straně své ženy a její
rodiny. „Její otec s mojí manželkou
jednou praštil na postel tak, že mi
to opravdu nepřipadalo normální.
Také na můj vkus všichni dost často
pijí alkohol,“ zmínil se mimo jiné.

1DXĀLOLMVPHVHVSROXçtW
Sama poškozená působila křehce a na
první pohled sympaticky. Opravdu
nikdo by v tu chvíli v drobné mladé
ženě nehledal někoho, kdo není
schopen postarat se o své dvě děti,
případně by dal přednost výbušnému vztahu s partnerem před vlastními potomky. „Co se stalo, stalo
se... Nyní je vše jinak. Nejprve jsme
s manželem začali oba bydlet v azylovém domě, ale pak si muž našel práci
a nyní spolu žijeme v nájemním bytě.
Oba pracujeme, on na mě dlouho
ruku nevztáhl, už se dokonce ani nehádáme,“ popsala aktuální manželské
soužití mladá paní, která o předchozích útocích odmítla hovořit. „Jsme
spolu nyní pět let a museli jsme se
spolu naučit žít. Neshody jsme měli
a neuměli jsme je vyřešit jako normální lidé. Nyní spolu více komunikujeme, máme se rádi a vše je mnohem
lepší,“ vypověděla žena, která mluvila
skutečně „jako kniha“.
Člověk si však nemohl být úplně
jistý, zda hovoří sama za sebe, či
opakuje věty, které zaznamenala
během odborné léčby. Až na samé
hranici tzv. Stockholmského syndromu, při němž vzniká pevná
pozitivní citová vazba mezi pachatelem a jeho obětí, bylo to, že
sama žena podstatnou část viny za

21080620976

Poctivci se ještě najdou
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svá zranění přikládala sobě či výkyvům svých nálad. „Já bych na policii nikdy nešla, donutila mě k tomu
vlastní maminka. Od té doby, co
jsem se k Tomáši vrátila, už s ní nejsem vůbec v kontaktu,“ vyjádřila se
například. Ke své předchozí výpovědi na policii, kdy hovořila minimálně
o třiceti napadeních a často i dost
brutálních útocích, se již odmítla
u soudu vrátit.

že ji měl kopat do břicha, když čekala
dceru. Když od něj konečně odešla,
tak chvíli s dětmi bydlela u nás, ale
pak za ním zase utekla do azyláku.
Proto děti skončily v naší péči, oni si
kluka na víkend půjčují, ale on k nim
už nechce, kvůli tomu probíhá další
civilní soud,“ popsala nevlastní maminka poškozené.

7ěKRWQRXMLNRSDOGREőLFKD

Svoji zkušenost vypověděla i jejich
sousedka z dob, kdy oba žili v Pujmanově ulici. „Ona ke mně jednou
přišla celá dobitá a od krve. Psychicky byla úplně vyřízená, celá se třásla.
Tak jsem jí pomohla, ale policii jsme
tenkrát nevolaly,“ vypověděla žena
s tím, že v daném domě jsou nejrůznější konflikty na denním pořádku
a dále se do soužití obou manželů už
plést nechtěla.
Navzdory podrobnému dokazování rozsudek dosud nepadl,
hlavní líčení bylo odročeno na
13. května, kdy by měli být vyslechnuti soudní znalci z oboru
psychiatrie.

Více světla do celé záležitosti tak
mohli vnést lidé, kteří však neměli
přímou zkušenost s tím, co se dělo
za zavřenými dveřmi této ´italské
domácnosti“. „Nejprve to vypadalo, že by spolu mohli fungovat jako
rodina, i když finančně na tom byli
hodně špatně. Jenže pak nevlastní
dcera začala chodit vystresovaná
a s modřinami. Říkala, že ji praštil
manžel, ale omlouvala ho, že to se
prý občas stane. Pak ji prý měl donutit, aby se ostříhala dohola, jenže
ona to pak po čase zase zlehčovala,
že to tak chtěla sama. Říkala mi i to,

3őLåODFHOiY\NOHSDQiDRGNUYH
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Alkohol mladíkovi zatemnil
.521,.$
mozek, skončil v poutech &01/Û+¡(ă*
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Vítejte na svìtì

Sčítání dopravy

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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potvrdilo, že severní

obchvat je vytížený

BLAHOPØEJEME!!!

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!

Olomouckou ulicí ale projede
Amálie MRŇKOVÁ
Meda VLČKOVÁ
stále víc
tvoří
14. 4.vozidel,
2022 49 cm 3,05
kg se kolony
18. 4. 2022 52 cm 4,55 kg
Ponikev

Prostějov

9]iŐtSŐLMPRXäNRO\Y3URVWĚMRYĚ
➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Zároveň bych chtěla
poděkovat rodičům za trpělivost při
čekání na zápis a svým kolegům za
přípravu, organizaci a obrovské pracovní nasazení po celé odpoledne,“
uzavřela ředitelka s tím, že Základní
škola Dr. Horáka je schopna přijmout v září až 130 prvňáčků.
Skvělá atmosféra panovala také na Základní škole Jana Železného na Sídlišti
Svobody. „Skoro každé dítě se do školy
těší. Ví, že se tam něco nového naučí, konečně bude umět číst a psát jako dospělí.
Zápis dětí do prvních tříd by tedy měl
být podle nás pro děti hlavně příjemným
zážitkem. A především o to se snaží naši
pedagogové, kteří jsou u motivačního
rozhovoru s předškolákem. Připravili pro
ně hezké prostředí se spoustou drobných
dárků, které pro děti vyrobili jejich starší
spolužáci. Používají interaktivní pomůcky, snaží se co nejvíce si povídat, aby odhalili vady řeči a orientačně školní zralost.
I rodičům představí školu jako bezpečné
a vlídné místo, kterého se není třeba obá-

SUYŁiÿNŢ

U pátečních zápisů panovala skvělá
atmosféra, děti se odvázaly
vat,“ sdělil Večerníku ředitel této školy se
zaměřením na atletiku Dalibor Ovečka,
který rovněž popsal, co během pátečního
odpoledne na budoucí prvňáčky čekalo.
„V rámci neformálních aktivit pedagog
zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, v žádném případě nepodrobujeme dítě diagnostickému testování.
Rozhovor s dítětem a rodičem trvá maximálně dvacet minut. Veškeré další poznávací aktivity, včetně prohlídky školy, budou pro přijaté děti připravené při konání
školičky na zkoušku v červnu. Zde už děti
poznají svou paní učitelku, paní vychovatelku a setkají se s budoucími spolužáky,“
podotkl ředitel, který se po osmnácté
hodině rovněž netajil spokojeností. „Zápis na naší škole navštívilo sedmadvacet
dětí a bylo úžasné zažít po dvouleté pauze

opět prezenční zápis s dětmi a jejich rodiči. Naše škola je schopna v září přijmout
až devadesát prvňáčků,“ dodal Dalibor
Ovečka.
A jak vůbec zápisy do prvních tříd dopadly v souhrnu po celém Prostějově?
„Po pátečních zápisech evidujeme 642
žádostí k přijetí, z toho 136 žádostí o odklad povinné školní docházky. To znamená čistých 506 žádostí. Někteří rodiče podali žádost na dvě nebo tři školy, takže se
počet přijímaných dětí zmenšuje o dvaatřicet případů. Podle těchto údajů se tedy
bude v září do prostějovských základních
škol přijímat 474 dětí. Jen pro srovnání,
vloni bezprostředně po zápise to bylo
452 dětí,“ informoval Večerník v sobotu
dopoledne Jan Krchňavý, náměstek primátora pro oblast školství v Prostějově.

5GXGTPÊQDEJXCV2TQUV÷LQXC\CéCNKąKFKéK
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OQWEMÆ WNKEK UG UV¾NG VXQąÊ FQRTCXPÊ
\¾ER[
2x foto: Michal Kadlec

Sofie ONDRÁČKOVÁ
19. 4. 2022 50 cm 3,25 kg
Olomouc

Nina SEMANOVSKÁ
20. 4. 2022 49 cm 3,10 kg
Otaslavice

Posílejte svá miminka
VÁŽENÍ RODIČE,
Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Pokud již miminko na pokoji nezastihnemeamátezájem,abysnímekmiminka
byl zveřejněn na této straněVečerníku 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 zpraDěkujeme!
covaný obrázek.
Redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Martin KUSALA
17. 4. 2022 50 cm 2,90 kg
Vyškov
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Už v pátek se můžete těšit na atraktivní ukázky
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PROSTĚJOV Po dlouhých třech
letech se do Prostějova vrací velice atraktivní a hojně navštěvovaná akce. Den s Integrovaným
záchranným systémem se uskuteční už tento pátek 29. dubna na
náměstí T. G. Masaryka. Čtyřhodinový program v režii prostějovských hasičů, policistů, strážníků, členů záchranné služby,
vojáků a celníků nabídne široké
veřejnosti množství atraktivních
ukázek.
Jen připomeňme, že Den s IZS se
v Prostějově naposledy uskutečnil

v roce 2019, v letech 2020 a 2021
bránila organizátorům pandemie
covid-19. Za zmínku stojí i fakt, že
Den s IZS se opět vrací přímo do
centra města před radnici místo tradičnějšího prostředí prostějovského
velodromu. „Osmnáctý ročník se
složkami Integrovaného záchranného systému proběhne 29. dubna v
době od 9.00 do 13.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. K
vidění budou také ukázky techniky,
výstroje, výzbroje, laserová střelnice,
ukázky městského kamerového systému s digitálním záznamem, lasero-

vý měřič rychlosti vozidel, prostředky IZS a kriminalistická technika.
Informační střediska jednotlivých
složek nabídnou poradenskou službu. Pro veřejnost je připravena ukázka ovlivnění alkoholem nebo drogou pomocí speciálních brýlí,“ zve
na akci Petr Zapletal, tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov.
Do akce na prostějovském náměstí
se s atraktivními ukázkami ze své
práce zapojí také policisté i jejich pyrotechnici, vojáci, celníci a samozřejmě hasiči s lékaři záchranné služby.
(mik)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

ALISKA
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dinu oproti směru do centra, kde jezdí 200
vozidel za hodinu,“ přidala další zjištěná čísla náměstkyně prostějovského primátora.
O tom, že severní obchvat skutečně
pomohl odlehčení dopravy směrem
do centra města, je přesvědčen i další náměstek primátora Jiří Rozehnal. „Severní
obchvat je přínosem pro odlehčení dopravy do a také z centra. V nedávné době proběhlo sčítání dopravy na severním obchvatu a Olomoucké ulici. Ze zjištěných dat
během sčítání dopravy jasně vyplynulo,
že zásluhou severního obchvatu centrem
města projelo o téměř 175 tisíc aut méně!
Jsem přesvědčen, že toto číslo hovoří jasně,“ odpověděl na dotaz Večerníku muž,
který je zodpovědný za stavební investice
ve městě. „Severním obchvatem jsem
strávil několik let života, a to od výkupu pozemků přes realizaci stavby až po otevření.
Stavba splňuje náročné technické podmínky, přispěla jak ke snížení intenzity dopravy
v centru, tak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, například zrušením křížení
s železniční tratí. Přejezd nad cyklostezkou
přes mostní konstrukci včetně nasvětlení
je velmi dobrým řešením,“ míní Rozehnal.
Někteří kritici ale namítají, že i přes vybudování severního obchvatu se
v Olomoucké ulici, hlavně ráno a odpoledne, tvoří dlouhé kolony aut. Co
s tím? „Ranní a odpolední dopravní špička
se bohužel projevuje nejen v Prostějově,
ale ve všech dalších městech. Počet vozidel
ve městech neustále roste, avšak ochota
cestovat MHD či další veřejnou dopravou
bohužel ne. Ve spolupráci s Olomouckým
krajem a obcí Držovice připravujeme zkapacitnění kruhového objezdu spojující ulice
Konečná, Olomoucká a severní obchvat.
Projektová dokumentace je již zhotovena,
realizace ze strany kraje se předpokládá příští
rok,“ prozradil Jiří Rozehnal.
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PROSTĚJOV Tak konečně! Bezmála
deset let se obyvatelé Sídliště Svornosti
bouřili proti městskému projektu na
regeneraci tohoto hustě obydleného
zákoutí Vrahovic. Rekonstrukce veřejných prostranství, komunikací a parkovacích ploch tak musela být neustále
odkládána. Ke stavební investici tak dojde až letos, kdy s ní vyjádřilo souhlas už
90 procent zdejších občanů či bytových
družstev. Až na jediný bytový blok, kolem kterého se tedy nic rekonstruovat
nebude...

Michal KADLEC
Rada města Prostějova schválila zahájení
zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce regenerace Sídliště
Svornosti ve Vrahovicích. Stavební práce
budou probíhat na regeneraci dopravní
infrastruktury sídliště a rekonstrukci komunikace v Říční ulici.
„V první etapě regenerace budou upravovány komunikace, parkovací místa, chodníky, kóje tříděného a komunálního odpadu, oplocení, mobiliáře, řešit se bude také
hospodaření se srážkovými vodami. Čekají nás mimo jiné i přeložky sítí, obnova
veřejného osvětlení a sadové úpravy. Při rekonstrukci komunikace ulice Říční je plá-
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Foto: Michal Kadlec

nována obnova ulice v úseku od křižovatky
Tovární a Říční po železniční podjezd. Jedná se o úpravu, která místy využívá stávající
dokončené stavby – stávající vozovky, parkovací stání a chodníky,“ vysvětlil primátor
města František Jura (ANO 2011) s tím, že
obě regenerace si vyžádají náklady zhruba
25,3 milionu korun.
Zajímalo nás, zda se regenerace bude
týkat celého Sídliště Svornosti? Jak
totiž Večerník již v nedávné době informoval, obyvatelé bloku 7/15 dosud jako
jediní nevyjádřili souhlas s rekonstrukcí
prostor okolo svého domu. „Bohužel letošní stavební investice města na tomto
sídlišti bude probíhat pouze v okolí šesti
bloků. S občany sedmého bloku jsme se

dosud nedohodli, zatím tak okolo tohoto
domu zůstanou veřejná prostranství tak,
jak jsou, a také rozbité chodníky. Stále
ovšem se zástupci bytového družstva jednáme. Zda se ale nakonec dohodneme,
to opravdu v tuto chvíli neumím odhadnout,“ sdělil Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.
Zbývá tedy doplnit, že rekonstrukce
vrahovického sídliště, tedy jeho převážné části, začne letos 30. června. „Požadovaný termín ukončení stavebních prací je
pak do 30. srpna 2023 s tím, že na sídlišti
pak proběhnou ještě sadové úpravy, a to až
do 30. listopadu 2023,“ upřesnil termíny
Rozehnal.
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-AKCE PRODLOUŽENA DO KONCE DUBNA-
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PROSTĚJOV V posledních letech se
tato služba stala již neodmyslitelnou
součástí turistiky v našem regionu.
A prostějovští radní po úterním jednání potvrdili, že i letos vyjede na
trasu z Prostějova do Protivanova oblíbený cyklobus. O jeho provoz v této
trase se postará firma ARRIVA, které
radní schválili finanční příspěvek ve
výši 42 000 korun na pokrytí zvýšené
spotřeby pohonných hmot.
V minulosti oblíbenou trasu cyklobusu
Prostějov – Protivanov budou její příznivci moci opět využívat. Radní vycházejí
z kladného ohlasu veřejnosti, a proto podpořili záměr provozovat cyklobus i v tomto roce. „Letos by zmíněný provoz měl
fungovat od konce dubna až do 2. října tohoto roku. A to vše v souladu s provozem
cyklobusů u společnosti ARRIVA,“ uvedla náměstkyně prostějovského primátora
pro dopravu Alena Rašková (ČSSD).
Cyklobus budou moci lidé využívat na
autobusových linkách 780434 Prostějov
– Buková – Protivanov a 780432 Prostějov – Protivanov – Boskovice. „Cyklistika

Á
JKîOQTEÁÜ?

zažívá v posledních letech velký rozmach
a my ji bereme i jako výborný způsob trávení volného času. Na kola často vyrážejí
celé rodiny tvořené několika generacemi
našich občanů, z toho mám velkou radost,“ říká primátor František Jura (ANO
2011).
„Poskytneme dopravci finanční příspěvek přes dvaačtyřicet tisíc korun pokrývající zvýšenou spotřebu pohonných
hmot, zvýšené náklady na řidiče, zajištění rezervačního systému a režijní náklady související se zajištěním cyklobusů.
Další finance na cyklobus jsou následně
v režii Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,“
doplnila Rašková. Jak dále uvedla, cykloturisté mohou využívat také cyklobus
společnosti FTL v trase Prostějov - Rozstání - Jedovnice, který na svoji první
trasu již vyjel na Velký pátek před Velikonocemi.
(mik)

Chcete si opět
zasadit strom?
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PROSTĚJOV Po loňském úspěšném prvním komunitním sázení,
které se uskutečnilo ve Vrahovicích-Čechůvkách, proběhlo nedávno
další sázení v Ječné ulici. Pokračováním pak bude třetí sázení podél
cyklostezky na Bedihošť. A pokud
chcete, můžete být bezprostředně
opět u toho!
Stromy zakoupené městem Prostějovem i nářadí budou připraveny přímo na místě. Zájemce si tedy nemusí
žádný kupovat, pouze se k sázení a následné péči o strom přihlásí. Následně
pochopitelně si přijde strom zasadit.
„Tato iniciativa mě před časem napadla mimo jiné i proto, že se mě často
rodiče při vítání občánků ptají, zda je
možno za jejich dítko někde v Prostě-

jově vysadit strom,“ uvedla před nedávnem náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov) a přidala mapu pro
třetí komunitní sázení. „U cyklostezky
z Prostějova směrem k Bedihošti bude
vysazeno devatenáct ovocných a čtyři
okrasné listnaté stromy. Sázení bude
probíhat v sobotu třicátého dubna
v ranních hodinách,“ připomněla Sokolová.
Pokud máte zájem vysadit si strom
při třetím komunitním sázení
30. dubna 2022, přihlaste se na
e-mail: milada.sokolova@prostejov.eu.
Uveďte kontakt na sebe včetně telefonu, aby s vámi následně mohla
náměstkyně primátora dohodnut
případné detaily k akci.
(mik)

František Jura: „Lesopark
u Hloučely se výrazně rozšíří“
S prostějovským primátorem o hlavním
bodu zítřejšího zastupitelstva

PROSTĚJOV Už zítra, tj. v úterý 26. dubna, bude Zastupitelstvo
města Prostějova rozhodovat o změně územního plánu.
Dokument má za sebou veřejné projednání a vypořádání
podnětů a připomínek. V předcházejících týdnech jsme se
vás na stránkách Večerníku snažili s navrhovanými změnami je sídlo v centru města překonané kvůli hu jednání s radnicí udělali řadu velkých
seznámit. O závěrečné slovo před zítřejším hlasováním jsme nutnosti rychlých výjezdů. Proto jsme ústupků. Převedou na nás jejich pozempožádali přímo primátora Františka Juru (na snímku).
jako samospráva nabídli k těmto účelům ky, které potřebujeme k vybudování nové
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Petr
KOZÁK
yy Proč statutární město Prostějov
mění svůj územní plán?
„Zjednodušeně řečeno, protože se vyvíjí.
Územní plán se vždy připravuje řadu let
a po svém schválení řadu dalších let platí. Čas od času se ovšem objeví potřeba
jej změnit, aby se Prostějov mohl dále
rozvíjet. Město je živý organismus, který nemůže ustrnout na jednom místě.
Vyvíjí se počet obyvatel, mění se jejich
potřeby, přicházejí příležitosti, které stojí
za to využít. Příkladem mohou být plochy v severní části místního vlakového
nádraží. Zánikem původní funkce tohoto
prostoru se nám otevřela možnost využít
zdejších ploch pro bydlení, zeleň a služby

pro občany. Je přece přirozené, že nejrůznějším zpustlým a zchátralým areálům
a plochám chceme dát nový život.
Podobná situace je také v případě bývalých jezdeckých kasáren. Je nám přece
jasné, že původnímu účelu už nikdy sloužit nebudou. My jim chceme změnou
územního plánu dát naději na nové využití. Počítáme s bydlením i s odpočinkovými plochami, protože v této části Prostějova žije velké množství lidí zasluhujících si
novou zeleň, nová hřiště i mobiliář.“
yy Platí to také o pozemcích za Brněnskou ulicí pro hasiče a zdravotníky?
„To je trochu jiná situace. Hasičský záchranný sbor sídlí společně se Zdravotnickou záchrannou službou v centru
města ve Wolkerově ulici. Tamní prostory
už nestačí pro jejich techniku ani pro potřeby výcviku. Nyní se objevila možnost
financovat výstavbu nové stanice z dotací. Je to v zájmu Prostějova. Jednak záchranáři pomáhají i našim lidem, jednak

naše pozemky za Brněnskou ulicí. Je to
mimo centrum a nabízí se možnost přímého napojení na dálnici. Obě složky
Integrovaného záchranného systému
Olomouckého kraje působí na území
celého okresu a občas musí zasahovat i za
jeho hranicemi. V době tvorby územního plánu samozřejmě nikdo netušil, jaká
nastane situace. Pozemky proto nyní
pro podobný účel využít nejdou. Pokud
zítra změnu územního plánu schválíme,
může pokračovat příprava dokumentace,
územní řízení, žádost o dotaci a tak dále.“
yy Proč se stala terčem kritiky Hloučela?
„Protože jsou letos komunální volby...
(hořce se pousměje) Naše rozhodnutí
umožnit využít jedno konkrétní pole
částečně pro bydlení a částečně pro rozšíření lesoparku rozpoutalo smršť opoziční kritiky. Nejde o městské pozemky,
inkriminované pole má své vlastníky. Ti je
chtějí využít k bytové výstavbě a v průbě-

komunikace. A především se zavázali,
že další části pozemků změní v lesopark
navazující na Hloučelu. Jde o dva parky
o celkové rozloze pětadvacet tisíc metrů
čtverečních. Místo zmenšení Hloučely
proto můžeme mluvit o jejím výrazném
rozšíření! Bohužel část opozice to opět
nechce slyšet. My přitom umožníme
udělat z pole s nevalnou hodnotou zajímavé obytné území zapadající do zdejší
krajiny, a ještě k tomu přidáme novou
zeleň. Nic jiného změna územního plánu
neumožní.“
yy Znamená to, že schválením změny
územního plánu se město vzdává poslední možnosti ovlivnit výslednou
podobu této lokality?
„Vůbec ne. Je to přesně naopak. Podmínkou pro jakékoliv změny u Hloučely
bude vypracování takzvaných územních
studií na každou z ploch. Bez nich investor nezíská potřebná povolení a nebude
moci stavět. Naše představy počítají s tak-
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zvanou modro-zelenou infrastrukturou,
například prvky pro zachytávání vody, se
zelenými střechami i s odpočinkovými
plochami zahrnujícími další zeleň. Odpočinkové plochy budou přecházet v biokoridory, v lokalitě vyrostou také dětská
hřiště a parky. Uvažujeme také o novém
stromořadí podél komunikace vedoucí
z blízkého sídliště. Lidé by tak mohli dojít
ze svých obydlí zeleným koridorem až
do lesoparku. Hloučela a její okolí budou
zkrátka zelenější a příjemnější pro trávení
volného času.“
yy Je podle vás současný návrh změny
v případe Hloučely ideální?
„Označit jej za ideální si samozřejmě
netroufám, nejsem jejím autorem ani

odborníkem na územní plánování. Některé věci bych si představoval trochu
jinak a přivítal bych co nejširší shodu se
zastupiteli a zastupitelky i občany našeho
města. I proto nad návrhem řešení do poslední chvíle přemýšlím a diskutuji s kolegy. Nejde o samotný záměr využití tohoto území, ten je jasný a správný. Spíše jde
o některé podrobnosti a konkrétní řešení,
která se snažíme domýšlet do detailu.“
yy Věříte, že zastupitelé váš návrh zítra
schválí?
„Já věřím, že zdravý rozum a střízlivý pohled do budoucna zvítězí nad populismem a strašením občanů. Změna územního plánu je podmínkou pro další rozvoj
našeho krásného města.“
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Prostějov (mik) – Zastupitelé
a zastupitelky budou rozhodovat
o financování opravy venkovního
hřiště v areálu Střední odborné školy podnikání a obchodu. Sportovní
plácek tak získá nový povrch za více
než jeden milion korun. „Rekonstrukce spočívá v odstranění původního umělého sportovního povrchu
včetně skladby podkladních vrstev.
Nový povrch je navržen z umělého
trávníku s vlasem výšky 15 milimetrů. Plocha hřiště bude ohraničena
betonovými obrubníky,“ popisuje
budoucí rekonstrukci náměstek
primátora pro stavební rozvoj a investice města Jiří Rozehnal (ANO
2011). Nejvýhodnější nabídku ve
výběrovém řízení podala společnost
z Fryštáku. „Na realizaci akce jsme
také zažádali o dotaci z Olomouckého kraje z Programu na podporu
rekonstrukcí sportovních zařízení
v obcích Olomouckého kraje v roce
2022 ve výši 230 tisíc korun a byli
jsme úspěšní,“ dodal pozitivní zprávu Rozehnal.
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potvrdilo, že severní

Rusové válku na Ukrajině prohráli

obchvat je vytížený

dřív, než začala. A co my?
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Lidská paměť je krátká. Kdo z nás
ještě pamatuje ironické komentáře našich proruských „vlastenců“
přesvědčených o tom, že Rusko na
Ukrajinu nikdy nezaútočí? Je vskutku
paradoxní, že stejní lidé nás následně
varovali před náporem ukrajinských
uprchlíků, kteří právě kvůli této válce
museli opustit své domovy. Najdou
se mezi nimi i takoví, kteří nyní burcují, že stát by měl pomáhat hlavně
českým lidem.
Člověku zůstává rozum stát. Copak se
ze své zabedněnosti skutečně domnívají, že miliony ukrajinských matek se
jen tak pro nic za nic rozhodly vzít své
děti z domovů a podniknout s nimi
dobrodružný výlet na opačný konec Ukrajiny, do Polska, či dokonce
do Prostějova, aby je tu daly do škol
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PROSTĚJOV V období od 17. března do 7. dubna tohoto roku
proběhlo v Prostějově sčítání dopravy, respektive měření počtu
projíždějících vozidel na severním obchvatu. Ke sčítání byly využity měřiče rychlosti, které byly umístěny na sloupu veřejného
osvětlení v Olomoucké ulici před odbočkou v Říční ulici a na severním obchvatu na sloupu veřejného osvětlení za odbočkou
do areálu firmy Makovec. Měření prokázalo, že severní obchvat
je skutečně vytížený, i když jak Večerník zjistil, Olomoucká ulice
i nadále trpí obrovským dopravním náporem a kolonami vozidel. Především během dopravních špiček.
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Prostějov (mik) – Prostějovští radní vydali doporučení zastupitelstvu
poskytnout dotaci z rozpočtu města
Prostějova. Peníze by měly pomáhat
při zajištění péče o zraněné volně žijící živočichy v Prostějově. „Konkrétně
se bude jednat o podporu provozu
sběrného místa, podporu svozu a vypouštění živočichů, peníze podpoří
nákup krmiva, veterinární péči včetně
léků, pomohou s režijními náklady na
energie nebo se zajištěním celoroční péče o zraněné živočichy i trvalé
handicapy,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov). Celková částka,
o které budou ještě rozhodovat zastupitelé, byla radními navržena ve výši
85 000 korun.
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pro Večerník

Michal
KADLEC
Jedná se tedy v případě výstavby severního obchvatu o skutečně užitečnou věc?
Speciální měření prokázalo, že ano. „Severním obchvatem projelo za uvedené období celkem 174 807 vozidel, ulicí Olomouckou pak 222 722 vozidel. Průjezdy
severnímobchvatemjednoznačněprokazují jeho vytíženost a je zřejmé, že vybudování
obchvatubylovýznamnýmkrokemkodvedenídopravy,kteránenícílová,mimoměsto.
Přestože se to nemusí na první pohled zdát,
Olomoucké ulici se viditelně ulevilo. Bez severního obchvatu by totiž zmíněných více
než 174 tisíc vozidel projelo právě Olo-

mouckou,“ vysvětluje náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD), která je zodpovědná za dopravu v našem městě.
Dále z měření vyplývá, že mezi pátou
až osmou hodinou ranní převládá provoz směrem ke kruhovému objezdu
u Držovic. Pak už je v obou směrech
téměř shodný. „Provoz tady vykazuje dvě
výrazné špičky, a to okolo sedmé hodiny
ranní, kdy po severním obchvatu projede
průměrně 339 vozidel za hodinu, a pak
mezi 14.00 až 16.00 hodin, kdy tudy projede v průměru 328 aut za hodinu. Stále
pak přetrvává, že mezi pátou až osmou hodinou ráno převládá doprava směrem na
kruhový objezd v Olomoucké ulici. Z měření rovněž vyplynulo, že Olomoucká ulice
je v průběhu dne vcelku rovnoměrně zatížená v době od osmi do šestnácti hodin.
Výrazně převládá směr ven z města, kdy
tudy průměrně projede 520 vozidel za ho-

Přestože duben má začít aprílovým žertíkem, a pak bychom
měli ze smíchu nevyjít, tak mám pocit, že tomu letos zrovna moc
není. Spoluobčané jsou spíše zachmuření a asi se není čemu divit. Ne tak daleko od nás se dějí, diplomaticky řečeno, nepěkné
věci a jen hlupec si může myslet, že se nás to nedotýká. Stačí se
podívat na cenové vývěsní štíty místních benzínových pump,
případně na cenovky v obchodech, dále třeba na vyúčtování
energií a v neposlední řadě na podnikové a firemní rozpočty. Je
to spíše neveselé čtení, a pokud tedy bude vše pokračovat tak,
jak zatím pokračuje, nemůžeme čekat zázraky.

P
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amětníky slyším říkat „dobře
už bylo“, a když se podívám
na o hodně mladší ročníky, tak je
mi jich vcelku líto. Co bude dál?
Obávám se, že to neví nikdo
z těch obyčejných, kteří se stali
obětí velmocenských her. V každém případě asi není dobře aktuálně moc rozhazovat, rodinný
rozpočet spíše přiškrtit a tak
nějak vyčkávat. Rozhodně se pak
držet myšlenky, že nikdo shora
nám nepomůže, je nutné spoléhat
hlavně na sebe. A pokud chcete monitorovat nálady obyvatel,
mrkněte na sociální sítě, opravdu
veselo tam moc není. Smutné je to,
že jsou zase diskutující rozděleni
na znepřátelené tábory, a to tak,
že velmi radikální. Dokonce se to
již hemží trestními oznámeními
a policejním zasahováním. To je již
úplně špatně.
de jsem mírným optimistou,
tak to v oblasti městské do-
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PROSTĚJOV Aktuální rekonstrukce dálniční estakády je v plném proudu, a když
se něco dělá, tak většinou létají třísky.
V případě středeční dopravní nehody
však tentokrát létal přímo beton! Právě
jeho kousek spadl z estakády na auto, jehož řidička projížděla pod nadjezdem...
Minulou středu 20. dubna ráno jela řidička
s osobním vozidlem v Prostějově po Vrahovické ulici. A měla bohužel pořádný kus smůly. Ale také štěstí v neštěstí... „Při projíždění
pod estakádou jí na přední část vozidla spadl
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kousek betonu, který se dostal přes dřevěnou
zábranu chránící estakádu při probíhajících
stavebních pracích v její v horní části. Při tomto došlo k poškození vozidla a vznikla na něm
předběžná škoda za patnáct tisíc korun,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

a školek, kde se mluví a vyučuje řečí,
které nerozumí. A že si pro své rodiny
nepřály do nového roku nic lepšího
než pět tisíc korun od českého státu?
Bohužel i takoví lidé mezi námi žijí.
Nápadně často přitom bývají osamocení, zadlužení a nešťastní. Měli
bychom jim coby „našincům“ pomáhat? Určitě ne! Byla by to totiž naprostá ztráta času i peněz. Jim zkrátka
pomoci dávno není. Pro ně je škoda
snad i toho základního vzdělání, které
u nás mohli získat, aniž by jim na školu padaly bomby.
Přitom už při zahájení „speciální operace“ bylo jasné, že Rusko tuto válku
morálně prohrálo. A to navzdory faktu, že se počítalo s tím, že Ukrajinu
rychle obsadí a do čele země dosadí
vlastního loutkového prezidenta. Jen-

Policisté na místě jednali také se zástupci
firmy provádějící rekonstrukci estakády.
„Přivolán byl stavbyvedoucí, který se ihned
postaral o zabezpečení stavby, zjednal okamžitou nápravu a postaral se o úklid komunikace,“ uvedla mluvčí krajské policie s tím,
že událost je nadále v šetření.
(mik)

PROSTĚJOV
Prostějovští radní pokračují ve
snaze vybudovat v jižní
části města takzvaný zelený prstenec. Zastupitelé budou rozhodovat
o jejich doporučení na
další v řadě výkupů pozemků pro vznik prstence. Za pozemek o výměře
zhruba 2 325 metrů čtverečních by město mělo
zaplatit kupní cenu 1,16
milionu korun.
Zelená bariéra na jihu města má chránit jeho obyvatele před prachem a znečištěním. Problematika výkupu
pozemků pro vytvoření
rozsáhlého pásu zeleně se
řeší již od ledna 2019. Na
dané území je také zpraco-

vána územní studie, podle
které je rozloha řešené plochy 12 hektarů. Výkupy by
zde měly probíhat ve třech
etapách.
„Oslovujeme
všechny
vlastníky pozemků a průběžně získáváme jejich
stanoviska,“ uvedl první
náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko) a dodal, že u některých pozemků je třeba kalkulovat s tím,
že v současnosti jsou zemědělsky obhospodařovány
nebo se na nich nachází
kabelové vedení vysokého
napětí včetně jeho ochranného pásma. „I s těmito
skutečnostmi je třeba při
výkupech počítat,“ uvědomuje si Pospíšil.
(mik)

že se ukázalo, že ruští vojáci dokonale zabloudili ve lžích svých generálů
i svého prezidenta. Demoralizovaná
armáda se fakticky sama zesměšnila.
Jenže tato tragikomedie stála spoustu
lidských životů a způsobila obrovské
množství rodinných slz. A rozhodně
není u konce.
Rusko jako národ mělo už během
vojenských manévrů a ostré rétoriky svého „vůdce“ jedinou šanci, jak
v tomto konfliktu zvítězit a vyhnout
se hanebné ostudě. Odstranit své
zdivočelé vedení a místo nesmyslného okupování cizího území začít
u sebe doma budovat něco pozitivního, co by tuto stále zaostalou zemi
dokázalo trvaleji pozvednout. Jenže
tuto šanci propáslo. Následky nyní
pocítí i ti, kteří za příčiny nastalého

stavu nemohou a nesouhlasí s ním.
Nelze přitom přehlédnout fakt, že
navzdory mrtvolám vojáků i civilistů
povalujících se po ulicích ukrajinských měst popularita masového
vraha a válečného zločince Vladimíra
Putina v Rusku paradoxně narostla.
Co si o tom myslet? Můžeme pro to
hledat ospravedlnění v mistrné propagandě, strachu či prostě v hlouposti
podstatné části ruského národa?
Pokud ovšem všichni tito Rusové
svoji válku už dávno prohráli, pak
o nás všech se rozhodně nedá říci, že
bychom cokoliv vyhráli. Někteří z nás
určitě ano. Řeč je o těch, kteří dokázaSE, SÁZENÍ
li,HLA
že jsou
účinně pomáhat
STE připraveni
potřebným
že -E
tento postoj je trvalý
32.5aAĆ8
,H2Ãķpomíjejících
a nezávislý
%E'rychle
NAna
S0Đ5E0Jde
pocitech.
o ty, kteří poskytli nejen

pomoc, ale často i azyl uprchlíkům utíkajícím před válkou, zároveň jim stále
pomáhají, aby se co nejrychleji postavili na vlastní nohy. A že tato snaha
u příchozích uprchlíků nepochybně je,
můžeme vidět všude kolem nás.
Jsou tu pak mezi námi ovšem ti
druzí, kteří prostřednictvím nejrůznějších nesmyslů šíří nepochopitelnou závist a dávají na odiv jen
své ustrašené sobectví. Není jich
úplně mnoho, ale o to více jsou
slyšet. Neměli bychom zapomínat,
že také oni mají na svoje názory
i svou hloupost svaté právo. Ještě
důležitější je však mít na paměti, že
pokud by právě tito lidé u nás někdy
v budoucnu zvítězili, pak jsme jako
civilizace založená na určitých hodnotách definitivně skončili.

Chcete si opět
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PŮVODNÍ
zpravodajství

K

pravy. Přestože jsme se všichni
děsili, jak bude po všech možných
uzávěrách doprava ve městě kolabovat, tak tomu tak není. Zdá se,
že jsme se asi již naučili reagovat na
dopravní změny, což je dobře. Rád
bych zopakoval, že rekonstrukce
podporuji, protože se domnívám,
že peníze na ně přišly na dlouhou
dobu naposled. Buďme rádi, že se
radnice nelekla a šla do toho teď
a naplno. Myslím si, že aktuální
omezení přežijeme a výsledkem
bude dlouhodobé vyřešení hned
několika neuralgických dopravních bodů.
teď se vracím k financím.
Byl konečně schválen státní
rozpočet, což je sice pozitivum,
horší je, co přináší obcím a subjektům, ať už jsou jakékoliv. Na
první pohled je jasné, že to
bude zase o šetření, tak bude
asi dobré, obzvláště ve volebním roce, si pročíst programy

A

jednotlivých politických subjektů velmi pozorně, abychom
viděli, kdo to myslí vážně jako
řádný hospodář a kdo chce jen
megalomansky podlézat voličstvu. Je třeba si uvědomit, že po
zaplacení mandatorních výdajů
toho mnoho nezůstane, a je třeba si stanovit priority, které jsou
reálné, hlavně pak prospěšné občanům. Chceme město krásnější,
ale nemůžeme mít všechno, je třeba potěšit co nejširší občanskou
základnu, takže projekty pro pár
vyvolených, se kterými někteří
soustavně operují, opravdu realizovat nelze, obzvláště když něco
podobného nestojí ani v jiných
městech. Dosaďte si za to dle
uvážení, co chcete, pokud trochu
sledujete rétoriku na zastupitelstvu, ale myslím, že ti soudnější
tuší. Věřím, že městský rozpočet
bude udržen a podaří se ze státu
ještě něco „vydyndat“, jak se říká,
a bude možné si něco málo dovolit navíc. Chci tomu věřit a jsem
mírným optimistou.
na závěr zabrousím trochu
výš. Je o mně známo, že jsem
veřejně prezentoval, že každá vláda má právo na sto dní hájení, aby
ukázala, co umí, a držel jsem se
toho. Sto dní je ovšem pryč. A? No
upřímně stačí na toto téma zavést
debatu s okolím a hodnocení zrov-

A

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
na dobře nevyznívá, a to ještě používám diplomatickou květomluvu.
Nečekal jsem to, ale musím se
určité části vlády zastat. Je v ní
jeden tradiční subjekt, který
má s vládnutím nemalé zkušenosti, bohužel není sám. Okolo
něj vidím amatérismus, papalášství, aroganci moci. Je mi to líto
a i onoho tradičního subjektu,
že se tak zapletl. Snad se poučí.
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Prostějov (red) – Pro občany Prostějova, které aktivně zajímá budoucí
rozvoj města ve výhledu až do roku
2035, město Prostějov připravilo
projednání rozpracovaného dokumentu – Nového strategického
plánu. Veřejnosti bude představena
analytická část a koncept návrhové části včetně vize a hlavních cílů.
Bude se jednat o první ze dvou veřejných projednání. „Součástí strategického plánu je i Plán udržitelné
městské mobility, který se zaměřuje
především na oblast dopravy a veřejných prostranství v Prostějově. Dále
bude představen záměr na zpracování takzvané Adaptační strategie, která by měla obsahovat opatření reagující na změnu klimatu v podmínkách
našeho města,“ uvedl primátor Prostějova František Jura (ANO 2011).
O všech těchto dokumentech bude
možné se dozvědět na setkání, které
se bude konat ve čtvrtek 28. dubna
od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve dvoře radnice na náměstí T. G.
Masaryka.
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Sčítání dopravy
Olomouckou ulicí ale projede
stále víc vozidel, tvoří se kolony

25. dubna 2022
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Diskotéky jen do pùlnoci. Proè ne?
Pokud magistrát skutečně hodlá restriktivně omezit provozní dobu diskoték
v Moravě, pak je to jedině dobře. Není sice zrovna šťastné, když město zasahuje
do podnikání a snaží se ho někomu omezit. Ovšem v tomto případě se snad jedná o jediné možné řešení, jak vymazat problém, který se v Olomoucké, Lužické
a dalších ulicích v těsném sousedství diskoklubu děje spoustu let. Nepřál bych nikomu, aby zažil něco podobného, co tady léta prožíváme během sobotních a nedělních nocí a rán. Pokud majitel Diskoklubu Morava chce pořádat diskotéky, tak
má k tomu možnosti od odpoledních hodin a pouze do půlnoci. Nikoliv do tří
nebo do čtyř do rána. To by bylo možné jen v případě, když by měl provozovnu
někde na okraji města, nikoliv však v jeho centru. Milan Dostálek, Prostějov

To se nám nevyplatí
Pokud vím, tak roušky nebo respirátory jsou i nadále povinné v autobusech a vlacích. Moje zkušenosti jsou ale záporné, neboť drtivá
většina lidí na to úplně kašle. Jezdím denně brzo ráno autobusem ze
sídliště Hloučela na nádraží a odtud vlakem do Olomouce do práce.
V autobuse MHD má nasazený respirátor maximálně polovina cestujících a překvapuje mě, že i mnozí řidiči nejdou lidem příkladem a jezdí
bez ochrany dýchacích cest. A ve vlaku? Tak tam nemá respirátor na
obličeji vůbec nikdo! Myslím si, že tato neopatrnost se nám nevyplatí
a brzy zase budeme číst v novinách, jak se počet nakažených zase neúměrně zvyšuje. My jsme prostě nepoučitelní! Jiří Láníček, Prostějov

22041910649
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Politické strany, hnutí a koalice v Prostìjovì
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PROSTĚJOV Skoro přesně za pět měsíců se opět otevřou volební místnosti. A Prostějované budou mít po
čtyřech letech opět možnost zvolit si strany, hnutí
a konkrétní osobnosti, které město povedou v dalším
volebním období. Prezident České republiky Miloš
Zeman určil termín komunálních a z části i senátních
voleb na pátek 23. a sobotu 24. září 2022.
Co to znamená? Večerník provedl vůbec první sondu
do aktuálního dění na prostějovské politické scéně.
Předsedové stran a hnutí nebo jejich současní lídři potvrdili, že uvnitř všech politických subjektů zastoupených v současném Zastupitelstvu statutárního města
Prostějova probíhají již první přípravy na komunální
volby. Podle našeho zjištění se pracuje na podobě kandidátních listin a již vypukla předvolební kampaň. V tuto chvíli je ovšem u drtivé většiny stran či hnutí ještě
nejasné, kdo je do voleb povede. Nikdo zatím svého
lídra oficiálně neprozradil. Jde o ticho před bouří? To
ticho bude ale trvat maximálně do úterý 19. července
do 16.00 hodin, kdy je konec lhůty pro podání kandidátních listin.

EXLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal KADLEC

otázky pro ženu,
co se změnila...
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Pět měsíců mají politické strany
a hnutí v Prostějově na to, aby zapracovaly na svých programech, sestavily pro ně tu nejvhodnější kandidátní listinu a hlavně se během
tohoto období „popraly“ o přízeň
voličů. Ano, komunální volby jsou
na programu v pátek 23. a sobotu
24. září tohoto roku. Jak Večerník
zjistil, většina stran a hnutí působících v současném nejvyšším politickém orgánu města má o svých
lídrech již jasno, přestože je před
novináři stále tají. Osobnosti, které
je povedou do komunálních voleb,
se u většiny z nich sice dají odhadnout, ale nepředbíhejme. Voliči se
jejich jména včas dozvědí.
Velkou neznámou zatím zůstává počet
politických subjektů, které v zářijo-

vých volbách budou bojovat o přízeň
prostějovských voličů. Večerník v prvním průzkumu oslovil zástupce těch
stran a hnutí, jež jsou aktuálně zastoupeny v prostějovském zastupitelstvu.
A těch je devět, navíc na posledním zasedání tohoto nejvyššího politického
orgánu města Prostějova založili svůj
vlastní klub Piráti, kteří se tak „trhají“
od stávající koalice hnutí Na rovinu!.
Jen pro zajímavost připomeňme, že
v posledních komunálních volbách
v Prostějově zvítězilo hnutí ANO
s volebním výsledkem 18,18 % hlasu.
Druhé v pořadí skončilo hnutí Na
rovinu! s 15,94 % hlasu a stalo se tak
později nejsilnějším opozičním subjektem. Třetí skončilo PéVéčko (12,92
%), dále ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějova (11,85 %), ČSSD

(11,23 %), Změna pro Prostějov
(8,43 %), KSČM (7,42 %) SPD (7,33
%) a do zastupitelstva se ještě dostala
KDU-ČSL (6,43 %).
Otázkou je, zda se nyní po čtyřech
letech nějakým zásadním způsobem
změní vedení města. Podle Večerníku
se ale žádné zemětřesení na radnici
očekávat nedá, naopak. Za současnou radniční koalicí jsou vidět velké
výsledky a napovídají tomu i ohlasy
běžných občanů. „Za poslední dobu
se toho v Prostějově změnilo opravdu
hodně a drtivá většina věcí se povedla.
Je vidět, že vedení je kompetentní a ví,
co dělá. Pro mě osobně není co měnit,
jen se rozhoduji, jestli dám hlas hnutí
ANO, nebo PéVéčku,“ svěřil se Večerníku Jiří Bořil z Prostějova. „Práce
primátora i jeho náměstků se mi líbí,
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obzvláště pánové Jura a Pospíšil nebo
paní Sokolová jsou vidět a jsou za nimi
patrné výsledky. Takové pány, jakou
jsou Matyášek, Ošťádal nebo Švec,
slyším jen křičet a kritizovat, ale ještě
jsem neslyšela, že by pro město vůbec
něco navrhli nebo přímo udělali,“ podotkla zase Blanka Dvořáková z Prostějova.
Redakce Večerníku bude pochopitelně i nadále sledovat přípravy
všech politických uskupení v Prostějově na podzimní komunální volby, i jejich samotný průběh.

ƔƔ Paní Doležalová, jak se po
PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili
jsme vaše přání?
„Po proměně se cítím skvěle, je to
dobrá motivace, jak se v padesáti oblékat, líčit a samozřejmě česat, barvit,
stříhat, abych vypadala mladší a cítila
se zase dobře i třeba s trochou zdravého sebevědomí. Připadala jsem si jako
‚popelka‘, která se nechává hýčkat...“
(smích)
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce
překvapilo?
„Ochota, vstřícnost a skvělá nálada
celého dne. Ráno mě přivítala paní
redaktorka Večerníku. Navodila pozitivní náladu, vše pak šlo jako po
másle. Navštívili jsme nejprve oční
optiku, prodejnu s oblečením, kosmetické služby a kadeřnictví. Všude
se o mě krásně starali a podali i užitečné a motivující poradenství.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
5QWéCUPÚRTXPÊP¾O÷UVGMRTKO¾VQTC,KąÊ a známí?
2QURÊwKNJQFN¾2Æ8ÆéMQLKåRQVąGVÊ\CUG „Setkala jsem se s pozitivními ohlasy,
DQWRąKXÆUVFQTCFPKéPÊMQCNKEG
ale i s negativním názorem, ovšem na
2TQUV÷LQXUMÆ RQNKVKEMÆ UVTCP[ C JPWVÊ
RQVXTFKN[LKåRTXPÊRąÊRTCX[PCMQOWP¾NPÊ
XQND[MF[XQNKéKX\¾ąÊTQ\JQFPQWQXG
FGPÊO÷UVCPCFCNwÊéV[ąKTQM[

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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EXGHRSĚW$OHä0DW\iäHN

$12QHPŢæHPtWMLQp Hnutí Na rovinu!, tedy koalice stran Piráti, STAN, TOP 09 a Zelení, získalo v kovolbách v roce 2018 od voličů jen o 2,24 procenta méně hlasů než
FtOHQHæREKDMREXYtWĚ]VWYt munálních
vítězné ANO 2021 a stalo se tak v následujících čtyřech letech nejsilnější opoziční

stranou v prostějovském zastupitelstvu. V letošních „komunálkách“ se už o přízeň
voličů budou ucházet bez Pirátů, ale se staronovým lídrem. „Naše koalice jde do
komunálních voleb pod dobře zavedenou značkou Na rovinu! (STAN, TOP 09
a Zelení). O lídrovi máme jasno, na tomto místě kandidátky budu opět kandidovat já. Další místa kandidátní listiny dosud projednáváme. O výsledcích budeme
veřejnost informovat,“ odpověděl na dotaz Večerníku Aleš Matyášek, stávající lídr
hnutí Na rovinu! v Prostějově. Také v rámci tohoto hnutí už probíhají přípravy na
blížící se komunální volby 2022. „Jako zodpovědná strana pochopitelně již delší
dobu připravujeme naši předvolební kampaň. Asi neočekáváte, že vám přesně vyjmenuji, jak budeme postupovat a jakou zvolíme strategii. Určitě využijeme i vaše
noviny a snad tato spolupráce dopadne lépe než v minulé volební kampani. Naše
aktivity budou cíleně zaměřené na všechny naše spoluobčany, kteří viděli naši
práci v tomto období, kteří se na nás obracejí s neřešenými problémy a jejichž důvěru cítíme stále silněji. Osobně chci spolupracovat se všemi, kteří to s naším městem myslí dobře. Je mi jedno, zda sedí v radě, či nikoli. Mým cílem je jít dopředu
a ukončit přešlapování. Nebráním se proto žádnému rozumnému návrhu, ať jej
podá kdokoli. Problémy chci řešit věcně. Kritiku dovedu přijmout a vidím ji jako
příležitost k rozvoji. Od všech zvolených zastupitelů očekávám konkrétní práci,“
zdůrazňuje Matyášek s tím, že Večerníku předeslal i cíle, s jakými hnutí Na rovinu!
bude vstupovat do komunálních voleb v Prostějově. „V současné době připravujeme finalizaci programových cílů, které chceme bezprostředně po volbách začít realizovat.
V řadě z nich se budeme určitě překrývat
s ostatními stranami. Nechceme ale občanům
města slibovat nemožné, především vzhledem k současné složité situaci, a to hospodářsky i politicky. Nicméně téma rekonstrukce
Společenského domu, péči o stávající a rozšíření další zeleně, zejména koridor Hloučela
a jižní zelený pás, nebo výstavbu parkovacího
domu po „sodovkárně“ včetně rezidenčního parkování budeme určitě prosazovat. Stejně tak je v našem programu zodpovědný přístup k nastartování a rozvoji
celé sociální oblasti, která je doposud v našem městě ‚popelkou‘ a kterou je nutné
konečně začít řešit. Důležitý je pro nás spravedlivý a transparentní systém dotací
v oblasti školství, sportu a kultury. Chceme konečně systémově řešit odpadové
hospodářství i otázku hospodaření s vodou. Složitá politická situace na Ukrajině
nás vede k tomu, abychom komplexně řešili doposud celé zanedbávané krizové
řízení našeho města. Nevyhneme se revizi finančního hospodaření města, kdy se
za stávajícího vedení města deficitní rozpočet pravidelně přehoupne zázrakem
v pompézní výsledek. Svědčí to o nepříliš efektivním využití prostředků, které
plynou do rozpočtu města z kapes občanů a firem. To jsou hlavní, ale ne jediné
cíle našeho programu. Vycházejí z reality a ze znalosti oprávněných požadavků
a potřeb našich Prostějovanů a Prostějovanek,“ uvedl Aleš Matyášek.

NURNEDUYHQÉVWÔÉK½QÉDVW\OLQJ

Hnutí PéVéčko se již ustálilo na prostějovské
politické scéně a už druhé volební období
působí v radniční koalici. Lídr hnutí a současný první náměstek primátora Jiří Pospíšil
Večerníku zatím stručně potvrdil, že ani
v komunálních volbách 2022 nebude mít

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
PéVéčko jiné cíle.
„Na letošní komunální volby se připravujeme už od začátku roku. Plánujeme volební kampaň a celkovou prezentaci našeho hnutí. Máme připraveno pětatřicet kvalitních kandidátů.
Pořadí připravujeme. Naši voliči se jména kandidátů určitě brzy dozvědí,“ uvedl Jiří Pospíšil,
kterého se Večerník zeptal, na jaká témata chce PéVéčko cílit v předvolební kampani. „Odpověď na tuto otázku si také ještě nechám pro sebe. V tuto chvíli je ještě na zveřejnění našich
témat příliš brzy,“ odmítl být konkrétní Pospíšil, který však o cílech svého hnutí v podzimních komunálních volbách má naprosto jasno. „Chtěli bychom minimálně obhájit počet
mandátů v zastupitelstvu a být součástí budoucí koalice,“ řekl.

NURNRGKDOHQÉDIRWRJUDIRY½QÉ

5QWéCUPÚRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTC #01 RQXCåWLGéV[ąNGVÆRčUQDGPÊJPWVÊXGXGFGPÊ
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Zcela jistě nebudeme přehánět tvrzením, že k favoritům bude v podzimních komunálních volbách patřit
hnutí ANO 2011. V současnosti
nejsilnější politický subjekt v prostějovském zastupitelstvu v čele
s primátorem Františkem Jurou si
ani nemůže klást jiné cíle než obhajobu vítězství z roku 2018. „Už řadu měsíců pracujeme na programu pro komunální volby v září 2022. Vyhodnocujeme plnění minulého programu i programového prohlášení celé Rady
města Prostějova. Posuzujeme, co se nám podařilo splnit zcela a co třeba
jen částečně. Zatím mám z hodnocení aktuálního volebního období velmi
dobrý pocit. V klíčových bodech se nám dařilo. V některých případech se
nám do cesty postavily objektivní překážky, ale to neznamená, že bychom
na své priority rezignovali. Spíše jsme museli změnit harmonogram příprav
nebo zvolit jiné řešení,“ uvedl pro Večerník František Jura, primátor Prostějova a očekávaný lídr kandidátky hnutí ANO i pro letošní komunální volby.
Ale nepředbíhejme, ostatně Jura nechce prozatím o konkrétních jménech
hovořit. „Kandidátka prozatím není schválena, takže by nebylo korektní
konkrétní jména uvádět. Za sebe mohu říct, že usiluji o podporu našich
členů a rád bych ve své práci pokračoval. Podobný postoj vidím i u svých
kolegů, kteří dostali důvěru voličů na kandidátní listině hnutí ANO 2011
a pracují se mnou v městské samosprávě,“ podotkl František Jura s tím, že
on i celé prostějovské hnutí ANO se už na komunální volby pilně připravují. „Přípravy na kampaň se už samozřejmě rozběhly. Dlouhodobě chceme
z Prostějova město pro všechny generace a naše kampaň tomu bude odpovídat. Žádné důležité téma nezůstane stranou. Českou republiku čekají
složité časy a my chceme, aby je naši občané zvládli co nejlépe. V uplynulých letech jsme ukázali, že umíme podat pomocnou ruku každému, kdo to
potřebuje. V pandemii jsme se postavili za všechny naše lidi a stejně jsme
připraveni řešit každý další problém,“ garantuje primátor František Jura,
který Večerníku potvrdil, že hnutí ANO v Prostějově má ty nejvyšší ambice. „Jako vítěz minulých voleb samozřejmě nemůžeme mít jinou ambici
než vyhrát. Naše kandidátka byla lídrem současné úspěšné radniční koalice
a uspěla i v mimořádně složitém období covidu. Prostějov byl vzorem dalším městům ve zvládání pandemie, opakovaně jsme zvítězili v hodnocení
odborníků. Ať už jde například o vítězství v soutěži Město pro byznys nebo
zisk titulu Přívětivý úřad, nemáme se za co stydět. Takže do voleb jdeme se
vztyčenou hlavou a s vědomím, že máme našim občanům co nabídnout,“
uzavřel prozatím František Jura.

1DGDOvÉIRWRJUDILHDYLGHRVHPÕzHWH

2'6SŢMGHY3URVWĚMRYĚGRYROHE
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Občanská demokratická strana si v poslední
dekádě neustále vylepšuje své pozice jak na
celostátní úrovni, tak i v té komunální. Jak se
ale Večerník dozvěděl, prostějovská ODS
vstoupí do komunálních voleb stejně jako
2ąGFUGFCQDNCUVPÊJQUFTWåGPÊ2GVT5QMQN před čtyřmi lety s nezávislými osobnostmi
O¾\CEÊNRQUÊNKVRQ\KEG1&5CPG\¾XKU města Prostějova a nikoliv v rámci celostátní
NÚEJQUQDPQUVÊO÷UVC2TQUV÷LQXCXGXG koalice SPOLU, jež zvítězila v parlamentních
FGPÊO÷UVC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW volbách. „Měli jsme zájem o vytvoření prostějovské verze koalice Spolu, která se tak osvědčila v celostátních sněmovních volbách. Tato
naše představa se však setkala s jiným názorem prostějovské TOP 09, která nám sdělila, že takto
spolupracovat nechce. Respektujeme toto rozhodnutí. Na druhou stranu platí, že jsme minule
kandidovali jako ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova a dokázali jsme uspět. S nezávislými osobnostmi už jsme domluveni na pokračování spolupráce, ale o definitivní podobě kandidátky teprve rozhodne místní sněm ODS,“ sdělil Večerníku Petr Sokol, předseda oblastního
sdružení ODS v Prostějově. „Už od začátku roku pracujeme na přípravě horké fáze kampaně,
oslovujeme možné kandidáty a rozpracováváme náš program pro další volby,“ popsal stručně
aktuální stav příprav „modrých ptáků“ Sokol, jenž však také nechtěl být konkrétní při představení lídrů tohoto politického subjektu, kteří ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova povedou
do podzimních komunálních voleb. „Jsme demokratická strana, kde o přesném složení kandidátky rozhodují členové na místním sněmu. Ten se bude teprve konat. Osobně předpokládám,
že se o místa v první trojici budou ucházet naši úspěšní politici z vedení města – náměstkyně
Milada Sokolová a radní Tomáš Blumenstein. Podařilo se nám na naši kandidátku získat i celou
řadu nezávislých osobností, za které mluví jejich prostějovský životní příběh. Dáme určitě prostor také mladým lidem s energií a nápady,“ předeslal muž, který vzápětí přiblížil cíle své strany
v předvolební kampani. „My jsme začali komunikovat s Prostějovankami a Prostějovany o naší
práci pro Prostějov okamžitě po minulých komunálních volbách. V rytmu, který jiné strany mají
až těsně před volbami v krátké kampani, naši politici pracují po celé čtyřleté období. V horké fázi
kampaně budeme chtít zdůraznit, co všechno se našim zástupcům na radnici podařilo splnit,
a chceme přijít s konkrétním a kontrolovatelným plánem rozvoje našeho města na další čtyři
roky i delší období,“ uvedl šéf prostějovské ODS, kterého se Večerník ještě zeptal, jaké cíle má
ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova v „komunálkách“ na podzim 2022. „Rádi bychom
#NGw/CV[¾wGMDWFGQR÷VNÊFTGOJPWVÊ0CTQXKPWRTQMQOWP¾NPÊXQND[XTQEG ve volbách posílili, abychom získali větší podporu pro naši představu o fungování Prostějova

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW jako moderního a otevřeného města,“ pronesl Petr Sokol.

to má každý právo. Já se extravagance
nebojím, někdo na to možná není
zvyklý, ale já jsem potřebovala pořádnou změnu. Důležité je, co si myslím
já a jak se cítím, hlavně co to se mnou
vnitřně udělalo, ty krásné pocity mi
už nikdo nevezme.“ (úsměv)
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
Večerníku?
„Holky, nebojte se vyzkoušet PROMĚNU IMAGE, prožijete skvělý
den v dobré náladě, motivující poradenství, získáte novou image, ale i velký zážitek, který se běžně asi nestává.
Postará se o vás velmi milá paní redaktorka, která mě doprovázela celou
proměnou a navodila super den, kdy
jsme se i moc nasmály. Na závěr se
budete cítit jako VIP celebrita a můžete si také vyzkoušet i modeling, kdy
budete nafocené a natočené mladým
a velmi šikovným fotografem. Není se
opravdu čeho bát. Pokud byste chtěly
prožít úžasný den a relax, vřele všem
doporučuji, protože na tento den nikdy nezapomenete.“

Dana
Doleželová
3$571(ą,352-(.78

3520÷1<
Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém. To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem. K dispozici vám bude kvalitní vlasová kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed head,
Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.
Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád fotí
přírodu a nejrůznější
akce. Na Proměně
se částečně podílel
již delší dobu a nyní
dostal prostor pro
vlastní iniciativu v tomto projektu.

Prostějovská pobočka H&M, kterou
najdete ve Zlaté bráně, vám nabídne
módu pro ženy, muže, teenagery
a děti. K dostání jsou nejnovější trendy.
V současné době zde naleznete
podzimní a zimní kolekci, kde si přijde
.20(17Éì3$7521.<
na své opravdu každý. Různé styly
352-(.783520ħ1<
zaručují, že zde perfektně najdete ten
vlastní. Svetry, bundy, kabáty, džíny,
„Přes to, co všechno má paní Dana za sebou, tak neztrácí pozitivní energii, vervu, boty, ale i spodní prádlo. V H&M se
která je jí tak vlastní, a také naději. Mohla by jít příkladem mnohým z nás. Zvlád- zkrátka oblečete od hlavy až k patě.
la nelehké životní úděly, a i tak si dovede zachovat potřebnou sílu a úsměv. V tom
tkví její síla osobnosti, to byste museli vnímat a poznat naživo. Jak zde často říkám, některé věci nelze skutečně popsat, ale musí se zažít. Jsem ráda, že PROMĚNOU IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku paní Dana prošla, protože
si ji skutečně zasloužila. Doufám, že jí nová vizáž dodala na další síle a radosti
do života. Po proměně vypadala opravdu fantasticky, což z ní plně vyzařovalo. Optiku Wagner můžete navštívit v síJako celý tým jsme z ní měli radost a budeme rádi, pokud si svou proměnu udrží dle prodejny náměstí E. Husserla 19
i nadále. K tomu, abychom se cítili dobře, stačí někdy skutečně málo. A my jsme
v Prostějově, které najdete v budově
tu z toho důvodu, abychom vám všem, kteří to potřebujete, pomohli tak, jak je to
v našich silách. Srdečně děkuji všem, kteří se na dubnové PROMĚNĚ IMAGE „tria“ v prvním patře vedle někdejšího
podíleli a mohli splnit další sen, bez vás by to nešlo. Na závěr bych vás ráda vy- OD Prior. Připravena je zde široká nazvala, přihlaste se do dalšího dílu naší PROMĚNY IMAGE, pomůžete si tak bídka kvalitních brýlí a kontaktních
k lepším zítřkům. Čeká vás zážitek na celý život. Za celý tým Aneta Křížová, čoček. K dispozici je také vyšetření
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni. Cílem
Èekáme na
Optiky Wagner je naprostá spokoVOHÄQ\zHQ
\DOH
jenost našich zákazníků. O váš zrak se
LPXzH
postará osobně majitel Radek Wagner
a páry!
a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
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Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE napsal již čtvrtý díl
letošního roku a všichni tak s novou touhou vyhlížíme ke květnovému
klání, které nese přívlastek májové. Hlaste se tak a sledujete tištěná vydání i naše internetové stránky, průběžně budete kontaktování.
Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči.
A my se o ně postaráme přímo královsky!

Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní
profesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, kosmetické líčení, výběr nového šatníku v outletové prodejně RV Fashion, brýle zvolíme v Optice
Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit,
naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: redakce@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte
„PŘIHLÁŠKA PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč
bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 15. května 2022.

Kadeřnický a kosmetický salón
Naisy najdete v ulici Blahoslavova
8 v Prostějově. Filozofií salónu je
provádět komplexní služby na nejvyšší
úrovni v příjemném prostředí, a navíc
za ceny, které si může dopřát každá
žena. Kromě kadeřnictví a kosmetiky nabízí také manikúru, pedikúru
a masáže. Naisy pro své zákazníky
mimo jiné pravidelně pořádá sezónní
nabídky a snaží se nabízet vždy něco
navíc. V kadeřnictví pracují s proslulou
značkou L’oreal Professionel a luxusní
péčí Kérastase. V oblasti kosmetiky pak
s profesionální řadou kosmetických
přípravků Janssen.
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Texty
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Aneta
KŘÍŽOVÁ
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„Extravagance se nebojím!“
PROMÌNY
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Foto
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Dubnová PROMĚNA IMAGE se nesla v aprílovém duchu, alespoň co se počasí týče. Chvíli byla zima, chvíli horko, ale ani
to nikoho z týmu expertů neodradilo od cesty za krásným cílem, a to novou podobou naší další vítězky. Jak je již známo,
již sedmé jaro v pořadí můžete pravidelně sledovat změny
vizáže v režii PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které provádíme
v této podobě jako jediní široko daleko. Cílem není jen pouhá
změna vzhledu, ale vnitřní rozkvět každého, protože k čemu
proměna vzhledu, když v duši chybí sluníčko, radost a motivace. A to je právě jeden z důvodů, proč vůbec celý seriál běží už
neuvěřitelných 7 let. Náš projekt je jedinečný i tím, že se do něj
hlásí zájemci z celé republiky i ze Slovenska. Na svůj velký den
s Večerníkem vzpomínají již tři dámy ze Slovenska, v minulosti
dosáhla sláva projektu až hranic Prahy, Ostravy, Olomouce či
Vyškova, vědí o něm v Havířově či například na Bouzově. Třetí
dubnovou sobotu letopočtu 2022 se konalo již 69. pokračování seriálu, které přineslo rozzářené oči, šťastné a hřejivé pocity
a hlavně PROMĚNA IMAGE pomohla na pravém místě…
Dubnové klání ovládla Dana Doleželová, padesátiletá dáma z Prostějova. Paní
Danu jsme do PROMĚNY IMAGE
vybrali hlavně proto, že si to skutečně
zaslouží. Tato energická a veselá žena má
totiž za sebou náročné životní příběhy,
jako jeden z nich můžeme uvést to, že
úspěšně zvládla boj s rakovinou prsu.
Život se s ní však nemazlil ani v dalších
ohledech, ale vše vždy ustála jako pravá
bojovnice. A právě po těchto všech peripetiích se rozhodla přihlásit do seriálu
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
„Proměnu si přeji jako nový smysl
a start do života,“ svěřila se Dana Doleželová, která nám na sebe dále prozradila, že má dva syny, hodnou snachu,
čerstvého vnoučka a tříletou vnučku.
„Ve svém volném čase ráda peču, dělám dorty, pěstuji květinky, zeleninku
a dělám vše, co mě nadchne. Ráda také
o sebe pečuji, ale potřebuji získat nový
styl, už o tom dlouho přemýšlím, ale
sama to nezvládnu tak jako profesionálové,“ nechala se slyšet paní Dana. „Ničeho se nebojím, naopak se těším, co na

mě vymyslíte, nechci být usedlá,“ přidala
s úsměvem devětašedesátá vítězka seriálu PROMĚNA IMAGE.
A usedlá rozhodně nebyla. Dana Doležalová je velice energická a veselá, takže
jí perfektně seděl i mladistvější a extravagantnější styl. Jako první jsme se vydali
vybrat brýle do Optiky Wagner, poté
jsme šli do prodejny H&M, následně
do kosmetického a kadeřnického salónu Naisy a závěr patřil Vlassalonu. Celý
den probíhal v pohodové atmosféře,
paní Dana si vše užívala plnými doušky
a nutno říci, že role modelky jí šla dokonale. Sama nám prozradila, že si vždy
přála zkusit modelku, což si s námi
vyzkoušela. A co víc, dokonce se po
své proměně rozhodla přihlásit i do
pořadu v televizi, který se věnuje
úpravě vzhledu. Přejeme tedy paní
Daně hodně štěstí za další cestou ke splněným snům.
Zpět ale k právě proběhlé proměně. Vše
se odehrálo v sobotu 16. dubna od ranních do odpoledních hodin a dopadlo
to výborně.

PØED...

PO...

Pozitivně naladěni a s úsměvy na rtech se celý tým projektu PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vydal na
první zastávku, jíž byla Optika Wagner sídlící na náměstí E. Husserla. Zde se nás ujal tým Radka Wagnera. „Pro tuto proměnu jsme
zvolili spíše jemnější a jednodušší styl. Z dioptrických obrub jsme vybrali subtilní tmavě růžové kovové obruby s doplňky v rose
gold barvě a také obruby ze žlutého kovu s kombinací červené a černé barvy. Tento typ obrub působí mladistvě a velmi elegantně,“
prozradil majitel optiky. Daně Doležalové dále perfektně padly obruby značky Etnia Barcelona, které jsou typické svou barevností
a krásnými ženskými tvary. „My jsme sáhli po pastelových jemných barvách, které dokonale podtrhly celkový look. Posledním kouskem byly sluneční brýle značky Police, jsou jednoduché, ale zároveň nápadité a skvěle se hodí k letošní sezóně,“ zakončil výběr brýlí
Radek Wagner.

Přestože do komunálních voleb zbývá ještě necelých
pět měsíců, všechny politické subjekty v Prostějově
již pilně pracují na své předvolební kampani. Večerník v minulých dnech oslovil lídry nebo předsedy
všech devíti stran a hnutí, které jsou nyní součástí

NURNNRVPHWLNDDOÉÄHQÉ
Následně přišla na řadu část proměny, která je hlavně o hýčkání a líčení. O naši vítězku se skvěle postarala Jitka Měchurová
z kadeřnického a kosmetického salonu Naisy, který najdete v Blahoslavově ulici 8 v Prostějově. „Paní má velice hezkou pleť,
místy pigmentové skvrny, ale kdo je nemá v našem věku,“ pousmála se kosmetička Jitka Měchurová, načež se pustila do díla.
„Nejprve jsem nanesla podkladový krém a pak jsem se vrhla na líčení. Na oči jsem nanesla hnědé odstíny, do kterých jsem
zapustila zlatou barvu, která ji krásně rozjasnila a dodala šmrnc. Následně jsem provedla horní i spodní linky. Bylo potřeba
upravit obočí, které jsem zvýraznila a dodala potřebný tvar. Líčka jsem pak tónovala do podzimních barev, protože paní Dana
je spíše podzimní typ. Poté jsem použila pudr na fixaci, na rty dala konturku, čímž se je příjemně zvětšily. Rty jsem vyplnila
rtěnkou, opět v podzimním tónu. Celé líčení bylo tedy tón v tónu, což paní perfektně sedlo,“ popsala jednotlivé kroky kosmetička. „Na závěr jsem líčení zafixovala fixačním sprejem, aby vydrželo celý den. Zejména na léto je to perfektní pomůcka nebo
pro ženy, které se potí. Paní Dana po líčení nádherně prokoukla,“ dodala k popisu líčení Jitka Měchurová.

NURNEDUYHQÉVWÔÉK½QÉDVW\OLQJ
Vlassalon ve Fanderlíkově ulici byl hlavním vrcholem májového dílu PROMĚNY IMAGE. Zde probíhají veškerá vlasová kouzla
pod vedením majitelky Andrei Furiakové, která se na nás již těšila. „Vlasy paní Dany jsou jemné a krátce střižené, takže jsme střih pouze upravily, ale změnily barvu. Na podbarvení jsme zvolily módní fialovou, čímž jsme přidaly zároveň i na objemu od hlavy. Konce
jsme nechaly světlejší, nanesly jsme spíše studenější odstín blond,“ prozradila kadeřnice. „Co se týče střihu, tak jsme vlasy prostříhaly
a vytvořily trendový účes, který paní Daně dodal na šmrncu. Bylo fajn, že si sama řekla o extravaganci, která ale není pro každého,
nicméně jí perfektně sedí. Na styling je pak účes jednoduchý a rychlý, stačilo mírně provlnit na objem, roztřepat a vyčesat vlasy do
objemu a do výšky, aby ji to opticky protáhlo. Doma, pokud by nechtěla kulmovat, tak může vlasy jen po umytí vyfoukat, rozcuchat
směrem do výšky, zalakovat a je hotovo,“ dodala s úsměvem Andrea Furiaková.

NURNRGKDOHQÉDIRWRJUDIRY½QÉ
Dana Doležalová si celý den naprosto užívala, nechala se unášet příjemnou atmosférou a dokonale se vžila do své role „královny“, kdy měla za úkol jediné, a to nechat se hýčkat
i opečovávat. Během dne jsme se mockrát také nasmály, s paní Danou řeč a legrace rozhodně neváznou. Líčení a změna účesu probíhaly před zahaleným zrcadlem, takže ani
neměla tušení, co se s ní děje. Obavy neskrývala asi z ničeho, ba naopak se těšila, co nového pro ni vymyslíme a jak bude po změně vypadat. Jakmile byly všechny fáze změny
vizáže hotové, mohlo se přejít k vlastnímu odhalení nového vzhledu. A jak bylo zrcadlo odhaleno, neskrývala Dana Doležalová nadšení. Při samotném focení byste ji měli
vidět, bez nadsázky působila jako filmová hvězda...
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září a v sobotu 24. září bylo zjistit, v jaké fázi příprav
politici jsou a zda už nyní odhalí své lídry pro podzimní volby. Zástupce jednotlivých politických uskupení
oslovil Večerník v pořadí, v jakém skončila ve volbách
před čtyřmi lety.
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NURNREOHÄHQÉ
Říká se, že oděv vystihuje náladu a povahu člověka. Dana Doležalová je velice energická dáma, které by neseděla usedlá móda,
jejím přáním bylo naopak omladit a dodat nový styl oblékání. Tentokrát jsme tak zavítali do Zlaté brány do prodejny H&M, kde
najdeme nepřeberné množství aktuální trendů. „Velkým trendem je nyní prodloužená délka sak s dvouřadovým zapínáním, což
jsme nakombinovaly s šaty na ramínka v šikmém pruhu se stažením pod prsy. Dále jsme vybrali vzdušnou oranžovou tuniku
s oversize džískou kratšího střihu. Třetím outfitem pak byly pudrové šaty volnějšího střihu se šňůrkou na stažení. Tento střih je
skvělý, protože je vhodný i pro plnější postavy. I tyto šaty jsme doplnily džískou, která outfit omladila. Poslední volba padla na saténovou žíhanou volnější tuniku, jež působila elegantním dojmem, a navíc skvěle kamuflovala,“ popsala druhou část naší proměny
Lenka Hynková, vedoucí prodejny H&M v prostějovském obchodním centru Zlatá brána. „Všechny modely byly v kombinaci
s bílými teniskami a menší kabelkou. Paní Dana byla jako vyměněná, nový styl jí moc sluší,“ pochvalovala si.

Zastupitelstva statutárního města Prostějova, a také
Piráty, kteří se „trhli“ od koalice hnutí Na rovinu!
a v blížících se komunálních volbách se budou ucházet
o přízeň voličů samostatně. Cílem první sondy Večerníku před komunálními volbami konanými v pátek 23.

Sociální demokraté jsou na české
politické scéně v hluboké krizi,
což se odrazilo na podzim loňského roku v parlamentních volbách, po kterých se nedostali nad
pětiprocentní hranici zaručující
5QWéCUP¾ P¾O÷UVM[P÷ RTKO¾
VQTC #NGPC 4CwMQX¾ Wå PGDWFG účast v Poslanecké sněmovně.
LGFPKéMQW PC MCPFKF¾VEG è55& Zřejmě o holé přežití bude boRTQMQOWP¾NPÊXQND[X2TQUV÷LQX÷ jovat také prostějovská ČSSD,

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW přestože v komunálních volbách

v roce 2018 získala v Prostějově velmi solidních 11,23 procenta hlasů
voličů a stala se součástí radniční koalice. Jak jsme ale zjistili, prostějovská ČSSD před podzimními komunálními volbami oslabila o svoji současnou lídryni, náměstkyni Alenu Raškovou! „Myslím, že každý
člověk by měl umět odejít a já jsem přesvědčena, že čas odejít z pozice
lídra teď pro mě nastal. Samozřejmě i nadále budu ráda pracovat na
jiných pozicích jak pro sociální demokracii, tak pro občany Prostějova,“ uvedla doslova pro Večerník Alena Rašková, která by měla být
na kandidátní listě až na zadních místech. Na další otázky Večerníku
ohledně konkrétních jmen na kandidátce ČSSD i příprav „oranžo-

vých“ na komunální volby v Prostějově
odmítla odpovědět. „V tomto ostatním
vás zklamu. Nepovažuji za solidní mluvit o něčem, co neprošlo naší členskou
základnou,“ řekla jen velice stroze Alena
Rašková. Jak se ovšem z jiných zdrojů Večerník dozvěděl, prostějovskou
ČSSD má do komunálních voleb v září
2022 vést současný radní Pavel Holík! Ba co víc, chystá se jedno velké
překvapení v podobě comebacku velmi známého politika.

3LUiWLFKWĚMt]YtWĚ]LWDVHVWDYRYDWUDGQLÿQtNRDOLFL
Jak Večerník již informoval, na dubnovém
Důvodem samostatné kandidatury je skuzasedání Zastupitelstva statutárního městečnost, že všechny subjekty zastoupené
ta Prostějova ohlásili Piráti založení svého
v této koalici personálně posílily a jedna
vlastního politického klubu ve složení Petr
kandidátka by nebyla postačující pro umísKapounek a Petr Lysek. Piráti tak dali jasně
tění všech osobností, které bychom rádi
najevo, že se „trhli“ ze současné koalice hnuvyslali do volebního klání. Jako Piráti se
tí Na rovinu! a v blížících se komunálních volbách se hodlají o hlasy navíc chceme více zaměřit na problémy mladé generace a aktivní středvoličů ucházet samostatně. „Spolupráce s hnutím Na rovinu! byla celé ní generace, kterým se v našem městě stále nedostává dostatečné poobdobí bezproblémová a jsme připraveni v ní pokračovat i po volbách. zornosti,“ vysvětlil aktuální lídr prostějovských Pirátů Petr Kapounek

s tím, že Piráti lídra a čelné kandidáty
pro komunální volby v roce 2022 zveřejní v nejbližší době. „Aktuálně jsou
přípravy na kampaň a tvorba komunálního programu v plném proudu. Do
komunálních voleb vstupujeme s cílem zvítězit a sestavovat koalici a radu
města,“ netají se velkými ambicemi
Petr Kapounek.

2GVT -CRQWPGM RTQLGXKN XGNMÆ CO
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Do příprav na komunální volby v Prostějově se pustili také komunisté. Ti podle
slov svého předsedy chystají velké překvapení na kandidátní listině. „KSČM 2TQUV÷LQXUM¾ -5è/ UNQX[ LGLÊJQ
v tuto chvíli již naplno rozjíždí předvoleb- RąGFUGF[ .WFXÊMC iWNF[ JQFN¾ \FXQ
ní kampaň před komunálními volbami. LP¾UQDKV RQéGV UQWéCUPÚEJ \CUVWRKVGNč

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Jasně jsme si definovali strategii, s jakou
do těchto voleb půjdeme, i cílové skupiny, na které se chceme zaměřit. Jsme si vědomi
nelehké situace KSČM po krajských a sněmovních volbách. Na druhou stranu víme,
Èek
áme
že za našimi prostějovskými
zastupiteli je velký kus práce a můžeme na tuto jejich odvena
VOHÄQ\zHQ
\DMálokdo
denou práci
navázat.
dnes ví, že nedávno otevřený severní obchvat Prostějova
OH
LPXzH
dnes stojí ai velkou
zásluhou našeho někdejšího radního Jaroslava Šlambora. A to je jen
páry!
jedna z mnoha věcí,
na které máme v Prostějově své nemalé přičinění,“ zhodnotil Ludvík
Šulda, předseda Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Prostějově.
On sám ale prozatím nechce zveřejňovat žádná konkrétní jména, která povedou prostějovské komunisty do komunálních voleb. „Ano, KSČM již zvolila svého lídra, se kterým půjdeme do voleb. Nejde o neznámou tvář v Prostějově. A přesto, že již za KSČM
kandidoval, myslím si, že bude pro mnoho lidí překvapením. Je to osobnost, která má
politický přesah i do vlasteneckých kruhů a zároveň je i jedním z mnoha podnikatelů
v našem krásném městě. Na druhém místě naopak naleznou již známou tvář naší strany.
Jména bych však prozatím ponechal stranou jako malé překvapení,“ uvedl Ludvík Šulda
a lehce nastínil témata předvolební kampaně své strany. „Na konkrétní témata je dnes
ještě brzy, a proto bych tuto odpověď ponechal neurčitou. Mohu však prozradit, že půjde samozřejmě o témata, která trápí občany našeho města a na která současná opozice
i koalice zapomíná či je upozaďuje,“ sdělil Ludvík Šulda. Ani jeho se Večerník nemohl nezeptat, s jakými cíli jdou prostějovští komunisté do komunálních voleb. „Náš cíl je jasný,
uspět a být relevantní politickou silou v zastupitelstvu statutárního města Prostějov. Rádi
bychom tak zdvojnásobili počet našich zastupitelů na čtyři a měli podobnou pozici jako
po volbách v roce 2014,“ uzavřel předseda prostějovských komunistů.

Prostějovská Svoboda přímé demokracie má aktuálně v zastupitelstvu
dva členy a práce aktuálního lídra
Martina Křupky a také Pavla Dopity je
více než vidět. Po celé čtyři roky bylo
na obou jasně patrné, že chtějí pro
lidi z Prostějova něco udělat. Z jejich
podnětu vzniklo mnoho návrhů, na
které radniční koalice slyšela a realizovala je. „Na začátku volebního období
jsme s Pavlem Dopitou vstupovali do
zastupitelstva jako nováčci a stáli jsme
tak trochu bokem. Postupem doby
jsme se ale stali velice konstruktivní
opozicí, kdy jsme nehledali jen možnosti něco kritizovat a nehledali jsme
chyby, ale snažili se podporovat různé
věci tak, aby život ve městě fungoval
tak, jak má. A jsem rád, že nás zastupitelé považují za partnery,“ sdělil
úvodem Večerníku Martin Křupka,
současný lídr SPD. Jedním dechem
ale dodal, že pro komunální volby
2022 dojde v prostějovské SPD na
kandidátní listině k jedné podstatné
změně. „Kompletní kandidátku ještě /CTVKP-ąWRMCUKRąGFMQOWP¾NPÊOKXQN
zveřejňovat v tuto chvíli nebudeme, DCOKRTQJQFÊRQ\KEKNÊFTC52&U2CXNGO
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ale chci upozornit na to, že po dohodě &QRKVQW
uvnitř naší strany bude lídrem pro podzimní komunální volby Pavel Dopita a já
budu na druhém místě,“ prozradil Martin Křupka, kterého se Večerník zeptal,
jak se SPD připravuje na předvolební kampaň. „Už máme zpracovaný plán akcí
až do konce srpna, půjde o společenské i sportovní akce. Navíc nedávno vznikl
také klub SPD v Kostelci na Hané, se kterým nyní hodláme úzce spolupracovat.
Soustředit se budeme jako vždy na kontaktní kampaň. Komunální volby jsou
o lidech a těch se nyní týkají i celostátní problémy, hlavně ekonomické. A my se
připravujeme tak, abychom před lidmi pojmenovali správně všechny problémy,
které je potřeba řešit,“ dodal Křupka.

Tradiční stranou v prostějovském
zastupitelstvu je KDU-ČSL, která
v tomto volebním období disponuje dvěma mandáty zastupitelů. Také
lidovci jsou už v plné fázi příprav na
komunální volby, které nás čekají za
necelých pět měsíců. „Nyní se nacházíme ve fázi ‚natěšenosti‘ a objevování cest a nápadů, ze kterých postupně
vystupují obrysy budoucí kampaně.
Kampaň si chceme spolu s občany
užít,“ má jasno Tomáš Weber, před6QO¾w 9GDGT LG PQXÚO NÊFTGO -&7
seda Městské organizace KDU-ČSL è5. RTQ MQOWP¾NPÊ XQND[ X 2TQUV÷LQX÷
v Prostějově. Právě on bude novým 
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
lídrem strany. „Na základě přání členů KDU-ČSL je sestavována kandidátka spojující osobnosti, které chtějí
odpovědně, aktivně a slušně ovlivňovat dění v našem městě. Finální podobu brzy představíme. Zatím mohu jen
prozradit, že lídrem kandidátky budu
já jako nový předseda městské organizace. Jsem člověk s dlouholetou zkušeností z veřejné správy i soukromého
sektoru a občan zapojený do mnoha neziskových aktivit. O dalších místech
kandidátky budeme brzy informovat,“ uvedl Weber, kterého se Večerník rovněž zeptal na hlavní témata KDU-ČSL v předvolební kampani. „Naše kampaň je v přípravě. Velký důraz chceme klást na základní potřeby Prostějovanů.
Prostějov je jedním z nejrychleji stárnoucích měst. Naším cílem je prosazovat
opatření a směřovat městské finance do podpory bydlení, bezpečí a péče o seniory. Současně obdobná opatření musí směřovat k mladým lidem a ukázat
jim, že Prostějov je dobrým místem pro založení rodiny. Podpora vzdělávání,
spolkového života a rodin je snad u KDU-ČSL samozřejmá,“ odvětil nový lídr
lidovců, který se krátce vyjádřil také k volebním cílům strany. „Každý vstupuje
do soutěže s cílem vyhrát. Výhrou pro Prostějov by po letech konfliktních
vztahů v zastupitelstvu bylo vedení, které preferuje spolupráci a umí spojovat,“ sdělil předseda prostějovských lidovců Tomáš Weber.

HLASTE SE

1HMDVQiEXGRXFQRVWX=PĚQ\SUR3URVWĚMRY/tGUMH]QHFKXFHQ
Dubnový díl jsme jako vždy pečlivě zmonitorovali od A do Z,
tudíž co nenajdete zde, poskytnou internetové stránky www.
vecernikpv.cz. Čeká tam na vás také obsáhlá fotogalerie a video nejen z posledního klání seriálu PROMĚNA IMAGE, ale
k dispozici je i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod.

Bude dosavadní opoziční hnutí Změna pro Prostějov bojovat letos vůbec o přízeň voličů a zúčastní se podzimních komunálních voleb? Tak to se
Večerník od současného lídra Jana Navrátila vůbec nedozvěděl! Ten ovšem Večerníku potvrdil
zprávy, které se doposud jen nesly zákulisím prostějovské komunální politiky. Z jeho vyjádření je
patrné znechucení současným stavem veřejných

záležitostí a spíše snaha si alespoň na další čtyři roky odpočinout. „Zodpovědně
dojedu současný mandát a dál mám chuť s tím seknout a být zas jedno volební
období obyčejným občanem! V souvislosti se současnou situací ve volených
i nevolených orgánech města a pro způsob neveřejného projednávání V. změny
Územního plánu Prostějov momentálně nevím, zda budu vůbec pokračovat
v politické práci. To neznamená, že nebudu na jednání zastupitelstva chodit
a ptát se na podstatné věci. Naštěstí nejsem zodpovědný a zavázaný žádné straně, žádnému subjektu, jen svým sousedům, rodině a občanům, kteří Změnu

pro Prostějov dvakráte volili,“ odpověděl Jan Navrátil
takto Večerníku sice na jiné otázky, než mu redakce
poslala, ale o to upřímněji se vyznal ze svých osobních
pocitů. Otázkou teď zůstává, zda Změna pro Prostějov
bude i nadále působit na politické scéně v Prostějově,
nebo zanikne...
&QUCXCFPÊNÊFT<O÷P[RTQ2TQUV÷LQX,CP0CXT¾VKNWåPGEJEG
XMQOWP¾NPÊRQNKVKEGF¾NRQMTCéQXCV(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

10

25. dubna 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

521.'è0156

20. roèník festivalu Dvoøákova Olomouc nabídne vedle
klasiky i crossoverové projekty èi vokální ansámbl z Kyjeva
italský soubor Soqquadro Italiano.
Ansámbl pøiveze do Olomouce projekt
e%RMËWHVHEDURND"r, který spojuje barokní hudbu italských palácù i ulice s prvky
jazzu a swingu. Barokní variace a jazzová improvizace dávají vzniknout fúzi, díky které
si posluchaèi mohou vychutnat neotøelou
hudbu plnou invence.
19. kvìtna budou mít návštìvníci festivaOXPRçQRVW]KOpGQRXWVYęWRYRXSUHPLpUX
komorní opery DURST MHç Pi SRGWLWXO
Performativní opera o šesti frekvencích. Dílo
je sondou do problémù souèasné spoleènosti a spolupracoval na nìm mezinárodní tým
umìlcù vèetnì èeského hudebního skladatele Roberta Jíši. Autorkou libreta je rakouská
spisovatelka Elke Laznia. Svìtová premiéra
se pùvodnì mìla konat ve Vídni koncem
roku 2021, avšak kvùli lockdownu nakonec
SUREęKODDç]DĀiWNHPURNXDWRSRX]H
on-line. V Telegraph Loftu v Olomouci tak
EXGHRSHUDSRSUYpXYHGHQDSĨHGçLYìPSX
blikem. Soubor úèinkujících sestává ze šesti
zpìvákù a dvou performerek.

16. kvìtna vystoupí v sále Klášterního
Hradiska – Vojenské nemocnice Olomouc

22041910652

22042010654

Festival 12. kvìtna slavnostnì zahájí koncert jazzového klavíristy Uriho Caina, který
v Redutì za doprovodu Moravské filharmonie pod vedením anglického dirigenta
Davida Roberta Colemana pøedstaví svou
variaci na Devátou symfonii Ludwiga van
%HHWKRYHQD0RçQRVWGR]YęGęWVHYtFHRMHKR
skladbì Nein! pro klavír a orchestr budou
mít posluchaèi na besedì pøed koncertem,
která zaèíná v 18.00 hodin. Moderátorem
bude Jiøí Vejvoda. Dílo mìlo svìtovou premiéru v únoru minulého roku v Praze.
Uri Caine

„Moravská filharmonie se jako poøadatel
IHVWLYDOXGORXKRGREęVQDçtQDEt]HWSRVOX
chaèùm nejen oblíbená, èasem provìøená
díla, ale souèasnì je seznamovat s hudebními novinkami. Jednou z nich je letos také
opera DURST. Pro její uvedení jsme vybrali
místo, které bude podle našeho pøesvìdèení
FKDUDNWHUXGtODY\KRYRYDWPQRKHPOpSHQHç
EęçQìNRQFHUWQtViO9ęĨtPçHJHQLXVORFL
Telegraph Loftu bude scénografické øešení
opery DURST vhodnì doplòovat,“ vysvìtluje øeditel Moravské filharmonie Jonáš
Harman.
6SRGREQìP]iPęUHPWRWLçDE\ViOSR
NXGPRçQRMHåWęXPRFQLOKXGEXYQęP
znìjící, byl vybrán také pravoslavný
chrám sv. Gorazda, kde se 22. kvìtna
rozezní „zlaté hlasy Ukrajiny“. Právì
WDN VH WRWLç SĨH]GtYi 5HYXFNpKR YRNiO
nímu ansámblu z Kyjeva, který vystoupí
pod vedením sbormistra Volodymyra
Kuraèe. Na programu budou FKU¿PRYÇ Dvoøáka, které se øadí k nejznámìjším dílùm
SUDYRVODYQÇ ]SøY\ YêHWQø klasické hudby vùbec. Po 9LRORQFHOORYÇP
N\MHYVNÛFKDE\]DQWLQVNÛFKQ¿SøYĎ NRQFHUWXKPROO v podání francouzského violoncellisty Victora Julien-Laferrièra,
24. kvìtna nabídne festival koncert vycházející hvìzdy mezinárodní scény, bude
Radka Baboráka a jeho Orquestriny. závìreènou teèkou celé hudební pøehlídky
Koncert e9]NĆËxHQËDQGøODr se usku- slavná 6\PIRQLHêHPROOe=1RYÇKR
teèní ve spolupráci s Klíèem – centrem VYøWDr. Moravskou filharmonii bude øídit
VRFLiOQtFKVOXçHESRYUiPFLRVODY norský dirigent èeského pùvodu Stefan
výroèí jeho èinnosti. Radkem Baborákem Veselka. Podobnì jako zahajovacímu konøízený soubor Orquestrina sestává z vyni- certu bude i závìreènému koncertu festivalu
kajících sólistù a hráèù pøedních komor- pøedcházet beseda s umìlci v moderaci Jiøího
ních tìles. Jeho èleny spojuje radost ze Vejvody.
vzájemného sdílení hudby mistrù ètyø
stylových období, entuziasmus pøi obje- „Jubilejní roèník Dvoøákovy Olomouce
vování neznámých skladeb a hledání oso- pøináší na ploše pouhých šesti koncertù
bitého, netradièního vyznìní kompozic, YHOPL UR]PDQLWRX SDOHWX çiQUģ 9HGOH
které jsou Ensemblu dedikovány nebo proslulých dìl Antonína Dvoøáka nabízí
PRçQRVW]DSRVORXFKDWVHGRKXGE\VSR
autorsky upraveny.
jující v sobì rùzné hudební svìty a komZávìreèný koncert probìhne 28. kvìtna pozièní techniky, jako je tomu napøíklad
v Redutì a sestává z kompozic Antonína u skladby Nein! pro klavír a orchestr Uriho

Victor Julien-Laferrièr

Caina, kterého inspirovala Devátá symfonie Ludwiga van Beethovena, nebo projektu ‚Bojíte se baroka?‘ v podání souboru
Soqquadro Italiano. Velmi mne také tìší,
çHVHGR2ORPRXFHRSęWSRGDĨLORSR]YDW
FHORXĨDGX]DKUDQLĀQtFKXPęOFģ]QLFKç
nìkteøí – napøíklad Revuckého vokální
ansámbl z Kyjeva – zde vystoupí vùbec poprvé,“ øíká dramaturgynì festivalu Ivana
Kalina Tabak.
6YÛMLPNRXNRQFHUWX5HYXFNÇKRYR
N¿OQËKR DQV¿PEOX ] .\MHYD NWHUÛ
]DêËQ¿MLæYKRGLQMH]Dê¿WHN
NRQFHUWĎVWDQRYHQQDKRGLQ
'UæLWHOÇ DERQP¿ PDMË QD Y\EUDQÇ
NRQFHUW\IHVWLYDOXVOHYX
3RGUREQøMxË LQIRUPDFH N SURJUD
PXDYVWXSHQN\MVRXNGLVSR]LFLQD
:::'925$.29$2/2028&&=

QHERY,QIRUPDêQËPFHQWUX2ORPRXF

22041910651

9H GQHFK  Dæ  NYøWQD
SUREøKQHMXELOHMQËURê
QËN 0H]LQ¿URGQËKR KXGHEQËKR
IHVWLYDOX 'YRĆ¿NRYD 2ORPRXF
3RĆDGDWHOHPMH0RUDYVN¿ILOKDU
PRQLHNWHU¿OHWRVSĆLSUDYLODFHO
NHPxHVWNRQFHUWĎQDUĎ]QÛFK
PËVWHFKPHWURSROHYêHWQøSUR
VOXOÇKRSRXWQËKRPËVWD6YDWÇKR
.RSHêNX 1¿YxWøYQËFL IHVWLYD
OXVHPRKRXWøxLWQDLQWHUSUH
W\]YXêQÛFKMPHQVWøæHMQËGËOD
VYøWRYÇKRUHSHUWR¿UXLQøNROLN
YHOPLLQRYDWLYQËFKQRYLQHN0H]L
KRVWXMËFËPLXPøOFLEXGHQDSĆË
NODGDPHULFNÛMD]]RYÛSLDQLVWD
8UL&DLQHêL5HYXFNÇKRYRN¿OQË
DQV¿PEO].\MHYD1DGXG¿ORV
WËSĆHY]DO]¿xWLWXPLQLVWUNXOWXU\
é50DUWLQ%D[DRORPRXFNÛDU
FLELVNXS-DQ*UDXEQHUKHMWPDQ
2ORPRXFNÇKR NUDMH -RVHI
6XFK¿QHN D SULP¿WRU PøVWD
2ORPRXFH0LURVODYåE¿QHN

REGION

zprávy z regionu

RYCHLÝ
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aneb jsme s vámi u toho...
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PLUMLOV Loni tu sezónu úplně odpískali a od té doby to
vypadá, že se tady toho mnoho nezměnilo. Už je to více jak
rok, co nový nájemce pláže
U Lázničků u plumlovské přehrady představil rozsáhlý plán
na proměnu celého prostoru.
Poměrně záhy začal s rozsáhlými terénními úpravami. Přesto
pláž zůstala během loňské letní
sezóny uzavřená. Na podzim
pak byla oficiálně otevřena
cyklostezka, která skrze ni prochází. Na pláži se toho však od
té doby už mnoho nezměnilo.
Nový nájemce přesto tvrdí, že
o letošních prázdninách chce
určitě otevřít.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pláži U Lázničků se v minulosti neřeklo
jinak než „U Valáška“. Nový název získala podle svého provozovatele, který
na místě vydržel dlouhých třicet let.
Během této doby se stal jednou z ikon
okolí plumlovské přehrady. Na její
severní břeh lidé mířili nejen za koupáním, značné oblibě se tu těšily legendární diskotéky pod širým nebem, kde

$.'<"

Podle provozovatele vše postupuje
podle plánu, lidé jsou na pochybách

se pravidelně scházely stovky mladých.
Loni v lednu však město Plumlov
vypsalo výběrové řízení na nájemce,
Miloš Láznička se do něj však už nepřihlásil. Město přitom ze strany nového
provozovatele pláže očekávalo větší
investice. Za to měl mít zaručen pronájem na příštích deset let. Prvního půl
milionu korun mělo jít do rekonstrukce
toalet a úpravy budovy pro občerstvení.

Potěmkinova
vesnice?
Nastupující provozovatel od počátku
deklaroval, že se chce zaměřit hlavně na
sportovní aktivity pro mladé a představil ambiciózní plán, který jim měl zajistit
mnohostranné vyžití. Rovněž se pustil
do terénních úprav a na pláži během
jara vybudoval dřevěné hrazení. Tím
však stavební ruch skončil. Přestože
v průběhu léta zůstala pláž uzavřena,
mnoho větších změn se na ní už neudálo. To nemohlo uniknout lidem využívajícím pravidelně nově otevřenou
cyklostezku vedoucí kolem plumlovské
přehrady. „Docela by mě zajímalo, jestli
se pláž letos v létě vůbec otevře. A pokud ano, tak kdy. Zatím to tam vypadá

Cyklostezka stále
Y\KOÉzÉGRWDFH
Konice (mls) – Dojet z Kostelce
na Hané až do Konice po nové
cyklostezce? Více jak deset let
připravovaný projekt vstal z popela zhruba přede dvěma lety,
kdy se zástupci obcí zavázali, že
učiní vše pro vybudování stezky.
Aktuálně lidé po asfaltu dojedou
z Prostějova do Lutotína, odkud mohou pokračovat směrem
Bělecký Mlýn. Jako další měl
vzniknout úsek mezi Ptenským
Dvorkem a Stražiskem. Plánovalo se, že se s jeho výstavbou začne
už loni, výstavbu mělo podpořit
i město Prostějov. Jenže se nezačalo. „V této věci chceme žádat o dotace, zatím však nevíme
přesně kam. Bohužel se v této oblasti stále mění pravidla,“ objasnil nám aktuální situaci konický
starosta Michal Obrusník, který
celý projekt zaštiťuje.

Vylepší
UDGQLFL
2QRTXQVPÊOPCFwGPÊX÷VwÊUVCXGDPÊTWEJPCRN¾åKWRNWONQXUMÆRąGJTCF[WUVCN8[DWFQXCPÆTQ\U¾JNÆFąGX÷PÆJTC\GPÊ\CVÊO
RQUVT¾F¾LCMÆMQNKXMQPMTÆVP÷LwÊX[WåKVÊ
(QVQ/CTVKP<CQTCN

jako něco mezi staveništěm a Potěmki- dotaz Radim Slepánek, který před
novou vesnicí,“ popíchl Večerní jeden rokem avizoval třeba vznik paintballového hřiště pro akční hrdiny či moz našich pravidelných čtenářů.
bilní digitální střelnici Buffalo Bill. Do
„Nechci nic
budoucna počítal také s vybudováním
slibovat“
workoutového hřiště i betonového
Navzdory těmto poznámkám samot- placu určeného na volejbal, fotbal či
ný provozovatel tvrdí, že vše pokračuje basketbal. Děti si tu kromě nových houpodle plánu. Konkrétnější však příliš paček a pískoviště měly užít také řadu
být nechtěl. „Začátkem letních prázd- dalších aktivit včetně rybaření.
nin bych chtěl pláž určitě otevřít. Ale Jaké jsou aktuální plány? „Určitě by
uvidíme, jak se to vyvine, raději nechci tu mělo výt výdejní okénko, dětský
nic dopředu slibovat,“ reagoval na náš koutek, ohniště a pódium pro různé

koncerty či divadelní vystoupení. Co
se týče těch dalších věcí, ty budou přibývat postupně. Není stále vyloučeno,
že třeba paintballové hřiště tu vznikne
už letos, jisté to však není,“ prohlásil Radim Slepánek, který již dříve avizoval,
že vstup na pláž by i po těchto úpravách
měl zůstat volný.
K naplnění všech uvedených cílů ještě
zůstává dlouhá cesta, jak se bude celá
záležitost dále vyvíjet budeme jistě sledovat nejen my, ale i četní návštěvníci
plumlovské přehrady.

Na Velikonoce PL]HO\YøQFH]HGYHĆËLNYøWLQ¿êRGNDY¿UQ\
PROSTĚJOV Přesně takto tráví Velikonoce hyeny – okrádáním druhých. Ke
dvěma krádežím, které by se daly označit
za „vrchol drzosti“, došlo během uplynulých svátků jara v Prostějově.
Zatímco jedni na Velikonoce zkrášlují své
příbytky, jiní raději kradou. Bohužel proti
těm druhým jsou ti první často bezmocní.
„Tomu, kdo měl na Velikonoce potřebu odstřihnout na dveřích věneček mně a mé sousedce, přejeme hezké Velikonoce. Doufám,
že věnce dělají radost. Ten můj byl darovaný od blízkého člověka, který už není mezi
námi,“ svěřila se se smířlivým, nicméně po-
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měrně hořkým povzdechnutím Petra B. ve
facebookové skupině Prostějov Bez Cenzury.
Rozhodně nebyla jediná, kdo během svátků jara přišel o výzdobu. „V kavárně V Uličce
nám dvě ženy takto vzaly květináč a sousedce
naproti věnec ze dveří. Pokud je někdo pozná,
budeme moc rádi za informace,“ vyzval provozovatel kavárny, který zároveň připojil i záznam
z bezpečnostní kamery. Na něm jsou zachyceny
dvě obtloustlé mladé ženy. Dle některých by vypátrání zlodějek nemuselo být zas až tak těžké.
„Ty dvě prasnice určitě patří k sobě. Za nimi šel
borec, který rozsekal výtah ve Zlaté bráně,“ uvedl jeden z diskutujících.
(mls)

Kostelec na Hané (mls) – Radnice v Kostelci na Hané vypadá
z venku pěkně, její interiér však
na modernizaci teprve čeká.
Nyní bylo rozhodnuto, že v budově dojde na rekonstrukci sociálních zařízení a vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace. Práce
celkově přijdou na necelý milion
korun.

Doèkají
se plotu?
Krumsín (mls) – Potřebu oplocení školní zahrady si uvědomují v Krumsíně. Důvodem jsou
nájezdy vandalů do areálu. Problém je v tom, že pozemek není
v majetku obce, ale Římskokatolické farnosti. Na obecním zastupitelstvu se v této souvislosti
diskutovala i možnost instalování kamer.

.RPSOLNDFH
DzGRSU½]GQLQ

<NQF÷LMCRT¾X÷MTCFGMX÷VKP¾éRąGFMCX¾TPQW
87NKéEG
(QVQ(CEGDQQM

6QVQ\D[NQRQą¾F÷PÊ\NQF÷LčPCFXGąÊEJFXQWUQW
UGFPÊEJFQOč
(QVQ(CEGDQQM

Jednov (mls) – V souvislosti s budováním kanalizace a ČOV v Labuticích a Jednově musí řidiči počítat s částečnou uzavírkou. Ta by
měla trvat až do 30. června.

Í! ĆDURGđMQLFH VH EXGRX SiOLW SR FHOpP UHJLRQX .GH WİHED"
NEULETOblíbenou
akci chystají v Plumlově, Ptení, Vrahovicích či Němčicích nad Hanou

PROSTĚJOVSKO Poslední dubnový den bude tradičně patřit
pálení čarodějnic. Nejvíce lidí se
pravděpodobně sejde v Plumlově, kde kromě bohatého programu pro děti včetně ohňové show
vystoupí také kapely Maxim Turbulenc, Wohnout, Harlej a další.
Ovšem davy lidí lze očekávat i na
dalších místech regionu.

Určice budou pálit
ve velkém

V Určicích se pálení čarodějnic těší
obrovské oblibě. Po covidové pauze
se tu v sobotu všichni sejdou už od
14:00 hodin na starém hřišti v blízlesa. SDH Určice a SpolečenMartin ZAORAL kosti
ství zábavy Domeček si tu společně
připravily hry pro děti, ukázky haV Němčicích už v pátek
šení ohně, volbu nejkrásnější masky
S předstihem se pustí do pálení ča- a netradiční zapálení ohně. Po celou
rodějnic v Němčicích nad Hanou. dobu bude hrát hudba a připraveno
Tentokrát to bude na novém místě, bude i občerstvení.
konkrétně pak u Masarykovy lípy.
Ve Vrahovicích jedině
Prostor bude pro tuto příležitost
na hřišti
přejmenován na Šibeniční vrch.
Přítomné čeká spousta soutěží Sbor dobrovolných hasičů z Vrahopro děti i dospělé, vystoupení ča- vic zve na pálení čarodějnic, které se
rodějnických tanečnic, samozřej- bude konat v sobotu na fotbalovém
mě inkvizitor a zapálení velkého hřišti od 16:00 hodin. I zde se můmagického ohně. Start je na úpatí žete těšit na čarodějnické soutěže
Šibeničního vrchu, u družstva, a to i vyhlášení nejlepší masky. Zapálení
od 17:00 hodin. Připraveno bude vatry a upálení čarodějnice proběhne ve 20:00 hodin.
i občerstvení.

Filipojakubská noc
ve Ptení
Opravdovou Filipojakubskou noc na
Světlušce budou moci prožít ve Ptení.
Čarodějnice se zde začnou slétat od
17:00 hodin. Cestou po naučné stezce
na Světlušku bude čekat několik úkolů,
za které každé dítě získá drobnou odměnu. Se setměním pak dojde na upálení nejkrásnější čarodějnice.

Pálit se bude
i u Hloučely
Čarodějnice by se měly už v pátek od
15:30 hodin slétnout také k občerstvení
U Abrahámka v lesoparku Hloučela.
Akci zde pořádá prostějovské Sportcentrum DDM. Lidé se budou moci čarodějně zkrášlit v Salónu šerednosti, umíchat si čarodějný lektvar, úspěšně složit
leteckou zkoušku na koštěti, přechytračit čarodějku Chytronelku v mozkolamu nebo si také složit své originální
koště z materiálu v bedně Čarokea.

2¾NGPÊéCTQF÷LPKEUGURQNGéP÷UTQ\UX÷EGPÊOX¾PQéPÊEJUVTQOGéMčUVCNQCUKPGLRQRWN¾TP÷LwÊCMEÊTQMWMVGT¾UGUNCXÊPCOPQJC
OÊUVGEJRQEGNÆOTGIKQPW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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zprávy z regionu

Skončil na služebně
Trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, který uložil prostějovský soud šestačtyřicetiletému muži, nebyl důvodem k tomu, aby si z něho dělal
těžkou hlavu a respektoval ho. Ve středu
20. dubna sedl za volant dodávky v obci
Ohrozim a jel směrem na Lešany. Mezi
těmito obcemi ho ale zastavila a kontrolovala policejní hlídka, která zjistila, že
nemá za volantem co dělat, protože do
konce letošního roku má platný zákaz.
Hlídka řidiče zadržela a převezla na služebnu, kde byly s dotyčným provedeny
veškeré potřebné úkony a byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření
z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání s tříletou
trestní sazbou odnětí svobody. Poté byl
muž ze zadržení propuštěn na svobodu.

Nasvátkyopilíizdrogovaní
Od pátku 15. až do pondělních večerních hodin 18. dubna odhalili
policisté na silnicích prostějovského regionu celkem šest řidičů, kteří
řídili osobní motorová vozidla pod
vlivem alkoholu. Policisté kontrolovali i cyklisty a odhalili stejný počet
hříšníků jako řidičů aut, kdy nejvyšší
naměřená hodnota u jednoho z nich
byla téměř tři promile. A do třetice
policisté odhalili i stejný počet řidičů
vozidel, kteří měli pozitivní orientační testy na návykové látky.

9'REURFKRYĚVHGDOLGR~NOLGX

aneb jsme s vámi u toho...
9DQGDORYÇØĆDGRYDOLX0RĆLF

VÁNOČNÍ
TRHY V KONICI SE PŘEVLÉKLY DO JARNÍHO Na Mokroši ponièili zábradlí
Příjemnou akci provázelo slunečné počasí, účast se čekala vyšší
KONICE To nejlepší z Konice a okolí se představilo během tradičních
trhů na zdejším náměstí. Ty každoročně před Vánoci vábí tisíce lidí zejména na vyhlášený ohňostroj a povídání u teplého punče. Letos však
musely být kvůli covidu přesunuty na uplynulou sobotu 23. dubna.
Během kulturního programu se představili muzikanti spjatí právě s tímto městem od mladých děvčat z folklórního souboru Slonečko Konice,
přes začínající, ale už dosti sehranou partu Flames z místní ZUŠ-ky až
po legendární bigbíťáky z Marasdu. Hlavní a vítanou novinkou byly farmářské trhy Puritas, které se konaly pod podtitulem„s láskou na váš stůl“.
Ohlasy byly veskrze pozitivní, účast se však čekala přece jen o něco vyšší.
Vše vyvrcholilo koncertem Olgy Lounové, jehož reportáž si můžete přešíst na straně 26 dnešního vydání.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Vánoční trhy v Konici lákají nejen na bohatý a pečlivě vybraný kulturní program,
či prodejce na náměstí, jejich hlavním tahákem je nepochybně oblíbený ohňostroj.
Jeho absence stejně jako přesun termínu
byli na návštěvnosti jejich velikonoční verze znát. Přitom samotné trhy letos nabídly
nepochybně vybranější zboží než ty vánoční v uplynulých letech. Lidé si na nich
mohli koupit velké množství kvalitních potravin přímo od jejich výrobců, nechybělo
ani pivo z malých pivovarů či rukodělné
výrobky. Jediné, co celkem pochopitelně
nebylo k mání, byl jinak tolik oblíbený
punč.
Na pódiu se i tentokrát vystřídali žáci místní
ZUŠ-ky, z nichž někteří již očividně hodlají
pokračovat v silné muzikantské linii vzešlé
z Konicka. „Zaujala mě například mladá

kapela Flames, která vznikla zhruba před
rokem, ale za tu dobu udělala velký pokrok
a opravdu jim to šlapalo. Moc krásná byla
ovšem i folklórní vystoupení odhalující
kořeny našeho Horácka a mnohé další,“
pochválil vystupující Tomáš Vrba z pořádajícího Městského kulturního střediska.
I výrazně zkušenější účinkující měli vesměs
vztah ke Konicku. „Holóbkova mozeka
je sice z Protivanova, ale už si několikrát
zahrála i ve Francii, s Minami bubnuje
nesmírně talentovaný Petr Danyi, o němž
určitě ještě uslyšíme. Gabriela V. G. je zase
známou konickou rodačkou, která náš region už určitě přesáhla. Na náměstí zahrála
vlastní písně, utkvěla mi v paměti třeba ta
o jejím tatínkovi Lojzovi Greplovi, na něhož tu mnozí stále vzpomínají,“ ohlédl se
Vrba.

Akci provázelo slunečné a teplé počasí, lidé korzující po náměstí tak měli
mnoho důvodu k úsměvům. „Byla to
moc příjemná akce. Jen jsme nečekali tak
malou účast. Pro nás to ovšem bylo super,
nemáme rádi mačkanice. Nicméně prodejci a účinkující možná budou zklamaní,“
zhodnotila Tereza Plachá, která náměstí
navštívila nedlouho po poledni.
Faktem je, že tou dobou tu příliš mnoho
nebylo. „Lidé dorazili dopoledne a pak
se začali scházet ve větším až na koncert
legendární kapely Marasd a následující vystoupení Olgy Lounové. I tak jich tu bylo
méně než obvykle. Na druhou stranu o Vánocích to bývá tak, že drtivá většina přijede
pouze na ohňostroj a po jeho skončení
zase rychle mizí, tentokrát díky počasí někteří na náměstí pobyli výrazně delší dobu.
A to i s dětmi,“ srovnal Vrba.
Za organizací celé akce stálo zejména město Konice. „Nechtěli jsme lidi o již nachystané trhy připravit, a tak jsme je přesunuli
na jaro. Po únorových událostech na Ukra-
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rekonstrukci biotopu Mokroš. Lávka je
zde už čtrnáct let a dřevu, ze kterého je
vyrobená, neprospívá kolísání hladiny
mokřadu. K tomu se navíc přidávají
vandalové. Budeme tedy dál pokračovat v opravách, a jak to bude možné,
podáme žádost o dotaci,“ nastínil starosta Mořic.
Vandalové dosud na odlehlém místě
způsobili nemálo škody. Vyvrácené
zábradlí, poničený altánek, k tomu odpadky. „Jen opravy škod po vandalech
by vyšly na několik desítek tisíc korun,
pokud bychom si nevypomohli mateFOTOGALERIE
riálem získaným při kácení,“ nechal se
BYLI JSME
klikni na
U TOHO
www.vecernikpv.cz
/QMTQw RąKVCJWLG MTQO÷ PCF slyšet Tomáš Pavelka.
Michal SOBECKÝ .QMCNKVC
wGPEčFQRąÊTQF[CR¾TčVCMÆXCPFCN[
Mokroš byl vystavěn v roce 2004 necelý
2ąÊEJQ\ÊUKRQEJXCNQXCNKUMNCFDWUV¾PMčKPCDÊ\GPÚUQTVKOGPVLGPåLKORąKRCFCNNGRwÊPGåXRąÊRCF÷X¾PQéPÊEJVTJč Foto: Jan Polcr „Je to bohužel situace, která se děje 
(QVQ/CTGM)GTJCTF kilometr západně od Mořic. Nachází se
jině se nás opět zmocnily pochybnosti, konický starosta Michal Obrusník, jemuž covidové zákazy, pak by se měly trhy opakovaně. Opravujeme zde dokola Pavelka. Obec by se nyní měla pustit do zde mokřad s altánkem uprostřed a obezda akci pořádat za situace, kdy se tolik lidí se při této příležitosti podařilo získat pod- v Konici konat ještě jednou v předvá- od chvíle, co jsem starosta. Naposledy dalších oprav. Tentokrát ale mohou být hnaný pásem zeleně. K Mokroši vede jak
se
tak
stalo
před
zimou,
“
uvedl
Tomáš
rozsáhlejší.
„Chystáme
dvoufázovou
cyklostezka, tak naučná stezka.
nikoliv vlastní vinou musí potýkat s utrpe- poru Olomouckého kraje, jehož hejtma- nočním čase. „Rádi bychom, aby se
ním, jenž si my sami snad ani nedokážeme na Josefa Suchánka během nich provedl u nás farmářské trhy konaly u nás výpředstavit. Nakonec jsme se rozhodli, že městem.
razně častěji, třeba i šestkrát do roka.
akci uděláme, nicméně na bolest jiných by- Trhy ve velikonočním kabátě ukončilo Otázkou je, zda o to ze strany prodejců
chom ani při podobných veskrze veselých vystoupení zpěvačky Olgy Lounové bude zájem,“ uzavřel za pořadatele Tosetkáních neměli zapomínat,“ připomněl a její kapely. Pokud opět nepřijdou máš Vrba.
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DOBROCHOV Ti nemohli chybět! kvůli koronaviru přesunout úklid na
Na začátku jara probíhala i v mnoha podzim. Těší nás, že se na úklidu poobcích a městech regionu celosvěto- dílejí i děti. Naši občané mají zájem žít
vá akce Ukliďme svět – ukliďme
v pěkném prostředí,
by
Česko. Do ní se zapojili
jsou ochotni pro
Odpadky
zL to něco udělat
i lidé z DobrochoNÅVRXWÈ
YHYURSV
va. Nelze se divit.
a za to jim patří
..
ly.
neobstá
Vždyť Dobrochov
velký dík,“ říká dobrose v červnu zúčastní
chovská místostarostka Eva
soutěže Evropská kvetoucí sídla, v níž Mudrlová.
bude reprezentovat naši republiku. V příkopech, okolo cest a na černých
Květy mezi odpadky by však komisi skládkách v okolí vesnice nasbírali
Dobrochovští více než deset pytlů odurčitě nezaujaly.
Do úklidu se v Dobrochově nakonec padu. Všechny zaujalo, že i když se akce
pustili až v pátek 8. dubna. Původní pořádá každoročně, stále je co uklízet.
termín sice byl o týden dřív, ale aprílové „Když vidíme, co nám tu naši spopočasí rozhodlo za organizátory. „Této luobčané zanechávají, čeká nás ještě
akce se zúčastňujeme každoročně. Ne- spousta práce,“ uzavřela s povzdechem
jinak tomu bylo loni, ale to jsme museli místostarostka.
(mls)

Přes Romži na „Běláku“ se klene nový most

Začne Hanácký divadelní máj

3x foto: Jan Polcr

V neděli 1. května odstartuje přehlídka ochotnických souborů Hanácký divadelní máj.
Prvním představením bude od 10:00 hodin pohádka Pekelné plány, s níž vystoupí DS
Slavkov u Brna. Morkovičtí ochotníci následně od 14:30 hodin vystoupí s komedií Přepadení v Kroměříži. Romantický příběh Pohádka máje následně sehraje DS bratří Mrštíků
Boleradice. Přehlídka bude pokračovat i v nadcházejícím týdnu a zakončena bude příští
neděli 8. května. Celkem se diváci mohou těšit na dvanáct představení, z toho budou dvě
pohádky pro děti a jedno představení pro mládež. S poslední komedií slavného Járy Cimrmana České nebe se představí i DS Větřák z Pivína.

Jaroslav Svěcený v Mořicích

&QRQNGFPG TQ\\¾ąKN[ P¾O÷UVÊ F÷XéCVC \ HQNMNÐTPÊJQ 0CP¾O÷UVÊX-QPKEKD[NQ\P¾VåG/CTCUFKLUQWPCP÷O #PK D÷JGO XGNKMQPQéPÊEJ VTJč PGOQJN[ EJ[D÷V VQNKM
UQWDQTW5NQPGéMQ-QPKEG
FQOC
QDNÊDGPÆNCPIQwG

6WDĆËNXVQXOY0RĆLFËFK]DYRODQWHP

MOŘICE „Děda“ za volantem osobního auta si tedy rozhodně vydělal.
Při průjezdu Mořicemi usnul a s vozidlem to napálil do autobusové zastávky, poté do stromu a ještě k tomu
stihl nabourat do zaparkovaného
automobilu. Senior dostal pokutu
od policistů, ale to ho zřejmě tolik
nebolí. Větší újma přijde, když bude
muset hradit škodu za více než čtyři
sta tisíc korun!
Starší řidič v seniorském věku jel ve
čtvrtek 21. dubna s vozidlem Škoda Karoq v obci Mořice ve směru na
Němčice nad Hanou. !Při jízdě ho
pravděpodobně přemohl mikrospánek a vlivem toho vyjel vlevo mimo

NA VÁŠ NÁMÌT

PROSTĚJOV Oblíbené místo pro
páry, fotografy, ale také rodiny s dětmi. Mokroš, malá přírodní památka
nedaleko Mořic, se těší velké oblibě.
Bohužel je populární i mezi vandaly.
Jeden nebo více se jich objevilo také
v dubnu. Minulý týden Večerník obdržel podnět, že někdo poničil zábradlí na lávce směřující k altánku uprostřed mokřadu. Jak zmiňuje starosta
Mořic Tomáš Pavelka, k poničení zařízení nedošlo poprvé...

akce v regionu

Krásný hudební zážitek mohou zažít lidé, kteří si najdou cestu do kostela svatého Martina v Mořicích. Ten přímo vybízí ke koncertům vážné hudby. V sobotu
30. dubna odpoledne sem zavítá známý český houslista Jaroslav Svěcený, a to
spolu s cembalistkou Jitkou Navrátilovou. Galakoncert baroka započne v 17.00
hodin, vstupenky jsou k dispozici na Obecním úřadu Mořice. Z důvodu omezené
kapacity je doporučen jejich předprodej.

Velký dechový orchestr v Suprovce

1DS¿OLOGR]DVW¿YN\VWURPXDYR]LGOD

5VCTwÊąKFKéXNKXGOOKMTQUR¾PMWPGLFąÊXGPCDQWTCNFQ\CUV¾XM[RCMUGQVąGNQUVTQOC\¾X÷
TGOPCDQWTCNFQ\CRCTMQXCPÆJQCWVCCdPCJTPWNqJQPCTQFKPPÚFčO ZHQVQ2QNKEKGè4

22012610181

13

WWW.VECERNIKPV.CZ

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Tři piva šofér nezapřel
Za volant náklaďáku s návěsem sedl
v úterý 19. dubna dopoledne padesátiletý řidič a jel s ním ve směru od Olšan
u Prostějova na Držovice. Hodinu před
polednem ho zastavila hlídka a provedla kontrolu, protože porušil dopravní
značení a vjel tam, kde mají zákaz vjezdu
vozidla s hmotností vyšší než 3,5 tuny.
Součástí kontroly byla i dechová zkouška a u ní nepochodil řidič zrovna na
výbornou. První měřená hodnota se zastavila na 0,67 promile a druhá na 0,61
promile alkoholu v dechu. Řidič požívání alkoholu nezapíral a hlídce uvedl, že
předchozího dne vypil pár piv, konkrétně tři jedenáctky. S jeho souhlasem byl
policisty převezen do nemocnice, kde se
podrobil odběru biologického materiálu. K jeho smůle mu byl zadržen řidičský
průkaz a další jízda zakázána. Věc je šetřena jako přestupek proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích.

25. dubna 2022
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Na jihu Prostějovska se o tomto víkendu uskuteční hned několik hudebních akcí.
Jednou z nich bude i koncert Dechového orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou, který během svého vystoupení zahraje především českou symfonickou hudbu, ale také
hudbu koncertní, a to od českých i zahraničních autorů. Repertoár má totiž místní
dechový orchestr široký. O tom ostatně pravidelně přesvědčuje na řadě akcí, nejen
na domácí půdě. Tou tentokrát bude sál sportovní haly Suprovka, kterou zájemci
o hudební vystoupení najdou v sousedství školy. Vstupenky lze sehnat na Městském
úřadu Němčice nad Hanou. Koncert začne v sobotu 30. dubna od 18.00 hodin.

+@U<HTNGD>@PÜ
komunikaci, kde postupně narazil do
konstrukce autobusové zastávky, listnatého stromu, který přelomil a skončil
ve vozidle Opel, které bylo zaparkované před jedním z rodinných domů,“
popsala krkolomnou havárii Miluše

Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Při nehodě se starší řidič lehce zranil,
ale přivolání záchranné služby odmítl. „Dechová zkouška na alkohol byla
u osmdesátiletého seniora negativní.

Ze strany policie byla věc vyřízena uložením blokové pokuty ve výši dvou tisíc korun. Celková škoda na vozidlech,
stromu a zastávce byla předběžně stanovena na čtyři sta patnáct tisíc korun,“
dodala mluvčí krajské policie. (mik)

NG@?PEÁàµKTJIGDI@
Kam se
E@nOîQMµODGD

0QXÚOQUVXGFGQFRCTMQXKwV÷FQCTG¾NWUGUXCVGDPÊMCRNKéMQW

èCRÊR¾T\0G\CO[UNKENGVQwPÊP¾XTCVFQJPÊ\FCXRQą¾FMW\XN¾FN

Foto: Martin Zaoral

0CVXQTD÷OQUVWUGRQFÊNGNK\¾OGéPKEK
\èGNGEJQXKEPC*CPÆ(QVQ(CEGDQQM

NEZAMYSLICE Tak už
jsou tady! Od středy 6.
dubna je obsazeno čapí
hnízdo v Nezamyslicích,
kde na ně míří kamera
z budovy školy. Místní tak
mohou dění na hnízdě sledovat on-line. Jak jsou na
tom ovšem jinde?
Stejně jako v Bohuslavicích,
kde se čapí samec objevil
už 14. března, (Večerník informoval – pozn.red.) se pár
z Nezamyslic po svém ná(QVQ[QWVWDGEQO vratu ihned pustil do zvele-

bování hnízda, aby vytvořil
důstojné podmínky pro budoucí mláďata.
Podle dostupných informací
se kromě těchto dvou obcí
čápi vrátili také do Konice,
Němčic nad Hanou či Tištína. Naopak hnízda v Bílovicích, Vrbátkách či třeba na
komíně v areálu prostějovské
Galy zůstávala začátkem dubna stále neobsazená. Kromě
nich lze čapí hnízda u nás objevit také v Bedihošti, Hrubčicích či Otinovsi.
(mls)

22041200653
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„LIDÉ Z KONICE MAJÍ POTENCIÁL

UDĚLAT SI ŽIVOT HEZČÍ“
Jitka Klemsová vede komunitní centrum, které oživilo život Konicka

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Co všechno nyní komunitní
centrum pořádá, čemu všemu se
věnuje?
„Komunitní centrum má za cíl spojovat komunitu jako takovou. Zaměřuje
se na lidi hlavně aktivního, produktivního věk a snaží se je zapojit do dění
ve městě. A současně vybírá aktivní
jedince. My s nimi pracujeme tak, aby
se nebáli sami něco zorganizovat. Jsme
tým podněcující aktivitu lidí a pomáhající jim v tom, u čeho si nejsou jistí
nebo nevědí, jak na to. Hodně je naše
práce o tom, že vycházíme z toho, co
lidi potřebují. Nepřipravujeme program podle nás, ale spíše se jich ptáme,
co ve městě chybí, co potřebují a co je
potřeba k tomu, aby se to mohlo uskutečnit. To je hlavní myšlenka. A na tom
je také postavená komunitní práce. Já
funguji jako sociální pracovník, abych
byla jako podpora těch, kteří jsou na
okraji společnosti nebo jsou ohrožení
sociálním vyloučením. S nimi pracujeme a snažíme se je zapojovat.“
yy Jakou akci byste vypíchla?
„Z čeho já mám obrovskou radost,
a máme na to velmi dobré ohlasy, je
rukodělná dílna. Bývá každý týden
odpoledne. Začíná se v šestnáct hodin,
trvá až do večera, takže je to přístupné
pro všechny, kteří chodí do práce – přijít může kdokoli. Máme tam několik
tvořivých technik, a sice šicí dílnu,
háčkování a papírové pletení. Může
přijít kdokoli si něco vyrobit, je to hodně o setkávání, povídání. A hlavně se
tam člověk dozví spoustu dalšího. Je

Je rozdíl mezi tím, když děláte takovou práci
v sociálně vyloučené lokalitě, kde žije převážně
romská populace, nebo ve venkovském prostředí,
kde jsou jiná specifika. Je to ale pořád práce s lidmi,
kteří potřebují podpořit nebo vidět, že jim někdo věří…
to především pro ženy, muži se moc
nechytají. (úsměv) Podařilo se nám ale
rozjet taky kurz společenského tance,
což je bráno velmi pozitivně. Mezi už
tradiční akce patří Ukliďme Česko, to
už je dobře zažité. Pořád ale zkoušíme
něco nového. Měli jsme velikonoční
dílnu a k tomu výstavu. Přišlo hodně
lidí, střídali se zde po celý den.“
yy Zaujalo mě, že jste v komunitním centru dělali setkání ukrajinských rodin. Jak se vydařilo, kolik
lidí přišlo? A byli zde pouze Ukrajinci nebo se účastnili také Češi?
„Přišli převážně Ukrajinci. Úplně
přesně jsme účastníky nepočítali, ale
i s dětmi jich bylo asi okolo šedesáti.
Tak akorát zaplnili sál. Oni je třeba
přivezli ubytovatelé a pak si pro ně
zase přijeli. Byli zde kromě Ukrajinců
také pracovníci z charity, úřadu práce
a odboru sociálních věcí. A přítomny
byly i překladatelky, které zde žijí delší
dobu. Spíše bylo setkání nastavené tak,
aby se spolu mohli trochu seznámit.
Představovali se, jak se jmenují, odkud
pochází a podobně.“
yy V minulosti už jsme na tuto problematiku narazili. Jak moc chyběly
prostory pro společenské a kulturní
akce, než byla opravená sokolovna?
„Kulturní akce se odehrávaly na zámku,
ale společenské akce, které děláme v komunitním centru, se vůbec nekonaly.
Nebylo kde je pořádat. Jiný sál než zámek zde nebyl. V okolí je jen Jesenec, ale
tam je to vyloženě na jednorázové kulturní akce. A vlastně ani sociální služby
zde nebyly, nefungovalo žádné zázemí.“
yy Přesto komunitní centrum
může pořádat jen nekomerční akce.
Je to z vašeho pohledu výrazně limitující pro fungování centra?
„To je dobrá otázka. (úsměv) Pro rozvoj
komunitní práce to žádný velký problém není. Ne pro to, aby se lidé mohli
setkávat a realizovat to, co pořádáme,
v tom problém není. Rozumím samozřejmě, že město, protože do budovy
investovalo poměrně velké prostředky,
po nějaké době bude chtít a potřebovat,
aby si na sebe budova vydělala. Naprosto chápu požadavek komerčního využití. Ale podmínky jsou takové, jaké jsou.

vizitka
JITKA KLEMSOVÁ
✓ narodila se 5. února 1984 v Prostějově
✓ vdaná, žije s manželem a dvěma dětmi v Konici
✓ pochází z obce Ochoz, je nejstarší ze sedmi sourozenců

✓

sociální práci vystudovala na třech různých školách
- na Vyšší odborné škole v Kroměříži a následně na Pedagogické
a Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci
✓ pro město Konice pracuje od roku 2007 na odboru sociálních věcí,
věnovala se oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny
✓ v letech 2016 až 2019 pracovala jako projektový pracovník
pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu
zaměřeného na síťování služeb pro ohrožené děti
✓ mezi její zájmy patří sport, tanec, ruční práce, hra na kytaru,
zpěv, když byla 15 let členkou chrámového sboru v kostele
v Konici vedeného varhaníkem Antonínem Burgetem
zajímavost: baví ji být maminkou, manželkou, dcerou, sestrou, kamarádkou a spřízněnou duší pro všechny v jejím okolí

A je potřeba je respektovat. Myslím si,
že jsme to věděli všichni od začátku,
a s těmi podmínkami se do přestavby
šlo. Pracujeme s tím tedy od začátku
a dokážeme si poradit. Nekolidují nám
akce komerční a komunitní. Naopak
máme prostor nyní naplno rozvíjet komunitní práci. Trochu to sice omezující
je, ale ještě zbývají tři roky. Pak může být
vše úplně jinak.“
yy V čem se ještě společenský a kulturní život v Konici může v souvislosti s komunitním centrem rozvíjet? Jaké akce byste rádi vyzkoušeli?
„Velmi mi chybí akce pro mužskou
část populace. Tam je ještě prostor.
Ale je potřeba najít téma, jež by je
oslovilo. Budeme připravovat navazující projekt, takže příští rok se nechte překvapit, co vymyslíme. (smích)
Každopádně bavíme se o tom, co by
se jim líbilo. Hodně taky spolupracujeme s kulturním střediskem, bavíme
se o tom, co dělají oni a co už je mimo
okruh jejich zájmu. A koordinujeme
to tak, abychom si nekonkurovali, ale
doplňovali se. Budu taky ráda, když se
v budoucnu podaří venkovní úpravy.
Kolem je velká sokolská zahrada, která
není nijak využívaná. Spolupracujeme
tedy s městem a vyvíjíme aktivitu, aby
i venkovní prostor sloužil komunitě
a lidem. V plánu je terénní úprava,
vznik odpočinkové zóny, třeba nějaké
vyhlídky, společného ohniště či komunitní zahrady. Je to zatím jen vize.
Chceme ale i po lidech, aby si sami
řekli, jak by chtěli tyto prostory využít.“
yy V čem je podle vás komunitní
práce důležitá? A co se vám líbí na
práci koordinátorky společenských
akcí a dění v Konici?
„Práce je to velmi pestrá. Jsem poměrně kreativní, takže mám možnost se
realizovat. Současně je to práce s lidmi, a ta je vždy zajímavá i obohacující.
Myslím si, že lidé v Konici mají potenciál sami něco změnit a udělat si život
hezčí a podle sebe. Akorát na to nebyli
zvyklí, neměli k tomu podmínky. Věřím tomu, že jsme schopní v Konici
společenský a kulturní život mít bohatší, žít aktivněji. Myslím taky, že se nám
daří na tom pracovat. O tom je ale také
komunitní práce. Není záměrem připravit vysilující program, aby nevěděli,
kam dřív skočit. Ale naopak přimět je,
aby sami přišli s nápady, podporovat je
v tom. A umožnit jim odpovědnost.“
yy Chcete něco, musíte pro to něco
udělat...
„Ano. Má to větší hodnotu, lidem se
to více líbí, mají z toho nějaký zážitek.
Není to přitom nic nového, komunitní
práce tu byla vždy. Dnešní doba je ale
taková, že lidé jsou více uzavření, tak
se s nimi snažíme vrátit k pospolitosti,
dobrým sousedským vztahům. Snažíme se oslovit i ty, kteří normálně na
kulturní program nejdou, protože se
necítí. U nás ale nejsou bariéry. Lidi
mohou přijít, i když nemají peníze,
nemají honosné oblečení nebo něco
takového. Myslím si, že komunitní práce je na začátku, je taková specifická,
vyvíjí se. Také se teprve učíme. Je roz-

díl mezi tím, když
děláte takovou práci
v sociálně vyloučené
lokalitě, kde žije převážně
romská populace, nebo ve
venkovském prostředí, kde
jsou jiná specifika. Je to ale
pořád práce s lidmi, kteří
potřebují podpořit nebo
vidět, že jim někdo věří.“
yy Při které činnosti
si dokážete odpočinout od práce
pro komunitní
centrum, od práce s lidmi?
„No, když jsem
zdravá, ráda si zaběhám. Ale jinak
miluji ruční práce
a opravdu moc
ráda háčkuji. Je to
super relax.“

(QVQCTEJKX,-NGOUQXÆ
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PROSTĚJOV Proměnou v duchu
Popelky prošla v minulých letech
někdejší konická sokolovna. Ta
byla dlouhodobě v mizerném stavu, před třemi lety v pravém slova
smyslu prokoukla. Stalo se z ní středisko společenského a kulturního
života, konají se zde přednášky,
divadelní představení, kreativní
odpoledne, promítají se filmy, dokonce se v něm tančí. Velkou zásluhu na tom má tým komunitního
centra v Konici, v jehož čele stojí
Jitka Klemsová (na snímku). Coby
aktivní a energický člověk spolu s kolegyněmi a kolegou vede obyvatele
Konice i okolí k tomu, aby pořádali,
organizovali, zkoušeli. Zkrátka nebyli pasivní. A zdá se, že úspěšně,
v komunitním centru už se uskutečnily desítky různorodých akcí.
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Pozemní práce jsou nedílnou složkou všech staveb a základem pro jakékoliv další úpravy. Jen při stavbě to často nekončí a následuje řada dalších dílčích úprav. Na ně si někdy
vystačíme s vlastním zápalem a nářadím, ale čas jednoznačně ušetří technika, která je na to
přímo stvořená a v posledních letech se stále více zdokonaluje. Nyní je tak možné v rámci
terénních úprav zvládnout téměř cokoliv. Různé stroje a nářadí se dají vypůjčit, těžší techniku už si ale musíte objednat. A je rozhodně dobré důkladně promyslet, koho si na tuto práci
najmete. Základová deska, ale i budoucí zahrada či dvůr jsou pak na celý život a v případě
chyb byste je jen těžko časem vymazali z paměti, když vše budete mít neustále před očima.
Texty připravil: Jan Frehar
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Pozemní práce jsou jedny z těch nekonečných, protože na rozdíl od různých staveb a přístavků tyto
práce stále nějakým způsobem probíhají. Přípravné
a hlavní zemní práce jsou jednou hotové, ale především k dokončovacím úpravám dochází v průběhu prověřit. Důležitým aspektem by tu neměla být cena, ale
života celkem často. Před startem těchto prací je pak také provedená práce, vyhotovení i případné reklamace.
dobré si nejprve vše utřídit a až následně něco konat. Na to už často umí poradit různé stránky, kde najdete
řadu recenzí od zákazníků či firem, velmi dobrým rádcem mohou být i přátelé, kteří mají nějakou podobnou
zkušenost, o niž se s vámi podělí. Pokud se totiž necháte
U základové stavební desky se jen těžko může uchlácholit hned první nabídkou bez nějakého prověstát, že byste se v něčem sekli. Pak tu ale jsou další práce, ření, může nastat problém, že se vám provedená práce
které je dobré mít včas naplánované, než se do jejich re- nebude líbit, nastanou i jiné problémy a zjistíte, že to
alizace pustíte. Přeci jen pokud se rozhodnete pro dlaž- nakonec budete muset celé překopat za pomoci další
bu, beton či podlahu, tak následné odstranění už není firmy. Je tak určitě dobré nic nepodcenit a všechno mít
příliš jednoduchou činností, především pak nákladnou. včas prověřené.
Vyplatí se důkladný harmonogram a ujištění, že úprava,
jakou máte v plánu, bude dlouhodobá a nebudete ji za
rok kompletně měnit. ¨
Ne vždy je to samozřejmě možné, ale pokud už i
klidně půl roku před zhotovením víte, co přesně budete chtít a od koho, tak je namístě se včas domluvit, proKdyž už máte všechno promyšlené, je třeba si říct, tože čekací doba je často velmi dlouhá. I firmy budou
jaké úpravy budete muset provést, aby byl výsledný stav raději, když budou předem vědět, co přesně budou
takový, jaký jste si předem naplánovali. Při nějakých mít za úkol. Bude to tak lepší pro obě strany. V dnešní
menších pracích se dá uvažovat i o tom, že za pomoci uspěchané době, kdy by ideálně všichni chtěli všechno
vašich nejbližších, ale i třeba vy sami po určitých čás- a hned, je čekací doba někdy zatraceně dlouhá.
tech dokážete tuto práci vykonat. Ušetří vám to spoustu peněz, ale na druhou stranu se to může stát celkem
dlouhým žroutem času během vašich volných chvil. Zda
Dnešní ceny a ceny přede dvěma lety se nedají srovbudete patřit do skupiny, která postupně bude dotvářet,
či spíše ta, která si práci nechá provést, už je individuální. nat. Na to je také nutné myslet, když si budete některé z
těchto prací objednávat. Náklady i materiál letí neuvěřitelně vzhůru a jakákoliv práce či oprava bude rozhodně
dražší. Připravte se na to včas, abyste se následně nedivili,
V případě, že zvolíte firmu či některého z podni- raději třeba i předem upravte plán prací než ho pak měnit
katelů na zhotovení práce, je velmi dobré si vše nejdříve v průběhu času kvůli chybějícím financím.
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XXXI. Tradièní mìstský ples
provázeli Pernštejnové
PROSTĚJOV Dvakrát odkládaný, o to více očekávaný. Sobotní den
byl v Prostějově plně ve znamení oslav 500. výročí začátku působení šlechtického rodu Pernštejnů v našem městě. Vše vyvrcholilo na
v pořadí již jednatřicátém Tradičním městském plese v Národním
domě, jehož organizátoři konečně mohli akci uspořádat. V dřívějších letech bylo zvykem, že městský bál zahajoval v lednu celou
plesovou sezónu v Prostějově, ovšem také letos byla covidová
pandemie proti. Z ledna byl ples odložen na březen, z března až na
sobotu 23. dubna... Zřejmě se tento pozdní termín projevil i na návštěvnosti, která bohužel nebyla bůhvíjaká. Ale ti co přišli, určitě nelitovali! Celý městský ples měli v režii Pernštejnové, kteří zásluhou
agentury Gryff připravili skvělou podívanou a nejedno překvapení. Ano, Tradiční městský ples se nesl ve znamení ranné renesance
a jeho návštěvníci se mnohdy přenesli v čase o 500 let zpátky.
EXLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal KADLEC

JAN S PERNŠTEJNA vyzval purkmistra Juru
Při slavnostním ceremoniálu si připili
šampaňským i bývalí primátoři

Šlechtický rod Pernštejnů, který se
před 500 lety rozhodl usadit také
v Prostějově, v sobotu večer připravil
pro návštěvníky XXXI. Tradičního
městského plesu v Národním domě
nejedno překvapení. Členové Prostějovanům již velice známé agentury
Gryff předvedli už na zahajovacím
ceremoniálu v městském divadle
velkolepou show. Praporečníci, trubači, kejklíři, muzikanti a tanečníci

Renesance je renesance...
du ono šokující překvapení. Minimálně
pro pány ovšem velice příjemné. Na malém pódiu totiž renesančnímu malíři stála modelem zcela nahá blonďatá kráska!
„Chtěli jsme na prostějovském plese
představit všechno, co raná renesanční
doba přinášela. A nahota spojená s malováním aktů k tomu tehdy rozhodně
patřila. Není to nic pohoršujícího, renesance je prostě renesance,“ pronesl Jan
z Pernštejna v podání Marka Tichého,
šéfa ostravské agentury Gryff.
Malíř vytvářel jednu kresbu lepé děvy za
druhou, a zhruba hodinu tomu mohli
přihlížet všichni návštěvníci městského
plesu. „Je to pěkné a rozhodně to velice
zpestří celý ples,“ projevil spokojenost
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
a podobně se k velkému „nahému“
překvapení vyjádřili i další hosté plesu.
„Mně se to taky hodně líbí, a to jsem
ženská,“ přidala se náměstkyně primátora Milada Sokolová, která na nahý
4GPGUCPéPÊOCNÊąUKFCNPCUXÚEJFÊNGEJ model nechala v klidu dívat se i svého
JQFP÷ \¾NGåGV LGFPC \G UMKE UG RCM manžela Petra. Organizátorům Tradičního městského plesu se ono překvapeFTCåKNCD÷JGO\¾X÷TGéPÆVQODQN[

(QVQ/KEJCN-CFNGE ní povedlo skutečně na jedničku.

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz
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… a krásná nahota k ní patří!
PROSTĚJOV O připravovaném velkém překvapení se šuškalo dlouho
před začátkem Tradičního městského plesu. Ovšem realita předčila veškeré očekávání! „Ať nezakopnete, až
to uvidíte,“ upozornil Večerník před
vstupem do přednáškového sálu Národního domu jeho ředitel Martin
Křupka. Sice jsme nezakopli, ale než
Večerník „nažhavil“ fotoaparát, trvalo to delší dobu než obvykle...
Hned za vstupem do přednáškového
sálu totiž návštěvníky plesu čekalo oprav-

K ZAHÁJENÍ BÁLU

se slovutnými dámami v renesančních oděvech zahájili v celý kulturní
program městského bálu. Vzápětí
na pódium divadla vystoupil Jan
z Pernštejna s purkmistrem Jurou...
Dvacetiminutový slavnostní ceremoniál bohužel sledovalo jen asi z poloviny

" I NII L ? J I L N´´ Û
"INIL?JILN´Û

zaplněné hlediště.
Ovšem ti, kdo přišli už na samotné
zahájení Tradičního městského
plesu, se skvěle bavili.
Po úvodním vystoupení renesančních
muzikantů, praporečníků, šermířů
a také tanečníků s jejich dámami z rodu
Pernštejnů v historických oděvech,
vstoupil na divadelní prkna nefalšovaný
Jan z Pernštejna. „Pane náš, o příhovor
s vámi žádá prostějovský purkmistr

Jura,“ přednesl Janu z Pernštejna žádost
jeho herold a vzápětí přivedl na pódium
prostějovského primátora Františka
Juru. V hábitu ze 16. století... „Purkmistře, přijel jsem do tohoto města, viděl
jsem krásné dámy, růžolící nádherné
slečny, ale nevím, proč jsem tady,“ nechápal Jan z Pernštejna, jenž následně
vyslyšel přání purkmista. „Ctěný Jene,
přicházím s neuvěřitelným developerským projektem! Nevím, kde jinde než
tady v Prostějově byste chtěli postavit
svůj zámek! A pokud ho postavíte za

jjak
ak ssee zzahajoval
ahhajoovall m
městský
ěsttský pples...
les....

svoje, pak se můžeme bavit o pozemku.
Musím ale nejdřív zavolat na Úřad na
ochranu hospodářské soutěže a vypsat
výběrové řízení,“ rozesmál publikum
František Jura a smíchem nakazil i Jana
z Pernštejna. „Pane purkmistře, my
jsme nejmocnější rod Koruny české,
my si s administrativou poradíme,“
pravil nejvýznamnější šlechtic z rodu
Pernštejnů.
Po úsměvném vystoupení se moderátorského řemesla ujal Aleš Procházka, který Jana z Pernštejna vyzval, aby
s výstavbou zámku začal co nejrychleji, dokud je purkmistr Jura ve funkci.
„Kdo ví, co bude po volbách,“ souhlasil
František Jura. Ten následně pozval na
divadelní pódium své předchůdce Miroslava Zikmunda, Miroslava Pišťáka
a Alenu Raškovou, se kterými si připil
šampaňským na zahájení městského
bálu. „Nuže pane purkmistře, pojďme
se bavit, tancovat a hodovat. Tedy já
budu jen pít,“ vyzval Jan z Pernštejna
purkmistra Juru k zahájení samotné
plesové veselice. I stalo se, a návštěvníci
plesu se z divadelní části Národního
domu přesunuli do té spolkové. A hned
po vstupu do přednáškového sálu na ně
čekalo příjemné nahé překvapení...
ZHQVQ/KEJCN-CFNGE
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Sobotní Tradiční městský ples
navazoval na odpolední pernštejsnké slavnosti u zámku a rovněž tak večerní bál v Národním
domě byl zasvěcen oslavám 500.
výročí první zmínky o působení slavného šlechtického rodu
Pernštejnů v Prostějově. Po
slavnostním zahájení v divadle
6CPGéPÊMTGCEG\GUVQNG
se hosté plesu přesnuli do spolQEKVNC
VÊRąGFXGFNKwNGEJVKEK\TQFW2
C 5QMQNQX¾ UG PC EJXÊNK
UXÚOKF¾OCOK
GTPwVGLPčUG
kové části Národního domu, kde
0¾O÷UVM[P÷ RTKO¾VQTC /KNCF
C
bál pokračoval. Podle zjištění
X\CLGVÊR¾Pč\2GTPwVGLP
Večerníku organizátoři plesu
Pro úplnost zbývá
prodali jen něco málo přes 200
dodat, že hosté plesu si k tanci
-VCPEKCRQUNGEJWXRąGFP¾wMQXÆOU¾NGX[JT¾XCNCJQUVčOMCRGNC4QOCPVKEC$CPF
vstupenek, což bylo jediným
i poslechu mohli vybrat, zda plezklamáním provázející v pořadí století. Hosté plesu měli možnost prezentovali překvapivě jen Pavel sové chvíle stráví v přednáškovém
již jednatřicátý Tradiční městský vidět šermířské souboje, taneč- Dopita s Martinem Křupkou. Ne- sále, restauraci či kavárně. Nahoře
ní vystoupení šlechticů s jejich chyběli ani významní prostějovští návštěvníkům vyhrávala skupina
ples v Prostějově.
dámami, ale také rene- podnikatelé a městského plesu Romantica Band Romana PytlíMichal KADLEC sličnými
sančního malíře v akci nebo jiné se zúčastnil také sportovní boss ka, do restaurace se chodilo na liVětšinu programu městského historické ukázky. „Organizátoři Miroslav Černošek s manželkou dovky v podání cimbálové kapely
bálu zajišťovala agentura Gryff, odvedli kus dobré práce, něco tak Petrou. „Je tady méně lidí, ale o to Olšava a v kavárně vyhrávala skujehož členové přinášeli v dobo- pěkného jsem už dlouho neviděl vřelejší atmosféra tady je. Povedlo piny Q Styl. Přesně o půlnoci byla
vých kostýmech nejen zábavu, a co mi je let,“ svěřil se Večerníku se nám sestavit opravdu hodnotný zahájena bohatá tombola. „Její výale i poučení z historie Prostějo- bývalý prostějovský primátor Mi- program plesu. Každý si zde najde těžek věnujeme na charitu,“ připova. O tanečních přestávkách se na roslav Pišťák.
to své,“ libovala si náměstkyně pri- mněl primátor statutárního města
parketu přednáškového sálu stří- Tradiční městský ples navštívily mátora Milada Sokolová a podob- Prostějova František Jura.
dali Pernštejnové v nádherných zhruba dvě stovky hostů, byli mezi ně jednatřicátý Tradiční městský Kdo měl rád lidovky, sešel dolů
převlecích, které všechny ná- nimi téměř kompletní členové ples hodnotily i další zúčastněné do restaurace, kde vyhrávala cimvštěvníky přivedly skokem do 16. rady města, opoziční zastupitele osobnosti.
bálovka Olšava.
-FQO÷NT¾FNKFQXM[UGwGNFQNčFQTGUVCWTCEGMFGX[JT¾XCNCEÊOD¾NQXMC1NwCXC
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Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie

Konstelace hvězd Prostějova
Prostějované budou mít během následujících dní to výjimečné štěstí, že se jim podaří
realizovat všechny věci, které si naplánovali. Navíc vždy najdou nějakou tu spřízněnou
duši, která bude mít stejné plány a zájmy. Víc lidí, víc úspěchů.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Jste poměrně tvrdohlaví a většinou
si stojíte za svými názory. Tentokrát
ale budete muset ustoupit, protože
poznáte člověka, který vám vnukne
daleko lepší nápady. Uznáte, že jsou
lepší a uděláte dobře.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Rádi byste si odpočinuli, ovšem
tento týden na to ještě zapomeňte.
Zaměstnají vás i mnohé maličkosti,
které prostě odložit nepůjdou.
Každopádně nudit se nebudete
a o zábavu budete mít postaráno.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Hádáte se jen velice neradi, ovšem
tentokrát vás naštve člověk, se kterým
máte dlouhodobější spory. Nyní ho
ovšem „umlátíte“ argumenty, i když
svůj hlas budete muset zvýšit hned
několikrát.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Na co sáhnete, to vám rozkvete pod
rukama. Budete mít štěstí i ve hře,
takže se klidně dejte do sázení. Ale
rozumně, nic se nemá přehánět
a spíše počítejte se symbolickou
výhrou. I ta ale potěší.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Nevíte si pomalu rady se svým
životem, tak nepoučujte druhé!
Přestože byste se rádi zapojili do
řešení cizích problémů, starejte se
raději o sebe. Dostali jste se do potíží,
jejichž řešení už nesnese odkladu.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Už delší čas se cítíte být odstrkováni
a je tedy načase vystoupit z ústraní.
Pomůže vám k tomu náhoda.
V hlavě se vám zrodí geniální plán.
Potkáte člověka, který pomůže s realizací, a oba budete slavní.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Chodíte domů unaveni a toužíte po
relaxu. Vykašlete se na úklid domácnosti či jinou práci, například na
zahradě. Během následujících dní se
věnujte pouze domácím mazlíkům,
přijdete na jiné myšlenky.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Vyhýbejteseelektrickýmspotřebičům,
reálně vám hrozí úraz. Domácí práce
přenechte partnerovi, který je na tyto
věci mnohem šikovnější. Vy si lehněte
na gauč, pusťte si televizi nebo si
přečtěte knížku.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Ve vašem případě se dají očekávat
spory s rodiči, kteří na spoustu věcí
mají logicky jiné názory. Protože si ale
nebudete chtít do svých záležitostí
nechat mluvit, občas při vzájemné
rozmluvě padne ostré slovo.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Navštívíte
hned
několik
společenských akcí, na kterých
se budete cítit jako ryba ve vodě.
Společnost více lidí máte rádi a dělá
vám dobře, když vám někdo pochlebuje. Užijete si toho do sytosti.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Protože máte svoji hlavu a do ničeho
si nechcete nechat „kecat“, očekávejte
mnohé vyhrocené diskuse v rámci
rodinného kruhu. Dokonce i partner
se s vámi odmítne bavit a raději půjde
na pivo.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Ještě před víkendem si pečlivě naplánujte rodinný výlet, v sobotu ráno
byste všechno šili už jen horkou jehlou. Abyste strávili dva nádherné
dny, musíte předem připravit spoustu věcí. Vyplatí se to.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: OLEJE...
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Oleje oslavují svůj boom. Už to dávno není jen o slunečnicovém,
olivovém či kokosovém. Jak se v nich však orientovat? A po kterém
sáhnout, když s oleji se na trhu doslova roztrhl pytel. Mnohé
hospodyňky stále vytrvale používají slunečnicový na smažení a olivový do salátů. Je to škoda, protože i další druhy olejů si zaslouží
pozornost. Jejich chuťové vlastnosti dokáží fantasticky podtrhnout
výslednou chuť jídla. Vyplatí se je alespoň zkusit! Vypravili jsme se
tak k regálům s tímto sortimentem, abychom zjistili, že nejlevnější
slunečnicový, olivový a stejně tak řepkový olej nabízí Penny market.
Pro kokosový a dýňový olej se vyplatí navštívit Kaufland a cenově
nejvýhodnější lučný olej nabízí Billa.
Ať se dílo daří!
Průzkum byl proveden ve středu 20. dubna 2022.

JARNÍ ÚKLID 2022
PROSTĚJOV Jarní úklid města probíhá v Prostějo- Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hově stejně jako obvykle v měsíci dubnu a byl zahájen din do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňování
každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění
v pondělí 4. dubna 2022.
Počínaje tímto dnem jsou po městě rozmisťovány vel- odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové
koobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze
seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není
na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumukterý je rozměrný a není možno ho umístit do popel- látorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický nostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů
větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).
(odpad ze zahrad).
pondělí 25. března
Domamyslice – u samoobsluhy * Domamyslice – ul. 5. května * Domamyslice - u kapličky * Gen. Sachera
úterý 26. března
Čechovice – u pošty * Čechovice – Luční * Čechovice – u kapličky * Čechovická u ZD
středa 27. března
Krasice – Západní * Krasice – Moravská za obchodem * Krasice – Na Brachlavě * Kosířská – Na Vyhlídce
čtvrtek 21. dubna
Vrahovice – Trpinky * Vrahovice – K. Světlé * Vrahovice – Čechůvky točna * Vrahovice – M.Alše-P. Jilemnického
pátek 22. dubna
Vrahovice – Jano Köhlera * Vrahovice – J. Suka * Vrahovice – Tovární plocha u garáží (proti ul. Stukova)
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.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 9. 5. 2022 od 11:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice B.
Němcové, Raisova, Pod Záhořím,
část ulice J. Olivetského č. 16, 20+garáže, Určická od č. 50 po č. 86 a od č.
37 po č. 67, vč. fa. MPL Trading s. r. o.,
Okružní č. 201-215, 208-214, oboustranně Drozdovice od č. 9 a 14 a po
ul. Anenská vč. č. 87, kostela, sběrného dvora, ul. U sv. Anny 21, 21a, 23,
5013, V Polích č. 1, 3, Krasická č. 6a.
Obec: Otaslavice
Dne: 10. 5. 2022 od 7:30 do 17:00
hodin. Vypnutá oblast: část chatové lokality Otaslavice-oboustranně
kolem cesty od parc. č. 1707 a č.
chaty 126 po konec s č. 572.
Obec: Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov, Budětsko
Dne: 10. 5. 2022 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Přemyslovice - místní část Štarnov,
část obce Konice - místní část Nová
Dědina, Obec Budětsko včetně lokality Ve Žlebě a místní části Slavíkov, mimo vypnutou oblast bude
místní část Zavadilka a severní konec obce Budětsko od domů č. 35,
31 a 14 směrem ke hřišti až na konec obce po č. 121 a 92. Odběratelské trafostanice: Budětsko ZD (č.
300491), TS Vodafone Budětsko
(č. 703662).
Obec: Služín,
Čechy pod Kosířem
Dne: 11. 5. 2022 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Služín mimo Kovot s. r. o. Čechy
pod Kosířem: č. p. 133 (AJSHA a.
s.) a parcela č. 187/3. Odběratelská
trafostanice Čechy pod Kosířem
ZD (č. 300750) - Tyršova 86.
Obec: Prostějov
Dne: 13. 5. 2022 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Brněnská č. 9-23, radar, Libušinka č. 2-18
(MŠ) a č. 3-27, oboustranně ul. Tylova od ul. Wolkerova po č. 28 a 55
+ kotelna, Tetín č. 3, jednostranně
ul. Wolkerova - od ul. Tylova po č.
ul. Lidická, mimo část č. 20 (pouze
odběrné místo M. Hájek) a č. 22.
Obec: Prostějov
Dne: 13. 5. 2022 od 12:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
odběrné místo Perfo linea a. s.,
Šlikova 9. Odběratelská trafostanice TOPAS (č. 300640) – vypnutí se netýká domácností
Obec: Prostějov
Dne: 13. 5. 2022 od 12:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: ČE
LDS s. r. o. v bývalém areálu Vitana,
areál hlavního nádraží v Prostějově.
Odběratelské trafostanice: ČD (č.
300652), VITANA (č. 300655).

Obec: Stařechovice
Dne: 13. 5. 2022 od 7:30 do
16:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Stařechovice vč. arelu
ZD, chatová oblast Ulmanka (Vinohrady). Odběratelské trafostanice: Kovot Služín (č. 300785),
Stařechovice farma (č. 300793)
- areál AGROS HANÁ, s. r. o.
Obec: Otaslavice
Dne: 14. 5. 2022 od 7:30 do
17:00 hodin. Vypnutá oblast:
ulice od č. 12 po č. 298 vč. č.
187 dále oboustranně od č. 262
a 198 (vč. 193,195,197) po konec obce směr Vincencov s č. 91
a 230. Ulice od č. 313 po č. 261.
Oboustranně od č. 267 a 257
po konec obce s čísly 294 a 294
a dále celá chatová oblast směr
Baba ohraničená čísly: 550, 129,
297, 542, 72, 89, 53, 54, 22, 62,
128.
Obec: Prostějov
Dne: 16. 5. 2022 od 7:30 do 10:30
hodin. Vypnutá oblast: od ul. Dolní č. 8 - 24 vč. garáží, č. 26 - 30, výměníková stanice Dolní, č. 26a.
Obec: Prostějov
Dne: 16. 5. 2022 od 11:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně část ul. Jihoslovanská od č. 1 a 4 po č. 24, celé ul.
Trávnická vč. Zdravotnického
centra s.r.o. (poliklinika), Na
Příhoně, část Husova nám. od č.
1 po č. 23, Karlov č. 14 oboustranně část ul. Jihoslovanská od
č. 1 a 4 po č. 24, celé ul. Trávnická vč. Zdravotnického centra s.
r. o. (poliklinika), Na Příhoně,
část Husova nám. od č. 1 po č.
23, Karlov č. 14.
Obec: Stařechovice
Dne: 16. 5. 2022 od 7:30 do
16:30 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Stařechovice včetně chatová
oblasti Ulmanka (Vinohrady).
Střechovice parc. č. 354/2 (areál
bývalého JZD)
Odběratelské trafostanice: Kovot
Služín (č. 300785), Stařechovice
farma (č. 300793) Areál AGROS
HANÁ, s. r. o.
Obec: Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov
Dne: 17. 5. 2022 od 7:00 do
18:00 hodin. Vypnutá oblast:
Celé obce Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov. TS Vodafone Budětsko
(703662)
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 17. 5. 2022 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: pravá strana ul. za bývalou mlékárnou - od
parcel č. 442/6 po 442/17 vč. nov.
RD s č. 644-664.

Obec: Alojzov
Dne: 17. 5. 2022 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: Alojzov lokalita parcel ve směru od Určic.
Obec: Vrahovice
Dne: 17. 5. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: ul. Vrahovická od dálničního přemostění po
most přes potok - areál bývalého
pivovaru s č. 57, 59, ŘSD ČR, č. 56,
56a, Průmyslová č. 12 (odb. místa
Sladovny Soufflet ČR, a.s. ze sítě
NN), Cetin, a.s.
Obec: Služín, Statechovice,
Čechy pod Kosířem
Dne: 18. 5. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Bohuslavice č. p. 105-110.
Obec: Prostějov
Dne: 18. 5. 2022 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: ul. Bulharská č.15-25, areál automotoklubu
č.1, kotelna, MŠ Krokova č. 25,
Rumunská č. 18, 20, 22, 23, 24,
34a, 36, St. Manharda 24-39, M.B.
Keramika, VaK, areál ZŠ, MŠ Mozartova č. 30, Na Hrázi č. 7-10, Žeranovská č. 21-25.
Obec: Prostějov
Dne: 18. 5. 2022 od 11:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně Husovo nám. od č.
44 a 25 po Joštovo nám. vč. školy
č. 91, 93, 94, ul. Mojmírova č. 1, ul.
Slezská č. 1-11, č. 2-12, celé Joštovo nám., ul. Winklerova, Sokolská
č. 2-34, č. 3-39, celá ul. Rozhonova, Švabinského č. 4-14, Pražská č.
1-15.
Obec: Otaslavice
Dne: 19. 5. 2022 od 7:30 do
17:00 hodin. Vypnutá oblast:
Otaslavice - celá chatová lokalita, obouctranně ulice od č. 278
a 179 po konec obce s par. č.
K/1795. Jednostranně od č. 272
po č.301, ulice od č. 261 po 313
vč. 516, 306, 304, 308.
Obec: Přemyslovice
Dne: 19. 5. 2022 od 7:30 do 13:00
hodin. Vypnutá oblast: Přemyslovice č. p. 464-472, 434, 135.
Obec: Služín,
Čechy pod Kosířem
Dne: 20. 5. 2022 od 7:30 do
17:30 hodin. Vypnutá oblast:
Odběratelská trafostanice Čechy ZD (č. 300750) Čechy pod
Kosířem, Tyršova 86.Odběratelská trafostanice Čechy ZD (č.
300750) Čechy pod Kosířem,
Tyršova 86.
Obec: Prostějov
Dne: 20. 5. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
obch. dům OBI, Konečná ul.
EG.D, a.s.

Blokové îLÔWüQt
îLÔWüQtPüVWDYURFH
PüVWDYURFH
Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 26. dubna: F. Nováka (F. Nováka 3 - 5), Kostelecká 1 – vnitroblok a parkoviště, Kostelecká 2 – vnitroblok, Kostelecká 3 – vnitroblok, Kostelecká komunikace SSOK - (Přikrylovo nám. – most Hloučela), Martinákova, Martinákova
– parkoviště, Martinákova - Kostelecká – chodník, Martinákova – cyklostezka, Kostelecká – cyklostezka, J. B. Pecky blok 16
čtvrtek 28. dubna: F. Nováka (F. Nováka 3 - 5), Kostelecká 1 – vnitroblok a parkoviště, Kostelecká 2 – vnitroblok, Kostelecká 3 – vnitroblok, Kostelecká komunikace SSOK - (Přikrylovo nám. – most Hloučela), Martinákova, Martinákova
– parkoviště, Martinákova - Kostelecká – chodník, Martinákova – cyklostezka, Kostelecká – cyklostezka, J. B. Pecky blok 16

SLUŽBY

KOUPÍM

Stěhování bez pomoci zákazníka GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
a vyklízecí služby - rychle, levně. nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
Tel.: 604 389 367
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti,
Odborný řez ovocných stromů, seká- zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodání travních porostů, kácení stromů, vejte překupníkům, ale odborníkům
péče o zahrady. Tel.: 605 864 140 - za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Bc. Ivo Kroupa.
Mytí oken, rámů, žaluzií, skleně- Koupím staré pohlednice, bankovky,
ných ploch, generální úklid. Nej- průkazy, vyznamenání, militaria, apod.
vyšší kvalita 20 let praxe v oboru. Tel.: 608 420 808
Tel.: 604 757 384.
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
stolarstvijancik.cz, tel.: 604 820 358

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

21112611563

25. dubna 2022
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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.

Pronajmu v Prostějově byt 1+1.
Tel.: 704 416 641
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.

Dne 24. dubna 2022
jsme vzpomenuli 3. výročí úmrtí
pana Otakara SVOBODY
ze Stražiska.
S láskou stále vzpomíná
manželka, dcera s rodinou,
syn s manželkou a přátelé.

25. dubna 2022

Dnes, tj. 25. dubna 2022,,
tomu je 43 roků od chvíle,
kdy nás neočekávaně opustila
naše drahá maminka
paní Jarmila BRABCOVÁ

Dne 16. dubna 2022
uplynuly 4 smutné roky od úmrtí
paní Ludmily KRASAVINOVÉ
z Prostějova

Dne 24. dubna 2022
uplynuly 2 roky, kdy nás opustila
paní Miluše HÝBLOVÁ
z Křenůvek.
A 18. května 2022
by se dožila 70 let.
S láskou vzpomíná
a navždy ji v srdci nosí
celá rodina.

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

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
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově.
Náj. 8 000Kč+ink. Tel.: 604 820 358
Prodám zděnou garáž v oblasti
nám. Spojenců. Cena 800 000 Kč.
Tel.: 737 874 885
Hledám pronájem menší zahrady
v Prostějově a okolí do 10km od Pv.
Cena 3 000 Kč. Tel.: 605 713 700

Dne 24. dubna 2022
jsme vzpomenuli
19. smutné výročí úmrtí
pana Jaromíra KALABISE
z Otaslavic.
S láskou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

Nám zůstane nejlepší vzpomínka,
ta bytost nejdražší,
která nám odešla,
to byla naše drahá maminka.

Dne 20. dubna 2022
by se dožila 82 roků
paní Milada KORHOŇOVÁ
z Čechůvek.
S láskou vzpomíná manžel
a dcery Jarmila, Ivana,
Milena a Ilona s rodinami.

Dne 26. dubna 2022
uplyne 1. rok od úmrtí
paní Vlasty SUCHÁNKOVÉ.
Za vzpomínku děkuje
manžel a synové
s rodinami.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Hledám jakýkoliv pronájem bytu.
Jen Prostějov. Tel.: 604 635 465
Koupíme byt 2 + kk / 3+1 nebo menší
domek - chalupu i na opravy, Prostějov
a okolí do 20 km, hotovost.
Tel.: 728 140 655
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Očím jste odešli,
v srdcích jste zůstali...

Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý
a musel Ti ho brát.

Hledám pronájem garáže
Prostějov-Krasice. Tel.: 736 403 595

WWW.VECERNIKPV.CZ

a dne 26. května 2022
uplyne 26 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil
náš drahý otec
pan MUDr. Jan BRABEC.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.
PhDr. Jiřina Rédrová
a Mgr. Jarmila Ottová,
dcery s rodinami.

Odešla jsi, jak si to osud přál.
V našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

Dne 27. dubna 2022
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Ludmila NESVADBOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal...

a dne 26. dubna 2022
uplyne 9 smutných let od úmrtí
pana Pavla KRASAVINA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Bohdana
a syn Miroslav
s rodinami.

Odešla jediná na světě,
kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat.
Každého potěší,
tak měkce pohladí,
jediná na světě, jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstala
nejlepší vzpomínka,
ta bytost nejdražší – to byla babička.

Dne 27. dubna 2022
tomu bude 9 let,
kdy nás navždy opustila
paní Libuše MAZALOVÁ
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomíná
snacha Marta a vnoučata
Martin, Markéta a Radek
s rodinami.

Dne 24. dubna 2022
uplynulo 5 let od úmrtí
pana Jaroslava SOCHŮRKA
z Dobromilic.
S láskou vzpomíná
manželka Ludmila
a synové Dušan
a Radek s rodinou.

Dne 27. dubna 2022
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Petr NOVÁK
ze Ptení.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinou.

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

Zapalte prosím svíce,
kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Dne 22. dubna 2022
uplynulo 10. smutné výročí od úmrtí
pana Ludvíka ONDRUCHA.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Květoslava,
synové Pavel a Tomáš,
vnoučata Kubíček
a Dominiček
a bratr Milan.

Dne 29. dubna 2022
uplyne 5 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Jan ROHÁČEK
ze Smržic.
S láskou a smutkem v srdci
vzpomíná manželka a děti
s rodinami.
Vzpomeňte s námi.

Uzávěrka ŘÁDKOVÉ INZERCE je v PÁTEK 29. dubna, v 10.00 hodin
SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 1. května 2022
vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Alois MAKOVEC
ze Seloutek.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

GRATULACE
Ať úsměv a radost na Tvé tváři
neustále září,
dnes narozeniny slavíš,
tak ať se hodně bavíš.
Hodně štěstí, zdraví, lásky…,
ať nemáš žádné vrásky,
ať se směješ den co den,
ať splní se Ti každý sen,
ať máš kolem prima lidi,
co Tě vždy rádi vidí.

Dne 27. dubna 2022
oslaví životní jubileum 80 let
paní Alena KOUKOLOVÁ
z Vranovic.
Milá maminko,
přijmi naše blahopřání,
ať Tě štěstí doprovází,
zdraví ať máš náruč plnou
a jen radosti se hrnou.
Humor se Ti neztratí,
prostě všechno nejlepší.
To Ti ze srdce přejí
syn Josef s rodinou
a dcera Alena a Lenka
s rodinami.

Pohřební služba Pavel Makový, Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100

Dne 28. dubna 2022
by oslavila 75. narozeniny
paní Míla HRABÁLKOVÁ
z Mořic.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

Dnes, tj. 25. dubna 2022,
to je již 9 let,
kdy nás navždy opustil
pan Petr PELC,
šermíř zaniklé skupiny Peritus.
S bolestí v srdci stále vzpomíná
maminka, sestra s rodinou
a přítelkyně Dana.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi,
děkujeme.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Anna Ambrožová 1928
Niva
Mgr. Radmila Krausová 1942 Prostějov
Lubomír Buchta 1937
Tážaly
František Novotný 1936
Vrahovice
Bohumila Kopová 1948
Otaslavice
Marie Klásková 1945
Vrbátky
Alois Procházka 1933
Prostějov
Anna Antlová 1936
Prostějov
Luděk Krč 1946
Kelčice
Ludmila Koudelová 1937 Hrubčice
Milan Kiebel 1933 Čechy pod Kosířem
Ing. Petr Vysloužil 1946
Prostějov
Ladislav Slavotínek 1949
Seloutky
Marta Kocourková 1945 Lhota u Vyškova
JaroslavaSeidlová1947
Krumsín
JanPřidal1957
Želeč

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 25. dubna 2022
Libuše Spielmannová 1942 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Úterý 26. dubna 2022
Miloslava Vláčilíková 1928 Pivín 13.00 kostel Pivín
Jaromír Mucha 1939 Ondratice 13.00 kostel Brodek u Prostějova
Středa 27. dubna 2022
Ivan Tauber 1942 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 28. dubna 2022
Roman Hénik 1963 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Antonín Kroupa 1948 Prostějov 14.30 Obřadní síň Brněnská
Pátek 29. dubna 2022
MUDr. Božena Pelcová 1929 Odry 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 30. dubna 2022
Jaroslava Navrátilová 1936 Němčice nad Hanou 13.00 kostel Němčice nad Hanou

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Olga Řezáčová 1932
Jarmila Kvizdová 1933
Ing. Ivo Zeman 1967
Miroslav Staněk 1930

Prostějov
Prostějov
Prostějov
Držovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 27. dubna 2022
Josef Hradil 1939 Biskupice 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Lada Danielová 1972

Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 25. dubna 2022
Eva Hanáková 1945 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 27. dubna 2022
Jan Mrázek 1925 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Helekalová 1932 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 29. dubna 2022
Ludmila Sluková 1935 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
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Bezpečnostní agentura nabízí
invalidním důchodcům práci vrátného
v Lešanech a v Prostějově.
Informace na tel.: 602 786 692.

HLEDÁTE PRÁCI?

Také se Vás dotýká zdražování?
Nabízíme brigádu v PV pro každého.
Celý úvazek, zkrácený, nebo jen
víkendy. Info: Tel: 722 553 345

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

PRÁCI NABÍZÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

22042120660

UZÁVÌRKA IZERCE
V PÁTEK 29. DUBNA, 10:00

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Pozice

Plat (v Kè) Provoz

Kvalifikace

Firma

Autokarosář/-ka
Dispečer/-ka dopravy
Kontrolor/-ka kvality
Směnový kontrolor/-ka- lisovna
Dílenský šič/-ka
Operátor/-ka výroby netkaných textilií

30 000-45 000
20 000-45 000
23 000-28 000
26 500-32 600
14 250-20 000
22 000

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

Auto-Pytela, Prostějov
Logmax, Prostějov
DGPack, Kralice na Hané
Linaplast, Kralice na Hané
Moděva Konice
Toray Textiles Central Europe, Pv

jednosměnný
pružná
nepřetržitý
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný

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

22041220622

22042120656

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

22042210663

22042210671

22042110647

22041210620

22041120619

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

5176öä'
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ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YHGiYDW
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Šárka
Helena STROUHALOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.

Rovněž sedmnácté 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 28. 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
Jiří Klimíček
Petra KOLÁŘOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...DĚTI I DOSPĚLÉ
Miloš KRATOCHVÍL, Seloutky
Výhercezískává:VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na divadelní představení.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 5, 8, 7
Jana VOLNÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč z produktů prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Nakupujte zdravě a bez obalu v srdci Hané
Ondřej PLACHÝ, Kostelec na Hané
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.

20061961009

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do DO POLITIKY
a graficky lehce poupravili komunálního politika za regionální hnutí vedené prvním náměstkem primátora, který je
zároveň známým porodníkem…
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OTEC, VNIVEČ, ŠPEH, ČUBR, MLADÍ, NERUČIT, PŮVOD, PLUK,
HERA, ÚVAZ, VOSA, VRTAČKY, KRČMA, VTIP, TAINE, COURT,
MINA, SADA, NEBOZES, VYKULIT, JARMARK, CVIČIT, MZDA,
HALA, OŽEH

21032560360
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TIP Večerní
Večerníku
ku
A TEĎ VZHŮRU ZA PERNŠTEJNY!
KDY: SOBOTA 30. DUBNA, 14.00 A 14.30 HODIN
KDE: U ALTÁNU VE SMETANOVÝCH SADECH, PROSTÌJOV

akce v regionu

Jak známo, i v letošním roce se statutární
město Prostějov připojilo k akci Brány
památek dokořán. Poslední z třídílné série komentovaných prohlídek je připravena na poslední dubnový den. A bude
to skutečných vrchol! V sobotu 30. 4, se
uskuteční akce Po stopách Pernštejnů.
Na zájemce čeká v sobotu ve 14.00 hodin
a ve 14.30 hodin návštěva prostějovského
zámku a okolí.
Letošní rok je totiž ve znamení Pernštejnů,
je tomu totiž již 500 let, co nechali Pernštej-

nové vybudovat v Prostějově zámek. A právě
ten si budou moci zájemci prohlédnout. „Samozřejmě se jako každým rokem připojujeme k již tradiční akci Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska a nabízíme
lidem návštěvu míst, do kterých se běžně
nedostanou,“ uvedla náměstkyně primátora
Milada Sokolová.
Prohlídková trasa zahrnuje dochované městské opevnění, zámek, vybrané měšťanské
domy s vazbou na Pernštejny a také kostel Povýšení svatého Kříže. V zámku si zájemci pro-

hlédnou místnosti nad průjezdem, ve kterých
se zachovaly autentické fragmenty původní
renesanční výzdoby, a taneční sál, jenž pravděpodobně sloužil jako hlavní reprezentativní
místnost zámku.
Případní zájemci se mají sejít u altánku
ve Smetanových sadech u městských
hradeb. Nutné je však telefonické objednání na čísle 582 329 722 – 3. Komentovanou prohlídkou provedou studenti
Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov.

Čarodějné zámecké sklepení
Nadcházející sobota 30. dubna bude i na zámku v Čechách pod Kosířem patřit čarodějnicím
a dalším tajemným bytostem. Nepůjde však o klasické pálení čarodějnic, tajemné bytosti obsadí zámecké sklepení
a park. I tam budete moci zažít jedinečnou atmosféru Filipojakubské noci.
Čarodějné zámecké sklepení se otevře v 11:00, 13.00 a 15.00 hodin. Připraven bude i zábavný program s tematickou
dílničkou pro rodiny s dětmi. Od 19:00 hodin proběhnou Večerní strašidelné prohlídky zámeckého parku. Doporučuje
se vzít s sebou baterky či lampiony. Rezervace míst předem je nutná!

zbytek akcí v regionu mimoøádnì na str.13

.XOWXUQËRNÇQNR
.XOWXUQË
RNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 25. dubna
14:00 ENCANTO
animovaná komedie USA
16:15 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
americké fantasy
19:00 KMOTR 3
drama USA
úterý 26. dubna
15:00 CYRANO
muzikál USA/Velká Británie/Kanada
17:30 OCELOVÉ DÁMY
francouzská komedie
19:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
komedie ČR
středa 27. dubna
18:00 VYŠEHRAD:FYLM
česká komedie
20:00 MĚSTO NA ŘECE
historické drama Lotyšsko/ČR/Litva
20:00 NOTRE-DAME
V PLAMENECH
francouzské drama
čtvrtek 28. dubna
17:30 PANSTVÍ DOWNTON:
NOVÁ ÉRA
drama USA/Velká Británie
20:00 AMÉLIE Z MONTMARTRU
francouzská komedie
pátek 29. dubna
15:00 PŘÍŠERÁKOVI 2
animovaná komedie Velká Británie/
Německo
17:45 PROMLČENO
český thriller
20:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
sobota 30. dubna 2022
15:00 JEŽEK SONIC 2
animovaná komedie USA/Japonsko
17:30 PANSTVÍ DOWNTON:
NOVÁ ÉRA
20:00 VYŠEHRAD: FYLM
neděle 1. května
16:15 NAPOLEON:
VE JMÉNU UMĚNÍ
italský dokument
18:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
20:00 PROMLČENO
český thriller

Zámek Èechy
pod Kosíøem
sobota 30. dubna
11:00 ČARODĚJNICE
V ZÁMECKÉM PARKU
čarodějnice a další tajemné bytosti obsadí
zámecké sklepení a park, čímž podpoří
jedinečnou atmosféru Filipojakubské
noci na zámku, aby zábavný program
s tematickou dílničkou pro rodiny s dětmi
zakončily večerní strašidelné prohlídky

Zlatá
brána
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
do 30. dubna
JARMILA VLČKOVÁ
prodejní výstava

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 27. dubna
19:00 LA BÚSQUEDA
„HLEDÁNÍ“
hudební koncert
Hrají: Michal Svoboda - klasická kytara,
Radka Rubešová - mezzosoprán
pátek 29. dubna
19:00 DOTEKY MÓDY
fashion show SŠDaM
Módní přehlídka: Tereza Rosalie
Kladošová – Grand designer 2018,
Studenti ateliéru Design oděvu Yvonne
Leitner a hosté.
Moderuje: Tomáš Hanák
sobota 30. dubna
18:00 JARNÍ KONCERT
Účinkují: pěvecký sbor Vlastimila,
pěvecké sbory ZUŠ V. A. Prostějov –
Kolotoč a Komorní sbor
neděle 1. května
17:00 NA CESTÁCH…
koncert dechového orchestru ZUŠ Vl.
Ambrose Prostějov v rámci 29. ročníku
festivalu PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY.
Dirigují: Rudolf Prosecký, Zdeněk Pella,
Karel Zádrapa
Zpěv: Zuzka Kožnárková, Jan Vařeka

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 26. dubna 2022
9:00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
pásmo pohádek ČR
10:15 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
sobota 30. dubna 2022
15:00 PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
pásmo pohádek ČR
17:30 MINI ŠÉF: RODINNÝ
PODNIK
animovaný film USA
20:00 EMMA
romantický film Velká Británie

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

Sportcentrum
- DDM
Vápenice 9, Prostějov
pátek 29. dubna
15:30 ČARODĚJNÝ SLET
zábavná připomínka tradice v lesoparku
Hloučela u občerstvení u Abrahámka“
pro malé čaroděje a čarodějnice, na
programu budou tajuplné úkoly například
se čarodějně zkrášlit v Salónu šerednosti,
umíchat si čarodějný lektvar či úspěšně
složit leteckou zkoušku na koštěti.

Mìstská
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 25. dubna
14:00 DESKOHRANÍ
se svými přáteli nebo s náhodnými
spoluhráči si můžete zahrát deskové hry
úterý 26. dubna
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
třináctý ročník oblíbené výtvarné dílny,
tentokrát se budou vyrábět jarní dekorace
středa 27. dubna
17:00 AMATÉRSKÁ JESKYNĚ –
MÝTY, FAKTA, HISTORIE
přednáška prostějovského speleologa
Petra Peštuky, který prostřednictvím
fotografií i osobních výpovědí účastníků
přiblíží historii objevování Amatérské
jeskyně – nejdelšího jeskynního systému
Moravského krasu
čtvrtek 28. dubna
16:00 RELAXAČNÍ RETRO
ODPOLEDNE
přijďte si do knihovny odpočinout
a získat zajímavé tipy na výlet, tentokrát
se vypravíme po stopách filmů a pohádek
na Moravě. Zavzpomínat můžete při
prohlížení knih o životě a módě v letech
1950–1990. A v 17:00 hod. je na programu
zábavný kvíz o knižní ceny.
(podkrovní sál)
17:15 ÚNIKOVKA – MINECRAFT
úniková hra pro všechny, kteří si rádi hrají
a baví je Minecraft
pátek 29. dubna
16:00 SLET ČARODĚJNIC
A ČARODĚJŮ
zábavné čarodějnické odpoledne plné her
a soutěží
do 31. května
MEZIČAS
výstava obrazů amatérských výtvarníků
Prostějovska

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 25. až pátek 29. dubna
17:00 - 21:30 TANEČNÍ KURZY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
lektor: Jan Halíř
pátek 29. dubna
17:00 JIŘÍ SEDLÁK
vernisáž výstavy obrazů malíře a pedagoga
Střední školy designu a módy
pátek 29. dubna
17:00 VÁCLAV RODEK
vernisáž výstavy obrazů malíře
a pedagoga Ateliéru malba II Fakulty
umění v Ostravě

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
prodlouženo do 1. května
MALOVANÉ NEBE
restaurované podmalby na skle
do 26. června
PERNŠTEJNSKÉ ŽENY
A EVROPA
výstava obrazů

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov,
tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30 do
11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen
pro objednané klienty. Můžete využít služeb
našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel
a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
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.
* dále nabízíme volné lístky na koncert,
který se bude konat 27. dubna 2022
v 19:00 hodin v přednáškovém sále pod
názvem HLEDÁNÍ
* ve čtvrtek 28. dubna 2022 se koná
jednodenní zájezd do Jaroměřic a Moravské
Třebové
* ve čtvrtek 19. května 2022 se bude konat
zájezd směr Rajhrad, Kounice, Rosice.
Zájemci mohou volat na tel.: 606 891 219
nebo na tel.: 606 786 325

SONS PROSTÌJOV
Svatoplukova 15, 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 Svatoplukově
ulici č. 15: pondělí 9.00–12.00, 14.00–
16:30, čtvrtek
* ve středu 27. dubna od 9:00 hodin je
na programu POSEZENÍ V AVATARCE
s hudebním vystoupením s kytarou
* ve čtvrtek 28. dubna od 9:00 hodin
proběhne PLETENÍ Z PEDIGU
(v klubovně)
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 16:00 hodin, po
předchozí telefonické domluvě, nabízíme podporu a doprovázení při hledání
řešení v čase náročné životní etapy, či
manželské krizi. Poradenství pro rodiče
při obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc při
výchovném směřování. S psycholožkou
Mgr. Bc. Marcelou Anežkou Kořenkovou.
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se uskuteční PRVNÍ ŠKOLIČKA adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků.
Účast v kroužku usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů
a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí.
MC CIPÍSEK

V úterý 26. dubna od 14:00 hodin
pořádá Akademie seniorů LIPKA z.s.,
Tetín 1 besedu na téma TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI.
Ve čtvrtek 28. dubna od 14:00 hodin se na
nám. T. G. Masaryka před budovou muzea
koná JOM HA-ŠOA. Přijďte se zapojit i vy
a uctít nebo si připomenout jména vašich
bývalých sousedů, kteří před 2. světovou
válkou tvořili jednu z výrazných skupin
obyvatelstva ve městě. V letošním roce nás
bude provázet výstižný leitmotiv „Vrátili
se… A co dál?“. Odkazuje na vyrovnání
se s minulostí a hledání nových cest, které
nebyly vůbec jednoduché. Akce probíhá
ve spolupráci s Institutem Terezínské
iniciativy, spolkem Hanácký Jeruzalém
a statutárním městem Prostějov.

EKOCENTRUM IRIS

Husovo nám.67, Prostějov
* Ve středu 27. dubna od 8:00 do 13:30
hodin bude na programu NOVÁ NAUČNÁ
STEZKA KLADECKO. Vycházka nejen
pro seniory povede po trase nedávno
obnovené naučné stezky Přírodním
parkem Kladecko. Odjezd v 8:02 hodin
vlakem do Jesence, návrat vlakem ze Dzbele
do 13:30 hodin. Délka trasy asi 8 km.
* V sobotu 30. dubna od 8:00 do 13:00
hodin proběhne tradiční velká osvětová
akce na hlavním prostějovském náměstí
DEN ZEMĚ A EKOJARMARK. Pro
návštěvníky budou připraveny aktivity
pro děti i dospělé, informace o přírodě
Prostějovska, ukázka živočichů ze
záchranné stanice, lidoví řemeslníci, zdravá
výživa, živá hudba, maňáskové divadlo
Sluníčko, taneční vystoupení Jahanara aj.

Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* V úterý 26. dubna od 18:00 do 20:00
hodin je na programu přednáška na
téma TRESTY A POCHVALY DO
VÝCHOVY NEPATŘÍ? Jakou roli
hrají tresty a odměny ve výchově dětí?
A co je lepší místo nich? Jak podpořit
zdravé sebevědomí? A jako vždy bude
řeč i o emocích, období vzdoru, vzteku
a emočním kopci.

BASKETBAL
sobota 30. dubna
14.00 BCM Orli Prostějov – BA Sparta Praha
(5. kolo extraligy kadetů U17 skupiny play-out,
Sportcentrum Prostějov)
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov – SK UP
BCM Olomouc (10. kolo středomoravského
přeboru mladších minižáků U12, ZŠ Palackého Prostějov)
neděle 1. května
10.00 BCM Orli Prostějov – Válečníci Děčín
(6. kolo extraligy kadetů skupiny play-out,
Sportcentrum DDM Prostějov)

FLORBAL
sobota 30. dubna
8.00 a 11.30 FBC Playmakers Prostějov – Saros Olomouc a FBK Jeseník „B“ (12. kolo Olomoucké soutěže mužů, Reálné gymnázium
Otto Wichterleho Prostějov)
9.00, 10.45, 12.30 a 14.15 SK K2 Prostějov –
FBC Přerov Panteři, FBC TJ Tatran Litovel a –
FBC Mohelnice, FBC ZŠ Uničov (21. kolo Olomoucké ligy mladších žáků, Sportcentrum DDM,
Vápenice 9 Prostějov)

HÁZENÁ
neděle 1. května
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané HK – SHC
Maloměřice Brno B (21. kolo 2. ligy mužů JM,
Městská sportovní hala Kostelce na Hané)

KULIÈKY
neděle 1. května
9.30 Kuličkový turnaj Open (otevřený turnaj
ve cvrnkání kuliček, tenisové kurty za sokolovnou, Bedihošť

LUKOSTØELBA
středa 27. dubna
15.00 Středeční závod (klání pro registrované
lukostřelce, střelnice Lukostřelby Prostějov,
ul. U Stadionu)

MALÁKOPANÁ
sobota 30. dubna
8.00 Okresní liga mužů, skupina Severozápad
(turnaje 1. kola, hřiště Prostějov Husovo náměstí a
Laškov)

KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA

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 diskusní skupina.
* ve středu 27. dubna proběhne od
9:30 do 11:00 hodin kurz aktivit dle
Montessori Ing. P. Sochorové VŠESTRANNÝ
ROZVOJ
DÍTĚTE
* NOVINKA: v úterky od 16:00 do 17:45
hodin probíhá KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
Z UKRAJINY. Program pro rodiče z UA
s maalými dětmi. Vedeno v českém jazyce s tlumočením do Ukrajinštiny. Pro
děti budou připraveny básničky, říkanky,
vyrábění, stolní hry a další aktivity. Dospělí si mohou odpočinout u kávy či čaje.
* NOVINKA: v 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.
* Ve čtvrtek 28. dubna od 17:00 do 19:00
hodin proběhne tvořivá dílna a seznámíme se
s pedigem pod názvem KOŠÍK Z PEDIGU

VOLEJBAL
neděle 1. května
8.00 Hanácká volejbalová liga smíšených družstev (turnaj 7. kola, hala RG a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov)
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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Velká vlna odchodů se zvedla po posledních dvou sezónách
u prostějovských Jestřábů. Otázka krátce po skončení sezóny zakončené
semifinálovou účastí tak byla jasná, stane se tak potřetí? Trenér Aleš Totter
i jeden z asistentů Ivo Peštuka se vyslovili ve prospěch zachování co největší části týmu. O některé hráče nicméně tým přijde. Po odchodech obránců Adama Havlíka a Patrika Husáka totiž Jestřábi zapsali tři další odchody.
U Jestřábů už dále nebude působit mimo jiných snajpr Petr Mrázek a brankářská jednička Ondřej Bláha!
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A zaplatíte pouze namísto základní
ceny 1560 Kè.
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boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil
akční cenu za celoroční předplatné
pro nové abonenty
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SK LIPOVÁ
TJ SIGMA LUTÍN
STŘEDA 27. 4. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Lipové

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SPARTAK LIPNÍK
NEDĚLE 1. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Čechovicích

SOKOL V PIVÍNĚ
FK TROUBKY
NEDĚLE 1. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Pivíně

TJ SOKOL KLENOVICE
TJ SOKOL TOVAČOV
SOBOTA 30. 4. 14.30 HODIN
Fotbalový stadion v Klenovicích

SK JESENEC-DZBEL
SK HAŇOVICE
NEDĚLE 1. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion ve Dzbeli

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 30. 4. 13.30 HODIN
Fotbalový stadion v Protivanově
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

67Ő('$ 3Ő,1(6( %2- 2 67Ő(' 7$%8/.<
PROSTĚJOV Nedobrý vstup do jara je snad minulostí. Fotbalovému eskáčku se v posledních zápasech znovu daří. Sbírá body, je
produktivní, aktivní. Udrží tento trend? To může ukázat už středeční utkání. K němu Prostějované nastoupí na vlastním hřišti
proti Táborsku, které se trvale pohybuje těsně nad sestupovou
hranicí. Dá se tedy čekat boj, žádný otevřený fotbal. I Prostějov
totiž body nutně potřebuje. I tak zápas ale může překvapit fotbalovou krásou. Zjistíme to 27. dubna už od 17.00 hodin večer.
V již tradiční záležitost se v poslední době proměnily anglické
týdny ve Fortuna:Národní lize. A jeden takový nás čeká i na konci dubna.
Domácí utkání Prostějov sehraje ve středu, za místním nádražím přivítá Táborsko, soubor z jihu Čech.
Tým měl relativně solidní podzim, přezimoval následně v polovině tabulky.
Což je poměrně posun oproti předešlému nováčkovskému ročníku, kdy
na tom Táborsko nebylo dobře. Jenže nyní musí na jihu Čech prožívat déjà
vu. Týmu se znovu nedaří. Sbírá sice remízy, ale to je málo. Navrch mužstvo
prohrálo 1:3 s Třincem a fakticky tak slezský celek nastartovalo. Chrudim
taky tu a tam nějaký bodík uzme. Body proti Slezanům tak mohou hodně
chybět a Táborsko se tak dostává do nepříjemné situace.
Tým brankově drží zejména Muhamed Tijani, o solidní brankový příspěvek se starají také Adam Provazník a Petr Plachý. Z brankářů aktuálně dostává nejvíce prostoru Adam Zadražil, který z osmi chytaných zápasů zapsal
hned tři vychytané nuly. Zajímavostí pak je, že přídomek „mezinárodní“
sedí snad nejlépe v soutěži právě k Táborsku, v ročníku si za něj zahráli už
Brazilec, Gruzínec, Bělorus, Portugalec Lotyš nebo Nigerijec.
Na závěr se podívejme na vzájemnou bilanci. Z aktuální sezóny není pro
prostějovské barvy dobrá. Na podzim zvítězilo Táborsko poměrem 1:0.
V předešlé sezóně ale Prostějované Táborsko obrali o čtyři body. Je tak rozhodně na co navazovat. (sob)

vs.
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V „KASKU“
7223ħ7þ,/2
PROSTĚJOV Přece jen se Prostějovské publikum dočkalo.
Kvůli zhoršující se situaci s covidem se původní termín předvánočního koncertu populárního Čechomoru musel přesouvat.
Fanoušci kapely si jej tak vychutnali až o čtyři měsíce později.
To ale na atmosféře v sále vůbec nic nezměnilo a zaplněný sál
si celý koncert náramně užil. Ač byli pro všechny nachystaná sedadla návštěvníci se zabavili i tancem a nejednou si i společně
s kapelou zazpívali notoricky známé písně. Uplynulou sobota
tak patřila jednoznačně tomuto českému fenoménu.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR

Už půl hodinu před zahájením byl
Společenský dům v Prostějově solidně zaplněn a lidé se nadále postupně
scházeli. „Kapelu posloucháme už
opravdu dlouho a jejich koncerty
v blízkém okolí si nenecháme utéct.
I dnes jsme radši dorazili o něco dří-

ve, abychom si stihli dát i něco dobrého, než celé vystoupení začne. Určitě to bude opět skvělé, ostatně tak
jako vždy,“ netajila jedna z fanynek
ve frontě na občerstvení.
Jen pár minut po devatenácté hodině přišlo to, na co všichni čekali.
Kapela předstoupila ve svém kompletním složení na pódium a rovnou publikum pozdravila první
písní, čímž seskupejní odstartovalo
vynikající show a zážitek pro všechny přítomné. Už od začátku koncertu se všichni mohli přesvědčit, že
Karel Holas společně s Františkem
Černým neztratili nic ze své energie
a s publikem náležitě souzněli. To se

ß@>CJHJMA<IJPnFT
MJU@UKÁQ<GDMJUO<IàDG
èGEJQOQT\PQXWWM¾\CNUXQWPGURQTPQWMXCNKVWCHCPQWwEKD[NKWX[VTåGPÊ
jim pravidelně odvděčovalo ohromným potleskem a ovacemi, které se
postupem času stále více stupňovali.
U notoricky známých písní nescházeli i momenty, kdy si samotné texty
mohli zazpívat i diváci. Ti zaplnili
veškeré připravené sedačky a jediná
místa zůstala až v zadních řadách, kde
si někteří z návštěvníků raději stoupli
a některé z párů využili volného prostoru i k tanci. Kromě nejznámějších
songů si ale příznivci mohli poslechnout nejnovější písně kapely i starší
songy. Vše doplňovala sounáležitost
s publikem i různé vtipné prvky na
pódiu, kterými přítomné bavila především dvojice Martina Pártlová

a František Černý. „Z naší strany to
nemůžeme hodnotit jinak než pozitivně. Téměř kompletně zaplněný
sál, kde se všichni příznivci kapely
náležitě bavily, a i ohlasy členů kapely
byly veskrze pozitivní. Jsme rádi, že
se tak podařilo najít náhradní termín
a o koncert jsme nepřišli,“ těšilo hlavního organizátora Pavla Tichopádka.
Kapela působící na hudební scéně
už více než tři desítky let je opravdovým fenoménem, což dokázala i různorodost v návštěvnosti. Nescházela
starší generace, ale ani ta nejmladší.
A žádný z fanoušků neodcházel po
koncertu zklamaný, ba naopak s blaženým úsměvem a pobrukováním si

(QVQ-*QNCUQX¾
známých textů, které v předchozích
dvou hodinách slyšeli. Za to také kapelu odvděčili dlouhým potleskem
ve stoje na závěr původně Vánočního koncertu.
„K tomu není ani co dodat. Další fantastické představení, u kterého jsem
se nejen pobavila, ale měla i trochu
na kahánku, a hlavně si jej opravdu užila. Je vidět, že kluci i Martina
Pártlová už za ty roky dokážou vycítit, co přesně fanoušek chce slyšet
a nescházelo od všeho trochu,“ hlásila při odchodu spokojená fanynka
Hana z Prostějova.
Zaplněné „Kasko“ tak zažilo koncert, na který se bude vzpomínat.

Do kina Metro
zavítá delegace filmu

16č%6

PROSTĚJOV S plnou slávou zažijí v Prostějově premiéru nového
českého filmu Promlčeno. Thriller s Karlem Rodenem v hlavní
roli totiž bude uveden přímo delegací složenou z protagonistů
snímku. Do Prostějova přijede
hned několik herců a zejména
režisér Robert Sedláček. Tento
pátek 29. dubna tak bude večer
v kině Metro 70 pořádně živo.
„Dorazí režisér Sedláček a z herců
Igor Bareš, Michal Dalecký, Karel Jirák a Justin Svoboda. Občas se zkrátka povede, že se některá filmová
delegace vydá na Moravu. A i když
častěji navštěvují multiplexy, občas
zavítají i do jednosálových kin, jako
jsme i my,“ říká s úsměvem ředitelka
prostějovského kina Barbora Kucsa
Prágerová.

Co pak čekat od snímku, to vysvětlují distributoři. Bude to o vyrovnávání se s vlastní minulostí, cestě
do vzpomínek. Ale částečně i o síle
médií. Jedno je jisté, rozhodně nepůjde o komedii. „V kinech je teď
hodně oddechových komedií, třeba Vyšehrad, očekávané Po čem
muži touží a podobně. Tohle je
fakticky thriller a téma vyrovnání
se s minulostí je pro mnohé z nás
aktuální. Nejde prostě o popcornovou zábavu,“ přiblížila Barbora
Kucsa Prágerová. Láká navíc diváky na to, že mohou vyzpovídat
protagonisty filmu. A to i mimo
oficiální autogramiádu. „Delegace
zde bude už v pět. Takže kdo přijde včas,“ naznačila ředitelka kina.
Začátek snímku je naplánován na
17.45 hodin.
(sob)

KONICE Nejen jako zpěvačka, ale
hlavně jako velká showmanka se
uplynulou sobotu 23. dubna představila Olga Lounová na konickém
náměstí v rámci zdejších „Vánočních trhů“ v jarním kabátě. Ty svým
hodinovým koncertem uzavřela,
přestože se pak ještě stejně dlouhou dobu podepisovala nadšeným
fanouškům. Ti ji odpustili i to, že
dle svých slov na pódiu vystupovala
„v Konicích“.

Martin ZAORAL
Olga Lounová do Konice dorazila
s dobře šlapající kapelou za zády. Jako
první společně zahráli píseň určenou
všem milovníkům rychlých kol. Nedlouho poté, na pódium pozvala skutečně početný sbor konických dětí,
kterým něžně přezdívala „malí Xindlíci.“ Důvodem byl fakt, že v populární
písni „Láska v housce“ jim dala příležitost, aby zpívaly part původně určený
jejímu bývalému partnerovi Ondřeji
Ládkovi známému pod pseudonymem Xindl X.

Trochu jiné
é Vellikkonoce
e: Duo Pachman
– Hořínková potěšilo pašijovým koncertem

PROSTĚJOV Stálým hostem je už
odnepaměti v Husově sboru v Prostějově zpěvák Richard Pachman
a jeho kolegyně Dita Hořínková.
Duo zde pravidelně vystupuje během adventu. Letošek je ale jiný.
Tentokrát se poprvé představili
také během Velikonoc. „Naši příznivci jsou zvyklí na naše adventní
koncerty, se kterými vystupujeme
víc než dvacet let. Bohužel se loňský
adventní koncert nemohl uskutečnit a o to více jsme se oba těšili na
ten velikonoční,“ sdělil po koncertu
Richard Pachman.
On i Dita Hořínková se nebojí měnit
během vystoupení úbor ani sáhnout
k neobvyklým oděvům. Třeba rouchu
imitujícímu oděv mistra Jana Husa.
Důležitou roli při koncertech zkrátka
hraje i zrak, vizuální dojem. „Prostějovský Husův sbor má nádhernou atmosféru. A zpívat a hrát příběh Ježíše Krista pod jeho monumentální sochou,

$÷JGO MQPEGTVW UG MQPKEMÆ P¾
O÷UVÊXGNOKUQNKFP÷\CRNPKNQ
Foto: Martin Zaoral
<P¾O¾\R÷XCéMCPCRÐFKWORQ\XCNCKOÊUVPÊF÷VK
Foto: Martin Zaoral
Sama hyperaktivně působící zpěvač- oblíbeného interpreta. Kromě osvědka se nepochybně vnímá jako životní čených skladeb pak sama Olga Lounooptimista. Refrén známé písně se vá zazpívala i novinku Patříme k sobě
stejným názvem pak předvedla hned o „své velké lásce a štěstí, s níž má stejv několika hudebních žánrech. Při ný náramek z Bali na zápěstí.“
této příležitosti se coby operní zpěváci Celý její koncert pak pyrotechnickými
představili jak její klávesák, tak i kyta- efekty doprovodily strůjci oblíbenérista. Publikum pobavili překvapivě ho ohňostroje Flame in stars. „Bylo
vysokými tóny hraničícími s pištěním to celkem prima. Moc jsem nevěděl,
dospívající dívky při koncertu jejího co od toho čekat, ale svojí energií

a úsměvem mně ta sympatická holka
dokázala zlepšit náladu,“ shrnul své
pocity jeden ze starších posluchačů,
jehož dcera právě vyčkávala v dlouhé
frontě na zpěvaččin podpis. Dostalo se
v ní téměř na všechny. Olga Lounová
se totiž četným fanouškům a fanynkám po koncertě trpělivě fanouškům
podepisovala a fotila se s nimi celou
další hodinu, tedy stejnou dobu, jakou
trvalo samotné její vystoupení.

Dny hudby rozezní

ƂŜƊƖđŃŜƵ͟ ¶ǈ΄ŜĈ΄ƊŜĀŜƖƼ͜

PROSTĚJOV Tak se nám to koneč- působících v našem městě. „Ženský
ně vrací. Po covidové přestávce bude sbor Vlastimila zahájí festival již
poslední dubnový den zahájen již v sobotu 30. dubna. Mužský pěvec29. ročník festivalu Prostějovské dny ký sbor Orlice jej 21. května ukončí.
hudby. Poslední ročník musel být Bude to v jeho jubilejní sezóně, kdy
kvůli pandemii přesunut na září 2021. oslaví 160. výročí svého založe4KEJCTF 2CEJOCP U &KVQW *QąÊPMQXQW D÷JGO XGNKMQPQéPÊJQ MQPEGTVW Hned na úvod festivalu vystoupí je- ní,“ upozornila ředitelka pořádající
X2TQUV÷LQX÷
Foto: archiv R. Pachmana den z nejstarších pěveckých sborů Základní umělecké školy Vladikterá zdobí tento kostel, bylo velmi jsem složil pro Moravskou filharmoemotivní pro nás a jistě i pro publi- nii Olomouc a které měly premiéru
kum,“ konstatoval Richard Pachman, v Olomouci v roce 2016. Vystupovakterý na pašijovém koncertě vystoupil ly v něm Libuše Švormová, Martina
letos i v Muzeu historických kočárů Kociánová, Dita Hořínková či Mov Čechách pod Kosířem.
ravská filharmonie,“ uvedl Richard
Program koncertu pak byl nabitý. Pachman, kterého podle jeho slov
„Naše představení, ve kterém se stří- k sérii pašijových koncertů inspirodají hrané a mluvené vstupy s pís- val Václav Obr z Muzea historických
němi, začíná příjezdem Krista do kočárů. Neopomněl ani poděkovat
Jeruzaléma a popisuje jeho příběh posluchačům a husitské farářce Ivaně
ukřižování a zmrtvýchvstání. V před- Krejčí za poskytnutí prostoru pro ko- 1RTXPÊMQPEGTVRTQUV÷LQXUMÆJQJWFGDPÊJQHGUVKXCNWUGRQUVCT¾åGPUMÚR÷
(QVQ.WFOKNC2ąKMT[NQX¾
stavení zazněly skladby z Pašijí, které nání koncertu.
(sob) XGEMÚUDQT8NCUVKOKNC

míra Ambrose Eliška Kunčíková.
V rámci festivalu bude pro posluchače připraveno celkem devět koncertů, na kterých se velkou měrou
budou podílet žáci a učitelé ze „zušky“. Hostem ze zahraničí bude klavírista Kenny Broberg z USA, který
zahraje ve středu 18. května v sále
ZUŠ. „Kenny Broberg je vítěz ceny
American Pianist Award za rok 2021
a držitel stipendia Christel DeHaan
Classical Fellowship. V minulosti
získal stříbrnou medaili na Mezinárodní klavírní soutěži Vana Cliburna
v roce 2017 a bronzovou medaili na
Mezinárodní soutěži Petra Iljiče Čajkovského v roce 2019,“ představila
jeden z nesporných vrcholů přehlídky Eliška Kunčíková. Nad festivalem
převezme záštitu primátor města
Prostějova František Jura.
(mls)
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XXXI. Tradièní mìstský ples
provázeli Pernštejnové
PROSTĚJOV Dvakrát odkládaný, o to více očekávaný. Sobotní den
byl v Prostějově plně ve znamení oslav 500. výročí začátku působení šlechtického rodu Pernštejnů v našem městě. Vše vyvrcholilo na
v pořadí již jednatřicátém Tradičním městském plese v Národním
domě, jehož organizátoři konečně mohli akci uspořádat. V dřívějších letech bylo zvykem, že městský bál zahajoval v lednu celou
plesovou sezónu v Prostějově, ovšem také letos byla covidová
pandemie proti. Z ledna byl ples odložen na březen, z března až na
sobotu 23. dubna... Zřejmě se tento pozdní termín projevil i na návštěvnosti, která bohužel nebyla bůhvíjaká. Ale ti co přišli, určitě nelitovali! Celý městský ples měli v režii Pernštejnové, kteří zásluhou
agentury Gryff připravili skvělou podívanou a nejedno překvapení. Ano, Tradiční městský ples se nesl ve znamení ranné renesance
a jeho návštěvníci se mnohdy přenesli v čase o 500 let zpátky.
EXLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal KADLEC

JAN S PERNŠTEJNA vyzval purkmistra Juru
Při slavnostním ceremoniálu si připili
šampaňským i bývalí primátoři

Šlechtický rod Pernštejnů, který se
před 500 lety rozhodl usadit také
v Prostějově, v sobotu večer připravil
pro návštěvníky XXXI. Tradičního
městského plesu v Národním domě
nejedno překvapení. Členové Prostějovanům již velice známé agentury
Gryff předvedli už na zahajovacím
ceremoniálu v městském divadle
velkolepou show. Praporečníci, trubači, kejklíři, muzikanti a tanečníci

Renesance je renesance...
du ono šokující překvapení. Minimálně
pro pány ovšem velice příjemné. Na malém pódiu totiž renesančnímu malíři stála modelem zcela nahá blonďatá kráska!
„Chtěli jsme na prostějovském plese
představit všechno, co raná renesanční
doba přinášela. A nahota spojená s malováním aktů k tomu tehdy rozhodně
patřila. Není to nic pohoršujícího, renesance je prostě renesance,“ pronesl Jan
z Pernštejna v podání Marka Tichého,
šéfa ostravské agentury Gryff.
Malíř vytvářel jednu kresbu lepé děvy za
druhou, a zhruba hodinu tomu mohli
přihlížet všichni návštěvníci městského
plesu. „Je to pěkné a rozhodně to velice
zpestří celý ples,“ projevil spokojenost
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
a podobně se k velkému „nahému“
překvapení vyjádřili i další hosté plesu.
„Mně se to taky hodně líbí, a to jsem
ženská,“ přidala se náměstkyně primátora Milada Sokolová, která na nahý
4GPGUCPéPÊOCNÊąUKFCNPCUXÚEJFÊNGEJ model nechala v klidu dívat se i svého
JQFP÷ \¾NGåGV LGFPC \G UMKE UG RCM manžela Petra. Organizátorům Tradičního městského plesu se ono překvapeFTCåKNCD÷JGO\¾X÷TGéPÆVQODQN[
Foto: Michal Kadlec ní povedlo skutečně na jedničku.

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz
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… a krásná nahota k ní patří!
O připravovaném velkém překvapení se šuškalo dlouho před začátkem
Tradičního městského plesu. Ovšem realita předčila veškeré očekávání! „Ať nezakopnete, až to uvidíte,“
upozornil Večerník před vstupem
do přednáškového sálu Národního
domu jeho ředitel Martin Křupka.
Sice jsme nezakopli, ale než Večerník
„nažhavil“ fotoaparát, trvalo to delší
dobu než obvykle...
Hned za vstupem do přednáškového
sálu totiž návštěvníky plesu čekalo oprav-

K ZAHÁJENÍ BÁLU

se slovutnými dámami v renesančních oděvech zahájili v celý kulturní
program městského bálu. Vzápětí
na pódium divadla vystoupil Jan
z Pernštejna s purkmistrem Jurou...
Dvacetiminutový slavnostní ceremoniál bohužel sledovalo jen asi z poloviny
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zaplněné hlediště.
Ovšem ti, kdo přišli už na samotné
zahájení Tradičního městského
plesu, se skvěle bavili.
Po úvodním vystoupení renesančních
muzikantů, praporečníků, šermířů
a také tanečníků s jejich dámami z rodu
Pernštejnů v historických oděvech,
vstoupil na divadelní prkna nefalšovaný
Jan z Pernštejna. „Pane náš, o příhovor
s vámi žádá prostějovský purkmistr

Jura,“ přednesl Janu z Pernštejna žádost
jeho herold a vzápětí přivedl na pódium
prostějovského primátora Františka
Juru. V hábitu ze 16. století... „Purkmistře, přijel jsem do tohoto města, viděl
jsem krásné dámy, růžolící nádherné
slečny, ale nevím, proč jsem tady,“ nechápal Jan z Pernštejna, jenž následně
vyslyšel přání purkmista. „Ctěný Jene,
přicházím s neuvěřitelným developerským projektem! Nevím, kde jinde než
tady v Prostějově byste chtěli postavit
svůj zámek! A pokud ho postavíte za
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svoje, pak se můžeme bavit o pozemku.
Musím ale nejdřív zavolat na Úřad na
ochranu hospodářské soutěže a vypsat
výběrové řízení,“ rozesmál publikum
František Jura a smíchem nakazil i Jana
z Pernštejna. „Pane purkmistře, my
jsme nejmocnější rod Koruny české,
my si s administrativou poradíme,“
pravil nejvýznamnější šlechtic z rodu
Pernštejnů.
Po úsměvném vystoupení se moderátorského řemesla ujal Aleš Procházka, který Jana z Pernštejna vyzval, aby
s výstavbou zámku začal co nejrychleji, dokud je purkmistr Jura ve funkci.
„Kdo ví, co bude po volbách,“ souhlasil
František Jura. Ten následně pozval na
divadelní pódium své předchůdce Miroslava Zikmunda, Miroslava Pišťáka
a Alenu Raškovou, se kterými si připil
šampaňským na zahájení městského
bálu. „Nuže pane purkmistře, pojďme
se bavit, tancovat a hodovat. Tedy já
budu jen pít,“ vyzval Jan z Pernštejna
purkmistra Juru k zahájení samotné
plesové veselice. I stalo se, a návštěvníci
plesu se z divadelní části Národního
domu přesunuli do té spolkové. A hned
po vstupu do přednáškového sálu na ně
čekalo příjemné nahé překvapení...
3x foto: Michal Kadlec
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Sobotní Tradiční městský ples
navazoval na odpolední pernštejsnké slavnosti u zámku a rovněž tak večerní bál v Národním
domě byl zasvěcen oslavám 500.
výročí první zmínky o působení slavného šlechtického rodu
Pernštejnů v Prostějově. Po
slavnostním zahájení v divadle
6CPGéPÊMTGCEG\GUVQNG
se hosté plesu přesnuli do spolQEKVNC
VÊRąGFXGFNKwNGEJVKEK\TQFW2
C 5QMQNQX¾ UG PC EJXÊNK
UXÚOKF¾OCOK
GTPwVGLPčUG
kové části Národního domu, kde
0¾O÷UVM[P÷ RTKO¾VQTC /KNCF
C
bál pokračoval. Podle zjištění
X\CLGVÊR¾Pč\2GTPwVGLP
Večerníku organizátoři plesu
Pro úplnost zbývá
prodali jen něco málo přes 200
dodat, že hosté plesu si k tanci
-VCPEKCRQUNGEJWXRąGFP¾wMQXÆOU¾NGX[JT¾XCNCJQUVčOMCRGNC4QOCPVKEC$CPF
vstupenek, což bylo jediným
i poslechu mohli vybrat, zda plezklamáním provázející v pořadí století. Hosté plesu měli možnost prezentovali překvapivě jen Pavel sové chvíle stráví v přednáškovém
již jednatřicátý Tradiční městský vidět šermířské souboje, taneč- Dopita s Martinem Křupkou. Ne- sále, restauraci či kavárně. Nahoře
ní vystoupení šlechticů s jejich chyběli ani významní prostějovští návštěvníkům vyhrávala skupina
ples v Prostějově.
dámami, ale také rene- podnikatelé a městského plesu Romantica Band Romana PytlíMichal KADLEC sličnými
sančního malíře v akci nebo jiné se zúčastnil také sportovní boss ka, do restaurace se chodilo na liVětšinu programu městského historické ukázky. „Organizátoři Miroslav Černošek s manželkou dovky v podání cimbálové kapely
bálu zajišťovala agentura Gryff, odvedli kus dobré práce, něco tak Petrou. „Je tady méně lidí, ale o to Olšava a v kavárně vyhrávala skujehož členové přinášeli v dobo- pěkného jsem už dlouho neviděl vřelejší atmosféra tady je. Povedlo piny Q Styl. Přesně o půlnoci byla
vých kostýmech nejen zábavu, a co mi je let,“ svěřil se Večerníku se nám sestavit opravdu hodnotný zahájena bohatá tombola. „Její výale i poučení z historie Prostějo- bývalý prostějovský primátor Mi- program plesu. Každý si zde najde těžek věnujeme na charitu,“ připova. O tanečních přestávkách se na roslav Pišťák.
to své,“ libovala si náměstkyně pri- mněl primátor statutárního města
parketu přednáškového sálu stří- Tradiční městský ples navštívily mátora Milada Sokolová a podob- Prostějova František Jura.
dali Pernštejnové v nádherných zhruba dvě stovky hostů, byli mezi ně jednatřicátý Tradiční městský Kdo měl rád lidovky, sešel dolů
převlecích, které všechny ná- nimi téměř kompletní členové ples hodnotily i další zúčastněné do restaurace, kde vyhrávala cimvštěvníky přivedly skokem do 16. rady města, opoziční zastupitele osobnosti.
bálovka Olšava.
-FQO÷NT¾FNKFQXM[UGwGNFQNčFQTGUVCWTCEGMFGX[JT¾XCNCEÊOD¾NQXMC1NwCXC
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PROSTĚJOV O plných pět set let zpátky vrátila
Prostějovany společnost Gryff zabývající se historií. Za
zámkem na travnaté ploše rozvinuli Pernštejnové svůj tábor, který se v tu chvíli stal centrem všeho dění ve městě.
Další díl celoročních oslav 500. výročí položení základního
kamene k výstavbě zámku na současném Pernštýnském
náměstí nabídl návštěvníkům bohatý program sestávající
z několika dílčích částí. Prostějované tak mohli na vlastní oči vidět ukázky ze života slavného šlechtického rodu,
mnozí z návštěvníků se zapojil do hrátek s renesančními
herci, kejklíři, komedianty i se zbrojnoši a velký zájem
vzbudily také ukázky starodávných řemesel. Dlužno doaneb názor v Prostějově vydat, že šestihodinové akci Pernštejnové
Jak to vidí
datně přálo počasí a vše se tak
vydařilo
na jedničku.
Simony
BAJUSZ
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původní reportáže pro Večerník

Michal KADLEC
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Pernštejnové,
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pozdravil nejenom jménem svým, ale
samozřejmě i jménem vedení celého
města. Chtěl bych poděkovat náměstkyni paní Sokolové a všem dalším
z Kulturního klubu Duha, kteří se podíleli na organizaci dnešní krásné oslavy.
Je nádherný jarní den a tak si ho užijme.
Je to právě 500 let, co k nám do Prostějova dorazili Pernštejnové. A kdo jste
si ještě nekoupil lístky na večerní ples
s Pernštejny, neváhejte a udělejte to!
Uvidíte, co jste ještě neviděli,“ zahájil
odpoledne s Pernštejny primátor František Jura. „Milí Prostějované, vítám vás
na jedné z prvních akcí tohoto druhu,
2TKO¾VQT (TCPVKwGM ,WTC U P¾O÷UVM[PÊ
/KNCFQW 5QMQNQXQW \CJ¾LKNK RQF FQJNG
FGOJGTQNFCUNCXPQUVPÊCMEK
Foto: Michal Kadlec
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týmy všech protagonistů akce nebyly
tím jediným, co diváky nadchlo.
Jedno se musí předeslat hned na úvod.
Organizátorům se náramně vyvedlo
počasí a „trefili“ se do jediného krásného dne během uplynulého víkendu.
„Kdybychom Pernštejny v Prostějově
pořádali v pátek či v neděli, déšť by nás
utopil,“ připustila později náměstkyně
prostějovského primátora Milada Sokolová.
Naopak sobotní odpoledne bylo celé
prosluněné a to hlavně přispělo k vysoké
návštěvnosti akce. Po slavnostním zahájení a úvodních projevech primátora

BYLI JSME
U TOHO

Františka Jury a náměstkyně Milady
Sokolové se už Pernštejnové naplno
pustili do plnění bohatého programu.
Ten zahájila svým vystoupením tříčlenná skupinka renesančních muzikantů.
„Tato skupina vydala nedávno se svými
starodávnými písničkami cédéčko, které
se mi líbí a často si ho pouštím. Rád jsem
si je přišel poslechnout naživo,“ prozradil
Emil Vojtěch z Prostějova. Muzikanty
pak vystřídali kejklíři a komedianti, kteří do svých ´kejklů´ zapojili také diváky
a hlavně děti. „Moje vnučka z toho byla
u vytržení, ale žonglovat s kuželkama jí
tedy moc nešlo,“ smála se babička sed-

mileté Adélky Božena Navrátilová.
Zatímco stovky Prostějovanů si v mezičase mezi jednotlivými ukázkami
mohli prohlédnout nabízený sortiment
v rozličných stáncích nebo si dát něco
dobrého na pití či k snědku, pomalu se
do akce chystal mistr kat! Jeho ukázky
středověkých mučících nástrojů a zároveň poutavé vyprávění o historických
kriminálních případech a stínání hlav
bylo podle přihlížejích to nejlepší, co
celá akce nabídla. „Mistr kat to bral humorně, ale nechtěl bych žít v šestnáctém
století,“ podotkl pan Jiří Šlézar.
Jak už byla řeč, za pernštýnským zám-
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3x foto: Michal Kadlec
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FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Kadlec

kem se předvedli také řemeslníci, jejichž
práci sledovaly se zaujetím také děti. Ty
předtím jen stěží něco podobného viděly. Mnohé z nich si mohli vyzkoušet
práci kováře a například i švec je nechal
do bot zabít pár floků... Velice atraktivní
chvíle prožili ti nejmenší také ve chvíli,
kdy je zbrojnoši z gardy Pernštejnů nechali zkusit si bojová umění. „Já jsem
přepral rytíře,“ chlubil se na celé kolo
malý Pavlík, který skutečně přemo-

1
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hl jednoho ze zbrojnošů a zasadil mu
„smrtící“ ránu mečem. Diváky pak přivedli do zcela jiného rytmu nádherné
podívané ukázky renesančních tanců
a zejména představení šaška a královny
lidi nadchlo.
Ukázky ze starodávného života rodu
Pernštejnů, kteří se před 500 lety staly
neodmyslitelnou součástí našeho města,
střídaly jednu druhou až do devatenácté
hodiny, kdy slavnost skončila.
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„Museli jsme prostudovat

åHQ\9.PRKRXEÛWXæGQHVYHêHUY%UQø]ODWÇ

Autobusový
utobusový zájezd
zájezd
3RNXGWRQHY\MGHKUiORE\VHYHĀWYUWHNDSőtSDGQě A
p
r
o
f
a
n
o
u
š
k
y VK:
LYVRERWXGRPD

PROSTĚJOV Dosavadní průběh extraligového finále se odvíjí plně v režii
prostějovských volejbalistek. Zatím jsou
lepší, nad Královým Polem vedou 2:0 na
střetnutí a směřují k báječnému završení
původně jen trochu nadprůměrné sezóny s pátou pozicí po dlouhodobé části.
Vystoupí na úplný vrchol vyřazovacích
bojů už dnes?

Marek SONNEVEND

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Opravdový svátek
prožili na travnatém pažitu za pernštýnským zámkem všichni, kdo
v sobotu odpoledne dorazili na akci
Pernštejnové v Prostějově. Další díl
celoročních oslav 500. výročí působení tohoto šlechtického rodu přivábil stovky diváků všech generací.
A jak děti, tak dospělí se rozhodně
nenudili. Agentura Gryff obstarala
nevšední program plný atraktivních
ukázek vracející nejen Prostějovany
do šestnáctého století, kdy Pernštejnové položili základní kámen ke svému sídlu v našem městě. Dobové kos-

klikni na

www.vecernikpv.cz

Prostějovské volejbalové lvice rozebraly
„Uvidíte,
jste
Královo Polevenku
i doma aco
dělí
je ještě neviděli,“ lákal primátor Jura
PROSTĚJOV Báječné sobotní odv Prostějově zahájili. „Dámy a pánové,
poslední
krůček
od mistrovského ráje
poledne
s Pernštejny
bylo zahájeno
dovolte, abych vás všechny srdečně
trošku s předstihem, ovšem už před
třináctou hodinou bylo nově postavené ležení slavného a mocného
šlechtického rodu Pernštejnů poměrně slušně zaplněno příchozími
diváky. Samotná akce Perštejnové
v Prostějově začala slavnostním pochodem po travnaté ploše za prostějovským zámkem.
Průvodu se zúčastnili praporečníci,
trubači, muzikanti, zbrojnoši, herci,
kejklíři a chybět pochopitelně nemohl
ani kat. Průvod uzavírali primátor Prostějova František Jura se svojí náměstkyní Miladou Sokolovou a Martinou
Drmolovou z Kulturního klubu Duha.
Právě první dva jmenovaní pak po několika minutách další část celoročních
oslav 500. výročí působení Pernštejnů

o každý balón. Taky děláme méně
chyb než soupeř, naše dnešní výhra
3:0 i dvouzápasové vedení ve finále
jsou podle mě zasloužené,“ nepochyboval uznávaný lodivod.
Zatímco jeho ekipa šlape, ta jihomoravská v porovnání s předchozími
měsíci (včetně ovládnutí Českého
poháru) spíš tápe. Hojně propírané
jsou především její potíže na univerzálu, kde tentokrát nastoupila
smečařka Denisa Pavlíková. Bez většího efektu. „Tyhle věci samozřejmě
sledujeme z taktických důvodů, abychom se na Brno co nejlépe připravili. Jinak se ale soustředíme hlavně
sami na sebe. Nepolevit, na každé
utkání se zodpovědně nachystat
a pak jej kvalitně odehrát,“ zdůraznil
Čada.
Bude takhle znít návod na titulovou
euforii?
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Už čtyřikrát za sebou volejbalistky
VK Prostějov v aktuálním play off
nejvyšší české soutěže vyhrály venku,
pokaždé výsledkem 3:1! Jen úvodní
čtvrtfinále v Ostravě ztratily těsně
2:3, pak už vyplenily ve čtyřech setech jednou sever Moravy, dvakrát
Liberec a jednou Královo Pole.

Třetí duel série o mistrovský titul je na programu v pondělí 25. dubna od 17.10 hodin
v Městské hale míčových sportů Brno ve Vodově ulici, Česká televize vysílá přímý přenos
na programu ČT Sport. A hanácká skvadra
logicky touží dovršit svou jízdu za zlatými
medailemi v nejkratším možném čase.
„Samozřejmě máme obrovskou motivaci přidat třetí vítězství hned a vybojovat titul. Vůbec
by nevadilo, že bychom to dokázali venku.
Nesmíme se ale na tuhle šanci příliš upínat,

akce a vůbec celých oslav nejde jen o pět
set let působení Pernštejnů v Prostějově, ale také o celý kus historie tohoto
krásného města. Dnes se vracíme do
nádherného období renesance, kdy se
lidé dostávali z těžké doby gotiky,“ řekl
Marek Tichý, kterého se Večerník zeptal,
zda bylo těžké dohledat historické dokumenty, ze kterých on a jeho kolegové
čerpali znalosti o Pernštejnech. „Vůbec
ne! Město Prostějov má svoji historii bohatě zmapovanou. Navíc jsem od pana
primátora dostal dvě velice obsahově
rozsáhlé knihy, které se zabývají o celé
historii Prostějova. Na dnešní historické

show jsme tak byli velice dobře připraveni. A jde také o to nabídnout lidem ukázky umění kejklířů, herců, muzikantů, ale
také zbrojnošů a šermířů, kteří přesně zapadají do období 16. století. To samé platí
také o řemeslnících. Ovšem snažili jsme
se návštěvníkům přiblížit i život šlechty.
Obzvláště Pernštejnové si libovali ve společenském životě a dávali to okázale najevo,“ připomněl Marek Tichý. Jak závěrem
ještě šéf produkce agentury Gryff dodal,
Prostějovanům je třeba také připomínat,
že před 500 lety znamenaly okna nově
stavěného pernštýnského zámku zároveň
pro Prostějov okna do nového světa.

Věřte, že i v dnešní technicky pokročilé
době plné moderních trendů stále
platí ve vrcholovém sportu některé
jednoduše prosté, zato léty mnohokrát osvědčené metody. Včetně
leckým možná shazované, ale často se
vyplativší pověrčivosti.
Tak se v případě prostějovských volejbalistek stalo, že jejich kouč Miroslav Čada
si na úvodní semifinálový zápas v Liberci
oblékl slušivý, křiklavě červený svetr.
Hanačky pod Ještědem zvítězily 3:1. Pro
druhé střetnutí série zvolil klubový oblek,
byla z toho prohra 2:3.

vs.

Zájemci,

HLASTE SE DNES!

dvěma pří- padným utkáním bychom
nastoupili doma. O přesunutí možného
pátého střetnutí na poslední dubnový den
nás i svaz požádal soupeř z určitých svých
důvodů, my jsme na to přistoupili výměnou
za pořadatelství. Nejlepší ale bude, když na
nic takového ve skutečnosti nedojde,“ pravil
Čada s mnohoznačným úsměvem.

PROSTĚJOV Volejbalový klub VK Prostějov pořádá pro své příznivce
autobusový zájezd na třetí zápas finálové série UNIQA extraligy žen
ČR 2021/22 do Brna. Utkání VK Královo Pole – VK Prostějov se hraje
v pondělí 25. dubna od 17.10 hodin v brněnské městské hale míčových
sportů ve Vodově ulici.
Odjezd fanoušků je v 15.00 hodin od zadního vchodu haly Národního sportovního centra Prostějov. Zájezd je pro každého účastníka zdarma, vstupné na duel si fanoušci platí sami. Zájemci o účast se musí předem přihlásit,
kontaktní osobou je sportovně-technický manažer VK Marek Sonnevend:
telefon 606 957 288, mailová adresa marek.sonnevend@email.cz

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 25. dubna do 12.00 hodin.

RYCHLÝ

při každém bodu mi běhal mráz po zádech,“ 9(ÿ(5NÍK
PROSTĚJOV Už nyní je jasné, že se Karolína Fričová (na snímku)
stane nejvíce bodující hráčkou aktuálního ročníku UNIQA extraligy žen ČR. To však slovenskou smečařku ve službách prostějovského volejbalu právě teď vůbec nezajímá. S parťačkami totiž mají
na dosah zisk mistrovského titulu, k čemuž komplexní bojovnice
přispívá stabilně kvalitními výkony. Dostane k pátečním dvaadvacátým narozeninám nejkrásnější dárek?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Druhý finálový duel jste vyhrály 3:0.
Očekávala jste, že by mohl být natolik
jednoznačný?
„Já si nemyslím, že dnešní zápas byl tak
jasný, jak vypadá výsledek. První set jsme
zlomily na svou stranu až skoro v koncovce, ve druhém soupeřky dohnaly náš větší
náskok a znovu se rozhodovalo až v závěru.
Teprve třetí set probíhal opravdu jednoznačně, tam už jsme Brno přehrávaly. Ale
určitě jsem nečekala, že zvítězíme tři nula.
Což je super. Tím větší pozor si však musíme dát v pondělí, kdy nám to Královo Pole
bude chtít doma vrátit.“
yy Rozebíralo se téma, že venku býváte uvolněnější a hráváte tam lépe než
doma. Což však tentokrát před fanouš-

ky narvaným hledištěm neplatilo, váš
výkon byl skvělý. Čím to?
„Sama nevím. Neřekla bych, že jsme minulé zápasy doma neodehrály tak výborně
jako ty venkovní z důvodu nějakého většího tlaku, který bychom cítily. Spíš nám některé jejich části tolik nevyšly, což se klidně
může stát i v cizí hale. Spíš asi záleží na konkrétním vývoji každé série. Průběžný zápasový stav většinou vytváří nápor na psychiku, který se může promítnout do výkonu
na hřišti. Každopádně jsme moc rády za
to, kolik lidí dnes přišlo, jejich podpora
nám strašně pomáhala, při každém bodu
mi běhal mráz po zádech. Atmosféra byla
neskutečná, fanouškům velmi děkujeme!“
yy Jak náročné bude nyní nepodlehnout dojmu, že už je rozhodnuto?
„Tohle bude velice těžké. Jde o podobnou
situaci jako v semifinále s Libercem, kdy
jsme vedly 2:1 na utkání a pak ve čtvrtém
prohrávaly 0:2 na sety. Máme tedy svou
zkušenost, musíme být ve třetím finálovém zápase koncentrované hned od začát-

přiznala Karolína Fričová

ku, jít bod za bodem, soustředit se na každou výměnu. A nemyslet na vítězství příliš
dopředu, nevidět už během střetnutí zlaté
medaile na našich krcích. Prostě jak říkám:
v pondělí jít zase bod po bodu, set po setu
a postupně se k úspěchu propracovat.“
yy Bodově jste odtáhla více než polovinu sezóny, pak přišly Klára
Faltínová s Karin Šunderlíkovou a týmové skórování se
tím rozložilo na víc hráček.
Vnímáte to pozitivně, ačkoliv už nemáte v družstvu tak
výsadní postavení?
„Tohle je pro náš tým určitě pozitivní. Soupeři se
musí takticky připravovat na víc hráček, kterými můžeme častěji
bodovat, což je pro
ně těžší. My v útoku
mnohem pestřeji
útočíme, máme
větší množství
herních variant
a vyšší volejbalovou kvalitu, což
se projevilo také
na výsledcích. Právě díky tomu jsme (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ve finále a saháme po titulu. Já navíc necítím na sebe takový tlak, ten je teď rozložený na celém kolektivu. Když mi to zrovna
nejde, zaberou Karin nebo Klára, i Raquel
hraje výborně, Kvápa se chytila, Simona
skvěle nahrává a Stavi brání, mladší holky
povzbuzují a v případě potřeby prostřídají. Proto se nám daří předvádět
natolik dobré týmové výkony,
společně jsme blízko velkému
úspěchu. Samozřejmě i s výborným realizačním týmem
a perfektními fanoušky.“
yy Vidíte reálně možnost ukončit závěrečnou sérii a tím celý ročník hned v pondělí na jihu Moravy?
„Tu šanci logicky cítíme. (úsměv)
A máme hodně velkou motivaci vítězně završit sezónu hned po třetím
finálovém utkání. Únava už více či méně
doléhá na oba celky, ukončit poslední
sérii tak nečekaně brzy
a navíc zlatem je
obrovské lákadlo.
Zvlášť po nesmírně těžkém čtvrtfinále i semifinále. Nesmíme však téhle vidině moc podlehnout,
spíš se koncentrovat na samotný zápas
a náš co nejlepší výkon v něm.“

)LQiOHĀtVORYpNiĀNRVYpVRXSHőN\GRPDSőHMHOR
MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 0:2, 2:2, 3:3, 3:5,
6:8, 8:8, 8:11, 11:11, 12:12, 12:14, 13:16, 15:16,
18:17, 23:18, 25:19. Druhý set: 1:0, 1:2, 4:2,
4:5, 8:5, 10:6, 12:7, 12:9, 14:9, 16:10, 17:11,
17:13, 19:14, 19:16, 20:18, 21:20, 24:20, 25:22.
Třetí set: 2:0, 5:1, 5:3, 8:5, 8:7, 10:9, 14:9,
16:12, 20:12, 21:13, 21:15, 23:15, 25:16.

PROSTĚJOV Prostějovské volejbalistky se valí skrze play off UNIQA
extraligy žen jako pověstný parní válec. Ve druhém utkání finálové série
přejely brněnské Královo Pole v hale
Národního sportovního centra PV
jasně ve třech sadách, zvýšily tím zápasové skóre na 2:0. A už v pondělí

ŽHAVÁ NOVINKA

Tichého se zeptal, jak náročné bylo připravit program oslav působení slavného šlechtického rodu v Prostějově.
Jak ale Marek Tichý potvrdil, pro komedianta není moc těžké převléci se
z masopustního úboru do historického
oděvu z dob rané renesance. „Žádný
problém to pro mě ani pro nikoho jiného z naší agentury Gryff není, jsme na to
zvyklí. Horší bylo přeorientovat se v čase
o pět set let zpátky. To opravdu jednoduché nebylo. Museli jsme si pečlivě nastudovat veškeré dostupné materiály z historie celého rodu Pernštejnů. To zabralo
nějaký čas a energii. Přitom v rámci této

pouštětsitakovémyšlenkymocdohlav,“upozornilhlavnítrenérženVKMiroslavČada.
„Prostě se musíme co nejlépe připravit na
další jednotlivý zápas a jít ho vyhrát. Pokud
znovu podáme dobrý výkon, přiblíží nás
to k úspěchu. Zároveň je však nutné počítat
s tím, že soupeř ve svém domácím prostředí
udělá maximum k prodloužení série. Určitě
to budeme mít velice těžké,“ očekával Čada.
Jestliže jeho tým v dnešním souboji podlehne, vrátí se ke čtvrtému finálovému mači do
Národního sportovního centra Prostějov
(čtvrtek 28. dubna, 18.00 hodin). A pozor!
Tamtéž by se mimořádně odehrálo také případné rozhodující utkání číslo pět, jež měla
původně hostit brněnská palubovka. Leč
došlo ke změně - i termínové – na sobotu 30.
dubna od 18.00 hodin.
„V první řadě chci říct, že tak daleko zatím
nemyslíme a pochopitelně chceme vítězně
zvládnout hned třetí zápas v Králově Poli.
Nicméně je uklidňující vědět, že k dalším

„Podpora fanoušků nám strašně moc pomáhala,

historické dokumenty!“ Z VÉKÁČKA

PROSTĚJOV Marek Tichý je šéfem
produkce ostravské agentury Gryff,
která zrealizovala celý program akce
Pernštejnové v Prostějově. Tento muž
mnoha historických tváří je Prostějovanům už notoricky známý, vždyť
v nedávné minulosti například přijel
na prostějovské náměstí na bujném oři
coby Karel IV., při oslavách 630. výročí
povýšení Prostějova na město se vžil do
role Jošta Moravského a krále římského
a uplynulou sobotu se večer představil
jako Jan z Pernštejna. Známe ho rovněž
8GFQWEÊRTQFWMEGCIGPVWT[)T[HH/CTGM6KEJÚRąKRWUVKNåGRąGFCMEÊOWUGNUMQNGI[ z masopustních veselic v Prostějově.
RKNP÷VTÆPQXCV
Foto: Michal Kadlec Večerník využil příležitosti a Marka
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Vítìzná magie
Èadova svetru

Tak se potichu vrátil k červenému svetru,
jenž přinesl další triumf na severu Čech ve
čtyřech setech. A od té chvíle už ostřílený
stratég tuhle součást své garderóby měl na
všech následujících utkáních. Výsledky?
Liberec doma 3:2 (otočeno z 0:2), KP
Brno venku 3:1 + doma 3:0!
Tohoto minipříběhu na téma odívání
při veledůležitých sportovních bitvách
si všimli někteří pozorní fanoušci, zatímco samotný trenér jej zatím nechtěl
víc komentovat. „Takové věci se nesmí
zakřiknout,“ odvětil Čada se smíchem.
A samozřejmě pravdivě.

odpoledne mohou venku dokonat na 21:20, potom však účinně zaserví- téměř srovnat (8:7), dění na palubovce
svou nádhernou titulovou pohádku rovala Kateřina Kvapilová - 24:20. A za skutečně vypadalo rovnocenně. Ovchvilku bylo vymalováno – 25:22 a 2:0. šem jen do stavu 10:9, kdy dámy v růrozhodujícím třetím triumfem!
optické zdání, že se průběh mače žovomodrém zatlačily při výborném
Marek SONNEVEND Navíc
vyrovnává, doslova rozprášil drtivý podání Fričové trhákem na 14:9. Od
O něco lepší vstup do pátečního sou- start Simony Bajusz a spol. do třetí pe- toho momentu dominovaly a zbytek
boje mělo hostující družstvo, které riody - 5:1. Teprve následně se Králo- bitvy změnily v působivou exhibici ve
se okamžitě ujalo vedení 0:2 a tenhle vo Pole vzpamatovalo, povýšilo svůj fantastické atmosféře rozparáděných
náskok dlouho drželo. Když Hanačky volejbalový level. Tím se mu podařilo fanoušků – 25:16 a 3:0!
přece jen vyrovnaly (z 6:8 na 8:8), tak
81,4$(;75$/,*$å(1þ5²),1É/(=É3$6
vzápětí nabraly ještě trochu větší ztrátu 8:11. Dva výborné servisy Karolí9.3URVWčMRY².3%UQR_____stav série: 2:0
ny Fričové zařídily další zlikvidování
manka (11:11), leč domácí plejerky víc
5R]KRGÿt.UWLþNDD%XFKDUþDV
chybovaly a ne tak úspěšně útočily. ProKRGLQ\'LYiFL

to měly soupeřky znovu navrch 13:16.
6HVWDYD3URVWčMRYD
6HVWDYD%UQD
Než přišel obrovský nápor vékáčka,
%DMXV])ULþRYi.YDSLORYi
.RXOLVLDQL  3DYOtNRYi  3DYOLFRYi  +UXãHFNi 
jež zvedlo svůj výkon o sto procent po
âXQGHUOtNRYi)DOWtQRYi
0RUHQR  %XNRYVNi  OLEHUR 'LJULQRYi 6WĜtGDO\
všech stránkách. A zaskočené Jihomo/|IIOLEHUR6WDYLQRKRYi
.DPDVRYi-XGORYi9HVHOi3HOLNiQRYiâPDUGRYi
ravanky nedokázaly vůbec reagovat,

7UHQpĝL0LURVODYýDGD
7UHQpĝL5LFKDUG:LHVQHU/XGČN*UDERYVNê

D/XERPtU3HWUiã

D(ULN1H]KRGD
zbytek zahajovací části tak byl naprosto
jednoznačný – 25:19 a 1:0.
Zkraje druhého dějství se skóre čtyřikrát v rychlém sledu překlopilo na
7,6.29&(
obě strany, aby pak rozjetá prostějovská mašina zase udeřila obratem z 4:5
MIROSLAV ÈADAsWUHQÅU9.3URVWÈMRY
na 12:7. Perfektně zakončovala Karin „Do zápasu jsme vstoupili solidně, nedělali moc chyb. Zatímco soupeř dost riskoval na podání,
Šunderlíková, přidaly se k ní Fričová což mu moc nevycházelo. My jsme pak převzali iniciativu především útokem. Naše krajní hráčky
byly
opět
lepší,
než
ty
na
straně
Králova
Pole.
A
tři
nula jsme myslím zvítězili zaslouženě. Teď už
i další, skvěle fungovala také kolektivmáme velkou výhodu, ale série ještě zdaleka neskončila. Musíme se maximálně připravit na třetí
ní obrana proti znejistělému KP. Jeho zápas v Brně.“
hráčky se neměly čeho chytit, naopak
RICHARD WIESNER –trenér KP Brno:
Čadovy svěřenkyně excelovaly - 17:11.

3

0

Píchalová patøila do
ÄHVNÅKRWÙPXMXQLRUHN

už v sobotu

=$=1÷/2 NA

Wiesnerovu souboru pomohlo až agresivnější podání, na druhém konci kurtu se zhoršila přihrávka a závěr se tím
zdramatizoval. Oživené Brno dotáhlo

9QRPLQDFLUHSUHWULRzHQ
Praha, Prostějov (son) – Tři volejbalistky
VK Prostějov zařadil kouč reprezentace žen
České republiky Giannis Athanasopoulos
doširšínominacenaúvodnísraznárodního
týmu, který se sejde 9. května v Kutné Hoře.
Do šestadvacetičlenného výběru se dostaly
nahrávačka Simona Bajusz, smečařka Klára
Faltínová a blokařka Kateřina Kvapilová.
Osmnáct hráček ze širší soupisky přitom
hlavní trenér pozve na další soustředění
před prvním vrcholem tohoto kalendářního roku, jímž bude působení v letošní
Golden European League (skupinová fáze
od 25. května v Chorvatsku). Dále Češky
absolvují na přelomu srpna a září po dalším bloku tréninkových kempů kvalifikaci
o postup na mistrovství Evropy 2023,
poté ještě světový šampionát 2022 (od 23.
září v Nizozemsku a Polsku). Hned zkraje
nadcházejícího repre programu se přitom
ženské áčko ČR bude připravovat společně
s českým družstvem U21, v jehož nominaci
figuruje mladá prostějovská smečařka Michaela Smolková.
Širší nominace volejbalové reprezentace žen ČR: nahrávačky Simona Bajusz
(VK Prostějov), Tiziana Baumruková (St.
John´s), Květa Grabovská (Wiesbaden),
Kateřina Valková (Münster), blokařky
Ema Kneiflová (UP Olomouc), Ela Koulisiani (KP Brno), Kateřina Kvapilová (VK
Prostějov), Pavlína Šimáňová (Olymp
Praha), Veronika Trnková (Řím), smečařky Magdalena Bukovská (KP Brno), Klára
Faltínová (VK Prostějov), Eva Hodanová
(Aachen), Petra Kojdová (Dukla Liberec),
Andrea Kossányiová (Wroclaw), Michaela
Mlejnková (Le Cannet), Denisa Pavlíková
(KP Brno), Eva Svobodová (Schaffhausen), univerzálky Petra Indrová (Bowling
GreenVolley),GabrielaKopáčová(Olymp
Praha), Gabriela Orvošová (Bielsko Biala).

„Nedařilo se nám během většiny zápasu řešit herní situace tak, jak to vycházelo během celé
sezóny a jak to umíme. Projevují se menší zkušenosti řady hráček, nedokážeme si volejbalově
poradit hlavně ve chvílích, kdy nám to přestane jít. Na zranění Simony Jelínkové z předchozího
utkání bych nic nesvaloval, tohle i jiné nedostatky se určitě dají řešit do dalších střetnutí série.
Zatím jsme recept na Prostějov nenašli.

Hradec Králové, Prostějov (son) – Volejbalové juniorky České republiky hrály
v Hradci Králové kvalifikaci o postup na
mistrovství Evropy U19 plánované na letošní léto. Součástí národního družstva naší
země přitom byla i jedna talentovaná plejerka VK Prostějov – osmnáctileté libero Andrea Píchalová. Mladé Češky sice na úvod
domácího turnaje slibně porazily Belgii 3:0
(20, 15, 24), ale následně podlehly v klíčovém duelu Španělsku 0:3 (-16, -20, -17)
a nestačily ani na favorizované Srbsko 0:3
(-12, -20, -21). Což v součtu znamenalo třetí místo ve skupině a o jediný set uniknuvší
průnik alespoň do závěrečné kvalifikační
fáze… Každopádně Píchalová zůstala během všech tří zápasů na lavičce připravena
ke střídání, neboť v základní sestavě nastupovala na pozici libera její reprezentační
kolegyně Adéla Mitáčová z Olympu Praha.
„Přesto je Andrea velkou nadějí prostějovského volejbalu. Patří k největším oporám
týmů kadetek i juniorek našeho klubu,
několikrát nakoukla během extraligových
utkání také do ženského áčka VK. A má
před sebou velmi slibnou budoucnost,“ řekl
šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
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ZBÝVÁ JEDINÉ
VÍTĚZSTVÍ K TITULU!

VEČERNÍKU
KARIN ŠUNDERLÍKOVÁ

Která hráčka nasázela nejvíc bodů v obou finálových duelech UNIQA extraligy žen ČR 2021/22 během uplynulého
týdne? Ano, slovenská univerzálka v prostějovských
službách! Urostlá Karin skórovala v Brně dvacetkrát a doma proti KP sedmnáctkrát, a to
téměř výhradně útokem, jímž měla ve druhém
střetnutí série vynikající úspěšnost 52 procent.
Také celková užitečnost Šunderlíkové +18
v součtu za oba vítězné mače jasně vypovídá
o tom, o koho se Hanačky mohou při spanilé
jízdě za mistrovským titulem opřít.

„První finálový zápas v Brně byl pravděpodobně ovlivněný začátkem, kdy se zranila Simona
Jelínková, v úvodním setu jsme se z toho oklepávaly my i domácí. Oba týmy hrály trpělivě
a čekaly na chybu soupeře, v rozhodujících momentech byl důležitý servis. Od druhého utkání
série jsme asi čekaly, že Královo Pole bude u nás víc vzdorovat. První set byl dlouho vyrovnaný,
soupeř dokonce vedl, ale potom nezvládl koncovku. My jsme si pomohly podáním, začaly hrát
líp a zbytek utkání měly pod kontrolou. Holkám z Brna se naopak nedařilo, chvílemi byly
zbrklé, zápas jim nevyšel. My jsme samozřejmě moc rády za domácí vítězství, vedeme už
2:0. A doufám, že sérii hned v pondělí venku ukončíme. Poslední krok bývá vždy nejtěžší, ale
připravíme se na to. My tu extraligu hrozně moc chceme vyhrát, a já věřím, že to dokážeme!“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

HODNOTÍME komu semdau neøilo
a ko
HRÁÈKY
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).

KP BRNO – PROSTÌJOV (1. ZÁPAS)
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KP BRNO – PROSTÌJOV (2. ZÁPAS)
6LPRQD%DMXV] QDKU¿YDêND 
 1HKRGQRFHQ\ .O¿UD 'YRĆ¿êNRY¿
5DTXHO/ÔII EORNDĆND 
 QDKU¿YDêND  0LFKDHOD 6PRONRY¿
.DWHĆLQD.YDSLORY¿ EORNDĆND 
 VPHêDĆND  3DYOD 0HLGORY¿ VPHêDĆND 
.DUROËQD)ULêRY¿ VPHêDĆND 
 3HWUD.RæRXxNRY¿ EORNDĆND D0LFKDHOD
.O¿UD)DOWËQRY¿ VPHêDĆND 
 %HU¿QNRY¿ XQLYHU]¿OND 
.DULQjXQGHUOËNRY¿ XQLYHU]¿OND   
QHQDVWRXSLO\
$GÇOD6WDYLQRKRY¿ OLEHUR 

35č%÷å1§32ą$'«SRGOHSUĎPøUX]Q¿PHN.DUROËQD)ULêRY¿6L
PRQD%DMXV].DULQjXQGHUOËNRY¿5DTXHO/ÔII$GÇOD
6WDYLQRKRY¿.O¿UD)DOWËQRY¿3DYOD0HLGORY¿.DWHĆLQD
.YDSLORY¿0DUWLQD0LFKDOËNRY¿.O¿UD'YRĆ¿êNRY¿
3HWUD.RæRXxNRY¿0LFKDHOD6PRONRY¿0LFKDHOD%HU¿QNRY¿
*DEULHOD.RS¿êRY¿$QGUHD3ËFKDORY¿
Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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Už jen krůček chybí volejbalistkám
VK Prostějov k zisku jedenáctého mistrovského titulu v patnáctileté klubové
historii. Na hřišti k němu směřuje silná
základní sestava Simona Bajusz, Raquel
Löff, Kateřina Kvapilová, Karolína Fričová, Klára Faltínová, Karin Šunderlíková
a Adéla Stavinohová takřka bez střídání,
trpělivě povzbuzující další hráčky se na
plac skoro nedostanou.
Přesto platí, že zatímco předchozích deset extraligových triumfů se vesměs předpokládalo (z toho devět „betonově“),
ten současný na dosah by byl krásně příjemným překvapením. A není absolutně
žádná náhoda, že za všemi zlatými medailemi stojí jen minimálně obměňovaný realizační tým v čele s koučem Miroslavem
Čadou.
Tenhle uznávaný bard je v hanáckých
službách od svého příchodu v roce 2008
celých čtrnáct roků nepřetržitě až dosud,
stejně jako jeho asistent Lubomír Petráš.
Čada mezitím jako hlavní trenér už dvakrát skončil a opět se vrátil, právě pod
jeho ústředním velením družstvo vždy
nejlépe fungovalo. Proč?
Neboť má všechny důležité schopnosti
heslovitě zmíněné v titulku tohoto zamyšlení – a navíc spoustu dalších. Proto
dokáže opakovaně seskládat za stanovené
finance takový tým, který nakonec výborně šlape, většinou dokáže naplňovat
roli (spolu)favorita. Nebo jako teď i předčít papírově srovnatelné, či přímo silnější

Návrat do 16. století

dokázal vydìsit!

PROSTĚJOV Volejbalistky VK Prostějov sahají po výsledkové senzaci, která však má logiku v jejich vygradované top výkonnosti.
Právě kolektivní kvalitou zatím ničí ve finálové sérii UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022 KP Brno jakožto druhý celek dlouhodobé
části, nad kterým vedou již 2:0 na zápasy. A jediná další výhra jim
zajistí zisk jedenáctého mistrovského titulu v klubové historii!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Zlaté boje odstartovaly v úterním
večeru na jihu Moravy, kde byla klíčová hned vstupní sada. Její vyrovnaný průběh se přeléval ze strany na
stranu, přičemž v závěru měly mírnou výhodu Brňanky, včetně setbolu (24:23). Ten však hosté odvrátili
a vzápětí otočili na 24:26. „Zvládnutá
koncovka prvního setu byla samozřejmě moc důležitá. Takhle jsme nabrali větší jistotu, ve druhém setu po
horším začátku rychle získali náskok,
ten pak udržovali a byli o něco lepší,“
komentoval hlavní trenér vékáčka
Miroslav Čada, kterak jeho tým zvýšil stav na 0:2. Třetímu dějství ovšem
kralovaly naopak soupeřky 25:18.
Nicméně Hanačky se tím nenechaly
vůbec rozhodit, následně opět vystupňovaly svůj výkon a čtvrtá část
se odvíjela naprosto v jejich režii. Dopadla jednoznačně 17:25, celý mač
tedy 1:3. „Ve třetí sadě jsme dělali
hodně nevynucených chyb, Brno nás
dost tlačilo. Ale potom jsme se znovu

zlepšili a zbytek zápasu měli pod kontrolou. Byl to od nás velice dobrý týmový výkon potvrzující skutečnost,
že venku se nám v play off opravdu
daří,“ radoval se Čada.
Při převážné rovnováze herních sil
viděl jeden podstatný rozdíl mezi
oběma družstvy. „Nám se útočně víc
prosazovaly krajní hráčky Karin Šunderlíková a Klára Faltínová, zatímco
my jsme ty brněnské ubránili. Trochu
problémy nám dělala jen blokařka
Ela Koulisiani, ale ve volejbale většinou víc rozhoduje zakončení univerzálek a smečařek,“ upozornil Čada.
Prostějovský mančaft tak vedl ve finálové sérii 1:0. „Je to pochopitelně
důležité vítězství, ale zatím pouze
jedno. A k titulu potřebujeme tři.
Proto je před námi ještě dlouhá cesta, další zápasy určitě budou velice
těžké,“ uvědomoval si ostřílený kouč
se závěrečným dovětkem. „Divácká kulisa byla v Brně skvělá, domácí
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fanoušci bouřliví a ti naši i v početní
menšině doslova vynikající. Moc
děkujeme za podporu! A věříme, že
v Prostějově bude atmosféra taky parádní.“
Hala Národního sportovního centra PV, to byla v pátek odpoledne
doslova hlava na hlavě. Příznivci bezezbytku zaplnili hlediště
i všechny další dostupné prostory,
spustili pořádný bengál. A tenhle
fantastický rambajs pomohl rozjeté hanácké partě k natolik špičkovému výkonu, že doma neztratila
ani sadu!
V zahajovací přitom dlouho ztrácela, nejvíc 13:16. Pak ale prudkým
zlepšením vygumovala Královo Pole
z palubovky, famózní obrat na 25:19
udal ráz celému zbytku střetnutí.
„Bylo to podobné jako v Brně: ze
začátku vyrovnané, spíš jsme prohrávali. Jenže koncovku holky zvládly
skvěle,“ kvitoval Čada.
To jeho svěřenkyně napumpovalo
ještě větším sebevědomím, tudíž druhé části kralovaly. Ovšem jen do stavu
17:11, následně přišla jejich nejhorší

pasáž v jinak perfektně kontrolovaném duelu. „Bez ohledu na cokoliv je
KP hodně silné a nebezpečné, těžko
proti němu můžeme dominovat neustále. Podstatné bylo, že po snížení na
21:20 náš tým zase zabral a důležitý
závěr ustál,“ vypíchl stratég povedený
finiš (25:22).
Potom už se vékáčko neohlíželo
zpět. Poslední odpor kápéčka (10:9)
definitivně zlomilo stupňovaným
výkonem ve druhé polovině třetího
dějství, konečné skóre 25:16 hovoří
samo za sebe. „Hráli jsme špičkový
volejbal a pevně směřovali za vítězstvím. Mančaft zaslouží absolutorium za to, jak výborně se popasoval
s tlakem domácího prostředí v natolik významném utkání. Nic neponechal náhodě,“ mohl Miroslav Čada
vyzdvihovat.
Co herní nuance? „Znovu platilo, že
jsme nejvíc těžili z mnohem lepšího
útoku krajních hráček, tentokrát zejména Karin Šunderlíkové a též Káji
Fričové. Navíc jsme se mohli opřít
o jistou přihrávku, všechny holky
dobře bránily a maximálně bojovaly

které se vzápětí budou konat po celý
další průběh tohoto roku. Roku 1522
byl položen základní kámen prostějovského zámku a to nás vedlo k tomu,
abychom ve spolupráci s celou řadou
organizací připravili celoroční program
oslav ve znamení Pernštejnů a jejich
slavného a mocného šlechtického rodu.
Čekají nás výstavy, přednášky, vernisáže
a různé další akce. A já věřím, že si všechny slavnosti tento rok už konečně užijeme. Usmívejme se na sebe, protože nás
většinou nečeká nic dobrého a je třeba
si každý den užít. A vy si užijte společně
s námi odpoledne a večer s Pernštejny,“
dodala v úvodní řeči během sobotního
odpoledne Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova.
Hry, zábava, muzika a spousta ukázek
z historie v režii Pernštejnů tak mohla
v sobotu odpoledne začít!

BYLI JSME

U TOHO
obFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

Mistr kat dokázal pobavit,
napráskal slečně i náměstkyni...
PROSTĚJOV Ukázky mučících nástrojů i praktická představení poprav
patřily bezesporu k tomu nejatraktivnějšímu, co Pernštejnové mohli v sobotu odpoledne nabídnout. Však se
okolo mistra kata tvořily obrovské davy
návštěvníků, které kat bavil i veselými
historkami z dob před 500 lety.
„Kdysi v šestnáctém století jsem řešil případ, kdy mladou paní našli den po její
svatbě na ulici mrtvou s třiceti bodnými
ranami. Její manžel se bránil tím, že jeho
ženuška upadla na vidle! A desetkrát
za sebou?“, ptal jsem se ho. „Jistě mistře
kate, pršelo a bylo kluzko,“ odvětil ten
manžílek. Je jasné, že jsem mu to neuvěřil
a brzy jsme mu uťal hlavu,“ vyprávěl mistr
kat, který si vzápětí vybral z davu mladou
slečnu. Ta položila dobrovolně hlavu do
mučící „klády“, po čemž se nemohla ani
hnout. „A teď si s vámi můžu dělat co
chci! Nebojte se příteli, vaši slečnu nezneužiji, vždyť je mi už před pět set let,“
rozesmál kat diváky i samotného partnera
slečny, jejíž vyšpulený zadeček přímo lákal nejenom mistra kata. Ten jí nakonec
uštědřil pár maskovaných ran středověkým bičíkem. To samé pak za jásotu
publika provedl i náměstkyni primátora
Miladě Sokolové!

/KUVT MCV O÷N X UQDQVW FQUVCVGM RT¾EG
PCRT¾UMCN X[DTCPÚO åGPWwM¾O C VCMÆ
UVÊPCNJNCX[
Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Všichni příznivci módy
pozor, prestižní galavečer módy s 20.
letou tradicí je zpět. Po delší přestávce, pořádá SŠDAM Prostějov, fashion
show s názvem „Doteky módy - Už
jsme zase tady!“ Večer volně navazuje
na úspěšnou studentskou soutěž mladých módních tvůrců, kterou škola pořádala v minulých letech…
Jak je již dobrým zvykem, bude to podívaná na úrovni. To nejlepší ze své
tvorby představí studenti oboru Design
oděvu a jejich hosté. Můžete se těšit na
přehlídky módních designérů, kteří na
české módní scéně již něco znamenají,
a jejich kreativní tvorba je významnou
inspirací pro všechny milovníky módy.
V Prostějově se poprvé také představí
česká módní designérka a výtvarnice
Tereza Rosalie Kladošová, Grand Designér roku 2019. Svojí kolekci bude
prezentovat i Prostějovu dobře známá
módní návrhářka Yvona Leitner, která
ve škole působí jako pedagožka a vede
žáky v oboru Modelářství a návrhářství oděvů. Anna Střídová, studentka
TU Liberec, a zároveň absolventka
SŠDAM, předvede svojí kolekci, která
byla k vidění i na posledním Mercedes
Benz Prague Fashion Week 2022.

soupeře. Což rozhodně není žádná samozřejmost, nýbrž výsada těch opravdu
úspěšných.
I takový odborník jako Čada pochopitelně někdy zachybuje, ale nestává se to
často. A téměř nikdy v důležitých, potažmo rozhodujících věcech. Například teď
v probíhajícím finále proti Brnu se vedení
celku z Králova Pole rozhodlo, že do Prostějova na druhý vzájemný duel vyrazí
už ve čtvrtek na malé soustředění s přespáním a dvěma plánovanými tréninky
v Národním sportovním centru PV. S reciproční nabídkou pro vékáčko na totéž
při využití Městské haly míčových sportů
ve Vodově ulici. Čada takovou možnost
okamžitě odpálkoval, nehodlal svěřenkyně ve vrcholící sezóně ještě víc stresovat
nějakým minikempem se zbytečným
nocováním mimo vlastní postele a s hlavami až moc ponořenými do přehnaného
očekávání. Nemluvě o poskytnutí výhody soupeři zvyknout si na málo známé
prostředí.
Místo toho dává děvčatům během play
off za každé dílčí vítězství zpravidla volný
den. Což se bohatě vyplácí jako extra motivace navíc, aby se pak hráčky s tím větší
chutí znovu vracely do kvalitní přípravy.
Ostatně mač číslo dva finálové série jeho
mančaft ovládl nad KP jasně 3:0. A jsem
pevně přesvědčený, že pokud se nestane
nic vyloženě neočekávaného, tak bude
dnes večer na jihu Moravy pravá hanácká
euforie.

BRNO Prostějovské volejbalistky
prodloužily svou sérii venkovních
výher v play-off UNIQA extraligy
žen už na čtyři utkání. Nezastavil
je ani celek Králova Pole v prvním
finálovém souboji, který na vlastní
palubovce ztratil ve čtyřech setech.
A opět výtečně šlapající tým VK tak
otevřel měření sil se zlatou metou
na konci triumfálním způsobem!

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 0:1, 4:1, 4:4, 8:8,
10:8, 11:11, 12:12, 15:12, 16:13, 16:17, 18:17,
18:20, 20:20, 22:21, 24:23, 24:26. Druhý set:
2:0, 2:2, 6:2, 6:10, 9:12, 9:14, 11:15, 11:18,
13:18, 15:19, 16:21, 19:21, 21:22, 21:24,
22:25. Třetí set: 0:1, 6:1, 9:5, 11:5, 12:6, 12:8,
13:9, 15:9, 16:10, 16:12, 18:13, 18:15, 21:15,
21:17, 22:18, 25:18. Čtvrtý set: 0:2, 3:3, 4:6,
6:6, 6:9, 7:12, 8:13, 10:13, 10:16, 12:17, 12:19,
15:19, 16:20, 16:23, 17:25.

Marek SONNEVEND

svěřenkyň? Drtivá! Kateřina Kvapilová perfektně podávala, celý mančaft
úžasně blokoval. A osmibodová šňůra
na 6:10 naprosto změnila rozložení sil.
Kolektiv kapitánky Simony Bajusz nabral ještě větší pohodu, věřil si, slibný
odstup udržoval, posléze špičkovým
výkonem i navyšoval (z 9:12 na 9:14
a 11:18). Soupeřky se pak z hlubokého ponoru vlastním progresem
přibližovaly k hladině (13:18, 19:21,
21:22), neboť VK haprovala přihrávka proti jejich agresivnímu servisu.
Nicméně koncovku prostějovská parta zvládla na jedničku také díky dalším
dvěma parádním blokům – 22:25
a 0:2!
Přesto se do hry plejerek v růžovo-modrých dresech vloudilo až příliš
mnoho nevynucených chyb, rázem
si vůbec nevěděly rady se zpřísněnou defenzivou protivnic, opakovaně ji nedokázaly překonávat. Brno
tak bleskově uteklo do svého zatím
největšího trháku 6:1, který se hosté
snažili zlikvidovat. Marně, neboť zbytečných zaváhání neubývalo. Domácí
soubor tedy hájil mírnou převahu,
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„Museli jsme prostudovat
Do obou vzájemných střetnutí ve
Vodově ulici během aktuální sezóny
měly Hanačky mizerný vstup. A chvíli to vypadalo, že ani zahajovací duel
o mistrovský titul nebude výjimkou
(z 0:1 na 4:1). Hostující tým se však
rychle zvedl vyrovnáním na 4:4, navíc se domácím vážně zranila Simona
Jelínková (koleno). Další průběh pak
byl vyrovnaný do stavu 12:12, kdy
Ela Koulisiani dala dvě esa a zařídila
svému družstvu náskok 15:12. Leč
vzápětí oplatila stejnou mincí Klára Faltínová, vydařená pasáž otočila
skóre (ze 16:13 na 16:17). Vékáčko
zlepšilo obranu, útočně se rozstřílela
Karin Šunderlíková, zisk zahajovacího
dějství byl blízko - 18:20. Jenže následně zabraly Jihomoravky (22:21),
měly i setbol - 24:23. Ten se podařilo
odvrátit, aby Klára Faltínová skvěle
složenými protiútoky zařídila definitivní obrat – 24:26 a 0:1.
Jihomoravanky odhodily dílčí zklamání a do druhé sady vtrhly mnohem
úderněji - 2:0 a 6:2. Reakce Čadových
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RICHARD WIESNER –trenér KP Brno:
„Rozhodla zkušenost soupeře. Sousta našich děvčat hraje finále poprvé, což se bohužel projevilo
v naší hře, kdy jsme nedokázali předvést úplně svůj výkon, na který jsme zvyklí. Co se týká zranění
Simony Jelínkové, tým má na to, aby tuto situaci dokázal vstřebat. Přejeme si, aby Simča byla
v pořádku a mohla zasáhnout do dalších zápasů – pokud to tak nebude, nedá se nic dělat, musíme hrát a bojovat bez ní.“
MIROSLAV ÈADAsWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„Byl to vyrovnaný zápas, nicméně v něm byl patrný jeden velký rozdíl mezi oběma družstvy, a to
útok krajních hráček. Zatímco domácí smečařky a univerzálka se tolik neprosazovaly, u nás často
bodovala Karin Šunderlíková s Klárou Faltínovou. Což dnes hlavně rozhodlo. Navíc všechny
holky znovu maximálně bojovaly o každý míč, podaly velice dobrý týmový výkon.“

PROSTĚJOV Náměstkyně primátora pro kulturu v Prostějově
Milada Sokolová (na snímku) stála
za zrodem celoročního programu
oslav 500. výročí působení slavného a mocného rodu Pernštejnů
v našem městě. Večerníku v krátkém rozhovoru zhodnotila i sobotní akci, kdy za prostějovským
zámkem se Pernštejnové představili v plné parádě a jejich vystoupení
přilákalo stovky spokojených návštěvníků.

kem. Z jakého důvodu a „neutrpěla“
tím veřejná zeleň?
„Slavíme-li pět set let od položení základního kamene prostějovského zámku, kam jinam oslavy směřovat? Je samozřejmé, že pokud by zapršelo a bylo
mokro, oslavy by se konaly na zpevněných plochách před zámkem. Takto
se dala využít plocha travnatá, která se
ukázala jako velmi vhodným místem
k podobným oslavám.“
yy Jak složité bylo připravit celý pro(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
gram sobotního odpoledne a kdo
všechno se na něm podílel?
let povýšení Prostějova na město či
yy Pro akci bylo zvoleno poměrně „Jako vždy při podobných oslavách Masopustu, připraví návrh programu
netradiční místo na trávníku za zám- v minulosti, jako například při 630 agentura Gryff. Následně se potkáme
s uměleckým šéfem a s kolegyněmi
z Duhy pak ladíme konečný program.“
yy Co vám osobně se nejvíce líbilo v rámci programu Pernštejnové
v Prostějově?
„Líbilo se mi vše. Se zájmem jsem si vyslechla vyprávění kata, zhlédla historické
tance, nechala se zavřít do klády a samozřejmě si dala něco dobrého k jídlu.“
yy Jste spokojena s návštěvností
akce?
„To bezpochyby! Akci jsem během odpoledne navštívila několikrát a vždy viděla spoustu nových usměvavých tváří.“
yy Jaké další nejbližší akce v rámci
oslav 500. výročí působení Pernštejnů v Prostějově nás čekají?
„Již 30. dubna nás čeká komentovaná
prohlídka Po stopách Pernštejnů, pátého května přednáška profesora Vorla
o Janu z Pernštejna. Samozřejmě další
akce, které připravily zapojené organi5NKéPÆF¾O[\TQFW2GTPwVGLPčD[N[Q\FQDQWUNCXPQUVPÊJQQFRQNGFPGW\¾OMWX2TQU zace ve městě, budou probíhat do konce
tohoto roku.“
V÷LQX÷6CMVQUGQDNÆMCN[RąGFNGV[

historické dokumenty!“ Z VÉKÁČKA
stále vedl minimálně o čtyři body,
místy i víc - 11:5 a 15:9. A pevně
směřoval ke snížení setového poměru, což navzdory jednomu přiblížení
moravských oponentek na 18:15 bez
větších problémů dokonal – 25:18
a 1:2.
Otázka zněla, jestli hanácká družina svede zvednout svůj herní level
na dřívější úroveň. Odpověď? Ano!
V elektrizující atmosféře fanoušci
aplaudovali oboustranně výbornému

volejbalu s řadou dlouhých strhujících
výměn, přičemž oživený Prostějov
brzy zatroubil do mohutné ofenzivy
(z 6:6 na 6:9 a 7:12). Znovu hrál parádně a tento únik mu přinášel značnou naději. Královo Pole sice záhy
dotáhlo na 10:13, ale Karolína Fričová a spol. hned kontrovaly - 10:16,
a 12:19. Aby po jednom nepříjemném
znejistění (15:19) už suverénně dospěly k výsledkovému triumfu – 17:25
a 1:3!
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Chybí vám na programu soutěžní část?
Ano je to tak. Na rozdíl od předchozích let
se letošní Doteky módy ponesou v jiném
duchu. Po covidovém období již nebylo
možné, v tak krátkém časovém horizontu
uspořádat soutěžní část, protože kolekce
jsou soutěžícími dlouhodobě a hlavně
v předstihu připravovány), takže proto
bude letošní ročník bez soutěžní části, ale
na pestrosti ubráno rozhodně nebude. Celým večerem bude provázet známý moderátor a bavič Tomáš Hanák, který tuto akci
zná velice dobře. Moderoval ji s humorem
sobě vlastním již několikrát.
„Přípravy na galavečer Doteky módy právě
vrcholí. Dolaďujeme výběr modelek, hud-

by, choreografie i průběh celého večera. Vrcholí práce na přípravě kolekcí žáků oboru
Design oděvu. Jsme v kontaktu s hercem
Tomášem Hanákem, abychom společně pracovali na scénáři večera. Doufám,
že vložená energie do organizace večera
a nadšení žáků ocení diváci i pozvaní hosté.
Budeme moc rádi, pokud nás prostějovská
veřejnost přijde podpořit a užije si večer
plný krásy, extravagance či zajímavých
oděvních nápadů a odnese si inspiraci i pro
svůj šatník. Pokud se diváci dobře pobaví,
bude to pro nás ta největší odměna. Srdečně bych tak ráda pozvala všechny příznivce módy tento pátek 29. 4. 2022 od 19.00
hod. do Městského divadla v Prostějově.
Vstupenky si můžete zakoupit na pokladně divadla, ale i on-line na www.divadloprostejov.cz,“ nechala se slyšet ředitelka
SŠDAM Blanka Čechová.
(akr)
V minulém díle jsme soutěžili o lístky
na Doteky módy. Stačilo číst pozorně
a správná odpověď přišla sama. A kdo
vyhrál lístky na tento parádní galavečer?
Vítězem se stali: Kateřina Karhanová
z Prostějova a Oldřiška Dostálová z Konice.
Lístky budou k dispozici před začátkem galavečera u vstupu, kde vám je
předá zaměstnanec SŠDAM.

Protidrogový vlak \CUVCXÊ

Mistr kat nasluchajícícm popsal i všechny
středověké mučící nástroje, kterých měl
k dispozici požehnaně. Jeho vystoupení
návštěvníci vždy odměnili bouřlivým PROSTĚJOV Šest stříbrných „obrněných“ vagónů se čtyřmi kinosály, osmi
aplausem.
interaktivními místnostmi a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám
a jak těžké je se závislosti zbavit. Ano,
protidrogový vlak se už opět po roční
odmlce blíží k Prostějovu a na hlavním
nádraží zastaví ve čtvrtek 28. a v pátek
29. dubna. Vlak, který v minulých letech vzbudil pohoršení u části veřejnosti, nabídne atraktivní, i když pro mnohé
drsnou podívanou, v Prostějově již
pošesté.
Takzvaný protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN opět vyráží na jarní turné a již
pošesté zastaví i v Prostějově. „Jde o speciálně upravenou a vybavenou stříbrnou
vlakovou soupravu, v jejímž interiéru návštěvníci projdou 5D projekcí, která ukazuje hrozby závislostí a vede k zamyšlení
o hodnotě lidského zdraví. Vnitřní design
vlaku svou konstrukcí odpovídá křehkosti
a genialitě lidského těla a kontrastuje s vněj-

KRGQRWÉDNFLV3HUQvWHMQ\
)LQiOHĀtVORRWRĀHQi~YRGQtVDGD]HVHWEROX.3 Milada Sokolová
jak pernštejnové v prostějově slavili…
SDNXçGDOåtY\QLNDMtFtMt]GDYHQNX]DYtWě]VWYtP

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek
Sonnevend
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Prostějovské volejbalové lvice rozebraly
Královo Polevenku i doma a dělí je
poslední krůček od mistrovského ráje

aneb názor
Simony BAJUSZ

Jak to vidí
KAPITÁNKA

25. dubna 2022
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JEDNIČKA VK PODLE

ší „ocelovou agresí“. Nejsložitější živý stroj,
lidské tělo, v kombinaci s nejmodernější
technologií se jeví jako ideální spojení pro
tento interaktivní projekt zacílený na lidské
smysly,“ uvedl náměstek primátora pro
školství v Prostějově Jan Krchňavý, který
před dvěma lety tuto akci podpořil i proti
kritikům z řad opozičních zastupitelů.
Vlak v Prostějově zastaví v železniční
stanici hlavního nádraží v Prostějově na
dva dubnové dny - ve čtvrtek 28. dubna
a v pátek 29. dubna. Čtvrteční program
vlaku v době od 8.00 do 14.20 hodin
bude vyhrazen pouze pro objednané
žáky prostějovských základních škol
s pedagogickým doprovodem. Následně bude pouze ve čtvrtek od 14.30 do
18.00 hodin vlak přístupný široké veřejnosti. Páteční program vlaku bude
vyhrazen jen pro žáky a pedagogy.
Vstupné je dotováno z finančních prostředků Statutárního města Prostějova.
Rezervace míst pro veřejnost v odpo-

DEEN ZEMĚ

ledním bloku od 15.30 hodin je možná
na emailové adrese rajnochova@revolutiontrain.cz. Vstupy jsou po zhruba 20
minutách, délka programu ve vlaku je
90 minut, tento program absolvuje vždy
skupina složená z maximálně 15 osob,
celková kapacita vlaku je omezena. „Upozorňujeme, že minimální věk návštěvníků vlaku je 10 let a realizátor programu
REVOLUTION TRAIN doporučuje,
aby děti ve věku 10 až 12 let byly ve vlaku
doprovázeny dospělou osobou, nejlépe
rodiči. Přestože program probíhá uvnitř
vlaku, doporučujeme jeho návštěvníkům
teplejší oblečení,“nabádá náměstek primátora Jan Krchňavý.
REVOLUTION TRAIN dlouhodobě
podporuje Národní protidrogová centrála.
Podporu a záštity projektu udělili Policejní
prezident PČR, Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR. Velkou podporou
jsou pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří
se programu zúčastnili.
(mik)
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ŽHAVÁ NOVINKA
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Planetu Zemi a všechny výtvory přírody slavíme každý rok. Den Země,
to už je klasika. Ekocentrum Iris u této
příležitosti pravidelně pořádá velkou
akci určenou zejména dětem, ne však
pouze jim. Ani letošek nebude výjimkou, spousta her a soutěží pro děti,
hodně informací a zajímavostí pro

dospělé. To je každoroční vizitka Dne
Země v Prostějově, který se tentokrát
koná v sobotu 30. dubna od 8.00 do
13.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.
Pro každého něco. To je heslo, kterým se
při přípravě programu Dne Země pravidelně řídí v Ekocentru Iris. Letos tomu

tak je znovu. Akce sice nabízí hodně pro
děti, nejen ale pro ně. „Bude to spíše tradiční program. Máme připravenou živou
kapelu, dále mažoretky, maňáskové divadlo nebo břišní tance,“ řekla předsedkyně
Ekocentra Eva Zatloukalová k doprovodnému menu.
Hlavní roli ale bude hrát příroda. A vše, co
s ní souvisí. „Chystáme aktivity pro děti
spojené s přírodou. Ale také pro dospělé.
Nebude chybět ekojarmark a klasicky dorazí také zvířata ze Záchranné stanice pro
volně žijící živočichy v Němčicích nad
Hanou. Součástí akce bude rovněž výstava děl dětí ze základních a mateřských
škol ze soutěže, kterou pro ně Iris připravil. „Rozjeli jsme ve školách soutěž pro
děti s pracovními listy, kde měly tvořit. Jejich výtvory na akci vystavíme,“ upřesnila
Eva Zatloukalová.
(sob)
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našeho spolku Hanácký Jeruzalém
a muzea,“ uvedla za spolek Jana Gáborová. Právě před muzeem se pak
jména obětí holokaustu budou číst.
V minulosti se do akce zapojili také
studenti. „Na prvním čtení byli i studenti, připravujeme seznamy i tak,
aby byly zastoupeny také oběti z řad
dětí a mládeže,“ dodala Gáborová.
Čtení jmen se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna od 14.00 hodin
a potrvá zhruba dvě hodiny. Zapojit se může každý. Součástí programu
bude pro zájemce určená také prohlídky bývalé synagogy, dnes Husova sboru.
(sob)

21123020016

PROSTĚJOV Velice smutné výročí se aktuálně blíží v kalendáři. Na
28. duben připadá Mezinárodní
den obětí holokaustu. Připomínka zvěrstev v německých nacistických koncentračních táborech se
stala v průběhu let mezinárodní
záležitostí. Při této příležitosti se
napříč nejen Českou republikou
nahlas a veřejně čtou jména obětí
Šoa, tedy holokaustu. To se bude
konat i v Prostějově, kde se se čtením začalo před pěti lety.
„Dopředu si seznam toho, kdo bude
číst, neděláme. Oslovili jsme školy
a různé instituce včetně magistrátu,

1DGxHQFLFK\VWDMËVOHW
êDURGøMQLFLV:RKQRXW\
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Již tuto sobotu 30. dubna ve 14.00 hodin odstartuje neobyčejně
bohatý program Sletu čarodějnic v Plumlově. V kempu Žralok jej
bude pořádat Spolek Plumlovských nadšenců. A díky Večerníku
máte šanci být u toho ZADARMO!
Krátce po patnácté hodině se rozjede čarodějnická show se soutěžemi
pro děti, od 16:00 hodin vystoupí kapela Maxim Turbulenc. V 17:00
hodinčeká na všechny vyhlášení Čarodějnice Plumlova 2022 a Miss
malé čarodějnice, od 17:45 soutěžní stezka čarodějnice Zelíny. Již od
18:30 zahraje kapela Wohnout. Tím to ovšem zdaleka neskončí. Ve
20:15 bude připravena ohňová show divadelní a šermířské skupiny
Gonfanon. Na pálení čarodějnic dojde od 20:30 hodin, po něm vystoupí kapela Harlej a hudební program uzavře skupina Old School.
Připraveny budou i skákací atrakce a bohaté občerstvení. Akce se koná
za každého počasí, zajištěny budou party stany. Na místě dospělé přijde vstupné na 300 Kč, v předprodeji na 250 Kč. Děti do 14 let včetně mají vstup zdarma. A volnou vstupenku můžete získat i vy. Stačí
správně odpovědět na níže položenou otázkou. Naše soutěž probíhá
ve dvou dějstvích.

6287¨l1©27=.$352.2/2=1©
JAK SE JMENUJE JEDNA
Z NEJZNÁMĚJŠÍCH PÍSNÍ KAPELY HARLEJ?
a) Přirození
b) Kosočtverec
c) Symbol na zdi
Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „CARODEJNICE“. Můžete nám ale
ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS
zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla
redakce na adrese Vápenice 19. Kromě svého jména a bydliště prosím
uveďte číslo mobilního telefonu, abychom vás v případě výhry mohli
kontaktovat.
Na odpovědi čekáme v redakci do STŘEDY 27. DUBNA, 12.00
hodin. DRUHOU PĚTICI VÝHERCŮ budeme telefonicky kontaktovat a vstupenky si mohou vyzvednout přímo v redakci.
1) Marcela MARCIÁNOVÁ, Dobrochov
2) Kateřina SLOUKOVÁ, Prostějov
3) Drahomír DUCHEK, Mostkovice
4) Eva WICHOVÁ, Prostějov
5) Milan HEJČ, Hrubčice

„Lidi jsou po dvou letech natěšení,“ mnul si ruce Petr Studený

PROSTĚJOV Hanácký auto moto veterán klub v AČR
Prostějov uspořádal v sobotu od ranních hodin jarní motoristickou burzu. Stovky návštěvníků a na pět desítek prodávajících přivítalo nádherné počasí v tradičním prostoru
na parkovišti před supermarketemTesco v Držovicích.
Hanácký auto moto veterán klub
v AČR Prostějov pořádá tuto motoristickou burzu vždy dvakrát do
roka, na jaře a na podzim. Také během uplynulého sobotního dopoledne zde zájemci našli velice širokou nabídku nabízených autodílů,
ale i náhradních dílů na motockyly či
další dopravní prostředky. Autoburzu tradičně doplnili prodejci suvenýrů, pletených košíků, knih, kychyňských potřeb a dalších artiklů.
„S účastí jsem maximálně spokojen.
Vůbec jsem neměl obavy v tom, zda
se nám podaří sehnat dostatečný počet zájemců, kteří by zde nabízeli svůj
sortiment. Po dvou letech covidu byl
každý motorista na tuto akci natěšen
a jak sami vidíte, dneska bychom potřebovali mnohem větší prostor,“ řekl
Večerníku Petr Studený z Hanáckého

auto moto veterán klubu Prostějov,
který po léta patří k hlavním organizátorům akce.
Mezi prodávajícími byly desítky lidí,
kteří se chtěli například zbavit autodílů
na vozidla či motorky i staršího data
výroby, tedy veterány. Byly zde nabízeny i celé vraky veteránských vozidel,

2ąK UQDQVPÊ CWVQDWT\G PC RCTMQXKwVK RąGF UWRGTOCTMGVGO 6GUEQ X &TåQXKEÊEJ
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Foto: Michal Kadlec

množství autopříslušenství, dále plakety, odznáčky či knihy s motoristickou tématikou.
„Chodím na tyto burzy pravidelně,
vlastním starou škodovku ´stodvacítku´ a tady jsem konečně sehnal výfuk. Ten už běžně v obchodech nebo
servisech k mání není,“ pousmál se Jiří
Navrátil.
Na jarní autoburze v Držovicích panovala skvělá atmosféra a mnozí zde sehnali právě to, co potřebovali. (mik)

Velikonoce podle Orionu: V Němčicích
zorganizovali
dílny, lov i výlet
PROSTĚJOV Velikonoce se dají
slavit různě. A hned řadu možností nabídl program Orionu, volnočasového centra v Němčicích nad
Hanou. Jeden z velikonočních
výtvorů Orionu pak mohli lidé
obdivovat na němčickém náměstí
hned několik dnů, a sice Kraslicovník němčický. „Od 18. března
do 18. dubna mohl každý svým
výrobkem kraslicovník ozdobit.
Letos se urodilo na našem kraslicovníku bezmála třicet kraslic,“
konstatovala ředitelka Orionu
Eva Bašková.

Michal SOBECKÝ
Nejvíce velikonoční byl ale v podání Orionu čtvrtek 14. dubna.
„Dopoledne na Zelený čtvrtek bylo
věnováno velikonočním tradicím.
S dětmi jsme si upekli jidáše, ozdobili vajíčka technikou cibulových
slupek, ozdobili perníčky a vyrobili
jsme si ozdoby z papíru. Dětem se
snažíme každý rok nabídnout pestrou paletu tradičních velikonočních
aktivit, které z mnoha domácností
pomalinku mizí. O tyto činnosti
je vždy velký zájem a nebylo tomu
letos jinak,“ usmívala se Bašková.
Odpoledne se aktivity Orionu přesunuly k fotbalovému stadionu.
„V mnoha disciplínách, které musely
děti splnit, se jim pomalu přibližovali
velikonoční zajíčci, kteří byli odměnou za celé odpoledne. Tato dobrodružná a pohybová aktivita byla pro
děti novinkou, přesto o ni byl také
velký zájem. Nakonec děti všechny
překážky zdolaly, a tak čokoládoví
zajíčci našli své majitele,“ řekla ředitelka Orionu. Děti při té příležitosti
házely a střílely na cíl, který byl také
zaječí. Nadšení vzbudila zejména
možnost vyzkoušet si střelbu z luku.
V hravém duchu proběhl i výlet na
hrad Helfštýn. I ten byl spojený s Velikonocemi. „Výlet pro rodiče a děti
na Helfštýn je vždy trefa do černého.
Tento dominantní moravský hrad
nikdy nezklame a nebylo tomu ani
letos jinak. Propojení naší pokla-
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dové hry po děti s velikonočním
programem na hradě byla opravdu dobrá kombinace,“ sdělila Eva
Bašková. Program byl velice pestrý,
děti hledaly poklad, navštívily Hel-

fštýn s probíhajícím velikonočním
jarmarkem. A nakonec vyrazily na
objevování lanového centra. „Zde
si na své fyzické a často i psychické
hranice sáhly nejen děti, zahanbit se

nenechali ani mnozí dospělí. Unavení, ale velice spokojení jsme se vrátili
domů užít si krásný zbytek velikonočního víkendu,“ uzavřela výčet
akcí Orionu Eva Bašková.
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MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO NOVÉ ABONENTY,
MÁME PRO VÁS POVELIKONOČNÍ NADÍLKU!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil
akční cenu za celoroční předplatné
pro nové abonenty
-AKCE PRODLOUŽENA DO KONCE DUBNA-

regionální
Objednejte si nejètene¡jšíten
to týden
periodikum práve¡ a jen
a zaplatíte pouze 1 040
namísto základní ceny

Kè

1560 Kè.

Objednávejte na číslech
582 333 433, 608 960 042,
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
či přímo v redakci
na Vápenici 19, Prostějov.
POZOR! AKCE PLATÍ
PRO 12 KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ
KVĚTEN 2022 AŽ DUBEN 2023!
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PROSTĚJOV Znovu byl oddíl Lukostřelba
Prostějov vidět ve světě. Konkrétně
v Turecku. Do Antalye na Světový pohár
se totiž vydal také střelec Michal Hlahůlek.
Vysokoškolský student, který trvale exceluje
v tuzemských střeleckých soubojích, se neztratil ani tam. Ve smíšených dvojicích si vedl
skvěle. „Marie Horáčková a Michal Hlahůlek
zvýšili včera na Světovém poháru v turecké
Antalyi svůj rok starý rekord ve smíšených
dvojicích o 18 bodů a ustanovili jeho novou
výši na krásných 1310 bodů. Gratulujeme!“
hlásí facebooková stránka Lukostřelby
Prostějov.
Prostějovsko-plzeňská dvojice tak dokázala
své kvality ukázat i na světové úrovni.
.WMQUVąGNGE/KEJCN*NCJčNGMO¾\CUGDQWWåąCFW×UR÷EJč
LGJQPGLPQX÷LwÊOLGFCNwÊTGMQTF
Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil
akční cenu za celoroční předplatné
pro nové abonenty

více na straně 30
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capovaný sportovec a nejlepší
handicapovaná sportovkyně. Samostatně bude udělena Cena Olomouckého kraje.
„Náš kraj je regionem kladoucím
na sport velký důraz. Naši reprezentanti vynikají v individuálních
i kolektivních sportech, stejně
tak mají skvělé výsledky v letních
i zimních sportech. Tuto oblast
považujeme za příležitost pro
skvělou prezentaci celého kraje.
Anketa Sportovec Olomouckého kraje je tradičním oceněním
sportovců i trenérů a nezapomíná
ani na muže a ženy se zdravotním
handicapem. Laureáty jsou také
organizátoři významných akcí.
Jsem rád, že se po pandemii můžeme vrátit k pořádání této akce a našim sportovcům tímto způsobem
poděkovat na skvělé výkony,“ řekl
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje.
(lv)

22042210664

OLOMOUC, PROSTĚJOV Výsledky regionálních sportovců na
mezinárodní i tuzemské úrovni
ocenění vedení hejtmanství 4.
května, kdy v Moravském divadle
v Olomouci proběhne od 19.30
hodin vyhlášení ankety Nejlepší
sportovec Olomouckého kraje
2021. Společně s vedením kraje
pořádá anketu TK PLUS.
„Jde o tradiční akci, u které jsme
od prvního ročníku. Jsme rádi, že
se na přípravě a pořádání můžeme opět podílet a věříme, že půjde o další příjemný večer, v jehož
průběhu si připomeneme největší
úspěchy loňského roku,“ uvedl za
marketingovou společnost TK
PLUS Tomáš Cibulec.
Anketa je opět vyhlašovaná v sedmi kategoriích – nejlepší sportovec, nejlepší družstvo, nejlepší
junior, nejlepší juniorské družstvo,
nejlepší trenér, nejlepší handi-
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Z NEJHORŠÍHO JSOU VENKU
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Prostějovští Jestřábi už jsou nějakou dobu za okamžikem, kdy jim ročník 2021/2022 skončil. I tak ale dění
v klubu není nezajímavé. Přestože totiž o klubu znovu
platí, že jména nezveřejňuje, o informace se nedělí – což
je velký rozdíl oproti řadě jiných klubů – a změny v klubu prakticky nekomentuje, pár věcí už je jistých.
Bohužel pro Jestřáby to zatím nejsou dobré zprávy. Už
během ročníku jsme několikrát psali o tom, že tým je
poměrně dost chudý na obránce. Vše umocnilo i to, že
trvale byli mezi nemocnými třeba Staněk, načas se zde
objevili třeba také Zajíc nebo Klimíček. Nouzi pak potvrzovalo i to, že se Motloch, Babka a později také Koblížek museli zhostit rolí obránců.
Nyní se bohužel potvrdilo, že dva beci určitě pokračovat nebudou. Tým přišel o Adama Havlíka a Patrika
Husáka. Tedy dva zkušené hráče, kteří byli schopni
bodovat. Bude to veliká ztráta, a to nejen početní. Oba
odvedli v Prostějově dobrou práci. Havlík se sice musel
vypořádat s tím, že kvůli zdravotním problémům naskočil až do rozjeté sezóny. Husák zase prožil výkonnostní
propad, trenéři jej následně načas přehlíželi.
Zvlášť obrana je citlivé místo Prostějova. V poslední
pětiletce nenajdeme sezónu, kdy by obrana a útok byly
srovnatelně kvalitní. Vždy vyznělo srovnání lépe pro
ofenzivu. Snad ztráta dvou kvalitních beků nepředznamenává, že se tak stane znovu.

Sezóna je dlouhá, týmy jsou vyrovnané. Stejně tak
tabulka. To jsou věty, které od trenérů, hráčů, funkcionářů pravidelně slyšíme. Stala se z nich už taková
sportovní klišé. To vše ale o FORTUNA:NÁRODNÍ
LIZE platí beze zbytku. Rovněž platí to, že hranice
mezi úspěchem a neúspěchem je nepříjemně tenká.
A tak zatímco na konci podzimu mohli být v prostějovském eskáčku relativně spokojení, jaro už zdaleka
tak povedené nebylo. První utkání byla ze strany Prostějova slabá. Tým nedával branky. Tým nebodoval,
nedařilo se mu. Měl velice slabé druhé poločasy.
Nyní už to vypadá přeci jen jinak. Výhra nad v té
době skvěle hrající Vlašimí udělala hodně. Důležitá
byla i remíza s Vyškovem. Mužstvo začalo bodovat
a taky šlapat. Začalo se znovu drát tabulkou nahoru,
mimo problémy.
Je tedy čas na jásot, oslavy? Ne, zdaleka ne. Jak jsme
již psali, sezóna je velice dlouhá. A stát se ještě může
hodně. Ve hře je ještě mnoho bodů.
Nicméně už nyní se dá říct, že pokud se nestane
nic opravdu neočekávaného, mohou si hráči eskáčka alespoň oddechnout. Zdá se, že se tým konečně
nastartoval. Mužstvo je sice nepočetné a přes zimu
příliš neposílilo. Osa týmu je ale kvalitní. A začala
hrát. I když tedy ještě není nic vyhráno, z nejhoršího
je snad venku.

A co bude dál? Zpívá se v jedné populární české písničce. Může se zdát, že na takovou otázku je ještě příliš brzy. Fotbalová sezóna ještě zdaleka nekončí. A tak
je přeci nutné se dívat, co je tady a teď, jít od zápasu
k zápasu.
Bohužel o některých týmech z Prostějovska to vůbec
neplatí. Už nyní jsou v postavení ne kritickém, ale
spíše beznadějném. Hned několik jich je na spodku
tabulky. Jenže být poslední a být poslední, to je někdy rozdíl. A dost značný. Jedna věc je totiž prohrávat
o pár bodů a být blízko tomu, aby se vše ještě změnilo. Mít zkrátka naději. Druhou věcí je být na tom
opravdu špatně, utopený na dně tabulky.
Přesně tak jsou na tom dva celky z Prostějovska, a sice
Kralice na Hané a Jesenec-Dzbel. Týmy jsou na tom
opravdu hodně zle. Pravidelně ztrácejí zápasy, dostávají spoustu branek. U obou se během zimní přípravy stávalo, že měly problém dát se dohromady na
přípravné zápasy. Šuškalo se, že budou mít problém
se sestavou, že možná skončí.
K tomu naštěstí nedošlo. A držíme palce, aby se k takové situaci družstva už ani nepřiblížila. Sestup je ale,
zdá se, neodvratný. Oba týmy už by se pomalu měly
začít dívat dopředu, do dalšího ročníku. Sezónu nějak se ctí dohrát. Již nyní je ale načase řešit spíše příští
ročník.
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PROSTĚJOV Co nového v boxerském oddílu BC DTJ Prostějov?
Jeho členové absolvovali v posledních týdnech dva turnaje, o nichž
alespoň stručně informujeme.
„Ve Svitavách proběhlo další oblastní kolo Národní ligy boxu 2022. Náš

ného konce a odvezl si ze Svitav další
cenné vítězství,“ sdělil Večerníku trenér Oldřich Dvorský.
O uplynulém víkendu následovalo
mistrovství republiky kadetů a kadetek v Chomutově. „Za náš klub tam
startují dívčí naděje Aneta Vytásková

a Nikol Dvorská. V závěrečném týdnu
před šampionátem holkám gradovala
příprava na vrchol sezóny tvrdými tréninkovými dávkami. Navíc proběhly
i domluvené sparingy s dívkami z Jihomoravské oblasti. Šlo o starší zkušenější soupeřky tak, abychom Anetu
i Nikol víc zatížili a posunuli jejich
výkonnost o něco výš. Obě prostějovská želízka v ohni jsou adeptkami na
medailové pozice. Důležité je, aby se
děvčata nezranila a také jim samozřejmě přál šťastný los. Bude to jejich první
velký turnaj a věřím, že tlak ustojí a naplní své ambice,“ říkal kouč Oldřich
Dvorský před MČR.
A jak kadetské mistrovství dopadlo?
O tom si přečtěte v příštím vydání Večerníku!
(son)

a navrch bronzová medaile!
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něm startovalo sedm zástupců. Zazářily žákyně Elena Polenová o Kristýna Polanská, skvěle se činil také jupro Večerník
nior Matěj Vrba. Všichni tři shodně
vybojovali zlaté kovy, tím mistrovské
Marek
tituly pro letošní rok!
SONNEVEND
Další umístění na bedně navíc přiŠampionát se konal v Ostravě – dal bronzový žák Filip Kouřil. Dále
Nové Bělé, za čechovický oddíl na skončili žák Lukáš Sekanina šestý,

PŮVODNÍ
zpravodajství
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V sedmadevadesáti letech zesnul Jan Mrázek,
vynikající bývalý atlet a sportovec tělem i duší

22042210667

PROSTĚJOV V úterý 19. dubna ráno naposledy vydechl někdejší špičkový prostějovský atlet – překážkář a zároveň vzácný
člověk Jan Mrázek. Dožil se úctyhodných
devadesáti sedmi let.
Narodil se 27. ledna 1925 v Prostějově. Začínal
s fotbalem a hokejem, atletice se věnoval od
roku 1939 v místním SK pod vedením Miroslava Zikmunda. Po přesunu do Prahy v roce
1949 oblékal dres armádního klubu pod různými názvy (ATK, ÚDA, Dukla). Poté se od
roku 1958 zase vrátil zpět do Prostějova (Slovanu, respektive Železáren).
Specializoval se na překážkové sprinty. Na 110
metrů překážek získal pět mistrovských titulů,
na 200 metrů překážek dva a k tomu přidal
jeden v dálce. Na dvoustovce pětkrát posunul
národní rekord až na 24,0 sekundy, jednou
také na 220 yardů překážek (24,7). Československo reprezentoval v celkem jedenácti
mezistátních utkáních a potkával se tu s manžely Zátopkovými Emilem i Danou, s nimiž

se osobně kamarádil. Stal se rovněž mnohonásobným vítězem domácí Velké ceny města
Prostějova.
Ještě za své závodní dráhy začal působit i jako
trenér, v první polovině 50. let minulého století nejprve coby náčelník tělesné přípravy leteckého učiliště Prostějov. Poté pomohl v klubu
vychovat výborné překážkáře Milana Čečmana, Františka Slavotínka, Zdenu Černou, Viktora Zbožínka či olympijského vítěze v desetiboji Roberta Změlíka, ale třeba také dálkařku
Hanu Tasovou.
Pozici tajemníka zastával jak v TJ SK Prostějov, tak v regionální organizaci ČSTV. Pracoval
rovněž jako ústřední rozhodčí, krajský metodik či oddílový archivář. Dvě desetiletí byl místopředsedou Českého atletického svazu (1970
až 1988), mezi roky 1983 a 1988 předsedou
trenérské rady a 1980 až 1985 šéfem reprezentačního družstva žen. V roce 1990 se stal čest- Jan Mrázek zemřel v úterý 19. dubna 2022
ným členem ČAS. A od roku 2006 je členem v ranních hodinách. Čest jeho památce!
Síně slávy prostějovského sportu.
(ak, son)
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junior Adam Lajčík sedmý a žák
Martin Zatloukal desátý. „Všem
našim holkám i klukům děkujeme
za výbornou reprezentaci oddílu.
A největší radost samozřejmě máme
ze získaných medailí, hlavně těch
zlatých,“ radoval se trenér zápasnického Sokola Čechovice Vojtěch
Szilva.

ŌàFà
tretra FŋŌ1à=
OLOMOUC, PROSTĚJOV Hned
na dvou místech regionu proběhne
v letošním roce Čokoládová tretra,
běžecké závody pro děti do 11 let
pod patronací světového rekordmana Jana Železného. V Olomouci
se bude závodit 25. dubna od 15
hodin na stadionu TJ Lokomotiva
Olomouc, v Prostějově 5. května na
školním hřišti ZŠ Jana Železného.
„Běžecké závody jsou vypsány
v distancích 100, 200 a 300 metrů. Pro
ročníky narození 2011 a 2012 se navíc
pořádá hod oštěpem Vortex,“ přiblížil
průběh jednotlivých závodů Tomáš
Cibulec s pořádající marketingové
společnosti TK PLUS.
„Je naprosto logické, že jeden z dílů
velké republikové akce hostí stadion
AK Olomouc, který patří mezi nejlepší atletické kluby u nás. Vychovává

na Hané
špičkové sportovce, mezi něž patří
například nedávná účastnice bělehradského mistrovství světa Eva Kubíčková. Jsem přesvědčený, že také proto při
olomouckých závodech Čokoládové
tretry bude o sportovce skvěle postaráno,“ řekl primátor Olomouce Miroslav
Žbánek.
O organizaci závodů nemá obavy ani
prostějovský primátor František Jura.
„Prostějov je městem sportu, o závodníky se umíme postarat. Především
jsme rádi, že se takové akce konají. Potřebujeme, aby naše děti měly ke sportu kladný vztah. Kvůli zdraví i celkové
odolnosti. Musíme je ke sportu přivést
a Čokoládová tretra je jednou z takových možností,“ uvedl Jura.
(lv)
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tým byl postižen marodkou a za BC
DTJ tak odcestoval pouze Šimon
Dvorský, žák sedmé třídy ZŠ při Cyrilometodějské gymnáziu Prostějov. Ve
váhové kategorii do 63 kilogramů se
utkal s Matějem Novákem z konkurenčního SK Prostějov a podle počtu
utkání byl Šimon favoritem. Ale průběh utkání – alespoň v prvním kole
– tomu nenasvědčoval. Úvodní část
byla nervózní a podle mého názoru
s mírnou převahou pro našeho borce.
Ve druhém i třetím kole už byl celkový projev boje v dominanci Šimona,
který dotáhl nervózní zápas do úspěš-

FOTBAL
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Eskáčko padlo, navíc jej trápí velká marodka

PODLE
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PROSTĚJOV Zlepšené výsledky a výkony potkaly v posledních týdnech
1.SK Prostějov. Tým se trochu zvedl a vypadalo to, že už mu bude hej.
O víkendu se mu však nezadařilo v zápase s Jihlavou. Objevil se tak zápas, ve kterém toho týmu moc nevyšlo. Navíc, ne pouze po herní stránce. Mimo hru může být skrze zranění další hráč. A ani zbytek marodky
nevypadá dobře. Další ztrátu navíc zařídilo vykartování Urbance.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Nula bodů, nepříliš povedený výkon.
To byla sobota v podání 1.SK Prostějov.
Nadšený pochopitelně nebyl ani předseda
klubu František Jura, ač tentokrát utkání
s Jihlavou (0:1) nebyl přítomen osobně.
„Podle mých informací to nebyl úplně

dobrý výkon. Byť jsme v uvozovkách prohráli jen 0:1, tak další tři, čtyři šance zlikvidoval Bárta. Výkon ale celkově nebyl dobrý a nemám z toho dobrý pocit. A jak mám
informace, tak jsme pořádně vystřelili na
bránu jen jednou, v 70. minutě,“ povzdechl
si předseda klubu.
V bráně Prostějova byl znovu brankář Michal Bárta. Zkušený gólman původně neměl být brankářskou jedničkou, zdravotní
problémy Víta Nemravy jej ale do této role
katapultovaly. A Jihlavě dlouho vzdoroval,
fakticky nepustil míč směřující z kopačky

MICHAL BÁRTA

7åXRąÊRTCX÷VT¾RKNCGUM¾éMQOCTQFMC6CLGP[PÊLGwV÷X÷VwÊCUKVWCEGUGURÊwG
\JQTwWLG
Foto: Michal Sobecký
(nebo hlavy) soupeře. „Myslím si, že teď
i doma s Duklou a taky v Jihlavě chytal
velice dobře. V prvních zápasech udělal
pár chyb. Čekal na šanci dlouho, teď ji má.
A teď, teď drží mančaft. Té role jedničky se
chopil dobře. Uvidíme, jak to bude dál,“
poznamenal František Jura.
Jinak má ale pramálo důvodů k radosti. Po
utkáních s Vlašimí či Duklou Jihlava přišla

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

další ztráta. Tým se tak nedostal příliš daleko od sestupových pozic. Hlavně však
Prostějov počítá ztráty. „Vypadá to, že Aleš
Schuster, který nehrál teď, má takové zdravotní problémy, že už asi nenaskočí. To je
pro nás ztráta. Kvůli zranění střídal Omale.
Tam nevím, jak to bude vypadat, mám ale
také obavy, že nebude. Vichta pořád není,
Píchal není… není to nic úplně veselého,“
konstatuje František Jura. Tým se navíc
musí obejít i bez Lubomíra Machynka.
Je tedy čas pro dorosty? Dva z nich, Klimeš
a Bažant, trvale zůstávají na střídačce. „Myslím si, že se to stát může. Nicméně, pro nás
je pořád důležité minimálně jednou vyhrát.
Nechceme mít starosti v posledních kolech
se záchranou. To jsme si před začátkem
hala neuměli představit, ale bohužel. Potřebujeme teď s body získat klid. A pak klidně
můžeme v posledních zápasech nasadit
i dorostence,“ uvedl František Jura.

8[UQéKPCRąGJT¾NC2TQUV÷LQX#UVCéKNCLÊLGFPCDTCPMC
JIHLAVA Nepříliš vydařené utkání mají za sebou fotbalisté 1.SK
Prostějov. Tým uplynulou sobotu vyrazil v rámci 25. kola
FORTUNA:NÁRTODNÍ LIGY do
Jihlavy. Soused v tabulce se ale ukázal
nad síly domácího celku. Vysočina
byla aktivní, mnohem častěji se dostávala do zakončení. Nakonec ale
z řady příležitostí uhrála výsledek 1:0.
Eskáčko tak nenavázalo na předešlou
výhru s Duklou Praha a tabulkou se
navíc znovu propadlo na 9. místo.
Zkraje utkání byla aktivnější Jihlava.
Už ve 3. minutě mohl skórovat Svoboda, ve vápně ale napálil pouze prvního
hráče před sebou. Do prostějovského
pokutového území směřovaly další centry, nicméně nebyly buď přesné nebo
následné zakončení končilo mimo. Po
čtvrt hodině hry se na druhé straně mohl
prosadit Bartolomeu, brankář Vejmola
byl ale včas na místě. Hodně akcí ale měl
domácí celek. Například Tureček Bártu
pořádně protáhl. Ve 22. minutě krátce
po sobě přišli o dva hráče domácí, Písačka a Belaid se zranili. V dalších minutách
si vyměnili střelecké pokusy Kušej a Tureček, proti němuž se Bárta skvěle předvedl. Dobrou šanci měl z dálky ve 35. minutě Belaid, nicméně Bárta byl znovu na

místě. Před poločasem přeci jen eskáčko
zahrozilo. Rány Omaleho a Koudelky
ale neskončily prvním gólem utkání. Poslední šancí úvodní půle měl na kopačce
Selnar, který zpoza vápna prověřil Bártu,
jež se ale zaskočit nenechal.
Už od prvních minut druhé půle byla
opět mírně aktivnější Jihlava. Selnar poslal z dálky na bránu Prostějova míč, do
vápna hostí mířily centry a rohy. V 53.
minutě se nakonec Vysočina dočkala. Po
jednom z centrů zasáhl míč Zukal, který jej ale nešťastně tečoval za vlastního
brankáře – 1:0. Následně mohl Belaid
navýšit skóre, jeho standardku z uctivé
vzdálenosti však lapil Bárta. Domácí nadále posílali četné centry do vápna a nedávali Prostějovu vydechnout. Mířidla
jim ale nadále selhávala. Zoubele tak
v 68. minutě minul, v 75. minutě na druhé straně střílel Kušej: Vejmola musel
na zem. 82. minuta přinesla nebezpečné
zakončení Vedrala. Nicméně, Bárta se
opět ukázal jako téměř neprůstřelná zeď.
V 90. minutě přišla poslední z nečetných
šancí hostí: Schaffartzik se probil k hlavičce, míč ale poslal těsně nad břevno.
Víc už toho domácí ani hosté nestihli.
Utkání tak skončilo ryze fotbalovým výsledkem, a eskáčko na první jarní triumf
ze hřiště soupeře pořád čeká.
(sob)
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Pozápasové hodnocení trenérù
Jan KAMENÍK - FC Vysoèina Jihlava:
„Měli jsme možnost mít v domácím prostředí reparát. Do utkání jsme dobře vstoupili, soupeře
jsme překvapili tím, že měli v sestavě tři stopery. Zápasu scházela ještě jedna branka, na druhou
stranu je potřeba říci, že jsme přežili dvě větší brankové příležitosti, jsme za to rádi a za výkon si
vítězství zasloužíme.“
Michal ŠMARDA - asistent trenéra 1.SK Prostìjov:
„Byla to zasloužená porážka. Ještě plno šancí pochytal brankář Míša Bárta, který jako jeden z mála
podal velmi kvalitní výkon. Jinak jsme zklamaný: jsem přesvědčen, že jsme měli hrát daleko více
týmověji. A hlavně podat kvalitnější výkon. Dělali jsme ale hodně chyb vzadu při rozehrávce,
v přechodové fázi jsme to řešili dobře, ale řešení ve finále na dvaceti metrech od brány bylo špatné.
Dá se říct, že i přesto, že výkon nebyl optimální, soupeř měl šance, brankář nás držel a my se snažili
bránit a nějak situaci řešit, tak je to škoda, že jsme si dali vlastní gól. I když to od nás nebylo optimální, zápas mohl skončit remízou. Jsem zklamaný.“

Eskáčko přivítá Táborsko, v sobotu vyráží do Líšně
s hráči Táborska. To se ukazuje coby přeborník v remízách. Plichtu si střihlo třeba
v utkáních s Duklou Praha, Opavou a Jihlavou. Tým pak sice šokoval vítězstvím se
Spartou „B“, nemile překvapil naopak porážkou s Třincem. A ta se může ukázat jako
velmi důležitá. Táborsku totiž tyto body
mohou hodně chybět v bojích o záchranu. Aktuálně se totiž tým pohybuje okolo
dvanáctého místa. Nezvrátil to zatím ani
Muhamed Tijani, který přitom už vstřelil
půltucet branek. I hráči jako Provazník
a Plachý ale notně přispívají na brankové
účty soupeřů. Nejvíce minut zatím nasbíral

OLWRYDO'DQLHO%LDOHN

PROS
STĚJJOV Hodně těžkou práci měla před sebou defenzíva
Prostějova v utkání s Jihlavou. Výběr trenérů Šmardy a Šmejkala
totiž narazil na tým, který se dokázal pravidelně dostávat do zakončení, hrál agresivně a místy Prostějov přehrával. Obrana tak
měla pohotovost. Jejím členem, ač jen na necelých dvacet minut,
byl v utkání i Daniel Bialek (na snímku). Vysoký obránce byl u toho,
jak tlak Jihlavy ke konci zápasu polevil. Eskáčko ale přesto branku
nevstřelilo a drtivý tlak z jeho strany se už nekonal.
a z tohoto zápasu by pro nás byl bod
super.“
yy Čím to, že jste na ni nestačili, že byl
soupeř lepší? Mohl za to nedobrý vstup
Prostějova do utkání?
pro Večerník
„Hlavně tím, jak Jihlava hrála ve středu, tak
jsme na ni o to více chtěli vletět. A myslím si, že prvních pár minut jsme nic moc
yy Jak byste zhodnotil zápas s Jihlavou? nezahráli. Potom se to trochu zvedlo. Ale
„Asi tak, že měla Jihlava více ze hry. opravdu, nevím, čím to, prostě nevím. JihHodně nás podržel gólman Bárta. Tak lava měla více ze hry, to ano. Ale nevím, jak
bych to asi zhodnotil: byli lepší prostě je to možné.“

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Michal SOBECKÝ

Dlouho, předlouho čekal v Prostějově na pořádnou
šanci. Nyní ji získal. A naplno ukazuje, že je velice dobrým brankářem. Bárta chytá v zápasech spoustu šancí
soupeřů, o uplynulém víkendu byl opravdu v permanenci.
Soupeř na něj vyslal deset ran. Prošla jen ta jedenáctá, kdy
si míč do vlastní sítě srazil Bártův vlastní spoluhráč.
Prostějovský gólman do té doby přiváděl střelce
Jihlavy k šílenství. V kouzlení pokračoval dál,
k bodu nebo bodům ale svůj tým už nedotáhl.
I tak byl jednoznačnou osobností domácích.

TIJANI
BELAID
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Luboš Tusjak, který již překonal 2000 odehraných minut. Za zlého muže lze považovat Radima Holiše, vlastníka již osmi žlutých
karet. Tým, podobně jako další druholigové
celky, sází hodně na mládí. Roli matadorů
na sebe vzali třicetiletý Tusjak a zejména osmatřicetiletý bek Jakub Navrátil.
Druhým soupeřem Prostějova v nadcházejícím týdnu je Líšeň, která v předešlé
sezóně skončila druhá, a i nyní se drží
v popředí tabulky F:NL. Na Prostějov
drží trvale náskok šesti či sedmi bodů.
V posledních zápasech se ale Brňanům
nedaří. Například prohráli s Jihlavou,

yy V závěru už Vysočina tolik netlačila, tolik se nehnala dopředu. Byl
Prostějov tedy přeci jen blízko tomu,
aby ještě stihl vyrovnat?
„Měli jsme tam pár takových závarů.
Ale žádnou extra šanci jsme si nevytvořili, co si tak vybavuji. Z pravé strany
akorát Urbi (Urbanec-pozn.red.),
centroval, nastřelil to po
zemi a Michal Stříž to těsně netrefil. Bylo to o pár
centimetrů. No, bod by
byl super. Ale jak říkáte:
na konci už Jihlava hrála jednoduše, chtěla jen
zdržovat a držet míč na
naší půlce. A my jsme
ten gól nevstřelili.“
yy I přes porážku se nyní týmu daří
trochu lépe. Je tedy to nejhorší z jara
minulostí?
„Já si myslím, tedy doufám, že jo. Protože začátek byl hrůzostrašný, protože
jsme snad pětkrát po sobě prohráli. Pak
jsme porazili ty silnější, a naopak s těmi
slabšími nám to nešlo. Snad teď už budeme jen vyhrávat.“ (úsměv)

vs.

vs.

remizovali s Chrudimí. Čtyři zápasy čekali na vítězství. I tak se ale perou o třetí pozici v tabulce. Bohužel pro Líšeň,
tým přišel o Jana Silného, který přešel
do ligového Jablonce. Tým tak přišel
o osmibrankového střelce. Stejný počet
zářezů má ale také Jaroslav Málek a aktivní je v tomto směru i Ondřej Ševčík.
Líšeň si pak drží poměrně stabilní sestavu, o čemž svědčí řada hráčů, kteří mají
na kontě více než 2000 odehraných minut. Včetně několika, kteří dříve působili
v Prostějově. Třeba Milana Lutonského
nebo Davida Paška.
(sob)

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
yy Pomáhá nyní hodně týmu, že
marodka už není rozsáhlá a aktuálně
není žádný hráč vykartovaný?
„Asi určitě. Tým je vyrovnaný, ti, co
nehrají, zase jsou v jiném zápase v základní sestavě. A když přijde hráč ze
střídačky, přinese vždy nějaké oživení. Určitě je lepší, když máte z koho
vybírat, než když máte jedenáct hráčů.“

MINIŠPÍL
ZNÁMKA

Tentokrát jsme si vybrali dva
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FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 25. kolo
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PROSTĚJOV Další dvě utkání, po jednom v domácím a ve venkovním prostředí, v nadcházejícím týdnu čekají na
fotbalisty 1.SK Prostějov. Nejprve se ve
středu 27. dubna utkají doma s Táborskem. V sobotu 30. dubna bude následovat venkovní souboj s Líšní. Soupeři
Prostějova jsou ve zcela jiných částech
tabulky. Zatímco Líšeň je na dohled
pozic zajišťujících baráž o nejvyšší ligu,
Táborsko není daleko od sestupových
vod. Obě utkání začnou v 17.00 hodin.
Nejprve se fotbalisté eskáčka setkají v rámci 26. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
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Disciplinárka
potrestala osm hráèù
Prostějov (sob) – Pořádný nával menších
trestů zaznamenali minulý týden na disciplinární komisi. Řada druholigových hráčů se
totiž opakovaně v zápasech provinila přestupky, po kterých padla karta. A před zasedáním
ze začátku týdne jich tak osm mělo čerstvě po
čtyřech žlutých kartách. Žádný z nich nebyl
z Prostějova. Nejvíce hráčů kvůli těmto trestům postrádala o víkendu Opava, a sice Celbu
a Kadlece. Vesměs se ale tresty týkaly velmi
vytížených hráčů, často opor. A tak o víkendu
chyběl žižkovský Batioja, dále ústecký Krobot
nebosparťanský Ambler.

Vyhlášení hráèe
a trenéra za bøezen
Prostějov (sob) – FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA již ví, kdo se stal hráčem a trenérem
soutěže za měsíc březen. Ocenění dostal
záložník Bojan Dordič z Varnsdorfu. Ten se
dostal na severu Čech do dobré formy. Hned
zkraje jara vstřelil tři branky a hodně týmu
pomohl k vzestupu. Z trenérů se dostalo ocenění Martinu Hyskému, který trénuje Vlašim. Té se vede na jaře velice dobře. Tým se
pohybuje na příčkách zajišťujících boj o nejvyšší soutěž. Kouč přitom pro web www.
fnliga.cz uvedl, že se o možnosti posunu do
nejvyšší soutěže v klubu intenzivně jedná.
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Ne a ne se chytnout
Špatné, hodně špatné, lepší. Ale stále ne
dobré. I takto se dá ve stručnosti charakterizovat dosavadní průběh fotbalového
jara z pohledu prostějovského eskáčka.
Tým začal bídně, netřeba připomínat.
Pak přišla remíza s Vyškovem. Od ní se
Prostějov odrazil k trochu lepším výkonům, zejména pak zářilo vítězství nad
Vlašimí, druhým celkem tabulky F:NL.
Cenný skalp byl jedna věc, další výsledky
druhá. Bohužel, ukazuje se, že výběr koučů Šmejkala a Šmardy nedokáže pořádně
navázat na své výsledky. Zejména však
na výkony. Zatímco jeden, dva zápasy
hraje kvalitní, ofenzivně laděný fotbal,
pak se něco stane. Jako by na hřiště vběhl
jiný tým. Ten nový se najednou dostane
pod velký tlak, tak tak odolává soupeřům.
A z velké části jim nechává iniciativu. Přesně tento zápas zažil Prostějov také v Jihlavě. Mužstvo tahalo po většinu sezóny za
kratší konec, bylo tlačené. A nebýt brankáře Bárty, dopadl by duel hůř než 0:1. Zopakovat výkon, navázat na ten (kvalitní)
předešlý. To je to, co chybí.
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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. Následně přišla na řadu úvodní sonda do III. třídy
Okresního fotbalového svazu, přičemž vzhledem k dřívějšímu začátku jsme se prvně věnovali skupině B. Mezitím jsme si odskočili
k fotbalistkám. Oproti původnímu plánu dostala v předminulém
čísle zprvu prostor skupina„B“ Moravskoslezské divize žen, jejíž jarní část odstartovala i s Mostkovicemi a Protivanovem. Na fotbalistky 1.SK Prostějov došlo v minulém vydání a dnes seniorské soutěže
uzavíráme skupinou „A“„ III. třídy pod hlavičkou OFS Prostějov. Ani
dnes nechybí tabulky, statistiky, redakční komentář, exkluzivní rozhovor, ale také soupisky s losem jarní části. Příště už se vrhneme na
mládežnické pole a budeme zjišťovat, jak jsou na tom regionální
naděje od lig až divizí až po okresní „prales“.
Takže usaďte se, udělejte si kávičku a ponořte se s námi do světa
fotbalu!

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Jan FREHAR
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10 – Jan Skalník (Kostelec na Hané „B“),
5 – Zdeněk Hrubý, Tomáš Langr (oba Bedihošť), Kristián Koukal a Lukáš Ryšánek
(oba Výšovice), Jaroslav Šatný (Otaslavice
„B“) 4 – Richard Khýr, Petr Štěpánek a Petr
Kolečkář (všichni Bedihošť), Pavel Kalinec a
Zdeněk Špička (oba Pavlovice u Kojetína),
Matěj Zavadil (Výšovice)
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2 – Jan Skalník (Kostelec na Hané
„B“), 1 – Tomáš Langr (Bedihošť), Roman Rieger a Tomáš Hon (Otaslavice
„B“), Lukáš Ryšánek (Výšovice)
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2 – David Tinka (Bedihošť), Jakub Strašák (Pavlovice u Kojetína), Lukáš Ryšánek (Výšovice), David Pírek (Kostelec na
Hané „B“), Jakub Křišťan (Biskupice)
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bez červených karet

NÁPLAST NA
BOLAVÉ ZADKY

KUPTE NOVI
ZA DVÌ PÌTKNY
Y
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V „béčku“ si ještě mohou popískávat, devět
klubů je přeci jen už trochu lepší porce osmi
zápasů, které už se v nejnižší třídě dají považovat za dostatečné, i když to samozřejmě
má do ideálu daleko. V „áčku“ je situace už
daleko kritičtější. Tam už zůstala jen poslední sedmička statečných. Do příští sezóny se
uvažuje, že by znovu mohli dát dohromady
B mužstvo v Brodku a Čechovicích, čímž by
se počet vzrostl na devět, ale dokud není vše
potvrzeno, nemá cenu spekulovat. Druhou
skutečností je pak postupová matematika.
Ze dvou celků, které na postup výkonnostně
mají, se do něj totiž zatím příliš nežene ani
jeden.
Dovolil bych si trochu poupravit okřídlené
– situace už není vážná, ale kritická. V „A“-skupině se o tom nemusí ani spekulovat,
protože fakta hovoří jasně. Sedm celků a šest
fotbalových víkendů je zkrátka zatraceně
málo i pro nejnižší třídu. Když odmyslíme
B mužstva a kluby, kde není mládež, tak pro

některé se tak jedná o tři domácí zápasy za
celý půlrok. Dá se tak vůbec mluvit i o nějakém kulturním a společenském zážitku pro
obce jako takové? To už je často i plesů víc...
Ani pro vlastní aktéry to pak není nic jednoduchého, připravovat se na šest zápasů
1RTXPÊHNGMUKVQTQ\F¾-QUVGNGEU8ÚwQXKEGOKDWFGCNGP÷MFQWUKNQXCVQRQ
je strašné. Zde pak i každá nicotná ztráta
UVWR"
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
může hrát roli, a když v této době onemocníte, tak můžete přijít i o polovinu sezóny. Další otázkou je, zda se bude měnit složení zí postupnou přestavbou a v ní by ještě rádo
Minimálně dva kluby navíc a osm zápasů by kvůli postupům a sestupům, kterých se letos minimálně rok přidalo ve třetí třídě, což zní
soutěže po dvou letech dočkají sportovní logicky než opět zažít trápení jako v posledcestou. V sedmičlenné skupině o nich mohou ních letech.
reálně mluvit dva celky, konkrétně rezerva Od toho se pak tedy bude odvíjet i situace
Kostelce na Hané a Výšovice, které nemají se sestupem z okresního přeboru, takže rozkonkurenci, což dokazují výsledky. Jenže hodně bude zajímavé sledovat, jak se nakotřetí třídě slušely. V ideálním případě bych se směrem nahoru se příliš neženou. Reálnější nec kdo rozhodne. U další pětice celků se ale
nebál rozšíření na více kol než spojení obou bude varianta u rezervy Kostelce, která by nemá cenu o případném postupu ani bavit.
skupin. Výbor bude moci rozhodovat, až případný postup řešila přímo v kabině hla- Jarní část začala jako poslední ze soutěží
bude znát přesný počet účastníků. Nyní to sováním. Zatím je to podle slov vedení tak pro regionální celky a také jako první skončí,
vypadá nadějně, že by se dva celky mohly do 50 na 50, protože do více zápasů i tréninků takže do příštího ročníku nezbývá než přát
kolotoče navrátit, ale dokud to nebude černé se někteří příliš nehrnou. Ve Výšovicích se klubům i hráčům, aby si sezónu užili daleko
o postupu nemluví vůbec. Mužstvo prochá- déle než letos.
na bílém, nemá význam spekulovat.

KOMENTÁØ

O místenku do okresu si to rozdá rezerva Kostelce s Výšovicemi
Tady je už po podzimníé celkem jasné,
že o možnost postoupit mezi okresní
smetánku si to rozdá rezerva Kostelce
na Hané a Výšovice. Právě tyto dva celky jednoznačně dominují pouze sedmičlenné skupině a jen těžko se na tom na
jaře něco změní. Zbývající pětici už pak
čeká boj o bronzovou příčku, o kterou
se nyní bojuje hlavně mezi Bedihoští
a Pavlovicemi u Kojetína. Promluvit
do něj ale bude moci i vítěz dohrávky
z podzimu, kdy rezerva Otaslavic přivítá Želeč.
Vládcem podzimu 2021/2022 ve skupině
„A“ III. třídy OFS Prostějov je díky lépe
zvládnutém penaltovém rozstřelu ve vzájemném duelu rezerva Kostelce na Hané,
která o tom rozhodla hned v prvním duelu
nového ročníku. To byla také jediná ztráta
pro obě mužstva za celou první polovinu
soutěže, což jednoznačně dokazuje jejich
dominanci. Oba celky tak tímto potvrdily,
co se před zahájením očekávalo. Kostelec
„B“ byl totiž jeden z mála celků, který loni
dokázal držet krok se suverénem z Olšan,
a Výšovice se rozhodly dobrovolně vzdát
vyšší soutěže a znovu nastartovat klub.
„My můžeme být spokojení. Myslím si, že
jsme odehráli vydařené zápasy. Máme zde
takový mix zkušeností a mladých hráčů,
který do sebe dobře zapadl. Chodilo nás
pravidelně celkem dost a určitě je tam vidět
společně s Výšovicemi odskok od dalších
celků,“ vracel se ještě k podzimní části kouč
rezervy Kostelce na Hané Juraj Šulc, jenž se
snaží kromě stabilních členů využít i méně
vytížené hráče A mužstva a také dorostence. O případných ambicích ani postupu
se ale v Kostelci nemluví. Všechno bude
záviset na tom, jak se mužstvu bude v průběhu jarní částí dařit a rozhodnout by mělo
případné hlasování hráčů. „Zatím jsme
se ještě v letošním roce nesešli, abych řekl
pravdu. Už se na to ale chystáme. Uvidíme,
jak bude vypadat jarní část. Že bychom si
kladli nějaké cíle, se říct nedá. Po podzimu
jsme si ohledně případného postupu sedli a hlasy byly tak půl na půl. Samozřejmě
vidíme, že těch zápasů je teď velmi málo.

Spojením by jich ale zase bylo víc jak v přeboru. Těžko najít nějaký balanc. Budeme
muset nechat výbor, aby rozhodl o tom,
co by bylo ideální a přineslo pozitiva pro
fotbal. My se o postupu teď ani nebavíme.
Pokud by se to na konci ročníku podařilo,
tak bychom zase nechali hlasovat a podle
nadpoloviční většiny by se asi vidělo,“ doplnil Šulc.
Druhá příčka patří jen s jedním bodem
ztráty Výšovicím, které se dobrovolně odhlásily z okresního přeboru a za tento krok
jsou v klubu rádi. „Bylo to od nás spíše trápení už poslední dvě tři sezóny. Když takto
delší čas bojujete o záchranu a body nesbíráte, tak to zkrátka nemá moc dobrý vliv na
celkovou morálku mužstva. Byli jsme si vědomi, že to pro nás v současné chvíli není.
Rozhodně jsme udělali dobře,“ prozradil
k tomuto kroku kouč Michal Dudík.
V sezóně Výšovice ztratily pouze s „béčkem“
Kostelce, dalších pět zápasů jasně vyhrál
a mají nejlepší skóre ze všech celků. „Kvalitou je to o hodně níže než okresní přebor.
Některé zápasy moc o fotbale nebyly, ale
pro nás je klíčové, že se začalo konečně dařit
výsledkově. Kluky to baví a můžeme to tak
postupně dávat dohromady, protože určitou
obměnou projít musíme, pokud se budeme
chtít jednou vrátit do okresního přeboru,“
pokračoval Dudík, který ale zároveň potvrdil, že v letošním roce pro ně případný návrat nepřipadá v úvahu. „Chceme nejdříve
klub stabilizovat a upřímně si nemyslím,
že k tomu by nám stačil jediný rok. Takže
návrat, i pokud by ta možnost byla, pro nás
nejspíše nebude na pořadu dne. Snažíme se
postupně kádr doplňovat, ale sehnat nějaké
mladé hráče, třeba starší se zkušenostmi,
to je nadlidský výkon. Jediné, co mě trápí,
je počet celků v soutěži, to je asi jediná věc,
kvůli které by se mohl návrat zvažovat. Odehrát šest zápasů za půl sezóny je absurdní.
To pak ztrácí smysl pro hráče i fanoušky. Do
toho nedostatek rozhodčích… Když už nějaký přijede, tak se většinou jedná o mladého kluka, kterému se fotbal akorát v takové
soutěži zhnusí. Je jasné, že do příštího roku
bude muset nějaká změna přijít, ale opravdu

to nebude nic snadného pro okresní výbor.
Nezávidím mu teď jeho úlohu. Byli bychom
ale asi raději, kdyby se hrálo vícekolově, než
že by se soutěže spojily,“ dodal závěrem kouč
Výšovic.
Třetí místo zatím patří Pavlovicím, které
kromě vedoucí dvojice dokázaly pravidelně bojovat proti zbývajícím celkům. „U nás
můžeme být spokojení. Podařilo se přivést
nějaké mladší kluky z Nezamyslic a vhodně
doplnili kádr, což jsme potřebovali. Projevilo se to i na výsledcích, ale pro nás je zásadní,
že se fotbal i nadále podařilo u nás udržet,
protože je to stále náročnější. Avšak bez něj
by už nebyla žádná kultura. Tři zápasy za půl
roku doma jsou ale katastrofální. Určitě bychom uvítali nějakou změnu, nechceme ale,
aby se řešilo případné spojení, to by pro nás
byly výlety na téměř celý den, to raději více
kol v tomto počtu,“ doplnil k letošní sezóně
Bohumil Kejnar.
Posílení přišlo před sezónou i do Bedihoště,
tým by byl na bronzové příčce nebýt administrativní chyby v posledním zápase. „U nás
se teď nic nemění, chlapi si chodí pravidelně
zahrát fotbálek, nad nějakými příchody či
odchody jsme nepřemýšleli. Spíše než celkově hodnotit výkony musíme být spokojení, že se nadále daří udržet fotbal, postupně
nám snad bude dorůstat mládež a je to určitý příslib do budoucna,“ přidal svůj pohled
předseda klubu Martin Musil.
A shoduje se se svými kolegy, že se šesti zápasy se musí něco udělat. „Takto ta soutěž
nemá ani smysl a je to degradace fotbalu. Začít na konci dubna a mít odehráno na konci
května je až komické. Určitě bude muset
nastat změna. Případné spojení by mohlo
být variantou. Pokud fotbal dělat chcete,
tak vzdálenost přece nemůže hrát roli. Je ale
otázkou, kolik by bylo celků. Případně to
vyřešit více koly zde mezi sebou, ale něco se
s tím udělat určitě musí,“ doplnil.
Pátý flek zatím drží rezerva Otaslavic, která
měla po podzimu z pěti zápasů pět bodů.
Ještě ji však čekala dohrávka proti Želči na
domácí půdě, která dopadla skvěle. Domácí
vyhráli 8:1. V „Metlích“ se o výkonech také
příliš nehovoří. B mužstvo má totiž spíše

jiné priority než vlastní výsledky. Postupně
se snaží zapracovávat své mladé hráče a šanci
kromě stabilních členů B mužstva dostávají
i hráči, kteří toho neodehráli příliš za A mužstvo. „Pro nás je důležité, že se scházíme bez
nějakých větších problémů. Postupně se
přidávají kluci z dorostu a snad to tak vydrží
i nadále, aby byli další hráči případně nachystaní pro A mužstvo, což jsme potřebovali
například i teď na podzim. Šest zápasů je ale
určitě málo, s tím se bude muset něco udělat.
My bychom brali nějakých osm až deset, což
už by bylo daleko zajímavější pro hráče i diváky,“ uvedl Pavel Skalický.
Šestá Želeč se svými výsledky spokojena
není, hlavně ale pevně doufá, že přijde co
nejdříve reorganizace, protože takto se
podle vedoucího mužstva opravdu hrát
nedá. „My můžeme vzpomínat na minulou sezónu, kdy jsme se drželi nahoře díky
Adamu Josifovi a brankáři Macovi. Adam
ale šel hrát soutěž, na kterou má a kam patří, brankáře nám bohužel přesídlila armáda
do Čech a nedokázali jsme vhodně doplnit.
I přesto jsme mohli mít o nějaké body více,
ale srážely nás individuální chyby. Na jaře to
snad napravíme,“ říká odhodlaně.
Nejvíce jej však štve, jak nyní soutěž vypadá. „Vezměte si, že chodíte do práce, staráte
se o prarodiče, do toho o pole a pak udržujete areál na hřišti, aby se tam odehrály tři
zápasy za sezónu. To je opravdu nepovedený vtip. Snažíte se udělat všechno pro to,
aby fotbal na dědinách vydržel, ale stojí za
tři zápasy ta každotýdenní práce? O tom,
že se něco bude muset změnit, se ani nemá
cenu bavit, bude ale důležité, aby to dávalo smysl. My rozhodně uděláme všechno
pro to, aby u nás fotbal vydržel, ale raději
budeme pro, aby se zde hrálo více kol než
případné spojení. Sice by zápasů bylo dost,
ale vzdálenosti by se asi většině kluků v této
soutěži nelíbily,“ uzavřel vedoucí mužstva
Petr Možný.
Nejhorší je pak situace v Biskupicích, zde se
posledními dvěma roky opravdu protrápili
a po ročníku, kdy mohli usilovat o postup, to
nyní nestačilo ani na jediný bod. Do jara tak
půjdou s cílem začít alespoň bodovat.
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Ve většině duelů letos nastoupil na pozici stopera, přesto se mu za šest zápasů podařilo vstřelit pět branek. Dvě přidal v podzimní dohrávce minulý
týden, kdy se podílel na vysoké domácí výhře nad Želčí. S osmi body se
dá čekat, že během jarní části skupiny„A“ III. třídy OFS Prostějov se budou
v „Metlích“ bít o bronz společně s Bedihoštěm a Pavlovicemi. Vše se ale
odvíjí od toho, kdy a kde se zrovna mužstvo sejde v kompletní sestavě.
yyJaká byla podzimní část?
„Krátká. (smích) Odehráli jsme vlastně
jen pět zápasů a za měsíc jsme tak měli po
sezóně. Poslední utkání jsme ještě museli vinou covidu, který nás postihl téměř
všechny, odložit až na jaro. Po výsledkové
stránce je to taky průměr. Výšovice s Kostelcem nás přehrály, ale body jsme ztratili
zbytečně i s Bedihoštěm a Pavlovicemi.
Náladu i bodový zisk jsme si trochu zlepšili v dohrávce se Želčí.“

yy Co k tomu většímu bodovému zisku
scházelo?
„Myslím si, že hlavně lepší docházka. Jsme
sice B-mužstvo, ale není to úplně o tom,
že bychom museli být závislí na hráčích
´áčka´. Samozřejmě když nám někdo
z kluků přijde pomoct, tak je to znát. Ale
nám v první řadě scházeli často hráči, na
kterých to máme postavené a kteří jsou
stabilními hráči rezervy. Když se sejdeme kompletní, tak si myslím, že bychom

mohli potrápit i dva favority, ale jak někteří hráči schází, tak jsme bez šance.“
yy Už jste sám zmínil, že podzimní část
byla hodně krátká. Dá se půltucet zápasů
vůbec považovat za soutěž?
„No, je to všelijaké. Když zde byly ještě rezervy Brodku a Čechovic, tak těch osm zápasů
už je přece jen o něčem jiném. Byl to takový
strop, že méně mužstev už je fakt málo. Mít za
měsíc a půl odehráno, je opravdu málo. Snad
se to do příští sezóny změní.“
yy Hrajete obvykle vzadu, ale jste nejlepším střelcem mužstva. To se taky jen tak
nevidí.
„To je asi fakt, ale i když hraju vzadu, tak často nemám problém dostat se dopředu, horší
je pro mě, když se mám zase vracet. (smích)
Někdy to tak vyjde, že se nám z toho podaří
dát branku a nachomýtnu se k tomu. Taky
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chodím na všechny centry, kde máme nacvičený signál se spoluhráčem. Celkem nám to
vychází.“
yyTabulkově to nyní vypadá na boj o třetí
místo. Souhlasíte?
„Určitě. Kostelec B a Výšovice si to rozdají
o možnost postupu a my se zřejmě popereme v Bedihošti a Pavlovicích o bronz. Pokud
se sejdeme v dobrém počtu a nebude nás
zase trápit něco nepředvídaného, tak věřím,
že to třetí místo bychom mohli uhrát.“
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
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BOJ MÍSTO FOTBALU PtQtSOXPORYVNĄ
Plumlov se protrápil k výhře nad Protivanovem

PLUMLOV Krásný fotbal nebo spíše bojovný, urputný zápas? Spíše
k úvaze o tom druhém směřoval los 17. kola I. A třídy Olomouckého
KFS, skupiny B. V něm se na hřišti Plumlova představil Protivanov.
Týmy dělila půlka tabulky, herní projev ale mají podobný. Utkání
tak přineslo nepříliš pohlednou hru a dlouho to vypadalo, že bude
muset rozhodnout až penaltový rozstřel. Ten nakonec odmítl Adam
Hladký, když dvěma góly strhl zápas na stranu domácích. Nakonec
se ale stal pamětihodným spíše moment z 84. minuty, kdy na hřiště
z blízkého lesa vběhla srna, přeběhla ho napříč a následně se zasukovala v bráně hostí… (čtěte na jiném místě vydání)
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BYLI JSME
U TOHO
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PLUMLOV Tým veteránů? Ne tak
docela. Plumlov se této pověsti dlouho těší. Nicméně, v mužstvu najdeme
i řadu mladších hráčů. Tempo utkání
a vývoj hry ale nadále udávají zejména
ti zkušení. Jedním z nich je i Petr Kiška
(na snímku). Někdejší hrající trenér
v utkání s Protivanovem předvedl perfektní přehled ve hře, dobře načasované
nahrávky i dlouhé balóny spoluhráčům
nabíhajícím do vápna. Neustále byl
velice aktivní a přispěl k tomu, že body
tentokrát zůstaly doma. Ne se vším byl
Foto: Michal Sobecký
ale spokojený, o čemž svědčí následující
exkluzivní rozhovor.
rámec. Rozhodčí byl taky v pohodě. Nebo
jestli to od lajny vypadalo hůř, za mě to ale
nebylo moc extrémní. Byly tam hlavně
ƔƔ Jak hodnotíte utkání s Protivano- emoce v mužstvu. Jinak soupeř byl v pohovem?
dě, férový.“
„Myslím, že můžeme být spokojeni jen se ƔƔ Plumlov má pověst staršího týmu.
ziskem bodů. Po předchozích výsledcích Při pohledu na hřiště to tak ale v souboji
nás nic jiného nezajímalo než vítězství. To s Protivanovem nevypadalo.
se podařilo. Ale ten výkon nebyl úplně ide- „Ano, máme spoustu šikovných kluků.
ální…. Hrála dvě podobná mužstva, byla Jednoho z těch zkušených jsme měli zrato bojovná podívaná, moc fotbalovosti tam něného, Karla Frantíka. Ze starých jsme
nebylo. Jsme rádi, že jsme měli trochu více tam byli de facto ve třech. Adam Hladký, to
štěstí.“
už je střední generace. Není to žádný mlaƔƔ Zejména zkraje druhého poločasu ďoch ale ani starý hráč. Jinak většina kluků
ale Protivanov hodně zlobil, souhlasíte? byla mladších. V určitých momentech tam
„Určitě ano. Nepodrželi jsme balón, hráli chyběla fotbalovost. Na druhou stranu tam
jsme ustrašeně. Neměli jsme odražené díky mim byla větší agresivita. Ta zase chymíče a hrálo se na naší půlce. Byli jsme pod bí těm starším.“
tlakem a nehráli dobře. Oni z toho ale ne- ƔƔ Aktuálně se Plumlov drží v lepší
měli žádnou velkou šanci. Asi ten první gól části tabulky. Jste s tímto postavením
to zlomil.“
spokojený?
ƔƔ Dost v utkání také pracovaly emoce, „No, já spokojený nejsem... Myslím si, že se
především ke konci.
určitě máme kam posunout. Výsledkově
„Ale řekl bych, že to nebylo tak hrozný. se to nemusí zdát tak strašné. Asi by někBylo to slušné, ne moc sprosté. Běžné ner- do mluvil jinak, já ale moc šťastný nejsem.
vy. Zdálo se mi, že to nepřekročilo nějaký Vím totiž, že máme na víc.“

dalo. V 60. minutě skončil na trávníku Daniel Nejedlý, což doprovázely
posměšky diváků. V 68. minutě se
ale poprvé prosadil Adam Hladký.
pro Večerník
Plumlov se uchýlil k nakopávání balónů na svého útočníka, což mu na
Michal SOBECKÝ
rozdíl od postupného útoku přineslo
užitek. Krátce nato se Hladký prosa- #FCO*NCFMÚ WOÊéG D[N\PQXWJNCXPÊQHGP\ÊXPÊ\DTCPÊ2NWONQXC
podruhé a prakticky rozhodl. Na
Foto: Michal Sobecký
6WDYSÔHGYÙNRSHP dil
velký obrat už se totiž Protivanov
nezmohl. Několik šancí ještě hosté zamířil na Pitáka nebezpečný Kl- la všechny přítomné. Na hřiště ze
Mírným favoritem byl Plumlov. měli, o stoprocentní příležitosti se ale váčkův centr. Odolal. Následně ale skály na jeho jihovýchodním okrapropadla obrana hostí, kdy se urval ji vběhla srna, která přesprintovala
Tomu se sice na jaře tolik nedaří, i tak nejednalo.
do brejku Adam Hladký a přehodil napříč celou hrací plochu a následse ale držel v polovině tabulky druhé
brankáře – 1:0. Protivanov reagoval ně se zamotala v bráně. Bohužel, tanejvyšší krajské soutěže. A rozhodně
=½VDGQÉRNDPzLN\
solidní střelou ze střední vzdálenos- hle zvířecí story neměla happy end.
mohl hrát s větším klidem než Protiti, která se však mezi tři tyče nevešla. Minimálně pro samotnou srnu ne.
vanovští. Ti mají naopak již nějakou
dobu nůž na krku. Tým z Drahanské V krátkém sledu se dvakrát dostal na V 72. minutě Hladký ve stoprocentní Při svém vystoupení si totiž zlomila
vrchoviny je totiž předposlední, vý- dohled vápna Filip Kotlán, ale v zá- šanci kousek od brankové čáry vyso- nohu, načež musela být odnesena
sledkově se mu nedaří. A i když do- věru akce nezakončil. V 11. minutě ko přestřelil. Hned nato ale díky dů- ze hřiště.
stává minimum gólů, ještě méně jich po dlouhém balónu Plumlova přišla razu a šťastnému odrazu zvýšil tentýž
dává.
hlavička mimo tři tyče. Pak začali hráč na 2:0. Dobrou ránu následně
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
pálit hosté. V 16. minutě mířil vedle předvedl Filip Kotlán: potáhl si míč,
Musil, hned nato musel Simandl za- následně jej ale poslal do brankáře.
9ÙYRM]½SDVX
sahovat proti ráně Víta Nejedlého. Parametry měla ještě rána Dalibora Vesměs klidná. Diváci si občas neNejvětší šanci ale diváci viděli v 19. Sedláka. Utkání se už pak jen dohrá- odpustili pokřikování na sudího.
Zprvu byl o něco více na míči Plum- minutě. Radek Sedlák střílel z váp- valo. Ve zbytku zápasu přišla jen ne- A zejména na hráče hostí, kteří se
lov, první šance si ale připsali fotbalis- na do brankáře, odražený míč sebral přesná střela hostů, která nemohla podle jejich mínění místy káceli příliš
té hostů. A byly také nebezpečnější. Daniel Nejedlý, po jehož ráně a teči nic změnit na podobě konečného ochotně na trávník. I ve druhé půli se
hráči s rozhodčím i mezi sebou nemáStřely Protivanova mířily sice zprvu zazněla tyč. Domácí odpověděli ne- výsledku.
lo dohadovali.
spíše z uctivé vzdálenosti, pak už ale povedenou střelou Klváčka a sérií
začaly chodit také z vápna. Až ve 25. dlouhých nákopů od Fajstla. Stříleli
2VREQRVWXWN½QÉ
minutě stříleli domácí dobrou ránu, však hosté. 28. minuta a rána Daliboavšak nad bránu. Na střelu mezi tři ra Sedláka, kterou Simandl vyrazil na
tyče čekali ještě déle a málem se roh. Dvě minuty na to po spolupráci Výrazně do průběhu hry promluvil
v první půli nedočkali. Utkání se hrá- s Musilem a Zdeňkem Pospíšilem Antonín Klváček. Krajní záložník
0LURVODY7$.¤7-6RNRO3OXPORY
lo převážně mezi šestnáctkami. Zají- poslal jeho jmenovec František míč předvedl dobré zpracování míčů, do„Začátek zápasu patřil Protivanovu, kdy jsme věděli, že mají hodně dobmavých momentů a stoprocentních hlavou vedle branky. První střelu kázal se dostat do šancí a byl hodně ré nákopy a umí si nabíhat do šance. Z toho si vytvořili tlak. Nebyly ta
příležitostí bylo ale jako šafránu.
mezi tři tyče tak za Plumlov vyslal až vidět. Trochu horší už to bylo se stře- žádné gólovky, ale převahu měli. Ve dvacáté minutě se hra vyrovnala. My
Hluchá pasáž pokračovala ve druhé Vysloužil, jeho pozice však byla z těž- leckou muškou.
jsme taky zvolili nakopávací taktiku, protože chyběl Karel Frantík. Bylo
to tedy spíše o rychlém protiútoku. Párkrát jsme se dostali do vápna, ale
půli. Dlouho se na hřišti nic moc ne- kého úhlu.
řešení nebylo dobré. Nebyly tam loženky až na gólovou šanci Tondy Kldělo, spíše se o balón bojovalo, než Zatímco první poločas nepřinesl po=DMÉPDYRVWGXHOX
váčka. Ta ale nevyšla. Ve druhém poločase jsme chtěli být více na balóně,
aby se hrálo. Týmy se nedostávaly do hledný fotbal, ale na hřišti se aspoň
držet balón a prosadit se. To se podařilo, dali jsme dva góly. Hráčům patří
vápna, kazily nahrávky, a nejen tempo něco dělo, o prvních patnácti minuhry upadlo. Na hřišti se to místy navíc tách druhé půle se to říct nedá. Až Vše, kromě branek, smazala událost poděkování za bojovnost a nasazení, což asi rozhodlo, tyhle vyrovnané
zápasy rozhoduje právě tohle. Jsme každopádně rádi za výhru.“
z
84.
minuty,
která
pořádně
šokovahodně hádalo, což hře rovněž nepři- po více než hodině hry nejprve

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Michal SOBECKÝ
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„Zápas byl spíše o nakopávání z obou stran, postrádalo to fotbalovost. Snažili jsme se hrát, ale do plné obrany nám to dělá
problémy, trvá nám, když přehráváme z jedné strany na druhou.
Ve druhém poločase pak jde porážka za mnou. Střídáním jsem
posunul stopera a hned poté jsme tři proti jednomu propadli
a útočník nám utekl sám na brankáře, načež dal z toho gól. Do
obrany jsem neměl sahat, protože do té doby to vše fungovalo
dobře. Udělal jsem to z toho důvodu, že jsem chtěl posunout
stopera zpět na střed, protože je tvořivý, dobrý na míči. Bohužel
to nevyšlo a ze tří bodů se raduje soupeř.“

SK Protivanov
2:0
17. kolo I. A třídy Olomouckého KFS, skupiny B

TJ Sokol Plumlov

Klváček
F. Pospíšil

Kropáč

Vysloužil

Miroslav
TAKÁČ

D. Sedlák

Simandl

R. Sedlák

Frantík

J. Kiška

Střely mimo branku:

Žluté karty: 47. Hladký, 52. F. Kotlán, 90. Fajstl
Střídání: 88. M. Bureš za Klváčka

6

Z. Pospíšil

Musil

PLUMLOV

4
6

D. Nejedlý
V. Nejedlý

R. Bureš

Branky: 66. a 76. Hladký

Piták

Růžička

Aujezdský

Fajstl

Rohové kopy:

Ondroušek

A. Hladký

V. Kotlán

Střely na branku:

David
NOVOTNÝ

F. Kotlán

2 : 0

PROTIVANOV

Branky: -

( 0 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Hrbáček – Pekárek, Dosoudil

Diváků: 110 Rohové kopy:

5
6

Střely mimo branku:

Žluté karty: 71. D. Nejedlý, 90. D. Sedlák
Střídání: 25. Liška za Ondrouška, 65. Menšík za D. Sedláka, 65. Barták za F. Pospíšila,
75. L. Nejedlý za Lišku

2

36

(16$#.
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 NROR .UDOLFH Q+ ² %URGHN X 3ĝHURYD   
Branky: +ODþtNâNUDEDOäOXWpNDUW\3HND±
%XþHN 0RKHOQLFH²5DSRWtQ  Branky: 30. a 36.
.XED  )LãDUD ±  .OHPVD äOXWp NDUW\  .QêĜ 
/LQKDUW.XEtþHN±&KDUYiW.RFRXUHN'UR]G
* ÓVWt²ãWHUQEHUN  Branky: =DJRO±7|JHO
/RãĢiNäOXWpNDUW\%RþDQ6HQFRYLFL9\ND
=DJRO±+XVWê'UPROD /LSRYi²0HGORY
 Branky: D.DVDO0X]LNDQWäOXWpNDUW\90.
3HNDĜ±6UGQêNR 9HONp/RVLQ\²åHODWRYLFH  
Branky: -XUND1DYUiWLO,QGUD±*ROGHPXQG
 =H]XOND  6NRSDO äOXWp NDUW\  1DYUiWLO 9/  
'RODQ\²%RKXėRYLFH  Branky: D)U\þiN
 âPLUMiN  3ROiþHN  /LWRYHO ² -HVHQtN   
Branky: -LQGUD±D.XWDOäOXWpNDUW\3ČþHN
 %HGQiĜ  %RKDQRV  -LQGUD ±  D  %UiEOtN
&HNXUDV.XEiQHN0LQND+RUiN =iEĝHK
² /XWtQ    Branky:  6FKZDE  3XFKU äOXWp
NDUW\1RYiN6FKZDE±.XEiþ6NRXPDO
1DYUiWLO

3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN    
 ÒVWt
   
 äHODWRYLFH    
 0HGORY
   
 0RKHOQLFH    
 =iEĜHK
   
 -HVHQtN
   
 /LSRYi
   
 9HONp/RVLQ\    
/XWtQ
   
%RKXĖRYLFH    
%URGHNX3Ĝ    
/LWRYHO
   
5DSRWtQ
   
'RODQ\
   
.UDOLFHQ+    
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PROSTĚJOVSKO Jednu výhru a jednu porážku přinesly
víkendové zápasy dvou zástupců Prostějovska v Krajském
přeboru. Tentokrát se ale obvyklé role prohodily. Kralice totiž dokázaly doma uspět proti Brodku u Přerova. A zažehly
novou naději na úspěšný boj o záchranu. Naopak, Lipová sice neodehrála špatný zápas, zradila ji ale
koncovka. Jako v ročníku už tolikrát, ani o víkendu nevstřelila branku.

PB SCOM
KRAJSKÝ PŘEBOR

*@?GJQ?<G)DKJQ½G@F>DUKMJ?PFODQDOT

PROSTĚJOV Hořkosladký zápas za
sebou mají fotbalisté Lipové. V neděli
nastoupili proti Medlovu. A i když si
nevedli špatně, branka z jejich strany nepadla. Zato Medlov se činil.
Z minima vytěžil maximum. A tak se
fotbalisté Lipové odebírali ze hřiště
s prázdnou. Připsali si druhou porážku za sebou a zároveň druhý bezgólový zápas v řadě.
Už úvod naznačil, že Lipovou nečeká nic
jednoduchého. „Hráli jsme s kvalitním
soupeřem z horní poloviny tabulky. Odpovídal tomu i začátek, kdy jsme v 1. minutě po chybě v obraně prohrávali 1:0,“
uvedl kouč Lipové Pavel Růžička. Podobně začal i zápas s Kralicemi na Hané.
A podobně také pokračoval dalšími minutami. „Oklepali jsme se a paradoxně

bych první poločas hodnotil jako herně
velice dobrý. Vytvořili jsme si snad pět
gólových šancí. Bohužel, ani jednu jsme
neproměnili,“ konstatoval Pavel Růžička.
V případě utkání s Medlovem ale tentokrát Růžičkovi svěřenci nestrhli vedení
na svou stranu. „Soupeř pak přidal na 2:0
a touto brankou de facto rozhodl zápas.
Hned ve druhé půlce přidal na 3:0 a bylo
hotovo,“ řekl Pavel Růžička. Jeho tým si
přitom dokázal vypracovat šance. „My
jsme si vytvářeli více gólových šancí, než
soupeř. Ukázalo se ale, že Medlov je lepší
v proměňování. Ze tří šancí dali dva góly
a my z pěti ani jeden,“ žehral na koncovku
svých svěřenců kouč Lipové. Ta je nyní
v půlce tabulky. Záchranářských bojů se
bát nemusí. Přesto by ale nynější postavení bylo zklamáním. „Nedá se nic dělat,

,$7ĜÌ'$6.83,1$$

musíme body získat v jiných zápasech,“
pokrčil rameny Pavel Růžička.
Utkání může jeho tým napravit ve středu
27. dubna. Od 16.30 se utká v domácím
zápase s Lutínem.

0:3
(0:2)

SK Lipová

FK Medlov

Branky: 36. a 51. Kasal, 1. Muzikant.
Rozhodčí: Perutka – Konečný, Slota.
Žluté karty: 90+2. Pekař – 25. Srdýnko.
Diváci: 80
Sestava Lipové: Kalmár – Žilka, Milar, Takáč, Ráček – Musil (67. Bořuta),
Stryk, Nakládal (80. Pekař), Vykopal –
Přikryl, Bošek. Trenér: Pavel Růžička.

PROSTĚJOV Zaváhání potkala na jaře jinak

NROR %RKGtNRY²&KYiONRYLFHSN  Bransuverénní Konici. Tým padl s Lošticemi, miky: 9LQNOHU±.D]iU 1iPčäģQ+²7URXEHOLFH
nule měl co dělat s Maletínem. Tentokrát ale
  Branky: 9\PČWDO±D-DQtþHNäOXWp
první celek tabulky překvapení nepřipustil.
NDUW\(OVQHU'RVWiO9\PČWDO+DYOtþHN±
âDQD'RNRXSLO &KRPRXWRY²/RäWLFHSN Už zkraje zápasu se ujal v utkání vedení a do poločasu jej několikrát navýšil. Konice nakonec vyhrála suverénně
 Branky: )XNDQ9\EtUDO.XGOLþND±
.QHLIHOýXOtN+DYHOND ĜHWč]iUQD²2OHäQLFH 5:2. A díky ztrátě Olešnice má nyní na prvním místě tabulky náskok dvou bodů.
SN  Branky: %DM]D9HQFiOHN6FKQH
LGHU ±  0DOtQHN  .YDSLO  3RVStãLO äOXWp NDUW\
%DM]D-DWL9HQFiOHN±=DSOHWDO%DþtN
ýHUYHQiNDUWD.RFRXUHN 2  3RVWĝHOPRY²0DOHWtQ
  Branky: +RODQ±%DUWRãtN+RUiN 
Utkání bylo pro oba soupeře náročné z hle- přidáme. To se nám hned podařilo, Pospíšil a příjemně překvapil, hrál výborně,“ uzavřel
3DVHND²/HVQLFH

I.A třída skupina A

&CNwÊXÚJTC-QPKEGTQ\UVąÊNGNC$÷NMQXKEG.CwċCP[

3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
    
 2OHãQLFH     
 0DOHWtQ
    
 3RVWĜHOPRY     
 &KYiONRYLFH     
 /RãWLFH
    
 %ČONRYLFH     
 7URXEHOLFH     
 /HVQLFH
    
&KRPRXWRY     
3DVHND
    
ěHWČ]iUQD     
%RKGtNRY     
1iPČãĢQ+    
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NROR %čORWtQ²6ODYRQtQ  Branky: 0DFKiþHN
&HOQDU2OãiN.XV+ROO\±D3RãXVWD*DVKL
ýHUYHQiNDUWD+ROO\ 6  3OXPORY²3URWLYDQRY  
Branky: D+ODGNêäOXWpNDUW\+ODGNê.RWOiQ
)DMVWO±1HMHGOê6HGOiN 'XEQ0²þHFKRYLFH  
Branky: âWHLJO%tOHNäOXWpNDUW\+URQHN±3RVStãLO
ýHUYHQiNDUWD3HWHUND '  1RYp6DG\Å%´².RVWHOHFQ+
  Branky: +RGLV)RMWtN %HėRY²8UÿLFH  
Branky: D0DFKDþD*Upþ+UDEDO
7LFKDYVNê±'DGiN0DãHNäOXWpNDUW\D6RKOLFK
%XUHã RED8  +).2ORPRXFÅ%´²+OXERÿN\  
Branky: D6WRSSHQ1HPHWK.DFKOtN.RPDQL
7\OLFK±*ROGVFKHLG6WUêþHN

3UĤEČåQiWDEXOND
 þHFKRYLFH    
 +OXERþN\
   
 +).2ORPÄ%³   
 .RVWHOHFQ+   
 1RYp6DG\Ä%³   
 %ČORWtQ
   
 %HĖRY
   
 /LSQtNQ%    
 3OXPORY
   
8UÿLFH
   
6ODYRQtQ
   
3URWLYDQRY    
'XEQ0
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NROR +RUQt0RäWčQLFH  Branky: âYHF YO ±
âHYHþHN  .UþPiĜ  /êVHN äOXWp NDUW\  âHEiN 
.XåHOD RED+0  ÓMH]GHF²9UFKRVODYLFH  Branky:
)DELiQ+ROXE YO 0D]XU90D]XU0±ěH]iþ
0DFKiOHNäOXWpNDUW\âtGOR0D]XU±3DQiþHN
*DĢDĜtN)LDOND 2SDWRYLFH².OHQRYLFH  Branky:
D.OYDĖDâLJXW.XUIUVW±9DFHNäOXWpNDUW\58.
=HODâLJXW±3RSHOND&pVDU ÓVWtÅ%´²5DGVODYLFH
  Branky: 3DYHO±6WUQDG+RUiN6XFKiQHN
äOXWpNDUW\.XþDâHYþtN±6XFKiQHN 7URXEN\²
åHODWRYLFHÅ%´  Branky: 6NRSDO6WRNOiVHN±
D1ČPHFD0RKDSO-HPHONDäOXWpNDUW\36.
3HWUiã6WRNOiVHN2EUWHO YãLFKQL7  2WDVODYLFH²3LYtQ
  Branky: D'UPROD9RJO±6YR]LOäOXWp
NDUW\.DOiE5XV]y7Niþ6PpNDO'UPROD
.RXGHOD±D6YR]LO9UED

3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH    
 2SDWRYLFH    
 5DGVODYLFH    
 2WDVODYLFH    
 3LYtQ
   
 äHODWRYLFHÄ%³    
 .OHQRYLFH    
 +0RãWČQLFH    
 7RYDþRY
   
ÒMH]GHF
   
7URXEN\
   
ÒVWtÄ%³
   
9UFKRVODYLFH    
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NROR 6PUæLFH²+QčYRWtQ  Branky: 6., 25., 34. a
+ROXEäOXWpNDUW\.RWOiU.DSUiO2EUXþQtN
âQDMGU±6RYD +DQi39².RæXäDQ\  Branky: 60.
7KRPDV6WXFKOtNäOXWpNDUW\D7UQDYVNêD
ýHUPiN.UXSLþND±.UDMþRYLþ6WUiQVNê=OiPDO 
6ODWLQLFH²9HONi%\VWĝLFH  Branky: âHPUR±D
6FKXOPHLVWHU$QGUêVHN.ROHþNiĜ2QRIUHMäOXWpNDUW\
'RVWiO0XFKND±3RVStãLO+UXEê 0RVWNRYLFH
²0RUDYVNë%HURXQ  Branky: )RUHWâODPERU
-DQþtN±0XåiWNR+ODYiþHNäOXWpNDUW\)RUHW

diska podmínek. Pro Konici třeba proto, že
si připsala jarní premiéru. „Hráli jsme poprvé
na přírodním trávníku, nahoře. Počasí bylo
zrádné, bouřka byla před zápasem a v průběhu pršelo,“ poznamenal Petr Ullmann.
I tak ale byla základem plánu Konice aktivita.
Hned od prvních okamžiků. „Chtěli jsme
být aktivní hned na začátku. Začátek se nám
ale povedl přímo z říše snů, ve 29. minutě svítilo skóre 4:0. Kluci do toho šlapali od první
minuty a soupeře přehrávali,“ řekl k průběhu
první půle. „Dávali jsme pěkné góly po pěkných akcích. Škoda, že jsme si nechali dát
zbytečný gól po rohu hlavou a bylo sníženo
na 4:1,“ dodal Petr Ullmann.
Za stavu 4:1 se může zdát utkání rozhodnuté. Ale ve sportu se může stát všechno.
„V poločase jsem hráče uklidňoval, ať už
nedostaneme branku, že nějakou naopak

krásně uklidil míč do brány. V 60. minutě
jsem tedy mančaft prostřídal, některé klíčové
hráče jsem stáhl,“ připomněl Petr Ullmann.
K tomuto kroku okolo 60. minuty přistupuje za rozhodnutého stavu pravidelně.
Tentokrát na hřiště přišli jindy hráči základní sestavy, kteří se dostávají ze zdravotních
problémů. „Jirka Jašíček se zapojil po zranění, taky David Holub. Kluci, co nastoupili, to
hodně oživili. Škoda na konci gólu z penalty
po ruce, která byla. Soupeř jen korigoval,
ale my měli další tři, čtyři stoprocentní
šance, které jsme neproměnili,“ doplnil
Petr Ullmann. Nakonec ale mohl být spokojený. A taky byl. „S průběhem jsem určitě
spokojený, i s přístupem mančaftu. Bylo vidět,
že chtějí od první minuty, nikdo se nešetřil.
Všichni hráči tahali za jeden provaz. Dal jsem
třeba na kraji obrany šanci Míšovi Drešrovi

Petr Ullmann.
Další zápas jeho tým odehraje netradičně v sobotu 30. dubna od 16.30 ve Chválkovicích.
(sob)
( )

5:2
(4:1)

7-6RNRO.RQLFH

6.%đONRYLFH
/DÆĸDQ\

Branky: 4. a 53. Pospíšil, 11. a 19. J. Krása, 29.
Kamený – 34. Hložánka, 76. Miroslav Sklenář.
Rozhodčí: Straka – Chládek, Šebesta. Žluté
karty: 88. Knoll – 35. Michal Sklenář, 42. A.
Sklenář. Diváci: 105
Sestava Konice: Vičar – M. Drešr, F. Drešr
(75. M. Bílý), M. Neoral (60. Knoll), R. Krása
(75. Ryp) – Vyroubal, Kořenovský, M. Škrabal,
Pospíšil (60. Holub) – J. Krása, Kamený (60.
Jašíček). Trenér: Petr Ullmann.

PROSTĚJOVSKO Nepříliš dobré výsledky
zástupců Prostějovska v soutěži přinesl uplynulý víkend. Z kvarteta týmů vyhrál jediný,
Mostkovice. Ty se aktuálně těší z docela dobré formy. O dalších týmech z Prostějovska se
to ale říct nedá. Haná znovu padla, ale až poté, co dohrávala zápas v devíti. Trenér Hané Daniel Kolář byl po utkání
notně rozladěný. Jesenec-Dzbel a Smržice pak zopakovaly porážky z předešlých kol. A zatímco první z týmů je
dlouhodobě na dně tabulky, Smržice se k němu pomalu začínají posouvat.

I.B třída skupina B

vář) – Kotlár (46. Obručník), Kotlár, Kalan- můžeme. Upřít snahu nemůžu. Ale děláme
7-6PUņLFH
dřík, Verner (74. Luža), Šnajdr – Martinák chyby a hráči, co nás mají táhnout, formu
(46. Pleva). Trenér: Ivo Zbožínek
nemají. Je to tedy tak, jak to je.“
(0:3)
)&+QđYRWtQ
Hodnocení trenéra Smržic
7-6RNRO0RVWNRYLFH
Ivo Zbožínka:
Branky: 6., 25., 34. a 75. Holub. Rozhodčí:
Hausnerová – Hruboš, Vybíral. Žluté karty: „Budu se bohužel opakovat. Udělali jsme tři
Moravský
(2:1)
20. Kotlár, 43. Kaprál, 80. Obručník, 86. Šna- hrubé chyby, kdy jsme poslali Hněvotín do
Beroun
jdr – 48. Sova. Diváci: 100
laciného vedení. Oni mají formu, jsou v lauSestava Smržic: Kintr – Kaprál (46. Krato- fu. Takže nás přehráli. A zase klasicky: my se Branky: 19. Foret, 37. Šlambor, 67. Jančík –
chvil), Žáček, Augustin, Studený (46. Ko- jim momentálně fotbalovostí vyrovnat ne- 27. Mužátko, 73. Hlaváč. Rozhodčí: Novák

0:4

3:2

.D]GD±0DOLQRYVNê 'RORSOD]\²þHUQRYtU  
Branky: .XQGUW YO 9OiþLOâLãND±.DOYDFK
3XONHUWäOXWpNDUW\âLãND=iEUDQVNê-XUþtN±
+DQRXVHN%DOiå6HGOiĜ +DėRYLFH²ãWHUQEHUNÅ%´
  Branka: 2GVWUþLO 9HONë7ëQHF²-HVHQHF
 Branky: 2FKPDQQ*OLHU'UiEHN

3UĤEČåQiWDEXOND
 9HONi%\VWĜLFH   
 .RåXãDQ\    
 +QČYRWtQ
   
 6ODWLQLFH
   
 +DQi39    
 0RU%HURXQ    
 'RORSOD]\    
 0RVWNRYLFH    
 9HONê7êQHF    
âWHUQEHUNÄ%³    
6PUæLFH
   
+DĖRYLFH    
ýHUQRYtU
   
-HVHQHF
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 NROR 2OäDQ\ ² 1čPÿLFH Q+    Branky: 89.
+DQVO±D&KDOiQHND6WXGHQêäOXWpNDUW\
6DPHN/RERGiã.HOXF+DQVO±.RUþiN
* 8UÿLFHÅ%´²9tFRY  Branky: 5RWVFKHGO
.RXĜLO ±  D  5DMQRKD  3DJiþ  5R]VtYDO 
9iYUDäOXWpNDUW\*RWWZDOG±9iYUD6WXGHQê
3DJiþ.YDSLO3OLVND 1H]DP\VOLFH²%URGHN
X.RQLFH  Branky: 6YRERGD1DYUiWLO
6WHMNRUD&KXUê3OHYD2XOHKOD±.ROiĜäOXWp
NDUW\%XUJHW.ROiĜ.VFKZHQG 7LäWtQ²3OXPORY
Å%´  Branky: 5HKiN%RViN0DUWLQHF
-DQVD±D)DMVWO%iUWD6LPDQGO%XUHã
* 'REURPLOLFH²9UDKRYLFH  Branky: )LDOND
1HGČOD  %OXPHQVWHLQ ±  %XNRYHF äOXWp NDUW\ 75.
.UDWRFKYtO±-DPULFK3HWtN6WXGHQê1ČPHF
* .UDOLFHQ+Å%´²'UæRYLFH  Branka: .DZLM

äOXWpNDUW\3HMĜLPRYVNê±.XþHUD 3WHQt²%URGHNX
39  Branky: =DWORXNDO YO ±DâYpGD
-DQXUD0DWRXãHNäOXWpNDUW\1RYiN'ROHåHO
+ROLQND±+DUD]LQâYpGD

3UĤEČåQiWDEXOND
 %URGHNX39    
 9tFRY
   
 .UDOLFHQ+Ä%³   
 'UåRYLFH
   
 1H]DP\VOLFH    
 3OXPORYÄ%³    
 'REURPLOLFH    
 8UþLFHÄ%³    
 9UDKRYLFH    
1ČPþLFHQ+   
%URGHNX.RQ   
2OãDQ\
   
3WHQt
   
7LãWtQ
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NROR %HGLKRäģ²2WDVODYLFHÅ%´SN  Branky:
D)RMWtN7LQND±D5LHJHU0DNRã
=DWORXNDOäOXWpNDUW\6HGOiN.KêU±3UDXV
* åHOHÿ²%LVNXSLFH  Branky: 1HKHUD±D
 1HKHUD $OH[\  0DUHN  .RVWHOHF Q+ Å%´ ²
9ëäRYLFHSN  Branky: 'ROHåHO±5\ãiQHN
äOXWpNDUW\.QiSHN-XUQtN±D.RXNDO
.R]GDV2NOHãWČN6RNHOH









3UĤEČåQiWDEXOND
9êãRYLFH
   
.RVWHOHFQ+Ä%³   
%HGLKRãĢ
   
2WDVODYLFHÄ%³    
3DYORYLFH
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NROR =GčWtQ²3ĝHP\VORYLFH  Branky: +XVLþND±
D2ãþiGDO7\O /XNi²+YR]G  Branky: 48.
0OêQVNê YO ±D3ROHV=D3ROHV/3ĜtOHVNê
0X]LNDQW.YDSLOäOXWpNDUW\-RUGD6SXUQê±.YDSLO
* 9LOpPRY²%URGHNX.RQLFHÅ%´  Branky: 18., 21., 59.,
D7\OD&HWNRYVNê9RVWĜHMåâNĤUHNâYHF
+\QHN±+ORXãHNäOXWpNDUW\&HWNRYVNê3OXVNDO RED
9  3URWLYDQRYÅ%´².ODGN\SN  Branky: 1HMHGOê
9\EtKDO±1DYUiWLO.ĜHþHNäOXWpNDUW\%DUWiN±NĜHþHN
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22. kolo: +OXÿtQ²3RUXED  Branky: 9. Hon, 66. Kovala,
74. Kolaska – 7. Kalay, 52. Maršál. äOXWpNDUW\38. a 58. Kocur,
43. Kovala – 33. Kalay, 67. Máša. * .URPčĝtæ²=QRMPR  
Branky: D)XNVD±D%ĜH]LQD%DUWĤQČN
âSDOHNäOXWpNDUW\+OXVFKHQNR'REUê±+DP]D 
)UëGHN0tVWHN²=OtQÅ%´  Branky: 15., 33., 72. a 88.
6WĜLåtN6OLSFKHQNR9\NRSDO±9DOHQWD+RGXOiN
* ãXPSHUN²-LKODYD  Branky: (OãtN±7URMDQ 
/täHė²3URVWčMRY  Branky: 5DMþ\QHF±'UiEHN
äOXWpNDUW\*DOOLD)HUOD\±1RYRWQê3ČþHN
+RUiN%DåDQW 2SDYDÅ%´²%DQtN2VWUDYDÅ%´  
Branky: .RYiUQtN±)UpERUW&K\OHN'LOäOXWp
NDUW\%RþHN±'HGHN)UpERUW 7ĝLQHF²=EURMRYND
%UQR Å%´    Branka:  1LHVODQLN äOXWp NDUW\ 82.
.DQLRN  %\UWXV  .DGXUD YãLFKQL7   6ORYiFNR Å%´ ²
6LJPD2ORPRXFÅ%´  Branky: 3HOLNiQ.R]HO
äOXWpNDUW\âXãOD 6O 

-TCNKEGåKLÊ2ąGVNCéKN[$TQFGMW2ąGTQXC
PROSTĚJOV Deset kol čekali hráči
Kralic na vítězství za tři body. Tato
černá šňůra je už ale pryč. V sobotu
se jí totiž podařila na domácím hřišti
přetrhnout. Jeden z posledních, ne-li ten poslední o naději na záchranu
se výsledkově konečně vydařil a domácí mohli slavit výhru o dvě branky
nad Brodkem u Přerova, který také
ještě zůstává namočený v boji o záchranu.
Vítězství se nerodilo lehce, ale bojovný
výkon podpořený fungující obranou na
něj nakonec stačil. Sebevědomí pomohla
první branka už po pěti minutách. „Začátek nám tentokrát vyšel. Brzy jsme dostali
zajímavou příležitost z trestného kopu,
který kopl Kobylík skvěle a Hlačík ho jen
lehce protečoval až za záda brankáře. Následně se první poločas hrál vyrovnaně
a šancí moc nebylo. Ty přišly až ke konci
prvního poločasu, kdy nás soupeř trochu
zamáčknul, ale přežili jsme díky dobré
obraně i brankáři Pekovi,“ prozradil kouč
Kralic Karel Trnečka.
Ve druhém poločase se domácí o něco
stáhli a snažili se využívat mezer v obraně, což se podařilo zcela naplnit. „Ve
druhém měli hosté sice optickou převahu, ale do žádné větší šance jsme je

nepustili, a naopak jsme gólovky řešili
my. Zhruba po hodině hry se prosadil
krásnou střelou Škrabal a dodal nám potřebný klid. Zvládli jsme to udržet a nadále tak žijeme, i pro kluky je to vzpruha,
protože už si ani nepamatovali, kdy naposledy vyhráli. Příští týden nás čekají
dva zápasy venku, tak pevně doufám, že
nějaký bod přidáme. Dnes nás bylo konečně patnáct, a to je také hned poznat
rozdíl,“ dodal kouč.
Boj o záchranu bude Kralicím pokračovat už ve středu, kdy se ve vloženém kole
představí v Litovli a následně v neděli
v Bohuňovicích. Oba duely mají výkop
v 16.30 hodin.

2:0
(1:0)

I.A třída skupina B

&GTD[U2TQVKXCPGOQXN¾FN2NWONQX
Kostelec poražen, Čechovice málem zaváhaly. Určice dostaly osmičku
0:2
(0:1)

TJ Sokol Dub
nad Moravou

kasuje hodně branek. Apeloval jsem na hráče,
aby dobře vstoupili do utkání: v zimě v Dubu
došlo k reorganizaci, dávají příležitost dorostencům, což se potvrdilo i v utkání s námi. Byl
jsem přesvědčený, že je kvalita na naší straně.
Úvod kvalitní byl, z první standardní situace
jsme Halouzkou trefili břevno. A do našeho
gólu ve 25. minutě se hrálo na soupeřově polovině. A bylo otázkou, kdy šanci dokážeme
proměnit. Potvrdilo se to prvním gólem, kdy
se Pospíšil dobře uvolnil na levé straně a centrem pod obranu našel Šteigla, který skvěle
zakončil. Myslel jsem si, že to byl moment,
který nám dodá víc sebevědomí a klid na kopačky. Obraz hry se ale moc nezměnil, pořád
jsme byli na míči, hráli do zavřené obrany.
Nedařilo se nám ale naše šance proměňovat.
Za stavu 1:0 jsme měli spoustu šancí, co jsme
nedohráli. S postupem času se na nás nalepila
nervozita, obava o výsledek. Soupeř vsadil na
útok, otevřel to. A musím říct, že ve druhém
poločase měl tři velké brankové příležitosti,
kdy nás dobře podržel Sedlařík, jednou šla

TJ Sokol
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)&.UDOLFHQD+DQp B
Branky: 26. Šteigl, 90. Bílek. Rozhodčí: Sed-

%URGHNX3İHURYD

lláček
á – Perutka, Přenosil. Žluté karty: 88. Hronek – 50. Pospíšil. Červená karta: 35. Peterka.
n
Diváci: 80
D
Sestava Čechovic: Sedlařík – Veselý, Jurníček,
Šolín, Hanák (62. Hatle) – Kadlec (77. Bílek),
Lakomý, Novák, Pospíšil (62. Muzikant) –
Šteigl (90. Sobota), F. Halouzka. Trenér: Lukáš
Koláček

Branky: 5. Hlačík, 65. Škrabal. Rozhodčí: Štětka – Matulík, Němec. Žluté karty: 90. Peka – 35. Buček. Diváků: 50.
Sestava Kralic: Peka – Němčík (59.
Troneček), Hlačík, Hloch, Kobylík (67.
Hodnocení trenéra Čechovic
Kopečný) – Jurtík, Studený – Baran,
Lukáše Koláčka:
Cibulka (33. Šup), Škrabal – Dostál (67.
Novotný).
Trenér: Karel Trnečka. „Hráčům jsem říkal, že utkání na půdě outsiderů bývají ošemetná, protože soupeř se
chce vytáhnout proti prvnímu, hrál doma.
Prohrávají, neuspěli, nesbírají body. Soupeř
měl ze tří odehraných utkání skóre 8:14. Což
znamenalo, že je produktivní dopředu, ale in-

1Ė&%1-"5/-&7/Ú+*

Haná dohrávala v devíti!
V 18. kole 1.B třídy skupiny B olomouckého
KFS nastoupila proti sobě mužstva z předních
míst tabulky. Už v 7. minutě zahrozili Hanáci,
ale střela Mazoucha mířila na gólmana hostí
Blahu. Obě mužstva hrála kombinační útočný
fotbal ve vysokém nasazení. V 17. minutě zahrával trestný kop Gábor a těsně minul horní
roh Blahovy branky. Hosté měli velikou šanci
ve 20. minutě, když prošel centrovaný míč do
vápna, několik střel se odrazilo od domácích
beků a ti jej poté uklidili do bezpečí. Ve 25. minutě se vyznamenal domácí brankář Marák,
když vyrazil robinzonádou prudkou střelu
hostí. O čtyři minuty později hlavičkoval hráč
Kožušan do břevna, míč před brankou poletoval jak čamrda, než ho beci Hané odehráli
do autu. Stejně nenašla cíl i střela hostujícího
Souška z následujícího útoku. V 36. minutě
došlo k nešťastnému zranění hráčů Jakuba

Nováka a hostujícího Radka Palaščáka při
hlavičkovém souboji. Oba hráči putovali do
nemocnice na „šití“. Ve 43. minutě putoval
míč po centru Mazoucha na hlavu Čermáka
a poté před volného Gábora, který zblízka trefil pouze gólmana Blahu. V samotném závěru
poločasu domácí podnikli útok do rozhozené
obrany Kožušan. Typner přihrál do běhu volnému Vitáskovi a ten vyloženou šanci spálil.
Ve druhém poločase se obě mužstva snažila
strhnout vítězství na svou stranu. Podařilo se
to hostům, když po „standartce“ v 60. minutě
hlavičkoval zblízka Thomas – 0:1. V 73. minutě byl přísně po druhé žluté kartě vyloučen
domácí Čermák a v 88. minutě navíc i kapitán
Trnavský. Hostům hrajícím „přesilovku“ se
podařilo ještě střelou k tyči v 86. minutě zvýšit Stuchlíkem. Jednostranně řízený druhý
poločas, kde za stejné přestupky byli trestáni

znechucena a já osobně jsem za tuto nepřehlédnutelnou tendenčnost rozhodčího hodně naštvaný a je mi z toho smutno.“

především domácí fotbalisté a hostující hráči
vulgárními výrazy častovali beztrestně hlavního arbitra. V neděli na 1. máje v 10 hodin hrají
Hanáci další zápas v Černovíře.
Hodnocení trenéra Hané Prostějov Daniela
Koláře: „Dnešní utkání sehrály dva vyrovnané
a na tuto soutěž nadprůměrné týmy. První
poločas byl opatrný, ale oba týmy si i tak vypracovaly několik šancí ke vstřelení gólu. Ve 2. poločase pokračovala opatrná hra, když Kožušany
byly o něco lepší než my a zaslouženě se ujaly
vedení 1:0. Nemohu se ale smířit s následným
výkonem hlavního rozhodčího – zejména
s rozdílným posuzováním podobných situací
směrem k nám a k soupeři, které vyeskalovalo
vyloučením našich dvou hráčů. Našim hráčům
rozhodčí uděloval žluté karty a hráče hostů trestal za stejné přestupky pouze ústním napomenutím. Spousta diváků tak ze zápasu odcházela

0:2
(0:0)
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TJ Sokol
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Branky: 60. Thomas, 86. Stuchlík. Žluté
karty: 45+1. a 88. Trnavský, 60. a 73. Čermák,
61. Krupička – 53. Krajčovič, 58. Stránský, 69.
Zlámal. Červené karty: 73. Čermák, 88. Trnavský. Rozhodčí: Novák – Smékal, Salva. Diváků: 85.
Haná Prostějov: Marák – Kumstát, Trnavský, Čermák, Martin Kolář – Vitásek, Krupička, Mazouch, Jakub Novák (37. Cibulec)
– Gábor, Typner.
Trenér: Daniel Kolář

Mostkovice mají tři body,
Jesenec a Smržice padly
– Kubalák, Procházka. Žluté karty: 40. Foret,
85. Kazda – 54. Malinovský. Diváci: 87
Sestava Mostkovic: Zapletal – Drábek,
Milar, Němeček, Šlambor (76. Svoboda),
Foret, Jančík, Šlézar, Kratina, Lacika (56. Kubeš), Kazda. Hrající trenér: Ondřej Milar

3:0
(3:0)

TJ Sokol
9HONÛ7ÛQHF

6.-HVHQHF
-Dzbel

Branky: 26. Ochmann, 31. Glier, 42. Drábek. Rozhodčí: A. Horák – J. Horák, Hoffman. ŽluHodnocení hrajícího trenéra Mostkovic té karty: 41. Guba. Diváci: 65
Ondřeje Milara se do redakční uzávěrky Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget – J.
Žouželka, Faltýnek, D. Mrňka, Kostík
nepodařilo sehnat.
Hodnocení trenéra Smržic
Ondřeje Milara:
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22. kolo: +OXÿtQ²3RUXED  Branky: D8OULFK
+DYUiQHN±ýHþRWND .URPčĝtæ²=QRMPR  
Branky: 3ROWRUDQRV9HMWDVD+DQVOtN±'UR]
'XUGDäOXWpNDUW\.OHþND±9RMWtãHN.RXNDO
 ýtåHN  âWČSiQHN  ãXPSHUN ² -LKODYD   
Branky: D=iUXEDD=LPPHUPDQQ
 D  6WDQČN  9HVHOê  .ORXþHN  3LYQLþND 
)UëGHN0tVWHN²=OtQÅ%´  Branky: 1ČPHF±
+RGXOiNäOXWpNDUW\0DNV\PFKXN0XUDVFKHQNR
±  9RU|V  /täHė ² 3URVWčMRY    Branky: 82.
.OLPRYLþ ±  ,OOtN  2SDYD Å%´ ² %DQtN 2VWUDYD Å%´
  Branky: D9ODGDĜ(QGU\FK7RPtþHN
±%DNUOtNäOXWpNDUW\+HMKDO(QGU\FK%ODKXW
±6WDQČN+DYUDQ9R]QtN)LOLSVNê 7ĝLQHF²
=EURMRYND%UQRÅ%´  Branky: D1LHVODQLN
3LHWHU6LNRUD+RUQLDN-HĨ±.RWDþND
%HþYDäOXWpNDUW\%DOORQ±1DSUHODF 6ORYiFNR
Å%´²6LJPD2ORPRXFÅ%´  Branky: .RODĜtN
=DKUDGQtþHNäOXWpNDUW\-XGDV1RYê%HUND
YãLFKQL62 

 NROR =iEĝHK ² 7RYDÿRY    Branky: 4.
D  .XWDO  -DVWU]HPEVNL ±  .HMYDO äOXWp
NDUW\  .XWDO ±  .HMYDO  +RSDQ  þHUQR
YtU ² 0RVWNRYLFH.RVWHOHF    Branky: 31.
2SSO'UiEHN YO ±)LQN -HVHQtN²1RYp
6DG\    Branky:   D  1HGDYDãND
D9DOtþHN3ODQê6\WDĜ±=DRUDO
)RMWtNäOXWpNDUW\D6\WDĜ.XOKiQHN
0DMGLã±5R]PDQ.RãĤVWHN3tUHN
9HMPROD.XELã-tOHN þHFKRYLFH²6ODYR
QtQ  Branky: D1DLFOHU5R
]HKQDO±D5R]ORåQtN'ROHåHO %URGHN
X 392WDVODYLFH ² .RQLFH    Branky: 79.
.XSND  6YRERGD ±  %XUJHW  +DYOtþHN 
3ĜtNRSD äOXWp NDUW\  1HKHUD ±  âNUDEDO 
W\O+DYOtþHN0RVWLFN\M 'XEQ0²ãWHUQ
EHUN    Branky:  3RSUDFK  =ERåtQHN
±  'XQND  &KRPRXWRY ² .R]ORYLFH   
Branky: 'YRĜiN%~EHOD±D.XEDQ
7YUGê6NRSDO

37
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PROSTĚJOVSKO Zajímavé výsledky se o víkendu urodily na mnoha fotbalových trávnících. Jinak tomu nebylo ani
tam, kde zápolily v rámci I. A třídy skupiny B týmy z Prostějovska. Z výhry se ale radovaly jen dva. Plumlov v derby na
svém trávníku přetlačil dvěma brankami Hladkého soupeře z Protivanova. A Čechovice se sice s Dubem natrápily,
nakonec jej však porazily. To Kostelec na Hané padl, byť trenér Keluc měl pro svěřence spíše slova chvály. Zdaleka
nejhůře dopadly Určice. Ty inkasovaly osmkrát a připsaly si nejhorší výsledek v sezóně.

Mostkovice i Protivanov naprázdno
PROSTĚ JOVSKO
Druhé představení za
sebou mají na jaře i ženy
v Moravskoslezské divizi. A i tentokrát to bylo
bez bodu. V sobotu prohrály ženy Protivanova rozdílem třídy v Uherském Brodu
a o den později byly na Březůvky krátké i holky Mostkovic.

MSDŽ – B

8KHUVNÛ%URG

3URWLYDQRY

Branky: 68., 73. a 76. Psotková, 51. a 87. Večeřová, 8. Adamíková, 36. Dufková, 61. Juráková – 86.
Smyčková. Rozhodčí: Poláček – Kotačka, Zpěvák. Žluté karty: bez karet. Diváků: 17.
Sestava Protivanova: Tempírová – Přikrylová,
Kostíková, E. Ptáčníková, Frömmlová – Smyčková, N. Ptáčníková, Vybralová, Kejíková – Průchová, Francová. Střídaly: Štachová, Boušová.
Trenér: Bronislav Ptáčník.
Hodnocení trenéra
Protivanov Bronislava Ptáčníka:
„Dneska nám scházeli některé hráčky, které nemohli z osobních důvodů, či kvůli dovoleným
a bylo to znát. Zase si na druhou stranu zahráli
i další. Rozdíl v kvalitě byl ale jednoznačně znát
a soupeřky byly lepší, to je nutné si přiznat a odpovídá tomu i skóre. Snad se do dalších týdnů už
zase sejdeme v klasické sestavě a bude to vypadat
lépe.“

2:0
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Branky: 19., 65., 87. a 89. Machač, 12. a 14.
Gréč, 32. Hrabal, 52. Tichavský – 6. Dadák,
68. Mašek. Rozhodčí: Přenosil – Smékal,
Brázdil. Žluté karty: 65. a 89. Sohlich, 70. Bureš. Červená karta: 89. Sohlich. Diváci: 50
Sestava Určic: Sohlich – Rus, Grulich,
Plančar, Rotschedl (65. Handl), Dadák (89.
Hýbl), Mariánek, Halouzka, Bureš, Mašek,
Menšík.
Trenér: Petr Gottwald
Hodnocení trenéra Určic
Petra Gottwalda:
Hodnocení trenéra Určic Petra Gottwalda se do redakční uzávěrky nepodařilo
sehnat.

PROSTĚJOVSKO Sedmnácté
kolo čekalo na čtyři regionální
účastníky v I.B třídě skupině A. Už
v sobotu vyrazily Vrchoslavice do
Újezdce, kde hosté sedmdesát minut dominovali, pak ale ztratili vše během poslední dvacetiminutovky. Klenovice čekal souboj hned v neděli
dopoledne v Opatovicích a domácí byli nad síly kouče Vladimíra Horáka. A„Metle“ v neděli přetlačily Pivín.

I.B třída skupina A

Vrchoslavice ztratily zápas v závěru,„Klenky“ nestačily na Opatovice

řilo zvýšit. Pak jsme si ale asi mysleli, že to
půjde všechno samo a na hřišti začala anarchie. Při vedení o dvě branky se takto venku
nemůžeme chovat. Soupeři jsme darovali
tři branky a jsme bez jediného. Zcela zbyBranky: 68. Fabián, 76. Holub (vlastní), 81. tečně a nepochopitelně. Myslím si, že v týdV. Mazur, 85. M. Mazur – 9. Řezáč, 64. Ma- nu si to budeme muset důrazně vysvětlit,
chálek. Rozhodčí: Borovička – Valouch, protože takto se na hřišti za takového stavu
Vilímek. Žluté karty: 31. Šídlo, 87. M. Ma- nemůžeme chovat.“
zur – 24. Panáček, 33. Gaťařík, 52. V. Fialka.
Diváků: 86.
6RNRO2SDWRYLFH
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek, Holub,
Lakomý, Gaťařík (41. Otáhal) – J. Horák, Fi(3:1)
alka, Vévoda (82. Klesnil), Machálek – Hradil
6RNRO.OHQRYLFH
(77. Mitana), Řezáč. Trenér: Miroslav Panáček.
Branky: 7. a 65. Klvaňa, 30. Šigut, 45. Kurfürst
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
– 6. Vacek. Rozhodčí: Němec – Vilímek,
Miroslava Panáčka:
Hruboš. Žluté karty: 58. Zela, 73. Šigut – 10.
„Hráli jsme zatím proti nejslabšímu soupeři Popelka, 55. César. Diváků: 65.
si troufám tvrdit. Dostali jsme se do vedení Sestava Klenovic: Polák – Bridzik, Cetkovv prvním poločase a ve druhém se nám ho ský, César, Grepl – Spálovský (84. Drábek),
po několika neproměněných šancích poda- Rozehnal, Dreksler, Vacek (46. Owusu) –

4:2
(0:1)
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4:1

Všianský (29. Zapletal), Štěpánek. Trenér:
Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra
Klenovic Vladimíra Horáka:
„Výsledek vypadá jednoznačně, ale nemyslím si, že to odpovídá dění na hřišti. První
poločas byl vyrovnaný. Nám se podařilo
brzy dostat do vedení, ale soupeř využíval
svých rychlých krajů, co nám dělalo potíže
a podařilo se jim z toho skóre otočit. Myslím si ale, že těch šancí bylo na obou stranách zhruba stejně, jen jsme je nedokázali
využít jako soupeř. Ve druhé půli nás soupeř
začal trochu přehrávat, ale hráli jsme nadále
kombinačně a kontaktní branka nepřišla.
Soupeř zvýšil a už se pak jen dohrávalo. Trochu mě mrzí, že rozhodčí pouštěl zbytečně
tvrdou hru, kde šlo i o zdraví a normálně začal pískat zákroky až v druhé půli. Prohráli
jsme ale s kvalitním mužstvem a asi bych se
nezlobil, pokud by soupeř postoupil nahoru.“
(jaf)

Derby v Otaslavicích pro domácí celek

(46. Hegr), Müller (88. Matějka), Laš- kl mladý forvard a bylo z toho vedení 2:0.
tůvka, Fürle, Mrňka, L. Žouželka, Fidler Hrozili jsme hlavně ze standartek. První gól
(59. Štěrba). Vedoucí: Stanislav Polcr
bohužel nezachytil pomezní jasný ofsajd.
Po půli jsme dali balón dolů a začali více
Hodnocení vedoucího Jesence
kombinovat, a to se nám vyplatilo – soupe-Dzbelu Stanislava Polcra:
ře jsme začali přehrávat. Gólu jsme se však
„Dnešní zápas byl o zkoušce vůle. Máme nedočkali. Musím poděkovat všem, kteří
moc zraněných a dnes jsme podkládali dnes vše odmakali. Bohužel se nám zranili
tým, kdo měl nohy i ruce. V úvodní části další hráči. Jen doufám, že příští týden se
jsme nehráli špatně, ale dvakrát nám ute- z marodky někdo vrátí.

8:1
(2:0)

střela mimo. Byly to krušné chvíle. V 90. minu- po, úžasné nasazení, strašných šancí, hlavně
tě jsme zvyšovali Bílkem na 2:0. Utkání se mi z naší strany. Byl jsem dokonce spokojený, že
ale moc nelíbilo. Byli jse bez pohybu, nabídky, domácí nasadili hráče z „A“ mužstva, takže
jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když proti nám
chyběla mi tam kreativita a odvaha.“
soupeři z Áčka hrají. To, že jsme prohráli, je
proto, že jdeme dvakrát sami na branku, netrefíme balón z malého vápna do prázdné brány.
FK Nové Sady „B“
To nemůžeme potom vyhrát. Soupeř z jedné
(0:0)
standardky dal gól, kdy to propadlo. Udělali
)&.RVWHOHF
jsme chybu, za to se ale na hráče nezlobím:
na Hané
hráli výborně. Poslední branka padla tak, že
Branky: 67. Hodis, 90. Fojtík. Rozhodčí: náš brankář byl u soupeře ve vápně, poslední
Brázdil – Šerý, Vybíral. Žluté karty: -. Diváci: roh. Ten vyhlavičkovali z lajny a z brejku, kdy
šli dva na prázdnou bránu, a ještě v ofsajdu,
120
Sestava Kostelce na Hané: Bělka – Chytil, nám dali na 2:0. Výsledek to zkresluje a nePavlíček, Lužný, Fink (23. Schvarz) – Výmola hraje se na kdyby. Ale my nedali čtyři, pět
(57. Petrík), Kořenovský, Grulich, Hruban, tutových šancí, to byly jasné góly. Jiní hráči
jiných mužstev, co jsou nahoře, by tohle asi dáSkalník – Preisler. Trenér: Lubomír Keluc
vali. Tentokrát se to nepodařilo. Ale z přístupu
Hodnocení trenéra Kostelce
jsem nadšený, maximálně spokojený. Pokud
na Hané Lubomíra Keluce:
kluci udrží tohle tempo a způsob hry, jsem
„Můžu říct, že mám ještě husí kůži, jak jsem přesvědčený o tom, že ostatní utkání musíme
z utkání nadšený. Ten zápas měl úžasné tem- vyhrát jednoznačným způsobem.“

1:4
(1:2)
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Branky: 19. Harenčáková – 2. Hanáková,
38. Heckelová, 55. Chudárková, 90. Vítková. Rozhodčí: Svoboda – Mynařík, Horák.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 30.
Sestava Mostkovic: Holubová – Jančíková,
Smičková, Tichá, Vaverková – Vlková, Hubáčková, Kraváková, Karafiátová – Harenčáková, Horáková. Trenér: Ondřej Milar.
Hodnocení trenéra Mostkovice Ondřeje Milara:
„Sešlo se nás bohužel vinou některých absencí jen
jedenáct a do zápasu jsme nevstoupili vůbec, když
jsme už v první minutě prohrávali. Do utkání jsme
se ale i přesto dokázali dostat a po nějakých dvaceti
minutách bylo vyrovnáno. Pak jsme ale ještě do poločasu nechali soupeře odskočit, ale první poločas
jsme byli rovnocenným soupeřem. Ve druhém už
jsme trochu odpadli fyzicky, protože se projevilo, že
nemáme kým prostřídat a soupeřky byly lepší a zaslouženě si odvezly body.“
(jaf)

OTASLAVICE Neděle slibovala zápas, na
který se řada fanoušků těšila v rámci A skupiny
I.B třídy. Do Otaslavic přijel nedaleký Pivín a
jednalo se o souboj o čtvrtou příčku v tabulce. Regionální souboj si nenechala ujít řada
fanoušků a bylo se na co dívat. Nechyběla řada
fotbalových momentů, ale i emoce, které k takovým duelům patří. Zkrátka derby se vším
všudy a spokojenější nakonec byli domácí,
kteří o své výhře rozhodli vydařenou první
půlí.
Prvních deset minut se toho příliš neudálo a oba
celky se po silné spršce spíše oťukávali s terénem.
První vážnou šanci měl Ruszó, který napřáhl z vápna a Oršel převedl vydařený zákrok. Na opačné
straně měl první pokus Jaroslav Svozil, ale branku
netrefil.
Po pětadvaceti minutách přišla první tutovka.
Chvojka se dostal k míči mezi obránci a hnal se
sám na brankáře. Oršela chtěl přelstít lobem, který
dokázal brankář vyboxovat. Hodně se diskutovalo
o možném porušení pravidel, že brankář chytal
míč před vápnem, ale na původním verdiktu se
nic neměnilo. Za další dvě minuty se podobná
situace opakovala, tentokrát se takto hnal Drmola
a ten to vyřešil kličkou brankáři a střele do prázdné
branky – 1:0.
Jen tři minuty potřebovaly „Metle“ na další branku, která snesla ligové parametry. Míč letěl z první
křížem na Kalába, ten ho z první nacentroval na
Drmolu a střelec domácích trefil z voleje nejlépe
jak mohl – 2:0. Po druhé brance měl šanci Baroš,
ale branku přestřelil. Další pokus měl Svozil, ale
znovu mimo.
Diváci už se možná viděli u občerstvení a hráči

v šatně, kdy se dopředu hnali domácí a skončilo to
zbytečným faulem v pokutovém území. Následovala tak penalta, kterou si vzal kapitán Vogl. Stranu
brankář odhadl a na míč si šáhl, ale mimo tyč ji
nevytáhl – 3:0.
Do druhého poločasu nastoupili hosté ve zcela jiném světle a vytvořili na domácí tlak, kteří se první
čtvrthodinu jen bránili. Větší šance z toho nebyla,
ale pár závarů tam ve vápně bylo. Místo toho
mohl přidat svou třetí branku Drmola, ale nenašel
prostor mezi třemi tyčemi, kdy pláchl obraně. O
chvíli později čtvrtá branka přišla, ale Ruszó byl
v ofsajdu.
Krátce na to mohl snížit Hýžďál, ale jeho projektil
z přímého kopu zastavilo břevno. Další jeho přímák pak skončil nad. Další dvě šance měl Jan Bartoník, ale z úhlu dvakrát minul. Snížení se nakonec
aktivní hosté dočkali z penalty po ruce Smékala,
kterou proměnil Svozil. V 84. minutě už to ale bylo
pozdě, aby se zápas zdramatizoval. Samotný střelec branky se navíc nechal ještě zbytečně vyloučit,
když mu sudí sečetl všechny zákroky a poslal jej
pod sprchy. Zbytek utkání už se tak víceméně dohrával a domácí mohli slavit.

3:1
(3:0)
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Branky: 29. a 32. Drmola, 45+1. Vogl z penalty
– 84. J. Svozil z penalty. Rozhodčí: Pekárek – Borůvka, Hrbáček. Žluté karty: 48. Kaláb, 52. Ruszó,
64. Tkáč, 84. Smékal, 84. Drmola, 86. Koudela –
44. Vrba, 67. a 90. J. Svozil. Červená karta: 90. J.
Svozil (P). Diváků: 83.

Sestava Otaslavic: Sika – Smékal, Koudela,
Maňák, Hrazdíra – Ruszó, Vogl, Chvojka, Tkáč
(90. Kupka) – Drmola, Kaláb (79. Šatný). Trenér: Jiří Hon.
Sestava Pivína: Oršel – J. Bartoník, Pospíšil, Vrba,
Krejčí (57. Frýbort) – Valtr, M. Svozil, Hýžďál, M.
Bartoník – J. Svozil, Baroš. Trenér: Pavel Valtr.

Jiří HON – Sokol Otaslavice
„Do zápasu jsme šli s tím, že se chceme vrátit na
vítěznou vlnu po dvou nezdarech a soupeři vrátit
porážku z podzimního duelu. První poločas byl
zpočátku opatrný a tempo postupně narůstalo. Po
necelé půlhodině přišli i první tutovky, které jsme
měli my a dokázali jsme z nich dvakrát skórovat.
Obzvláště druhá branka byla nádherná. Pak se hra
zase zklidnila ale ještě před poločasem jsme přidali
z penalty třetí branku, a to byl patrně zlomový moment. Ve druhém jsme chtěli hlavně udržet stav, a
to se nám podařilo, i když jsme si závěr zbytečně
komplikovali.“

Pavel VALTR – Sokol v Pivíně
„První polovina prvního poločasu byla vyrovnaná, kde byli nějaké polo šance z obou stran. Pak
jsme si ale asi vybrali slabou desetiminutovku, kdy
jsme dostali dva góly téměř totožné, kde jsme odkopávali míč, soupeř vyhrál hlavu a brejkové situace vyřešil dobře. Prohrávali jsme tak o dvě branky.
Do toho ještě přišla v poslední minutě naše chyba
a zbytečná penalta, po které jsme prohrávali už o
tři branky a šlo se do kabin. To nám opravdu moc
nepomohlo. Do druhého jsme si řekli, že půjdeme
s tím, že tam půjdeme jak za stavu 0:0, což se nám
povedlo, ale už nám to na víc, než tu jednu branku
nestačilo. Klukům chci poděkovat za druhý poločas, ale bohužel jsme začali až pozdě.“

Ženy Prostějova nezvládly duel se Zlínem
PROSTĚJOV Další zápas o případnou
baráž o druhou nejvyšší soutěž za sebou
mají ženy Prostějova, které tentokrát před
vlastním publikem přivítali hráčky Zlína,
se kterým měly na podzim shodnou bilanci. V domácím prostředí to na soupeřky ale
v prvním jarním zápase nestačilo.

0:3
(0:0)
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Branky: 48., 72. a 80. Zetková. Rozhodčí: Mynařík – Franc. Žluté karty: bez
karet. Diváků: 30.
Sestava Prostějova: Bednaříková –
Zapletalová, Koudelková Karolína,
Teplá, Ležanská – Vykopalová, Pitáková, Prášilová, Zahradníčková – Daňková, Suchánková. Střídaly: Domesová,
Vičarová, Kopečková. Trenér: Matěj
Vybíhal.

Hodnocení trenéra
Prostějova Matěje Vybíhala:
„Zápas jsme dnes nezvládli. V prvním
poločase jsme ještě byli vyrovnaným
soupeřem, po změně stran si vytvoříme
jednu mega šanci po rohovém kopu, kdy
z brankové čáry překopneme prázdnou
bránu a z brejku si vstřelíme vlastní gól.
Od tohoto momentu už je potom na
hřišti jen jedno mužstvo a Zlín si odváží
zasloužené vítězství.“
(jaf)

´
zapasove
´
menicko

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
26. kolo, středa 27. dubna, 17.00 hodin:1.SK Prostějov – FC MAS Táborsko
27. kolo, sobota 30. dubna, 17.00 hodin: SK Líšeň
– 1.SK Prostějov.
3%6&20.5$-6.¹3´(%2508lµ
30. kolo, středa 27. dubna, 16.30 hodin: TJ Tatran
Litovel – Kralice na Hané (rozhodčí: Petrásek – Šteier,
Látal), SK Lipová – TJ Sigma Lutín (Machala – Štěpán, Kreif)
22. kolo, neděle 1. května, 16.30 hodin: FK Šternberk – SK Lipová (sobota 30. 4., 16.30, Aberle – Slota,
Foral), TJ Sokol Bohuňovice – FC Kralice na Hané
(Jurčák – Machala, Štěpán)
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
18. kolo, sobota 30. dubna, 16.30 hodin: SK Chválkovice – TJ Sokol Konice (Sedláček – Perutka, Pekárek)
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
18. kolo, neděle 1. května, 16.30 hodin: TJ Sokol
Dub nad Moravou – FC Kostelec na Hané (sobota
30. 4., 16.30, Dokoupil – Vedral, Majer), FK Slavonín
– TJ Sokol Plumlov (sobota 30. 4., 16.30, J. Horák –
Winkler, Petr), SK Protivanov – 1.HFK Olomouc „B“
(Winkler – Majer, A. Horák), TJ Sokol Určice – FK
Nové Sady „B“ (Bašný – Dokoupil, Hruboš), TJ Sokol
Čechovice – TJ Spartak Lipník nad Bečvou (Chládek
– Milek, J. Horák)
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
18. kolo, neděle 1. května, 16.30 hodin: TJ Sokol
Klenovice na Hané – TJ Sokol Tovačov (sobota 30.
4., 14.30, Stloukal), TJ Sokol Pivín – FK Troubky
(Čásek – J. Novák), TJ Sokol Vrchoslavice 1946 –
TJ Sokol Ústí „B“ (I. Antoníček – Vachutka), Sokol
Otaslavice volný los.
LION SPORT 1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
18. kolo, neděle 1. května, 16.30 hodin: FC Hněvotín – TJ Sokol Mostkovice (sobota 30. 4., 16.30, Vít
– Ondráček, Zemánek), Slovan Černovír – TJ Haná
Prostějov (10.00, Petr – J. Novák, Smékal), SK Jesenec-Dzbel – SK Haňovice (Vít), TJ Sokol Kožušany – TJ
Smržice (Valouch).
025$96.26/(=6./,*$l(1
14. kolo, neděle 1. května, 10.00 hodin: 1.SK Prostějov – Hodonín.
025$96.26/(=6.',9,=(l(1
10. kolo, sobota 30. dubna, 13.30 hodin: Protivanov – Mostkovice
PØEBOR OFS II. TØÍDA:
18. kolo, neděle 1. května, 16.30 hodin: Držovice –
Plumlov „B“ (sobota 30. 4., 16.30), Brodek u Konice
– Kralice na Hané „B“, Vícov – Ptení, Tištín – Olšany
u Prostějova, Brodek u Prostějova – Nezamyslice,
Němčice nad Hanou – Vrahovice, Dobromilice – Určice „B“
III. TØÍDA SKUPINA „A“:
14. kolo, neděle 1. května, 16.30 hodin: Výšovice –
Bedihošť, Pavlovice – Želeč, Biskupice – Kostelec na
Hané „B“, Otaslavice „B“ volný los
III. TØÍDA SKUPINA „B“:
16. kolo, neděle 1. května, 16.30 hodin: Hvozd –
Vilémov (sobota 30. dubna, 16.30), Brodek u Konice
„B“ – Čechy pod Kosířem (sobota 30. dubna, 16.30),
Přemyslovice – Luká, Kladky – Zdětín, Protivanov „B“
volný los
MSDL st.:
24. kolo, neděle 1. května, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Hlučín (hřiště Kostelec na Hané).
MSDL ml.:
24. kolo, neděle 1. května, 12.45 hodin: 1.SK Prostějov – Hlučín (hřiště Kostelec na Hané).
MSDD – E st.:
24. kolo, sobota 30. dubna, 10.30 hodin: Mohelnice
– 1.SK Prostějov
MSDD – E ml.:
24. kolo, sobota 30. dubna, 12.45 hodin: Mohelnice
– 1.SK Prostějov
SPŠM U13, JIH:
24. kolo, sobota 30. dubna, 10.00 hodin: Sparta
Brno – 1.SK Prostějov
SPŠM U12, JIH:
24. kolo, sobota 30. dubna, 10.00 hodin: Sparta
Brno – 1.SK Prostějov
5HOD[FHQWUXP*ÏO.UDMVNÙSÔHERUGRURVWX
18. kolo, neděle 1. května, 13.30 hodin: Šternberk
– Brodek u Prostějova/Otaslavice (sobota 30. dubna,
10.00, Pekárek), Nové Sady – Čechovice (sobota 30.
dubna, 15.00, Dosoudil), Konice – Zábřeh (10.00,
Kopecký), Dub nad Moravou – Mostkovice/Kostelec
na Hané
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc$p
14. kolo, sobota 30. dubna, 10.00 hodin: Olšany –
Dolany (Petrásek)
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc%p
16. kolo, neděle 1. května, 14.00 hodin: Želatovice –
Plumlov (sobota 30. dubna, 14.00, Hausnerová), Nezamyslice – Čechovice „B“ (13.30), Bělotín – Pivín/Určice
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
18. kolo, neděle 1. května, 10.45 hodin: Nezamyslice/
Němčice nad Hanou – Přerov (středa 27. dubna, 17.00,
Kubalák), Zábřeh – Čechovice (sobota 30. dubna, 11.45,
Dokoupil), Mohelnice – Olšany u Prostějova (Milek)
.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
18. kolo, neděle 1. května, 10.00 hodin: Nezamyslice/Němčice nad Hanou – Přerov (středa 27. dubna,
17.00, Procházka), Zábřeh – Čechovice (sobota 30.
dubna, 10.00, Dokoupil), Mohelnice – Olšany u Prostějova (Milek)
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
16. kolo, sobota 30. dubna, 14.00 hodin: Jesenec/
Přemyslovice – Hranice „C“ (neděle 1. května, 9.30),
Prostějov – Maletín (10.00), Olomouc – Smržice/
Kostelec na Hané
.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFKSÔÉSUDYHN
6. kolo, neděle 1. května, 15.00 hodin: Olšany u Prostějova – Šternberk „B“, Olšany u Prostějova – Uničov
„B“, Olšany u Prostějova – Kozlovice
3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
16. kolo, sobota 30. dubna, 10.00 hodin: Brodek
u Prostějova – Vrahovice (neděle 1. května, 10.00),
Jesenec-Dzbel/Přemyslovice – Smržice/Kostelec
na Hané (neděle 1. května, 11.15), Vícov/Plumlov
– Otaslavice (9.00), Bedihošť – Protivanov, Určice –
Mostkovice
3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
16. kolo, neděle 1. května, 10.00 hodin: Lipová/
Brodek u Konice – Haná Prostějov (sobota 30. dubna,
9.00), Hvozd – Určice (14.00), Pivín – Vícov, Otaslavice – Držovice, Kralice na Hané – Protivanov, Horní
Štěpánov/Konice – Bedihošť
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!(sob)
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KOLA

připravila sportovní redakce Večerníku

KAREL FAJSTL
Za „A“-mužstvo Plumlova nastupuje pravidelně na pozici stopera, za rezervu ale raději chodí hrát dopředu a v neděli se to Plumlovu skutečně vyplatilo. Na výhře 6:4 se mladý univerzál podílel třemi brankami. Slušná
práce.

SM LÍK
KOLA
OLŠANY U PROSTÌJOVA
Nedaří se a nedaří. Olšany na podzim doma neměly problémy, ale venku to drhlo. Na jaře to ale zatím nejde ani doma a situaci začíná být vážná. Teď nezvládli
ani důležitý souboj doma proti Němčicím a záchranářské starosti nabírají na
obrátkách.

PROGNÓZA NA 18. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
'UzRYLFH
Plumlov „B“
Tip
VS.
Do nedalekých Držovic zavítá rezerva Plumlova. V zápase dvou Veèerníku:
celků, které patří do první poloviny tabulky, to bude především
3:1
bitva o střed hřiště. A komu se ho podaří získat, bude mít výhodu.
Přikláníme se na stranu domácích.
Brodek u Konice
Kralice „B“
Tip
VS.
Brodek u Konice bude chtít napravit své podzimní vystoupení na Veèerníku:
půdě soupeře, kde schytal hned devět branek. Mírným favoritem ale
1:2 pk
budou stejně hosté. Domácí ale budou trápit daleko více.
Brodek u Prostìjova VS. Nezamyslice

Tip
Hegemon soutěže dál pokračuje ve spanilé jízdě. Teď se mu v domá- Veèerníku:
cím prostředí postaví Nezamyslice, které na jaře zatím bojují spíše
4:1
samy se sebou a marodkou. Domácí budou na hřišti dominovat a
dokážou to i výsledkově.

Dobromilice
Urèice „B“
Tip
VS.
„Dobrátka“ se na jaře výsledkově zvedají a už se dostala dál od bojů o zá- Veèerníku:
chranu. Rezerva Určic se ve středu tabulky drží celou sezónu, ale hlavně
3:2
díky domácím výsledkům. Z venku body opět nedoveze.
Nìmèice nad Hanou VS.

Vrahovice
Tip
Vrahovice se postupně zvedají herně, ale výsledkově to stále není Veèerníku:
ono. Domácí zase nemohou hrát na krásu, ale o každý bod, protože záchranářské starosti tu pořád jsou. Bojovný výkon Němčic 1:2 pk
postačí na bod.
Tištín
Olšany u Pv
Tip
VS.
Domácí se po dvou jarních kolech záchraně přiblížili. Teď už se jim zase Veèerníku:
vzdaluje. Další důležité body, které by je mohly vrátit do hry, budou mít
3:1
možnost získat doma proti Olšanům, kterým k jistotě také schází dost.
Venku jsou navíc stále bez bodu.
Vícov
Ptení
Tip
VS.
Pohled na tabulku hovoří jasně. Favoritem bude rozhodně domácí ce- Veèerníku:
lek, ale derby nemá favorita. Zde není ani pro jeden z klubů důležitější
2:0
zápas. Radovat se ale stejně jako na podzim budou hráči Vícova.

VÝROK

KOLA

3$9(/925Éý

„Hráčům jsem v poločase
vyhrožoval, že jestli nebudou
dávat branky, tak si vezmu
kopačky…“

FOTBAL

WWW.VECERNIKPV.CZ

Říkal s úsměvem a dobře naladěný kouč
Němčic Pavel Voráč, který chtěl takto hráče
motivovat do druhé půle a ti ho poslechli,
když krátce po pauze hned skórovali.

ZAJÍMAVOST

KOLA

9<62.e9ê+5<+267ĝ

Tento týden o zajímavé výsledky nebyla nouze. O tři branky tak na půdě soupeřů slavili v Němčicích, Vícově, či Brodku u Prostějova. Šest branek pak nasázela i rezerva Plumlova, která si dovezla výhru z Tištína.

POŘADÍ KANONÝRŮ
POŘADÍ KANONÝRŮ
1.
David Javořík (Určice „B“)
2.
Zdeněk Švéda (Brodek u PV)
2.
Petr Vodák (Určice „B“)
Petr Novák (Ptení)
Tomáš Neděla (Dobromilice)
6.
Petr Bross (Držovice)
Giovanni Janura (Brodek u PV)
8.
Roman Petržela (Kralice „B“)
9.
Matěj Samek (Olšany)
10.
Zdeněk Dvořák (Brodek u PV)

ROZHOVOR S KA MILEM
OULEHLOU ČTĚTE
WWW.VECERNIKPV.CZ

20 branek
18
17
17
17
15
15
13
12
11

Å1(=É7.$´-('12=1$þ1ę'20,129$/<
Hostující Brodek u Konice schytal šest branek
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

NEZAMYSLICE Další pokračování napsalo 17. kolo Okresního přeboru. Na domácí půdě se představily Nezamyslice, které v letošním
ročníku patří k tomu lepšímu, co regionální elita nabízí. Jarní část
II. třídy jim ale doposud nevycházela podle představ a čekali na
tříbodové vítězství. Brodek u Konice se naopak snažil co nejrychleji utéct bojům o záchranu, kam se ale vrátil po předchozím kole,
kdy prohrál se Ptení. Uplynulou sobotu chtěl reputaci napravit, ale
proti „Nezátkám“ byl bez šance.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Začátek sobotního střetnutí byl z obou
stran opatrný a první desetiminutovka
žádnou šanci nenabídla. První velkou
příležitost měl domácí Stejkora po dvanácti minutách, ale z centrovaného míče
hodně přestřelil. Pak už ale přišla i první
branka, kdy se za obranu dostal Pleva,
který brankáře přehodil a míč do odkryté klece doklepl Svoboda – 1:0. Hostujícím hráčům se moc nelíbilo postavení
obou hráčů, ale s verdiktem sudích nic
neudělali. Další šanci měl Přikryl, ale
místo zakončení volil nahrávku do nikam. Další pokus měl z brejku Stejkora,
pozorný však byl Havlen.
První pokus co si připsali hosté měl na
svědomí Kolář. Propagační pokus ale
brankáře spíše rozchytal. Poločas ukončili pěknou kombinací Stejkora s Navrátilem. Druhý jmenovaný ale v zakončení
před prázdnou brankou selhal a přestřelil. I přes jasnou převahu se tak šlo do kabin pouze s jednobrankovým náskokem
domácích.
V první velké šanci druhého dějství byl
Svoboda, když se hnal sám na branku
z poloviny hřiště. V zakončení však selhal

a míč poslal hodně mimo. Druhá branka
ale přišla hned vzápětí. Po přízemním
centru Navrátil nejprve nepřekonal
brankáře Grepla, který ještě v první půli
střídal zraněného Havlena, ale následná
dorážka hlavou už skončila, kde si střelec
přál – 2:0. Po dvou minutách bylo v táboře domácích ještě veseleji. Nařízenou
penaltu totiž proměnil s přehledem Stejkora – 3:0.
Domácí byli i dál dominantním týmem,
ale branky nepřicházely. Po hodině se
do hry dostali i hosté, kteří na pár minut
soupeře zamčeli před vápnem, ale bez
větší šance. Tu měli krátce před snížením, kdy zkrácený roh směřoval Kschwend velmi dobře, ale zadní tyč kousek
minul. O pár sekund později se už radoval Kolář, když využil zaváhání obrany,
když mu míč naservírovala – 3:1.
Drama ale domácí nepřipustili. Deset minut před koncem se po krásné
přihrávce řítil sám na branku Churý
a dovolil si kličku na brankáře a pak už
jen zasunul míč do prázdné branky –
4:1. Čtyři minuty do konce přišel pátý

BYLI JSME
U TOHO

&QO¾EÊEGNGMUKRąKRUCNLGFPQ\PCéPÆC\CUNQWåGPÆXÊV÷\UVXÊ Foto: Jan Frehar.
direkt, který měl na svědomí Pleva,
jenž si také poradil v tváří tvář Greplovi – 5:1. V poslední minutě přišel ještě
šestý kousek. Ten měl na svědomí kapitán Oulehla, když si našel centrovaný míč z rohového kopu a s hlavičkou

brankář neměl šanci něco udělat – 6:1.
Nezamyslice tak mohly oslavit první tříbodovou výhru v jarní části a odskočení
od středu tabulky, to Brodek u Konice
znovu neutekl starosti ohledně klidné
záchrany.

3ě(%252)635267ċ-29,,7ěË'$±.2/2

Haná Nezamyslice – Brodek u Konice

6

(1:0)

1

Branky: 14. Svoboda, 48. Navrátil, 50. Stejkora z penalty, 80. Churý,
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Pozápasové hodnocení trenérù
Marek PAVELKA– Haná Nezamyslice

Radovan VIÈAR– Brodek u Konice

„Myslím si, že jsme byli po celý zápas lepším mužstvem a zaslouženě vyhráli. V prvním
poločase jsme měli řadu šancí a dominovali jsme, ale nedokázali jsme to lépe řešit. Do
druhého poločasu jsme tam mohli jít nervózní, ale za druhý poločas to tam naštěstí napadalo a zápas jsme v pohodě kontrolovali až do závěrečného hvizdu. Snad nám ta produktivita jako v druhém poločase zůstane i do dalších kol, protože s tím bojujeme nejvíce.“

„Není moc co hodnotit. Domácí vyhráli zcela zaslouženě. Měli daleko více ze hry a my jsme už prakticky třetí zápas v řadě nevystřelili
na branku. Gól, který jsme dali nám nabídli domácí svou chybou a
my jsme si vážnější šanci nevypracovali. Momentálně nám to nejde
a vůbec se nám nedaří. Snad to brzy zlomíme.“

17. kolo PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE
Olšany
Němčice nad Hanou

1:4
(0:2)

Branky: 89. Hansl – 7. a 48. Chalánek, 23. a
66. Studený. Rozhodčí: Protivánek – Franc.
Žluté karty: 78. Samek, 84. Lobodáš, 86. L.
Keluc, 89. Hansl – 88. Korčák. Diváků: 90.
Sestava Olšan: Bokůvka – Seidler, Míška,
Hansl, Posker – J. Pospíšil, L. Keluc, Koleňák, Lobodáš – A. Pospíšil ml., Samek.
Střídali: Marek, Augustin, Elner, A. Keluc.
Trenér: Antonín Pospíšil.
Sestava Němčic: Chmelař – Buček, Řezáč,
Držálek, Chalánek – Jordán, Vyroubal, Jiříček, Reiskup – Studený, Hrabal. Střídali:
Vrána, Kočí, Navrátil, Korčák. Trenér: Pavel
Voráč.
Pohledem trenérů:
Antonín Pospíšil: „Nevím, co k tomu říct.
Myslím si, že na nás dolehla nějaká deka,
které se nemůžeme zbavit. Nejsme schopni proměnit šance, a naopak vždy brzy inkasujeme. V prvních dvou zápasech jsme
mohli jen překvapit, ale tady ty dvě ztráty
nás mohou v konečném zúčtování hodně
mrzet. Pevně doufám, že se brzy zvedneme
a začneme bodovat, protože situace už je
kritická.“
Pavel Voráč: „Jeli jsme do Olšan s respektem, protože byť jsme Olšany doma porazili,
tak jsme věděli, že hrají dobře. Bál jsem se, že
domácí i umí využít svého velkého hřiště,
ale paradoxně to spíš vyhovovalo nám. My
jsme se dostávali do šancí, do které jsme se
dostávali přes jejich ofsajd systém. Podařilo se nám do poločasu jít do vedení o dvě
branky a za první poločas nás soupeř moc
neohrozil, což mě překvapilo. V šatně jsem
řekl klukům, že musíme ještě přidat nějakou
branku, což se nám brzy podařilo, to nás
uklidnilo a zápas jsme měli relativně pod
kontrolou.“

Určice „B“
Vícov

2:5
(1:1)

Branky: 45+1. Rotschedl, 84. Kouřil – 32.
Pagáč, 62. Rozsíval, 70. a 90. Rajnoha, 72.
Vávra. Rozhodčí: Rek – Pokorný. Žluté
karty: 56. Gottwald – 21. Vávra, 52. Studený, 52. Pagáč, 63. Kvapil, 74. Pliska. Diváků:
111.
Sestava Určic: Kováč – Hudský, Plišťák, Zapletal, Ježek – Paul, Gottwald, Javořík, Rotschedl – Vodák, Kouřil. Střídali: Mlčoch,
Vaverka, Sosík, Kadlec. Trenér: Karel Vlach.
Sestava Vícova: Šobr – M. Pliska, Humpolíček, Látal, Studený – Rozsíval, Rajnoha,
Vávra, Kvapil – P. Pliska, Pagáč. Střídali:
Trnečka, Sovík, Mlčoch. Trenér: Miroslav
Krutovský.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Věděli jsme, co Vícov hraje,
a že to nebude jednoduché utkání. V prv-

ním poločase byl lepší o něco málo Vícov a
dostal se do vedení. My jsme pak reagovali
a trochu jsme se zvedli. Dali jsme branku a
srovnali. Ve druhém poločase nás soupeř
herně přehrával. Sice jsme jim druhý a třetí
gól darovali, ale asi to bylo jen vyústění toho,
jak zápas probíhal a musím uznat, že si hosté
zaslouženě odvezli všechny tři body.“
Miroslav Krutovský: „Od začátku utkání
jsme tahali za delší konec a byli jsme lepším
mužstvem. Podařilo se nám dostat do vedení, ale bohužel do poločasu jsme si nechali
zbytečně stav vyrovnat. Do druhé půle jsme
ale vstoupili stejně jako do první a pokračovali v aktivitě. Přidali jsme pak naštěstí i branky a domů si tak po zásluze odvezli všechny
body, z čehož máme pochopitelně velkou
radost. Teď už se musíme dobře připravit
na derby.“

Dobromilice
Vrahovice

nás stálo více bodů.“

3:1
(1:0)

Branky: 9. Fialka z penalty, 54. Neděla, 75.
Blumenstein – 46. Bukovec. Rozhodčí:
Minx – Jurníček. Žluté karty: 75. Kratochvíl – 22. Jamrich, 65. Petík, 85. Studený,
87. Němec. Diváků: 85.
Sestava Dobromilic: L. Nosek – Z. Nosek, Bako, Ryška, Kubíček – K. Rochla,
Fialka, Václavík, Blumenstein – Kratochvíl,
Neděla. Střídali: M. Rochla, Svozílek,
Richter, Selucký. Trenér: Michal Rochla.
Sestava Vrahovic: Pokorný – Prucek,
Jano, Doležel, Vybíral – Vitásek, Kratochvíl, Bukovec, Jamrich – Petík, Studený.
Střídali: Němec, Varga, Drmola, Kurfürst,
Hanák, Dospiva. Trenér: David Mezuliánek.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Rychle jsme šli do vedení po penaltě, kterou proměnil Fialka.
Pak jsme neproměnili několik šancí, které
jsme měli. Myslím si, že jsme byli herně
lepší, než soupeř, ten spíše hrozil z různých
standardních situací. Na začátku druhé
půle hosté vyrovnali a hra se srovnala. Nám
ale velmi pomohla chyba obrany, kdy nás
Neděla poslal do vedení a výhru jsme ještě pojistili. Měli jsme tam i další přečíslení,
ale neproměnili jsme. Za tři body jsem ale
opravdu rád.“
David Mezuliánek: „Začátek byl z naší
strany slušný, kdy jsme dali břevno, ale z následného brejku soupeře jsme dostali branku po nařízené penaltě, která byla z naší
strany hloupá. Tak skončil poločas. Do
druhé jsme dobře nastoupili, srovnali jsme,
ale potom jsme bohužel udělali obrovskou
chybu, kdy jsme ztratili míč a domácí šli
opět do vedení. Když jsme se nadechli, tak
jsme zase ztratili a odpadli. A v závěru jsme
měli nějaké standardky, ale soupeř přidal
třetí branku. Porazili jsme se tak sami.“

Kralice „B“
Držovice

1:0
(1:0)

Branky: 34. Kawij z penalty.
Rozhodčí: Vysloužil – Koutný, Pavlíček.
Žluté karty: 31. Pejřimovský – 20. Kučera.
Diváků: 80.
Sestava Kralic: Miler – Bluma, Uličný, L.
Petržela, Dokoupil – Dvořák, Kawij, Havlíček, O. Petržela – Pejřimovský, R. Petržela.
Střídali: Daniel, Zatloukal, Lehký. Dvořák
Trenér: Jiří Němčík.
Sestava Držovic: Lošťák – Furmanets, M.
Valenta, Srbený, Kučera – Hodulák, Šťastný,
Valina, Koutný – Bross, S. Valenta. Střídali:
Kolkop, Pustějovský, Valach, Vymazal, Budaj, Krčmář. Trenér: Jindřich Skácel.
Pohledem trenérů:
Jiří Němčík: „Dnes proti sobě nastoupili
dva naprosto rovnocenní soupeři a byl to vyrovnaný duel, kde první poločas patřil nám a
druhý zase soupeři. My jsme v té první byli
o něco kvalitnější a dali jsme i branku po penaltě. Ve druhém byla ale vidět, že nám chybí kondice a soupeř nás tlačil. My jsme hráli
v bloku a naštěstí nám funguje velmi dobře
obrana. Ale upřímně to byl vyrovnaný zápas, která by byla jednoznačně zasloužená.“
Jindřich Skácel: „V prvním poločase měly
mírně navrch Kralice. Ve druhém poločase
to bylo opačně, ale my jsme doplatili na naši
nemohoucnost v zakončení. Musím vyzdvihnout perfektně připravené hřiště, kde
nebylo ani znát, že přišla taková průtrž mračen. Bohužel jsme si ale dnes asi zasloužili i
nějaké body. Po delší době jsem opravdu
spokojen s výkonem, ale mrzí mě výsledek.
To tak ale někdy ve fotbale bývá a když gól
nedáme, nemůžeme získat žádné body.“

Ptení
Brodek u Prostějova

1:4
(1:2)

Branky: 32. Zatloukal (vlastní) – 19. a 28.
Švéda, 60. Janura, 66. Matoušek. Rozhodčí: Machourek – Grulich, Brychta. Žluté
karty: 13. Novák, 42. Doležel, 51. Chlup,
54. Holinka – 38. Harazin, 53. Švéda. Diváků: 70.
Sestava Ptení: Grulich – M. Doležel, S.
Doležel, Kohout, Chlup – Holinka, Nevrla,
Pospíšil, Jergl – Hon, Novák. Střídali: Lang,
Vyroubal, Kučera. Trenér: František Vlach.
Sestava Brodku u PV: Marek Mudrla – L.
Frys, O. Frys, Bureš, Zatloukal – Dvořák,
Harazin, J. Matoušek, Kordzik – Janura,
Švéda. Střídali: Vystavěl, Martin Mudrla,
Zbořil, Němec, Nehera, Jelínek. Trenér: Vít
Hochman.
Pohledem trenérů:
František Vlach: „Hráli jsme proti lídrovi
a opět nám někteří kluci chyběli. Přistoupili
jsme k tomu tak, že budeme hrát všechno
odzadu. Věděli jsme, že budou chtít hrát

kombinační fotbal a chtěli jsme ho eliminovat. To se nám celkem dařilo, ale paradoxně
z našeho autu dostaneme gól a z brejku hned
druhý. Povedlo se nám po jejich chybě do
utkání vrátit a do druhé půle jsme šli s tím,
že budeme bojovat. To se taky povedlo, ale
po hodině jsme dostali třetí branku a už jsme
trochu rezignovali a sestavu prostřídali.“
Vít Hochman: „Věděli jsme, že nás nečeká
nic jednoduchého, a to se vyplnilo. Hřiště
malé, podmáčené a hrbaté, což nám nepasuje. Ale dokázali jsme to ubojovat. Dostali
jsme se do vedení o dvě branky, ale zbytečně
jsme si to naším nedůrazem zkomplikovali,
kdy jsme dostali branku. První poločas byl
od nás herně i ne zcela ideální. Ve druhém
už to bylo daleko lepší a dominovali jsme.
Po třetí brance už i domácí trochu odpadli.
Velkou pochvalu musím vyseknout Jardovi
Matouškovi, kdy dal gól na Schicka z poloviny hřiště.“

Tištín
Plumlov „B“

nás stálo více bodů.“

4:6
(2:3)

Branky: 9. Rehák, 29. Bosák, 81. Martinec,
86. Jansa – 22., 34. a 42. Fajstl, 59. Bárta, 64.
Simandl, 76. Martin Bureš. Rozhodčí: Protivánek – Kordzik. Žluté karty: 31. Stančík
(T). Diváků: 116.
Sestava Tištína: Koutský – Pátík, Bosák,
Martinec, Stančík – Robin Návrat, Rudolf
Návrat, Matula, Faltin – Konupka, Jansa.
Střídali: Kuča, Rehák. Trenér: Rudolf Návrat.
Sestava Plumlova: Grepl – Kolomazník,
Ševcůj, Kutný, Surma – Marek Bureš, Bárta, Čarný, Martin Bureš – Fajstl, Simandl.
Střídali: Hulka, R. Bureš, Takáč. Trenér:
Ladislav Ševcůj.
Pohledem trenérů:
Rudolf Návrat: „Upřímně už ani nevím,
co k tomu dodat, když jsme zase prohráli.
Začali jsme dobře a šli brzy do vedení. Šli
jsme tam s tím, že bude lepší, když dáme
první branku my. Ale pak jsme tam Plumlov
nechali po našich chybách chodit do brejků,
a ten je dokázal dobře trestat. Takže jsme šli
s tím, že prohráváme do druhé půle. Snažili
jsme se fotbalově utkání zvrátit, ale nám se
nedařilo dát branku, a naopak soupeř nás
dal trestal. Už je to opravdu náročná situace
a bude to pro nás hrozně těžké. Sice jsme
posílili, ale už nám schází zase asi pět hráčů
a další dva se zranili dnes.“
Ladislav Ševcůj: „Očekávali jsme, že bude
padat hodně gólů, což se potvrdilo. Protože
na tom pěkném, dlouhém, ale málo širokém hřišti to tomu nasvědčuje. Myslím si,
že zápas hodně ovlivnilo zranění dvou hráčů
Tištína. Byl to zápas nahoru dolů a nám se
zkrátka podařilo dát těch branek více než
soupeři. Velmi bych dnes pochválil Karla
Fajstla, který si po splnění svých obranných
povinností v A mužstvu dnes zastřílel.“ (jaf)
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V prostějově se odehrál souboj legend
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PROSTĚJOV 75 297 korun. To je částka, o níž je aktuálně bohatší prostějovská nemocnice. Peníze přišli
odevzdat hokejoví trenéři a bývalí hokejisté Dalibor Sedlář a Lukáš Duba. Šlo o příspěvky a dary z hokejového Souboje legend, které se uskutečnilo v polovině dubna. K předání došlo s drobným zpožděním
z důvodu nemoci. Radost však na dětském oddělení, kam peníze směřovaly, nebyla o nic menší.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

„Rozhodně mě příjemně překvapilo,
že se najdou ještě lidé, kteří něco takového pro děti uspořádají. Že si na
nás někdo vzpomněl a něco takového
uskutečnil,“ sdělila za dětské oddělení
Helena Piňosová, která peníze převzala. „Částka mě velice překvapila.

Peníze využijeme na nákup přístroje,
laboratorního přístroje. Máme tu jeden, chceme jej ale inovovat, změnit
možnost odebírání krve ze žil na odběr z prstu. Aby se omezilo možné
traumatizování dětí,“ prozradila následně jak Večerníku, tak hokejistům.

„Přerov, nebo Prostějov?

Fandím oběma“
Tomáš Vlček prožil v hanáckých týmech 12 let

PROSTĚJOV Velká rivalita, divoké
zápasy a souboje na ledě i v hledišti.
To bývaly a stále jsou zápasy mezi
Prostějovem a Přerovem. Čas od
času se ale přesto stalo, že si některý hráč zahrál za oba týmy. Jedním
z nich je i Tomáš Vlček (na snímku),
který podstatnou část své kariéry
rozdělil téměř rovnoměrně mezi
Prostějov a Přerov. Někdejší důrazný obránce má nyní 44 let, s hokejem
skončil v postupové sezóně Přerova,
tedy v roce 2015. Co od té doby dělá?
Na to i na ohlas po Souboji legend se
někdejšího beka ptala redaktor Večerníku.

Michal SOBECKÝ
yy Váhal jste nad tím, zda se do Souboje legend zapojíte?
„Ne, vůbec ne. Pavel Hanák mi zavolal
a hned jsem mu potvrdil, že se zúčastním. Měl jsem okamžitě jasno.“
yy Jak akci hodnotíte?
„Atmosféra byla parádní. Dobře jsme
si zahráli, děcka si zablbla. Udělali jsme
si žízeň na pivo. Fanoušci byli snad také
spokojení. Navíc se vybraly nějaké peníze. Takže všechno dobré.“
yy Jak nyní zpětně vzpomínáte na
své působení na Hané? Hrál jste za
oba týmy.
„Myslím si, že jsem měl hrát půl zápasu za Přerov a půl za Prostějov. (úsměv)

V Prostějově jsem hrál asi pět let, v Přerově sedm. Na Prostějov mám dobré
vzpomínky. Zažil jsem zde parádní
roky.“
yy Na co vzpomínáte nejraději?
„Těžká otázka… Nevím, asi úžasné
fanoušky na obou stranách. Když jsem
zde hrával, chodily i čtyři tisíce lidí.
A v Přerově kolem dvou tisíc… To byla
paráda.“
yy Jak dlouho jste nyní hokej nehrál? Nebo ještě stále hrajete někde
v kraji?
„Já nehrál asi šest let, co jsem skončil
v Přerově. Teď jsem byl ale v Boskovicích na nějakém sranda mači, něčem
podobném, co bylo tady. Tam jsem hrál
po Vánocích. Předtím ale pět či šest let
nic.“
yy Co říkáte na to, že někteří vaši
tehdejší spoluhráči stále hrají, třeba
Jiří Goiš?
„Ten je o pár let mladší.
(smích) Držím mu na dálku
palce.“
yy Kdysi jste se věnoval zemědělství. Pracujete v něm stále?
„Ano, stále v něm
pokračuji. Stejně tak
v obchodě. A jak to
jde? Nestěžuji si…“
yy S Přerovem jste
zažil postup do 1. ligy.

„To bylo nádherné, akorát poslední zápas jsem nehrál, protože jsem se zranil.
Takže pro mě to bylo blbé. Jinak parádní věc – postup, nádhera…“
yy Bylo těžké se rozhodnout, zda
tehdy skončit s hokejem?
„Nevím, jestli bych na to ve finále měl,
nebo neměl. Ale kvůli práci, která byla
pro mě přednější, to už dál nešlo. To už
se nedá, v první lize jsou tréninky ráno,
je to zkrátka profi sport. Taky věk hrál
svoji roli a všechno dohromady. Už se
to nedalo.“
yy Na závěr záludná otázka. Když
fandíte, fandíte Prostějovu nebo Přerovu?
„Mně to je jedno.
Přijel jsem se sem
podívat i během
sezóny na zápasy…
Fandím oběma.“

Sama pak nebyla jediná, koho
množství peněz vybraných mezi
fanoušky a hokejisty z nedávného
exhibičního utkání legend Prostějov a a Přerova překvapilo. Původní částku ještě navýšila aukce
dresů. „Bavili jsme se před zápasem,
že pokud by se vybralo dvacet či třicet tisíc, bylo by to pěkné. Ale tohle
je víc než dvojnásobek a myslím, že
všechny ta částka překvapila,“ neskrýval dojetí Lukáš Duba, organizátor akce. Sám s přístupem fanoušků,
zejména pak kotle, projevil už krátce
po skončení utkání velkou spokojenost. A také s průběhem akce. „Jde
to na dobrou věc, v nemocnici byli
spokojení. Udělali jsme dobrý skutek, zahráli jsme si, a ještě ve finále
pomohli,“ sdělil pak krátce po předání šeku.

Lukáš Duba a Dalibor Sedlář
předali výtěžek z Utkání legend

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Nadšený Lukáš Duba:
„Mohli jsme udělat i tři
další týmy“

PROSTĚJOV Původně to začalo
jako malá, nenápadná myšlenka.
Postupně ale nabraly plány rychlý
spád. Výsledkem byla poměrně
velká akce se stovkami diváků,
charitativním podtextem a mnoha
známými jmény na ledě. Během
Souboje legend, který proběhl 8.
dubna na ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu, se navíc vybralo přes sedmdesát tisíc korun
na dětské onkologické pacienty
v prostějovské nemocnici.
Už bezprostředně po zápase byl
z průběhu souboje nadšený. Později
pak měl možnost slyšet úvahy lidí
o akci, jejich názory. „Od všech byly
ohlasy pozitivní, všem se to líbilo.
S tím, že taková akce v Prostějově
dlouho nebyla. Kladné odezvy
byly od dospělých i od dětí,“ pochvaluje si po retro derby s PřeroFoto: Michal Sobecký vem Lukáš Duba. Faktem je, že na
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\7VM¾PÊNGIGPF
Foto: Michal Sobecký

zápas přišlo okolo 600 diváků, byť
nikdo přesný počet nepočítal. A reakce fanoušků z kotle byla ohromující
v podobě pyrotechniky a neustávajícího povzbuzování.
Dokonce se nyní objevily zprávy
o tom, že by Přerov za rok zorganizoval podobnou akci. Repete, protože
v recesisticky vedeném zápase, kdy na
led vjely i děti hokejistů, vyhrál o gól
Prostějov. „Jo, není problém. Můžeme
něco vymyslet. Jsme všemu otevření.
Přerováci už přišli s tím, že by rádi udělali odvetu,“ uvedl Lukáš Duba.
Je ale třeba možnost, že by si známí
hráči, kteří dříve oblékali prostějov-

ský dres, podobnou akci vyzkoušeli
s fanoušky přímo na ledě? „S fanoušky by nebyl problém. Můžeme něco
vymyslet. Když dají oni mančaft
dohromady, tak my také. Mohl jsem
klidně udělat další tři mančafty. Když
to začínalo, hodně bývalých hráčů mi
volalo a ptalo se, proč jsem zrovna jim
nezavolal. Musel jsem vysvětlovat, že
je to pro hráče, kteří zde byli v tom
konkrétním období,“ poznamenal
Duba.
Už nyní je tak skoro prakticky jisté, že
jsme jeho, Jakuba Čuříka či Michala
Černého neviděli na bruslích naposledy.
(sob)
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PROSTĚJOV Býval kvalitním obráncem, a to i v pokročilém věku. V Prostějově se těšil velké oblibě. A mnozí fanoušci snad až
pomalu zapomínali, jak že se to Petr Doseděl (na snímku) jmenuje občanským jménem. Přezdívka Pupa byla zkrátka s hráčem neodmyslitelně spjatá. Nyní se Doseděl po řadě let navlékl do prostějovského dresu. Přijel potěšit fanoušky i pacienty
onkologického oddělení prostějovské nemocnice, kam budou
peníze z pátečního utkání legend směřovat.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak dlouho jste už nestál na
bruslích? Hrajete ještě někde
krajský přebor?
„Vůbec ne. Nehrál jsem asi osm let.
Jen jsem se párkrát sklouzl asi před
šesti roky. Teď jsem ale vytáhl věci ze
sklepa, oprášil pavučiny a šel na to.
Měl jsem sice něco s kotníkem, chtěl
jsem však hrát za každou cenu. Stálo to za to, že přišli lidé. Neodpustil

bych si, kdybych na led nešel. I když
jsem se tam teda pěkně motal…“
yy Neřekl jste si v jednu chvíli něco ve stylu „že jsem sem
lezl…“?
„No jasně, to si řekne každý. (směje se) Ale dělá se to pro lidi. Chtěli
jsme nějakou charitu, udělat něco
pro lidi, nějaké gesto. V této době je
toho strašně moc, ale udělali jsme
to pro dobrou věc – někdo to dělá
pro něco jiného. A Přerováci-bombarďáci, to jsou naši kámoši, se kterými jsme hrávali proti sobě dvacet
let. Takže bomba.“
yy Jste spolu ještě po letech
v kontaktu?

„Jo, určitě. Jezdí za námi na přehradu slavit narozeniny. Faltýnek
přijede, taky Sýkora. To jsou všechno kámoši, kteří hráli za Prostějov,
v Olomouci jsem s dalšími hrál.
Prostě super.“
yy Co že už aktivně nehrajete?
„Ještě jsem hrál v Moravské Třebové. Ale kvůli pracovnímu vytížení už
to nešlo. Už toho bylo moc, všechno
mě bolelo. Mám navíc malého kluka, ten má šest let, pak staršího devatenáctiletého…“
yy Poznával jste zázemí stadionu? Něco se tu přeci jen za pár let
změnilo.
„Něco málo, tam nás nikdo nepustí,
to je nějakého pána, co nebudu jmenovat... My byli na druhé straně, kde
vždycky bývají hosté. Nám to ale nevadí. My si zahráli… Jen co sprchy?
Tečou?“
yy Tečou…
„Tak to je dobré.“
yy Co říkáte na atmosféru? Na to,
že přišlo pomalu stejně tolik di-

váků jako na některé mistrovské
zápasy?
„Říkali známí, že přijedou. Ale vůbec jsme nečekali, že přijde tolik
lidí. Je vidět, že jsme za Prostějov
něco odehráli. Je to parádní. Moc
jim děkujeme, že přišli.“
yy Nejednoho fanouška může
napadnout, že ta derby už nejsou
ono. Vidíte to podobně?
„To nechci moc komentovat. Prostě
je jiná doba. Za Prostějov moc našich
kluků nehraje, je tam mladý Janeček,
který toho ale taky moc neodehraje.
Už nemají v sobě, co jsme měli my.
Když sem přišli z Frýdku kluci, Luka,
Piecha, byli naučení, že rivalita s Přerovem je obrovská. A když prohrajeme, nemůžeme jít ani na to blbé pivo.
Teď je to o ničem jiném.“
yy Žili Prostějovem, i když z Prostějova nebyli.
„Jo, my, co už jsme tu byli delší
dobu, jsme je to naučili. Teď je to
nemá kdo naučit. Už to prostě není
ono.“
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Hokejová legenda Richard Brančík byl z charitativního utkání nadšený

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Váhal jste, zda se do akce také
zapojit?
„Ne, vůbec. Potkal jsem se ve Vsetíně
s Pavlem Hanákem. Já tam byl s dorostem, on s áčkem. A říkal, že chystá něco s Lukášem Dubou. Já říkal,
že jak zavolá, tak hned jedu. Protože
jak s kluky z Prostějova, tak z Přerova
jsem prošel více týmů nebo jsme se
znali jako soupeři. Na setkání jsem se
hodně těšil.“

Děti už sport nemají jako takovou prioritu,
jako jsme měli my. Pro nás tam byl jen ten hokej.
Dnes je hodně možných radovánek, my nic
takového neměli, nebylo tolik možností...
yy Jak dlouho už jste nestál na
bruslích?
„V přímém zápase dlouho. Akorát
o Vánocích jsem měl jednou jako
hráč možnost. Nyní to pro mě byl
velký fičák. Tedy nějakého čtvrt roku,
ale předtím další rok. Takže dlouho
a bylo to určitě znát. Od druhé třetinky už se to ale trochu zlepšovalo. Bohužel ale, člověk věk nezastaví.“
yy Takže hlavní myšlenkou po zápase bylo „ještěže jsem to přežil“?
(smích) „Jo, tak nějak. Přiznám se, hučel jsem jak piliňák, říkal jsem si ‚hlavně přežít‘. Ale pak už to bylo lepší, tělo
se s tím srovnalo. Myslím si, že se celé
utkání muselo lidem líbit. Splnilo
účel, vybraná částka byla fantastická.
A jsem rád, že jsem mohl přispět svou
účastí.“
yy U skóre jste si říkali, že to přece
nenecháte 1:1 nebo 2:2?
„To určitě, čekali jsme, že to bude trochu víc. Kluků z Prostějova bylo víc,

vizitka
RICHARD BRANČÍK

22012810197

✓ narodil se 23. září 1973 ve Šternberku
✓ bývalý hokejový útočník, kapitán Přerova
i hráč Prostějova
✓ s hokejem začínal v mládežnické organizaci
Olomouce
✓ za Olomouc taky zprvu krátce hrál, pak se ale vydal „do světa“.
Později se ale do Olomouce vrátil a celkem šest sezón byl v dobách
prvoligových jejím kapitánem
✓ v roce 1991 také měl extraligovou premiéru
✓ v nejvyšší soutěži nakonec odehrál 78 zápasů. Mnohem více jich
stihl v první lize v barvách Tábora, Prostějova, Olomouce, Komety
Brno, Opavy a Přerova
✓ po období své vojenské základní služby už se hokejově nikdy do
Čech nevrátil
✓ v roce 2014 ve věku 41 let zakončil kariéru coby kapitán Přerova.
O rok tak nestihl postupovou radost do 1. ligy
✓ poslední utkání dokonce sehrál v play-off proti Prostějovu, na jehož
konci byl postup Jestřábů do baráže o první ligu a její následné získání
✓ od téhož roku rovněž trénuje mládež. Aktuálně je hlavním trenérem dorostu hrajícího
zajímavost: v nedávném utkání legend byl jedním z nejstarších hráčů.
V době utkání akce mu bylo 48 let.

síly měli rozmělněné, my už v některých situacích ztráceli. Ale zase, byla
to exhibice. My šli jen do útoku. Na
obranu se exhibice nehrají. My to
hodně otevírali. Prostějov tedy něco
využil, něco ne. Naopak Prostějov
nám toho dozadu moc nedaroval.
Byli i mladší, dost to dobruslovali.
Bylo tedy těžší se prosadit.“
yy Vy jste začal trénovat hned po
konci své hráčské kariéry?
„Ano, hned jak jsem před devíti lety
skončil. Začal jsem trénovat juniorku
a nyní pátý rok trénuji dorost.“
yy Jak vnímáte dnešní hokejovou
mládež? Nestává se vám, že vás
dokáže překvapit, když si vzpomenete na vás a na vaši generaci a porovnáte?
„Tak člověk srovnání určitě má, trochu i sám se sebou. Ale říkám, hokej se posunul někam jinam. Je to
silovější, hodně bruslivé. Dost se to
posunulo. Zároveň musí člověk trochu krotit své vlastní nároky, jaké by
si představoval. Děti už sport nemají
jako takovou prioritu, jako jsme měli
my. Pro nás tam byl jen ten hokej.
V současnosti je hodně možných
radovánek, my nic takového
neměli, nebylo tolik možností. Neříkám, že všichni to tak
berou. Ale celkově je taková
doba.“
yy Součástí hokejových
derby je často pyrotechnika. Nechyběla ani
v Souboji legend. Jak se
stavíte k tomu, že někteří politici proti ní dost
bojují?
„Tak já na to asi úplně vyhraněný názor nemám.
Asi to patří k atmosféře.
Když to bude v nějakých
mezích a normách, nebude to ohrožovat lidi,
proč ne. Na druhou
stranu je to přeci jen stadion uzavřený. A to je asi
problém. Samozřejmě
to dělá výbornou kulisu,

ale je to uzavřený stadion. Pro hráče je
to samozřejmě fajn. Ale pravidla jsou
pravidla.“
yy Na závěr by mě zajímalo, co se
vám vybaví
při návra-

tu na prostějovský stadion? Jaké
momenty, jaké vzpomínky?
„Hrával jsem tu po vojně v nějakých dvaceti či jednadvaceti letech.
Působil jsem zde dvě sezóny. Byla
to úplně jiná doba, devadesátá
léta. Určitě si na to rád vzpomínám, vzpomínám na kluky, se kterými jsem se tu
potkal. Jsem moc rád, že
jsem potkal Míšu Černého, se kterým jsem
prošel velkou část kariéry. Tohle setkání bylo
pro mě nejhezčí. Ale
samozřejmě Smejky,
Dalcek… Ale s Míšou
Černým, s tím jsme toho
společně v kariéře prošli dost.
Jsem rád, že jsem si proti němu
mohl zahrát. I když před zápasem jsem mu říkal, kdybych
ti náhodou nahrál, nediv
se. To jsou prostě
návyky.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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PROSTĚJOV Rivalita hokejového Prostějova a Přerova? Veliká.
I přesto se ale najde několik hráčů, kteří prošli jak Prostějovem,
tak i Přerovem. A vzpomínají
v dobrém na obě působiště, stejně jako na ně rádi myslí i fanoušci. Jedním z takových hráčů je
také Richard Brančík (na snímku). Kariéru zakončoval třemi
sezónami právě v Přerově před
devíti lety, nicméně předtím byl
taky hráčem HC. Nejenže tak
poznal prostředí prostějovského
stadionu a místní diváky, ale také
mnoho zdejších hráčů. S nimi se dosud čas od času setkává, velmi spokojený byl pak z možnosti zahrát si
proti nim v rámci Utkání legend.

HOKEJ
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Odchody přibývají, Bláha vyhozen
PROSTĚJOV Ani po konci sezóny není u prostějovských Jestřábů
klid. Už první dny po konci série se Vsetínem se začalo veřejně řešit nejen nové logo, ale také otázka, která nedává spát nejen hokejovým fanouškům, kdo zůstane? Nebo také, na kom bude stát
příští ročník? Večerník již odhalil, že by měl pokračovat kapitán
Martin Novák. Spolu s ním by měli mít podepsáno již i další hráči.
Nicméně jedno je jisté, Ondřej Bláha mezi nimi není!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
„Ondra Bláha končí ke třicátému
dubnu. Je to rozhodnutí klubu,“ uvedl trenér Aleš Totter. Bláha chytal
v Prostějově dvě sezóny a byl jasnou
jedničkou. Své kolegy pouštěl do
branky jen sporadicky. „Ondra prokazoval výborný přístup a v mnoha
zápasech nám pomohl. Byl zde už

druhý rok a nebyl s ním žádný problém. V jeho věku ale potřebuje být
jedničkou. A my jsme se rozhodli jít
do sezóny s jinou,“ vysvětlil odchod
brankáře Totter. Jméno nové jedničky v brance prozradit nechtěl. Z jeho
slov vyplynulo, že zatím náhrada
najisto domluvená není. „Není nic
dotaženého. Máme ale představu,
koho bychom měli rádi v bráně. Do
třicátého dubna určitě nepadne,“
konstatoval.
Vyjádření faktického šéfa klubu Jaroslava Luňáka, z jehož popudu údajně
konec Ondřčeje Bláhy vznikl, se ani

Na cestě od Jestřábů jsou elitní snajpr i šikovný bruslař

tentokrát získat nepodařilo.
Večerníku pak hokejový kouč potvrdil, že fanoušci neuvidí v prostějovském dresu ještě další výraznou
postavu kabiny, nejproduktivnějšího hráče Jestřábů posledních dvou
sezón Petra Mrázka. Elitní střelec
Chance ligy se rozhodl změnit působiště. „Určitě nebude pokračovat,
upřednostnil nabídku Zlína,“ prozradil Aleš Totter. Mrázek prožil na
Hané dvě parádní sezóny. V základní
části posbíral dohromady 93 bodů,
v play-off přidal dalších 11. I letos
pak patřil mezi nejlepší střelce soutěže. Do Prostějova přišel v roce 2020
ze Znojma.
Záhy se pak přidal další odchod.
A opět se jedná o útočníka. „U Jestřábů nebude pokračovat Jan Štefka,
který míří do Vsetína,“ konstatoval

Totter. Štefka byl u Jestřábů jednu
sezónu, nastupoval vesměs ve třetí
nebo čtvrté formaci. Ve 38 zápasech
základní části zapsal 11 bodů (3+8),
dalších pět (3+2) přidal v play-off.
Na led se dostával i v přesilovkách
a oslabeních.
Aktuálně tak Jestřábi zapsali již
pět odchodů. Kromě Mrázka,
Bláhy a Štefky změní dres také
Patrik Husák a s kariérou skončil
Adam Havlík. Jak to vypadá na
trenérských pozicích? Zde mělo
být koncem minulého týdne jasno.
„Až ve středu se rozhodne, co bude
a nebude. Samozřejmě nějak vybíráme už tým na další sezónu. Smlouvu
mám do 30. dubna, takže uvidíme,“
utrousil Aleš Totter. Stále tak není
vyloučeno, že dojde ke změně i na
pozici lodivoda Jestřábů...

2QGĆHM%O¿KDQDRGFKRGX

„Prostějov? Sem přijedu

[ COîG

vždycky rád“
Martin Vojtek o zápase legend
a trenéřině. Na brusle se mu nechtělo

kroutil hlavou nad některými
věcmi, utahoval si. A zjevně
si celý podvečer velmi užíval.
Po utkání tak byl ochotný se
podělit o své dojmy z utkání
legend, mezi něž právem
patří. I ty prostějovské,
byť kariéru zakončil
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
v Přerově, a právě barvy
PROSTĚJOV Chytal v Prostějo- Zubrů hájil.
vě i v Přerově. A byl velice úspěšným brankářem také v extraligové Michal SOBECKÝ
soutěži. Kam každopádně přišel, yy Jak byste zhodnotil tento extam byl u fanoušků velice oblíbe- hibiční zápas pod názvem Souboj
ný. Není tedy divu, že na Martina legend?
Vojtka (na snímku) ani po letech „S výsledkem jsem spokojen. Ale
v Prostějově nezapomněli jak přijeli jsme nejmíň pro bod. Bylo to
hráči, tak diváci. Tentokrát se ale derby se vším všudy.“ (usmívá se)
bývalý skvělý brankář ujal role yy Jak došlo k tomu, že jste na
trenéra. Nahodil civil, vyrazil na utkání rovněž dorazil?
střídačku. A byl „ostrý“. Svůj tým „Lukáš Duba nás oslovil s tím, zda se
naoko cepoval, vyčítal střídá- zúčastníme charitativní akce. A saní během útočné akce soupeře, mozřejmě jsme rádi přijeli a oživili

si krásné vzpomínky z mladých let.
Jsme velmi rádi, že lidé přišli a že se
vybraly peníze, které se vybraly.“
yy Uvažovalo se o vašem postavení do branky?
„Ne to ne. Od začátku jsme se bavili
o tom, že přijedu a budu jen trenér. Do
Prostějova ale dorazím vždycky rád.“
yy Jak to má poražený, platí vítězi
třeba večeři …?
„Nevím o ničem, že by tam něco
takového mělo být.“ (tváří se zaujatě
a překvapeně zaráz)
yy Přerovu se moc nevedlo, vzal
jste si tedy time-out…
„Tak samozřejmě jsem s tím musel
něco udělat. (směje se) Tak jsem si
vzal time a musel trochu mužstvo
nabudit.“
yy Co říkáte na fanoušky?
„Byli super. Lidé přišli, fandili, užili
si to – stejně jako hráči. Takže za mě
paráda.“

PROSTĚJOV Hokejisté LHK
Jestřábi Prostějov mohou počítat
s další finanční pomocí města.
V úterý radní na svém jednání
rozhodovali o zadávacím řízení
podlimitní veřejné zakázky na
propagační služby pro statutární
město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi
Prostějov A-team. Tým by se měl
postarat o propagaci v sezóně
2022/2023.
Plnění této veřejné zakázky je v oblasti poskytování propagačních a reklamních služeb během hokejových

ky je domácí stadion v Prostějově
a přiměřeně i stadiony soupeřů či
místa dalších souvisejících akcí.
Smlouva by měla nabýt účinnosti
začátkem června s koncem platnosti k 31. května 2023. Večerník
ovšem zajímalo, jakou částku město za propagaci Jestřábům zaplatí.
„Cena za podlimitní veřejnou zakázku bude známa až po ukončení
soutěže. Poskytování propagačních
služeb bude financováno výhradně
z prostředků města,“ odpověděla
Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského
magistrátu.
(mik)

jsem
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PROSTĚJOV Hned zkraje hluchého období mezi koncem sezóny a suché letní přípravy se každoročně objevují spekulace o sestavě
do dalšího ročníku. Mohutné jsou
i letos. V předešlých dvou letech
se totiž obměnila velká část kádru.
A pamětníka ročníku 2019/2020?
Toho už pomalu v týmu nenajdeme. Jedním ze členů aktuálního
týmu, kde se spekulovalo a spekuluje, je také brankářská jednička Ondřej Bláha. Aleš Totter
v rozhovoru pro Večerník během
uplynulého týdne již prohlásil, že
se nám dále nepočítá. Redakce má
pak informaci, že by se měl přesunout do ostravské Poruby. Na
aktuální situaci kolem brankáře
jsme se tak ptali jeho samého. Ale
ne pouze na ni.

22042220687
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utkání A-týmu mužů a dalších doprovodných aktivit klubu v rámci
CHANCE LIGY. „Pravidelně rozhodujeme o této formě spolupráce.
Konkrétně půjde o umístění znaku města a propagačních textů na
hráčských dresech, na ledové ploše,
na stadionu a dalších místech, také
o spoty v hlášeních a podobně,“ nastínil první muž radnice primátor
František Jura s tím, že společnost
LHK Jestřábi Prostějov A-team je
výhradním vlastníkem práv na poskytování reklamních a obdobných
služeb v souvislosti s činností týmu.
Místem plnění této veřejné zakáz-
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Michal SOBECKÝ
yy Redakce má informace, že
v Prostějově končíte. Můžete je
potvrdit?
„Ještě to úplně potvrdit nemůžu.
S největší pravděpodobností to ale
vypadá, že skončím. Ještě to ale není
úplně jisté.“

yy Jak budete na uplynulé dvě sezóny vzpomínat?
„Po sportovní stránce asi dobře. Měl
jsem důvěru trenérů, protože jsem
stále chytal. Hlavně se tady za ty dva
roky utvořila skvělá parta. Hlavně
tento rok nás to v kabině všechny
moc bavilo. Každý den jsem se těšil
na trénink. A myslím si, že i ty série,
čtvrtfinále a semifinále i předkolo se
líbily lidem v Prostějově. Na tuhle
sezónu tedy budu vzpomínat v dobrém.“
yy Cítil jste v tomto ročníku větší tlak na tým? Byl přeci jen zkušenější, silnější, čekalo se od něj
víc…
„Myslím si, že trochu jo. Ale tím, že
jsme docela chytili začátek soutěže
a celou sezónu jsme se pohybovali
v horních patrech tabulky, jsme byli
všichni v klidu a tím ta sezóna byla
lehčí a lepší. Padalo hodně týmů, ale
my jsme do boje o záchranu prakticky celou sezónu nebyli namočení.
My jsme se tak mohli soustředit na
šestku, případně střed tabulky. Ten
tlak tedy nebyl tak velký.“
yy Zmínil jste důvěru trenérů. Ta
byla velká, své kolegy jste do branky skoro nepouštěl. Měl jste někdy dříve srovnatelné angažmá?
„Byly štace, kdy v Budějovicích a na
Vsetíně jsme se střídali. Podobně
hodně prostoru jsem měl v Havířově, možná s touto štací bych to srovnal, i tam jsem chytal většinu zápasů.
Musím ale poděkovat svým kolegům. Jak Alťák, tak Míca mi hodně
pomáhali, nebyla tam cítit zášť nebo
něco takového. Já se jim snažil taky
pomoct. Jak v trénincích, tak do další
kariéry. Ale je pravda, že jsem chytal
více zápasů. Nebylo to pro ně vůbec
jednoduché. Můžu ale říct, že to byli
skvělí parťáci a zároveň i kamarádi.“

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

yy V mnoha zápasech jste byl
týmu velkou oporou, měl skvělé
zákroky. Čísla pak nejsou všechno. Nejsou přesto statistiky ze základní části trochu zklamáním?
„Ano, ta čísla nebyla úplně nejlepší.
To uznávám. Taky jsem chtěl být
výše. Myslím si, že tak do půlky sezóny jsem výše byl, pak to začalo
padat. Bylo to i o herním stylu, jaký
jsme jako tým hráli. Náš herní styl si
neříkal o to, že bude mít člověk bůhvíjaká čísla.“
yy Sehrálo zde významnou roli
to, že byla často látaná obrana
a tým se pral s nedostatkem beků?
„Jo, to je taky pravda. To jsem moc
nezažil. Aby beka hráli pravidelně
útočníci. A abychom lepili prakticky
každý zápas. Celkově ale styl, jaký
jsme hodně hráli, byl hodně ofenzivní. Tím pádem jsme měli útočníky v becích. Proto ty zápasy byly na
skóre hodně divoké. A z toho taky
vyplývají ty statistiky a to, že nejsou
úplně ideální…“
yy Na závěr by mě zajímal váš
vzkaz pro prostějovské fanoušky.
Jaký by byl?
„Chtěl bych jim moc poděkovat.
Hlavně v první sezóně, kdy jsem přišel, jsme hráli před prakticky prázdnými tribunami. Zažil jsem je tedy
až letos. Určitě bych jim chtěl poděkovat za celou sezónu, během které
nás podporovali. Doufám, že jsme
jim udělali radost. Vyhráli jsme i derby, což byl taky jeden z důvodů, proč
jsem chtěl v Prostějově dále pokračovat před touto sezónou, protože jsme
předtím všechna derby prohráli. To
byly krásné zážitky. Postoupili jsme
přes Kolín, Litoměřice. A celou dobu
nás podporovali. Rád bych jim zkrátka za celou sezónu poděkoval. Budu
na ně vzpomínat jen v dobrém.“
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RYCHLÝ
Nohejbalisté Prostějova jedou jako pily, 9(ÿ(5
NÍK

přemohli i béčko Modřic!
PROSTĚJOV Co zápas, to velice těžká šichta. Přesto se favorizovaní nohejbalisté TJ Sokol
I Prostějov dál valí letošní sezónou bez porážky, dosud ztratili
jediný bodík a jsou těsně druzí za stoprocentním Českým
Brodem. Skvělou bilanci zvýraznilo vydřené vítězství v 5.
kole 1. ligy družstev mužů ČR
2022 nad MNK mobilprovás
Modřice B, jež se navzdory konečnému výsledku 6:3 rodilo
dost složitě.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Jihomoravané měli před vzájemným
střetnutím jen o dva body méně.
A v prvních dvou třetinách nedělní
bitvy názorně ukazovali proč. V tělocvičně ZŠ Palackého, kde se znovu
hrálo kvůli nepříznivému počasí, dlouho drželi naprosto vyrovnaný průběh.
Domácí totiž třikrát šli do vedení
– a hosté třikrát vyrovnali. Nejprve
úvodní dvojice Martin Müller - Petr
Zemánek po horším začátku otočila

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Pozápasové hodnocení trenéra
Richard BENEŠ - TJ SOKOL I PROSTÌJOV:
„Byl to velmi náročný zápas, jeden z nejtěžších v letošní sezóně. A přiznám se, že
vzhledem k jeho průběhu do stavu 3:3 jsem nevěřil ve vítězství, bral bych i remízu. Hosté totiž dlouho hráli výborně, navíc si potom obnovil zranění stehenního
svalu Lukáš Pírek. Naštěstí se dnes perfektně dařilo Martinovi Müllerovi s Petrem Zemánkem, kteří vyhráli každé utkání, do nějž nastoupili – jak ve dvojkách,
tak v trojkách s Peťou Deutschem. Další moc důležité body přidali Laďa Pírek
s Tomášem Robou v plonku a nakonec se v nejdůležitější chvíli chytila i trojice Honza Matkulčík, Tom Roba, Laďa Pírek. Ačkoliv se nám tedy některé jednotlivé duely
nepovedly podle představ, dokázali jsme si týmově poradit a hodně nepříjemného
soupeře udolat. Z pěti dosavadních zápasů tak máme devět bodů, což je super. Teď
nás čekají o nejbližším víkendu dva souboje v Praze: nejprve sobotní u Čakovic
B, následně nedělní na Pankráci. Pokud opět neprohrajeme a přivezeme aspoň tři
body, potvrdíme maximálně vydařenou první polovinu základní části.“

na 8:10, 10:7 a 10:8 (1:0), vzápětí Jan
Matkulčík s uzdraveným Lukášem Pírkem až poslední výměnou těsně podlehli 10:8, 6:10, 9:10 – 1:1. V prvních

trojkách si zkušení Müller, Zemánek,
Petr Deutsch přes jeden setový výpadek poradili 10:7, 9:10 a 10:6 (2:1),
nicméně Matkulčík, Luk. Pírek a To-
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Foto: Marek Sonnevend

máš Roba nezvládli vinou vlastních
chyb dramatické koncovky 8:10, 9:10
– 2:2.
Naopak v plonkové dvojce Ladislav
Pírek s Robou po první zbytečně ztracené sadě (z 9:7 na 9:10) zabojovali,
aby v rozhodující třetí sami otočili
odvrácením dvou mečbolů z 8:9 na
10:9 – 3:2. Soupeř však zase okamžitě
odpověděl, když se Robovi vůbec nepovedl singl proti špičkově šlapajícímu
Burianovi 6:10, 5:10. Průběžný stav
tedy byl 3:3 a dala se očekávat další
nervydrásající přetahovaná. Leč místo toho Hanáci pozvedli své výkony
na ještě vyšší úroveň, čímž do té doby
maximálně vzdorující rezervu MNK
přece jen zlomili.
Fantasticky si přitom počínali hlavně
ostřílení Martin Müller a Petr Zemá-
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nek, kteří společně s Petrem Deutschem spolehlivě ustáli klíčovou třetí
trojici 10:9, 10:7 – 4:3. V ohromně důležité čtvrté trojce pak vystřihli neméně vynikající práci Jan Matkulčík, Tomáš Roba a bratři Pírkové (opětovně
zraněného Lukáše musel střídat kapitán Ladislav), jež modřické trio smetli
10:2, 10:5. Tím šel Sokol I premiérově
během utkání do většího trháku 5:3,
načež rozjetí a včera naprosto spolehliví Müller se Zemánkem ve čtvrté
dvojici neponechali nic náhodě jasným poměrem 10:2, 10:8 – 6:2. Těžká
dřina celého prostějovského mančaftu
tudíž přinesla sladké ovoce v podobě
trpělivě ubojovaného triumfu 6:3!

Ladislav Pírek: „Bylo to derby, dlouho na krev.
Ale od stavu 3:3 už jsme v závěru byli lepší my“
PROSTĚJOV Jeho hráčské postavení v kolektivu Sokola I se sice od
minulého ročníku změnilo, ovšem
role kapitána nikoliv. Zkušený Ladislav Pírek (na snímku) dál nosí na
rukávu pásku lídra prostějovských
nohejbalistů, kteří v posíleném
složení válcují téměř celou prvoligovou soutěž. Naposledy zpacifikovali i pořádně odbojnou zálohu
Modřic.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Rovněž tentokrát máte za sebou velmi náročnou bitvu, že?
„To ano. Po pravdě jsme očekávali,
že s posílenou sestavou budou aspoň
některé zápasy trochu snadnější, ale
soupeři jsou taky kvalitní. A zatím každé letošní utkání bylo hodně těžké.
Včetně dnešního derby s modřickým
béčkem, dlouho se hrálo vyloženě na

krev, strašně vyrovnaně. Několikrát
rozhodovaly nejtěsnější koncovky
třetích setů, mohli jsme prohrávat 2:4
a byli bychom třeba rádi i za remízu.“
yy Plonkovou dvojku jste naštěstí
o fous zvládli. Byla klíčová?
„Určitě dost důležitá, ale vzápětí Tomovi Robovi nevyšel singl a soupeř
stejně zase vyrovnal na 3:3. Až potom
jsme odpor hostů zlomili výborným
závěrem, když mančaft perfektně drželi Marťas se Zemim. (Martin Müller
a Petr Zemánek – pozn.red.) V pravý
moment se přidala naše trojka Matkul, Robič (Jan Matkulčík, Tomáš
Roba – pozn.red.) a já, v poslední fázi
utkání už jsme prostě byli lepší my.
Všichni jsme kolektivně zabrali, tak to
má být.“
yy Potvrzujete zatím vysoké letošní ambice?
„Dá se to tak říct. Díky zimnímu příchodu tří kvalitních hráčů máme teď
širší kádr osmi devíti hodně dobrých
kluků, můžeme různě protáčet sestavu a pokud jsme kompletní, síla tam
je. Samozřejmě potřebujeme zůstat

.CFKUNCX2ÊTGMLGPCVÚOQXÆOUPÊOMWRTQUV÷LQXUMÚEJPQJGLDCNKUVčXRTCXQFQNG
Foto: Marek Sonnevend

Vsetín mìnil vedení
Prostějov (sob) – Nespokojenost.
Jen málokdy se dá očekávat takový
přístup v týmu, který se dostal do
finále a jen těsně nedosáhl na boje
o postup do vyšší soutěže. Přesně
takové pocity ale převládají v hokejovém Vsetíně. Ten prohrál ve finálové
sérii s Jihlavou a je tak znovu jisté, že
se do extraligy nepodívá. U Valachů
se proto rozhodli sáhnout ke změnám. A to rovnou ve vedení. „Po
další sezóně, kdy nebylo dosáhnuto
před sezónou řečených cílů, končí na
pozici předsedy správní rady Daniel
Tobola, na pozici místopředsedy Libor Forch. Oba končí i v rolích jednatelů,“ objevilo se uprostřed minulého
týdne na Facebooku. Od začátku
května tak klub, který patří dlouhodobě k nejúspěšnějším prvoligovým
celkům, povede Petr Neumann, který je ředitelem textilní firmy. Na pozici realizačního týmu nebo v hráčském kádru naopak zatím k žádným
změnám nedošlo.

Nová hvìzda
v Chance lize
Prostějov (sob) – Zajímavá jména se
v posledních letech proháněla na prvoligových kluzištích. Jan Výtisk, Michal Trávníček nebo Tomáš Plekanec
se řadili, a v prvních dvou případech
stále řadí, k velkým hokejovým osobnostem. K nim by do dalšího ročníku
mělo přibýt další zajímavé jméno Petr
Koukal. Koukal má za sebou ve 39 letech velice bohatou a úspěšnou kariéru. Odehrál tři sezóny v Rusku, jednu
ve Finsku, hlavně však skoro 900 zápasů v české extralize. Velkou část kariéry
strávil v Pardubicích, nicméně po návratu z Ruska se upsal Hradci Králové.
A tam by měl i pokračovat. Co však
víc, měl by se především objevovat
v dresu Kolína, s nímž Hradec dvě sezóny spolupracuje. „Chtěli jsme Petra
i nadále udržet v organizaci, a i on chce
ještě pokračovat ve své kariéře. Výsledkem byla poměrně rychlá dohoda
a uzavření nové dvoucestné smlouvy.
Rádi bychom, aby Petr primárně využil svoje zkušenosti v Kolíně, kde by
měl hrát klíčovou roli, a v případě potřeby ho můžeme použít i pro naše A-mužstvo,“ uvedl pro web hradeckého
hokeje generální manažer klubu Aleš
Kmoníček.

zdraví, aby na delší dobu nevypadli
vinou zranění víc než dva borci. V takovém případě se můžeme pohybovat v první lize někde úplně nahoře
do druhého místa, což je pro základní
část náš cíl, abychom přímo postoupili do semifinále. Uvidíme, soutěž je
dlouhá, ještě zbývá dost zápasů. Ale
zisk devíti bodů z deseti možných je
zatím super.“
yy Co o nejbližším víkendu při
pražském dvojboji v Čakovicích
a na Pankráci?
„Osobně věřím, že v obou těchto
zápasech můžeme zvítězit a přivézt
domů všechny čtyři body. Snad se dá
brácha aspoň na jedno utkání zdravotně dohromady, pojedeme v dobré
sestavě a ukážeme, na co máme. Za

Marketing Jestřábů? Skvělý.
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Prostějovský hokej vystoupal na vrchol. Aspoň po výsledkové a výkonnostní stránce by se to dalo s mírnými výhradami po uplynulé sezóně
vyslovit. Tým sice v sérii se Vsetínem
dostával příděly branek a taktak se již
předtím do vyřazovací části dostal.
Ale výsledek byl celkově velice slušný. Už ho jen prodat.
Přesně to je ale velký problém prostějovského hokeje. Dlouhodobě.
Prodat úspěchy, prodat a ve velkém
oslavit, když se něco podaří. Nejen
na ledě, tam mají Jestřábi dobré renomé, děkovačky s fanoušky jsou
již legendární. Ale v médiích a informačních kanálech. Z tohoto pohledu aktuálně Jestřábi zažívají takový
malý paradox. Marketing klubu dělá
mladý, energický a nápaditý Michal
Mareš. Už po roce se přitom dá říct,

dva týdny doma proti Českému Brodu by to pak byla přímá bitva o první
flek.“
yy Jaké je dělat kapitána mistrovi
světa a Evropy?
„Je pravda, že herně jsem se v našem
týmu posunul trochu dolů, ale všem
jsem jasně řekl, že místo kapitána
nepustím. (smích) S Marťasem Müllerem jsme se o tom bavili a on sám

říkal, že po tom být kapitánem nijak
netouží, i když toho v kariéře dokázal
mnohem víc než já. Nastupovat v jednom mančaftu s tak špičkovým nohejbalistou a opravdovou osobností
je paráda, taková třešnička na dortu.
Společně máme sen i pro trenéra Ríšu
Beneše postoupit do extraligy, což je
ještě hrozně daleko. Uděláme však
pro to maximum.“

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
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Komunikace? Horší
že má mladý manažer výsledky. Do
klubu nasměroval nové sponzory,
klub je více vidět na ulicích města,
snaží se měnit image klubu. Za to
si rozhodně zaslouží on i oddíl pochvalu.
Mnohem horší je to ale právě s již
zmíněným prodáním úspěchů. Semifinále přitom úspěchem je. Přitom se hodilo uspořádat nějakou
velkou oficiální akci pro fanoušky.
Tak se nestalo. Podobně na tom je
i informování o změnách. To už ani
nemůže nikoho moc překvapit. Přitom stačí tak málo, třeba jen informovat, že v souvislosti s úspěchem
chce klub udržet osu klubu. A podepsal již tyto hráče, následoval by
výčet. Jenže Jestřábi neoznamují ani
ty plejery, které již mají pojištěné
smlouvou. Na rozdíl od prakticky

všech ostatních klubů. Proč? Nikdo
neví. Po komunikační stránce je to
přitom hodně nešťastné.
Podobně na tom jsou Jestřábi
i v hodnocení sezóny. Stačí se podívat na web téměř kteréhokoli
profesionálního klubu. V hokeji, ve
fotbale, v mnoha jiných sportech.
A po ročníku u nich najdete jako jeden z prvních článků analýzu, hodnocení nebo komentář k uplynulému ročníku. Prostějov? Nic. Žádné
zhodnocení, žádné rozebrání dobrých a horších stránek týmu, žádné
vyjádření, zda se (ne)podařilo splnit
předsezónní cíl. A žádné nastínění
dalších kroků a (nebo) vize do dalšího ročníku. Nic, ticho. Je otázkou,
proč tomu tak je. Jedno je ale jisté,
klubu zvolený přístup rozhodně
prospět nemůže.
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STUTTGART,
PROSTĚJOV
Hodně pikantní bylo hned 1. kolo
na turnaji v německém Stuttgartu, kde los postavil proti sobě dvě
bývalé české vítězky tradičního
antukového podniku. Velkou bitvu pro sebe získala Karolína Plíšková, když těsně vyhrála zkrácenou hru třetí sady.
„Obě jsme byly nervózní, v prvním
setu jsme dělaly dost chyb. Až ve
třetím setu jsme ukázaly náš nejlepší
tenis se skvělými výměnami. Petra
je skvělá a talentovaná hráčka, umí
trefit vítězný míč z jakékoli pozice.
Byl to těžký zápas a jsem moc ráda,

že jsem ho zvládla,“ těšilo Plíškovou.
Z pohledu postupu byl klíčový právě třetí set, v němž Kvitová vedla
4:1 a mířila za úspěchem. Plíšková
přesto dokázala vyrovnat a v tie-breaku proměnila první mečbol. V prvním vzájemném utkání po více než
třech letech vylepšila svou bilanci
s Kvitovou na 2:3 a šlo o premiérovou výhru na antuce. „Nevím, co se
přesně stalo. Přestala jsem zkrátka
trefovat míče, jak bylo zapotřebí,“
poznamenala Kvitová.
Vítězka v další fázi narazila na Rusku
Ljudmilu Samsonovovou a tentokrát se jí už nedařilo. Rozhodující

YH6WXWWJDUWX
okamžik přišel za stavu 4:4 v první
sadě, kdy Plíšková poprvé přišla
o podání a při svém servisu udělala
čtyři dvojchyby. Soupeřka vzápětí
získala sadu a na začátku té druhé
opět prolomila podání české hráčky.
„Bylo to pár minut, které utkání rozhodly. Čtyři debly v jednom gamu
nejsou nic příjemného. Ani nevím,
kdy se mi něco podobného přihodilo. Takové dárky rozdávat nemůžu,“
uvedla Plíšková.
(lv)

25. dubna 2022
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BĚLEHRAD, PROSTĚJOV Další
úspěšnou kvalifikaci a navrch i vítězství v 1. kole si na své konto na
turnaji ATP v Bělehradě přispal
Jiří Lehečka. Prostějovský tenista
navázal na dobré výkony v Monte
Carlu a vylepšil si i své maximum
na světovém žebříčku. V novém
vydání se posunul na 88. příčku.
„Dvakrát po sobě se mi na velkých
turnajích podařilo postoupit do
hlavní soutěže, to je dobré. Snažím
se, aby mé výkony byly konstantní,
teď se to podařilo. Současně mám
možnost hrát i proti elitním hráčům a vidím, v čem se potřebuji
zlepšit,“ komentuje poslední zápasy Lehečka.
Talentovaný tenista v úvodním
kole přesel přes zkušeného Henri-

ka Laaksonena ze Švýcarska, když
soupeři povolil pouze dva brejboly.
Díky tomu získal možnost vyzvat
Andreje Rubljova a světovou osmičku dostal do tří setů. Lehečka první
sadu získal, v té druhé ale nedokázal
uspět v tie-breaku a hladce ztracená
zkrácená hra se podepsala pod jeho
výkon v rozhodujícím dějství.
„V tie-breaku jsem utkání ztratil.
Získal jsem jediný míč, soupeř se
rozjel a na kurtu pak už dominoval.
Je to zkušenost. Proti tak kvalitním
hráčům nemůžete povolit ani na
okamžik. Nabídnutou šanci pak už
nepustí,“ uvěřil si Lehečka.
(lv)

PRAHA, PROSTĚJOV Přestože
loňské vítězství na pražském challengeru Dalibor Svrčina neobhájil,
mohl být po finálové porážce docela
spokojený. Postupem do utkání o titul získal padesát bodů a v žebříčku
ATP se posunul na 213. příčku. Tak
vysoko v kariéře zatím nebyl.
„Škoda, že poslední utkání nevyšlo,
mohl jsem být na hranici dvoustovky.
Ale musím uznat, že především začátek zápasu mi nevyšel. Soupeř mi nedal šanci. Nic jsem nevzdal a bojoval až
do konce, k otočení střetnutí ale bylo
docela daleko,“ uznal Svrčina. „Finále
je ale dobrý výsledek, protože turnaj
byl hodně dobře obsazený,“ dodal.
Mladík reprezentující TK Agrofert Prostějov až do finále neztratil
ani set. Ve čtvrtfinále jeho soupeř
Lorenzo Giustino ve druhém setu

utkání vzdal. Semifinálový soupeř
Tomáš Macháč do následujícího
kola ani nenastoupil. „Tomáš nenastoupil kvůli problémům se žebry.
To mě mrzelo, protože jsem se na
zápas těšil. Ale udělal dobré rozhodnutí, zdraví je na prvním místě,“ komentoval snadné postupy Svrčina.
V rozhodujícím duelu byl první set
přerušený kvůli dešti, jeho průběh
byl ovšem jinak jednoznačný a stal
se kořistí rakouského tenisty. Ve
druhém dějství se sice Svrčina snažil
o obrat, titul přesto získal Onfer.
Zklamáním naopak skočil pro Zdeňka Koláře challeger ve Splitu, kde byl
prostějovský tenista nasazenou jedničkou. Hned v prvním utkání jej ale
porazil domácí Duje Ajdukovič. Koláře zklamal servis, o který v utkání
přišel hned v pěti případech. (lv)
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JIHOVÝCHODNÍ SKUPINU OTEVŘEL

SUVERÉNNĚ DOBROCHOV
druhému hostiteli jednoho ze sobotních klání SK Dřevnovice těsně
2:3, načež domácí remizovali 3:3
s Mexikem Víceměřice a jsou třetí za
druhým SK Kobra Kobeřice. Skalka
si spravila chuť zdoláním Víceměřic
4:2.
„Oba turnaje byly výborně připravené i zorganizované, ten dřevnovický
navíc měl i vysokou herní úroveň.
K vidění byly kvalitní a dramaticky
vyrovnané zápasy,“ s potěšením konstatoval předseda Komise malé kopané při České unii sportu PV Pavel
Kočíb.
(son)
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VRBÁTKY,
DŘEVNOVICE,
PROSTĚJOV Nový ročník
Okresních soutěží v malé kopané
ČUS Prostějovska 2022 odstartoval dvěma turnaji úvodního
kola skupiny Jihovýchod ve Vrbátkách a v Dřevnovicích.
Dominantně přitom do sezóny vstoupil dlouhodobě nejúspěšnější tým
prostějovského regionu SK Tomek
99 Dobrochov, který smetl domácí
FK Vrbátky 6:0 i MK Klopotovice 5:0
a usadil se v čele průběžného pořadí.
Loňský vítěz Poháru města Prostějova ze Skalky nečekaně podlehl
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EUFORIE S FANOUŠKY

Bronz do Liberce,
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BRNO, PROSTĚJOV Kdo pamatuje památná úvodní léta prostějovského volejbalového projektu
pod křídly marketingové agentury
TK PLUS a tehdejší diváckou horečku při dobývání prvních (mezi)

národních úspěchů, musí teď prožívat pověstné déja vu. Fanouškovský boom okolo výtečně šlapajícího týmu Hanaček se totiž vrátil.

Marek SONNEVEND

<CFTWJQWXÚJTQWFQOCJPCNCXQNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQX\CRNP÷P¾JCNC
Foto: Marek Sonnevend

4CFQUVRTQUV÷LQXUMÚEJHCPQWwMčRQRTXPÊOHKP¾NQXÆOXÊV÷\UVXÊX$TP÷
Foto: Marek Sonnevend

Na první extraligové finále do Brna
dorazilo okolo stovky příznivců VK
s výstižným transparentem: Kdo je
tady doma? Prostějov! Domácích
diváků bylo logicky mnohem víc, ale
hostující podporovatele nepřefandili.
„Po utkání za mnou přišli kluci z kotle
Králova Pole, že máme skvělé fanoušky, před kterými smekají. A to už je
nějaké uznání ze strany soupeře,“ povytáhl obočí kouč vékáčka Miroslav
Čada nad úterní atmosférou.
O tři dny později v prostorově menší
hale Národního sportovního centra
Prostějov panovala divácká kulisa
přímo pekelná. Vynikající fandové
vytvořili svým děvčatům takové

domácí prostředí, po němž každý vrcholový sportovec přirozeně touží.
Tribunou se dokonce několikrát valila mexická vlna, vítězné oslavy po
dokonale zvládnutém utkání (3:0)
trvaly desítky minut. Byť od mistrovského titulu dělila družstvo kapitánky Simony Bajusz ještě jedna výhra.
„Našim příznivcům patří obrovské
díky za vynikající podporu, atmosféra
během druhého zápasu finálové série
byla fantastická. Teď pro fanoušky
vypravujeme autobusy na třetí utkání do Brna. A všichni věříme, že tam
společně můžeme dokonat tuhle parádní zlatou jízdu,“ řekl šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil.

PROSTĚJOV Před startem
UNIQA extraligy žen ČR
2021/2022 platily volejbalistky
Dukly Liberec a UP Olomouc
za dva papírově největší favority
na postup do finále. Nakonec si
to rozdaly o třetí místo, přičemž
úspěšněji z tohoto měření sil vyšly
Severočešky.
Série na dva vítězné duely začala v úterý pod Ještědem, kde zvítězil domácí
celek 3:1 (19, -22, 18, 17). „Říkáme
stále, že hrajeme o medaile, tak jsme to
dnes i ukázaly. Využily jsme domácího
prostředí, zatlačily Olomouc ve všech
setech, v tom druhém nás zase ony trochu dotáhly, ale my jsme se nevzdaly.
A potom ukázaly naši herní převahu,“
spokojeně konstatovala liberecká kapitánka Veronika Dostálová.
„Myslím si, že na nás byla dnes trochu vidět únava ze semifinálové série. Měly jsme problém složit balón,
což asi hlavně rozhodlo,“ hledala příčiny porážky olomoucká kapitánka
Barbora Gambová. O tři dny později
bylo rychle hotovo, neboť Hanačky
na vlastní palubovce podlehly drtivě

0:3 (-16, -17, -12). A bronz vybojovaly jasně lepší protivnice.
„Strašně těžko se mi to hodnotí,
protože jestli se za nějaké utkání této
sezony jako trenér stydím, tak je to
právě tohle poslední. Navíc když jeho
průběh, výsledek i náš výkon neodpovídaly tomu, na co tento kádr má.
Odhodlání hráček bohužel zůstalo
v šatně, a když navíc přišlo rychlé zranění naší největší bojovnice Zuzy Šepeľové, nenašel se nikdo, kdo by to na
hřišti vzal na sebe. Chyběla energie,
nadšení i nasazení, k tomu jsme měli
velké problémy na přihrávce. Z toho
všeho pramenila naše až příliš hladká
porážka,“ lamentoval rozčarovaný trenér úpéčka Martin Hroch.
„Pořád nás ještě moc mrzí ztracené
semifinále, ale máme medaili a jsme
za ni šťastní. Holkám za to gratuluji.
Dnes jsme zvládli nervózní začátek
zápasu a byli v něm o něco lepší.
Domácí pak už asi nenašli morál a já
jsem rád za výhru ve třech setech
i konečné třetí místo v extralize,“
hodnotil nepoměrně spokojenější
kouč Dukly Liberec.
(son)

„Proti KP je to pro mě emočně náročné,
hlavní je úspěch našeho týmu,“
říká Karin Šunderlíková po triumfu v Brně
BRNO Nejlepší hráčkou úvodního souboje finálové série vrcholící
extraligové soutěže byla vyhlášena prostějovská univerzálka Karin
Šunderlíková. Na reprezentantku Slovenska je logicky upřena velká pozornost, neboť předchozí dvě sezóny strávila v Králově Poli
a teď proti němu stojí v bitvách o mistrovský titul jako opora VK.
„Po mém příchodu do Prostějova jsme
se nějakou dobu potřebovaly sehrávat,
což se postupně dařilo a tím jsme se
pro Večerník
zlepšovaly. V play-off už hrajeme kvalitní
a velmi kolektivní volejbal, což je na hřišMarek
ti znát. Taky dnes jsme odvedly hodně
SONNEVEND
dobrý výkon a za první finálové vítězství
yy Čím to, že se vám už v semifinále jsme samozřejmě rády. Ale zdaleka to
i teď ve finále povedlo vyhrát první není konec, naopak série teprve začala.
duel venku?
A čekají nás další těžké zápasy.“

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

yy Dokážete vysvětlit opakované triumfy na palubovkách protivníků ve
vyřazovací fázi?
„Pokud budu mluvit za sebe, tak mně se
hraje lépe asi venku, protože doma cítím
přece jen větší tlak, že by se mělo vyhrát.
Nezklamat plnou halu našich fanoušků,
potvrdit výhodu domácího prostředí.
Tohle na cizích hřištích odpadá, výkon je
pak uvolněnější.“
yy Nakolik střetnutí ovlivnilo brzké
zranění Simony Jelínkové?
„V první řadě chci Simě popřát co nejrychlejší uzdravení a říct, že je mi jejího
zranění moc líto. Je to skvělá holka, šlo
o hodně nepříjemný moment hned zpo-

čátku utkání. Pro Brno byla její ztráta dost
nepříjemná, a jestli bude chybět i dál, což
tak bohužel vypadalo, znamená to oslabení soupeře. My se však musíme soustředit hlavně samy na sebe, na své vlastní
výkony. Dneska jsme to ustály i díky
dobré přihrávce proti hodně nebezpečnému servisu Králova Pole. A dál? Pokud
všechno zvládneme v hlavách, máme
velkou šanci uspět.“
yy Nakolik je vzájemná série s KP pro
vás osobně náročná vzhledem k dřívějšímu angažmá v jihomoravském
klubu?
„Na jednu stranu jsem velmi ráda, že se
do finále společně s námi dostalo právě

Lucie Zapletalová: „Nabídku hostovat
za extraligové juniorky VK Prostějov
jsem ráda vzala všemi deseti“

.WEKG <CRNGVCNQX¾ JQUVWLG \C LWPKQTM[
8-2TQUV÷LQX
(QVQ#NGw0QX¾M

PROSTĚJOV Volejbalový klub VK Prostějov začíná rozvíjet užší spolupráci s Volejbalovou akademií mládeže Olomouc. V rámci této nové
kooperace posílil extraligový tým juniorek vékáčka už v zimě příchod
velmi talentované Lucie Zapletalové (na snímku). Jde o teprve patnáctiletou dceru bývalého reprezentačního nahrávače a v současnosti
majitele olomoucké VAM Petra Zapletala. Jeho ratolest pomáhá prostějovskému výběru U20 k přímé záchraně v nejvyšší tuzemské soutěži.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Kdy jste začala s volejbalem a co
všechno v něm máte za sebou?
„Hrát jsem začala před necelými pěti roky
za VAM Olomouc. Potom jsem přestoupila do Šternberka, protože můj táta vedl
ženy UP Olomouc. Jakmile tam skončil,
vrátila jsem se s ním zpátky do VAM, kde
hraji extraligu kadetek. A vedle toho jsem
šla na hostování do Prostějova, abych si
vyzkoušela i extraligu juniorek.“
yy Bylo ve vašem případě jasné, že se po
vzoru tatínka vrhnete právě na volejbal?
„Právě že vůbec ne. Od dětství jsem
se šest let věnovala tanci a velmi mě to
bavilo, ale zároveň jsem pořád rostla, až

jsem byla na tančení moc velká. Proto
jsem toho musela nechat a hledala, co
dál. Zvítězil volejbal, který mě rychle
chytil a taky mě hodně baví i naplňuje.“
yy Táta vás tedy do svého osudového sportu nijak netlačil?
„Vůbec. Ale samozřejmě byl rád, že
jsem se pro volejbal rozhodla. (smích)
A maximálně mě v něm podporuje.“
yy Jak se zrodil váš příchod do VK
Prostějov?
„V zimě jsem byla s reprezentací kadetek na kvalifikaci o mistrovství Evropy
a po ní mě kontaktoval trenér prostějovských juniorek pan Sklenář, jestli bych
za ně nechtěla hostovat. Což mi přišlo
jako výborná příležitost se už teď někam
dál posouvat, proto jsem tuto nabídku
vzala všemi deseti.“
yy Bylo náročné naskočit uprostřed
sezóny do úplně nového týmu?
„Měla jsem trochu obavy, jak mě

vezmou mezi sebe nové spoluhráčky.
Ale proběhlo to úplně v pohodě, holky tady v Prostějově jsou super a se
začleněním do kolektivu nebyl žádný
problém. Na první turnaj jsem jela s vědomím, že si ještě moc nezahraju a spíš
se budu rozkoukávat, zvykat si. Od dalšího kola už jsem pak naskakovala do
zápasů víc, hrávám docela pravidelně
a jsem spokojená.“
yy Kolik tréninků týdně s VK stíháte?
„Dost záleží na škole i na tom, jak mě sem
stíhají vozit mamka nebo taťka. Když jde
všechno dobře, tak zvládám v Prostějově
dva nebo i tři tréninky za týden.“
yy Budete tu pokračovat i v příštím
ročníku?
„To asi nezáleží úplně na mně, rozhodne
domluva mezi mým otcem a prostějovskými trenéry. Já bych tady ale moc ráda
pokračovala, v Prostějově se mi líbí.“
yy Jak dlouho už patříte do mládežnických reprezentací ČR?
„Přibližně tři roky. Stihla jsem už dvě
kvalifikace mistrovství Evropy, a teď
máme před sebou evropský šampionát kadetek letos v červenci. Právě zde
v Prostějově a v Hradci Králové. Moc
ráda bych se dostala do konečné nominace českého družstva, start na vrchol-

né akci v domácím prostředí je můj cíl.“
yy Prozradíte své další volejbalové
plány do budoucna?
„Hlavně bych byla ráda, aby mě volejbal co nejdéle bavil tak moc jako teď.
A obecně to v něm chci dotáhnout co
nejvýš, pořád se zlepšovat a dosáhnout
nějakých pěkných úspěchů. Uvidíme,
co život přinese.“ (směje se)
yy Je těžší, nebo naopak snadnější
být dcerou slavného otce v daném
sportovním odvětví?
„Ze začátku to pro mě nebylo někdy příjemné tím, že si někteří lidé třeba mysleli, že ve
volejbale dostávám všechno automaticky
a takzvaně zadarmo. Ale postupem času, jak
jsem se zlepšovala, tohle utichlo díky tomu,
že každý vidí, co už umím. Právě taťkovi
nejvíc vděčím za své zlepšování, dává mi
spoustu cenných rad, a navíc funguje jako
můj osobní trenér. Tahle společná práce mě
hodně posunula dopředu. Jen když jsem
součástí týmu, který táta vede, je to někdy
mezi námi trochu složitější.“ (se smíchem)
yy A aktuální cíl pro závěrečné kolo
extraligy juniorek?
„Co nejlépe zvládnout poslední turnaj
soutěže v domácím prostředí a vybojovat přímou záchranu bez nutnosti jít do
kvalifikace o udržení.“

-CTKPiWPFGTNÊMQX¾RąGX\CNCEGPWLCMQPGLNGRwÊJT¾éMCRTXPÊJQHKP¾NQXÆJQWVM¾PÊ
X$TP÷
Foto: Marek Sonnevend

Brno, kde jsem strávila dva roky, znám
zdejší hráčky a vím, že jsou to super baby.
Na stranu druhou je pro mě tato situace
tím víc náročnější, abych zvládala, že
bojuji proti kamarádkám. Jsou to velké
emoce, z mého pohledu nijak lehká

situace. Ale hlavní je teď pochopitelně
můj současný tým, aby se nám jako Prostějovu maximálně dařilo. Proto se od jiných myšlenek i pocitů musím co nejvíc
oprostit a hrát dobře. S holkama chceme
získat titul!“

-CFGVM[8-UMQPéKN[
XGZVTCNK\G7VąKP¾EVÆ
HRADEC KRÁLOVÉ, PROSTĚJOV Ani jeden set nezískaly mládežnické volejbalistky VK Prostějov
věkové kategorie U17 v turnaji závěrečného 6. kola dlouhodobé části extraligy kadetek ČR 2021/22. V hodně
nekompletní sestavě tak uzavíraly
tabulku skupiny C v Hradci Králové.
A v konečném pořadí soutěže obsadily třináctou příčku.
Už do dřívější předehrávky, kterou bylo
domácí derby s Přerovem v hale Národního sportovního centra PV, šly Hanačky citelně oslabené bez řady klíčových
tahounek. Podlehly jasně 0:3 (-17, -22,
-16) – a podobná situace následně panovala i během zbývajících duelů posledního dějství na východě Čech.
„Některé holky jsme raději šetřili ze
zdravotních důvodů, neboť pravidelně
nastupují také za náš juniorský tým, jenž
týden nato čekaly rozhodující boje o přímou záchranu v extralize U20. Nechtěli
jsme riskovat citelnou ztrátu hráčských
opor, proto dostala šanci děvčata širšího

kádru,“ vysvětlil šéftrenér mládeže ve
vékáčku a kouč prostějovských kadetek
Aleš Novák.
Jeho svěřenkyně tak v Hradci postupně
nestačily na Frýdek-Místek 0:3 (-21,
-17, -18), na Kralupy 0:3 (-23, -15, -18)
ani na domácí celek 0:3 (-18, -19, -20).
„Některé sety byly hodně vyrovnané, ale
nezvládali jsme koncovky. I přes porážky
nasbíraly především mladší holky cenné
zkušenosti do příštího ročníku,“ zmínil
Novák. A konečná třináctá pozice v aktuální sezóně? „Umístění mohlo být určitě
o něco lepší, na druhou stranu jsme při
výrazném zužování nejvyšší soutěže splnili hlavní cíl, tedy udržet ji bez nutnosti
jít do rozhodující kvalifikace,“ zdůraznil
Novák.
Prvních šest družstev tabulky postoupilo do závěrečného turnaje Final Six
o medaile. Posledních pět týmů tabulky
přímo sestoupilo do 1. ligy. Celky na 15.
a 14. místě absolvují kvalifikaci o záchranu se dvěma nejlepšími prvoligovými
kolektivy.
(son)

':64#.+)#-#&'6'-è4
Turnaj 6. kola skupiny C (Hradec Králové) – celkové pořadí:
1. Hradec Králové 9, 2. Frýdek-Místek 9, 3. Přerov 6, 4. Kralupy 6,
5. VK Prostějov 0.
Konečné pořadí soutěže po základní části: Liberec 117, 2. Olymp
Praha 105, 3. Chodov 99, 4. Ostrava 98, 5. Brno 92, 6. SVCB 90, 7.
České Budějovice 82, 8. Hradec Králové 77, 9. Frýdek-Místek 76, 10.
Olymp Praha B 64, 11. Přerov 62, 12. Havlíčkův Brod 58, 13. VK Prostějov 54, 14. Střešovice 50, 15. Kralupy 35, 16. Šternberk 34, 17. Plzeň
27, 18. Orion Praha 21, 19. VAM Olomouc 12, 20. Mikulova Praha 7.

*<'0

47

25. dubna 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

Kosteleckým házenkářům se nedařilo
Svěřenci kouče Ševčíka hladce podlehli druhé Kuřimi

KOSTELEC NA HANÉ Teprve podruhé v probíhající sezóně 2. ligy
mužů JM 2021/2022 prohráli házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK na vlastním hřišti. Na podzim vůbec nestačili bohunickým suverénům, včera dopoledne ve 20. kole soutěže padli také dost
jasně se silným celkem SK Kuřim poměrem 25:30 (11:14). Místo
atakování medailových pozic tak budou mít ještě co dělat, aby
uhájili aspoň páté místo v konečném pořadí.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Začátek nedělního střetnutí nebyl ze
strany Hanáků vůbec špatný. Hlavně
obrana jim fungovala, nebezpečnému protivníkovi nedovolili často
skórovat a tahali se s ním gól za gól.
Chvíli těsně vedli, chvíli těsně prohrávali, mezi tím panoval nerozhodný stav.
Velký zlom nastal od 20. minuty.
Zatímco hosté dál drželi kvalitní defenzivu a přitom se útočně víc rozjeli, domácí se směrem dopředu stále

trápili. Dělali hodně technických
chyb, tím zbytečně ztráceli míče, navíc v zakončení opakovaně troskotali na zákrocích brankáře Pokorného.
K tomu ještě polevili i vzadu, tohle
vše dohromady zapříčinilo obrat
z 8:7 na 10:14.
Na přelomu obou poločasů se borcům HK povedlo snížit (12:14), ale
místo tradičního pozvednutí výkonu po změně stran následoval ještě
větší herní propad. Dokonce i štěstí
viditelně přálo SK, neboť rány jeho
plejerů procházely do kasy mnohokrát s pořádnou dávkou kliky. Kdežto pokusy Sokola opětovně práskaly
do tyčí a odražené balóny pravidelně
sbírali Jihomoravané.
Jejich razantně rychlý trhák na 14:22
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6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFHNavrátil, Mayer –
V. Prášil 2, Lakomý, Bílek 4, Popelka 2, Smékal
4, Dostál 4, Podhrázský 4, Knápek 2/1, Klimeš,
-2ãþiGDO0*UHSO22ãþiGDO7UHQpĜL
'DYLGâHYþtND-DQâHYþtN
1HMYtFHEUDQHN.XĝLPL Kudla 8, Mikel 7, Hirš
4, Chýlek 4/3.
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Pozápasové hodnocení trenérù
David ŠEVÈÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Samozřejmě každý nerad prohrává, i my. Proto porážka doma chutná hořce. Kuřimi
dnes spadlo do brány kdeco, zatímco my jsme se vytrápili na gólmanovi, který podle mého
názoru není lepší než ti naši. Ale my jsme ho střelami často trefovali, nebo pálili do tyčí,
skoro všechny odražené balóny sbírali hosté. Je však nutné přiznat, že oni trpělivě šli za
vítězstvím. A jak se říká, štěstí přeje připraveným a těm, kteří za ním víc jdou. Přitom
nemám pocit, že by kluci nechtěli či nebojovali, ale dneska nám to prostě vůbec nešlo. Čehož
kvalitní soupeř, jenž ne náhodou drží druhé místo v soutěži, dobře využil a zaslouženě
zvítězil. Chtěli jsme ho porazit, nepodařilo se. Teď se musíme poučit z vlastních chyb, zlepšit
obranu i především zakončení, které jsme tentokrát měli špatné. A příště zase v domácím
prostředí zdolat béčko Majlontu.“

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

,CP5OÆMCN FTWJÚ\RTCXC F¾X¾LGFGP\GUXÚEJéV[ąIÐNčFQUÊV÷-WąKOKPCXÊV÷\
UVXÊ-QUVGNEGVQXwCMPGUVCéKNQ
Foto: Marek Sonnevend

v 38. minutě byl rozhodující, Kostelečtí se v téhle fázi duelu vyloženě
trápili. Manko posléze narostlo až na
hrozivý devítigólový rozdíl (17:26,
19:28) a navzdory přetrvávající snaze něco s výsledkem udělat bylo zřejmé, že tohle už nepůjde zachránit.
Čas se krátil, a byť Ševčíkovi svěřenci
sedm minut před závěrečným klaksonem dotáhli na 22:28, kuřimské
mužstvo tažené dvojicí Kudla (8) +

Mikel (7) si zbytek mače bez větších
problémů pohlídalo. Znovu zvýšilo
(22:30) a teprve z protiútoků v úplné koncovce dovolilo hákáčku zkorigovat na trochu přijatelnější rezultát
25:30.
Reparát bude hanácká parta skládat v neděli 1. května od 10.30 hodin, kdy v Městské sportovní hale
Kostelce přivítá šesté SHC Maloměřice Brno B.

„Rozhodl výpadek okolo přestávky,“ 90DORPěőLFtFKSURVWěMRYVNì6RNRO,,

YHGODOHSDNQHPěOåDQFL

posteskl si kostelecký
Roman Bílek

KOSTELEC NA HANÉ Z mateřského HCB Karviná už druhým
rokem hostuje v druholigovém
mužstvu kosteleckých házenkářů
mladý jednadvacetiletý pivot Roman Bílek (na snímku). V zápasovém hitu proti Kuřimi odvedl jeden ze svých nejlepších výkonů za
HK, ovšem výsledkově to nebylo
nic platné.

Marek SONNEVEND
yy Dal jste čtyři branky, nejvíc
v téhle sezóně. Těší vás to vůbec
vzhledem k porážce?
„Naše týmová hra mohla být určitě lepší, ale se svým vlastním výkonem jsem docela spokojený. Byl
jeden z mých nejlepších v kosteleckém dresu. Už na podzim jsem

dostával dost prostoru, teď na jaře
zase. Jen škoda, že jsme tentokrát
prohráli.“
yy Úvod střetnutí byl vyrovnaný.
Co se od stavu 8:7 ve dvacáté minutě stalo?
„To úplně nevím, každopádně jsme
po solidním začátku měli na konci
prvního poločasu výpadek a to nás
dost rozhodilo. Obrana byla celé
utkání docela dobrá, spíš v útoku
jsme se trápili. Netrefovali střely,
nedávali vyložené šance. Proto nám
soupeř před přestávkou a po ní hodně utekl, což bylo rozhodující.“
yy Projevila se síla v tabulce druhé Kuřimi?
„Na podzim jsme ji venku porazili
i v oslabené sestavě. Proto si myslím,
že kvalitu na její zdolání doma určitě
máme, ale tento zápas se nám bohužel nepodařil.“

Foto: Marek Sonevend

yy Jak hodnotíte pomalu končící
sezónu TJ Sokol?
„Je solidní, i když jsme na tom mohli
být v tabulce podle mě ještě lépe, než
kde se nacházíme teď. Zbývají dva
zápasy, nejlepší by bylo oba vyhrát
a zůstat pátí, nebo se ještě posunout
na čtvrté místo.“

1É3/$67 1$ %2/$9e =$'.<

.837(129,1< =$ '9ą 3ą7.<
1$ &(/ë 52. $ $æ '2 '208

více se
dozvíte
na str.
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-AKCE PRODLOUŽENA DO KONCE DUBNA-

MALOMĚŘICE, PROSTĚJOV
Třemi venkovními duely za sebou
končí házenkáři Sokola II Prostějov aktuální ročník 2. ligy mužů
JM. První díl z tohoto trojboje
absolvovali v sobotu po poledni
na půdě celku SHC Maloměřice
Brno B, který se během jarní části výkonnostně dost zlepšil. Což
ve vzájemném střetnutí potvrdil, když triumfoval jasně 38:26
(18:15).
Začátek ale patřil Hanákům, kteří
využívali pomalejšího rozjezdu protivníka. V úvodní desetiminutovce
neustále vedli o dva góly, ještě ve 13.
naposledy strhli skóre na svou stranu. Potom domácí čtyřbrankovou
šňůrou otočili ze 7:8 na 11:8 – a od
té doby už převahu nepustili.
Přesto byl průběh zahajovacího poločasu dál poměrně vyrovnaný. Za
hosty se střelecky dařilo dvěma Vojtěchům Pospíšilovi (dohromady 9
tref) a Mickovi (7), hlavně díky nic
zůstával stav při oboustranně průchozích obranách jen těsný. Půldruhé minuty před přestávkou „dvojka“
dotáhla na 16:15, načež přišel definitivní zlom zápasu.
Jihomoravané přidali takzvaně
do šatny dva přesné zásahy, hned
po změně stran nedali Jiří Kosina
s Davidem Jurečkou dvě sedmičky.
A soupeř pokračoval v náporu nejprve trhákem na 22:15, posléze dalším
odskočením (z 23:17 na 26:17).

(JMA=<GJQµM@KM@ß/NFJIàDG<
(JMA=<GJQµM@KM@ß/
NFJIàDG<
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Ani tak Prostějované nepřestávali
bojovat (28:21), leč herní kvalita
evidentně byla vyšší na straně brněnského souboru. Ten s mnohem
početnějším kádrem stupňoval tempo, zatímco tradičně nekompletnímu Sokolu II docházely síly. Tudíž
v závěrečné čtvrthodině maloměřická rezerva zvyšovala svůj náskok
(31:21, 36:23) a nakonec dospěla
k suverénnímu vítězství 38:26.
„V sestavě, kde nám nejvíc chyběli
mladí kluci na hostování z dorostenecké extraligy v čele s Davidem
Flajsarem a zkušený Pavel Šestořád
na pivotu, by byl náš bodový zisk
asi zázrakem. Sice jsme zpočátku
vedli, protože soupeři to moc nešlo
a hledal se, byla to taková šavlovačka. Ale béčko Majlontu se postupně zlepšovalo, vývoj utkání otočilo,“
hodnotil prostějovský kouč Tomáš
Černíček.

„S pouhými třemi spojkami a naopak sedmi křídly nám chyběly možnosti prostřídání právě na spojkách.
Navíc jsme v úvodu druhé půle
zahodili rychle za sebou dvě sedmičky, právě tam se definitivně rozhodlo. Domácí utekli na větší rozdíl
a zbytek zápasu měli pod kontrolou.
Klukům nemůžu vytknout, že by
se nesnažili či nebojovali, dařilo se
Vojtovi Pospíšilovi, Vojtovi Mickovi
i mladému Honzovi Růžičkovi. Ovšem na víc jsme reálně neměli,“ uznal
Černíček.
Jeho tým tak zůstává pevně přikován na předposlední příčce tabulky. „Nastoupíme ještě u třetího Velkého Meziříčí a na hřišti suverénně
vedoucích Bohunic, v obou případech to bude velice těžké. A můžeme jen věřit, že z jedenáctého místa
se tentokrát nebude sestupovat do
regionální ligy,“ doufá trenér. (son)

I<*02Q(POI½%Jü@n@NOµ
Na umístění se podílela pětice z SK RG Prostějov
KUTNÁ HORA, PROSTĚJOV
Česká republika byla dějištěm mistrovství světa U19 v korfbalu 2022.
Do Kutné Hory se sjelo třináct
nejlepších zemí celé planety v tomto smíšeném kolektivním sportu
včetně domácího výběru ČR, z jehož čtrnáctičlenné hráčské nominace tvořili více než třetinu členové
a členky oddílu SK RG Prostějov.
Konkrétně to byli Adéla Zikmundová, Vendula Bartošová, František Valenta, David Novák a Roman Lisický.
V základní skupině mladí Češi smetli

Slovensko 21:3 (skórovali třikrát Bartošová a jednou Zikmundová, Novák
i Lisický) a podlehli Taiwanu 7:14 (Bartošová 1), což je ve čtvrtfinále poslalo na
největšího favorita Nizozemsko.
Proti extrémně silnému Holandsku
to logicky bylo bez šance, při drtivé
porážce 7:37 se jednou trefili Zikmundová s Lisickým. Následně ve střetnutí o 5. až 8. příčku se povedlo zdolat
nebezpečnou Anglii 13:7 (Bartošová
1), tudíž na závěr třídenního turnaje
nastoupilo naše národní družstvo do
zápasu o 5. pozici. A prohrálo v něm

s Portugalskem těsně 15:17, to znamenalo šesté místo v konečném pořadí
šampionátu.
Dle očekávání triumfovalo Nizozemsko, stříbro získala Belgie (finále dopadlo jasně 25:13) a bronz vybojoval
Taiwan po suverénním vítězství 33:9
nad čtvrtým Německem. „Všem pěti
děvčatům i chlapcům, kteří byli součástí české reprezentace na vrcholné
mezinárodní akci, děkujeme za to, jak
výborně zastupovali náš klub,“ zdůraznil předseda SK RG Prostějov Jan
Mynařík.
(son)

*T¾éUM¾R÷VKEG\5-4)2TQUV÷LQXD[NCUQWé¾UVÊTGRTG\GPVCEGè4PCMQTHDCNQXÆO/57X-WVPÆ*QąG Foto: Facebook
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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PROSTĚJOV Na nedostatek zkušeností s mužským basketbalem a taktickou nevyzrálost doplatili v první lize basketbalisté BCM Orli Prostějov, kteří v tabulce obsadili
konečné šestnácté místo. Hodně mladý tým druhou nejvyšší soutěž rozhodně oživil
a jejich zápasy bavily. Tým se však přesvědčil, že se nedá pravidelně vyhrávat jen vysokým tempem a v řadě případů také snahou o co nejrychlejší zakončení. „Je to všechno
o zkušenostech. Řada kluků se stále basket učí,“ uznává trenér Michal Pešta.
Několikrát Orli přišli o vítězství v koncovce, když nedokázali takticky uhrát koncovku, jindy jim v poslední čtvrtině došla energie. S větším počtem zkušených hráčů by se to zřejmě nestalo. Ostřílené harcovníky ale zastupoval pouze Petr Dokoupil. „Chtěli jsme mít
v týmu tři zkušené, nepodařilo se nám je získat. Mohli jsme skončit lépe. Na druhou stranu se kluci obehráli a už příští sezóna může být lepší,“ říká předseda Orlů Michal Müller.
Tahounem byl především Erik Klepač, který přitom vzhledem ke svému angažmá v BK
Redstone Olomoucko s Orly často netrénoval. S více než osmnácti body na zápasy byl
přesto nejlepším střelcem a bez jeho příspěvku by měl možná obavy o udržení soutěže. „Hodně nám pomohl, některé vítězné zápasy bychom bez něj prohráli,“ cení si přístupu křídelník Petr Dokoupil.„V mých mladých letech se říkalo, že hráč z nejvyšší soutěže musí dávat v první lize každý zápas dvacet bodů. To Erik plnil,“ dodal Dokoupil.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
Bez nervů a emocí dohráli prvoligový
ročník ve skupině od 13. po 20. místo
basketbalisté Prostějova. Ve velkém
předstihu si vypracovali dostatečný
náskok na barážové pozice a v konečném účtování obsadili šestnáctou
příčku.
Chybìjící zkušenosti
nenahradilo ani
velké nasazení

poloviny listopadu, kdy jsme vyhráli
jediné z pěti utkání a prohráli zápasy
s přímými konkurenty o postup do
střední skupiny,“ ohlédl se za soutěžním ročníkem trenér Orlů Michal Pešta. „Špatnou sérii zahájila domácí porážka s Brnem o čtyřiačtyřicet bodů.
V poločase jsme přitom vedli. To byl
nejhorší výkon v sezóně,“ vypíchl největší zklamání Pešta.
Nakonec mladí Orli obsadili
sedmou příčku, první nepostupovou.Pouzekvůlihoršímvzájemným
zápasům se šestou Olomoucí. Jediný bod je dělil od pátých Pardubic.

„Právě s těmito soupeři jsme v základní části neuhráli ani jedno vítězství, to rozhodlo. Hned ve třech
případech jsme přitom měli výhru
na dosah. Stačilo málo a všechno
mohlo být jinak,“ připomněl některé
zbytečné ztráty Pešta.
Řada basketbalistů absolvovala první
kompletní sezónu mezi muži a většinou dostávali velký prostor. Také
proto lze doufat, že Orli v příštím
soutěžním ročníku dosáhnou na lepší
výsledky. „Uvidíme, jakou složíme sestavu, posunout bychom se ale chtěli,“ nabízí svoji představu trenér Orlů.

/,*$%$6.(7%$/,67µVNXSLQD9ÙFKRG

„Na začátku sezóny jsme měli větší
ambice. Chtěli jsme do lepší skupiny
a pokusit se probojovat do play-off. To
se nám nepodařilo. Z tohoto pohledu
je umístění zklamáním,“ ohlíží se za
prvoligovým ročníkem trenér Orlů
Michal Pešta. „Důvodů je více. Řadu
zápasů, především na začátku sezóny,
ovlivnil covid. K tomu jsme měli problémy se složením týmu. Často jsme
kvůli malému počtu hráčů nemohli ani
pořádně trénovat,“ posteskl si trenér.
V základní části byli Hanáci dlouho
ve hře o postup do skupiny hrající
o 7. až 12. místo. „Střídali jsme lepší
a horší výkony. Rozjezd se úplně nepovedl, po šestém kole jsme přesto měli
tři výhry. Rozhodující byl měsíc od
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Po přestěhování BK Olomoucko do
krajského města se první liga stala
nejvyšší basketbalovou soutěží hranou v Prostějově. Dříve především
mládežnický výběr Orlů, spoléhající
se na výraznou pomoc hráčů širšího
kádru elitního výběru z Kooperativa NBL, se musel rychle adaptovat
na nové podmínky. V některých zápasech doplatil na nedostatek zkušeností mladých hráčů, kteří často
věkem patřili do juniorského výběru
a hráli současně také extraligu U19.
Mladý výběr druhou nejvyšší soutěž
oživil snahou o rychlý a přímočarý
basketbal s rychlým zakončením.
Navázal na hru z dorosteneckých
a juniorských soutěží, u mužů to
výrazný výsledek nepřineslo. Nadějní hráči si zatím neosvojili umění
měnit rytmus zápasů, využívat pra-

videlně celý čas na útok ve chvílích,
kdy je to výhodné. Taktické nedostatky je připravily o úspěch v několika dobře rozehraných utkáních
a lepší pozici v tabulce po základní
části soutěže.
Od bojů o postup do vyřazovací části přesto Orly dělilo jediné vítězství.
V domácím duelu s Novým Jičínem
stačilo ubránit poslední střelu Bujnocha. S Pardubicemi zase udržet
nadějný náskok před začátkem poslední čtvrtiny. Nepodařilo se a nabyté zkušenosti byly zaplacené. Už
příští sezóna ukáže, jestli je tým využije.
Před lety basketbalisté používali slogan ‚Prostějovští Orli míří vysoko‘. Ti
noví se zatím pouze vyklubali z hnízda. Ale za čas můžou naplno roztáhnout svá křídla.
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orli v posledních roènících 1. ligy

.OHSvÉPYÙVOHGNÕP
chybìla síla pod košem

Ztrátu na minimálně šestou příčku
východní skupiny tedy hráči Prostějova v závěru základní části nedohnali
a nepodařil se ani útok na konečnou
třináctou příčku. „V nadstavbě jsme
měli trošku problém s motivací, protože
záchrana byla jistá,“ přiznal menší koncentraci při zápasech kouč Orlů.
Sestavu během celé sezóny průběžně
kosily zdravotní problémy, největší komplikací byl přesto nedostatek pivotů. Přes
dvacet zápasů odehrál pouze Radim
Havel.LukášSychradíkydisciplinárnímu trestu a dočasnému vyřazení z kádru stihl jedenáct utkání. Předpoklá-
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daný tahoun Viktor Vašát těsně před
začátkem sezóny odmítl v Prostějově
hrát. „To byla velká rána. Osobně mě jeho
rozhodnutí hodně zklamalo. Počítali jsme
s ním do základní rotace, měl ukázat, že je
kvalitním hráčem. Ta mezera se během sezóny nedokázala zaplnit, protože pivotů je
prostě málo,“ konstatoval Pešta.
Proti silným soupeřům přitom hráči Prostějova ukázali svoji kvalitu. Nový Jičín, který šel do play-off ze čtvrté pozice jednou
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porazili, podruhé prohráli o jediný bod.
Vítězství si připsali také ve střetnutí proti
Snakes Ostrava, týmu, který také postoupil do vyřazovací části ze šestého místa.
„Náš tým rozhodně nebyl špatný, klíčové souboje jsme ale neustáli. Někdy
jsme nebyli kompletní, jindy se ukázalo,
že máme hodně mladý tým a doplatili
jsme na nedostatek zkušeností. Kluci ale
ukázali zlepšení, i tato sezóna jim v další
kariéře určitě pomůže,“ míní Pešta.
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Záchrana byla bez problémů, play-off daleko

PROSTĚJOV Na několika židlích
najednou seděl v průběhu sezóny
Michal Pešta, trenér prvního výběru BCM Orli Prostějov. Kromě
toho dovedl v záchraně v extralize
juniory do 19 let a o to samé se stále ještě snaží s kadety. Navíc v pozici šéftrenéra pracuje na rozvoji
celého klubu napříč všemi kategoriemi. „Je to práce, která mě baví.
Někdy toho bylo opravdu hodně
a člověk pak cítí únavu. Těžší sezónu jsem zatím nezažil,“ ohlíží se
Michal Pešta.

Ladislav VALNÝ
yyV čem byla sezóna nejtěžší?
„Je těžké vybrat věc, která nám nejvíce soutěžní ročník zkomplikovala.
Potkaly nás snad všechny nepříjemnosti, na které si člověk vzpomene.
Jako téměř všechny ostatní kluby
jsme se museli vypořádat s covidem.
Některé zápasy se odložily, některým
hráčům po nemoci chvíli trvalo, než
se dostali do kondice. Neprospěly
nám ani některé odchody z kádru,
velkým problémem byla zranění. To
všechno mělo vliv na výsledky.“

yy Zdravotních komplikací bylo
opravdu hodně. Zažil jste někdy podobný lazaret?
„To si asi nevzpomenu. Ten počet zraněných a nemocných byl až neuvěřitelný.
Kompletní jsme nebyli ani jednou. Možná tak dvakrát jsme si na tréninku mohli
zahrát pět na pět. (hořce se pousměje) Nejhorší bylo, že ty problémy neměly konce.
Když se někdo vrátil, jiný prakticky okamžitě vypadl. Na to se nemůžete připravit. Jen čekáte, kolik hráčů přijde na trénink a počítáte ztráty... Nejhorší bylo, že
část prvoligové sestavy hrála i juniorskou
extraligu. Soupisky pro jednotlivé zápasy
se podle toho musely upravovat. Někdy
to byl docela problém složit oba kádry.“
yy Zmínil jste některé odchody. Který bolel nejvíce?
„Před začátkem sezóny jsme měli představu, co a s kým chceme hrát. Těsně
před startem se to rozbilo, když se Viktor
Vašát rozhodl, že v Prostějově nechce
hrát. Měl to být pivot základní sestavy.
Získat odpovídající náhradu prakticky
nešlo, protože podkošových hráčů je
prostě málo. Centimetry nám pak chyběly celý rok. Museli jsme hrát v menší
sestavě, což byl problém.“
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yyMenší sestava je zase pohyblivější.
Upravovali jsme z tohoto důvodu herní styl Orlů?
„Museli jsme se přizpůsobit. Na pivotu
občas vypomáhala křídla, především
jsme se ale ještě více snažili o rychlý basketbal. Takový, aby se obrany soupeřů
nestačily srovnat. Mladé sestavě to vyhovovalo.“
yy Někdy se ale zdálo, že útoky byly
zakončené zbrkle. Rychlé střely
bez přípravy poměrně často míjely
obroučku…
„Tomu se při snaze o rychlý basketbal
nevyhnete. Pro řadu hráčů to byla první
opravdová sezóna v mužské kategorii.
Stále se učí, potřebují získat odpovídající zkušenosti. I za cenu chyb. Jinak se
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nezlepší. Teď bude záležet na tom, jak si
všechno srovnají v hlavě a poučí se z některých neúspěchů.“
yy Dokážete odhadnout, kolik hráčů z prostějovské sestavy se jednou
může dostat třeba do Kooperativa
NBL?
„Jedna věc je potenciál a herní dovednosti, druhá chuť na sobě neustále pracovat
a posouvat svoji výkonost. Talentu bylo
v týmu dost, to ale samo o sobě nestačí.
Řada kluků může mít před sebou zajímavou budoucnost, záleží jen na nich,
jak s touto možností naloží.“

