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KOSTELEC NA HANÉ Rodinná tragédie, která nemá v celém regionu obdoby!
Hned k trojnásobné vraždě došlo uplynulý pátek 29. dubna v ulici Přemyslovka
v Kostelci na Hané. Zřejmě psychicky nemocného muže popadl amok a uvnitř
domu údajně mačetou pozabíjel bratra a sestru. Na ulici pak stejným způsobem
usmrtil i svého otce. Na místě činu jej zadrželi policisté, dle některých měl být při
zásahu postřelen. Z početné rodiny kromě útočníka přežila jediná dcera, která
byla v tu dobu naštěstí ve škole. Podle místních se jeho
bratr před časem oběsil, jeho maminka pak zhruba před ČTĚTE NA
STRANĚ 13
třemi lety po vážné nemoci zemřela.
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Vandal svùj èin napravil
Prostějov (mik) – Někdy se v našem
bezprostředním okolí stávají věci, nad
kterými můžeme nevěřícně kroutit
hlavami. Večerník v pondělí večer
pozoroval viditelně opilého mladíka,
který v Plumlovské ulici stál delší dobu
u jednoho z odpadkových košů. Tak
dlouho na něj nepřítomným pohledem zíral, až ho to asi přestalo bavit, koš
vytrhl ze železného úchytu a mrštil jím
na zem. Co na takové chování říct? Asi
nic, opravdu šlo jen kroutit hlavou. Naštěstí stál blízko jiný mladý muž, který
vandala vzal za ramena, vrátil ho zpět
na místo činu a společně pak odpadkový koš nasadili zpět na místo. Nikdo
jiný z přítomných svědků, včetně Večerníku, tak zasahovat nemusel.

Stará bolest mìsta
Prostějov (mik) – Také v prostějovském regionu konečně začalo více pršet,
ovšem ne všichni mají z potřebné vláhy
z nebe radost. S kritikou už tolik kritizovaných autobusových zastávek v Prostějově se na redakci obrátil Pavel Dostál.
„Vracel jsem se z práce a šel na autobus
na Vápenici. Začalo hustě pršet. Říkám
si, schovám se na zastávce. Ale copak
to jde uchránit se před deštěm v takové
jen zpola zasklené kadibudce? Byl jsem
promočený stejně, jako kdybych stál
přímo na dešti! Fakt by mě zajímalo,
kdo takové zmetky zastávky vymyslel,“
láteřil Pavel Dostál. Jo, zlaté socialistické
zděné zastávky, nu což?
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Čarodějnice ovládly region. Pálení
čarodějnic večer či v noci před prvním
májem je starodávný zvyk, který se dědí
z pokolení na pokolení. V sobotu tato
tradice zcela ovládla společenské a kulturní dění v celém prostějovském regionu. A navíc potěšila účast tisíců návštěvníků, kteří tleskali čarodějnicím v ohni.
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Radní dostali strach? Obrovským
překvapením skončilo úterní mimořádné zasedání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova. K očekávanému schválení V. změny územního plánu nakonec nedošlo. Radní
přehodnotili své záměry a po dohodě
s opozičními zastupiteli jednání o změnách v Prostějově nakonec odložili.

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Konec dubna? Pálení čarodějnic. Nebo taky
čarodek… Ke společenskému životu v Česku už neodmyslitelně patří. Jenže není čarodějnice jako čarodějnice. Občas
nějakou potkáme na ulici i mimo přelomu dubna nebo května. Někdo má nějakou ve škole či v práci. Některé můžou vypadat i půvabně, jiné… Raději bez komentáře. Jsou ale i připomínky čarodějnic, jaké byste nečekali. A hlavně tam, kde
byste je opravdu nehledali. Své o tom mohou říct zákazníci
jedné ze samoobsluh v Prostějově. Pokladnu zde totiž střeží čarodějnice! Snad dekorace, snad pomocník pokladní při
střežení prodejny před zloději. Rozhodně ale zajímavost pro
všechny, kteří sem zavítají. Čarodějnice ale zkrátka ke konci
dubna patří. A už se dostaly dokonce i do obchodů…

Agentura

Auto odstavil. Na neurèito
Prostějov (mik) – PV poslední době
nejde o nic mimořádného. Stále více
motoristů není ochotno platit za přemrštěné ceny nafty nebo benzínu.
„Auto už mi stojí dva týdny na sídlišti.
Už ho nepoužívám. Všichni v rodině
teď jezdíme autobusem nebo na kole.
Je to tisíckrát levnější,“ podotkl před
Večerníkem Jiří Zacpal z Prostějova.
A pokud to s cenami pohonných
hmot půjde takto dál, bude mít určitě
další a další následovníky.
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Na seznam chráněných památek přibyla minulý týden další prostějovská
nemovitost. Světe, zboř se... Jak Agentura Hóser přímo z Ministerstva kultury
zjistila, stát vyhlásil chráněnou kulturní památkou Kulturní a společenské
centrum v Prostějově. Jak je to možné?
„No jo, nebývá zvykem, aby se památkou
stala budova postavená teprve v osmdesátých letech minulého století. Jenže pro-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Historie hladu. „Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny,“ konstatoval Budha.
Na začátku týdne uplynulo přesně 105 let od tzv. „hladových bouří“ prostějovských dělníků, které skončily tragédií v podobě střelby do demonstrujícího davu.
Na dlažbě zůstalo 23 mrtvých, z toho bylo deset žen a jeden třináctiletý školák.
•• Úterý ••
Užíval si jako pán, skončil jako otrok. Dluhy dělají z lidí otroky. Své
o tom nepochybně ví i Dalibor Volák, na něhož jsou vedeny exekuce ve
výši 13 milionů korun. Opakovaně trestaný podvodník zvládl ve středním
věku zplodit dítě, o péči či placení alimentů se však už absolutně nestaral.
I kvůli tomu skončil před prostějovským soudem.
•• Středa ••
Krása kolem nás. „Pokud skutečně milujete přírodu, najdete krásu ve všem,“
vystihl francouzský malíř Vincent Van Gogh. Pokud vás nevázaly pracovní
povinnosti, tak jste uprostřed týdne mohli vyrazit do přírody s prostějovským
Ekocentrem Iris. Cílem procházky byla nová naučná stezka vedoucí přírodním
parkem Kladecko.
•• Čtvrtek ••
Linka Paříž – Prostějov. „Bez tebe by mé dnešní city byly jen skořápkou citů
dávných…“ Tyto verše zneuznaného básníka psala po pařížských zdech servírka šířící dobro a optimismus. Film Amélie z Montmartru se stal v roce 2001
senzací, která nadchla diváky po celém světě. Připomenout si toto klasické dílo
jsme mohli v prostějovském kině Metro 70.
•• Pátek ••
Doteky stylu. „Módu si můžete koupit, ale styl, ten musíte mít,“ prohlásila
Coco Chanel. Navzdory mládí se již některým studentům SŠ Designu a módy
podařilo svůj styl najít a své vize zhmotnit. Kdo chtěl, mohl jejich výtvory obdivovat na tradiční přehlídce Doteky módy.
•• Sobota ••
Změna plánu. Jako malé chtějí být dívky vílami nebo princeznami. Roky
jdou a z mnohých se skutečně stanou … čarodějnice! Vypořádat se s babami
po svém bylo možné během oblíbeného pálení čarodějnic, které se konalo
v Plumlově i na mnoha dalších místech regionu.
•• Neděle ••
Lásky čas. Říká se, že mnohem těžší než dostat ženu do postele, je dostat
ji ráno z postele… První máj bývá tradičně zasvěcen líbání pod rozkvetlou
třešní, kromě toho jste však mohli zvládnout oslavit svátek práce, zajít na zahájení Hanáckého divadelního máje, koncert dechového orchestru a mnoho dalších akcí.
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stějovský kulturák už dnes vypadá jako
barák, který postavil snad Jan Žižka!
Tak omlácenou a pavučinami opředenou
nemovitost hned tak nevidíte ani v historickém centru Prahy,“ odpověděl na
dotaz Agentury Hóser Věrozvěst Staroba,
tiskový mluvčí Ministerstva kultury České republiky. Z rozhodnutí ministerstva
jsou v šoku také prostějovští konšelé. „Nechápu, jak betonový kulturák může být
stejnou památkově chráněnou budovou,
jako je třeba Národní dům. No, budeme
sestímmusetsmířit.Problémemje,ženáš
kulturák chceme rekonstruovat a o každounovoucihlunebooknosevčilbudeme
muset hádat s památkáři,“ reagoval primátorFrancimórKopačka.

KRIMI
Ü½NGJ

Jestli si myslíte, že když parkujete své motorové miláčky přes noc
v podzemní garáži, máte svůj
majetek bezpečně chráněn před
zloději, tak jste na velkém omylu!
Svědčí o tom případ z předminulého víkendu, kdy dosud nezjištěný
poberta navštívil právě podzemní
garáže v Hacarově ulici v Prostějově a řádil zde jako černá ruka.

24 000

Zloděj se dostal do garáží bez použití násilí oknem a okradl hned
tři majitele seniorského věku. Vzal
si odsud tříkolku, moped i elektro
scooter. To vše dohromady za čtyřiadvacet tisíc korun. Pokud se ho
policistům podaří vypátrat, hrozí
mu vězení za trestný čin krádeže.

Foto: Michal Sobecký

Výhodu v tom ale naopak vidí náměstkyně pro kulturu Miládka
Bitva u Sokolova. „Když několikrát
do roka pořádáme komentované
prohlídky prostějovských památek,
tak nám holt do programu přibyde
další! Už se těším, jak návštěvníky
prohlídek ‚Kaska‘ provedeme plesnivým sklepením, poutavě povyprávíme o rezavém vodovodním potrubí,
o střeše, do které už dvacet let zatéká,
a ukážeme názorně parní kotle, které
při vytápění budovy fungují jen na
dobré slovo. Já myslím, že návštěvníci
prohlídek našeho kulturáku si přijdou na své,“ pronesla Miládka Bitva
u Sokolova.

Prohlášení prostějovského „Kaska“
za památkově chráněnou budovu
však hodilo vidle i do možnosti, že
by se město tuto nemovitost rozhodlo
přece jen zbourat. „No, už i tuto možnost jsme tu probírali, ale teď je to na
prd. Opravdu začal převládat názor,
že by se kulturák měl raději zbourat
a na jeho místě postavit tenisové kurty. To by nás ale památkáři teď honili
po soudech,“ je přesvědčen první náměstek primátora Prostějova Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

Takovou částku peněz nově zaplatili prostějovští radní za nákup dalších tří obrazů, které mají obohatit
městskou sbírku uměleckých děl.
=$8-$/1É6

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158.

JAKUB JEŘÁBEK
se narodil 21. srpna 2001 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 26. dubna 2022. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 21 do 25 let, měří mezi
180 až 183 centimetry, má hubenou postavu, modré oči a hnědé rovné vlasy.

Foto: internet

TOMÁŠ HANÁK
Oblíbený herec se stal opět moderátorem pátečního galavečera Doteků
módy, který se konal v Městském
divadle v Prostějově.
=$6/(&+/,-60(

„MŮJ HISTORICKÝ
PŘEVLEK? BYLO V NĚM
STRAŠNÉ HORKO!“
Primátor Prostějova František Jura
přiznal, že jeho převlek za purkmistra ze 16. století při zahájení městského plesu těžko snášel.

POÈASÍ
v regionu
Pondìlí 17/10 °C
Zikmund

¶WHUÙ

17/9 °C

Støeda

17/10 °C

Ètvrtek

18/8 °C

Alexej
Květoslav

SIMONA KRCHŇAVÁ
se narodila 4. srpna 2006 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 26. dubna 2022. Její
zdánlivé stáří je 13 let a měří okolo 162
centimetrů. Má hubenou postavu, hnědé
oči a černé vlnité vlasy.

Klaudie, Květnové povstání

Pátek

18/9 °C
Radovan

Sobota

18/10 °C

Nedìle

19/10 °C

Stanislav

Den osvobození od fašismu
Zdroj: meteocentrum.cz
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Ze zavřené restaurace odnesli věci za desítky tisíc korun
PROSTĚJOV Tak to je sešup. Hokejová legenda a zlatý medailista
z Nagana 1998 Roman Čechmánek padl v jedenapadesáti letech
na úplné dno. Kvůli podvodům v podnikání byl zadlužený sportovec nedávno zlínským soudem odsouzen k tříleté podmínce.
Jeho majetek skončil v konkurzu a on sám žije s těžce nemocným
synem v podnájmu. Přitom v Prostějově mu stále ještě patří zařízená, nicméně dlouhodobě uzavřená restaurace nacházející
se u tenisových kurtů v areálu bývalého Lerku Prostějov. Pořídil
ji v dobách svého „přátelství“ s nechvalně proslulým Bořivojem
Krestou, jenž do Prostějova přivedl druholigový fotbal. Nakonec
po něm zůstaly jen pachuť a dluhy. Jak nás čtenář Večerníku upozornil, nedávno zde došlo k trestnému činu...

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Zavřená restaurace u zcela zchátralého
fotbalového stadionu Lerku, kam se
stále stahují prostějovští bezdomovci,
až nečekaně dlouho odolávala zlodějům. Může za tím stát i fakt, že se ze
druhé strany nachází hojně navštěvo-

vané tenisové kurty. Hospoda oficiálně stále patří Romanu Čechmánkovi.
Po vyhlášení osobního bankrotu však
skončil celý majetek někdejšího hokejového brankáře v konkurzu a spravuje
jej insolvenční správce, jenž by měl mít
na starost jeho rozprodej a uspokojení
četných věřitelů. To se v tomto případě poněkud zkomplikovalo, neboť po
nájezdu zlodějů o poznání klesla hodnota této „zapomenuté“ nemovitosti.
„Z hospody byly odvezeny stoly, židle,
pípy a další zařízení. Objekt měl být

NA VÁŠ NÁMÌT

vykraden z prostoru od hřiště,“ prozradil Večerníku zdroj, který si nepřál
být jmenován.
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Policisté vloupání potvrdili, dojít
k němu mělo už v březnu. „V pondělí
21. března jsme přijali oznámení o vniknutí do
objektu u tenisových kurtů ve
Sportovní ulici
v
Prostějově.
Neznámý pachatel se do objektu
vloupal
někdy
mezi 7. lednem
a dnem oznámení.
Po rozbití okna vnikl dovnitř a celou
- XNQWR¾PÊ O÷NQ FQLÊV
budovu prohledal.
\RTQUVQTWQF\EJ¾VTCNÆJQHQVDCNQXÆJQUVCFKQPW
Z vnitřních prostor XLGJQåDNÊ\MQUVKUG\FTåWLÊDG\FQOQXEK
Foto: Martin Zaoral
po jeho odchodu
zmizely umyvadlové a sprchové baterie, byly ukradeny čtyři stoly, třiatřicet židlí
síťové kabely a z místnosti restaurace a tři stojany s výčepní pípou, plechové

*NCXPÊXEJQFFQ\CXąGPÆTGUVCWTCEGLGWJQLP÷PCXwV÷XQXCPÚEJVGPKUQXÚEJMWT
Vč
Foto: Martin Zaoral

umyvadlo, dva radiátory a digestoř.
Uvnitř neznámý pachatel navíc způsobil škodu na zařízení, kdy bylo poničeno několik dveří, byly poškozeny desky
stropního podhledu, demontované
radiátory, a navíc zde byly nalezeny i poškozené kuchyňské spotřebiče, ze kte-
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PROSTĚJOV Také Prostějov se už se, že se obrátíme na hasiče s plošinou, né komín upravit,“ začala své vyprá- strůjcem rychlých stavebních úprav
po dvouletém půstu může pochlu- která by mohla statika vyvézt k vrcholu vění Milada Sokolová, náměstkyně vrcholu komína tak, aby se čápi mohli
bit uhnízděnou čapí rodinkou. Tedy komína a tak zjistit, jak by bylo vhod- primátora Prostějova. Právě ona byla uhnízdit. „Stavební úpravy komína přizatím pouze čapími partnery, ovšem
možná je to jen otázka času, kdy tento
zamilovaný páreček přivede na svět
svého potomka... Každopádně čápi
se po dvou letech vrátili na komín
v areálu firmy Gala v Krasicích. Muselo se ale pro to něco udělat, protože
ptákům se několik týdnů na komíně
nedařilo postavit hnízdo. Vrchol komína totiž potřeboval stavební úpravu, o kterou se nakonec postarala
náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová a vše pomohla
financovat ODS v Prostějově.

Michal KADLEC
„Obrátila jsem se na ředitele Galy Michala Preiningera, neboť mi volali někteří občané města, že vidí čápa, jak se
marně snaží na komíně Galy postavit
hnízdo. Komín je totiž ukončen pevnou vypouklou částí, na které nebylo
možné hnízdo postavit. Dohodli jsme
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šly celkově i s pořízením hnízda na sto
padesát tisíc korun. Již před lety založila místní Občanská demokratická strana transparentní účet, ze kterého financujeme a podporujeme různé spolky
či akce ať již charitativního, sociálního,
sportovního, či kulturního charakteru.
Z tohoto účtu jsme tedy také přispěli
i na ‚čapí hnízdo‘ částkou šedesáti tisíc
korun. Velmi děkuji společnosti Gala
za vstřícnost a ochotu, s jakou se do
řešení tohoto problému pustila a že
dofinancovala nemalou částku pro
návrat čápů na jejich komín,“ uvedla
Sokolová, která pak v dalších dnech
společně s krasickými občany sledovala, jak se na upraveném komíně skutečně uhnízdila dvojice čápů. „Mám
z toho obrovskou radost! Téměř každý
den volám paní Svobodové do Galy,
zda čápi neodletěli. Pevně věřím, že se
nemalá investice vyplatila a Prostějov
opět získá svého čápa,“ přeje se optimisticky náměstkyně prostějovského
primátora a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějov.

rých byly odmontovány elektrokabely,“
potvrdila nám Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje s tím, že způsobená škoda nebyla vyčíslena, nicméně
pohybuje se v řádu desítek tisíc korun.
>>> Dokončení na str. 5
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Minulý týden jsme v obřadní síni naší
krásné radnice předávali čestná ocenění
Městské policie Prostějov. O jejich udělení
rozhodlo počátkem dubna zastupitelstvo.
Bývalí i současní strážníci a další pracovníci obdrželi čestný odznak Městské policie Prostějov za 15, 20 a 30 let služby, případně za zásluhy. Další ocenění v podobě
čestných plaket pak byla výrazem díků
příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje,
případně dalším osobnostem. Rád bych
ještě jednou poděkoval jak městské policii,
tak dalším složkám za jejich dobrou práci pro naše město a jeho obyvatele. Prostějovské ulice jsou dlouhodobě bezpečné
a ve městě se daří udržovat veřejný pořádek. To je pro občany jedna z nejdůležitějších zpráv. Věřím, že to tak bude i nadále
a společně s kolegy ze samosprávy pro to
uděláme maximum.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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Obíral
kamarády,
po propuštění
obelstil
mladou slečnu
PROSTĚJOV Bydlel v rozlehlé
vile na okraji Olomouce, jezdil luxusním vozem BMW M6, žil si na
vysoké noze. Všechno to ovšem
bylo pouze pozlátko, kterým chtěl
udělat dojem na své přátele. I díky
tomu se totiž Davidovi Fabiánovi
od kamarádů dařilo získávat miliony korun. Před třemi lety spadla
klec a prostějovský soud jej poslal
na šest let za mříže. Ani po propuštění z vězení se však rozhodně
nepolepšil.
David Fabián svého času se svojí
přítelkyní a dvěma dětmi bydlel
v pronájmu v rozlehlé vile na okraji Olomouce. Rodina navíc měla
k dispozici dvě auta – BMW M6
a Audi A8. Svůj náročný životní styl
však mladý muž financoval téměř
výhradně z podvodů, občas mu na
něj přispěla jeho maminka. Nelze
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zitivní vliv neměla. Netrvalo dlouho a ve velké míře navázal na svůj
předešlý životní styl. A to navzdory tomu, že na něj bylo vedeno až
17 exekucí! Nedávno byl Fabián dle
našich informací opět postaven před
soud. Tentokrát to bylo v Praze. Důvodem byla žaloba kvůli podvodu
na mladé ženě, od níž měl vymámit
více jak 1,1 milionu korun.
„Vymýšlel si historiky o tom, že potřebuje peníze na právníky či placení
alimentů. Slečna si dokonce kvůli
němu vzala půjčku ve výši 225 tisíc
korun,“ dodal zdroj, podle něhož
státní zástupce pro Fabiána předběžně navrhuje tříletý nepodmíněný
trest. Obžalovaný se k celé věci víceméně doznal a projevil ochotu peJak už to v drtivé většině případů níze splácet. Velkou otázkou ovšem
bývá, ani doba strávená za mřížemi zůstává, zda bude mít z čeho. Rozsuna Davida Fabiána nijak zásadně po- dek v celé věci dosud nepadl.
se divit, že skončil před soudem.
Naposledy byl odsouzen zhruba
před třemi roky. Jednalo se o tzv.
souhrnný trest vynesený za několik
předchozích deliktů. Fabián mimo
jiné svým kamarádům z Prostějova
nabízel luxusní vozy z Německa, vybíral od nich peníze, na oplátku jim
však dodával pouze sliby.
Přestože byl odsouzen na dlouhých šest let, z vězení byl propuštěn ještě dříve, než vůbec uplynula polovina této doby. „Důvodem
byly jeho údajné zdravotní problémy,“ prozradil Večerníku dobře obeznámený zdroj.

Vězení nepomohlo
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PROSTĚJOV Už na únorovém
jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova ředitel Městské policie Prostějov Libor Šebestík prezentoval výroční zprávu
o stavu veřejného pořádku v Prostějově. Přitom byl dotazován,
proč strážníci nevyužívají místo
služebních vozidel i jízdní kola,
která mají k dispozici. Vícero členů opozice pak kritizovalo vedení
magistrátu, že v tomto ohledu na
městské policii šetří a požadovalo
nákup nových služebních kol.
Ještě před třemi měsíci šéf prostějovských strážníků připustil, že technický stav stávajících jízdních kol
u městské policie není dobrý. „Zatím
je stav takový, že jedinou ‚cyklistkou‘
je naše strážnice ve Vrahovicích.
Ostatní kola, která máme ve výbavě,
jsou zastaralá. A nová jsou drahá,“
uvedl v únoru před zastupiteli Libor
Šebestík. Opoziční zastupitelé se
tedy přimlouvali, aby se rada města
zabývala možností nákupu nových
jízdních kol pro městskou policii.
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„Jsou místa v Prostějově, kde strážníci na kolech mohou působit daleko
účinněji a rychleji,“ podotkl například Aleš Matyášek.
Jak ale v posledních týdnech vyšlo
najevo, strážníci si svá stávající kola
dali do pořádku, a navíc přikoupili
dvě nová. A hojně je využívají. Prostějované je na kolech mohou nyní
vídat v různých lokalitách. „Naše
cyklohlídky jsou opět v akci. S příchodem jarního počasí provádějí
strážníci hlídkovou činnost také
na jízdních kolech. Cyklohlídka je
převážně využívaná v období od
jara do konce podzimu, a to hlavně
přes denní dobu. Jízdní kola usnadňují strážníkům pohyb především
v těžko dostupných terénech, kam

například nemohou vjet motorovým vozidlem. V průběhu dne plní
úplně stejné povinnosti jako motorizované nebo pěší hlídky,“ ujistil Petr
Zapletal, vrchní inspektor Oddělení
prevence Městská policie Prostějov.
„Další výhodou je i snadnější a rychlejší pohyb během hustého silničního provozu ve městě nebo z důvodu
rekonstrukce komunikací,“ přidal.
V letošním roce byla zakoupena
dvě nová kvalitní a modernější jízdní kola, která nahradila ta původní
opotřebená. „Během služby budou
strážníci mobilnější, rychlejší a jejich
působení bude mít větší účinnost,“
shrnul aktuální stav zastupující tiskový mluvčí Městské policie Prostějov Petr Zapletal.
(mik)
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Jen do konce roku. Tak dlouho by měli
ještě nabízet své služby současní nájemci Prioru. Už v lednu 2013 by se totiž měl
obchodní dům v centru města uzavřít!
Následovat bude rozsáhlá rekonstrukce
veškerých prostor, díky čemuž by se měl
Prior proměnit ve „Zlatou bránu“. Dveře za
sto milionů korun zrekonstruovaného obchodního domu by se měly opět otevřít po
devíti měsících. A kromě vzhledu se změní
i jeho otvírací doba. Chybět mu bude snad
jen vlastní parkoviště. Bohužel...
O Prioru se dlouhodobě mluví jako o jedné
z největších ostud Prostějova. Přesto do něj
svého času chodily každý týden nakupovat
tisíce lidí. Jeho betonovou fasádu by podobně
jako v případě jeho olomouckého sourozence
už v příštím roce mělo nahradit především

sklo. Změnu socialistického „nákupáku“
v moderní „Zlatou bránu“ většina lidí z Prostějova vítá. A Večerníku se jako prvnímu médii
podařilo zjistit, že rekonstrukce by měla proběhnout ještě dřív, než se plánovalo! Původně
se totiž v této záležitosti mluvilo až o druhé
polovině příštího roku. „Jsme domluveni,
že nájemci budou ve stávajících prostorách
působit pouze do konce roku. V průběhu
ledna se obchodní dům vyklidí a okamžitě
se pustíme do jeho rekonstrukce. Ta by měla
trvat devět měsíců a přijde přibližně na sto
milionů korun. Otevřít chceme určitě před
Vánoci 2013,“ potvrdil Večerníku exkluzivně
získanou informaci Adolf Vlk, jednatel společnosti Prior IK. Ten nám dále také prozradil,
že po rekonstrukci se přibližně zdvojnásobí
prodejní plocha. „Kromě současných malých

nájemců chceme přilákat i prestižní zahraniční
firmy, které si pronajmou větší plochy. Zásadní
změnou bude také provozní doba. Chceme
mít otevřeno v sobotu do dvaceti hodin a také
v neděli. Naší ambicí je udělat z Prioru novou
„Vaňkovku“. Tento brněnský projekt je totiž
velmi úspěšný. Věříme, že se i díky tomu o víkendech podaří obnovit život v centru města,“
netají se Vlk svými smělými plány. Potřebná
přestavba Prioru by upadající obchodní dům
měla zachránit v boji s velkou konkurencí,
která mu vyrostla v podobě hypermarketů
na okraji města. „Jelikož si lidé v dnešní době
zvykli jezdit na nákupy autem, naším jediným
handicapem může být to, že nebudeme mít
vlastní parkoviště,“ připustil Adolf Vlk s tím,
že vozy budou moci zákazníci Prioru nechat
například v prostoru poblíž současné tržnice.
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Utíká to strašně rychle. Vedení Prioru se tehdy během roku 2013 skutečně rychle podařilo socialistický obchoďák obléci do nového moderního hávu
a udělat z něj Zlatou bránu. Přímo z centra města
tak zmizela odpudivá budova a místo toho si už
osmým rokem užívají nejen Prostějované pohody
při nákupech v moderním obchodním centru. Navíc v posledních letech se společnosti Prior podařilo
„zbavit“ výrazného konkurenta, když u soudu po
dlouhých tahanicích uspěla společně s magistrátem
v žalobě proti Manthellanu. Další obří obchoďák
v podobě Galerie Prostějov jen pár metrů od Zlaté
brány se tak stavět už nikdy nebude.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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„Nasávali“ na veřejnosti
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Předminulou sobotu 23. dubna
vpodvečer vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení do okrajové části města, kde se dle oznamovatelky nachází skupinka konzumující
alkohol na veřejnosti. Strážníci na
místě oznámení potvrdili. Zkontaktovali dva muže a jednu ženu
ve věku 54, 47 a 37 let. O tom, že
konzumují alkohol v místě, kde je to
zakázáno obecně závaznou vyhláškou města, trojice věděla. Rozpitou
lahev s bílým vínem jim strážníci
odebrali. Jejich protiprávní jednání
projedná příslušný správní orgán.
Podobná situace se odehrála o tři
dny později, a to v úterý 26. dubna
v dopoledních hodinách. Prostřednictvím tísňové linky 156 bylo přijato oznámení o ležícím podnapilém
muži na lavičce na autobusovém
nádraží. Strážníci na místě zkontaktovali devětapadesátiletého bezdomovce. Ten seděl a popíjel z PET
lahve bílé víno. I v tomto případě
strážníci alkohol odebrali a dotyčného poučili o jeho protiprávním
jednání. Přestupek projedná příslušný správní orgán.

Američan skončil
na záchytce
V ranních hodinách předminulé
neděle 24. dubna bylo prostřednictvím linky 156 přijato telefonické
oznámení o podnapilém muži klečícím u kašny na zemi v centru města.
Strážníci na místě nalezli spícího
muže původem ze Střední Ameriky.
Cizince se hlídce podařilo probudit
a z místa vykázat. Muž výzvy uposlechl a místo opustil. Zanedlouho
se však hlídka s dotyčným setkala
znovu. Tentokrát si sedl na lavičku
a odmítal místo opustit. Svým jednáním tak vzbuzoval veřejné pohoršení. Vlivem požitého alkoholu
nedokázal ovládat své chování a nebyl schopen se sám o sebe postarat.
Provedenou orientační dechovou
zkouškou u něj bylo naměřeno 2,21
promile alkoholu v dechu. Přivolaný
lékař rozhodl o převozu podnapilého muže na záchytku. Protiprávní
jednání devětadvacetiletého cizince
projedná příslušný správní orgán.

Pomočil jízdní kolo
Ve čtvrtek 28. dubna v odpoledních
hodinách řešili strážníci případ, kdy
se muž vymočil před prodejnou
v centru města a přitom pomočil
i jízdní kolo oznamovatele. Hlídce
oznamovatel dotyčného popsal
a udal směr, kterým odešel. Strážníci po krátkém pátrání muže odpovídajícího popisu nalezli v nedaleké
restauraci. Sedmačtyřicetiletý muž
se k vymočení na veřejnosti a znečistění kola doznal. Uhradit náklady
vynaložené na umytí a desinfekci
kola odmítl. Oba pánové byli poučeni o dořešení celé záležitosti u příslušného správního orgánu.
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Případ totálně opilého řidiče se šetří jen jako přestupek...

PĚNČÍN Policejní honičkou skončilo chování postaršího řidiče, který mezi Pěnčínem a Čechami pod
Kosířem nebyl takřka schopen
udržet vozidlo v rovném směru
jízdy. Když se ho policejní autohlídka snažila zastavit, muž dupl
na plyn a snažil se odjet. Vzápětí zastavil a rychle se snažil vyměnit své
místo za volantem se spolujezdkyní. Policistům pak vulgárně nadával a urážel je. Dechovou zkoušku
odmítl, přičemž několikrát v opilosti upadl na zem. Na celém případu zaráží fakt, že jeho alkoholové
extempore vyhodnotila policie
pouze jako přestupek.

Michal KADLEC
V pátek 22. dubna vpodvečer přitáhl
na sebe pozornost policejní hlídky
čtyřiašedesátiletý řidič vozidla, jehož
jízda nebyla zrovna ukázková. „Po
projetí zatáčky přejel do protisměru

mezi obcemi Pěnčín a Čechy pod
Kosířem a zařazení zpět do jízdního
pruhu nebylo bez problémů. Za užití
majáku chtěla hlídka auto zastavit, ale
řidič se snažil hlídce ujet zvýšením
rychlosti,“ začala popisovat případ
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Za Pěnčínem směrem na Laškov
u místního areálu se policejní autohlídce podařilo řidiče zastavit. Tím
ale problém ani zdaleka neskončil.
„Tam se muž pokusil za volantem
vyměnit se svojí spolujezdkyní.
Řidič z auta vystoupil a na výzvu
k předložení dokladů nereagoval.
Vozidlo obcházel velmi nejistým
krokem a jevil známky podnapilosti.
Opřel se o dveře spolujezdce a hlídce pak poskytl své údaje. Dechové
zkoušce se odmítl podrobit a nesouhlasil ani s převozem do nemocnice
a odběrem biologického materiálu.
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Ve sklepě bral televizor
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Při projednávání přestupku špatně
artikuloval, nebyl schopen udržet
rovnováhu a dvakrát upadl na komunikaci a přitom se zranil. Na místo byla přivolaná záchranná služba,
která řidiče převezla na vyšetření
do nemocnice. Podezřelý během
rozhovoru, kterého byl schopen

Neznámý pachatel vnikl
v předchozích čtrnácti dnech
do panelového domu na Sídlišti Svobody v Prostějově a dostal se do sklepních prostor. Na
jedné z kójí násilím odstranil
visací zámek a cesta k majetku,
který mu nepatřil, byla volná.
Dle oznamovatele se mu z kóje
ztratil televizor značky LG
v hodnotě 2 000 korun. Případ
policisté šetří pro trestné činy
krádeže a porušování domovní svobody.

s velkými obtížemi, hlídku častoval
vulgárními výrazy a slovně policisty
urážel,“ informovala mluvčí krajské
policie. Jak Miluše Zajícová dodala,
při komunikaci s mužem byl z jeho
dechu cítit zápach alkoholu. Událost
policisté evidují a šetří jako přestupkové jednání.
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se zlodìjji?
„Jsem vlastenec,“ ➢Vrátili
ze strany 3

bránil se chmaták
PROSTĚJOV Kuriózní zásah mají za sebou strážníci Městské policie Prostějov.
Nejdříve zahlédli jednačtyřicetiletého
muže, jak na lavičce na náměstí popíjí alkohol. Než se ho ovšem snažili legitimovat a řešit jeho provinění proti městské
vyhlášce, chlapík vstal, odešel k muzeu
a v něm ukradl českou státní vlajku. Jeho
vysvětlení pak bylo úsměvné...
„V sobotu 23. dubna v dopoledních hodinách si strážníci vykonávající dohled nad
dodržováním veřejného pořádku v centru
města povšimli sedícího muže na lavičce,
který z batohu vyndal lahev s vodkou a po
napití ji opět uschoval do batohu. Zanedlouho se z místa odebral směrem k muzeu. V podloubí vytáhl z držáku vyvěšenou

českou státní vlajku, smotal ji a odešel.
Strážníci dotyčného i s jeho úlovkem zadrželi nedaleko. Jednačtyřicetiletý muž hlídce
uvedl, že vlajku vzal, protože je ´vlastenec´.
To samozřejmě jeho chování neomlouvá,“
popsala událost Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Na výzvu strážníků muž odcizenou vlajku
vrátil na původní místo. „Láhev alkoholu
mu byla hlídkou odebrána. Svým jednáním dotyčný porušil obecně závaznou
vyhlášku města, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejnosti a dále je
podezřelý z přestupku proti majetku. Protiprávní jednání projedná příslušný správní
orgán. O tom strážníci muže poučili,“ dodala Greplová.
(mik)

PROSTĚJOV Tím to
ovšem neskončilo. K dalšímu vloupání došlo jen pár
dní poté.
„Oznámeno bylo 4. dubna
s tím, že neznámý pachatel
se měl dovnitř dostat v době
mezi 25. březnem a tímto
datem. Pachatel se opět dostal do budovy po násilném
vniknutí a odcizil z ní sedm
hasicích přístrojů a další dva
poškodil. Dál poškodil nástěnné světlo a televizor, od
kterého odstřihl napájecí kabel, židli a nástěnný telefon.
V tomto případě byla celková škoda předběžně stanovena na jedenáct tisíc korun,“
informovala Zajícová.
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K poslední události zde došlo v neděli 24. dubna. „Před třetí hodinou
ranní sem na základě oznámení byla
vyslána hlídka s tím, že by se zde měla
pohybovat cizí osoba. Hlídka společně s psovodem prohledala objekt a na
terase našla muže, který policistům
sdělil, že chtěl uvnitř přečkat noc.
Jakmile ale uslyšel hlídku, vyskočil na
terasu, kde ho policisté odhalili,“ uzavřela mluvčí krajských policistů s tím,
že tentokrát muž nic neukradl.
Zjistit, kdo za vloupáním stál, je
nyní úkolem policie. Jisté je, že
pokud restauraci v nejbližší době
nezíská nový majitel, který by se
o ni postaral, bude zřejmě i nadále cílem dalších nájezdů zlodějů...
(mls)

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

1$6(.$/'/8+<=$0,/,21č1$'&(58

8å1(=%</2

PROSTĚJOV Tento chlapík to
uměl pořádně roztočit! Ženatý
otec dvou dospívajících dětí Dalibor Volák si dlouho po
třicítce zatoužil v životě ještě
něco „pořádně užít“. Zároveň
chtěl udělat dojem na výrazně
mladší milenku. Jenže na jeho
lži i milionové podvody se přišlo
a on putoval do vězení. Ještě
předtím se mu však s partnerkou z Prostějova narodila dcera. Odsouzený podvodník však
na její výživu ničím nepřispíval.
Kvůli tomu skončil minulé úterý
před prostějovským soudem.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Sedmačtyřicetiletý Dalibor Volák před
téměř deseti lety vymyslel jednoduchý
podvod. Půjčoval auta za korunu na
rok, nájemci však museli zaplatit vratnou kauci sto až dvě stě padesát tisíc
korun. Po pár měsících však o zapůj-

čené auto přišli a kauci jim už nikdo
nikdy nevrátil. Tímto způsobem si měl
podvodník se svojí tehdejší milenkou
přijít na více než osm milionů korun.
Zatímco Volák se v roce 2014 u soudu vymlouval, že peníze chtěl zúročit
prostřednictvím zaměstnance úvěrové
společnosti, jeho tehdejší partnerka
tvrdila, že o podvodech neměla tušení a že mu ve všem důvěřovala. Před
policisty se pak oba nějaký čas skrývali
v Chorvatsku.
Rok předtím, než byli odsouzeni,
se páru narodila dcera. Ta nesla původně Volákovo příjmení, nyní se
však již jmenuje jinak. Jeho bývalá
milenka jej již dříve u soudu vylíčila
jako zdatného manipulátora, který jí nejprve tvrdil, že je svobodný
a bezdětný, později se přiznal, že
je ženatý, a navíc s rozvodem přes
opakované sliby stále otálel. „Kromě
malé dcerky mám ještě dvě dospělé
děti. Jsou na mě vedeny exekuce v celkové výši zhruba třinácti milionů korun,“ přiznal se uplynulé úterý u prostějovského soudu Volák, jenž byl za
podvody poprvé odsouzen do vězení
v roce 2014.
Už na konci roku 2017 byl podmíněně propuštěn. Soud mu na dceru sta-

Dalibor Volák krizi středního
věku absolutně nezvládl
BYLI JSME
U TOHO
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novil výživné 1 500 korun měsíčně.
Vyučený elektrotechnik však po
svém propuštění pořádně nepracoval, naopak se dopustil dalšího
podvodu a letos v březnu byl pravomocně odsouzen na 16 měsíců
do vězení. Kvůli tomu si bude muset

za mřížemi odpykat i zbylé zhruba
tři roky z původního trestu. A v jeho
případě to není vše. Za zanedbání
povinné výživy mu prostějovský
soud minulý týden „přihodil“ dalších
pět měsíců. I tento rozsudek je již
pravomocný.
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Okradl tři seniory
Ze soboty 23. na neděli 24. dubna se neznámý pachatel po užití
násilí dostal oknem do podzemních garáží domu v Hacarově ulici v Prostějově. Zůstala
po něm škoda za 24 000 korun
a okradl hned tři poškozené seniory. Jednomu z nich odcizil
tříkolku v hodnotě 10 000 korun, druhému elektro- scooter
za 4 000 korun a poslední přišel
o moped v hodnotě 10 000 korun. Událost šetří policie pro
trestný čin krádeže.

Nenechal se podvést
Minulé úterý 26. dubna chtěl
starší muž z Prostějova koupit
prostřednictvím internetového
bazaru bundu. Přes platformu
WhatsApp ho kontaktoval prodejce a domluvili se na podrobnostech platby s tím, že zájemce
obdrží odkaz pro zaplacení. Postupoval podle instrukcí a přihlásil se do svého internetového bankovnictví, kde se mu
objevil požadavek, aby odeslal
všechny finanční prostředky
z jeho účtu na jiný. Jednalo se
o 49 000 korun a jejich majitel
naštěstí vzal rozum do hrsti,
protože peníze neodeslal, čímž
si svoje finanční prostředky
uchránil. Jednání neznámého
pachatele přišel oznámit na
prostějovské obvodní oddělení. Událost policisté evidují pro
pokus trestného činu podvodu.
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Vítejte na svìtì

Prostějované dluží
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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Posílejte svá miminka

na poplatcích za odpad

VÁŽENÍ RODIČE,

BLAHOPØEJEME!!!
Všem novorozeňátkům
a jejich pyšným rodičům
přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník
život provázený klidem,
zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na světě, děťátka!

14,3 milionu korun
„Náklady Kateřina
na svoz
a likvidaciNikolas
odpadu
MACHAČ
JIRANOVÁ
24. 4. 2022 | 50 cm | 3,85 kg
25. 4. 2022 | 48 cm | 3,10 kg
se neustále zvyšují,“Krumsín
konstatuje první
náměstek
Čechy pod
Kosířem
prostějovského primátora Jiří Pospíšil

Děkujeme!
Redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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PROSTĚJOV Po dvou letech on-line čarování mohli konečně děti
i rodiče s Cipískem čarovat naživo. V rámci čarodějnického týdne
mateřského centra Cipísek čekal
na děti čarodějnický program
v kostýmech. Nechybělo lovení
mazlíčků z lektvaru, prolézání pavučinou, čarodějné tvoření, písničky, tanečky a samozřejmě ani
perníček z perníkové chaloupky.

„Věříme, že se nám to čarování dobra s dětmi povedlo. A taky že se děti
i rodiče pobavili a užili si společný
čas trochu netradičně,“ pochvalovala
si Markéta Skládalová, místopředsedkyně MC Cipísek.
Květen bude Cipísek věnovat zdravým vztahům v rodině. „Začátkem
května nás čeká příprava na svátek
maminek a společné zdobení stromu Láskovníku před mateřským

ZHQVQ/%%KRÊUGM

centrem, které se koná od druhého
do šestého května. V rámci týdne
pro rodinu, který vyhlašuje Cipísek už řadu let před Mezinárodním
dnem rodiny 15. května, budeme
zase vytvářet společný projekt
v centru – tentokrát na téma Jablko nepadá daleko od stromu.
Květnová podvečerní rodičovská
beseda 17. května je pak věnována
sourozeneckým vztahům a je určena i veřejnosti, nejen pravidelným
návštěvníkům,“ nastínila program
Skládalová.
MC Cipísek chce rovněž podpořit
ukrajinské maminky s dětmi v Prostějově a proto vyhlašuje po dohodě
s Charitou sbírku jarní obuvi pro
maminky a děti. Ta bude probíhat
od 2. 5. do 13. 5. přímo v mateřském
centru. „Jarní boty budou pak předány prostějovské Charitě, která je rozdá potřebným rodinám,“ prozradila
místopředsedkyně centra.
Cipísek už také připravuje červnové programy i letní aktivity pro
rodiče a děti. O internetových aktivitách a pravidelných i jednorázových programech MC Cipísek
se zájemci dozvědí na webových
a facebookových stránkách: www.
mcprostejov.cz a www.facebook.
com/cipisekprostejov nebo také
v on-line facebookové skupině
Rodičovské inspirace MC Cipísek.
(red)
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Naše čtenářka pravidelně již řadu let
projíždí kolem provozovny FCC na
Určické ulici. „Vzhledem k tomu, jak to
tam v posledních dnech či spíše letech
vypadá, tak už mi to nedalo, abych na
celou záležitost neupozornila. Všude se
mluví o tom, jak se do přírody dostávají
plasty a odpady. Dětem vtloukáme do
hlavy, že by neměly zahazovat nic v přírodě. Jenže, když vidím, jaká je situace na
Určické ulici prožívám pocit marnosti.
Je mi z takové nedbalosti zle a stydím
se za to, co je u nás možné,“ netajila své
rozhořčení Veronika Langerová, podle
níž není normální, aby vytříděné plasty,
hlavně lehčí mikroteny, byly skladovány

8GNMÆOPQåUVXÊRNCUVčN\GQDLGXKVKXDG\RTQUVąGFPÊOQMQNÊUKNPKEGXGFQWEÊ\2TQUV÷LQXC
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Foto: Ladislav Langer

v otevřených kontejnerech a při sebemenším větru létaly kolem a šířily se
do okolí. „Společnost FCC by měla jít
lidem příkladem a motivovat je ke třídění a rozumnému zacházení s odpady.
To, co se děje na Určické je spíše demotivující a smutné,“ dodala Langerová,
která rovněž navrhla řešení. „Určitě by
potěšilo nejen mne, kdyby se systém
skladování těchto plastů změnil a okolí
třídírny bylo kontrolováno a uklízeno
pravidelně. A pokud zafouká silnější vítr
a plasty se dostanou za oplocení nemělo
by se na nic čekat a okamžitě je uklidit.

K tomu by ovšem nemělo vůbec docházet, pokud by práce byla prováděna zodpovědně,“ nastínila Veronika Langerová,
která svůj podnět prostřednictvím emailu nejprve poslala řediteli společnosti
FCC. „Věřila jsem, že se něco změní. Jelikož k tomu nedošlo a na svůj dopis jsem
ani nedostala odpověď, rozhodla jsem
kontaktovat Večerník,“ uzavřela Veronika Langerová.
Nám se reakci vedení společnosti
nakonec zajistit podařilo a uveřejňujeme ji v samostatném rozhovoru
s jejím ředitelem na této dvoustraně.

PROSTĚJOV Zelený biokoridor
je častým místem relaxu obyvatel
Prostějova i jeho návštěvníků.
Jako takový vyžaduje neustálou
pozornost ze strany vedení města. Nyní je zde pěstební plán, který pomůže v péči o tuto lokalitu.
Jde o odborný nástroj pro plánování, řízení a evidenci pěstebních
zásahů, kterými se naplní dlouhodobé porostní ekologicko-stabilizační cíle biokoridoru.
„Hloučela tvoří zelené plíce našeho města. Chceme ji dlouhodobě
rozvíjet jako skvělé místo k relaxaci
a pobytu v přírodě,“ uvedl primátor
František Jura (ANO 2011). Součástí pěstebního plánu bude mapa,
kde dojde k rozlišení jednotlivých
porostních celků a skupin. Budou
v ní zachyceny také hlavní pěšiny
a technické prvky, které jsou důležité pro orientaci v terénu. Chybět
nebude ani popis stavu a krátko-

dobý i dlouhodobý pěstební plán.
„Získáme potřebnou technickou
součinnost. Například výběr ploch
pro roční plán, vyznačení prací
v terénu, plánovací kalkulaci a podobně. Budeme tak v potřebném
časovém předstihu moci plánovat
a realizovat konkrétní probírky,
kácení, výsadby a další podpůrné
činnosti pro zlepšení ekologického
stavu porostů. Dlouhodobý pěstební plán bude zpracován na deset
let s podrobnějším upřesněním na
dobu pěti let,“ sdělila náměstkyně
primátora pro životní prostředí
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov).
Podle rozhodnutí radních se o zpracování pěstebního plánu biokoridoru Hloučela postará autorizovaný
krajinářský architekt Petr Ondruška z Krnova. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 250 tisíc
korun.
(mik)
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„Úklid okolo stanice provádíme KMJEDÜIÁKMNO@I@>
průběžně,“ tvrdí ředitel společnosti FCC
PROSTĚJOV V souvislosti s igelitovými sáčky a dalšími plasty poletujícími
v samotném okolí stanice společnosti
FCC se Večerník obrátil přímo na ředitele společnosti Štěpána Špačka, jemuž
jsme podnět Veroniky Langerové přeposlali a poprosili jej o reakci.

Martin ZAORAL
yy Podle naší čtenářky jsou vytříděné plasty už dlouhou dobu rozfoukávány do okolí vaší stanice v Určické
ulici. Ona vás měla na celou záležitost

Štěpán Špaček

upozornit, ale nedostala písemnou
odpověď. Jak byste tedy na celou situaci nyní reagoval?
„Kontrola v okolí překládací stanice
v Určické ulici probíhá pravidelně pracovníkem naší společnosti. Při zjištění
nepořádku je zabezpečen úklid, jak na
překládací stanici, tak i v jejím okolí.
Začátkem letošního roku však bohužel
panovalo velmi větrné počasí, které způsobilo nafoukání těchto lehkých odpadů
i z okolí překládací stanice.“

yy Je pravdou, že vytříděné plasty
jsou skladovány v otevřených kontejnerech, z nichž se dostávají do
okolí?
„Vytříděné plasty jsou uskladněny ve
velkoobjemových kontejnerech, které
jsou vždy opatřeny ochrannou sítí proti
úletům. Kontejnery jsou po naplnění
přepravovány ke zpracování plastů do
Brna.“
yy Lze říci, kdy v této záležitosti dojde
k nápravě?
„Nápravu zajišťujeme průběžně, vždy při
zjištění nedostatku.“

QJ=G<NODQU?îGµQµIÁ<NKJMOP 

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.

LGwGUVKNGV¾OKN¾DWNNF¾OCPGURQMQLGP÷LwÊLGXRąÊVQOPQU
VK éNQX÷MC ,G VQ XGNMÚ OC\GN CNG X PGRąÊVQOPQUVK éNQX÷MC
FQM¾åGPCR¾EJCVXGNMÆwMQF[8JQFP¾RQW\GRTQCMVKXPÊ
JQC\MWwGPÆJQOCLKVGNG0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷8JQFP¾
MF÷VGO

Martin ZAORAL
v celém Olomouckém kraji po roce
2030, kdy začne platit zákaz skládkování. V tuto chvíli si musí problematiku odpadů řešit města a obce samy.“
Přes veškeré problémy, zejména s finančním zajištěním, hodlá magistrát
i nadále zkvalitňovat služby při svozu a likvidaci odpadu v Prostějově.
„Myslím, že systém nakládání s odpady
je u nás na velmi dobré úrovni. Zmíním
v minulosti vybudované podzemní
kontejnery v centru města, dále polopodzemní kontejnery v některých částech Prostějova, které zvýšily kapacitu,
zavedli jsme kontejnery na kovy s tím,
že se mohou odkládat i do kontejnerů
na plast, vzhledem k tomu, že svozová
firma má třídicí linku, na níž je schopna
kovy od plastů oddělit. V letošním roce
jsme do zkušebního provozu zavedli i kontejnery na olej. Pro zkvalitnění
a maximální čistotu u sběrných míst
jsme začali v loňském roce svážet tříděný odpad dvakrát v týdnu. Docházková
vzdálenost ke sběrným hnízdům je do
sta metrů. Co bychom mohli ještě udělat pro zvýšení kvality? Napadá mě možná vybudování dalších polopodzemních kontejnerů, které svou kapacitou
převyšují kontejnery klasické. O tom, že
systém nakládání s odpady je u ve městě
na velmi dobré úrovni, svědčí i to, že se
každoročně Prostějov umísťuje na předních místech v soutěži O keramickou
popelnici,“ uzavřel toto téma Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Prostějova.

NA VÁŠ NÁMÌT

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

zpracována 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)
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BELA

PROSTĚJOV Příroda od nás už
pěkně dlouho dostává pěkně zabrat. Někdy za tím stojí naprostá
nevychovanost či lhostejnost lidí
ke svému okolí, jindy zase zbytečná laxnost. Přestože mnozí z nás se
snaží poctivě třídit odpad, některé z vytříděných plastů nakonec
skončí na polích v okolí Prostějova. „Plot kolem třídírny plastů
společnosti FCC v Určické ulici je
věčně ověšený sáčky a plasty jsou
rozfoukané několik kilometrů po
polích. Rok od roku je to horší,“
upozornila Večerník na dosti tristní záležitost Veronika Langerová.

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

Emma GREPLOVÁ
22. 4. 2022 | 52 cm | 3,30 kg
Vrahovice
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ROCKY

LG MT¾UPÚ P÷OGEMÚ QXé¾M U WJTCPéKXÚO RQJNGFGO XGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWCUKNGViċCUVPÚDWFGXFQOGéMW,GXJQFPÚ
RTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCRąKPGURT¾XPÆORąÊUVWRWUGRTQLGXWLG
CITGUKXP÷CFQM¾åGPCRCFPQWV0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVC
J¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

XENNA

LGMT¾UPÚMąÊåGPGEXGX÷MWCUKVąÊCåéV[ąNGV,GVQXGUGN¾
HGPGéMCOKNWLÊEÊURQNGéPQUVéNQX÷MC/¾Rą¾VGNUMQWRQXCJW
GPGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾PÊ,GX¾wPKX¾CRQTVÆTMCXGNOKWéGP
NKX¾CXJQFP¾RTQXÚEXKMCRUÊURQTV[6CMÆOKNWLGXQFW0C
XQFÊVMW\G\Cé¾VMWVTQwMWV¾JPG8JQFP¾MF÷VGO

U<NOPKDO@GNOQJQn@KJNQîODGJ
PROSTĚJOV V celoroční oblasti
vzdělávání radní na svém posledním
jednání takzvaně „přiklepli“ dotace
Svazu letců generála Zdeňka Škarvady, Střední zdravotnické škole, Svazu modelářů České republiky nebo
na podporu činnosti hádankářsko-křížovkářského kroužku. Celkem
půjde o částku 72 000 korun. Konšelé pak nezapomněli ani na další
podporu sportu.
„Peníze půjdou například na organizování akcí pro děti, vzdělávání seniorů
nebo na podporu kroužků,“ vysvětlil
náměstek prostějovského primátora
Jan Krchňavý (PéVéčko), který má oblast školství ve své pracovní náplni.
Zastupitelé a zastupitelky dále rozhodovali o dotační pomoci pro junáky
na podporu jejich činnosti ve výši 80
000 korun. Mezi jednorázové vzdělávací akce, které radní podpoří, se řadí
ty z Mensy České republiky, ZuM je
radost, Jsme tu také, SKC Prostějov,
spolku na Kemp Léto hravě a Středním

odborným školám ve výši 145 000 korun. Zastupitelé pak budou dále rozhodovat o podpoře Střední škole designu
a módy, HigBic ve výši 115 000 korun.
„Tyto peníze by měly jít například na
konkrétní výdaje akce Doteky módy
2022 nebo na akci Na kole dětem,“ pro
náměstek primátora Jan Krchňavý.
Také oblast sportu nezůstala opomenuta. Již před časem radní na svém
zasedání schválili dotační program nazvaný „Program na podporu pořádání
jednorázových sportovních akcí v roce
2022 z rozpočtu statutárního města
Prostějova“. „V rámci návrhu rozpočtu
na letošní rok byly pro tento dotační
program schváleny finanční prostředky
ve výši 2,55 milionu korun. Pro konkrétní dotační titul ‚Podpora pořádání
jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele‘
byla alokována celková částka ve výši
1,7 milionu korun, na 1. kolo připadne
80 procent celkové částky, to je 1,36
milionu korun,“ vypočítal náměstek

pro školství Krchňavý s tím, že ve stanoveném termínu bylo přijato celkem
deset žádostí. Jedna žádost nesplnila zásadní kritéria a nebyla předána
k dalšímu hodnocení, jedna byla před
projednáváním stornována, takže bylo
hodnoceno osm žádostí.
Radní rozhodovali také o prvním kole
dotačního titulu „Podpora pořádání
jednorázových sportovních akcí bez
doložení finanční spoluúčasti žadatele“.
Pro tento titul byla alokována částka
ve výši 850 000 korun, na 1. kolo připadlo 80 procent celkové částky, což
je 680 000 korun. „Tady bylo ve stanoveném termínu přijato celkem čtrnáct
žádostí, ale dvě byly před projednáváním stornovány, takže bylo hodnoceno
dvanáct žádostí. Celková požadovaná
částka v prvním kole činí 503 tisíc korun,“ uzavřel dotační problematiku náměstek primátora Jan Krchňavý.
Na dubnovém zasedání zastupitelstvo
všechny výše zmíněné finanční příspěvky odsouhlasilo.
(mik)
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Město podpoří divadla, soubory i organizátory akcí
PROSTĚJOV Po rozdělení dotací
do sociální oblasti, sportu a také
do vzdělání se předminulé úterý
zabývali prostějovští radní také
kulturou. Konšelé rozhodovali
o celoroční a jednorázové dotační
pomoci organizacím, které se pohybují v kulturní branži. Na celoroční činnost divadel a pěveckých
souborů odsouhlasili dotační finance ve výši 158 tisíc korun.
„Kultura byla v poslední době upozaďována v důsledku opatření spojených covidem, a proto jsme se s kolegy shodli, že poskytneme dotace na
podporu činností, jako je například
výroba kulis, loutek, nákup a výroba kostýmů a rekvizit, zpracování
hudby, na výrobu dekorací, kostýmů
a nájem sálů. Podpoříme také autor-

ské a licenční poplatky uváděných
her, tisk divadelních plakátů a programů, dopravu i nájemné a webové
stránky. Peníze bude možné využít
také například na zhotovení výstavních fotografií, pozvánek, na náklady
na vernisáže, vstupní poplatky k účasti na mezinárodních fotografických
soutěžích a podobně,“ vyjmenovala
výběr z možného využití dotací náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov).
O dalších návrzích na dotační podporu budou dále rozhodovat zastupitelé.
Zde by peníze měly pomáhat zejména
divadelníkům nebo národopisnému
souboru. „Tady se konkrétně jedná
o 280 tisíc korun, které mohou podpořit nájem a služby, nebytové prosto-

ry pro nácvik vystoupení či uskladnění a opravu krojů nebo třeba poplatky
OSA a různý reklamní materiál,“ konkretizovala Sokolová.
Dále pro jednorázové akce radní
odsouhlasili dotace v celkové výši
263 500 korun. „Peníze bude možné
využít na pořádání mezinárodního
hudebního festivalu Keltská noc,
letošní pěvecké soutěže Hanácký
skřivan a Zpívající rodina, slavnostní
koncert ke 160. výročí založení MPS
Orlice Prostějov, katalog k výstavě
Kresby a pastely, na akci Noc kostelů,
vydání a křest básnické sbírky Mezičas, dále například na akci Kameny
zmizelých – Cesta zpět 2022 a také
na videospoty pro Pernštejnský rok,“
uzavřela náměstkyně prostějovského
primátora.
(mik)

RYCHLÝ
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Uzavírka na Šárce
Prostějov (mik) – Už od soboty se obyvatelé nejstaršího prostějovského sídliště
Šárka vyrovnávají s omezením dopravy.
„Od soboty 28. dubna až do 31. srpna
je zavedena částečná uzavírka místní komunikace sídliště Šárka, a to u bytových
bloků 32 až 34. Tato uzavírka je z důvodu
provádění oprav lodžií na uvedených domech a kvůli zvýšenému pohybu stavební techniky a jeřábu,“ uvedl na stránkách
www.prostejov.eu Jan Vejmělek, vedoucí
odboru dopravy prostějovského magistrátu. Jak dodal, po dobu uzavírky využijí
vozidla včetně hasičů a záchranné služby
okolní komunikace.

Chcete parkovat?
Hlaste se
Prostějov (mik) – O možnost mít vyhrazeno parkovací stání nedaleko svého domu
projevují občané zájem opakovaně. Zatím
to nebylo až na výjimky možné. To se nyní
změní. „Projednali jsme materiál navržený
odborem správy a údržby majetku města
a odsouhlasili možnost vyhrazení trvalých
parkovacích míst pro zájemce v některých
prostějovských ulicích. Půjde o ulice, které
jsou pro tyto účely rozděleny do dvou skupin podle limitu maximálního možného
počtu vyhrazených parkovacích míst v ulici,“ potvrdil první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko). Podle jeho slov se jedná
o ulice Brněnská, Fügnerova, Hlaváčkovo
náměstí, Knihařská, Pernštýnské náměstí,
Skálovo náměstí, Žižkovo náměstí, Kostelecká, Olomoucká a Plumlovská. „Pro
získání trvalého parkovacího místa bude
třeba vyplnit žádost, která bude dostupná
i na webu města, k ní doložit požadované
přílohy včetně souhlasného vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR Prostějov a uhradit dle platného ceníku příslušný
poplatek. Změna začne platit 1. května.
Od tohoto data bude možné podávat na
magistrátu žádosti,“ dodal Pospíšil s tím, že
parkovací místo v uvedených ulicích pak
bude stát na kalendářní rok 10 000 korun.

TOMÁŠ KALÁB

Jak se učit jazyky

14,3 milionu korun

PROSTĚJOV Blíží se konec pololetí, kdy mají Prostějované
povinnost zaplatit povinné poplatky za svoz a likvidaci
komunálního odpadu. Tento poplatek se už dlouhé roky drží na hranici 600 korun, i když vedení magistrátu
už delší dobu deklaruje, že vzhledem k neustále rostoucím nákladům odpadového hospodářství bude potřeba
tento roční poplatek zvýšit. Zatím se tak ovšem nestalo,
přesto ne každý Prostějovan dodržuje platební morálku.
I když se celkový dluh občanů vůči městu v posledních
měsících snížil, stále to dělá přes 14 milionů korun.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Na konci roku 2021 činily pohledávky prostějovského magistrátu za
občany neplatící povinné poplatky za svoz a likvidaci komunálního

odpadu 16 415 473 koruny. Podle
prvního náměstka primátora se ale
tento dluh Prostějovanů za první tři
měsíce letošního roku snížil. „Celkový dluh občanů za období od roku
2002 do 31. března 2022 je ve výši
14 314 746,99 korun. Většina našich
občanů je zodpovědná a jejich platební morálka je velmi dobrá. Poplatek
za svoz a likvidaci odpadů platí včas.
Jsou však někteří, kteří poplatky platí

roèní doplatek mìsta za svoz a likvidaci odpadu

Prostějov (red) – V pondělí 2. května, tj.
dnes, bude, v souvislostí s investiční akcí
„Regenerace sídliště B. Šmerala, Prostějov“, lokálně proveden postřik totálním
herbicidem. Zasažená místa na sídlišti
B. Šmerala budou označená. Jedná se
o náhradní termín za 14. 4., kdy postřiky
nebyly provedeny kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám.

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

5DGQÉVHVHMGRXYÖWHUÙ
po dvou letech „tiskovka“

se zpožděním nebo vůbec,“ konstatoval Jiří Pospíšil (PéVéčo), v jehož gesci
jsou komunální služby a odpadové
hospodářství města.
Dlouhodobou otázkou je, co
udělat s neplatiči, kvůli nimž je
tak v městské pokladně pořádná
„díra“ přesahující 14 milionů korun. „Každoročně jsou vydávány platební výměry, které následně slouží
jako exekuční tituly pro vymáhání
nedoplatku. Veškeré pohledávky jsou
vymáhány způsoby, které připouští právní předpisy. Například je to
daňová exekuce prováděná zaměstnanci finančního odboru magistrátu
města, přihlášení či uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení a podobně. A to tak, aby nedocházelo k jejich promlčování či prekluzi,“ uvedl
Pospíšil.
Už dlouhá léta se hovoří o nutnosti zvýšit roční poplatek pro občany, neboť náklady na svoz a likvidaci odpadu neustále narůstají.
Zatím se tak ale neděje. „Ano, náklady na svoz a likvidaci neustále
rostou, už se pohybují kolem padesáti milionů korun za rok. S novým
zákonem o odpadech přichází i navyšování cen za ukládání na skládky.
Vše postupně vyhodnocujeme. Některá města již v loňském roce přistoupila na navyšování poplatku za
odpady. My jsme pro rok 2022 ještě zůstali u stejné výše poplatku na
občana, tedy šest set korun. V radě
města jsme se dohodli, že vyčkáme,
jak se v praxi projeví nový zákon
o odpadech. První výsledky bude-

Rozpálený písek sálal a pálil do nohou. Tenkrát na rumunském pobřeží Černého moře toho zas tak
moc ke koupi nebylo. Ale protože
na dovolené už byly všechny knížky
přečtené, ta malá červená krabička se docela hodila. Ještě baterky
a bylo možné zalovit v éteru. Myslím, že v tom pětaosmdesátém tam
šlo chytit i československé stanice.
Točit malým kolečkem, jimiž se
měnily kmitočty, jsem zkoušel pak
pochopitelně i doma. Na malém
tranzistoráčku jsem tak našel takové zajímavosti, jako byl v té době

2TXPÊP¾O÷UVGMRTKO¾VQTC,KąÊ2QURÊwKNRQVXTFKNåGD÷JGONGVQwPÊJQTQMWUG
XGFGPÊO÷UVCTQ\JQFPG\FCQFTQMWPCXÚwÊRQRNCVM[\CUXQ\CNKMXKFCEK
MQOWP¾NPÊJQQFRCFW
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vybrané poplatky za odpad od obèanù prostìjovanù
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Asi před měsícem přistály do veřejných škol rozpočty na rok
2022. Ředitele a jejich ekonomy ovšem čekalo velké rozčarování. V rámci úspor vláda všem veřejným školám seškrtala finance
na pomůcky a učebnice pro žáky o skoro miliardu korun! Opět
se tak šetří na tom nejhorším místě – na školství. Přitom peníze
pro vzdělávání jsou nejefektivnější investicí, která se v budoucnu mnohonásobně vrátí...

pohledávky za obèany za nezaplacené poplatky

P

okud si totiž nezajistíme kvalitu
svých nástupců, budeme z nich
mít jen nemyslící ovce, které si na
sociálních sítích namaže každý troll
či mainstreamové médium a nejrůznější „vyžírky“, které dnes ze státního
rozpočtu, aniž to tušíme, také pěkně
sají. Další skoro 4 miliardy korun
zmizely z položky platy. Školníci,
uklízečky, kuchařky ve školních
jídelnách i další nepedagogičtí
pracovníci, jejichž tarifní platy
jsou často nižší než tzv. zaručená
mzda (někdy dokonce nižší než
minimální mzda), nedostali navíc
nic. Jejich reálné mzdy tak zřejmě
letos poklesnou o hrozivých 10
%, možná i víc... Aby mohli zaplatit nezbytné výdaje, budou si muset
zajít pro sociální dávky. Je to smutné,
protože bez těchto profesí nemůže
žádná slušná škola fungovat, jelikož
všechno není jen o vyzdobených
nástěnkách, dataprojektorech, projektech, ale také o čistých chodbách,
kvalitním jídle a teplu ve škole. Vážím
si všech těchto profesí ve školství a je
to o mně známo, že je podporuji, jak

me mít v letošním roce, proto jsme
zatím zůstali u stávajícího poplatku,“
vysvětlil první náměstek prostějovského primátora s tím, že on sám
očekává další navyšování nákladů
města za svoz a likvidaci komunálního odpadu. „Samozřejmě se
náklady budou zvyšovat, důvodem
je nový zákon a každoroční navyšo-

vání cen za ukládání na skládky, ale
také rostoucí inflace, a tím i rostoucí náklady svozové firmy,“ potvrdil
Pospíšil, kterého se Večerník zeptal,
zda pomohl této problematice vůbec nějak vznik společnosti Odpady
Olomouckého kraje. „Tato akciová
společnost připravuje postupně budoucí systém nakládání s odpady
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číslo 21 zastavil a začal couvat.
Tento manévr ovšem nezvládl,
narazil do vozidla Volkswagen
Crafter stojícího za ním. A to
i přes troubení řidiče, který ve
vozidle seděl. Škoda na vozidlech
byla vyčíslena na několik tisíc
korun,“ popsala na první pohled
banální nehodu z nepozornosti
Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

mohu. Je mi stydno za ty, kteří v nich
vidí jen nějaký pomocný personál
důstojného kantorstva. A že takové
názory slýchávám také, tomu dotyčnému pak něco od plic řeknu.
všem pojďme i k učitelům.
Pedagogickým pracovníkům by se měla zvýšit tarifní část
platu o 2 %. I to je ovšem propad
reálných mezd v roce 2022 přibližně o 8 %. A možná toto navýšení na svých výplatních páskách
nakonec ani neuvidí. Proč? Stranou zájmu tak nějak zůstal škrt ve
výši skoro jedné miliardy korun na
tzv. ostatní neinvestiční výdaje. To
je položka, z níž školy hradí vše, co
nespadá pod platy nebo provoz (například vytápění či elektřina). Jsou to
peníze na nákup učebnic a pomůcek
pro žáky, kurzy pro učitele, dopravu
žáků na výuku plavání nebo povinné
pojištění zaměstnanců. Některé položky jsou mandatorní, takže je škola
uhradit musí. To znamená, že pak
nezbydou peníze na nákup učebnic
a pomůcek pro žáky nebo na vzdělávání učitelů. Pokud se škola dostane

O Špaček
Štěpán
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PROSTĚJOV Na první pohled
maličkost a banální nehoda,
kterých se v důsledku nepozornosti či chvilkového zaváhání
stane mnoho. Jenže jakákoliv
taková hodnocení okamžitě
pominou, když je viník nehody
totálně namol. A to se stalo minulé úterý hodinu po poledni
v Plumlovské ulici v Prostějově.
„Pětačtyřicetiletý řidič jel směrem
k Plumlovské ulici a před domem

třeba Hlas Ameriky. Vzpomínám,
jak jsem musel stát s přístrojkem
u ucha v pokoji těsně u vedení společné antény, kde byl příjem nejlepší. Časem jsem objevil i vysílání
BBC v angličtině, které mě pak na
přece jen kvalitnějších přístrojích
provázelo několik let, během nichž
jsem touto formou slušně zdokonalil svoji angličtinu.
Kromě jazyka mě to tenkrát naučilo shromažďovat si informace
z více, třeba i protichůdných stran,
a udělat si tak komplexnější představu o světě kolem nás. V devade-

sátých letech se kromě satelitních
televizí postupně začal prosazovat
internet a rádio už nebylo hlavním
zdrojem informací. V té době by
nikoho nenapadlo, že si pro úplný
obrázek světového dění bude muset opět shánět informace i z druhé strany.
Leckdo si tak z doby před osmi
lety mohl začít oprašovat třeba
v naší generaci ve škole povinnou ruštinu. Co se člověk jednou
naučí, úplně nezapomene. Internet umožňoval kouknout se všude, kam si jen člověk vzpomene.

I tato pravda už ale vzala za své.
Časy se mění. Cenzorský úřad
sice ještě zřízený nemáme, ale už
se o nás obyčejné lidi zase starají,
abychom se náhodou nezkazili
nežádoucími informacemi. A internet zase není svobodně přístupný všem. Leccos se dá prostě
vypnout.
Možná skončíme zase u rádií
s uchem přilepeným na repráku,
až se obnoví staré dobré rušičky.
A možná vyfasujeme i lístečky. Poslech zahraničních stanic se trestá… Ještě že jen těch z východu.
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PROSTĚJOV Žádné velké překvapení. Radní na
svém posledním jednání rozhodli v zadávání veřejné zakázky malého rozsahu o výběru dodavatele
zakázky Služby v oblasti marketingu a propagace
pro statutární město Prostějov v letech 2022 a 2023.
Smlouva bude uzavřena se společností TK PLUS
Prostějov, která propagovala naše město i v posledních deseti letech.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti marketingu a propagace statutárního města Prostějov. „Ze služeb, které bude společnost městu poskytovat, můžeme například zmínit
propagaci a reklamu města při vybraných sportovních,
kulturních a společenských akcích dodavatele organizovaných v Prostějově, v olomouckém regionu a také
v České republice. Jedná se o sportovní turnaje, poháry,
mítinky, klubové soutěže, výstavy a kulturní festivaly.
Dodavatel dále zajistí prezentaci města prostřednictvím plošné reklamy a v tištěných materiálech na těchto
akcích. Dále se postará o zajištění mediální prezentace
města Prostějova při konání akcí v televizi, rozhlase, tisku, na sociálních sítích a na webových stránkách těchto
či doprovodných akcí,“ vyjmenoval primátor František
Jura (ANO 2011) s tím, že propagační a marketingové
služby budou poskytovány na smluvně dohodnutých
akcích pořádaných od 20. dubna 2022 do 19. dubna
2023. „Požadovali jsme nejméně dvě akce místní úrovně, dvě akce regionální úrovně, dvě celostátní úrovně
iQHÆTéGTPÆJQ/GTEGFGUWPCEQWXCNFQFQF¾XMQXÆJQXQ\KFNC8QNMUYCIGP a jednu akci mezinárodní úrovně. Vše za 1,6 milionu
2QNKEKUVčOPCFÚEJCNVÆO÷ąVąKRTQOKNGCNMQJQNW
ZHQVQ2QNKEKGè4 korun,“ dodal primátor.
(mik)

Nicméně se záhy ukázalo, proč
řidič osobního vozidla nezareagoval pružně a včas. „První dechová
zkouška vykázala hodnotu 2,73
a druhá dokonce 2,83 promile
alkoholu v dechu. Řidič ale s výsledky testu nesouhlasil a dušoval se policistům, že žádné alkoholické nápoje nepil. Nicméně
lékařskému vyšetření s odběrem

7

*/26$9(Ġ(51Ì.8

na poplatcích za odpad
„Náklady na svoz a likvidaci odpadu
se neustále zvyšují,“ konstatuje první náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil

2. května 2022
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Prostějované dluží

Bude se støíkat!

Prostějov (mik) – Přesně týden po mimořádné schůzi zastupitelstva se k jednání sejdou prostějovští konšelé. Zasedání
Rady statutárního města Prostějova se
uskuteční v úterý 3. května v jednací síni
v přízemí prostějovské radnice. Program
jednání není tentokrát nijak obsáhlý, přesto radní budou diskutovat o důležitých
záležitostech města. „Hned v úvodu si vyslechneme prezentaci Servisní společnosti
odpady Olomouckého kraje a poté budeme schvalovat výjimky z obecně závazné
vyhlášky o pití alkoholu na veřejnosti při
akcích Vaření kotlíkových gulášů a Prostějovské léto 2022. Zabývat se budeme
projektovým námětem o zajištění akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných
hasičů ve Vrahovicích, návrhem zadávacího řízení na vybavení šaten domácích na
zimním stadionu a rovněž třeba dotacemi
do sportu na podporu celoroční činnosti
klubů. To samé se týká i sociální oblasti.
Na programu je také jednání o střednědobém plánování sociálních služeb,“ uvedl
primátor Prostějova František Jura (ANO
2011). Konšelé se dále budou zabývat
majetkoprávními záležitostmi, zejména
návrhy prodloužení nájemních smluv
u bytů a také nebytových prostor. „Důležitá diskuse se bude odvíjet ohledně centrálního nákupu plynu i elektrické energie pro
město Prostějov,“ přidal první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Velice
příznivou zprávu pak obdržel nejen Večerník. Radní po dvou letech obnovili tiskové
konference, kde novináře dříve pravidelně informovali o výsledcích jednání rady
města. Uskuteční se ve středu 4. května
a Večerník tak bude moci zástupce vedení
magistrátu přímo konfrontovat s jejich názory a rozhodnutími.

PUBLICISTIKA
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do červených čísel, mají ředitelé jen
dvě možnosti. Mohou požádat zřizovatele o dodatečné navýšení rozpočtu. Rozpočty jsou ovšem nyní
napjaté také, protože nikdo nepočítal se skokovým nárůstem energií,
v důsledku enormní inflace vlastně
i všeho dalšího. Druhá možnost je,
že ředitel převede finance určené
na odměny pro učitele do ostatních
neinvestičních výdajů. To musela
řada škol udělat již loni. Letos ovšem
bude situace o poznání horší, když
školy přišly o miliardu korun. Stejně
budou muset ředitelé postupovat
v případě nepedagogických pracovníků. Aby si udrželi školníka
nebo kuchařku, budou jim muset
seškrtané platy navýšit formou
odměn. Kde na ně vezmou finance? Opět na úkor peněz původně
určených pro pedagogy. Proto lze
v nejhorším případě předpokládat,
že učitelé z dvouprocentního navýšení nakonec mnoho na svých
výplatních páskách v letošním roce
neuvidí.
uma sumárum. Ano, šetřit se
musí všude, ovšem když je vidět,
že někde létají peníze doslova do
větru za zbytečnosti, je smutné, že
budoucnost národa v podobě stoprocentně finančně zabezpečené
výchovy dětí je de facto likvidována. Nebo snad již nepotřebujeme
hrdý národ? Je to snad záměr? Prá-

S

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
vě proběhly nebo běží na základních
a středních školách zápisy, přijímací
zkoušky a maturity, všichni ve školství jsou v plném nasazení a opravdu
se nikdo nefláká, jak lze někdy číst
u chytrolínů na sociálních sítích.
A do toho ředitelé musí oznámit
svým zaměstnancům neveselou budoucnost. No řeknu vám, je to strašně motivující do další práce. Jsem
samozřejmě ironický...
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biologického materiálu se na jejich výzvu odmítl podrobit. Řidič
na místě přišel o řidičský průkaz
a další jízda mu byla zakázána,“
uvedla mluvčí krajské policie
s tím, že v souvislosti s výše uvedeným byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
(mik)

.G\zVHvNRODVW½Y½URGLQRX
Rád bych se vrátil ke dni otevřených dveří, který se konal na ZŠ ve Vřesovicích. Jedná se o malotřídní školu rodinného typu pro žáky 1. až 5. třídy. Malotřídní způsob výuky pro mě není
ničím novým. Dobře si pamatuji, jak jsem na svém prvním působišti v Bratrušově na Šumpersku učil 58 žáků, kteří tehdy spadali do 3. až 5. třídy. To nebylo v poválečné době v rámci
osídlování pohraničí nic výjimečného. Obzvláště mile mě překvapilo, že jde ve Vřesovicích
o školu rodinného typu. Jsem přesvědčen, že všechny školy by měly být takové. Neočekávám,ževšechnybudouzačínatškolnírokmšísvatoujakojetomuveVřesovicích,alepřálbych
si alespoň, aby byly místem, kde se budou děti dobře cítit mezi lidmi, kteří je mají rádi a umí
přizpůsobit výuku jejich individuálním potřebám. Díky dceři, která je učitelkou, jsem informován o obrovském nárůstu žáků z neúplných, rozvrácených a nefunkčních rodin. Takovým žákům kvalitní škola a učitelé svým způsobem mohou alespoň suplovat stabilní rodinné
zázemí, které je podle mě pro jejich další rozvoj naprosto zásadní. Věřím, že právě takové prostředí je schopna vřesovická škola nabídnout. A proto končím s přáním, aby sem k zápisu do
1. třídy přišlo co nejvíce dětí místních i z okolí.
Arnošt Lejsal, Hrubčice
Sto a jedna
Když pozoruji pracovní „šrumec“ při současné rekonstrukci části Vrahovické ulice, mám
z toho radost. Dokonce jsem byl mnohdy překvapen, když se zde čile pracovalo také o víkendech. V porovnání s první etapou je to sto a jedna. Nemůžu stále přijít na to, proč to
nyní jde a proč se vloni dopustil takový šlendrián ze strany stavební firmy, která nejen že
pracovala pomalu a nedodržela žádný termín, ale navíc po sobě zanechala spoustu špatně
odvedené práce. To mi fakt hlava nebere.
Milan Žáček, Prostějov

Zeleò jen na periferii, uvnitø mìsta beton?
Jako každý normální člověk mám rád, když se to ve městě zelená, je
kde se v parných létech schovat pod strom do stínu nebo si jen tak
zajít do parku na procházku. V poslední době jsem zaznamenal dvě
městské akce, takzvaná komunitní sázení stromů. Vloni na podzim
se ve velkém sázelo v Čechůvkách, nedávno pak v Domamyslicích.
Nic proti tomu, každou podobnou aktivitu jen vítám. Ale mohl by
mi někdo z vedení magistrátu vysvětlit, proč se nová výsadba týká
jen periferií města, zatímco v jeho centru nebo ulicích se v posledních letech jen kácí a žádná náhradní výsadba neprobíhá? Takže
okolo Prostějova budeme mít onen oslavovaný zelený prstenec
a uvnitř jen beton a asfalt?
Josef Kolovratník, Prostějov
Snad to vidí a pokutují
Při průjezdu ulicí Vápenice si často všímám různých dopravních přestupků, kterých se dopouštějí mnozí řidiči. Jeden
z nich ale razí do očí opravdu hodně. Jak všichni víme, z Vápenice se nesmí odbočit doleva k Národnímu domu a stejně
tak se nesmí zahnout z Havlíčkovy ulice doleva na Vápenici.
Skoro vždy, když tudy projíždím, vidím někoho, kdo zákaz
odbočení nerespektuje. Ale říkám si, že na jedné z budov na
Vápenici jsou kvalitní kamery, tak snad to policajti všechno
registrují a následně pokutují.
Jiří Štěpánek, Prostějov
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Prostějovsko

Jaro spolu s vyhlídkou nadcházejících
teplých dní nás nenechá sedět v klidu
doma. Všichni jsme
strávili nespočet dní
u televize, ale věci se
konečně mění a my
můžeme opět trávit
hezké dny poznáváním nových míst. Na
hradech a zámcích již
zahájili sezónu a lákají návštěvníky na
nejrůznější prohlídky.
Opomenout nesmíme
ani cyklotrasy, které vedou po Prostějovsku.
No a výlety do přírody
jsou vždy dobrou volbou. Kam ale vyrazit?
Která jsou nejhezčí
místa Prostějovska
a kde se mohou vyřádit
děti? Tipům na výlety
je věnována dnešní
tematická dvoustrana
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Texty připravila:
Šarlota Šínová

Prodlužující se jarní dny poskytující více tepla vybízí k víkendovým
a odpoledním výletům. Kam ale
stále vyrážet? Některá pěkná místa
máme v docházkové vzdálenosti, za
jinými se musíme vypravit kousek
dál. Prostějovsko a jeho blízké okolí ale nabízí nemalé množství vyžití. Není tak nadto sbalit si dobroty
a deku a vyjet do přírody, která nás
obklopuje.
Samo město Prostějov vybízí k pobytu
v přírodě. Biokoridor Hloučela je příjemným místem pro sportovní vyžití,
ale i procházky po naučné stezce. Naučná stezka je 4 kilometry dlouhá s 11
infotabulemi. Po této trase se dostanete
až k plumlovské přehradě a odtud coby
kamenem dohodil, se nachází monumentální plumlovský zámek. Právě na
zámku organizují často různé tematické prohlídky a akce pro děti. Kdo by se
vydal na výlet přibližovadlem, určitě
nesmí minout rozhlednu Kopaninka
v Repechách. Rozhledna stojí zhruba
půl kilometru jižně od centra obce Repechy na Prostějovsku a 3 kilometry od
Protivanova a je vysoká 22 metrů. Výhledy z ní stojí za to.
Za navštívení stojí i Kostelec na Hané,
jeho zámecká zahrada vybízí k příjemným procházkám. Na zámku v průběhu roku pořádají tematické prohlídky
i dětské dílničky. Po návštěvě zámku
se nesmí zapomenout na Kosíř. Na
rozhlednu Kosíř vedou cesty z okol-

GDOHNRVWDĀtSRRNROt

ních vesnic, které nabízejí procházku
příjemnou přírodou i kolem lomu.
Nejkratší cesta je však ze zámecké
zahrady. Rozhledna stojí na vrcholu
Velkého Kosíře a je vysoká 28 metrů.
Od rozhleden a zámků se přesuneme do přírody. Biocentrum Mokroš v Mořicích je uměle vytvořený
mokřad, jenž se stal lákadlem pro
všechny romantiky a fotografy. Jedná se o kouzelné místo s možností
poznat přírodu. Nádherná jsou i tovačovská jezera – zatopené plochy po
těžbě štěrkopísku. A právě nedaleko
se nachází národní přírodní rezervace Zástudánčí, která se rozprostírá
poblíž obce Lobodice.

Cyklovýlety

Kam s dětmi?
Třeba na Zlatou farmu do Štětovic!
Na této příjemné farmě chovají hospodářská zvířata, která si děti mohou
volně pohladit. Farma disponuje dětským hřištěm i edukativním poznáním dojicího systému. Na farmě si
můžete koupit různé domácí produkty. Výborné jsou koktejly, sýry i domácí pečivo. Zlatá farma také pořádá
spoustu akcí pro děti.

Koho

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Prostějovsko disponuje velmi dobrou
sítí cyklostezek. Z Prostějova se tak na
kole dostanete pohodlně až k jeskyním v Moravském krasu. Trasa vede
přes Prostějov, Mostkovice, Plumlov,
Soběsuky, Hamry, Repešský žleb
a rozhlednu Kopaninka, Nivu až ke
Sloupsko-šošůvským jeskyním. Trasa
je dlouhá 38 kilometrů a zabere zhruba tři hodiny. Trasa je však vhodná pro
pokročilé cyklisty, jelikož zahrnuje
táhlá stoupání. Dalším tipem na výlet je nenáročná cesta plná rybníčků,
krásných výhledů a přírody. Trasa
vede od Víceúčelové hlay-zimního
stadionu v Prostějově přes Mostkovice, Chlum, Alojzov, Repechy, Otaslavice, Dobrochov, Vřesovice, Výšovice
a zpět do Prostějova. Je vhodná pro
rekreační cyklisty a má 40 kilometrů.
Výlet si také můžete naplánovat po
zámcích. Tato trasa vede z Prostějova
do Čech pod Kosířem přes Ludéřov,
Laškov, Krakovec, Náměšť na Hané,
Střížov, Drahanovice, Slatinice, Smržice a zpět do Prostějova. Tato trasa
měří 50 kilometrů.
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PROSTĚJOV Mimořádné jednání prostějovského zastupitelstva s mimořádným bodem
programu. Primátor František Jura svolal schůzi
Zastupitelstva statutárního města Prostějova mimo schválený harmonogram na úterý 26. dubna.
Hlavním bodem celého programu bylo schválení V. změny Územního plánu Prostějova. Těch
změn bylo na pět desítek, ovšem tou nejzásadnější bylo rozhodnutí postavit bytové komplexy
v lokalitě Trávníky mezi nemocnicí a biokoridorem Hloučela. Právě tyto plány radnice se staly trnem v oku nejen opozice v zastupitelstvu, ale několika občanů, spolků a neziskových organizací.
Protestní petici podepsalo na 1 500 Prostějovanů.
Ještě pár dnů před úterním zasedání zastupitelstva měl nejen Večerník informace o tom, že
radniční koalice hodlá všechny změny v územním plánu prohlasovat díky své většině členů
v nejvyšším politickém orgánu města. O to větší
překvapení čekalo na veřejnost i zástupce médií
v úterý v obřadní síní prostějovské radnice...

-MJCGµn@IÁQ@?@IÁHîNO<
Zastupitelstvo města Prostějova v úterý 26. dubna neschválilo avizovanou změnu územního plánu. Současná koalice tvořící Radu města Prostějova rozhodla, že
primátor František Jura navrhne stažení tohoto bodu
z programu zasedání.
Město poté nechá změnu územního plánu upravit.
Cílem je předložit zastupitelům v blízké době novou
podobu změny, která nebude obsahovat opatření týkající se okolí biokoridoru Hloučela.
Vedení města opakuje, že nikdy nechtělo zastavět ani
jediný metr biokoridoru a cílem jeho postupu bylo rozšíření zeleně v celé této oblasti. Zástupci všech koaličních stran konstatovali, že se změna územního plánu
stala terčem dezinformací, které znejistěly veřejnost
a vyvolaly u části občanů dojem, že je okolí Hloučely
v ohrožení. Koaliční strany se proto rozhodly zabránit
pokračující účelové politické kampani a materiál z jednání navrhli stáhnout.
Město následně nechá v příštích týdnech změnu územního plánu patřičně upravit a vyjmout z ní celou navr-

ženou změnu v blízkosti
biokoridoru Hloučela
v lokalitě nedaleko nemocnice (Trávníky). To
umožní, aby další opatření mohla být schválena a územní plán se
v jiných částech města
skutečně
modifikoval. Čeká na to například Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje, který chce stavět novou stanici
v lokalitě za Brněnskou ulicí, ale i řada dalších organizací a občanů. Tím se vyhneme riziku, že změna
územního plánu skončí kvůli politizaci u soudu, což
by zkomplikovalo situaci dalších občanů i investorů
v celém Prostějově.
František Jura, primátor Prostějova
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova
Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova
Alena Rašková, náměstkyně primátora Prostějova

Radní vycouvali z prosazení
9]PďQ\~]HPQtKRSOiQX
„Je to vítězství zdravého rozumu,“
komentuje nečekané rozhodnutí opozice
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2. května 2022

Nečekaná slabost, dohoda s opozicí nebo obavy z četných žalob
a dalších právních komplikací?
Možná trochu od všeho. Úterní
mimořádné jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova přineslo obrovské překvapení
pro mnohé. Na programu bylo
kromě vypořádání se s připomínkami i schválení V. změny
Územního plánu města Prostějova. Tedy dokument, který měl
zhruba v padesáti konkrétních
záležitostech změnit dosavadní
tvář našeho města. Tou nejožehavější změnou měla být výstavba
bytových komplexů na místě za
prostějovskou nemocnicí, kde se
nachází pole u biokoridoru Hloučela. Radniční koalice se chystala
všechny změny prohlasovat, nakonec ale ze svého úmyslu na poslední chvíli vycouvala.
Na úterním mimořádném jednání se

v obřadní síni prostějovské radnice
sešlo 31 zastupitelů. Omluveni byli
Dagmar Faltýnková (ANO 2011),
Ivana Hemerková (PéVéčko), Petr
Lysek (Na rovinu!) a Václav Šmíd
(KSČM). Jednání zastupitelů bylo
zahájeno v deset hodin dopoledne, ovšem už první slova primátora
Františka Jury svědčila o tom, že se
zřejmě připravuje obrat v dosavadních plánech radniční koalice. „Vyhlašuji patnáct minut přestávky pro
poradu všech předsedů politických
klubů v zastupitelstvu,“ pronesl na
začátku schůze primátor Jura (ANO
2011).
Zatímco se tedy devět předsedů
politických klubů odebralo do
vedlejší jednací místnosti a jejich jednání zůstalo tajné, mezi
zástupci zúčastněné veřejnosti
i mezi novináři se začalo spekulovat, co má nečekaná debata
za zdmi jednací síně znamenat.

A brzy se to všichni dozvěděli!
„Už krátce před tímto jednáním
jsme avizovali stažení bodů jednání týkajících se V. změny Územního plánu Prostějova a já děkuji za
krátkou konzultaci ohledně tohoto
rozhodnutí s předsedy politických
klubů. Před tímto zasedáním jsme
ještě veškeré otázky okolo změn
v územním plánu prodiskutovali
se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje, protože celý proces schvalování změn není vůbec
jednoduchý. Z těchto důvodů navrhuji změny v našich usneseních.
Zaprvé neschválit připomínky k V.
změně Územního plánu Prostějova
a za druhé schvalování těchto změn
odložit s tím, že budou přepracovány,“ prohlásil primátor, načež to
v obřadní síni i v místě, kde jednání sledovala veřejnost, pořádně zašumělo, a dokonce byl slyšet
i nesmělý potlesk.

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

pro Večerník

Michal
KADLEC

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Peníze pro SCHOLA
education
Prostějov (mik) – Zastupitelé v úterý rovněž bez jakýchkoliv diskusí
schválili poskytnutí dotace ve výši
130 200 korun navrženou radou
města organizaci SCHOLA education na úhradu nákladů spojených
s provozem adaptačních skupin pro
ukrajinské děti. „Jednatelka společnosti Helena Ondrýsková se na statutární město Prostějov obrátila se
žádostí o finanční pomoc na úhradu
nákladů spojených s personálním
obsazením výuky v adaptačních skupinách, které jsou součástí projektu
Výuky českého jazyka ukrajinských
dětí,“ vysvětlil primátor František
Jura (ANO). Zastupitelé tuto dotaci
bez diskusí odsouhlasili všemi hlasy
přítomných členů napříč politickým
spektrem.

'DOvÉQRYÙNOXE

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Kadlec

„V. změna Územního plánu Prostějova byla zpracovávána několik měsíců. Celý proces je ale složitý a má
svá úskalí. Tím, že dochází k těmto
rozhodnutím, musíme nyní učinit
takové kroky, aby všechny změny
v územním plánu byly v souladu
s legislativou. To je ostatně i názor
Krajského úřadu Olomouckého kraje. A aby se tak stalo, musíme dnes
schvalování změn odložit se souvisejícími pokyny k přepracování,“
doplnil Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.
Vzápětí na zastupitelstvu vystoupily zástupkyně různých spolků
a neziskových organizací, které
upozornily, že by v případě schválení doposud naplánované V.
změny Územního plánu Prostějova zastupitelé riskovali žaloby.
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PŮVODNÍ
zpravodajství

Obzvláště v případě změny, která by
„zelený“ prostor mezi prostějovskou
nemocnicí a biokoridorem Hloučela
přeměnila na velkou stavební parcelu. Nové rozhodnutí radních pak
přivítala opozice. „Spadl mi kámen
ze srdce, že se V. změna územního
plánu vyvíjí tímto způsobem. Nechtělo by se mi totiž vstupovat do
dlouhých soudních tahanic. Tyto
změny územního plánu se v nějaké
podobě jistě schválit musí, ale ne
s tolika seškrtanými plochami zeleně. A zeleň dostává v posledních
letech v Prostějově pořádně na frak,
navíc se dostáváme stále blíže a blíže
k biokoridoru Hloučela,“ zareagoval
na nečekané rozhodnutí radních Jan
Navrátil (Změna pro Prostějov).
„Je to hektické, ale správné řešení.
A já návrh radniční koalice odložit
schválení V. změny Územního plánu

Prostějov (mik) - Bezprostředně
po řádném jednání prostějovských
zastupitelů dne 5. dubna tohoto
roku Večerník informoval o založení
nového politického klubu v rámci
zastupitelstva. Od opoziční koalice
hnutí Na rovinu! se totiž odpojili
Piráti, kteří oficiálně oznámili vznik
svého samostatného klubu ve složení
Petr Kapounek a Petr Lysek. Během
úterního mimořádného jednání
pak primátor František Jura (ANO)
představil podle regulí vznik dalšího
klubu hnutí Na rovinu! složeného ze
členů, kteří v něm zbyli. „Zastupitelský klub hnutí Na rovinu! bude nyní
působit ve složení Aleš Matyášek,
Martin Hájek, Tomáš Peka a Petr
Ošťádal,“ oznámil primátor a předsedající schůze zastupitelů František
Jura.
Prostějova rád podpořím. Zvítězil
zdravý rozum,“ shodovali se opoziční zastupitelé.
Prostějovští radní tak nechají nejožehavější body V. změny
Územního plánu Prostějova přepracovat. A nejen to. Pro nejširší
prostějovskou veřejnost bude
uspořádáno klasické veřejné projednávání všech změn. Jak dlouho
ale bude celý proces trvat, si dnes
netroufá odhadnout nikdo.

František
Frant
tišek
kJ
Jura:
uraa: „Hloučela nikdy

nebyla v žádném ohrožení“
PROSTĚJOV Minulý týden se
v Prostějově sešlo zastupitelstvo
města, které mělo projednávat
změnu územního plánu. Den předem ovšem koalice oznámila, že
příslušný návrh stáhne. Přímo na
zasedání to pak primátor František Jura (ANO 2011) jako předsedající udělal. Proč se rada města
nakonec rozhodla změnu územního plánu neprojednávat? A jaký
bude její další osud? Zeptali jsme
se přímo prvního muže prostějovské radnice (na snímku).

22042710696

22042810772

Petr KOZÁK
yy Máme stažení změny územního plánu města Prostějova považovat za vítězství opozice, jak jej
nyní někteří politici prezentují?
„To zcela jistě ne! Rozhodnutí neprojednávat změnu územního plánu
udělala koalice jednak s ohledem na
fámy šířící se prostějovskou veřejností, jednak s cílem návrh ještě vylepšit.

Kdyby šlo jen o pár permanentních
kritiků naší práce z řad opozice, zcela
jistě bychom materiál schválili. Hlasů
jsme na to měli dost. My ale chceme,
aby prostějovská veřejnost přijala za
své myšlenky, které se do ní promítaly.
To se obecně podařilo, jediným problematickým bodem zůstaly změny
v sousedství Hloučely. Tady se bohužel projevily dezinformace o našem
záměru Hloučelu zničit, ubrat zdejší
zeleně a podobně. Kdybych měl dát
na prohlášení některých našich kritiků, Hloučela by se brzy po schválení
změny územního plánu stala jakousi
měsíční krajinou bez života. Cíl byl
přitom zcela opačný, tedy přidat další
lesoparky a část území mimo Hloučelu vyčlenit pro citlivou bytovou
výstavbu. Proto jsme se jako koalice
shodli, že materiál stáhneme z programu.“
yy Některá média citovala vaše
kritiky, podle nichž město při přípravě materiálu porušilo zákon…

„To je absolutní nesmysl! Celý
proces probíhal zcela standardně
a podle zákona. Novinkou pro nás
všechny bylo projednávání s veřejností prostřednictvím internetu, což
si ale vynutila aktuální pandemická
situace. Rozhodně to ale nebylo
žádné porušení legislativy. Náš postup potvrdil i krajský úřad, který na
územní plánování v regionu dohlíží.“
yy Jak jste rozjitřenou atmosféru
na zastupitelstvu vnímal?
„Bylo to samozřejmě pódium pro naše
kritiky, kteří budou proti nám kandidovat v podzimních komunálních
volbách, případně pro lidi, kteří jim
budou pomáhat. Měli předem připravené projevy, ve kterých často ani neuměli zareagovat na stažení materiálu
z programu. Dokud říkali svoje názory,
jakkoliv nepříjemné, bylo to v pořádku. Když ale začali lhát a podsouvali
nám věci, které jsme ve skutečnosti
vůbec neudělali, vadilo mi to. V politice by stejně jako ve sportu nebo v čem-

koliv jiném mělo platit, že můžeme
být tvrdí, ale musíme hrát fér. Tohle
fér nebylo. Trvám na tom, že Hloučela
nebyla v absolutně žádném ohrožení,
naopak se měla rozrůst.“
yy Jaký bude další osud připravené změny územního plánu?
„Naši odborníci z ní co nejdříve vyjmou vše týkající se pozemků v sousedství Hloučely, poté změnu znovu
předložíme zastupitelstvu. Potřebujeme, aby materiál co nejdříve začal platit. Mimo jiné kvůli nové stanici hasičského záchranného sboru, která by
mohla sídlit v lokalitě za Brněnskou
ulicí. Pokud jde o tu jedinou spornou
část, pořád si myslím, že Prostějov se
má rozvíjet. Chceme novou bytovou
výstavbu, chceme nové parky a zeleň
a tohle všechno ta změna umožňovala. Její projednání v končícím volebním období ovšem nepředpokládám,
bude to chtít důkladnou přípravu
a nalezení širší shody v zastupitelstvu
i s občany. Proto ji vrátíme do fáze

projednávání a budeme hledat takové
řešení, které bude všeobecně akceptováno. Pomoci nám v tom mohou
i sami občané, které bych chtěl tímto
poprosit, aby nevěřili fámám a dezinformacím. Když se budou chtít na
cokoliv zeptat, dveře mé kanceláře
i dveře dalších kolegů na radnici jsou
jim otevřené.“

„Bylo to samozřejmě
pódium pro naše kritiky.
Dokud říkali svoje názory,
jakkoliv nepříjemné,
bylo to v pořádku. Když
ale začali lhát a podsouvali nám věci, které jsme
ve skutečnosti vůbec
neudělali, vadilo mi to.
V politice by stejně
jako ve sportu nebo
v čemkoliv jiném mělo
platit, že můžeme být tvrdí,
Primátor statutárního města
ale musíme hrát fér.
Prostějov František JURA
Tohle fér nebylo...
o atmosféře na zastupitelstvu
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Těm, kteří neholdují cyklistickým výletům a procházkám v přírodě, máme také
co nabídnout. Prostějovsko se zdá být
studnicí nejrůznějších zážitků. A protože
se kultura znovu nadechuje a volnočasové aktivity se vracejí do zajetých kolejí,
tak týden co týden čtenáře informujeme
o kulturním vyžití. Nadcházející čas se tak
tradičně ponese v duchu koncertů a zajímavých akcí jak pro děti, tak i dospělé.
Léto ožívá – léto, budiž pochváleno!
Již tento víkend jsou na programu hody v Držovicích, které se uskuteční v sobotu 7. května od 10.00 do 16. 00 hodin v Tiché ulici.
Těšit se můžete na stánky s bižuterií, vlněnou
dekorací, obrazy, přírodní kosmetikou, se
zdravým pečivem, ale také s nabídkou vín.
Navíc v 11.00 vystoupí hanácká folklórní
skupina Klásek. Když už jsme u toho jídla
a pití, zapište si Moravskou vernisáž piva, která proběhne u sokolovny v olomoucké části
Chválkovice v pátek a v sobotu 20. a 21. května. Pivaři se mohou těšit na padesát druhů
tekutého chleba.
V červnu si zopakujeme Festival dobrého
jídla, který vloni sklidil zasloužený úspěch.
Z festivalu byli lidé nadšení. Chodili s brožurou, ve které měli celou nabídku doslova na
dlani, a putovali z kavárny do restaurace a z restaurace do kavárny. Iniciátorkou akce je Milada Sokolová: „Napadlo mě to při dovolené
v Andoře. Tam se uskutečnila akce Andora De
Tapas, kde mohli zájemci putovat po podnicích a ochutnávat místní tapas za doprovodu
hudby. Říkali jsme si s rodinou, že je to skvělý
nápad, něco podobného jsme chtěli realizo-

vat i u nás,“ zmínila se náměstkyně primátora.
Přinášíme však i tipy pro milovníky hudby.
A pravdou tak je, že nás čeká léto plné muziky.
Jako první se můžete těšit na Hanácké Benátky. Tuto hudební pecku pořádá Městský klub
Litovel v sobotu 11. června. A na koho se můžete těšit? Dorazí Tomáš Klus, Argema, Ready
Kirken, Marta Jandová a Hudba Praha. Jedná
se o celodenní program, který bude bavit i děti.
Dalším hudebním zážitkem bude jistě Přehrady fest, který se na Prostějovsku uskuteční
vůbec poprvé, a to začátkem července, a sice
8. až 9. Koncertovat se bude v kempu Žralok.
Těšit se můžete na kapelu Mirai, Jelen, Pokáče,
Pekaře, UDG, Voxela, Jakuba Děkana a několik dalších. Festivalovou horečku následuje
tradiční Keltská noc, která proběhne obdobně
v kempu Žralok v Plumlově. Keltská noc letos
připadá na pátek a sobotu 22. až 23. července.
Ve dvoudenním programu vystoupí asi 150
umělců a účinkujících z mnoha zemí Evropy. Již
po 17. na něm vystoupí irská skupina z Dublinu SLIOTAR. Z Rakouska přijede CELTICA
PIPES ROCK, která má výrazné jméno po
celém světě a přijede na Keltskou noc po 4 letech s novou deskou Celtic Spirits. Účast opět
přislíbila skupina CISAL PIPERS z Itálie, která
ve své zemi patří k nejlepším keltským hudebním projektům. Keltská noc není jen o hudbě
a tanci, ale také o keltské historii a tradicích,
a je tak jistě příjemným místem k poznání jiné
hudby. Pro milovníky country a folku bude připravený v srpnu ProFest country na prostějovském zámku. Největším lákadlem však zůstává
Prostějovské léto, které rok co rok pro všechny
nabízí zdarma bohatou nadílku.
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Svěřenci Naděždy Kalábové sbírají ocenění pravidelně

PROSTĚJOV Dělat dobré skutky se vyplatí! I s takovým
poznáním odjížděly ve čtvrtek 7. dubna z Prahy děti ze
školní družiny prostějovské ZŠ Dr. Horáka. V hlavním
městě si převzaly hodnotné ceny za prestižní ocenění
Dětský čin roku. Zároveň mohly přímo na Staroměstské
radnici představit svazek pojmenovaný Nejlepší recepty
našich babiček. Originální kuchařku sestavily díky dlouhodobé spolupráci s klientkami Centra sociálních služeb
v Lidické ulici, jež řadu let navštěvují zejména díky entuziasmu vedoucí školní družiny Naděždy Kalábové.
Do třetice všeho dobrého. To si mohou říct děti ze školní družiny ZŠ Dr.
Horáka, které jsou navzdory velké
konkurenci pravidelně oceňovány
v prestižní soutěži Dětský čin roku.
V roce 2019 se radovala Laura Čurejová, o rok později Šimon Šmíd
a tentokrát na Staroměstské radnici
zaznělo jméno devítileté Adély Přikrylové. Všichni jmenovaní byli přitom oceněni v kategorii Kolektivní
pomoc, a to zejména díky vedení
energické a nápadité Naděždy Kalábové. Právě ona ostatně už před lety
stála za oceněním Tomáše Soldána
z Vrahovic ve stejné soutěži.

jsme mohli přímo na Staroměstské
radnici představit obsáhlou kuchařku, na které jsme zhruba poslední
tři měsíce pracovali. Obsahuje ke
dvěma stům receptů, jež jsme od
babiček získali díky pravidelným
návštěvám v Centru sociálních služeb v Lidické ulici,“ představila celou
záležitost Naděžda Kalábová s tím,
že nápad se zrodil poté, co děti po
jedné z mnoha návštěv dostaly krásný upečený dort, na němž si moc
pochutnaly. „Začaly se zajímat o to,
jak se asi takový dort peče. Z toho
vznikl nápad napsat si o recept. A už
to jelo,“ usmála se.

Kuchařku přivezly ukázat

Adéla coby mluvčí družiny

Cena se obvykle předává před Vánoci, kvůli covidu se však slavnostní
ceremoniál za uplynulý ročník posunul až na letošní duben. „Díky tomu

Děti pak na oplátku babičkám i dědečkům mimo mnoha jiného malovaly obrázky s názvem „Babiččin
košík“, jimiž rozzářily chodby jejich

původní
zpravodajství
pro Večerník

MARTIN ZAORAL
domova pestrými barvami. „Také se
nám moc líbilo společné vaření. Babičky nám pak samy začaly posílat
další recepty i krásné fotografie. My
jsme je pak za to odměnili vlastnoručně vyrobeným dárkem a diplo
diplomem,
jimiž jsme jim chtěli udělat radost,“
svěřila se devítiletá Adéla Přikrylová,
která byla tentokrát díky svým komunikačním schopnostem vybrána jako
„mluvčí“ celého kolektivu.
Vyjdou recepty i knižně?
Díky celému projektu si děti v uplynulém týdnu převzaly nejen spoustu
krásných cen od společnosti Whirpool a dalších partnerů projektu, ale
v Praze se také podívaly do muzeí
čokolády a voskových figurín. Také
se objevily ve vysílání dětského
programu Déčko, což pro ně byla
také nezapomenutelná zkušenost.
Otázkou zůstává, co bude s knihou
Nejlepší recepty našich babiček dál.
„Už chystáme její slavnostní předání
v Centru sociálních služeb. Vše to

došlo na naši adresu...
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Naše škola se zapojila do dalšího velkého úkolu v rámci
Recyklohraní. Tentokrát šlo o sběr starých mobilů pod
názvem Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na
životní prostředí. Cílem bylo nejen vybrat co nejvíce vyřazených telefonů a odevzdat je do elekroodpadu, ale
zamyslet se právě nad dopadem na životní prostředí
při jejich výrobě. Žáci si opět uvědomili, že je důležité
se vším šetřit a vážit si všech věcí, tedy i mobilů. Záštitu nad celou akcí opět převzal Školní parlament, který
uspořádal soutěž mezi třídami. Při přepočtu mohla třída, neboli pravěká tlupa, ulovit bizona za osm nasbíraných mobilů nebo mamuta za sedmdesát. Vše jsme
museli vypočítat podle vzorců a přiložených tabulek
a poté zapsat do pracovních listů.
Absolutním vítězem se stala „Tlupička – drtička mobilů“ ze 3. třídy, jejím úlovkem byli dva mamuti a tři
bizoni s jedním mládětem. Úžasné! Blahopřejeme! Za
odměnu dostala několik mamutích pizz s bizoní šunkou. Na 2. místě byl tým „Godžabobule“ ze 7.B s úlovkem 1 mamuta a 1 bizona. Třetí místo patřilo tlupě
„Prváčci“ z 1. A. Do své pasti chytila tři bizony. Sedmáci a prvňáci si za to pochutnali na sladkých pravěkých
pralinkách. Předseda a místopředseda Školního parlamentu s diplomem zamířili i do naší MŠ „Školkáčci“,
kde děti nasbíraly celkem třiašedesát mobilů!
Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci, všem ostatním
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třídám za účast v soutěži a třídním učitelům za motivaci
dětí. Celkem bylo vybráno 436 starých mobilů.
Momentálně plníme další z úkolů „Závody naruby“ týkajících se recyklace a šetrné spotřeby baterií a elektrospotřebičů. Po splnění tohoto zadání budou naší škole
připsány další body v celostátní soutěži RECYKLOHRANÍ - Ukliďme si svět. Zatím jsme na 7. místě v republice z 3 845 přihlášených škol.
Mgr. Lenka Literová
(Školní parlament ZŠ a MŠ Určice)
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bude spojené s celým programem.
Rádi bychom ovšem také, aby recepty vyšly jako skutečná kniha ve
větším nákladu, než je dosavadní
jeden kus. Věřím, že by o ni mezi

lidmi mohl být zájem. Obsahuje
totiž často unikátní recepty, které
v dnešní době z našich domácností
už pomalu mizí,“ zdůraznila Naděžda Kalábová, která o celém nápadu

jednala i se známým cyklistou Jiřím
Ježkem, jenž byl patronem kategorie
Kolektivní čin. „Snad se to celé podaří dotáhnout do konce,“ uzavřela
Naděžda Kalábová.

SOŠPO ošerpovala studenty

PROSTĚJOV Závěr března patřil na Střední odborné škole podnikání a obchodu v Prostějově
slavnostnímu pasování studentů
do řad maturantů. Tradiční rituál v Městském divadle sledovalo
zaplněné hlediště rodičů, prarodičů, kamarádů maturantů a pedagogů.
„Covid nám překazil původní únorový termín tradičního maturitního
plesu a ještě začátkem března nebylo jasné, kdy budou opatření zrušena. Proto jsme se rozhodli místo
plesu realizovat slavnostní šerpování v městském divadle. Určitě jsme
nechtěli studenty čtvrtého ročníku
připravit o tradiční rituál spojený
s pasováním do řad maturantů,“ podotkl ředitel školy Marek Moudrý.
Slavnost doplnila taneční vystoupení prostějovské TŠ Pirouette. Šerpování padesátky maturantů se jako
host zúčastnil náměstek primátora
statutárního města Prostějov Jan
Krchňavý. „Úroveň vaší školy se neskutečně posunula hodně nahoru.
A je to především skvělou atmosférou ve škole, kterou děláte vy
studenti, učitelé, ředitel školy. Přirozenost, vnitřní atmosféra a snaha
být dobrou školou byly znát hned
v úvodu, když jste vítali vedení školy a učitele, když jste velice hezky
děkovali vašim rodičům… V jedné
krásné knize se píše: ‚Když chceš
v životě něčeho opravdu dosáhnout, celý vesmír se spojí, abys to
mohl uskutečnit‘. Vy jistě nebudete
potřebovat vesmír, ale především
píli, snahu, soustředění a trochu
štěstí. Zvládnete to!“ popřál maturantům Jan Krchňavý.
O tom, že se podvečer vydařil, svědčily spokojené tváře hostů a nadšení maturantů. „Velké poděkování
patří třídním učitelům a paní zástupkyni za přípravu slavnostního
šerpování. Šerpování totiž patří
v maturitním ročníku mezi tradiční
akce spojené se závěrem studia. Teď
už naše studenty čeká necelý měsíc
učení, uzavření klasifikace, poslední
zvonění a maturitní zkoušky. Všem
přeji hodně štěstí,“ vzkazuje ředitel
školy Marek Moudrý.
(red)

v divadelním sále
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Prostějov (jaf) – DOde dnešního dne, tj. pondělí 2. až do 16.
května bude probíhat výluka tratě na trase Olomouc – Prostějov
– Nezamyslice. Každý všední den
tak bude vlaková doprava nahrazena náhradní autobusovou od
8.00 do 17.00 hodin. Výlukový
jízdní řád je už nyní zveřejněn na
všech nádražích.

Za nehodu v Němčicích může strojvůdce

Střet lokomotivy a osobního vlaku
v Němčicích nad Hanou na konci loňského července zavinil strojvůdce lokomotivy, důvodem byla jeho nedovolená
jízda za návěstidlo. Drážní inspekce ve

zprávě upozornila také na překročení
rychlosti obou vlaků. „Při srážce vlaků
vykolejily dva vozy osobního vlaku,
dva lidé byli zraněni a celková škoda
nakonec přesáhla čtyřiadvacet milionů
korun. Příčinou střetu bylo nezastavení lokomotivy před návěstím ´Stůj´ při
odjezdu z železniční stanice Němčice
nad Hanou a neřízení se výstrahou
vjezdového návěstidla. Je nepochybné,
že strojvedoucí vlaku nejednal s úmyslem vzniku mimořádné události. Jeho

chování bylo ovlivněno nevědomou
chybou ve spojení s nedůsledným
a nepřesným dodržováním právních
předpisů a vnitřních předpisů,“ uvedl
Martin Drápal, tiskový mluvčí Drážní
inspekce. Ta ve své zprávě upozornila
také na překročení rychlosti obou vlaků. „Lokomotiva překročila při jízdě
na trati mezi železniční stanicí Nezamyslice a Němčice nad Hanou nejvyšší
dovolenou rychlost třicet kilometrů za
hodinu až o jedenadvacet kilometrů
za hodinu, osobní vlak při vjezdu do
železniční stanice Němčice nad Hanou
překročil nejvyšší dovolenou rychlost
čtyřicet kilometrů za hodinu až o šestadvacet kilometrů za hodinu. Strojvůdce
lokomotivy s třináctiletou praxí inspektorům řekl, že si nedokáže vysvětlit překročení rychlosti. Po střetu vlaků narazil
hlavou do ovládacího pultu,“ zmínil
Drápal s tím, že z vyšetřování inspekce
vyplývají i další pochybení. „Přes zákaz

TĚŠICE Skutečnost, která se už moc
často nevidí. Přestože to někdy vypadá, že bez dotací dnes už ani kuře nehrabe, v místní části Nezamyslic na
to šli jinak. Okolí kapličky se v sobotu 23. dubna rozhodli zvelebit sami.

Na nápad osadit prostor u kapličky
v Těšicích přišla jedna z místních
obyvatelek. „Paní Klaperová navrhla rostliny k výsadbě, jejich rozmístění a také zorganizovala brigádu.
Městys zajistil sazenice a zeminu.

Sešlo se při ní zhruba patnáct lidí,
kteří společně přiložili ruce k dílu.
Za zkrášlení Těšic všem dobrovolníkům moc děkujeme,“ vzkázal starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček.
(mls)

NĚMČICE NAD HANOU Vyšetřování srážky lokomotivy s osobním vlakem kousek od vlakového nádraží v Němčicích nad
Hanou, ke které došlo poslední červencový den loňského roku, je uzavřeno. Tedy alespoň ze strany Drážní inspekce, neboť
Policie ČR případ ještě neuzavřela a obvinění konkrétní osoby
tak ještě nepadlo. Železniční vyšetřovatelé ale mají jasno. Jak ve
své oficiální zprávě během uplynulého týdne sdělili, za srážku
vlaků může strojvůdce lokomotivy. I když vyšší rychlostí než je
v daném úseku povolena, jel i strojvůdce osobního vlaku...

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal KADLEC
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provozovatele dráhy strojvedoucí lokomotivy používal na elektrifikované trati
při brzdění rekuperaci, kdy je brzdná
energie odváděna zpět do sítě. Jeho
dopravce také nezajistil, aby jeho výkon
práce nepřesáhl 12 hodin během 24
hodin po sobě jdoucích,“ dodal mluvčí
Drážní inspekce.

2NROtNDSOLĀN\Y7ěåLFtFKUR]NYHWH''tN\
tN\PtVWQtP
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Případ pochopitelně vyšetřuje i Policie
ČR pro podezření z obecného ohrožení.
Ta ale podle zjištění Večerníku případ
ještě neuzavřela. „Případ nebyl ukončen
a je stále ve fázi prověřování,“ potvrdila Večerníku Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

(QVQ(CEGDQQM

Ondratice, Určice (jaf) – Maminky se tuto neděli dočkají
svého svátku a chybět k tomu
nebudou různé akce uspořádané
přímo pro ně na obcích. Sejít se
tak mohou maminky například
v sokolovně v Určicích, kde je jistě
potěší vystoupení dětí z mateřské
školy i žáků základní školy či hra
na saxofon. A v podobném duchu
připravují akci i v Ondraticích,
kde bude maminky i s doprovodem čekat živá hudba na přání.

6LOQLFHVW½OH
Y\KOÉzÉRSUDYX
Výšovice (mls) – Rekonstrukce silnice spojující Výšovice
a Vřesovice se již chystá poměrně dlouho. Na projekt již
bylo dokonce vydáno stavební
povolení, aktuálně Správa silnic
Olomouckého kraje žádá o jeho
prodloužení. Rekonstrukce by
měla zahrnovat úsek od konce obce Výšovice až po začátek
obce Vřesovice. V souvislosti s ní se předpokládá nutnost
pokácení 19 stromů, za něž by
měla být provedena náhradní
výsadba. Kdy se se stavbou začne, však zatím není známo.

(JGJI<QÁOîUNOQÁ

=DVW½YNDVHSÔHVWÈKXMH

Pěnčín (mls) – Už v pondělí 9. května by měla skončit uzavírka mostu
v Drahanovicích, která má vliv na
dopravu na Konicku. Až do 15. června však bude pokračovat uzavírka
silnic v Pěnčíně. Autobusy budou ze
zastávky vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici do Laškova,
kde bude i náhradní zastávka. Dále
se bude pokračovat do Krakovce dle
platných jízdních řádů.

I@QTM<UÁ<IDG@OJN
PROSTĚJOVSKO Ani letos to
nevyjde. Oblíbená Kolona vítězství, která v minulosti projížděla
obcemi prostějovského regionu
a připomínala konec II. světové
války, nevyrazí ani letos. Po dvouleté pauze způsobené proticovidovými opatřeními to bude kvůli
válce, kterou Rusko rozpoutalo na
Ukrajině.
Naposledy zázemí pro tradiční setkání fandů vojenské historie našlo
v Bedihošti. Z něj se pak kolona
s vojáky v dobových uniformách
a s historickými zbraněmi, automobily i další vojenskou techniku
vydala na putování po jednotlivých
obcích našeho regionu, a to zejména do těch, v nichž ještě na samém
konci války probíhaly krvavé boje.
„Pro pořádání akce tematizující osvo-

bození naší vlasti ruskou armádou
není v době, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu právě vhodná doba.
A to navzdory tomu, že rudoarmějci
padlí před více jak 77 lety na našem
území byli převážně z řad Ukrajinců
a za rozpoutání aktuálního krvavého
konfliktu určitě nemohou,“ vysvětlil Jaroslav Dvořák z pořádajícího
KVH Dukla, kterého se Večerník
dále zeptali, zda se Kolona vítězství
ještě někdy vrátí. „Stále v to doufáme,
nicméně bude to hodně i otázka peněz,“ zareagoval s tím, že na některých
z nadšenců z klubu se podepsala únava i jistý syndrom vyhoření.
To byl ostatně i důvod, proč KVH
Dukla přenechala organizaci úspěšného zářijového Dobývání Plumlova na tamním zámku jiným pořadatelům.
(mls)

=DVORXzLOÙKDVLÄVODYÉ
Prostějov (mls) – Své 77. narozeniny oslaví 9. května Miroslav
Kolísek z Protivanova, jemuž bylo
nedávno uděleno nejvyšší hasičské vyznamenání Zasloužilý hasič,
které mu bylo předáno v Centru
hasičského hnutí v Přibyslavi. Miroslav Kolísek do SDH Protivanov
vstoupil už 18. března 1962. „Po
celou dobu působení se aktivně
zapojoval do akcí pořádaných našim sborem. V nemalé míře se také
podílel na opravě a rekonstrukci
našeho hasičského domu. Za to
mu patří velký dík,“ vyjádřil se Alexandr Ptáčník, starosta SDH Protivanov, který panu Kolískovi popřál
do dalších let hodně štěstí a zdraví.

19101711178
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Kostelec na Hané (mls) –
Městská knihovna v Kostelci na
Hané v pátek 6. května od 17:00
hodin nabídne setkání nazvané
Štědrý bylinářův rok aneb bylinky v domácí lékárně a v kuchyni.
Jako host se představí Zuzana
Švédová, která odhalí, jak na léčivky nahlíželi naši předkové, jak
správně nasušit byliny a ovoce,
jak si seskládat jednoduché bylinné čaje, jak správně zavařovat
a spoustu dalších věcí. Povídání
bude nabité také hezkou řádkou
receptur a bylinkových tipů.

REGION

ÿ(51É

.521,.$
Kvarteto hříšníků
pod vlivem
Předminulý pátek 22. dubna v době
od 20.00 do 24.00 hodin proběhla
v prostějovském regionu dopravně
bezpečnostní akce zaměřená především na dodržování zákazu požívání
alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči vozidel. Do akce
bylo nasazeno 12 policistů, kteří
během uvedené doby zkontrolovali celkem 134 vozidel. Při kontrolách odhalili 7 přestupků, z nichž 3
přestupky byly vyřešeny pokutami
v příkazním řízení v celkové částce
300 korun. U 4 řidičů bylo zjištěno,
že řídí pod vlivem alkoholických nápojů a tyto přestupky byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu.

2. května 2022
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zprávy z regionu

aneb jsme s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko
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ČARODĚJNICE VE SKLEPENÍ VYPRÁVĚLY 8SOXPORYVNpKRKĜLãWČ
O SVÝCH TRAPASECH
Y\VDGLOL ]HOHQRXRi]X
Děti se v zámeckém parku dozvěděly
vše o životě kouzelných bytostí

22042910779
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ČECHY POD KOSÍŘEM Ani čarodějnice to nemají v životě lehké. O velkém množství přešlapů, které se stávají„maximálně jednou za sto let“,
vyprávěly uplynulou sobotu 30. dubna v tajuplném sklepení v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem čarodějnice Filoména a Fištróna. Že
však nejsou zas až takové nešiky, nakonec přesvědčily přítomné děti
tím, že jim pomohly s výrobou kouzelné hůlky a vlastního pavouka.

ze návštěvníky podrobně zasvětily do
čarovné moci kamenů a bylin.
A to nebylo vše. Aby dokázaly, že nejsou jen smůlovatá motovidla, ukázaly
dětem, jak si vyrobit vlastní kouzelnou
hůlku i pavouka. „Čarodějné sklepení B Y L I J S M E
U TOHO
se nám moc líbilo. Nejenže jsme se
FOTOGALERIE
s tříletou dcerou občas zasmály, navíc
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
klikni na
jsme se toho hodně dozvěděly, a ještě
www.vecernikpv.cz
pro Večerník
0C\¾X÷TCMEGUKF÷VKUGUXÚOKTQFKéKX[VXQąKN[éCTQF÷LPQWJčNMWCXNCUVPÊJQRCXQWMC
si i něco vyrobily. Dcera sem šla trošku
Foto: Martin Zaoral
s obavami, ale odcházela s přesvědče- Na čarodějné sklepení pak večer
ním, že čerti jsou tedy mnohem horší navázaly strašidelné prohlídky zá- neustane ani o nadcházejícími ví- známých místech Kosíře nazvaný Po
Uplynulá sobota patřila čarodějnicím. Představily jim také svá oblíbená než čarodějnice,“ zhodnotila jedna meckého parku. Ruch na zámku kendu. Připraveny zde budou hned stopách hraběnky Gabriely a již osmý
Nejinak tomu bylo na zámku v Čechách zvířátka, mezi nimiž nemohli chybět z maminek.
v Čechách pod Kosířem rozhodně dvě akce: turistický pochod po méně ročník tradičního Empírového dne.
pod Kosířem. Vůbec poprvé tu mohli myši, pavouci, hadi, sovy a také jeden
zájemci nahlédnout do zámeckého skle- původně černý kocour, který po nepopení. To se však nenachází přímo v zám- dařeném zásahu jedné z nich zcela vy3x foto: Martin Zaoral
ku, jak by možná mnozí čekali, ale v zá- bledl. Nebyl to však jediný trapas, jenž
meckém parku. Konkrétně pak uvnitř obě ženštiny potkal. „Chtěla jsem se
uměle navršeného kopce, na jehož úpatí vdát za jednoho mládence, jenže jsem
se tyčí majestátný červený buk s pozoru- mu do elixíru lásky místo hvězdného
hodně odhalenými kořeny.
prachu, který nebyl zrovna k mání,
Příchozí v něm objevili nejen vše, přimíchala prášek do pečiva. Vše mi
co potřebují čarodějnice ke svému potom tak nakynulo, že jsem nakoživotu, ale také dvě baby. Filoména nec nedostala elixír, ale růžové těsto
a Fištróna je seznámily s tajemstvím na buchty. Z lásky sice nebylo nic, ale
kouzelných hůlek i výkonnosti koš- aspoň jsem se dobře najedla,“ zavzpo- 6CLGOPÆ UMNGRGPÊ PGD[NQ X \¾OMW CNG WXPKVą WO÷NG 0¾XwV÷XPÊM[RąKXÊVCN[éCTQF÷LPKEG(KwVTÐPCC(KNQOÆPC 2ąKRTCXGPCD[NCKURGEK¾NPÊéCTQF÷LP¾\¾VKwÊMFGD[NQ
MVGTÆLG\CUX÷VKN[FQVCLčLGLKEJEGEJW
XwGRQVąGDPÆRTQMQW\NGPÊ
ťat závislých na pohonu všech štětin. mínala jedna z čarodějnic, které poslé- X[VXQąGPÆJQMQREGXG\FGLwÊORCTMW

Martin ZAORAL
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jakké byyloo sklleppenní pood zámk
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(QVDCNQXÆJąKwV÷X2NWONQX÷UGPCEJ¾\ÊXCTG¾NW$QTM[MVGTÚLGQDMNQRGP\GNGPÊ0[PÊ\FGX\PKMN[PQXÆ\¾JQP[Foto: Martin Zaoral

PLUMLOV „Komu se nelení, tomu
se zelení,“ řekli si sokolové z Plumlova, kteří se společně s dětmi z mateřské školky uplynulou středu a čtvrtek
pustili do výsadby u fotbalového hřiště. V budoucnu by tento prostor měl
sloužit zejména všem maminkám
s dětmi, které tu získají lepší povědomí
o přírodním koloběhu a místě člověka
v něm.

Martin ZAORAL
Komunitní sázení není v Plumlově ničím
novým. V roce 2017 tu byla tímto způsobem vysazena Alej Malého Noe, o rok
později si lidé ze Žárovic připomněli sto
let od konce první světové války výsadbou
stromů věnovaných svým konkrétním
padlým předkům.
Nová výsadba u fotbalového hřiště je v prostoru, kde se v minulosti ukládal kompost
a působil dost neutěšeně. „Plumlov má

k dispozici skvělá dětská hřiště. Ale podle
nás tady chyběl prostor, který by dětem přiblížil jejich roli v koloběhu přírody,“ vysvětlil František Kocourek z TJ Sokol Plumlov,
které se na celou akci podařilo získat zhruba 90 000 korun z nadace Partnerství.
Nevyužívaný prostor by se tak měl přeměnit v oázu plnou hmyzu, kde se zejména
děti dozvědí něco o životě brouků či motýlů. Na části volné plochy pak vznikly záho-

ny se zeleninou a bylinami. „Jde nám o to,
aby si tu do budoucna přišly na své celé
rodiny. Zatímco kluci budou hrát fotbal,
mohou se maminky s menšími dětmi bavit společnou starostí o zahrádku,“ vysvětlil
Kocourek s tím, že lidé by se tak u záhonků
měli potkávat pravidelně.
Do celého projektu by se měli zapojit také
žáci z místní „zušky“, kteří vytvoří dřevěné
malované cedule do záhonů.

APIBPE@IJQµNGPÜ=<

PROSTĚJOV Novou sociální službu nedávno prezentovali v Konici.
Odlehlý region se dostal více do
hledáčku společnosti Zet-My. Spolek, který má zázemí v Olomouci,
provozuje hned několik služeb. Tou,
kterou přispěl k lepším životním
podmínkám některých rodin na Konicku, je služba odlehčovací.
„Tam záleží, pro jakou cílovou skupinu.
Odlehčovací službu má Charita Konice, která má ale jako cílovou skupinu
seniory. Zet-My má ale jako skupinu
i děti a děti se zdravotním postižením,
třeba děti s poruchou autistického
spektra,“ prozradila vedoucí sociálního
odboru konického městského úřadu
Hana Koudelková.
&QU¾\GPÊUGMTQO÷QFDQTPÚEJ\CJTCFPÊMčUQMQNčCLGLKEJRą¾VGN\CRQLKN[VCMÆF÷VK Službu pro Večerník představila ředi\OÊUVPÊOCVGąKPM[
Foto: František Kocourek telka spolku Naděžda Škrabalová. „Je

to odlehčovací terénní služba pro děti
nebo dospělé s mentálním nebo kombinovaným postižením, takže dojíždíme do rodin a za maminku děláme
věci, co zrovna dělat nemůže nebo si
prostě potřebuje odpočinout – což často nebývá,“ povzdechla si.
Domácí pečující, jak se příbuzným
starajícím se o hendikepovaného člena
rodiny říká, pak mohou v důsledku malého množství času na sebe pociťovat
tlak a nespokojenost se životem. Nyní
mohou preventivně do takových rodin
dojíždět právě ze Zet-My. „I na Konicko jezdíme. Zatím to ale není rozšířené.
Celkově naše služba funguje druhým
rokem,“ konstatovala Škrabalová. „Jezdíme hodně právě i do lokalit, kde ani
ten autobus nejezdí,“ dodává s poukazem na nedaleké okolí Bouzova. (sob)

3RSHOQLFLVHY\KQXODXWXXæQH
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KOSTELEC NA HANÉ Senioři
jsou při jízdě na kole většinou
opatrní, to ale neplatilo o muži,
který uplynulý čtvrtek dopoledne projížděl na bicyklu Revoluční ulicí v Kostelci na Hané.
Do cesty se mu postavila jak
popelnice, tak vzápětí motorové
vozidlo jedoucí stejným směrem jako on...
Krátce po desáté hodině dopoled-

ní ve čtvrtek 28. dubna jel cyklista
v seniorském věku v Kostelci na
Hané po Revoluční ulici. U jednoho z místních domů se vyhýbal popelnici a přitom narazil levým bokem do stejným směrem
projíždějícího vozidla, které řídil
také muž v seniorském věku. Po
kontaktu došlo k pádu cyklisty na
komunikaci, kde se zranil. Z místa
byl přivolanou záchrannou služ-

bou převezen na vyšetření do nemocnice,“ konstatovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje.
Při nehodě nedošlo ke hmotné
škodě na majetku. „Provedená dechová zkouška vyloučila u obou jakékoliv požití alkoholických nápojů před jízdou. Nehoda je nadále
v šetření,“ dodala Zajícová. (mik)

Další dcera přežila, protože v tu dobu
byla ve škole a ne doma,“ doplnil.

Ze sedmičlenné
rodiny zbývají dva

Tělo staršího muže zůstalo ležet před domem, přežila pouze další sestra útočníka

➢ z titulní strany

Foto: Martin Zaoral

KOSTELEC NA HANÉ Do slunečného jarního odpoledne přišel uplynulý
pátek v Kostelci na Hané obrovský
šok. Mnozí z lidí projíždějících městem si kolem půl třetí odpoledne povšimli, že policisté zcela uzavřeli část
ulici Přemyslovka. „Něco se tam muselo stát, kriminalisté tam prohledávali i koše. Před jedním z domů je paraván, který se používá k zakrytí mrtvol,“
informoval Večerník jeden z řidičů.
A tak jsme se vydali do zjišťování. V pátek 29.dubna okolo čtrnácté hodiny
tam došlo k brutálnímu útoku v rodinném domě, kde žil otec se dvěma syny

a dvěma dcerami. „Mohu potvrdit, že
stal násilný trestný čin,“ uvedla Marie
Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého krjae.
„Osoba podezřelá ze spáchání trestného činu byla na místě zadržena,“ sdělila později. Podle místních tam syn,
posekal mačetou nebo katanou svého
otce, bratra a dceru.

licisté, ale i hasiči a záchranka.
Důvod byl opravdu mrazivý – v domě
v blízkosti parčíku se sochou Petra
Bezruče došlo chvíli předtím k trojnásobné vraždě. „Útočil mladý muž,
o němž se proslýchalo, že trpí schizofrenií. Nejprve uvnitř domu zmasakroval svoji sestru a bratra. Otce, kterému bylo něco přes padesát let, pak
zavraždil přímo před domem. Asi to
udělal mačetou, nebo něčím podobZabarikádoval
ným. Pak se v domě zabarikádoval,
se v domě
musela přijet zásahovka, policisté jej
Když se Večerník vypravil na měli při zásahu postřelit,“ prozradil
místo, už tu zasahovali nejen po- nám jeden ze sousedů. „Je to šílené.

Postižená rodina žila v Kostelci na
Hané dlouho, všichni je tu znali. „Je to
hrozná tragédie. Ten zavražděný muž
měl celkem pět dětí. Jeden z nich se
oběsil, manželka byla hodně nemocná a zhruba před třemi roky zemřela.
A teď tohle. Starší pán byl bezproblémový, ale mezi ním a synem byly spory. Ten kluk býval jako dítě úplně zlatý,
ale později občas i dosti agresivní. Říkalo se o něm, že snad trpí schizofrenií,“ prozradila Večerníku starší paní
s tím, že ze sedmičlenné rodiny zbyli
na světě už jen dva lidé. „Kluk skončí
nadlouho ve vězení a holka to bude
mít teda velmi těžké. Je mi jí opravdu
moc líto,“ povzdechla si

Více informací
v pondělí
Starosta Kostelce na Hané se po
činu k celé záležitosti příliš vyjadřovat nechtěl. „Chtěl bych pouze poprosit o trpělivost a modlitbu pro ty,
kteří se stali obětí tragické události,“
vyjádřil se František Horák.
O mnoho sdílenější nebyli ani policisté. „Kriminalisté na případu stále
usilovně pracují. Prošetřují veškeré
okolnosti a souvislosti této tragické události. Zadržená osoba byla
umístěna v policejní cele. Informace k případu poskytneme v pondělí
druhého května v jedenáct hodin na
brífinku, který se uskuteční v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,“ prozradila tisková
mluvčí krajských policistů Marie
Šafářová.

22042910755

22042910782

SOBĚSUKY Rychlá jízda se
a pøecenil
nevyplácí a minulý čtvrtek Jel rychle
osti...
se o tom přesvědčil motorsvé schopn
kář středního věku. Ten se
s předepsanou rychlostí v obci vůbec
nepáral, což se mu vymstilo. Před zemědělským družstvem v Soběsukách
skončil i se silným BMW v příkopu.
Zraněného motorkáře odvezla sanitka
do nemocnice.
Ve čtvrtek 28. dubna odpoledne byla
hlídka dopravních policistů povolána do
katastru obce Soběsuky, kde havaroval /WåPG\XN¾FNUXQLKOQVQTMWCX5QD÷UWM¾EJUMQPéKNOKOQMQOWPKMCEKXRąÊMQRW
(QVQ2QNKEKGè4
sedmačtyřicetiletý motorkář. „V prostoru 
vjezdu do zemědělského družstva jízdu popsala nehodu Miluše Zajícová, tisková kam byl převezen rychlou záchrannou
na svém stroji značky BMW nezvládl mluvčí Krajského ředitelství policie Olo- službou. Z naší strany bylo šetření haváz důvodu rychlosti a přecenění svých mouckého kraje.
rie ukončeno uložením blokové pokuty
schopností a dovedností a motocykl Hmotná škoda na motorce byla před- v příkazním řízení ve výši jednoho tisíce
se dostal do smyku. Oba, řidič i stroj, běžně vyčíslena na 70 000 korun. „Mo- korun,“ doplnila mluvčí krajské policie.
skončili mimo komunikaci v příkopu,“ torkář skončil v nemocnici se zraněním,
(mik)
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Fotograf Jan Saudek nedávno navštívil
Prostějov a nebylo to naposledy...

PROSTĚJOV Rozporuplný. Takové jsou jedním slovem život i dílo
slavného fotografa Jana Saudka (na
snímku). Hlavně jeho raná tvorba
je oslavou krásy člověka i erotické
a rodičovské lásky. Jeho díla zlidověla a jako málokterá jiná se zabydlela v českých domácnostech.
Vytvořil řemeslně perfektně zvládnuté a někdy i dost originální snímky, má za sebou oficiální pocty ze zahraničí, ovace nezměrného zástupu
fanynek, ale i pokus o sebevraždu,
problémy s alkoholem a incestní
vztah s vlastní dcerou. Po velkém
úspěchu jeho loňské výstavy v prostějovském Špalíčku se Jan Saudek
a jeho snímky na Hanou opět vrací.
Díky osvědčené spolupráci s galeristou Jindřichem Skácelem bude
od 1. června společně se svou manželkou Pavlínou vystavovat na zámku v Plumlově.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin ZAORAL
yy V nedávném rozhovoru jste
říkal, že nyní už chcete mluvit jen
pravdu. Stále si za tímto rozhodnutím stojíte?
„Ano, jak jsem zestárl, tak si mohu dovolit říkat to, čemu doopravdy věřím.
Celý život jsem lhal z politických důvodů. Ne, že bych byl komunista, ale bál
jsem se manželek. Teprve nyní mohu
otevřeně říkat, co si myslím, aniž by mi
někdo utrhl hlavu. Ale je to až ve vysokém věku, což je jediná výhoda, která
mi na stáří zůstala.“
yyJak se vám nyní žije?
„Žiju šťastně a jsem zdráv. Žena je také
zdráva, ačkoliv má trochu nadváhu, ale
to určitě nevadí. Chtěl bych být ještě
rok na živu, abych dodělal nějaké věci.
Žena se mnou ovšem není spokojena.
Ale viděl jste někdy nějakou manželku,
která by byla spokojená se svým partnerem? Navíc mezi námi je rozdíl pětačtyřicet let, což už je závažný problém.“
yy Výrazně mladší partnerku by
vám jistě někteří záviděli…
„Toonaopravduje:mladážena.Ostatněvíte,
kolikjeúdobívživotě ženy?Osm:Baby,holčička, slečna, mladá žena, mladá žena, mladá
žena,mladáženaamladážena…“

Na svou současnou manželku jsem měl
obrovské štěstí, neboť mi slíbila, že se
mnou zůstane až do konce. A to je pro
osamělého chlapa velká věc, když slyší,
že je někdo ochoten ho strčit do krematoria...
yy Každý, kdo vás potká, se musí
podivovat nad množstvím energie,
která z vás stále čiší. Čemu podle vás
za ni vděčíte?
„Především alkoholu. Jsem opilec,
i když je pravda, že přátelé, které znám
třeba i šedesát let, říkají, že kecám, že
jsem se ve skutečnosti nikdy nenapil.
I když piju pořád, tak s tím nikoho
neotravuju. Když jsem opilý, tak nejdu
ani za dětma nahoru. To jsme se tak
domluvili s manželkou, protože bych
pak mohl třeba spadnout ze schodů
a poškodit zábradlí.“ (úsměv)
yyTakže se opíjíte zcela sám?
„Dnes jsem mluvil se svým švagrem
a on řekl, že silně pochybuje o tom,
že bych se někdy napil. Pravdou je, že
jen koupě nápojů pro mě vyjde na půl
milionu korun ročně. Naštěstí dostávám od přátel hodně flašek, které mě
pak obklopují, takže díky tomu něco
ušetřím. Jsem alkoholik a otevřeně se
k tomu přiznám. Jsou lidé, kteří se za
to stydí, ale já to otevřeně prohlašuju,
že piju líh.“
yy Je nějaký moment, který vám
utkvěl v paměti v souvislosti s loňskou výstavou v prostějovském muzeu, kterou navštívilo velké množství lidí?
„Prostějov je krásné město, Moravu
mám rád, připouštím, že s jednou
Hanačkou mám špatné zkušenosti,
ale kvůli tomu nebudu odsuzovat celý
kraj. Prostějov je rozhodně krásnější
než Praha. Po několik desítek let jsem
měl dům na venkově, ale teď jsem opět
Pražák. A Pražáci jsou strašné svině...“
yy Zpět k výstavě. Její součástí byly
i snímky, jimiž vám vzdali hold regionální autoři. Z jejich vyjádření bylo
patrné, že je vaše práce u kolegů vysoce ceněna. Co to pro vás znamená?
„Největšího ocenění se mi dostalo,
když jsem potkal ve Filadelfii na ulici

vizitka
JAN SAUDEK
✓ narodil se 13. května 1935 v Praze,
společně se svým dvojčetem Karlem
✓ jeho otec Gustav byl bankovním úředníkem,
žil ve smíšeném manželství a strávil tři měsíce
v ghettu Terezín
✓ studoval grafickou školu v Praze, od roku 1950 pracoval jako
produkční fotograf v tiskárnách, poté začal kreslit a fotografovat
✓ roku 1958 se oženil s Marií a měl s ní dvě děti, syny Samuela
a Davida, rozvedli se v roce 1970
✓ o dva roky později se na pozadí jeho fotografií objevila šedá
a oprýskaná zeď, která se stala typickým prvkem jeho tvorby
✓ v jeho životě měla důležité místo jeho dlouholetá přítelkyně
a zároveň manažerka Sára Saudková, která přijala jeho jméno,
i když nebyli oddáni, aby si nakonec vzala jeho syna Samuela,
s nímž má čtyři děti
✓ v roce 2014 si na českém velvyslanectví v Pekingu vzal
dlouholetou přítelkyni a matku svých dětí, novinářku Pavlínu
Saudkovou, mají spolu tři děti
✓ celkem zplodil zhruba 15 dětí, nejmladší se mělo díky umělému
oplodnění narodit na přelomu roku 2021, syn Jonatán žije
na Slovensku
✓ roku 1990 získal francouzský umělecký Řád umění a literatury,
bylo o něm natočeno hned několik filmů
zajímavost: dlouhou dobu žil Jan Saudek v jediné přízemní místnosti,
která mu sloužila také jako ateliér, kde u oprýskané zdi,
s oknem vedoucím do dvora, nafotil nesčíslně modelů
a modelek všech věkových a váhových kategorií,
společenských postavení a osudů

nějakého Japonce a on se mě ptal, jestli jsem fotograf Saudek. To je nejvíc,
co se mně v životě stalo. Je to náhoda
jedna k miliardě. Zkrátka to byl nějaký
fanda, který mě zrovna potkal.“
yy Na zámku v Plumlově budete
vystavovat i s manželkou. Jak byste
její fotografie charakterizoval?
„Jsou to poctivé, dobré obrázky. Fotografuje digitálně. Dnes už je ale tolik
dobrých fotografů, že v tom ztrácím
přehled. Myslím, že všechny ty snímky prověří příštích padesát let. Jenže já
nemám šanci čekat padesát let, až její
snímky uzrají a zjistí se, zda jsou skutečně kvalitní.“
yy Vaše snímky jsou většinou známé. Jaké představí ona?
„Ona zachycuje hlavně slavné lidi.
Ale nevím, jestli tam teď budou úplně
známé obličeje. Poslední dobou fotí
hlavně v divadelním a cirkusovém
prostředí. Třeba v cirku La Putyka, kde vystupovali čeští
a ukrajinští umělci společně.“
yy Se současnou manželkou jste už 18 let. Čekal jste, že některá žena
s vámi ještě vydrží tak
dlouho?
„Nikdy to žádná nevydržela, ani já jsem to nevydržel.
Je pravda, že je to úžasný
a chtěl bych, aby to vydrželo aspoň do té dvacítky.
To se nikdy nestalo. Pro ni
je to otrava, ale pro mě je
skvělý mít neustále připravené čisté
oděvy či vařená jídla. Je jedno židovské přísloví, které praví, ať uděláš
cokoliv, vždycky toho budeš litovat.
Za sebe můžu říct, že jsem tohoto
manželství nikdy nelitoval. Možná
jsme se nemuseli brát v Číně, vyšlo
by to levněji. Jenže tehdy mně volali
z Novy, že mi dají padesát tisíc, když si
budou moci nafilmovat svatbu. Ale já
nejsem model, vedle své ženy někdy
vypadám jako skřítek, takže jsem to
odmítl. Proto jsem se nakonec ženil
v Pekingu.“
yy Dodnes si s manželkou vykáte.
Proč?
„Je to zvyk. S valnou většinou svých
přítelkyň si vykám. Tykám si s jednou
dcerou, která byla nějaký čas ve vězení,
nyní se úplně změnila a seká dobrotu.
Ovšem dokonce i s většinou jejích nevlastních sester si vykám. Mám dojem,
že vykání je projev úcty, protože nemůžete dívce říct, vy jste kráva. To zní
přece blbě. Ovšem když jsem ožralej,
tak na to zapomenu.“ (smích)
yy Před veřejností jste se nikdy netajil svojí promiskuitou. Jako muži
je mi celkem jasné, co vás na těch
všech ženách přitahuje, nicméně utkvělo vám alespoň z některé
z nich něco, co by vás přitahovalo
i po těch letech?
„Přišel jsem na to, a to nemá se sexem
nic společného, že ženská je důkaz
existence Boží. Je mi jasné, že jsme
vznikli z ryb a protoplazmy, ale ženská je blízko dokonalosti. Velice se jim
obdivuju. Žijí obvykle déle než chlapi,
jsou krásné a jsou dárkyně nejen rozkoše, ale i života.“

Prošla vaším životem nějaká
žena, u níž jste byl skutečně
pevně odhodlaný, že jí budete věrný?
„Teď už jsem ve vysokém věku, takže
věrnost je zaručena. Ale věrný
jsem vždy nebyl. Na svou
současnou
manželku

Foto: Facebook

jsem měl obrovské štěstí, neboť mi
slíbila, že se mnou zůstane až do konce. A to je pro osamělého chlapa velká
věc, když slyší, že je někdo ochoten ho
strčit do krematoria. Jsme domluveni,
že až mě spálí, tak žena za mě vrátí obraz, který pro mě koupil jeden galerista
a pak mi ho věnoval.“
yy Máte ještě nějaké další posmrtné přání?
„Chtěl bych být vysypaný do řeky, kde
jsem se jako kluk učil plavat. Měl jsem
kolegyni fotografku, která zemřela před
deseti lety. Tehdy jsem u řeky viděl procesí a na konci něco sypali do řeky. A já
si to přeju také tak. Po Labi se konečně
dostanu do Hamburku do vykřičené
čtvrti. Já už tam teda byl, takže se tam
vlastně zase vrátím.“ (smích)
yyAkorát si to už tak neužijete…
„Co vy víte! Jinak pohřeb je zatraceně
drahá věc a stejně tam nakonec přijdou lidi, kteří by tam chodit nemuseli,
a nepřijdou ti, kteří by přijít měli.“
yy Takže vás neláká představa srocení vašich milenek?
„No tak, většina mých bývalých milenek už je mrtvá... Ale to nevadí. Moje
matka měla velmi pěkné přísloví –
mrtví prd vědí. Já jsem si původně
myslel, že je to jen taková rýmovačka,
ale teď už tomu rozumím. Dobrý je
umírat s pocitem, že člověk dělal, co
mohl. A to se mi, doufám, podaří.“
yy Je zajímavé, že vaše první manželství trvalo 12 let. Během této
doby jste nafotil celou řadu snímků
s rodinnou tematikou. Dalo by se
říci, že jste byl svým původním založením vlastně rodinný typ?
„Já myslím, že jsem dobrý otec v tom

smyslu, že děti mě neviděly nikdy
ožralého, nikdy jsem jim nenadával,
ani je nebil, ani jim křivdil. To je dobrý.
Na druhou stranu mě vídají málo, protože se věnuji práci a zabezpečuju je.“
yy Za věčnou přelétavostí stojí
u mužů obvykle romantické představy o ženách. Opravdu si o nich
stále ještě děláte iluze?
„Nedávno jsem byl u řeky, tam se kolem mě shlukly ženy, všem bylo kolem
sedmdesáti let a všechny byly nahé,
já byl oblečený a byl jsem jako v ráji.
Protože je blbost věřit tomu, že ženská
má cenu jen tehdy, když je jí osmnáct.
Žena má obrovskou cenu napořád.
Mně se vždy líbily zralé ženy, hlavně
pokud to byly matky. Ženská by měla
být matkou, i když ji to pak stojí povadlejší prsa či strie na břiše. To je jen
taková barevná trhlinka na nádherném
obraze. Opět zopakuji, že žena je důkazem existence Boží. Myslím, že něco
tak dokonalého, jako je ona, by totiž
nemohlo vzniknout je tak samo od
sebe, to mohl stvořit jen Bůh.“
yy O vašem dětství jste často hovořil jako o nepříliš radostném. Myslíte, že jste svým dětem udělal lepší?
„To nevím, to by musely říct ony samy.
Svého otce jsem miloval. Už za jeho
života jsem se k němu choval velice
láskyplně, ale teď o něm hovořím jako
o vyšší bytosti. Už je ovšem pozdě! Co
se mě týče, to nedokáži odhadnout,
myslím, že minimálně některé z mých
posledních dětí na mě nijak zvlášť
vzpomínat nebudou.“
yy Mám pocit, že jste s očima široce rozevřenýma hledal kolem sebe
v první řadě krásu a svěžest. Myslíte

si, že právě krása dokáže spasit svět?
„Ani trochu. Můj otec byl v koncentráku a přišel až několik let po válce, protože pak byl v ruském lazaretu. Vzpomínám si, že jeho přáním bylo jen to,
aby nebyla válka. Toto je i mé přání,
protože nic hroznějšího si nedokážu
představit.“
yy Prý jste dvakrát zachránil topící
se dítě. Za jakých to bylo okolností?
„To je jediná dobrá věc, již jsem v životě udělal. Je to tak šedesát let, byl jsem
mladý muž a v přeplněném bazénu
Žlutých lázní v Praze jsem uviděl, jak
se tam topí kluk. Nikdo jiný si toho nevšiml. Já jsem toho kluka vytáhl na trávu, on tam kašlal a zvracel, ale dýchal.
Pak jsem ho tam nechal. Jsem přesvědčený, že bez mé pomoci by se utopil.
Podruhé se to stalo, když jsem tahal
kluka, který neuměl plavat a myslel si,
že na to stačí. Asi by se jinak utopil.“
yy To vám jistě po smrti poslouží
k dobru. Je něco, co vám naopak
přitíží?
„Toho bude víc. Třeba jsem způsobil
i smrt, protože jedna moje manželka
se oběsila, na čemž jsem i já měl svůj
podíl viny...“
yy Rozhovor Večerníku se kromě
alkoholu a žen také stočil k tématu
plavání. A tak mě na závěr napadá,
jestli byste si troufl přeplavat Podhradský rybník, nad nímž se tyčí
plumlovský zámek, kde budete vystavovat?
„Tak to nevím. Ale pokud bych jej
nepřeplaval já, určitě to zvládne moje
manželka, která se přes zimu otužovala
snad každý den. Ona by jej klidně přeplavala i v lednu…“
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Po dlouhých třech letech se do Prostějova v plné parádě vrátil
Den s integrovaným záchranným systémem. V roce 2019 tradiční a velice oblíbenou akci zhatila nepřízeň počasí, v posledních
dvou letech zase atraktivní přehlídku činnosti všech složek IZS
v Prostějově znemožnila vládní opatření proti pandemii covid-19.
Mnohé možná překvapilo, že se akce uplynulý pátek odpoledne
uskutečnila na náměstí T. G. Masaryka a nikoliv na prostějovském
velodromu. Organizátoři k tomu ale měli své důvody vzhledem
k praktickým okolnostem. Den s IZS se každopádně vydařil na
jedničku, k čemuž přispělo i nádherné jarní počasí. Zamrzela snad
jediná věc, a tou byla absence praktických ukázek, které byly vždy
tou nejatraktivnější součástí akce. Ve zmenšeném prostoru je ale
bohužel nebylo možné realizovat. I tak si ale bezmála dva tisíce
návštěvníků užily parádní podívanou.

PŮVODNÍ REPORTÁŽE pro Večerník

Michal KADLEC

Na radnici se předávala

čestná ocenění
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PROSTĚJOV Páteční Den s integrovaným záchranným systémem
měl slavnostní začátek v obřadní
síni prostějovské radnice. Zastupitelstvem schválené osobnosti byly vyznamenány čestnými
oceněními. Ta převzali policisté,
strážníci, hasiči, komunální politici a další lidé, kteří se podíleli na
spolupráci s IZS v Prostějově.
Čestná ocenění nejdříve obdrželi
strážníci Městské policie Prostějov.
Za 15 let služby byli odměněni Lukáš Najman, Ludvík Pajor, Jiří Pulter,
Petr Válal, Jan Všetička, Pavel Elznic
a Stanislav Konupka, za 20 let služby Ivo Jánoško, Jiří Navrátil a Tomáš
Zelený a za 30 let služby Pavel Studený, Libor Šebestík, Jiří Horáček,
Břetislav Hrda a Vítězslav Marcián.
Čestný odznak Městské policie Za
zásluhy obdrželi další členové IZS
v Prostějově Petr Kopecký, Vladimír Kašpar, Martin Volík, Pavel Zatloukal a Pavel Liška in memoriam.
V závěru slavnostního ceremoniálu
byly předány čestné plakety Městské

policie vedoucímu Územního odboru Policie ČR v Prostějově Tomáši
Adamovi, lékařům Jiřímu Ševčíkovi a Martinu Pomajbíkovi, Marii
Jouklové a bývalému veliteli Městské
policie Prostějov Janu Nagymu. Stejné ocenění převzali také náměstkyně primátora Milada Sokolová, radní
Miloš Sklenka a bývalý prostějovský
primátor Miroslav Pišťák.
(mik)
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PROSTĚJOV Organizátory, mezi
něž patřila k těm nejhlavnějším
Městská policie Prostějov, potěšilo
už od Přehlídku všech složek IZS
vidělo podle ředitele Městské policie
Prostějov Libora Šebestíka minimálně 1 800 lidí. začátku akce nádherné
počasí. To byl základ úspěchu.
Na náměstí T. G. Masaryka začala v pátek úderem deváté hodiny dopolední
tradiční přehlídka složek integrovaného
záchranného systému. Bohužel letos
museli návštěvníci oželet praktické
ukázky, tudíž chyběly akce pyrotechniků, psovodů, policejní zásahové jednotky a mnohé další. „Mrzí nás to, ale
z prostorových důvodů to letos nešlo,“
pronesl Libor Šebestík, ředitel Městské
policie Prostějov.
I tak ale diváci, a v drtivé většině děti
z prostějovských základních škol, se
měli na co dívat. Svoji běžnou činnost
zde prezentovali policisté, kteří se vytasili
s motorkami i speciálními vozidly dopravního inspektorátu, strážci zákona byli
taktéž v obležení zejména malých chlapců
u stanoviště, kde předváděli svoji výzbroj
a výstroj. Strážníci městské policie zase
předvedli, jak se odchytávají zatoulaní pejsci, děti si mohly nasadit brýle simulující
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opilost, k dispozici byla laserová střelnice
a strážníci rovněž pro návštěvníky připravili spoustu soutěží, testů a kvízů. Davy návštěvníků se tísnily také u stanovišť hasičů,
vojáků i celníků. Všichni si mohli prohlédnout zásahová vozidla, zbraně i součásti
výstroje těchto složek IZS. V obležení byl
také stánek Zdravotnické záchranné služby v Prostějově.
„Máme tady dvě výjezdová vozidla
i s posádkami, děti si mohou vlézt
dovnitř sanitek a prohlédnout si veškerá vybavení. Samozřejmě ukazujeme
zájemcům základy poskytování první
pomoci, a jak se resuscituje. Jen zdůrazňuji, že jedna z našich vystavených
sanitek na dnešní akci je stále v pohotovosti v případě, že by měla ostrý výjezd
k případu,“ sdělil Večerníku Radomír
Gurka, ředitel prostějovské záchranky.
Jak se později ukázalo, jedna ze sanitek skutečně brzy náměstí opustila
a s majáky a houkačkou spěchala na
pomoc pacientovi.
Velice atraktivní stanoviště připravila pro
návštěvníky akce prostějovská policie.
„Letošní ročník Dne s IZS je prostorově
omezený, takže jsme připravili jen statické ukázky. Máme zde kolegy z nově
vzniklého oddělení hlídkové služby, ktesaa
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ří předvádí svoji výzbroj a výstroj. Jsou
tady dopravní policisté, kteří předvádí
svoji techniku včetně zastavovacích pásů,
dále dvě vozidla a rovněž motorky, které,
jak sami vidíte, jsou pro děti asi nejvíce
atraktivní. A kromě toho disponujeme
stánkem s kolegyněmi z náborového
centra, takže se samozřejmě věnujeme
jako vždy náboru nových budoucích policistů,“ popsal plukovník Tomáš Adam,
vedoucí Územního odboru Policie ČR
v Prostějově. Večerník se ho rovněž zeptal, zda nelituje absence atraktivních
praktických ukázek z činnosti jednotlivých složek IZS. „Praktické ukázky jsou
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jistě hodně atraktivní pro každého návštěvníka, ale je otázkou, zda skutečně
není lepší pořádat tuto akci z hlediska
dostupnosti tady na náměstí. A to z hlediska prostoru i bez praktických ukázek.
Uvidíme, budeme se samozřejmě po
akci ptát a hodnotit to. Každopádně si
myslím, že návštěvnost na náměstí je větší, velodrom je příliš z ruky,“ odpověděl
šéf prostějovské policie Tomáš Adam.
Buď jak buď, páteční Den s integrovaným záchranným systémem se na
prostějovském náměstí náramně vydařil, o čemž svědčí i obrovská účast
návštěvníků.
3x foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Záštitu nad čtyřhodinovou přehlídkou všech složek integrovaného záchranného
0¾O÷UVM[P÷ RTKO¾VQTC C RQNKVKéMC
<FTCXÆJQ O÷UVC #NGPC 4CwMQX¾ systému převzalo Zdravé město
D[NC LGFPQW \ OPQJC URQMQLGPÚEJ Prostějov. Náměstkyně primátora
P¾XwV÷XPÊMč&PGU+<5PCRTQUV÷LQX a politička Zdravého města Alena
UMÆOP¾O÷UVÊ Foto: Michal Kadlec Rašková si akci taktéž náležitě uži-

la a její hodnocení bylo více než
kladné.
„Je to pro nás všechny radost z toho, že
se po dlouhých třech letech můžeme
při této akci sejít. Lidé si pod pojmem
integrovaný záchranný systém většinou neumí představit, co znamená.

A právě toto je smyslem celé akce, aby
se zde všechny složky IZS předvedly
a přiblížily lidem svoji činnost. Navíc
je lidem nutné zdůraznit, že všechny složky IZS v našem městě úzce
a úspěšně spolupracují a díky tomu je
také Prostějov bezpečný a klidný. To si

mnozí neuvědomují, a obzvláště když
sledují televizní záběry z jiných měst,
toto by měli ocenit,“ myslí si Alena
Rašková, politička Zdravého města,
které nad páteční akcí převzalo záštitu.
„Jsme rádi a je nám ctí, že jsme to mohli udělat,“ míní.
(mik)
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PROSTĚJOV Žádné zákazy, žádné příkazy. Pouze doporučení
a dobré rady. „Tohle je život, tohle
není hra. Tady nejde udělat reset
a začít od začátku,“ upozorňuje
Pavel Tůma, autor protidrogového vlaku. Stojíme se třídou ze základní školy E. Valenty ve třetím
vagónu. Kupé? Ta ani lavice v něm
nenajdete, zato maličké vězení. To
následuje působivě po části filmu,
v němž zdrogovaný řidič zabije
člověka a nadosmrti poznamená
zdraví druhého. Kdo z patnáctiletých školáků chce, může se nechat zavřít do vězení. Další spolu
s Pavlem Tůmou počítají, kolik
lidí mohla nehoda, na jejímž začátku stály drogy, poznamenat.
„Tři … pět … dvacet?“ tipují spolu s učitelkou. Tůma ale připomene příbuzné, rodiny, kamarády
a známé. Čísla závratně rostou.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník
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SOBECKÝ

Stejně jako počet zážitků. Vlak je jimi
přímo narvaný. Tu je vězení, dále film
s velmi realistickým příběhem. O kus
dál brloh, kde může fetující člověk
skončit. „Přiznám se, že jsem od toho
očekával něco jiného. Nemyslel jsem,
že to bude tak přesvědčivé. Bavila mě
ta forma – bylo to zábavně udělané,
i s tím filmem,“ říká Matyáš, žák základní školy. Během řady aktivit se
z něj na chvíli dokonce stane vyslýchaný drogový dealer. „Když to slyšíte
od učitele, málokdo řekne, že to dělat
nebude. Takhle to vysvětlil někdo jiný
a podal jinak. Nasadilo mi to brouka
do hlavy,“ dodává posléze.
Ne, cílem revolučního vlaku zcela
zjevně nejsou slova jako musíš/nesmíš nebo dělej/nedělej. Spíše ukazuje možné scénáře lidského života.
A následky našich vlastních rozhodnutí. Film ale i to, jak je důležité mít
podporu v rodině a v čas si říct o pomoc. V souvislosti s rodinou padla přitom cenná rada pro všechny náctileté
a vlastně i jejich rodiče, co dělat, když
někde na party „odpadne“ kvůli alkoholu nebo drogám řidič. „Nebojte se
vzbudit rodiče, ve dvě či ve tři v noci.
Zavolejte jim a řekněte: ‚Mami, měla

jsem dohodu s kamarádkou, že mě
odveze. Ale mám podezření, že pila.‘
Devětadevadesát procent rodičů pro
vás přijede,“ upřesňuje Tůma. A má
plnou pozornost.
Podobně jako chvíli nato policista
František Kořínek. Vypráví, objasňuje, odpovídá na otázky. „Už když
uděláte první krok, jste nakročeni do
nějakého slumu, squatu, kde budete dožívat v takových podmínkách.
Hezké bydlení, že?“ ptá se ironicky
s odkazem na jeden z vagónů proměněný do squatu feťáků. Doporučuje, aby se mladí lidé nebáli včas
drogu nebo alkohol odmítnout.
„Je mýtus, že ji nutně musíte dostat
od dealera v tmavých brýlích a audině. Může to být váš kamarád či
jen známý,“ připomněl Kořínek na

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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závěr půlhodinové prohlídky vlaku.
„Asi před deseti lety jsem program
absolvovala. Musím říct, že tentokrát
se mi to líbilo víc než tehdy, protože
nám tam dříve chyběla zpětná vazba.
Líbí se mi, že je to interaktivní, atraktivní, není to nějaká unylá beseda,“

konstatuje učitelka Markéta Talandová. To už nastupuje další skupinka.
Vlak byl v Prostějově necelé dva dny
a setkal se jak ve čtvrtek 28., kdy bylo
odpoledne vyhrazené pro veřejnost,
tak i v pátek 29. dubna s velkým zájmem. „Je to úplně narvané. Byl zde

Foto: Michal Sobecký

přetlak škol, bylo jich více, než jsme
jich dokázali uspokojit. Chodila
i veřejnost, odhaduji to na nějakých
sedm set padesát lidí, co protidrogovým vlakem prošlo. Věřím proto, že
se za rok zase vrátíme,“ uzavírá Pavel
Tůma.
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Po dlouhých třech letech se do Prostějova v plné parádě vrátil
Den s integrovaným záchranným systémem. V roce 2019 tradiční a velice oblíbenou akci zhatila nepřízeň počasí, v posledních
dvou letech zase atraktivní přehlídku činnosti všech složek IZS
v Prostějově znemožnila vládní opatření proti pandemii covid-19.
Mnohé možná překvapilo, že se akce uplynulý pátek odpoledne
uskutečnila na náměstí T. G. Masaryka a nikoliv na prostějovském
velodromu. Organizátoři k tomu ale měli své důvody vzhledem
k praktickým okolnostem. Den s IZS se každopádně vydařil na
jedničku, k čemuž přispělo i nádherné jarní počasí. Zamrzela snad
jediná věc, a tou byla absence praktických ukázek, které byly vždy
tou nejatraktivnější součástí akce. Ve zmenšeném prostoru je ale
bohužel nebylo možné realizovat. I tak si ale bezmála dva tisíce
návštěvníků užily parádní podívanou.
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Michal KADLEC

Na radnici se předávala

čestná ocenění
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PROSTĚJOV Páteční Den s integrovaným záchranným systémem
měl slavnostní začátek v obřadní
síni prostějovské radnice. Zastupitelstvem schválené osobnosti byly vyznamenány čestnými
oceněními. Ta převzali policisté,
strážníci, hasiči, komunální politici a další lidé, kteří se podíleli na
spolupráci s IZS v Prostějově.
Čestná ocenění nejdříve obdrželi
strážníci Městské policie Prostějov.
Za 15 let služby byli odměněni Lukáš Najman, Ludvík Pajor, Jiří Pulter,
Petr Válal, Jan Všetička, Pavel Elznic
a Stanislav Konupka, za 20 let služby Ivo Jánoško, Jiří Navrátil a Tomáš
Zelený a za 30 let služby Pavel Studený, Libor Šebestík, Jiří Horáček,
Břetislav Hrda a Vítězslav Marcián.
Čestný odznak Městské policie Za
zásluhy obdrželi další členové IZS
v Prostějově Petr Kopecký, Vladimír Kašpar, Martin Volík, Pavel Zatloukal a Pavel Liška in memoriam.
V závěru slavnostního ceremoniálu
byly předány čestné plakety Městské

policie vedoucímu Územního odboru Policie ČR v Prostějově Tomáši
Adamovi, lékařům Jiřímu Ševčíkovi a Martinu Pomajbíkovi, Marii
Jouklové a bývalému veliteli Městské
policie Prostějov Janu Nagymu. Stejné ocenění převzali také náměstkyně primátora Milada Sokolová, radní
Miloš Sklenka a bývalý prostějovský
primátor Miroslav Pišťák.
(mik)
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PROSTĚJOV Organizátory, mezi
něž patřila k těm nejhlavnějším
Městská policie Prostějov, potěšilo
už od Přehlídku všech složek IZS
vidělo podle ředitele Městské policie
Prostějov Libora Šebestíka minimálně 1 800 lidí. začátku akce nádherné
počasí. To byl základ úspěchu.
Na náměstí T. G. Masaryka začala v pátek úderem deváté hodiny dopolední
tradiční přehlídka složek integrovaného
záchranného systému. Bohužel letos
museli návštěvníci oželet praktické
ukázky, tudíž chyběly akce pyrotechniků, psovodů, policejní zásahové jednotky a mnohé další. „Mrzí nás to, ale
z prostorových důvodů to letos nešlo,“
pronesl Libor Šebestík, ředitel Městské
policie Prostějov.
I tak ale diváci, a v drtivé většině děti
z prostějovských základních škol, se
měli na co dívat. Svoji běžnou činnost
zde prezentovali policisté, kteří se vytasili
s motorkami i speciálními vozidly dopravního inspektorátu, strážci zákona byli
taktéž v obležení zejména malých chlapců
u stanoviště, kde předváděli svoji výzbroj
a výstroj. Strážníci městské policie zase
předvedli, jak se odchytávají zatoulaní pejsci, děti si mohly nasadit brýle simulující
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opilost, k dispozici byla laserová střelnice
a strážníci rovněž pro návštěvníky připravili spoustu soutěží, testů a kvízů. Davy návštěvníků se tísnily také u stanovišť hasičů,
vojáků i celníků. Všichni si mohli prohlédnout zásahová vozidla, zbraně i součásti
výstroje těchto složek IZS. V obležení byl
také stánek Zdravotnické záchranné služby v Prostějově.
„Máme tady dvě výjezdová vozidla
i s posádkami, děti si mohou vlézt
dovnitř sanitek a prohlédnout si veškerá vybavení. Samozřejmě ukazujeme
zájemcům základy poskytování první
pomoci, a jak se resuscituje. Jen zdůrazňuji, že jedna z našich vystavených
sanitek na dnešní akci je stále v pohotovosti v případě, že by měla ostrý výjezd
k případu,“ sdělil Večerníku Radomír
Gurka, ředitel prostějovské záchranky.
Jak se později ukázalo, jedna ze sanitek skutečně brzy náměstí opustila
a s majáky a houkačkou spěchala na
pomoc pacientovi.
Velice atraktivní stanoviště připravila pro
návštěvníky akce prostějovská policie.
„Letošní ročník Dne s IZS je prostorově
omezený, takže jsme připravili jen statické ukázky. Máme zde kolegy z nově
vzniklého oddělení hlídkové služby, ktesaa
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ří předvádí svoji výzbroj a výstroj. Jsou
tady dopravní policisté, kteří předvádí
svoji techniku včetně zastavovacích pásů,
dále dvě vozidla a rovněž motorky, které,
jak sami vidíte, jsou pro děti asi nejvíce
atraktivní. A kromě toho disponujeme
stánkem s kolegyněmi z náborového
centra, takže se samozřejmě věnujeme
jako vždy náboru nových budoucích policistů,“ popsal plukovník Tomáš Adam,
vedoucí Územního odboru Policie ČR
v Prostějově. Večerník se ho rovněž zeptal, zda nelituje absence atraktivních
praktických ukázek z činnosti jednotlivých složek IZS. „Praktické ukázky jsou
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jistě hodně atraktivní pro každého návštěvníka, ale je otázkou, zda skutečně
není lepší pořádat tuto akci z hlediska
dostupnosti tady na náměstí. A to z hlediska prostoru i bez praktických ukázek.
Uvidíme, budeme se samozřejmě po
akci ptát a hodnotit to. Každopádně si
myslím, že návštěvnost na náměstí je větší, velodrom je příliš z ruky,“ odpověděl
šéf prostějovské policie Tomáš Adam.
Buď jak buď, páteční Den s integrovaným záchranným systémem se na
prostějovském náměstí náramně vydařil, o čemž svědčí i obrovská účast
návštěvníků.
3x foto: Michal Kadlec

*CUKéK X[UVCXKNK PC P¾O÷UVÊ UX¾ \¾UCJQX¾ XQ\KFNC 2TQUV÷LQXwVÊ XQL¾EK UG \CUG dX[VCUKNKq DQLQXÚO XQ\ 5V¾PGMO÷UVUMÆRQNKEKGD[NPGWUV¾NGXQDNGåGPÊF÷VÊ
MVGT¾UKNKFÆOQJNKFGVCKNP÷RTQJNÆFPQWV
KFNGORąKRTCXGPÚOMPCUC\GPÊFQDQLG
RTQMVGTÆUVT¾åPÊEKRąKRTCXKNKUQWV÷åG

7µnODOPKü@QU<GJ7?M<Q½HîNOJ

PROSTĚJOV Záštitu nad čtyřhodinovou přehlídkou všech složek integrovaného záchranného
0¾O÷UVM[P÷ RTKO¾VQTC C RQNKVKéMC
<FTCXÆJQ O÷UVC #NGPC 4CwMQX¾ systému převzalo Zdravé město
D[NC LGFPQW \ OPQJC URQMQLGPÚEJ Prostějov. Náměstkyně primátora
P¾XwV÷XPÊMč&PGU+<5PCRTQUV÷LQX a politička Zdravého města Alena
UMÆOP¾O÷UVÊ Foto: Michal Kadlec Rašková si akci taktéž náležitě uži-

la a její hodnocení bylo více než
kladné.
„Je to pro nás všechny radost z toho, že
se po dlouhých třech letech můžeme
při této akci sejít. Lidé si pod pojmem
integrovaný záchranný systém většinou neumí představit, co znamená.

A právě toto je smyslem celé akce, aby
se zde všechny složky IZS předvedly
a přiblížily lidem svoji činnost. Navíc
je lidem nutné zdůraznit, že všechny složky IZS v našem městě úzce
a úspěšně spolupracují a díky tomu je
také Prostějov bezpečný a klidný. To si

mnozí neuvědomují, a obzvláště když
sledují televizní záběry z jiných měst,
toto by měli ocenit,“ myslí si Alena
Rašková, politička Zdravého města,
které nad páteční akcí převzalo záštitu.
„Jsme rádi a je nám ctí, že jsme to mohli udělat,“ míní.
(mik)
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PROSTĚJOV Žádné zákazy, žádné příkazy. Pouze doporučení
a dobré rady. „Tohle je život, tohle
není hra. Tady nejde udělat reset
a začít od začátku,“ upozorňuje
Pavel Tůma, autor protidrogového vlaku. Stojíme se třídou ze základní školy E. Valenty ve třetím
vagónu. Kupé? Ta ani lavice v něm
nenajdete, zato maličké vězení. To
následuje působivě po části filmu,
v němž zdrogovaný řidič zabije
člověka a nadosmrti poznamená
zdraví druhého. Kdo z patnáctiletých školáků chce, může se nechat zavřít do vězení. Další spolu
s Pavlem Tůmou počítají, kolik
lidí mohla nehoda, na jejímž začátku stály drogy, poznamenat.
„Tři … pět … dvacet?“ tipují spolu s učitelkou. Tůma ale připomene příbuzné, rodiny, kamarády
a známé. Čísla závratně rostou.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Stejně jako počet zážitků. Vlak je jimi
přímo narvaný. Tu je vězení, dále film
s velmi realistickým příběhem. O kus
dál brloh, kde může fetující člověk
skončit. „Přiznám se, že jsem od toho
očekával něco jiného. Nemyslel jsem,
že to bude tak přesvědčivé. Bavila mě
ta forma – bylo to zábavně udělané,
i s tím filmem,“ říká Matyáš, žák základní školy. Během řady aktivit se
z něj na chvíli dokonce stane vyslýchaný drogový dealer. „Když to slyšíte
od učitele, málokdo řekne, že to dělat
nebude. Takhle to vysvětlil někdo jiný
a podal jinak. Nasadilo mi to brouka
do hlavy,“ dodává posléze.
Ne, cílem revolučního vlaku zcela
zjevně nejsou slova jako musíš/nesmíš nebo dělej/nedělej. Spíše ukazuje možné scénáře lidského života.
A následky našich vlastních rozhodnutí. Film ale i to, jak je důležité mít
podporu v rodině a v čas si říct o pomoc. V souvislosti s rodinou padla přitom cenná rada pro všechny náctileté
a vlastně i jejich rodiče, co dělat, když
někde na party „odpadne“ kvůli alkoholu nebo drogám řidič. „Nebojte se
vzbudit rodiče, ve dvě či ve tři v noci.
Zavolejte jim a řekněte: ‚Mami, měla

jsem dohodu s kamarádkou, že mě
odveze. Ale mám podezření, že pila.‘
Devětadevadesát procent rodičů pro
vás přijede,“ upřesňuje Tůma. A má
plnou pozornost.
Podobně jako chvíli nato policista
František Kořínek. Vypráví, objasňuje, odpovídá na otázky. „Už když
uděláte první krok, jste nakročeni do
nějakého slumu, squatu, kde budete dožívat v takových podmínkách.
Hezké bydlení, že?“ ptá se ironicky
s odkazem na jeden z vagónů proměněný do squatu feťáků. Doporučuje, aby se mladí lidé nebáli včas
drogu nebo alkohol odmítnout.
„Je mýtus, že ji nutně musíte dostat
od dealera v tmavých brýlích a audině. Může to být váš kamarád či
jen známý,“ připomněl Kořínek na

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
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závěr půlhodinové prohlídky vlaku.
„Asi před deseti lety jsem program
absolvovala. Musím říct, že tentokrát
se mi to líbilo víc než tehdy, protože
nám tam dříve chyběla zpětná vazba.
Líbí se mi, že je to interaktivní, atraktivní, není to nějaká unylá beseda,“

konstatuje učitelka Markéta Talandová. To už nastupuje další skupinka.
Vlak byl v Prostějově necelé dva dny
a setkal se jak ve čtvrtek 28., kdy bylo
odpoledne vyhrazené pro veřejnost,
tak i v pátek 29. dubna s velkým zájmem. „Je to úplně narvané. Byl zde

Foto: Michal Sobecký

přetlak škol, bylo jich více, než jsme
jich dokázali uspokojit. Chodila
i veřejnost, odhaduji to na nějakých
sedm set padesát lidí, co protidrogovým vlakem prošlo. Věřím proto, že
se za rok zase vrátíme,“ uzavírá Pavel
Tůma.
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Konstelace hvězd Prostějova
Nesázejte se a nehazardujte s penězi. Prostějované budou mít tento týden
chuť riskovat i přesto, že současná ekonomická situace velí každému šetřit,
jak se dá. Pokud se však vrhnete na hazardní hry, máte zaděláno na problém. Štěstí vám v tomto případě přát nebude.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Plány vám nebudou vycházet podle
představ, vždy se najde někdo nebo
něco, co vám váš program zkomplikuje. Možná by pomohlo, kdybyste
se nikomu nesvěřovali a za svými cíli
šli jen po vlastní ose.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Do vašeho života konečně vstoupí klid a pohoda, což jste si
dlouhodobě přáli, ovšem dosud
se vám nepodařilo zbavit se stresů
vyplývajících ze zaměstnání. Teď
konečně můžete začít pořádně žít.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
V hlavě se vám urodí celkem rozumný nápad, jak se vypořádat s
chudobou. Nesmíte ale tlačit na
pilu, všechno má svůj správný čas.
Prvořadé je, že jste si našli druhou a
dobře placenou práci.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
V poslední době se zabýváte věcmi,
které jsou naprosto nepodstatné
pro váš osobní život. Řešíte prkotiny
místo toho, abyste se zaměřili na
mnohem podstatnější záležitosti.
Například zdraví.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Překvapí vás vlastní potomci, kteří
vymyslí báječné zpestření volného
času celé rodiny. Jejich nápad oživí
také váš vztah k partnerovi, který poslední dobou uvadá. Od této chvíle se
všechno otočí.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Buďte připraveni na velké změny
v práci. Vedení připraví nejedno
překvapení a budete si muset zvykat
na nové pořádky. Vám ani kolegům
se to líbit nebude, ovšem musíte se
přizpůsobit.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Ve svém rozmaru se budete pouštět
do velkých věcí, ale mnohé z nich se
vám vymknou z rukou. Rozmyslete si
hlavně, do čeho investovat své peníze
a zda jich také máte dostatek. Můžete
lehce přijít na buben.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Pro někoho je ještě čas, ale vy byste
si už měli naplánovat dovolenou.
Dlouhá léta jste nikde nebyli, takže
nyní se nedívejte na peníze a vyrazte
s rodinou do cizokrajných končit. A
cestu si vyberte už teď.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Potkáte člověka, který vás sice na
první pohled odpuzuje jak svým zjevem, tak jednáním. Právě ten první
pohled ale hodně klame. Nakonec si
k této osobě najdete cestu a spřátelíte
se. Uděláte dobře.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Řešit některé věci v emocích se vám
nevyplácí a tento týden se o tom
přesvědčíte. Sice vás oprávněně
naštve jednání nadřízených, ovšem
hádat se s nimi není to pravé
ořechové. Hrozí vám výpověď.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
S partnerem si pomalu nemáte doma
co říct, a pokud se dáte do řeči, tak
probíráte jen problémy v práci. Tímto
váš vztah určitě nerozkvete do nových
rozměrů, spíše se budete i nadále
odcizovat.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Vy do kapsy rozhodně hluboko
nemáte, ovšem zbytečně rozhazovat
peníze také nechcete. Na jedné straně
děláte dobře, na straně druhé byste
už konečně mohli více investovat do
domácnosti.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: DEODORANTY...
Dove Original
Rexona
Fa
Dove Men
Axe Men
STR8

150 ml

99,90

-

102,90

99,90

59,90

99,90

150 ml

97,90

89,90

97,90

39,90

49,90

79,90

150 ml

44,90

-

44,90

84,90

79,90

-

150 ml

-

-

-

99,90

59,90

-

150 ml

129,90

-

129,90

129,90

129,90

-

150 ml

79,90

-

59,90

79,90

49,90

39,90

Naše
4'57/¦

Deodorant je látka, která se aplikuje na tělo, zvláště do podpaží, hlavně
k omezení tělesného pachu způsobovaného bakteriálním rozkladem
potu. Podskupinou deodorantů jsou antiperspiranty, které navíc kromě
vůně brání vzniku pachu snižováním produkce potu určitými částmi
těla. A tak jsme vyrazili k regálům s tímto sortimentem, abyste nejen
svým drahým polovičkám, ale například také kolegům v práci, hezky
voněli. Značku Dove Original a Dove Men nabízí nejlevněji Tesco,
pro Rexonu navštivte Kaufland, značku STR8 koupíte nejvýhodněji v
Penny marketu. Značku Fa seženete za nejnižší cenu v Albertu a Bille,
Axe men jsme objevili na čtyřech místech a všude za stejnou cenovku.
Přejeme vám vůni na sto honů!!
Průzkum byl proveden ve středu 27. dubna 2022.
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Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 3. května: Palackého komunikace SSOK, Palackého – cyklostezka, Podjezd + parkoviště, Podjezd – cyklostezka,
Vodní, Vodní parkoviště (parkoviště u mlýna), Vodní – cyklostezka, průchod Vodní – Žeranovská, Žeranovská komunikace SSOK, Žeranovská – vnitroblok, Žeranovská – parkoviště, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo nám. –
parkoviště, Poděbradovo nám. + parkoviště před KB
čtvrtek 5. května: Poděbradovo nám. komunikace SSOK, Wolkerova komunikace SSOK, Wolkerova obslužná + parkoviště, Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo nám., vnitroblok Vojáčkovo nám. – nám. E. Husserla, Vojáčkovo nám. + parkoviště, Hlaváčkovo nám. parkoviště Národní dům

22022420305

INFOSERVIS
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Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: 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.
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, Stařechovice,
Čechy pod Kosířem
Dne: 18. 5. 2022 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Služín. Celá obec Stařechovice
včetně chatové oblasti Ulmanka
(Vinohrady). Střechovice parc.č.
354/2 (areál býv. JZD). Čechy
pod Kosířem: č. p.133 a parc. č.
187/3.
Odběratelské trafostanice: Čechy
ZD (č. 300750) Čechy pod Kosířem, Tyršova 86, Kovot Služín (č.
300785), Stařechovice farma (č.
300793) Areál Agros Haná, s.r.o.
Obec: Bohuslavice
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: Protivanov
Dne: 18. 5. 2022 od 8:30 do
13:00 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Protivanov: ulice Na Sádku,
část ulice Bukovská na straně od č.
9 po č. 164.
Obec: Konice
Dne: 19. 5. 2022 od 7:00 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Konice č.
p. 196 na ulici E. Beneše.
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.
Obec: Raková
Dne: 20. 5. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: Raková – č. p. 1, 2, 23-29, 60, 62, 66,
68, 74, 75, 88.
Obec: Prostějov
Dne: 21. 5. 2022 od 12:00 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Nová Nemocnice (č. 300135).
Obec: Přemylsovice, Růžov,
Hluchov
Dne: 23. 5. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obce
Přemyslovice mimo spodní konec
Habeš od Pěnčína po č. 361 a po č. 30
včetně chat. Celá obec Růžov včetně
chat nalevo od silnice na Ptenský
Dvorek. Celá obec Hluchov. Chaty
směr Růžov od č. 7 po č. 24. Odběratelské trafostanice: Přemyslovice
drůbežárna 1. (č. 300814), Přemyslovice drůbežárna 2. (č. 300815),
Přemyslovice ZD (č. 300816) Areál
ZD Přemyslovice - Zemědělská společnost TERRIS, fy. Zahrada Olomouc, Antikon LEx., Hluchov Voding 1 (č. 300756), Hluchov voding
2 (č. 300757).
Obec: Prostějov
Dne: 23. 5. 2022 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: ul. Svatoplukova č. 7, 9, 11, jednostranně
ul. Újezd s č. 1 až 11.

Obec: Prostějov
Dne: 23. 5. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
prodejna Lidl na ul. Újezd, Prostějov.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 5. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
FVE2 Kralický Háj s odb. místem
DULWICH TRADE a.s.
Obec: Vřesovice
Dne: 23. 5. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně ulice směr bývalé
družstvo od č. 125 a 106 po konec obce a dále č. p. 174, 193, 178,
172, 141, 86, 87, 113, 89.
Obec: Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov
Dne: 24. 5. 2022 od 7:30 do
17:30 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov. TS Vodafone Budětsko
(703662).
Obec: Přemyslovice
Dne: 25. 5. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: Přemyslovice - celý spodní konec Habeš od
Pěnčína po č. 361 a po č. 30 včetně
chat.
Obec: Prostějov
Dne: 25. 5. 2022 od 7:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast:
jednostranně ul. Okružní - od.
ul. Tylova po ul. Brněnská (č.
119 - 131), ul. Dobrovského č. 8
- 16, oboustranně ul. Tylova od ul.
Okružní po č. 57 a 32, vč. č. 44, 52,
část ul. Tetín od č. 4 po č. 16 a č.
7 (škola), jednostranně ul. Brněnská od č. 29 po č. 55.
Obec: Prostějov
Dne: 25. 5. 2022 od 12:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: PV,
Domamyslice - ul. Modřínová, fa.
Akdom s. r. o., R & G Zesta, s. r. o.
na ul. Domamyslická, ul. Šeříková
č. 2-18, 19, ul. Lísková, Akátová,
Olšová.
Obec: Baldovec
Dne: 26. 5. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: PV,
Domamyslice - ul. Modřínová, fa.
Akdom s. r. o., R & G Zesta, s. r. o.
na ul. Domamyslická, ul. Šeříková
č. 2-18, 19, ul. Lísková, Akátová,
Olšová.
Obec: Ponikev
Dne: 27. 5. 2022 od 7:30 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Ponikev (mimo ZD)
Obec: Přemyslovice, Růžov
Dne: 27. 5. 2022 od 7:30 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Přemyslovice mimo části napájené z TS 3. Habeš tj. celý spodní konec Habeš od Pěnčína po č.
361 a po č. 30 včetně chat. Celá
obec Růžov včetně chat nalevo od
silnice na Ptenský Dvorek. Chaty
směrem od Přemyslovic na Růžov
od č. 7 po č. 24. Odběratelské trafostanice: Přemyslovice drůbežárna 1. (č. 300814), Přemyslovice
drůbežárna 2. (č. 300815), Přemyslovice ZD (č. 300816) Areál
ZD Přemyslovice - Zemědělská
společnost TERRIS, fy. Zahrada
Olomouc, Antikon LEx.
EG.D, a.s.

22042920789

2. května 2022
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REALITY

KOUPÍM

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.

A za vše dík,
za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl.

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

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

Koupím staré pohlednice, bankovky,
průkazy, vyznamenání, militaria, apod.
Pronajmu v Prostějově byt 1+1. Tel.: 608 420 808
Tel.: 704 416 641
Koupím československé dukáty aj. zlaté
Pronajmu nové prostory 200 m2 mince. Tel.: 778 080 060
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 6. května 2022
by se dožil 80 roků
pan Jan PALATÝ
z Kostelce na Hané
a dne 3. srpna 2022
uplyne 6 let,
kdy nás navždy opustil.
Stále vzpomínáme.
Manželka, synové
a vnoučata.

Hledám jakýkoliv pronájem bytu.
Jen Prostějov. Tel.: 604 635 465
Manželé koupí byt 3 + 1 (4 + 1) v PV.
Tel.: 732 116 877

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
proběhne
ve ČTVRTEK
6. května,
v 10.00 hodin

Hledám pronájem menší zahrady
v Prostějově a okolí do 10km od Pv.
Cena 3 000 Kč. Tel.: 605 713 700

21081211002

Dům nebo pozemek k výstavbě
do 40 km – koupíme. Tel.: 605 011 594
Pro děti koupím zahradu/chatu.
Děkuji. Tel.: 737 827 329

2. května 2022
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Koupím starší dům, platba ihned
a v hotovosti. Tel. 776 008 469

Kdo měl rád, vzpomene.
Kdo miloval, nezapomene...

Dne 7. května 2022
uplyne 40 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav PERNICA
z Mostkovic.

A dne 1. července 2022
uplyne 20 let od úmrtí
paní Anny PERNICOVÉ
z Mostkovic.
Stále vzpomíná dcera Anna
s rodinou.

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

V letošním roce 2022
vzpomínáme nedožité
100. narozeniny
manželů Sládečkových paní Heleny SLÁDEČKOVÉ

a pana Pavla SLÁDEČKA
z Lešan.
Za vzpomínku děkuje
zarmoucená rodina.

Kdo Tě měl rád, vzpomene.
Kdo Tě miloval, nezapomene…

Pronajmu zděnou garáž v oblasti
nám. Spojenců. Cena dle dohody
(2 000 Kč). Tel.: 737 874 885

AUTO-MOTO

Koupím moped Stadion/Jawetta/
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, Pionýr. Tel.: 771 221 112
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
stolarstvijancik.cz, tel.: 604 820 358

22042920778

22033020548

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

Dne 3. května 2022
by oslavila 80. narozeniny
paní Ingeborg BOČKOVÁ
z Mostkovic.
S láskou vzpomíná rodina.

A 28. ledna 2022
tomu bylo 5 let,
kdy od nás odešla
paní Dobroslava ŠEVČÍKOVÁ
z Dobromilic.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

Dnes, tj. 2. května 2022,
uplyne 25. výročí úmrtí
paní Ivany BRÁZDILOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomíná syn.

Dne 25. dubna 2022
by oslavil své krásné
životní jubileum 80 roků
pan Oldřich SVOBODA
z Držovic.
A dne 5. května 2022
vzpomeneme 10. rok
od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají
manželka Marie,
dcery Lenka a Ivana
s rodinou,
synové Oldřich a Jaroslav
s rodinou,
vnoučata Martin, Oldřich
a Michaela
a pravnučka Kačenka.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,

PODĚKOVÁNÍ
Přátelům a kamarádům,
všem, kteří se přišli rozloučit
a vzdát úctu zesnulému.
Za upřímnou soustrast,
za nabízenou podporu i za květiny.

Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
21032610369

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

FINANCE
Všem děkuji,
hodně to pro zesnulého pana Ivana TAUBERA
- i pro mne znamenalo,
moc si toho cením.
Marie Tauberová,
manželka s rodinou.

Dne 3. května 2022
vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír ŠEVČÍK
z Dobromilic.

Dnes, tj. 2. května 2022,
si připomeneme
3. smutné výročí od úmrtí
pana Ing. Vojtěcha SEKANINY
z Otinovsi.
Děkujeme všem, kteří ho měli rádi
a vzpomenou s námi. Rodina.

SLUŽBY
Odborný řez ovocných stromů, sekání travních porostů, kácení stromů,
péče o zahrady. Tel.: 605 864 140 - Bc.
Ivo Kroupa.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

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

21081211002

21061620769

Dne 1. května 2022
by se dožil 90 let
pan Miloslav FIALA
ze Smržic.
S láskou vzpomíná
manželka Ludmila,
dcery Lenka a Hana
s rodinami.
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PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
PŘIJEDU I K VÁM DOMŮ.
AKČNÍ NABÍDKA
RYCHLÝCH ÚVĚRŮ
Jsem bankéř v důchodu, který
bezvýhradně spolupracuje se svou
bankou. Mám na účtu velkou částku
a jde mi o pomoc lidem, kteří nemají
prostředky na realizaci svého projektu,
pomáhám seriózním a poctivým
lidem, kteří dokážou tuto půjčku splatit
v normálním čase. Postupy, které se
použijí k dokončení této transakce,
budou ponechány na úzké spolupráci
s mým notářem. Nabízím krátkodobé,
střednědobé a dlouhodobé půjčky
v rozmezí od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč
a více. Můj obrat je proveden s úrokem 2 %.
mariakamakova@seznam.cz

Libuše Spielmannová 1942 Prostějov
Miloslava Vláčilíková 1928
Pivín
Ivan Tauber 1942
Prostějov
Roman Hénik 1963
Prostějov
Jaromír Mucha 1939
Ondratice
Antonín Kroupa 1948
Prostějov
Jan Přidal 1957
Želeč
Alena Němčáková 1948
Biskupice
Miroslav Růžička 1953
Prostějov
Jaroslava Čamková 1937
Soběsuky
MUDr. Božena Pelcová 1929
Odry
Ludmila Lipoldová 1921 Ondratice
Jaroslava Navrátilová 1936 Němčice n/H

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 2. května 2022
Lubomír Štencl 1939 Olšany u Prostějova 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Zbořil 1940 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Petr Müller 1948 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Františka Kolářová 1935 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Úterý 3. května 2022
Oldřich Krutowský 1945 Kostelec na Hané 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 4. května 2022
Ctibor Horák 1955 Smržice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Dagmar Navrátilová 1943 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Ondrušková 1930 Brodek u Prostějova 14.30 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Veronika Pilišová 1933
Josef Hradil 1939

Lešany
Biskupice

Rudolf Vlach 1927

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslava Vejmolová 1936
Ludmila Sluková 1935

Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 4. května 2022
Anna Novotná 1939 Soběsuky 13.15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 6. května 2022
PhDr. Hana Blahová 1948 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Bulejka 1951 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Prostějov

2. května 2022

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
probìhne
v PÁTEK
6. kvìtna
v 10.00 hodin
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HLEDÁTE PRÁCI?

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku av Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

22042120660
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Pozice

Plat (v Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Asistent/-ka vedoucího směny
Číšník/servírka
Hlavní účetní
Montážní delník/-ce
Obsluha čerpací stanice
Pracovník/-ce živočišné výroby
Učitel/-ka na 1. stupni ZŠ
Stavební dělník/-ce

23 000-25 000
20 000-25 000
20 000-35 000
22 000-40 000
20 000-26 000
24 000-27 000
32 820-42 780
21 400

nepřetržitý
turnusový
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

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

Profrost, Prostějov
Penzion a restaurace U Chmelů, Pv
Mürdter a Dvořák, Olšany u Pv
Cutter systems, Prostějov
Petr Němec - Benzina Olomoucká, Pv
Agrodružstvo Tištín, Tištín
ZŠ Doktora Horáka, Prostějov
Gréza, Vrahovice

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

22042610693
22040510584
22042910780

22042120656

22032910544

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

220429107

21102921407

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude pracoviště Úřadu práce ČR na
adrese nám. Spojenců 2632/13, Prostějov dne 4. května 2022 otevřeno až od 13.00 hodin.

5176öä'
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I osmnácté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 5. KVĚTNA 2022, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YHGiYDW
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

KDE v Prostìjovì najdete...?
6SUiYQiRGSRYĚď Husovo náměstí
Výhra:

Jméno výherce: Jindřich VŠETIČKA, Konice
DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.
KDO je tváø na obrázku...?
6SUiYQiRGSRYĚď Martin Balák

Výhra:

Jméno výherce: Jan DOLEŽEL, Prostějov
VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na Velkou cenu Mohelnice.
OSMISMÌRKA
6SUiYQiRGSRYĚď ...JARNÍ VĚŽKY

Výhra:

Jméno výherce: Vladimír PAZDERA, Brodek u Prostějova
VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na výstavu Věžky.
SUDOKU

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

6SUiYQiRGSRYĚď 9, 8, 1, 6
Výhra:

Jméno výherce: Alena DVOŘÁKOVÁ, Prostějov
DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.
.´©l29.$
6SUiYQiRGSRYĚď Již téměř tři desetiletí jsme tu pro vás

Výhra:

Jméno výherce: Marta VAČKÁŘOVÁ, Prostějov
DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.

20061961009

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ]HVRUWLPHQWXSURGHMQ\

VydavateltýdeníkuPROSTĚJOVSKÝVečerník–společnostHanáPresss.r.o.-zpracováváosobníúdajeosoutěžícíchvtomtorozsahu:jméno,příjmení,bydliště.Vpřípadězasláníodpovědie-mailem,SMSzprávoučivpřípadějejího
oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů: jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

22033060546

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDORQX

Výherce získá 92/1e96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do DO KULTURY
a graficky lehce poupravili frontmana ostravské skupiny,
která se nedávno představila na prknech Městského divadla v Prostějově..

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\

18120761378

21050460527

ACER, ACID, AMBO, ARZT, BITÝ, BOUT, CATCH, DOBEK, EMCO,
GÁIA, CHABR, CHAMTIVÝ, KAFR, KAPA, KAPKU, KARB, KOLOT,
LEICH, MANO, NANI, PENZION, PIVA, SENTIER, SUMY, TRIAS,
UJAE, ZEZADU

21032560360

19111261313

ZKRÁŠLETE SE OD APO Z....

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\
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TIP Večerní
Večerníku
ku
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7. KOLO TJ Sokol I Prostějov

POCHOD NA KOSÍŘ S HRABĚNKOU GABRIELOU

vs.

kurt u sokolovny na Skálově náměstí Prostějov

Slavoj Český Brod

sobota 7. května 14.00 hodin
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KDE: ZÁMEK ÈECHY POD KOSÍØEM
Turistické pochody na Kosíř se těší velké oblibě. Bezkonkurenčně nejvíce lidí
se na hanáckém Mont Blancu schází
na Nový rok. Skvělou příležitost nejen
putovat do kopce, ale navíc se i něco zajímavého dozvědět nabízí premiérový
ročník Turistického pochodu Po stopách hraběnky Gabriely.
Chodci se mohou nadcházející sobotu registrovat přímo na zámku v Čechách pod
Kosířem, a to od 7:30 do 10:00 hodin.
Připraveny pro ně budou dvě trasy dlouhé
6 a 12 kilometrů. Každý účastník obdrží di-

plom a drobné občerstvení, pro prvních 100
turistů bude připravena speciální pamětní
medaile, k dispozici bude také cílové razítko.
„Touto akcí navazujeme na dva předchozí
ročníky pochodu, které k nám vedly ze zámku v Náměšti na Hané. Nyní jsme připravili
dva okruhy, což je pro účastníky z hlediska
dopravy praktičtější,“ vysvětlila edukační
pracovnice zámku Lenka Faltýnková.
Hraběnka Gabriela byla manželkou majitele
zámku hraběte Františka Josefa II. Silva Tarouca. Zemřela v roce 1934 a je pohřbena
na skromném hřbitůvku přímo v zámeckém

parku. Právě podle ní byl pojmenován hospodářský statek Gabrielov, který se nacházel na úpatí Velkého Kosíře. Ze zámeckého
parku k němu vedla tři kilometry dlouhá
dubová alej. „Na statku chovali ušlechtilá
plemena koní, dále kozy, krávy a drůbež. Patřil k němu i rozsáhlý ovocný sad a malý rybníček,“ prozradila Lenka Faltýnková s tím,
že právě Gabrielov bude jedním z cílů pochodu. Ve stejný den bude na zámku rušno.
Konat se totiž bude také tradiční Empírový
den, jehož účastníci budou moci prožít historii skutečně na vlastní kůži.
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Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 2. května
17:30 VYŠEHRAD:FYLM
česká komedie
19:00 KMOTR 3
drama USA
20:00 UVOLNIT PĚSTI
ruské drama
úterý 3. května
17:30 JIŘÍ KOLBABA-UKRADENÁ
ZEMĚ (CESTA NAPŘÍČ USA)
digitální diashow ČR
20:00 KINO NASLEPO
náhodně zvolený film
středa 4. května
15:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
komedie ČR
17:30 PROMLČENO
český thriller
20:00 AMÉLIE Z MONTMARTRU
romantické drama Francie
čtvrtek 5. května
15:00 POSLEDNÍ ZÁVOD
životopisné drama ČR
17:30 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
romanitcká komedie ČR/SR
20:00 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ
americké fantasy
pátek 6. května
15:30 ZLOUNI
animovaná komedie USA
17:30 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ
20:00 VYŠEHRAD:FYLM
sobota 7. května
14:00 MIMI A LÍZA:ZAHRADA
animovaný ČR/SR
15:30 JEŽEK SONIC 2
animovaná komedie USA/Japonsko
18:00 VYŠEHRAD:FYLM
20:00 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ
neděle 8. května
10:30 JEŽEK SONIC 2
14:00 MIMI A LÍZA:ZAHRADA
15:30 ZLOUNI
17:30 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ
20:00 AMÉLIE Z MONTMARTRU

Zámek
Konice
Kostelní 46, Konice
pátek 6. května
17:00 VARIACE NA VOJENSKÉ
TÉMA
vernisáž výstavy Daniela Schulze

Divadlo
Point
Husovo nám. 91, Prostějov
pátek 6. května
19:00 B. THOMAS:
CHARLEYOVA TETA
divadelní představení

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 2. května
19:00 LADY OSKAR
Jeden ze skvostů ve filmografii Louise
de Funése! Po podnikateli Bertrandovi
však nyní přichází Clara Barnier, rázná
matka, šéfová i manželka, jíž nic na světě
nezlomí…kromě její vlastní rodiny!
Režie a hlavní role: Jana Paulová
Dále hrají: David Suchařípa, Ladislav
Hampl, Jan Kříž, Vendula Fialová, Barbora
Vyskočilová/ Marie Křížová, Denisa
Pfauserová/ Leontina Hromádková
středa 4. května
19:00 SOUZNĚNÍ
Koncert kytarového souboru Non Mesure
a souboru BaroKEA
festival Prostějovské dny hudby
sobota 7. května
15:00 PRINCEZNA SE ZLATOU
HVĚZDOU NA ČELE
Klasická pohádka s písničkami. Děj nás
zavede do království krále Dobroslava, jehož
jediná dcera princezna Lada právě slaví
osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva
obhroublého krále Kazisvěta, který vládne
v sousední zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho
ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem
z otcovského království uprchnout a hledat
štěstí daleko od domova.
Režie: Dana Bartůňková
Hrají: Veronika Baldrianová/Natálie
Urválková, Julie Jurištová, Gustav Hašek/
Jiří Krejčí, Milan Duchek, Libor Jeník,
Radovan Snítil / Tomáš Kyselka

Zámek Èechy
pod Kosíøem
sobota 7. května
7:30 PO STOPÁCH HRABĚNKY
GABRIELY
turistický pochod po méně známých
místech Kosíře
Trasy: 6 km (Čechy p. Kosířem - Gabrielov
- Velký Kosíř - Čechy p. Kosířem); 12 km
(Čechy p. Kosířem - Gabrielov - Velký
Kosíř - Kosířské lomy - Čechy p. Kosířem).
10:00 EMPÍROVÝ DEN
Pátý ročník zážitkové akce inspirované
dobou Empíru ve spolupráci s Jane Austen
CZ (YMCA Brno)

6SROHÄHQVNÙ
dùm
Komenského 6, Prostějov
sobota 8. května
10:00 ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
zbrusu nové představení Bylo nebylo

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

Mìstská
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
čtvrtek 5. května
15:00 PORADNA SOS
Mátespotřebitelskýproblémanevíte,kamseobrátit?
Každý sudý týden, vždy ve čtvrtek, se v prostějovské
knihovně koná „Poradna pro spotřebitele“. Odborní
právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace budou řešit váš konkrétní problém.
do 31. května
MEZIČAS
výstava obrazů amatérských výtvarníků Prostějovska

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 4. května
14:00 GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL
LIDI ŽÍT
rodinný film ČR
sobota 7. května
17:30 ČERVENÝ STŘEVÍČEK
A 7 STATEČNÝCH
animovaný film Korea
20:00 FESTIVAL PANA RIFKINA
americká komedie

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 2. až pátek 6. května
17:00 TANEČNÍ KURZY PRO
STŘEDNÍ ŠKOLY
lektor: Jan Halíř
do 31. května
JIŘÍ SEDLÁK
výstava obrazů malíře a pedagoga Střední
školy designu a módy
VÁCLAV RODEK
výstava obrazů malíře a pedagoga Ateliéru
malba II Fakulty umění v Ostravě

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 26. června
PERNŠTEJNSKÉ ŽENY A EVROPA
výstava obrazů

Zámek
Plumlov
sobota 7. května a neděle 8. května
9:30 GOTICKÝ RYTÍŘSKÝ TURNAJ
Účinkují: uznávaný kejklíř, fakír a žonglér
Zdeněk Vlček, skupina historického šermu
Nuntius Regis, šermířský spolek Rotenburk,
kejklířská a divadelní společnost Vagabundus,
kovářské řemeslo představí mistr Jakub,
sokolníci s ukázkou výcviku a příletů dravých
ptáků Na programu dále jsou: speciální
kostýmované prohlídky Vysokým zámkem,
každých 30 minut od 9:45 do 17:15 včetně
plus mimořádně netradiční prohlídky
pohádkových hradních sklepů v 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Empírový den
pod Kosířem

Zámkem v Plumlově
projdou dějiny

Vstupte do
doby před 200 lety a staňte se z diváků účastníky! Nadcházející sobotu 7. května si budete v autentickém prostředí zámeckého areálu
moci užít jedinečný zážitkový den
pro všechny, kteří si chtějí na chvíli
vyzkoušet historii. Na programu
budou taneční lekce, piknik a empírový ples v dobových oděvech.

Uplynulou neděli 1. května odstartovala přehlídka
ochotnických souborů Hanácký divadelní máj, která
bude probíhat i v tomto týdnu. Dnes, tj. v pondělí 2. května, od 19:30 hodin se s komedií slavného Petera Shaffera Andělika a Laskavec představí DS Rájec-Jestřebí. Celkem se diváci mohou těšit na dalších devět 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. Přehlídka bude zakončena v neděli 8. května.

Hanácký divadelní
máj v Němčicích

Koncert Davida
Uličníka v Pavlovicích

Jak vznikají dějiny? Na tuto otázku naleznete
odpověď v sobotu 7. a neděli 8. května na zámku v Plumlově. Po oba dva dny bude od 9:30
až do 18:00 hodin připraven bohatý program
včetně Gotického rytířského turnaje. Vystoupí
postupně kejklíř a žonglér Zdeněk Vlček, šermířský spolek Rotenburk, skupina historického šermu Nuntius Regis či kejklířská a divadelní společnost Vagabundus. Kovářské řemeslo
představí mistr Jakub, sokolníci nabídnou
ukázku výcviku a příletu dravých ptáků. Zároveň se budou konat speciální kostýmované
prohlídky vysokým zámkem a netradiční prohlídky pohádkových sklepů.

Příjemný hudební zážitek čeká v pátek 6. května návštěvníky kostela svatého Ondřeje v Pavlovicích u Kojetína. Benefiční koncert s názvem
Hořké písně a sladké balady aneb pocta básníkům českého hudebního nebe uskuteční David
Uličník, který v Pavlovicích vystupuje pravidelně. Na vystoupení ovšem nebude sám, dorazí
rovněž klavírista, skladatel a aranžér Martin
Blažek. Lístky je možné získat v předprodeji v budově obecného úřadu během pondělí
a čtvrtka, případně v úterý dopoledne. Koncert
je benefiční v tomto případě výtěžek půjde na
opravu hromosvodu na místní faře. Začátek je
naplánován na 18.00 hodin.

Držovické hody a výstava živočichů
Živo bude o nadcházejícím víkendu v Držovicích, kam se po koronavirové odmlce znovu vrací
držovické hody. A to včetně jarmarku v parku ulice Tichá. Ale pro připomenutí, co hody v Držovicích zahrnují? Pro děti to je skákací hrad, malování na obličej či cukrová vata. Pro dospělé
pak bude zajímavý hlavně jarmark. Ten přinese mnoho druhů zboží od soch a svíček až po
kabelky a bižuterii. Chybět nebudou ani vína spolu s jejich ochutnávkou. Program dne zpestří
také vystoupení folklórního souboru Klásek, které se uskuteční v 11.00 hodin. Hody proběhnou
v sobotu 7. května mezi 10.00 a 16:00 hodinou. Zároveň s hody se ve zdejším areálu chovatelů
u fotbalového hřiště koná také výstava zvířectva – holubů, králíků, drůbeže. Ta se bude odehrávat tuto sobotu mezi 13.00 a 19:00 hodin a také v neděli od 8.00 do 16.00 hodin.

BÌH
neděle 8. května
10.00 Alojzovské kopce (běžecký závod pro
dospělé i děti, hřiště Alojzov)

MALÁKOPANÁ
sobota 7. května
8.00 Okresní liga mužů, skupina Jihovýchod (turnaje 2. kola, hřiště Víceměřice a Skalka)

HÁZENÁ
neděle 8. května
10.30 TJ Sokol Centrum Haná – HK Ivančice
(8. kolo nadstavby 2. ligy mladších dorostenců
ČR, městská sportovní hala Kostelec na Hané)
16.00 Házenkářská akademie Olomouckého kraje – Talent Plzeň (8. kolo nadstavby 1. ligy mladších
dorostenců ČR, hala Olšany u Prostějova)

LUKOSTØELBA
středa 7. května
8.45 2. veřejný závod (závod pro registrované
lukostřelce všech věkových kategorií, střelnice
Lukostřelby Prostějov, ul. U Stadionu)

VOLEJBAL
sobota 7. května
9.00 Pohár Olomouckého kraje starších žákyň
(turnaj 3. kola, letní hala u velodromu Prostějov)
10.00 a 17.00 VK Prostějov – SK Hlincovka
a Tatran Střešovice (kvalifikace o extraligu juniorek ČR, Národní sportovní centrum Prostějov)
neděle 8. května
12.00 VK Prostějov – Bižuterie Jablonec (kvalifikace o extraligu juniorek ČR, Národní sportovní centrum Prostějov)
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
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 čtvrtek 5. května od 9:00 do 12:00 hodin
proběhne PLETENÍ Z PEDIGU v klubovně
v rámci Tvořivé dílny

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 krize. 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
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na
Raisova 1159, Prostějov
separaci od rodičů a navazování vztahů
* každé pondělí od 9:30 hodin bude probíhat setkání s vrstevníky v malé skupině a bezpečném
rodičů s batolaty a předškolními dětmi. Kromě pravi- prostředí.
delných aktivit pro děti (říkanky, písničky, tanečky)
EKOCENTRUM IRIS
bude připravena i rodičovská diskusní skupina.
* NOVINKA: v úterky od 16:00 do 17:45 hodin
Husovo nám.67, Prostějov
probíhá KLUB RODIČŮ A DĚTÍ Z UKRAJINY. * ve středu 4. května od 9:30 do 13:30
Program pro rodiče z UA s maalými dětmi. Vedeno hodin bude na programu vycházka
v českém jazyce s tlumočením do Ukrajinštiny. Pro nejen pro seniory z Alojzova do Dětkovic
děti budou připraveny básničky, říkanky, vyrábění, KVETOUCÍ PLÁNIVA. V plánu je
stolní hry a další aktivity. Dospělí si mohou odpoči- návštěva lokality Plániva se zajímavou
nout u kávy či čaje.
květenou. Společný odjezd autobusem
* NOVINKA: v úterky od 18:00 do 20:00 ho- do Alojzova v 9:30 (st. č. 12), návrat do
din probíhá KLUB UKRAJINCŮ ŽIJÍCÍCH Prostějova z Dětkovic nebo z Vranovic
V PROSTĚJOVĚ A OKOLÍ. Pravidelné setkání do 13:30 hodin. Délka trasy dle počasí
za účelem vzájemné podpory, výměny informa- 6 až 8 km.
cí a sdílení. Pro zájemce nabízíme ve spolupráci * v pátek 7. května během celého dne
s Apoštolskou církví Prostějov duchovní poraden- můžete navštívit samoobslužnou stezku
ství a modlitby. Děti mohou během setkání využít ROZKVETLÉ KOLÁŘOVY SADY,
hernu.
která je určená pro všechny generace
* Ve čtvrtek 5. května od 17:00 do 19:00 hodin pro- a povede téměř celým parkem. Dozvíte
běhne kurz s názvem VÝCHOVA TEENAGERŮ. se informace i zajímavosti o běžných
Cílem je pomoci rodičům dětí ve věku 11-18 let roz- i cenných dřevinách parku. Stezka bude
víjet s nimi zdravé vztahy a vézt je k dospělosti.
doplněna hravými aktivitami pro děti.

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.
* ve čtvrtek 19. května se bude konat
zájezd směr Rajhrad, Kounice, Rosice,
zájemci mohou volat na tel.: 606 891 219
nebo na tel.: 606 786 325
Chovatelé z Držovic pořádají ve dnech
7. a 8. května VÝSTAVU DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA na hřišti v Držovicích.
Otevřeno v sobotu 13.00-19.00 hodin,
v neděli od 8.00 do 16.00 hodin.
Občerstvení zajištěno, tombola.
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Těžko uvěřitelné se stalo
skutečností! Volejbalistky VK Prostějov
jako až pátý celek dlouhodobé části
UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022
vítězně prošly celým play-off včetně
finále, kde porazily KP Brno 3:1 na zápasy. A staly se senzačními vítězkami soutěže, čímž takhle jásaly nad
ziskem jedenáctého mistrovského
titulu v klubové historii!
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A je to tu zase! Po pauze vynucené koronavirovou pandemií se na stránkách
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a internetového serveru www.vecernikpv.cz
opět objeví tabla zápolící v naší tradiční velké soutěži
„O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU“.
Hlasovat pro své favority budete moci už od pondělí 9. května.
Prozatím připravujeme podmínky, zajišťujeme ceny a především čekáme,
kdo se do naší oblíbené soutěže přihlásí. Činit tak můžete už nyní!
Stačí zaslat fotografii vašeho tabla doplněnou o lokaci, kde je k vidění,
a název vaší třídy na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz.
V celkem dvou semifinálových kolech
se vám postupně představí
- dle našeho názoru 12 nejpovedenějších tabel.
Soutěžit budete moci o celou řadu
zajímavých cen. Jejich seznam,
aktuální novinky, základní pravidla
a časový harmonogram soutěže
přineseme už v příštím čísle!
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OSLAVY MISTROVSKÉHO TITULU NAJDETE NA STRANĚ 43,
VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z FINÁLE NA DVOUSTRANĚ 44-45
A EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY ČTĚTE NA STARNĚ 46

ŠLÁGR VEČERNÍKU – NOHEJBAL

➢

Zatím posledním vítězem naší tradiční soutěže
se v roce 2019 stala Oktáva A z GJW, jejíž
studenti předvedli kouzlení s bílým prachem.
Foto: archiv Večerníku

3URVWěMRYMGHQDÿHVNì%URG
7R]QDPHQiSUYQtSURWLGUXKpPX

PROSTĚJOV Nadcházející 7. kolo nohejbalové 1. ligy
družstev mužů ČR 2022 nabízí absolutní zápasový šlágr
dosavadního průběhu soutěže. Lídr tabulky TJ Sokol
I Prostějov přivítá zatím druhý TJ Slavoj Český Brod,
hraje se v sobotu 7. května od 14.00 hodin na kurtu
u sokolovny na Skálově náměstí!
Oba nejlepší týmy aktuální sezóny jsou dosud neporažené. Hanáci ztratili ze sedmi duelů jediný bodík
za remízu 5:5 na půdě rovněž favorizovaného Startu
Praha a mají na kontě šest vítězství, stejně jako jejich
nejbližší protivník. Středočeši ovšem neklopýtli vůbec,
mají úplně stoprocentní bilanci.
„My se ale Českého Brodu rozhodně nebojíme. Máme
k němu zdravý respekt a zároveň věříme v naše vlastní kvality, které se
klukům daří v tomto prvoligovém ročníku opakovaně prokazovat. Do
velmi těžkého utkání půjdeme s jasným cílem vyhrát, obzvlášť doma,“
řekl Večerníku hlavní trenér Sokola I Richard Beneš.
Všechny tři předchozí bitvy před svými fanoušky museli prostějovští
nohejbalisté absolvovat kvůli nepříznivému počasí v azylu tělocvičny ZŠ
v Palackého ulici. „Věříme, že tentokrát už bude konečně hezky a divákům se ukážeme pod širým nebem v našem útulném areálku vedle sokolovny. Všechny příznivce srdečně zveme do hlediště na parádní souboj,
tradičně zdarma,“ zdůraznil Beneš.
(son)
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FC KRALICE NA HANÉ
FK MEDLOV
SOBOTA 7. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Kralicích n.H.

TJ SOKOL KONICE
TJ SOKOL LESNICE
NEDĚLE 8. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Konici

TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU
NEDĚLE 8. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Určicích

TJ SMRŽICE
SLOVAN ČERNOVÍR
SOBOTA 7. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion ve Smržicích

TJ HANÁ PROSTĚJOV
FK VELKÁ BYSTŘICE
SOBOTA 7. 5. 16.30 HODIN

FC KRALICE NA HANÉ „B“
TJ BRODEK U PROSTĚJOVA
NEDĚLE 8. 5. 16.30 HODIN

Areál SCM Za Místním nádražím v Prostějově

Fotbalový stadion v Kralicích n.H.
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PROSTĚJOV Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose pořádá pod záštitou primátora města Prostějova 29. ročník tradičního
festivalu Prostějovské dny hudby. Zahajovací koncert se uskutečnil
v podvečer poslední dubnové soboty. Přednáškový sál Národního
domu tak doslova praskal ve švech. A protože nebyl dobře odvětraný, jedna ze sboristek se sesula při zpěvu k zemi. I přes tuto nepříjemnost se ale jarní koncert vydařil – ženský pěvecký sborVlastimila
a dětský sbor Kolotoč předvedly profesionální výkony.

původní
reportáž
pro Večerník

Šarlota
ŠÍNOVÁ
Tradiční festival Prostějovské dny
hudby zahájil poslední dubnovou
sobotu svůj 29. ročník. Po dvou
letech tak festival navázal v tradici konání koncertů v jarních
měsících. Minulý ročník byl přesunutý na září 2021. Na začátku
pandemie byl totiž zpěv omezený,
proto bylo do programu zařazeno
několik pěveckých koncertů. Zároveň tak jde o podporu nejstar-

ších pěveckých sborů v Prostějově.
Zahajovací koncert se uskutečnil
v přednáškovém sále Národního
domu. „Tento festival sdružuje jak
hudební tělesa ze ZUŠ, tak městská. Dnešní koncert je sborový
a posluchačům se představí dva
pěvecké sbory ze Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose,
ale také pěvecký sbor Vlastimila,
který je jedním z nejstarších sborů v České republice. Právě sbor
Vlastimila má 153 let od založení
nepřerušenou činnost. Setkávají
se tu dnes zpívající generace od
dětí ze 3. až 4. tříd až po nejstarší seniorky,“ sdělila Večerníku
sbormistryně Zuzana Gašparová.

KULTURA
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Rodiče, kolegové, sourozenci
a posluchači tak měli možnost poslechnout si bez nadsázky profesionální výkony. Dětský sbor Kolotoč při Základní umělecké škole
Vladimíra Ambrose v Prostějově
si připravil veselou a zvučnou píseň Metsa telegramm. Zazněly
také skladby Nebeští kavalérové,
Kočár v oblacích, Hej, pane, déšť
nebo další krásná Lollipop. Bohužel se jedné sboristce při koncertu
udělalo nevolno a omdlela přímo
při zpěvu. Ihned byl koncert přerušen, o protagonistku bylo postaráno, pobyt na čerstvém vzduchu udělal své, takže mohla při
společném zpěvu opět vystoupit.
Ženský sbor Vlastimila předvedl
v kvalitním podání píseň Donna,
Donna, Bodaj by vás či Janíčku,
Janíčku. Nakonec se sbory spojily v jedno a zazpívaly Maják od
Nezmarů. Po koncertu proběhlo
předání ocenění za dlouholeté působení ve sboru a jedno například
získala právě sbormistryně Zuzana
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Gašparová za dvacet let činnosti.
Posluchači sboristy odměnili
velkolepým zaslouženým potleskem. „Koncert se nám moc líbil,
ne každý den jde člověk na něco
takového. A moc nás to potěšilo.
Přišly jsme se podívat na bývalou

kolegyni, ale vážily bychom cestu i tak, protože nás sborový zpěv
těší. Nejvíce se nám líbil Janáček
a Martinů, ale i od Lýska Bodaj by
vás bylo moc příjemné,“ svěřily se
návštěvnice Mlčochová a Orsáková.

(QVQiCTNQVCiÊPQX¾
Včera festival Prostějovské dny hudby pokračoval koncertem dechového orchestru ZUŠ V. Ambrose,
v nadcházejícím týdnu je úterní dopoledne věnováno dětem, ve středu
4. května od 18.00 proběhne koncert
kytarového orchestru Souznění.
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NĚMČICE NAD HANOU Jarní písně. Krátce po slavnostním zahájekoncert Dechového orchestru Zá- ní a představení hostů si moderátor
kladní umělecké školy v Němči- večera pozval k sobě starostu města
cích nad Hanou se vydařil. V zapl- Jana Vránu společně s místostarostkou
něné hale Suprovka se uskutečnil Janou Oulehlovou, kteří pokřtili nové
téměř tříhodinový koncert, který oblečení sboru a pro sbor nechali přinabídl nejen širokou hudební šká- pravit také dort.
lu – v první polovině zazněly za- Prostor byl věnován i rozhovoru s dihraniční skladby a ve druhé české rigentem sboru Jindřichem Novákem,
notoricky známé písně – navíc byli připomenuty byly úspěchy ze soutěže
všichni přítomní svědky křtu no- Zlaté pásmo z Ostravy, kterou sbor
vého sborového oblečení či vzpo- ovládl právě písněmi, jež zahrál v první
mínkové písně. Na závěr pak sbor polovině sobotního koncertu, a indivineodmítl přídavek.
duální ocenění poroty si odnesl právě
dirigent němčického sboru.
Jan FREHAR
Po přestávce před druhým dějstvím se
Koncertní představení začal decho- volně přešlo ze zahraničních písní na
vý orchestr pochodem, po kterém české, nescházela znělka z Krkonošnásledovala úvodní část programu. ských pohádek či písně z filmu Noc na
A během první poloviny v moderní Karlštejně. Prostor dostala i píseň Way,
hale zazněly především zahraniční kterou zařadil dirigent jako oblíbenou

(QVQ,CP(TGJCT
píseň bývalého dirigenta Karla Málka,
což přítomní v sále přijali s povděkem.
Každá skladba sklidila hlasitý potlesk
a na závěr celého koncertu si ještě přítomní vyžádali přídavek.
„Jsem rád, že jsme se mohli opět takto
sejít. V první řadě je třeba poděkovat
městu za skvělou spolupráci, kterou
dlouhodobě máme, je jasně patrná.
Sám jsem ani nedoufal, že se zúčastní
takové množství lidí po uplynulých
dvou náročných letech a řadě dalších
akcí v regionu. Myslím si, že se sobotní
večer vydařil jak po stránce umělecké, tak i společenské. A už teď mohu
příznivce z regionu pozvat na další
dvě akce v rámci týdne hudby, kde
vystoupí naše sbory v Nezamyslicích
a Otaslavicích,“ přidal svůj pohled ředitel Základní umělecké školy v Němčicích nad Hanou Ladislav Gazdag.

22042910776
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MOŘICE Galakoncert baroka
v nádherném prostředí barokního
kostela svatého Martina v Mořicích
sliboval výjimečný zážitek, který se
všem návštěvníkům také vyplnil.
Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený
a jeho kolegyně Jitka Navrátilová
na cembalo předvedli své umění,
nadto se všichni přítomní dozvěděli
řadu zajímavých informací nejen
o houslovém nástroji. Nevšední zážitek si nenechali ujít ani další významní hosté.
Jedna z mála dochovaných památek barokního umění na Prostějovsku v centru
Mořic hostila dalšího slavného houslového virtuóze Jaroslava Svěceného, kterého
na cembalo doprovodila Jitka Navrátilová. Výjimečný zážitek v nádherném prostoru si nenechala ujít řada jejich příznivců, kostel tak byl zcela zaplněn.
Úvod koncertu patřil krátkému
pozdravu od starosty obce Marka
Pavelky, jenž kromě umělců přivítal
také dva vzácné hosty, a sice senátorku za Prostějov Jitku Chalánkovou
a hejtmana Olomouckého kraje Josefa
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Suchánka, a předal jim slovo. „Velice si vážím pozvání na tak nádherné
místo při krásné příležitosti. Pevně
věřím, že si to tu dnes všichni užijeme
a alespoň na chvíli zapomeneme na
starosti všedních dnů,“ poděkovala
a pozdravila senátorka. V podobném
duchu se vyjádřil také hejtman Josef
Suchánek a následoval podpis obou

významných hostů do pamětní knihy.
Následně starosta obrátil pozornost
k hlavním aktérům, oba umělci se
nejprve také na památku zvěčnili
svým podpisem. „Je lepší to udělat už v úvodu, protože pak se na
to často zapomíná. Už tak jsme
na to málem zapomněli,“ pronesl s úsměvem starosta Mořic.
A pomalu už tak nazrál čas na vlastní
koncert, jenž Jaroslav Svěcený prokládal
věcnými a zajímavými informacemi
z hudby barokního období i výroby
houslí a zcela zaplněnému kostelu předváděl své mistrovské umění, především
skladby italských a francouzských houslistů. Navíc zazněly velmi zajímavé informace o smyčcích a rozdílech v nich,
k vidění i poslechu byly také housle
Antonia Stradivariho, na které i přes
současné moderní technologie nové
housle nemají.
Posluchači zaplněný prostor kostela
se tak kochal malebnými zvuky houslí
a cembala umocněnými nádherným
prostředím. Domů všichni odcházeli
plni zážitků a vzpomínek.
(jaf)
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PROSTĚJOV Velmi spokojený
s průběhem Tradičního městského plesu byl t prostějovský primátor František Jura. Při zahajovacím
ceremoniálu v městském divadle
se převlékl do „hábitu“ purkmistra
z 16. století a společně s Pernštejny sehrál mimořádně vydařený
herecký výstup. První muž Prostějova byl pak samozřejmě také
ústřední postavou plesové zábavy
ve spolkové části Národního domu
a Večerníku se v exkluzivním rozhovoru vyjádřil také k mimořádně
úspěšnému a šokujícímu překvapení na městském bále.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal KADLEC

220202100200

„Příští týden se koná ještě Charitativní ples v Prostějově, ale mám informace o tom, že náš dnešní obecní bál je
poslední akcí tohoto druhu na vesnicích prostějovského regionu v této
plesové sezóně,“ řekl Večerníku přímo v Kulturním domě ve Výšovicích
místní starosta Jakub Haluza.
Rozloučení s letošní plesovou sezónou ve Výšovicích tak trochu
pokazila slabší návštěvnost, Večerník napočítal zhruba padesát hostů.
„Návštěvnost ovlivnilo několik faktorů. Začíná krásný slunečný víkend,

FXOLOVHSULPiWRU3URVWěMRYD)UDQWLåHN-XUD

Michal KADLEC
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2x foto: Michal Kadlec

v regionu je spousta dalších společenských akcí a také tento pro ples
pozdní termín nevyhovuje všem.
Přesto jsme neváhali a ples uspořádali. A myslím si, že kdo dnes večer
přišel, baví se velice dobře,“ podotkl
starosta Výšovic Jakub Haluza, který
zároveň zmínil, že po dvouleté pauze
zaviněné koronavirem se zdejšímu
obecnímu úřadu podařilo připra-

vit kvalitní akci. „Díky sponzorům
máme bohatou tombolu se 60 cenami, z nichž tou první jsou takzvané
chytré hodinky. Ale v tombole je
spousta dalších srovnatelných cen
v podobné hodnotě. K tanci a poslechu vyhrává skupina Merkur a zábava probíhá jak v hlavním sále našeho
kulturáku, tak i ve sklípku,“ uvedl starosta Jakub Haluza.

yy Jaké máte pocity z celého
plesu?
„Hlavně musím poděkovat všem,
kteří se podíleli na jeho organizaci
a také za to, že se vůbec Tradiční
městský ples letos uskutečnil. Jak
každý ví, dvakrát jsme ho odkládali a kvůli covidu to nebylo opravdu jednoduché. S organizací plesu
byla spojena spousta práce a děkuji také agentuře Gryff, která předvedla skutečně bohatý program
ve znamení renesance a působení
Pernštejnů v celé historii našeho města. Z plesu mám radost, je
zde spousta věcí, které na běžných
bálech lidé nevidí a navíc probíhá
v nádherných prostorách Národního domu. A jak se tady bavím s lidmi, každý si to vychutnává a je rád,
že se může opět potkávat s přáteli
a známými.“
yyPři slavnostním zahajovacím
ceremoniálu v divadle jste předvedl krásné gesto, kdy jste na pódium pozval i bývalé primátory Prostějova. To bylo ve vašem plánu?
„Ano, byl to můj plán. Já tyto osobnosti respektuji a vážím si lidí,
kteří vedli město Prostějov k jeho
současné prosperitě. Miroslav Zikmund byl vlastně prvním starostou
Prostějova po listopadu 1989, stejné poděkování patří panu Miroslavu Pišťákovi a paní Aleně Raškové.
Škoda jen, že se z účasti omluvil pan
Jan Tesař. Já si těchto lidí nesmírně
vážím a já nyní poznávám, že funkce starosty nebo primátora opravdu

není jednoduchá. A tito lidé udělali
pro město Prostějov opravdu hodně a být součástí zahájení plesu si
určitě zaslouží.“
yy Už týden před plesem jste
zmiňoval, že chystáte jedno velké překvapení. Nyní už víme, že
šlo o skvostnou hodinovou renesanční malbu nahé dívky. Jak vám
osobně se to líbilo?
„Víte, říkali jsme si, že to může vyvolat různé reakce, ale já osobně jsem
přesvědčen, že nahota k renesanci
prostě patří. Přehlídka nahé nymfy
a renesančního malíře, který ji maluje, se mi velice líbila, bylo to moc
pěkné. A jen doufám, že nahá kráska
nikoho z účastníků nepohoršila.“
yy Městský ples ale trošku poznamenala slabší návštěvnost.
Nemrzí vás to?
„Je potřeba říct, že termín konání tohoto plesu je velice netradiční, skoro
v samotném závěru dubna. Samozřejmě bych byl radši, kdyby divadlo a následně celý Národní dům
byl plný. Ovšem myslím si, že i tak

je tady dostatek lidí, kteří se baví.
Vezměte si, že několik organizátorů
v celém regionu plesy rušilo, protože
ten zájem nebyl vůbec. Ano, na Tradiční městský ples mohlo přijít více
lidí, ale zklamaný ani tak rozhodně
nejsem.“
yyVy jste se v rámci slavnostního zahájení převlékl do „hábitu“
purkmistra ze 16. století a předvedl jste také zdatný herecký výkon
s Janem z Pernštejna. Jak jste se
cítil v této roli?
„Byla to už moje druhá podobná
zkušenost, to samé jsem podstoupil
při oslavách 630. výročí povýšení
Prostějova na město. Nebylo to jednoduché, a snažil jsem se na divadelních prknech i o to, aby mé vystoupení bylo vtipné. Z reakcí publika
jsem usoudil, že to lidé brali dobře
a bavili se. A ten můj historický převlek? Bylo v něm strašné horko!“
(smích)

2TKO¾VQT2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCUOCPåGNMQWUKPGPGEJCNKWLÊVRąÊNGåKVQUVMVCPEK
PCRNGUGUGQDCUMX÷NGDCXKNK
Foto: Michal Kadlec
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VÝŠOVICE Poslední vesnický
ples této sezóny se uskutečnil
v pátek 29. dubna v Kulturním
domě ve Výšovicích. Obecní
bál tady má dlouholetou tradici a také místní organizátoři
akci dva roky odkládali kvůli
koronaviru. Letos zvolili hodně
pozdní termín, což se nakonec
projevilo na návštěvnosti. I tak
si ale „padesátka“ hostů užila
příjemnou zábavu.
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Čarodějnice se doVOLEJBALOVÝ
PlumlovaZÁZRAK

DĀĀDVWRVVNyUXMttFtGXRäXQGH
HUOtNRYYiD )ULLĀRYi
i 9(ÿ(5NÍK
PROSTĚJOV Jako obvykle se ještě
statisticky ohlížíme za odehraným duelem našich volejbalistek. Tentokrát šlo
o úplně poslední finálový mač, kterým
uzavřely extraligové play-off i celou klubovou sezónu. A dominovaly v něm jedinou číselně sledovanou činností.

Famózní show v kempu Žralok
obohatily známé české kapely
PLUMLOV Patrně nejvíce navštívenou čarodějnickou show během
uplynulého víkendu uspořádal v sobotu Spolek Plumlovských nadšenců v areálu kempu Žralok u plumlovské přehrady. Slet čarodějnic
aneb názor
přilákal po dvouletém půstu zaviněném
pandemií covid-19 na dva
-DNWRYLGÉ
a půl
tisíce lidí a skvěle se bavili jak
dospělí,
tak především děti. Malé
Simony
BAJUSZ
KAPITÁNKA
čarodějnice
v roztomilých převlecích a maskách uhranuly stovky diváků už při odpoledním programu, kdy soutěžily o titul Miss malá
čarodějnice. Organizátorům akce se povedlo přitáhnout na letošní
Slet čarodějnici i skvělé české kapely, připraven byl další bohatý doprovodný program a skvělé jídlo a pití.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Brány kempu Žralok se v sobotu otevřely
už krátce po čtrnácté hodině, kdy na místo Sletu čarodějnic mířily už první davy
lidí. O hodinu později se už desítky dětí
zapojily do prvních soutěží, které pro ně
Spolek Plumlovských nadšenců připravil.
Za sladké odměny měly malé čarodějnice,
ovšem rovněž čarodějové, za úkol třeba
podlézt velmi nízko položenou laťku, což
se povedlo všem bez zaváhání. „Já tyto
akce zbožňuju, jsme tady letos s dcerami
již popáté. Letos jsme přijeli obzvláště
rádi, vždyť ty dva roky temna byly hodně
dlouhé. S manželem tady chceme vydržet
až do půlnoci, tak uvidíme, jestli to naše

kvapila. Přiznám se, že jsem měl původně
obavy z toho, kolik lidí přijde. Přece jen se
dva roky skoro nic nekonalo, a navíc lidé
aktuálně prožívají velice těžkou dobu
a začínají šetřit penízky. Jsem teď ale nadšený, zhruba dva a půl tisíce návštěvníků
je rekordem v naší dvacetileté historii trvání Sletu čarodějnic,“ mnul si ruce před
Večerníkem Marek Otruba, prezident
Spolku Plumlovských nadšenců.
Už ve večerních hodinách vystoupila
další známá kapela Wohnout, která se
v nedávno obnovené anketě Český slavík
umístila na 18. místě. Po jejím koncertě se
chvíli čekalo na tmu, aby se v plné parádě
mohlo představit boskovické uskupení
Gonfanon, které zaplněný kemp Žralok
uchvátilo svojí mistrnou ohňovou show.
Vydařené odpoledne a večer v tu chvíli

" I NII L ? J I L N´´ Û
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ovšem ještě ani zdaleka neskončily! Zatímco nad kempem přelétal dron, podle
mnohých i s čarodějnicemi, organizátoři
zahájili vrchol večera, kterým bylo zapálení dřevěné vatry s čarodějnicí. Jakmile lehla popelem, bylo tady podle odvěké tradice definitivně přivítáno jaro! Návštěvníci
se pak přesunuli znovu ke koncertnímu
pódiu, kde rockovou „palbu“ zahájila další pozvaná kapela. A nestárnoucí Harlej
skutečně rozproudil krev v žilách diváků,
v tu chvíli už zejména dospělých. Celý
program plumlovského Sletu čarodějnic
zakončila svým vystoupením lutínská
kapela Old School. „S průběhem akce

BYLI JSME
U TOHO

jsem maximálně spokojen. Prvním předpokladem úspěchu bylo počasí a to vyšlo
zcela podle představ. Jsem rád, že se nám
na letošní Slet čarodějnic podařilo přivábit známé kapely. Trošku nervózně jsem
pozoroval velké fronty u stánků s občerstvením, ale snad nám to návštěvníci vyčítat nebudou. Dělali jsme všechno pro to,
abychom tady měli co nejvíce prodejců
jídla i pití. A onen dron nad hlavami návštěvníků? Ano, také on byl součástí naší
akce, ale pomocí něj jsme letošní slet jen
natáčeli z výšky,“ vysvětlil viditelně spokojený Marek Otruba, prezident Spolku
plumlovských nadšenců.

FOTOGALERIE

obranu na síti (vítězné bloky 11:12). Hanačky dokonce víc chybovaly (27:22).
Výrazně pro domácí mančaft vyzněl rovněž fakt, že se za něj často bodově prosazovaly dvě hráčky (Karin Šunderlíková
22, Karolína Fričová 19) na rozdíl od
jediné hostující (Magdalena Bukovská

19). Obě prostějovské tahounky navíc
skvěle blokovaly, Fričová k tomu výbor3RORYLQD]ODWÅKRWÙPX
ně přijímala (58 procent) a společně se
do reprezentací ÈR a SR
slovenskou krajankou Šunderlíkovou
rozhodovaly klíčové výměny.
Prostějov (son) – VZe dvanácti hráček
Více na
VK
Prostějov, jež společně vybojovaly
www.vecernikpv.cz
mistrovský titul za vítězství v uplynulém
ročníku nejvyšší tuzemské soutěže volejbalistek, bude hned šestice brzy pokračovat dál. Tentokrát v reprezentačních
barvách. Do národního výběru České
republiky byly nominovány nahrávačka
Simona Bajusz, blokařka Kateřina Kvapilová a smečařka Klára Faltínová, pozvánku do mládežnického družstva ČR U21
obdržela smečařka Michaela Smolková.
A povolávací oznam do reprezentace
Slovenska pak dostaly jak univerzálka
Karin Šunderlíková, tak smečařka Karolína Fričová. „Je to naše skvělá vizitka, že
máme tolik děvčat v nároďácích. A pro
holky pocta i odměna, byť velice náročná. Budou mít minimum času na odpočinek, než jim začne nová příprava – tentokrát už nikoliv klubová,“ uvedl hlavní
kouč vékáčka Miroslav Čada.
Češky včetně prostějovského kvarteta
se sejdou na tréninkovém kempu 9.
května v Kutné Hoře, zatímco Slovenky
-CTKPiWPFGTNÊMQX¾ XNGXQ D÷JGOéVXTVÆJQHKP¾NGURCTċCéMQW-N¾TQW(CNVÊPQXQWVCMVÆå se dvěma členkami úspěšné hanácké
\KOPÊRQUKNQW8-
(QVQ4CFGM8¾ÿC družiny mají sraz na zahajovací soustředění již 5. května v Púchově. „Navzdory
mnohem významnější roli v základní ný stres jako my logicky mají i hráčky na únavě se moc těšíme,“ shodly se plejerky
sestavě. Bože, je to opravdu neskutečný druhé straně sítě.“
VK, které na sebe narazí v základní skupocit a určitě jeden z mých největších yy V novodobé historii UNIQA extra- pině Golden European League. A z parúspěchů!“ (dojatě)
ligy žen ČR jste dokázaly něco unikát- ťaček tudíž budou soupeřky.
yy Bylo stěžejní zvládat vypjaté bitvy ního – z páté pozice po dlouhodobé
v play-off psychicky?
fázi dojít až na mistrovský vrchol. Je
0ODGvÉz½N\QÈYÅN½ÄNDQD
„Hlava je samozřejmě moc důležitá, jak se euforie tím větší?
ILQ½ORYÙWXUQDM0¤5QHSURvO\
na zápas vnitřně nastavíte a jak ho potom „Radost z titulu je obrovská, naše skvělá
v samém průběhu zvládáte. Například jízda vyřazovací částí ji ještě víc umocňu- Bílovec, Prostějov (son) – Druhou
po třetím finálovém utkání, které jsme je. Oslavy budou rozhodně velké a nád- fázi mistrovství republiky mladších
v Brně ztratily už skoro z vyhraného sta- herné, i když všeho s mírou, nic se nemá žákyň 2022 absolvovaly mládežnické
vu, jsem se tím nijak extra netrápila. Ve přehánět. Jsme zodpovědné! (smích) Ka- volejbalistky VK Prostějov věkové kafinále je totiž výhoda, že nejde o postup ždopádně si tenhle úspěch moc užijeme. tegorie U13. Nastoupily v Bílovci do osa vyřazení, prostě bojujete o zlato. A po- Po příchodu do Prostějova bych určitě mičlenné skupiny A proti dalším sedmi
kud to nevyjde, máte jisté stříbro. Můžete brala jakoukoliv medaili, klidně i bron- celkům. Na závěrečný turnaj letošního
riskovat, zkusit ze sebe dostat to absolut- zovou. Teď máme zlato – a taková realita národního šampionátu přitom postupovala tři nejlepší družstva každé z pěti
ně nejlepší, porvat se o titul. Což jsme my je úžasná! Zatím mi to úplně nedochází,
grup. A k tomuto náročnému cíli mělo
s holkama zvládly skvěle, skutečně to do- ještě aspoň týden budu zisk titulu zpraco- vékáčko daleko, kvalitní soupeři byli vekázaly. Super!“ (směje se)
vávat.“ (s úsměvem)
směs lepší.
yy Neměla jste v závěru strach z další- yy Budete ve vékáčku pokračovat Hanačky postupně podlehly Břeclavi
ho obratu KP?
i příští sezónu?
0:2 (-22, -19), Příbrami 0:2 (-12, -16),
„Nějaký stres je tam vždycky, ale je potře- „Pravda je taková, že zatím nevím. Mo- Bílovci 0:2 (-20, -8), SVBC 0:2 (-23,
ba na něj zapomenout a dál jít do každého mentálně to ani nechci řešit. Uvidíme, co -4), Nymburku 0:2 (-12, -9), Novému
Boru 0:2 (-20, -18) a Českému Krumbalónu naplno. Navíc je jasné, že podob- přinese nejbližší budoucnost.“
lovu 0:2 (-13, -16), čímž skončily bez
získaného bodu či setu na poslední
la příčce.
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nepochybuje Karin
Šunderlíková
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PROSTĚJOV Soupeřky si ji hlídaly, dobře věděly o jejích ofenzivních schopnostech. Přesto se slovenská univerzálka VK Prostějov
Karin Šunderlíková (na snímku) ve většině duelů extraligového
play-off včetně finále dokázala prosazovat a byla největší bodovou
tahounkou svého mančaftu na cestě za přenádherným triumfem.
81,4$(;75$/,*$å(1þ5
Ve čtvrtek večer po rozhodujícím skolení Králova Pole 3:1 si mohla
8ÚUNGFGM  \¾RCUW HKP¾NQXÆ UÆTKG KP
$TPQt8-2TQUV÷LQX  naplno užívat pocity zlaté slasti.
www.vecernikpv.cz

NA PALUBOVCE!
Prostějovské ženy potřetí ve finále porazily Královo Pole
a z pátého
místa
základní
jjak
ak čarodějnice
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e řá
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ádililily včásti
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Plumlově...
luumvystoupaly
loově.... až na vrchol
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bojovaly jsme jedna za druhou,“
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Ve čtvrtečním finále číslo čtyři, jež
definitivně poslalo mistrovský titul
do náruče žen VK Prostějov, se vítězky dopustily pouhých dvou chyb na
přihrávce! Díky tomu útočily s dost
vysokou účinností a předčily odbojné
Jihomoravanky herně i výsledkově.

2

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Je to pro vás osobně zadostiučinění
za vše, co jste si na podzim kvůli údajným problémům se srdcem vytrpěla?
„Já bych ani neřekla, že jsem nějak trpěla, jen pro mě byla ta dlouhá vynucená
pauza dost nepříjemná. Ale všechno se
děje z nějakého důvodu a nakonec jsem
určitě ráda, jak to dopadlo. Jsem velice
šťastná, stále tomu nemůžu uvěřit.“
yy Nejste teď paradoxně vděčná za
negativní výsledek vstupní zdravotní
prohlídky v Itálii?
„Vděčná přímo ne, ale jak se říká – všechno špatné je i k něčemu dobré. A už jsem
zmínila, že zrušené italské angažmá asi
mělo svůj důvod. Díky tomu jsem v zimě
mohla přijít sem do Prostějova a být součástí místního skvělého družstva. Holky
mě okamžitě vzaly mezi sebe, za což
jsem jim byla vděčná, postupně jsme se
sehrávaly. A v celém play-off pak společně

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

21012210076

Z VÉKÁČKA
Do Prostějova se po několika medailově
hluchých letech znovu vrátila tradice
šťastně hektického závěru volejbalové
sezóny s euforickým křepčením po extraligovém triumfu. Tentokrát si ženy
VK mohly užít prvotní živelné oslavy
se všemi svými fanoušky doma v hale
Národního sportovního centra PV, kde
rozhodly o vítězství ve finálové sérii. Co
následovalo?
Ještě týž čtvrteční večer přesun celého
týmu do nedaleké restaurace U Chmelů,
kde proběhla slavnostní večeře s vedením
klubu následovaná interním slavením
spíš v oficiálním duchu. Tudíž žádná
divočina, i ty nejvytrvalejší plejerky končily
maximálně v pozdních nočních hodinách
(nikoliv až ráno) a bez většího ohrožení stability chůze. „Holky prokázaly, že i po této
stránce jsou to opravdové profesionálky,“

makaly jako jeden tým, což bylo nejdůležitější. Navzájem jsme se podporovaly,
když to nešlo jedné, zabrala jiná. Pokaždé
se nám povedlo pomoct si útokem, obranou nebo něčím jiným. Kolektivně jsme
předváděly výborné výkony, bojovaly
jedna za druhou.“
yy Co byla největší devíza prostějovského výběru?
„Právě ta týmovost. Když funguje vzájemná chemie v kolektivu, tak se většinou
dostaví i výsledky. My jsme spolu fungovaly opravdu parádně. Třeba i v dnešním
čtvrtém finále jsme během druhého setu
prohrávaly už 11:20, ale přesto se nám ještě málem podařilo skóre otočit. A zlepšením jsme se nastartovaly do zbytku utkání
natolik, že už jsme pak měly navrch. Navíc úplný závěr, jakmile Brno dotahovalo,
jsme vydřely.“
yy Dosáhla jste největšího úspěchu
v dosavadní kariéře?
„Asi ano. Se Slávií Bratislava jsme taky
získaly titul, slovenská liga se však svou
úrovní přece jen nerovná kvalitnější
české. Navíc jsem tehdy většinu času
strávila na lavičce a prvenství tak uhrály
spíš jiné holky. Zatímco tady jsem měla

jaký byl Den Země na náměstí...

)LQiOH ĀtVOR  NURPě GUXKp VDG\ E\O 9. OHSåt

mìly
ŽHAVÁ NOVINKA Volejbalistky
napilno: oslavy,

=$=1÷/2

20082711340

Jakou? Ano, útokem. Ten byl v celém
měření sil klíčový a čtvrteční bitva prokázala propastný rozdíl mezi oběma
týmy ve prospěch vékáčka (úspěšnost
38:27 procentům). Zbytek vyzněl vyrovnaně: od přihrávky (úspěšnost 47:46
procentům) přes podání (esa 3:3) až po

„Až na vrchol nás vynesla týmovost,

holky tady vydrží s námi,“ smála se Zdena Dvořáková, která s rodinou dorazila na
Plumlov až z Litovle.
Zatímco stánky s občerstvením, svítícími
balonky a dalším sortimentem byly doslova v obležení návštěvníků, mnohé děti
vzaly útokem obří skluzavku, skákací hrad
nebo se mohly svézt na koních. A těsně po
šestnácté hodině vystoupila na pódium saa
první kapela, která svými velice známými
3x foto: Michal Kadlec
písničkami roztančila nejen nejmenší drobotinu, ale i mnohé dospělé návštěvníky.
Maxim Turbulenc opravdu nadchl své publikum a byl předzvěstí dalšího programu,
kdy deset vybraných malých čarodějnic
zápolilo o Miss letošního ročníku Sletu
čarodějnic. Děti se hned nato zúčastnily
v hojném počtu i soutěžní stezky čarodějnice Zelíny.
Postupem času pak do kempu Žralok docházely další a další skupinky návštěvníků. 4Q\VQOKNGRąGXNGéGPÆFÊXGPM[UGPCRÐFKWWEJ¾\GN[ -CRGNC 9QJPQWV D[NC LGFPQW \ MXCTVGVC X[UVWRW <CR¾NGPÊO XCVT[ U éCTQF÷LPKEÊ D[NQ K X 2NWONQX÷
LÊEÊEJUMWRKPD÷JGO5NGVWéCTQF÷LPKE
FGHKPKVKXP÷RąKXÊV¾PQLCTQ
„Celková návštěvnost mě velice mile pře- Q/KUUOCN¾éCTQF÷LPKEG

daøilo
komu se ne
a komu
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radnice, další
oslavy a volno...

smál se kouč Miroslav Čada v pátečním odpoledni na hlavním prostějovském náměstí
TGM.
Toužhanáckápartasměřovaladohistorické
budovy radnice na slavnostní přijetí primátorem Františkem Jurou. Po této příjemné
návštěvě se mančaft v daném kompletním
složení naposledy pozdravil a rozloučil. Leč
hráčky měly ještě na páteční večer naplánovanou vlastní oslavnou akci na úplný závěr
celého ročníku 2021/2022: symbolicky
výjezd do Brna. „Ve vyhlášených nočních
podnicích to tam bude velké a divoké,“ slibovala jedna nejmenovaná opora natěšeně.
Nyní čeká prostějovské volejbalistky
jen krátké volno. Jednu polovinu kvůli
reprezentačním povinnostem a tu druhou
s ohledem na posezónní oddílovou
přípravu, která odstartuje v pondělí 9.
května.

PROSTĚJOV Je dobojováno! Prostějovské volejbalistky vedly ve finálové sérii UNIQA extraligy žen ČR
2021/2022 nad Královým Polem 2:1
na utkání a čtvrté vzájemné střetnutí
hrály doma v hale Národního sportovního centra PV, kde mohly na druhý
pokus odšpuntovat svou mistrovskou
euforii. Což se jim ve čtyřech setech za
fantastické divácké atmosféry podařilo! Hanácký klub tím získal jedenáctý
titul ve své teprve patnáctileté historii!!
I brněnské družstvo ale odvedlo maximum, také zaslouží kredit. Zlaté i stříbrné medaile a obří pohár vítězkám předali předseda Českého volejbalového
svazu Marek Pakosta, primátor statutárního města Prostějov František Jura
a šéf správní rady letošního premianta
soutěže Petr Chytil.

Marek SONNEVEND
Domácí tým výborným nástupem rychle
získal náskok (3:0), který však stejně rychle ztratil - 4:4. Od té chvíle byl průběh vyrovnaný, hosté neustále dotahovali. Uprostřed zahajovací části ale přišel extrémní
nápor vékáčka při vynikajícím podání
Kateřiny Kvapilové. Jihomoravanky se
dostaly do velkých problémů na přihrávce,
dlouho nemohly skórovat a z 12:11 rázem
propadly až na 20:12. Skvěle útočící i bránící Karin Šunderlíková a spol. se dostaly do
laufu, své protivnice naprosto převálcovaly
– 25:14 a 1:0
Jenže úvod druhé sady vypadal úplně

jinak. Brněnský celek se zlepšil o sto procent, přestal chybovat a vlastním tlakem
získal značnou výhodu. Zejména série několika nekompromisních bloků za sebou
způsobila v řadách Prostějova nepohodu,
BYLI JSME
jeho
se najednou vůbec nedokáU T plejerky
OHO
zaly ofenzivně prosazovat. A zrodil se trhák
z 3:2 na 5:12. Výběr KP tím nabral jistotu, načež ještě zvýšil svou herní převahu
(z 8:13 na 11:20). Teprve pak se rozhozené Hanačky notně zvedly (16:21, 20:22),
nicméně na záchranu tohoto dějství bylo
přece jen pozdě – 22:25 a 1:1.
Přesto platilo, že se Čadovy svěřenkyně
výraznou likvidací obřího manka vrátily
k předchozímu kvalitnímu výkonu. Znovu tlačily servisem, fungovala jim obrana,
pravidelně bodovaly z protiútoků - 3:0
a 8:3. Paráda VK kulminovala stavem 15:8,
následně pro změnu zabrala brněnská družina 16:12. Mančaft kapitánky Simony Bajusz se ovšem nenechal zaskočit a pravidelně ztrátoval - 19:14. Ani okamžitá korekce
sokyň na 19:16 neznamenala vážnější potíže, neboť zbytek setu měl ze strany hostitelek maximální parametry – 25:18 a 2:1.
Hned zkraje čtvrtého dílu musela parta ze
srdce Moravy rušit mírný zásek, což se jí
bleskově podařilo (z 0:2 na 3:2). O chvíli
později vedly prostějovské lvice dalším
povedeným úsekem již 7:3, leč kápéčko
stejně jako v pondělí doma stále vzdorovalo - 8:6. Teprve únik na 16:10 vypadal
natolik slibně, že by jej vedoucí kolektiv
mohl dotáhnout do úspěšného konce.
Královo Pole ale zas vylovilo ze svého arze-

nálu velkou psychickou odolnost, po jeho
ofenzivě panovalo vachrlaté skóre 20:17.
Přesto Hanačky hnané neúnavně bouřícími fanoušky trpělivě bodovaly, až měly
navrch 24:20. Úvodní dva mečboly však
ekipa z jihomoravské metropole odvrátila
(24:22) a tím ožívaly vzpomínky na její zá-

zračné obraty včetně semifinálového útěku z hrobníkovy lopaty. Jenže nic takového
vékáčko nepřipustilo. Poslední výměna
patřila jemu, bylo definitivně rozhodnuto
– 25:22 a 3:1!

81,4$(;75$/,*$å(1þ5²),1É/(=É3$6

9.3URVWčMRY².3%UQR_____stav série: 3:1
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„První set jsme zvládli skvěle, ale ve druhém přišel propad a už se nepovedlo zlikvidovat velkou
ztrátu. Od třetí sady jsme však byli zase lepší. Holky dobře podávaly, přihrávaly i bránily, v útoku
se opět prosazovalo mnohem častěji víc našich krajních hráček. A jakmile jsme eliminovali
soupeřovu střeďačku Terezu Hrušeckou, rostla naše převaha. Až v závěru bojovný soupeř dotahoval, bylo důležité neudělat víc chyb než on. Pořád jsem věřil a vyšlo to. Jde o obrovský úspěch
prostějovského volejbalu a z mého pohledu nejcennější titul, protože je nečekaný. Celý tým
zaslouží absolutorium!“
RICHARD WIESNER –trenér KP Brno:
„Hodnotit zápas není teď z mého pohledu vůbec důležité, už je dobojováno. I přes porážku
máme obrovskou radost z toho, co jsme dokázali. A všem děvčatům i kolegům z týmu patří
obrovské díky, jakým způsobem jsme společně tuhle sezónu zvládli navzdory veškeré nepřízni
osudu. Pro nás je dřívější triumf v Českém poháru a teď extraligové stříbro nádherný výsledek.
Samozřejmě gratulujeme Prostějovu k titulu, ve finále se ukázal být lepším družstvem. My
jsme z různých důvodů tak dobře připraveni nebyli a aspoň máme výzvu pro příští ročník.“
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OLEJBALOVÝ ZÁZRAK
Čarodějnice
se doVVOLEJBALOVÝ
Plumlova
VEČERNÍKU
ADÉLA STAVINOHOVÁ

O spíš nenápadnou, ale tím účinnější hvězdu se prostějovské volejbalistky mohly opřít v posledních dvou
střetnutích letošního play-off UNIQA extraligy ČR
2021/22. Vynikající defenzivní výkony totiž odvedla specialistka na obranu v roli libera. Pondělní
třetí duel finálové série v Brně zakončila Adél se
solidní úspěšností přihrávky 39 procent, čtvrtý o tři
dny později doma přijímala dokonce na skvělých
60 procent! V obou bitvách (a hlavně během té rozhodující) navíc Stavi přímo excelovala parádními
zákroky v poli, z nichž mohly Hanačky přecházet do
spousty protiútoků.

aneb názor
Simony BAJUSZ

-DNWRYLGÉ
KAPITÁNKA

„Finálovou sérii jsme chtěly ukončit hned třetím zápasem v Brně. A ve čtvrtém setu jsme
tam za stavu 16:19 měly velkou šanci. Bohužel jsme ale zazmatkovaly. Asi jsme až moc
chtěly a udělaly víc chyb, neustály to. Soupeřky jsme tím pustily zpět do hry, ony nás zatlačily
servisem a my jsme je pak nedokázaly ubránit. Královo Pole zaslouženě zvítězilo. Do
čtvrtého utkání doma jsme však vstoupily statečně, v úvodním setu Brno přehrály velkým
rozdílem. Ve druhé sadě jsme naopak začaly chybovat a soupeř nás tlačil podáním, dlouho
jsme ztrácely hodně bodů. Potom se nám dařilo dotahovat, úplný závěr jsme však už nezvládly. Nicméně od třetího setu jsme znovu dokázaly hrát svůj kvalitní volejbal, díky tomu
držely Královo Pole stále pod sebou a dovedly jak dnešní utkání, tak celou sérii do vítězného
konce. Nádherný úspěch!“
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 (3. ZÁPAS)
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Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek
Sonnevend

HLADOVÝ TÝM V NEJLEPŠÍCH LETECH

Vedle volejbalu dost píšu taky o házené, kde se během končící sezóny moc
nedaří mužům Sokola II Prostějov. Jejich trenér Tomáš Černíček mi nedávno odhalil jednu ze zajímavých příčin.
Jeho kádr naprosto postrádá střední
generaci hráčů v ideálním sportovně
produktivním věku od dvaadvaceti do
osmadvaceti let.
Proč sem toto jiné odvětví tahám? Neboť mě jmenovaný kouč nevědomky přivedl na myšlenku, že současné družstvo
prostějovských volejbalistek je z daného
hlediska složeno přesně opačně. Tedy
po stránce stáří (vlastně spíš mládí) asi
nejlepším možným způsobem.
Podívejte se se mnou. Nahrávačka Simona Bajusz 28, blokařky Raquel Löff
27 a Kateřina Kvapilová 26, smečařky
Karolína Fričová 22 a Klára Faltínová 24, univerzálka Karin Šunderlíková 22, libero Adéla Stavinohová 23.
Tedy vesměs nažhavené plejerky v nej-

lepších letech, hladové něco společně
dokázat a na plné pecky jít za úspěchem. Přitom žádné z nich nechybí ani
navzdory případnému nižšímu věku
určité zkušenosti z předchozí kariéry,
proto absence jedné či víc ostřílených
třicátnic nebyla nijak na škodu.
A kromě toho tvořily suitu ke střídání připravených děvčat z lavičky samé
mladé holky (Klára Dvořáčková 21,
Petra Kožoušková 21, Pavla Meidlová
22, Michaela Smolková 19, Michaela
Beránková 23) toužící kdykoliv ukázat
přímo na hřišti v zápasové akci, že na to
výkonnostně rovněž mají.
Vůbec není náhoda, že takto generačně
složený tým v optimálním věku sportovní produktivity se vlastně celou sezónu herně zlepšoval, nedošly mu síly,
naopak s přibývajícím časem stupňoval
svou výkonnost. Až během závěrečného play-off dospěl k extraligovému zlatu. Naprosto zaslouženě!

ƂŜƊƖđŃŜƵƊņď΄œæőđƊƖĵ΄ĀƼŉŜ΄ſŉœď΄
őĳŉŜƵœĵņƲ΄ſƄĵƂŜĈƼ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Vítězky přitom musely překonávat
dílčí zklamání z pondělka, kdy v Brně
už už sahaly po zlatém opojení, ale
utekl jim závěr třetího duelu finálové
série. „Po tom utkání jsme si řekli, že
i navzdory jedné porážce máme určitou kvalitu a musíme v ni dál věřit.
Že se nesmíme položit z toho, když
nám nevyjde některá část zápasu.
A že za tím doma natvrdo půjdeme
svým způsobem hry založeném na
útočné síle týmu i ostatních jeho
schopnostech,“ popisoval kouč vékáčka Miroslav Čada, na co kladl důraz v přípravě na bitvu číslo čtyři. Tu
jeho svěřenkyně otevřely excelentně,
vstupní sadu ovládly suverénním poměrem 25:14. „Do utkání jsme chtěli
jít s velkou energií, zároveň však nijak
moc nebláznit. Což se přesně povedlo. Začátek byl dobrý, pořád jsme
vedli, soupeř dotahoval. Až jsme mu
uprostřed setu výrazně utekli výborně stupňovaným výkonem,“ ohlížel
se Čada za vývojem mače. Komplikace nastaly v mnohem horším druhém dějství. „Královo Pole nás hodně zatlačilo podáním, zlepšilo obranu
a dařilo se mu v útoku. Zatímco nám
to nešlo, byla to ta zmíněná špatná
pasáž. Holkám jsem pořád říkal, ať
jsou trpělivé, že zlepšení přijde,“ nepochyboval zkušený lodivod.

"INIL?JILN´Û

BYLI JSME
U TOHO

NA PALUBOVCE!
Prostějovské ženy potřetí ve finále porazily Královo Pole
a z pátého
místa po základní
vystoupaly až na vrchol
jak čarodějnice
řádily včásti
Plumlově...

Měl pravdu. Z krajně nepříznivého
stavu 11:20 sice prostějovské bojovnice tuto periodu nezachránily, byť
k tomu nechybělo mnoho (20:22,
nakonec 22:25). Nicméně herní
progres je znovu nastartoval pro
zbytek střetnutí. „Od závěru druhého setu jsme pak celý zbytek zápasu
hráli buď skvěle, nebo velice dobře.
Tím drželi Brno neustále pod sebou
a nedali mu již šanci na obrat,“ radoval se Čada.
Přesto volejbalovou parádu ve třetím dílu (25:18) i ve většině čtvrtého (18:12) přece jen vystřídaly
nervy s blížícím se finišem soudné
partie. Nezdolné Jihomoravanky věrny své tradici opět nesložily
zbraně a nebezpečně dotahovaly.

Nejprve na 20:17, posléze odvrácením dvou mečbolů (24:20 – 24:22).
Leč výsledkový kolaps domácí teamwork nedopustil a Karolína Fričová poslední smečí na 25:22 zavřela
dramatický souboj, extraligové finále i celou snovou sezónu.
„Obavy jsem měl trochu po druhém
setu, ale v tom úplném závěru už tolik ne. Měli jsme dost velký náskok
a já věřil, že podruhé za sebou ho
neztratíme, navíc doma před našimi úžasnými fanoušky. V koncovce
pak byla na síti Kája Fričová, které
se v utkání dařilo, a nějak jsem cítil,
že ten rozhodující útok dá,“ smál se
trenérský odborník uvolněně.
Ani ve vřavě probíhajících bujarých oslav přímo na ploše haly

Národního sportovního centra
PV nezapomněl poděkovat všem,
kteří se na báječném překvapení
podíleli. „Chci velice vyzdvihnout
holky za to, jak výtečně hrály a perfektním způsobem zvládly celé play-off. Šlo o jejich společnou práci
s námi z realizačního týmu, se všemi
dalšími lidmi okolo i s vynikajícími
příznivci, kterým moc děkujeme
za parádní povzbuzování. Výborné
podmínky nám vytváří vedení klubu. A obrovské díky samozřejmě
patří veškerým partnerům v čele
s městem Prostějov a Olomouckým
krajem, bez jejichž výrazné podpory
by se prostějovský volejbal nemohl
vrátit na vrchol,“ zdůraznil Miroslav
Čada.
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BRNO Báječný sen prostějovských
MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
volejbalistek o senzačním triumfu Bodový vývoj – první set: 2:0, 3:3, 6:6, 8:6,
v UNIQA extralize žen ČR 2021/22 12:10, 12:16, 14:16, 14:19, 16:19, 16:21,
se už už zhmotňoval. Třetí duel fi- 18:22, 18:24, 19:25. Druhý set: 1:1, 3:1, 3:4,
nálové série v Brně měly skvěle roz- 4:5, 12:5, 12:8, 16:8, 18:9, 20:10, 25:15. Třetí
set: 1:2, 3:2, 4:3, 4:6, 7:6, 7:9, 11:9, 13:11,
jetý na rozhodující třetí vítězství, 13:14, 15:14, 15:17, 16:18, 19:18, 19:20,
jenže nezvládly dorazit do úspěš- 23:24, 24:26. Čtvrtý set: 0:3, 2:4, 2:6, 5:8,
ného konce velmi nadějný průběh 5:10, 7:10, 7:12, 9:12, 10:13, 10:15, 12:15,
přetěžkého střetnutí. A Královo 13:17, 15:17, 16:19, 23:19, 25:20. Pátý set:
Pole jej otočilo ze setových 1:2 na 0:1, 2:1, 2:3, 4:3, 8:4, 12:5, 15:8.
3:2 ve svůj prospěch. Zápasově tak zivé manko. Naději okamžitě vzkřísilo
dotažení při podání střídající Pavly
snížilo na 2:1.
(12:8), aby ji hned uzemMarek SONNEVEND Meidlové
nil další nápor rozjetých Brňanek
V úvodu se drželo mírně vepředu do- - 20:10). Ty dokázaly své protivnice
mácí družstvo. Hosté totiž dělali víc úplně rozhodit, tato sada tedy měla
nevynucených chyb, proto polovinu jednoznačný průběh – 25:15 a 1:1.
zahajovací části ztráceli bodík dva Až v jejím závěru se Čadovy svěřenkyně
a opakovaně nevyužívali šance na vy- částečně chytily, z čehož vytěžily vyrovrovnání či obrat. Přišlo to až za stavu naný začátek třetího dílu. Nic na tom
12:10. Výborně podávala Raquel Löff, nezměnilo opakované zhoupnutí skóre
zabrala celá obrana a povedenými (1:2, 4:3, 4:6, 7:6, 7:9, 11:9) v poněkud
protiútoky získaly Hanačky šest vý- divokém vývoji, kdy oboustranně kraloměn za sebou - 12:16. Soupeřky sice val servis s obranami nad ofenzivními
hned snížily na 14:16, ale jinak bylo snahami. Mančaft kapitánky Simony
znát, že znejistěly, rychle kupily hrub- Bajusz se každopádně ocitl kousek dole,
ky - 14:19. Za což je stihl nemilosrdný leč ne natolik, že by se nemohl vrátit do
trest – 19:25 a 0:1.
děje (z 13:11 na 13:14). Kápéčko bryskDruhé dějství však vékáčko otevřelo ně odpovědělo na 15:14 a vzrušující
dvěma zkaženými servisy (3:1), načež přetahovaná pokračovala dalšími dílčídala Kateřina Kvapilová eso (3:4), za- mi zvraty (15:17, 19:18, 19:20). Prostě
nedlouho ji na opačné straně dvorce ukázková jízda nahoru dolů, kterou
trojnásobně trumfla Magdalena Bu- rozsoudila teprve dramatická koncovka
kovská. A KP šlo osmibodovou sérií ve prospěch hostů díky poslednímu esu
ze 4:5 na 12:5 do trháku. Prostějovu Löff – 24:26 a 1:2.
naprosto odešla přihrávka, dostal se Partě VK navíc skvěle vyšel také start
pod velký tlak a bleskově nabral hro- do čtvrté periody - 0:3, 2:6. Jihomora-
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PROSTĚJOV Působivý sportovní příběh jako z pera hollywoodského scénáristy napsal
svou poslední nezapomenutelnou kapitolu. Američané mají
svůj Zázrak na ledě ze zimních
olympijských her 1980 v Lake
Placid. A volejbalový Prostějov
bude navždy vzpomínat na
čtvrtek 28. dubna 2022, kdy
se zhmotnil jeho Zázrak na
palubovce. V ten památný večer ženy VK dobyly senzační
triumf v UNIQA extralize žen
ČR 2021/20ě2 a hanácký klub
nečekaně vrátily na tuzemský
trůn ziskem jedenáctého mistrovského titulu za pouhých
patnáct let oddílové existence!

PROSTĚJOV Český svaz ochránců
přírody Regionální sdružení IRIS
pod patronací Zdravého města Prostějov uspořádal v sobotu 30. dubna
dopoledne na náměstí T. G. Masaryka další ročník atraktivní akce Den
Země s ekojarmarkem. Organizátoři připravili od osmé až do třinácté
hodiny velice poutavý a zábavný
program pro děti i dospělé. Centrum města se po delším čase opět zaplnilo lidmi, kteří se nechali nejen
pobavit, ale i poučit. Milovníci přírody si přišli na své, hlavně nejmenší
drobotina se mohla zúčastnit hned
několika soutěží. Celý program byl
pak doplněn atraktivními kulturními vystoupeními.

chů z Němčic nad Hanou vystavují
výra velkého či ježky. Z vojenských
lesů zde dneska máme jednu velice
atraktivní záležitost, kterou je silueta
stromu s datlem v podobě špejle. Pomocí ní děti vyďobávají červíky z kmene stromu, přičemž vytáhnou z želé
vytvořenou žížalu,“ řekla Večerníku
s úsměvem Petra Folderová, vedoucí
a lektorka Ekocentra IRIS v Prostějově.
Na náměstí byla v sobotu k vidění
i spousta dalších atraktivních záležitossaa

nás děti dostávali výukové listy s úkoly, co mají najít v přírodě, a posledním
úkolem bylo do obrázku se stromem
nakreslit pavouka, netopýra, ptačí budku, brouky a podobné věci,“ vysvětlila
Petra Folderová.
V rámci akce Den Země bylo na prostějovském náměstí několik stánků,
kde prodejci nabízeli vyloženě přírodní produkty od medu, marmelád
a koření po ručně vyrobené ozdoby
ze dřeva nebo mastičky či jinou pří-
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Nádherné počasí přilákalo do centra
Prostějova během sobotního dopoledne stovky lidí. „Připravili jsme celkem osm stanovišť pro děti s různými
aktivitami, které se pochopitelně týkají přírody a celé naší planety. Děti
omalovávají různá zvířátka, poznávají stromy, keře a květiny, z kašny
loví ryby s úkolem poznat jejich druh
nebo tradičně zde zachránci živoči-

0CP¾O÷UVÊD[NQQR÷VRąKRTCXGPQP÷MQNKMUQWV÷åÊRTQ <CLÊOCX¾D[NCKXÚUVCXMCFGUÊVGMMTGUGDMVGTÆPC &÷VKVCMÆ\O÷UVUMÆMCwP[NQXKN[T[D[CO÷N[\C×MQN
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tí, mnohé zaujala také výstavka desítek
kreseb stromů. „Během března a dubna v rámci výukových programů na
prostějovských základních školách od

Čarodějnice obsadily prostějovskou knihovnu

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Knihovna plná
kouzel byla k vidění a prožití minulý pátek. Nevěříte? Ale ano,
zamířila sem spousta čarodějnic
a místy i nějaký čaroděj. Tak jako
v sobotu a někde i v pátek slavili
„čarodějnice“, tak ani v prostějovské knihovně nezůstali pozadu.
Zde pochopitelně nedělali vatru
a žádné pálení se také nekonalo.
Kdo ale nepřišel v kostýmu, byl

mimořádně nápadný.

Michal SOBECKÝ
„Příští rok si také musím nějaký
vzít,“ říká jedna z maminek na to,
když knihovnice „hrozí“, že za rok
budou oděvy pro čarodějnice povinné pro všechny. „Akci děláme každoročně, kvůli koronaviru jsme ale
bohužel měli dvouletou pauzu,“ připomíná pak vedoucí dětského oddě-

lení knihovny Pavlína Havránková.
Slet čarodějnic každopádně vzali
v knihovně „vážně“. Kostýmy tak neměly jen děti, nezklamaly ani knihovnice. S nimi si tak školou i školkou
povinní malí čtenáři prošli půltucet
úkolů a aktivit. Kdo ale neuspěl třeba
s hodem na cíl, smutnit nemusel. Čarodějnické odpoledne toho nabízelo
hodně. „Máme tady pro děti řadu
soutěží, třeba házení na cíl, lovení
rybek či skládání puzzle. A taky čarodějnické pytle. Můžete si vytáhnout pavouka, myš nebo i jiné věci,“
prozrazuje Pavlína Havránková, zatímco se do knihovny trousí děti.
Prostějovská knihovna, a to jak dětské, tak dospělé oddělení, celkově
není jen o půjčování a vracení knih
či o čítárně. Pravidelně pořádá mnoho akcí od přednášek po aktivity
pro děti. Tento týden bude 5. května v podkrovním sále pořádat mezi
15 a 17 hodinou poradnu sdružení
ochrany spotřebitelů. Pondělí 9.
května pak bude tamtéž věnováno
přednášce na téma Lži a manipulace
v politice i mimo ni. Akce začne v 17
hodin.

rodní kosmetiku. „My pak lidem nabízíme také námi vydané publikace
o přírodě,“ přidala Petra Folderová.
Organizátoři připravili pro návštěvní-

ky akce také bohatý kulturní program.
Vystoupila dámská taneční skupina
Jahanara, která předvedla orientální
tance, dále děti z tanečního kroužku při

Sportcentru DDM, mažoretky Krokodýlek a děti z Divadla Sluníčko. Celým
dopolednem pak akci doprovázela kapela Angel Factory.

Vrahovické čarodějky
byly úspěšné
PROSTĚJOV Pořádné pozdvižení
vyvolala zpráva, že se ve Vrahovicích
uskuteční čarodějnice. A taky velkou
dávku zájmu. Aby ne. Jednalo se o premiéru. „Mluvil jsem s mámou a říkala,
že co pamatuje, čarodějnice zde nikdy
nebyly. A ani my pořádně nevěděli,
co od toho čekat,“ uvedl starosta dobrovolných hasičů a jeden z hlavních
organizátorů akce Aleš Křížek. Ukázalo se, že nejistota ani obavy nebyly
oprávněné.
Lidé si cestu na vrahovické „čarodky“ ve
velkém našli. Od čtyř hodin se jich do fotbalového areálu a na plácek za zázemím
fotbalistů trousily postupně stovky. Co je

čekalo? Řada aktivit. Zejména děti. Pro
ty byl připravený půltucet úkolů, které
bavily. Nechyběl slalom, hod na cíl, ale
ani skákání v pytlích. Caparti se do aktivit
vrhli s nadšením. A zatímco tyto úkoly
byly vyloženě pro malé, stejně jako malování na obličej, i dospělí se nakonec zapojili do diskotéky. Ostatně
část z nich

přišla i v maskách. „Zatím musím říct,
že to vypadá dobře. Lidí dorazilo dost,
dávali jsme vědět v novinách, přes Facebook i městský rozhlas,“ konstatoval
Aleš Křížek a celkově si akci pochvaloval.
Připomněl taky, že jak děti, tak dospělí
zde mohli obdržet i ceny. Vstupenky byly
slosovatelné. „Tři nejlepší masky dětské
a dospělé pak získaly šampaňské.
èekala Dospělí s alkoholem, děti say
ík
vn
tì
Návš
mozřejmě bez,“ dodal Křížek.

HN
DV
Samy čarodějnice by pak neVRXWÈzP
a úkolù byly čarodějnicemi bez pořádné
sta
i spoust
vatry. Tu okolo půl osmé večer hasiči zapálili a dodali tak akci ještě na atmosféře.
Ta byla i tak dobrá. „Akce se mi líbí, je to
zde super. Ještě lepší by tedy bylo, kdybychom si měli kam sednout,“ řekla jedna
z účastnic Veronika Čechová při pohledu
na přeplněné sety lavic a stolů. Některé si
hasiči vypůjčili od kolegů z Vícova. Zájem
FOTOGALERIE
BYLI JSME
klikni na
o akci byl zkrátka obrovský. „Je to akce
U TOHO
www.vecernikpv.cz
našich hasičů. Sem jsme prostě museli
přijít,“ říká s úsměvem žena, která nezapo8TCJQXKEMÆéCTQF÷LPKEG\CåKN[RTGOKÆTW#×UR÷wPQW$CXKN[UG\GLOÆPCF÷VK
Foto: Michal Sobecký mněla ani na čarodějnické líčení. (sob)
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Volejbalistky mìly
napilno: oslavy,

Z VÉKÁČKA

URČICE Tradiční a oblíbený proRICHARD WIESNER –trenér KP Brno:
stor v okolí starého hřiště v Ur„Opět se ukázala neuvěřitelná soudržnost a bojovnost našeho týmu. Dokázali jsme otočit těžký čicích zažilo po dvou letech opět
zápas a dovést ho až k vítězství. Děvčatům moc děkuji za předvedený výkon a fanouškům za
to, že dorazili v tak velkém počtu a vytvořili tomuto finálovému souboji opravdu neuvěřitelnou magickou poslední dubnovou noc.
Oblíbené a hojně navštěvované
atmosféru. Věřím, že ani ve čtvrtek ještě série neskončí.“
pálení čarodějnic se i po přestávce
MIROSLAV ÈADAsWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„Do stavu 16:19 ve čtvrtém setu jsme měli velkou šanci, ale vedení bohužel nevyužili. Brno způsobené epidemií navrátilo ve
výborně podávalo a výrazně se zlepšilo při obraně v poli. Udělalo šňůru bodů, postupně se dostalo velkém stylu a od časných odpolednad nás a od té chvíle už bylo lepším týmem. Tentokrát zaslouženě zvítězilo Královo Pole.“
ních hodin se v areálu bavili všichvanky jí pomáhaly vlastními zaváhání- pasáži totálně vypadla z role, nedoká- ni. Od těch nejmenších až po ty
mi v různých činnostech, nejvíc na po- zala položit balón, tím pádem se šlo do nejstarší. Zkrátka čarodějnice se do
Určic vrátily ve velkém stylu.
dání. Prostějovské lvice zůstávaly dost tiebreaku – 25:20 a 2:2.
nahoře, místy až rozdílem pěti bodů V něm neskutečný nervák v ohlušují- Jan FREHAR
- 5:10 a 10:15. Avšak Královo Pole se cí atmosféře opepřený video výzvami
vždy přiblížilo, po půlce setu na dva gradoval. Každý chvilku tahal pilku, Brány areálu v Určicích se pro veřejpunkty - 15:17. A rozhodnuto tak než domácí ekipa třikrát drtivě zablo- nost otevřely už od dvou hodin odstále nebylo, ani zdaleka. Zvlášť poté, kovala a šla do zásadního mini brejku poledne a v první řadě byl připraven
co neumdlévající bojovnice v černo- (z 4:4 na 8:4). Karin Šunderlíková program pro děti, kde na ně čekala
-zeleném sedmi výměnami v řadě a spol. se tak náhle ocitly hodně dole, různá stanoviště a mohly si tak vypři účinném servisu Eleny Moreno naopak Wiesnerovy ovečky vyskočily zkoušet své dovednosti. Od fyzické
a obřím vzepětím obrátily z 16:19 na na koně. A už z něj do konce neslezly zdatnosti přes zručnost až po první
pomoc. Za splnění všech deseti úkolů
23:19. Děvčata ze srdce Moravy v této – 15:8 a 3:2.

čekala u stánku
sladká další
odměna, která
radnice,
byla připravena pro všechny. Program
oslavy
volno...
ale pokračoval
i poasplnění
všech disciplín a zasoutěžit si o další drobnou
odměnu mohly děti i na neméně zajímavém stanovišti proti dvěma čarodějům. „Úkoly jsem zvládl všechny, ale
moc mi nešlo navlékání, to musím do
příště zlepšit,“ hlásil sebekriticky malý
kouzelník Jarda.
Hlavní program pro děti pokračoval
až do sedmnácté hodiny. Hned po
ní následovalo vyhodnocení soutěže
o nejhezčí čarodějnici, pak přišel na
řadu cvičný zásah dobrovolných hasičů z Určic. Ti ukázali dětem, jak to má
v případě požáru správně vypadat.
Pak už na sebe nenechalo čekat vystoupení mladých tanečnic pod vedením Šárky Miklíkové a následoval
jeden ze zlatých hřebů večera přílet
čarodějnic ze Společenství zábavy
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Odpoledne pro děti vystřídal večer pro dospělé
Domeček, které si jako každoročně
připravilo vtipnou scénku a následně
i s pomocí malých čarodějnic došlo na
zapálení vatry. „Na přílet čarodějnic
jsme už měli poměrně plno a holky
z Domečku opět nezklamaly a pobavily všechny přítomné svou nacvičenou scénkou, jež opět neměla chybu,“
prozradila hlavní organizátorka akce
Lenka Sosíková.
Další dvouhodinovou zábavu pro děti
a jejich rodiče u ohně si všichni užili
a akce dál pokračovala ohňostrojem.
„Ohňostroj si pro nás opět připravil pan
Petera, kterému za něj moc děkujeme.
Desetiminutová show totiž všechny nadchla, líbila se úplně všem. Po ní už šly
děti na kutě a večer pokračoval programem pro dospělé,“ doplnila Sosíková.

O zábavu se tak až do pozdní noci staral DJ, hrál nejen známé hity, ale také
na přání a atmosféra magické noci byla
doslova kouzelná. „Nejde to hodnotit
jinak než pozitivně. Celkově se nám tu
sešlo opravdu velké množství příchozích a všichni si akci pochvalovali. Po
třech letech, kdy nás zastavil covid, to
tak byla opět skvělá akce. Počasí, jaké
na poslední dubnový den vyšlo, si navíc také dlouho nepamatuji, ani večer
nebyl tak studený, jako tomu bylo doposud. Hlavně ať už to tak vydrží a nic
nás do dalších let nepřibrzdí,“ přidala
závěrem Lenka Sosíková, kterou však
zaskočil noční výstup některých podnapilých jedinců, když se snažili ukrást
obecní pivní sety, naštěstí si ale dali včas
říct a odešli bez nich.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Fashion show pořádaná SŠ
DAM se po pauze opět vrátila
PROSTĚJOV Spád, humor, energii a oslavu elegance i tvůrčích
nápadů přinesly letošní Doteky módy, které se konaly uplynulý
pátek 29. dubna v prostějovském Národním domě. Do města
proslulého oděvní tradicí se tak po covidové pauze vrátila show,
která má u nás dvacetiletou tradici. A nechyběl při tom ani pohotový a vtipný Tomáš Hanák, který celým večerem provedl.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Dosud poslední soutěžní ročník Doteků módy proběhl totiž v roce 2018,
následně se akce uskutečnila v rámci
oslav 100 let od založení Střední školy designu a módy. Ani letos se nejednalo o klání jednotlivých studentů,
ale o fashion show pořádající školy

a jejích hostů. Sál městského divadla
byl při této příležitosti nabitý diváky,
volných zůstalo jen několik málo
míst. V programu moderovaném
skvělým Tomášem Hanákem se postupně představili studenti a pedagogové oboru Design oděvů a další
hosté, mezi nimiž vynikla Tereza
Rosalie Kladošová. Hned v úvodu
celý sál zaujal model Destrukce z airbagoviny upozorňující na dopravní
problematiku. Nepřehlédnutelný
byl také model s plyšovými medvídky. „Při kolekci Anny Střídové
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jak proobííhaalaa móddní shhow v divvadlee...
2x foto: Vendula Burgrova, 1x foto Ivan Leheza
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jsem si vzpomněla na její začátky
na naší škole. Je neuvěřitelné, kam
se za tu dobu profesně posunula.
U módních kolekcí našich pedagožek Radky Koskové a Yvony Leitner
jsem přemýšlela hlavně o tom, jak je
možné, že dokáží skloubit vyčerpávající pozici učitelek ve škole a tvorbu tak zajímavých oděvů,“ zhodnotila ředitelka pořádající školy Blanka
Čechová, kterou jsme v souvislosti
s celou akcí požádali o rozhovor.

220402710771
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„Skoro jsem nespala, ale nadšení

kolegů i studentů mě strhlo,“
prozradila ředitelka SŠ DAM Blanka Čechová
PROSTĚJOV Doteky módy k našemu městu patří už téměř dvacet let.
Jejich organizace však není snadnou záležitostí, a přestože jejich zatím poslední ročník se nepochybně
povedl, o jejich budoucnosti ještě
není zcela rozhodnuto. O tom všem
jsme si povídali s ředitelkou pořádající Střední školy designu a módy,
Prostějov Blankou Čechovou.
yy Co bylo během příprav na Doteky módy nejtěžší?
„Nejtěžší je vždy skloubit takto organizačně a časově náročnou akci s každodenním během školy. Ten prostě nezastavíte a škola musí fungovat stůj co stůj.
Právě se nacházíme v období maturitních zkoušek, učitelé, žáci, rodiče vás potřebují bez ohledu, co si zrovna vymyslíte
nad rámec vzdělávání. Plníte úkoly a řešíte problémy, které dny přinášejí. Nemůžete se zastavit jen proto, že se konají
Doteky módy. A tak nespíte, pracujete
o víkendech, ale ten výsledek nakonec
za to stojí. Nadšení kolegů a studentů vás
strhne a nedovolila bych si je zklamat.“
yy Co vás během Doteků módy pobavilo?
„Neuvěřitelně mě bavil moderátor
večera, herec Tomáš Hanák. Jeho při-

pravenost, profesionalita a nasazení neproběhl. Ale také jednotlivcům,
jsou neskutečné. Během večera sršel kterým nemusíte dvakrát říkat, co
humorem, pohotově a nenuceně mají dělat, a oni fungují na sto procent.
reagoval na každou vzniklou situaci. Myslím tím všechny od pana školníPublikum se výborně bavilo. Myslím ka přes ekonomický úsek až po moji
si, že i díky němu, večer dopadl na vý- paní asistentku Dagmar Vykopalovou.
bornou.“
A hlavně jsou to naši žáci, kteří
yy Bylo něco, co jste nečekala, že
si zaslouží poděkování, vždyť
se stane, a překvapilo vás to?
bez nich a jejich práce by se
„Překvapila mě spousta věcí, které
nedala tato akce realizovat.“
jsme neplánovali, a přesto do proyy Budete v tradici pořágramu krásně zapadly. Takže
dání této akce pokračona ně nebudu vůbec upozorvat i v příštím roce?
ňovat. Ale jedna zásadní věc
„Jakmile pomine stres
mě velmi potěšila, a to nabitý
a všechno vyúčtujeme,
sál diváky. Ani v těch nejvyhodnotíme tento
odvážnějších odhadech by
večer a rozhodneme
mě nenapadlo, že se divadlo
se. Za mě je tato akce
téměř celé zaplní. Děkuji provelmi zdařilá a má své
stějovské veřejnosti, že se
místo v kulturním a spoakce zúčastnila a dala nám
lečenském životě našeho
tak najevo, že naše snažení
města. Takže pokud mě
nebylo zbytečné.“
kolegové podpoří a siyy Komu byste chtěla
tuace to umožní, tak si
poděkovat?
dovolím všechny Pros„Děkuji všem, kteří se
tějovany již nyní pozvat
jakkoliv podíleli na této
na Doteky módy 2023
akci, všem partnerům
či jakoukoliv jejich varia sponzorům školy,
antu. Věřím ve vaši pří(QVQ8GPFWNC$WTITQX¾
bez kterých by večer
zeň!“
(mls)
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KORFBALOVÍ
MINIŽÁCI SK RG
JSOU MISTRY
REPUBLIKY!
Marek SONNEVEND
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PROSTĚJOV Už třetí titul v aktuální sezóně získal korfbalový
oddíl SK RG Prostějov. Tentokrát se z národního zlata radovali
kluboví minižáci, kteří vyhráli závěrečný turnaj mistrovství republiky v Kozlovicích věkové kategorie U11!

Z kadetského MČR v boxu přivezla Aneta
Vytásková stříbroo a Nikol Dvorská bronzz
CHOMUTOV,
PROSTĚJOV
Dvě mladé bojovnice BC DTJ
Prostějov absolvovaly boxerské
mistrovství republiky kadetů a kadetek 2022 v Chomutově. Obě se
domů vracely s medailí.
Do severočeského dějiště šampionátu dorazila výprava hanáckého klubu
již ve čtvrtek večer ve složení Nikol
Dvorská (váhová kategorie do 57
kilogramů), Aneta Vytásková (váha
do 63 kg), trenér Oldřich Dvorský
a jeho asistent Šimon Dvorský. Páteční ráno patřilo lékařským prohlídkám, vážení i losování. A pak už
se šlo do ringu.
Dvorská dostala velmi těžký los, po
přímém postupu do semifinále tam
narazila na úřadující mistryni Evropy Viktorii Jílkovou z Plzně. Bylo
velmi těžké Nikol motivovat do tohoto zápasu, protože výkonnostní
rozdíl je aktuálně diametrální. Nikol
boxuje něco přes půl roku a měla
na kontě pouze tři ostrá utkání, zatímco soupeřka odboxovala desítky
duelů a je reprezentantkou ČR. Nikol nastoupila do střetnutí opatrně
a snažila se protivnici zasahovat, ale
i přes srdnatý výkon podlehla Jílkové ve druhém kole pro naprostou
převahu vítězky. Nikol tak na svém
prvním velkém turnaji získala bronzovou medaili a cenné zkušenosti.
Vytásková měla příznivější los. V se-

SONDA
JANA
FREHARA

mifinálovém zápasu se utkala s Vendulou Hovorkovou z Trutnova, která
neoplývá vavříny z mezinárodních
akcí. Nicméně se projevila jako houževnatá soupeřka. Neustále držela
Anetu pod tlakem, jí však tento styl
boje vyloženě vyhovuje. Ačkoliv se
protivnice snažila jít pořád dopředu
a Anetu zasahovat, ta s přehledem
kontrovala její výpady, zastavovala ji
především přední rukou a za zmínku
stojí také slušná práce nohou. Nakonec zvítězila jednoznačně 5:0 na
body a postoupila do finále.
V něm ji čekala ostřílená Katrin Ivanovová. Prostějovská boxerka působila svázaně už při rozcvičení, což
umocnilo počínání soupeřky hned
v úvodu, kdy přistoupila k Vytáskové s tím, že se pozdraví, místo toho jí
však uštědřila tvrdý zadní úder. Proti pravidlům to sice není, neboť po
gongu se prostě boxuje, ale čestné
to rozhodně nebylo, zvlášť od reprezentantky. I po takovém začátku se
Aneta snažila zkracovat vzdálenost
a zasahovat, ale na vyšší i zkušenější
Ivanovovou recept nenašla. Tudíž
zaslouženě prohrála na body a odvezla si ze svého premiérového národního šampionátu stříbro.
„Obě naše holky předvedly výkony
odpovídající jejich zkušenostem
a naplnily předpoklady, které se do
nich před mistrovstvím republiky
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vkládaly. Obsadily medailové pozice
a ukázaly, že se s nimi do budoucna
může počítat. Vzorně reprezentovaly svůj oddíl i město Prostějov, za což
jim patří dík. Poděkování zaslouží
také lidé, kteří stojí v pozadí, tedy

trenéři Petr Novotný, Zdeněk Plíva
a Zdeněk Micka. I Šimon Dvorský,
jenž se během MČR výborně zhostil
role mého asistenta,“ zhodnotil kouč
mládeže BC DTJ Oldřich Dvorský.
(son)

ŠUMPERK, FRÝDEK-MÍSTEK,
PROSTĚJOV Šumperk se toho nebojí. Dává prostor mladým tvářím
a bude mít suverénně nejmladší
trenérský štáb v první lize. Draci po
udržení v Chance lize změnili trenéry: hlavním koučem se stal už několik
dní zpět šestadvacetiletý Prostějovan
Lukáš Majer. Jeho asistenty budou
David Švagrovský a Peter Pútec, který
bude i trenérem brankářů. Jasno má
dnes už i bývalý trenér Šumperku,
Martin Janeček přijal nabídku farmářského celku třineckých Ocelářů
a na lavičce Frýdku-Místu nahradí
Mojmíra Trličíka. Ten přechází k mládeži Olomouce.
Zatímco Pútec i Majer mají jen 26 let.
Švagrovskému je o 11 let více a má za
sebou bohatou kariéru... V roce 2003
byl draftován Coloradem, do NHL se
ale neprosadil. Velkou kapitolu napsal
v Česku, kde oblékal dres Sparty, Komety, Slavie a Hradce Králové. Kariéru
ukončil v roce 2017 v Litoměřicích, kde
byl i kapitánem. Poté se angažoval v trénování v Kralupech nad Vltavou. Teď
ho čeká nová výzva stejně jako Lukáše
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Budoucnost fotbalu na té nejnižší úrovni je už pěkných
pár let krajně nejistá. Schází hráči, trenéři i rozhodčí.
A když se podíváme více na kategorii sudích, není se
moc co divit, že se do toho nikdo příliš nežene. A když
už někdo přijde, tak dlouho nevydrží. Za tu almužnu se
nechat týden co týden urážet, to totiž asi vážně nestojí.
Pokud se nechceme dožít doby, že rozhodčí už nepřijede na zápas ani jeden, tak se musí něco změnit. A ta
změna musí začít už u mládeže, protože se stále častěji
stává, že už i od mládežníků si musí peprné výrazy sudí
vyslechnout. Inspiraci ale žáci samozřejmě nacházejí
v mužích, kde už je pomalu normální, že se častěji kecá,
než hraje.
U mládeže je tak opravdu důležité připomínat, že takové
chování na hřiště nepatří. A zamyslet by se měli i dospělí
fotbalisté, které už jde jen těžko vychovávat. Chybu na
trávníku udělá za zápas každý, tak je třeba myslet na to, že
některou z nich spáchá i sudí. Možná by tomu pomohlo,
kdyby za každou zkaženou přihrávku, zpracování či zbytečný faul dostal i hráč spršku nadávek od všech okolo.
Propříště by si podobné úlevy sám rozmyslel.
Pokud ale nepomůže už nic a na hřiště jde hráč především
se snahou debatovat a hrát zákeřně, tak by možná bylo
lepší se mu obloukem vyhnout a věnovat se něčemu jinému. Nemůžu se totiž zbavit dojmu, že v žádném jiném
sportu na amatérské úrovni takové debaty nenajdeme.

Sezónu co sezónu se tu jedna z věcí pravidelně opakuje.
Kromě opravdu drobných výjimek je to tak zaběhlý kolorit
v duchu „Lidé odcházejí a zase přicházejí“. Snad jen s obměnou slovíčka lidé za hráči. Fotbalisté i hokejisté jsou na tom
v Prostějově totiž velmi podobně. Jestřábi už mají měsíc po
sezóně a postupně už zase vyplouvají na povrch informace,
že kádr dozná řady změn.
Koncepční práce, kde by se dlouhodobě pracovalo s jádrem mužstva i trenéry, tady zkrátka neexistuje. A spíš se
rok co rok začíná stavět na nových základech a před sezónou se jen těžko predikuje, jak to vlastně bude vypadat. To
není příliš dobrá startovní čára zřejmě pro nikoho v klubu.
Letos se z toho zadařil úspěch v podobě semifinále, jaký to
dlouhou nebyl, ale pak je tu i opak, kde se takové budování
třikrát velmi vymstilo.
V případě postupu do semifinále je samozřejmě jasné, že
k nějakým odchodům dojde, protože lákadlo v podobě
nejvyšších příček Chance ligy či extraligy je zkrátka výše
než působení v Prostějově. Stejně tak s tím souvisí i finanční
stránka věci a pochopitelný růst hráče. Pak je tu ale i řada
změn, kde hráči přicházejí a odcházejí z velmi podobných
klubů se stejnými ambicemi, mění se to rok co rok. Zde už
to zase tak pochopitelné kroky nejsou.
Zatím se těch změn v kádru příliš nezveřejnilo, ale postupně je vidět, že kostra mužstva už zase prochází obměnou.
Tento každoroční risk může jednou skončit velmi špatně.

Je to už téměř rok, co kanceláře na Strahově opustilo bývalé vedení Fotbalové asociace, na které neměla řada osob
slušného slova ještě před policejní razií a obžalováním
Romana Berbra. Po něm už bylo téměř jasné, že současné
vedení to ustát nemůže. A v červnu tak přišla změna, na
kterou řada fotbalistů čekala a doufala v ni. Té jsem si však
zatím příliš nevšiml.
Měnit kolos, jakým je fotbal ze dne na den, by bylo spíše
sci-fi. Ale přesto, že bychom celkově viděli nějaké změny,
na které se dlouho čeká a které nepřichází, ba naopak je
vše nyní o dlouhých debatách a čekání, co tedy vlastně
bude. Nepřichází tak sice žádná unáhlená rozhodnutí,
ale na řadu věcí se čeká déle, než by bylo záhodno. Vše jde
nyní spíše diplomatickou cestou bez nějakých polemik,
schází tomu však průbojnost a tah na branku.
Přitom stále v Česku nejrozšířenější sport by měl být daleko pružnější, měl by se snažit moderní trendy udávat
než být v pozici čekatele. Jenže zatím nejsou dořešeny ani
strukturní vztahy v asociaci, a to se pak těžko něčím hýbá.
Stačí se podívat jen na otázku reprezentačního trenéra,
která měla být vyřešena daleko dříve, zbytečně se všechno
natahovalo. V porovnání s tím, co všechno fotbal nyní trápí, je otázka trenéra reprezentace poměrně malicherností.
A je velkou otázkou, jak takové změny mohou nastat, aby
se zase otočilo kormidlem správným směrem. Jestli se totiž něco neurychlí, pak už možná nebude co napravovat.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Majera. „Jednoznačně. Pro vás novináře
je to zajímavé, je to čtivé. Lidi zajímá, jestli
mladý kluk z Prostějova zvládne trénovat
první ligu. Já na to musím odpovídat, ale
abych pravdu řekl, tak už mě to moc nebaví,“ povídal upřímně.
Kouč Mojmír Trličík už nebude pokračovat ve Frýdku-Místku jako hlavní
trenér. Novým lodivodem rysů se stal
48letý Martin Janeček (na snímku), který nedávno skončil v Šumperku. Janeček
udržel Šumperk v první lize, Draci v baráži přemohli Tábor. Poté klub oznámil,
že hlavní kouč končí a vystřídá ho Lukáš
Majer. Bývalý kapitán žlutomodré síly
zůstane v Chance lize: povede Frýdek-Místek. „Martin Janeček je mladý, ale zároveň zkušený trenér. Nabral potřebnou
praxi jak v mládežnickém, tak i v profesionálním hokeji. Je velmi energický
a správně zapálený do své práce, ve které
se neustále vzdělává,“ komentuje jednatel
Frýdku Jan Peterek. „Je velmi energický
a správně zapálený do své práce, ve které
se neustále vzdělává.“ Janeček už trénoval Porubu, Opavu, Havířov či zmíněný
Šumper, jako asistent působil v pražské
Spartě. Jeho nynějším asistentem bude
Jozef Daňo. Ten ve své funkci pokračuje
a zažije už třetího kolegu na pozici hlavního trenéra u rysů. Ve Frýdku ho čeká
čtvrtá sezona, dříve byl sportovním manažerem nebo asistentem trenéra Trenčína. Frýdek ještě oznámil, že na pozici trenéra brankářů skončil Jan Švaříček, který
přijal nabídku Komety Brno. „O jeho
zástupci se aktuálně intenzivně jedná,“
dodává klub. Další změny ale v realizačním týmu nebudou. Zůstává vedoucí
mužstva Martin Kurajský, další rok bude
masérem a kustodem stabilní člen Radek
Duda.
(pk)
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Problémy eskáčka? <0187$'<$1&Č
Nevyrovnané poločasy, produktivita. A úzký kádr

PROSTĚJOV Eskáčko v předešlé
sezóně skončilo třetí. Na podzim
aktuálního ročníku bylo páté?
Dnes, tři kola před koncem sezóny?
Až desáté místo. Co se stalo? Proč
to eskáčku nejde? A jak z toho ven?
Na to vše se podíváme v dalších řádcích.
roblémy týmu jsou mnohé.
Jedním z nejviditelnějších jsou
opakované ztráty bodů, zvláště se slabými soupeři. Tým podal zkraje jara
velice špatné výkony proti Chrudimi
a Třinci. Další bída? Jihlava. Z těchto
zápasů nebylo divu, že nepřišly body.
Tým bohužel prohrával i v utkáních,
kdy měl navrch a alespoň remízu by
zasloužil. Přinejmenším za jeden z poločasů. A přesně zde se dostáváme
k dalšímu problému Prostějova. Tím
jsou zcela rozdílné poločasy. Dosud
platilo hlavně, že druhý byl bídný.
Uplynulý týden se to otočilo. Eskáčko
hrálo skvěle ve druhé půli. V té první
si moc neškrtlo. Pokud by přitom tým
hrál s Líšní v první polovině to, co
později ve druhé, body by si zcela jistě
odnesl.
alší kaňkou na výkonech eskáčka je produktivita. Se 27 vstřelenými brankami je na tom tým velmi
špatně v porovnání se zbytkem pelotonu. Ostatně i výsledky z jara tomu
odpovídají: zápas s Vyškovem – 1:1,
s Líšní 0:2. Ani proti Chrudimi nebo
Jihlavě se brankově nedařilo. Výmluvný je fakt, že nejlepším střelcem stále
je Filip Žák, který přitom už dávno působí jinde. Nejsou střelci, nejsou branky, nejsou body. Jednoduchá rovnice.

D
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Přitom příležitosti si tým vypracovává. Bohužel Koudelka, Jiráček nebo
Hönig zatím paběrkují a mají zkrátka
smůlu.
tím souvisí další důvod, proč
je na tom eskáčko bídně.
Tím problémem je obsazení postů
a celkově velice úzký kádr. Stačilo, aby
se zranil Schuster a dlouhodobě byl
mimo Machynek. Najednou nejenže
chyběl útok, ale také obrana. Z jinak
kvalitně obsazené zálohy tak nebylo
nic, záložníci putovali dopředu a obrana se začala lepit. Nejde to tak ale dělat
donekonečna. Ukázalo se zkrátka, že
Prostějov má příliš úzký kádr. A to, že
má pouze jednoho útočníka, který navíc obvykle střídá na čtvrthodinu hry,
je už jen pomyslná špička ledovce.

S
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3ĝHGHKUiYND  NROD 9DUQVGRUI ² /täHė
  %UDQN\78. Málek.åOXWpNDUW\73.
Matocha.
3ĝHGHKUiYND  NROD 9DUQVGRUI ² /täHė
  %UDQN\78. Málek.åOXWpNDUW\73.
Matocha.
2VWDWQtYëVOHGN\NROD 9\äNRY²9ODäLP
  %UDQN\18. O. Wintr – 61. z penDOW\.ĜLãĢDQåOXWpNDUW\ 54. Kanakimana, 62.
+DUXãĢiN ÓVWtQDG/DEHP²'XNOD3UDKD
  %UDQN\'ýHUQê±.RQDQ
åOXWpNDUW\6NRSHF 3ĝtEUDP²&KUXGLP
  %UDQN\ -.åOXWpNDUW\ 68. Wágner,
 7UHJOHU ±  .HMĜ  åLæNRY ² 2SDYD
  %UDQN\ 18. Súkenník, 71. Vandas –
âLJXW-DQRãþtQåOXWpNDUW\29. Sixta,
 %D]DO  0XOHPH ±  %tOHN  6SDUWD
Å%´²-LKODYD  %UDQN\-XOLã±
z penalty Selnar. åOXWpNDUW\.ĜLãĢiO
.UþtN %UQR²7ĝLQHF  %UDQN\16.
ěH]QtþHNYODVWQt%HGHFV3ĜLFK\VWDO
%OHFKD±3HWUiĖ+DEXVWDåOXWp
NDUW\0âHYþtN7H[O±%HGHFV
2VWDWQtYëVOHGN\NROD 7ĝLQHF²3ĝtEUDP
   %UDQN\ 43., 65. a 76. Kania, 51.
'HGLþ ±  3LOtN åOXWp NDUW\ 55. Cieslar,
 -XĜHQD  'XNOD 3UDKD ² 6SDUWD 3UDKD
  %UDQN\ýHUYHQND3HWHUND
– 10. a 72. z penalty Kozák.åOXWpNDUW\3H
WHUND3LURFK%UHGDýHUYHQND±
5\QHã9HþHUND &KUXGLP²9\äNRY
  %UDQN\åOXWpNDUW\68. Míka – 50.
/DKRGQê  2 9LQWU  2SDYD ² 9DUQVGRUI
   %UDQN\  3LNXO  'DUPRY]DO
 +HOHãLF ±  5DGRVWD åOXWp NDUW\ 23.
âLJXW-DQRãþtQ+HOHãLF±+HSSQHU
 9ODäLP ² %UQR    %UDQN\ 17. Su-

Zlepšené výkony nestačily.
Tým stále trápí absence

PROSTĚJOVHrozivé jaro v podání eskáčka? Bývávalo. Tým se herně
zvedl a hraje koukatelný fotbal. Jedna věc se ale nezměnila. A to je
malý zisk bodů. Týmu se trvale nedaří vítězit a potvrdil to i v posledním týdnu. Dvakrát předvedl kvalitní druhý poločas, dvakrát ale na
body nedosáhl. Mužstvo má navíc i další problém, a sice četné absence. Družstvu chybí trvale Machynek a Schuster, hlavně se však
průběžně přidávají další a další hráči.

P

FKDQ±%OHFKD]SHQDOW\ěH]QtþHNåOXWp
NDUW\96YRERGD3%UHGD9iJQHU
*QLQJ±+ODYLFD)RXVHN
âLPDQ 7iERUVNR²ÓVWtQDG/DEHP  
%UDQN\23. Vozihnoj, 38. Krch, 83. Tijani. åOXWp
NDUW\.UFK0H]HUD±âYDQGD -L
KODYD²åLæNRY  %UDQN\30. Selnar,
7DOO3HĜLQD%HODLG±9DQGDV
â*DEULHO6L[WDåOXWpNDUW\79OþHN±
48. Súkenník.
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$SRNROH
1. Brno
27 21 2 4 56:24 65
 /tãHĖ
     
 9ODãLP      
4. Sparta „B“ 27 13 6 8 47:32 45
 2SDYD      
6. Varnsdorf 27 11 5 11 41:35 38
 -LKODYD      
8. Dukla
27 10 7 10 37:37 37
 7iERUVNR      
3URVWčMRY      
 3ĜtEUDP      
9\ãNRY      
7ĜLQHF
     
14. Chrudim 26 6 10 10 23:32 28
15. Ústí n/L 27 5 10 12 23:42 25
äLåNRY
     
.$03ĜÌã7Č
'RKUiYNDNRODVWĝHGDNYčWQDKRGLQ
&KUXGLP±7iERUVNR
NRORVRERWDNYčWQDKRGLQ
6SDUWD3UDKDÄ%³ SiWHNNYČWQD ±2SDYD
9ODãLP±7ĜLQHF SiWHNNYČWQD åLæNRY²
3URVWčMRY QHGčOHNYčWQD , Varnsdorf – TáERUVNR QHGČOHNYČWQD %UQR±'XNOD3UDKD
QHGČOHNYČWQD 9\ãNRY±-LKODYD  
ÒVWtQDG/DEHP±&KUXGLP3ĜtEUDP±/tãHĖ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Až na desátou příčku o víkendu spadlo prostějovské eskáčko. Nadále tak
soupeří ne o to, zda se vyškrábe pod
špici tabulky, ale o pevnou pozici v polovině tabulky. „Čím dál tím hůře se to
hodnotí. Není to už sranda. Ani předtím nebyla, ale teď už vůbec ne. Po
podzimu, pátém místu a 26 bodech,
se dostáváme k sestupovému pásmu.

A to si asi nikdo nepředstavoval,“
konstatoval předseda 1.SK Prostějov
František Jura. Připomněl tak, že tým
za jaro získal pouhých sedm bodů.
A spolu s takovými celky jako Žižkov
nebo Ústí nad Labem má zatím bodově vůbec nejslabší jaro. „Stalo se to
realitou. Není to dobře a už to není
legrace,“ říká k tabulce Jura.
Svého času se po prohře s Chrudimí
kývala židle i pod oběma trenéry. Hrozilo jim, že pokud prohrají i s Vyškovem,
můžou přijít o místa. Nicméně duo Š &
Š pokračuje. Nyní předseda eskáčka říká,
že špatné výsledky nejsou jen dílem hráčů

6ÚOUGX\¾RCUGU6¾DQTUMGOUTFPCV÷RTCNQDQF[0KEOÆP÷RąGUFQDTÚXÚMQP
PCP÷PGFQwNQ
Foto: Michal Sobecký

a trenérů. „Vůči trenérům musíme být
objektivní. Odehráli jsme sedmý zápas
ve třech týdnech ve 12 lidech. To je prostě
fakt. Pořád máme čtyři, pět nebo i šest
hráčů, kteří nemohou pro zranění nebo
vyloučení zasáhnout do hry,“ povzdechl
si Jura. O víkendu tak nemohli nastoupit
Zapletal nebo Stříž, na lavičce je tak často
více dorostenců než mužů.
Až do nynější situace se ale podle
Františka Jury nemusel tým dostat.

„Bohužel jsme se s tím měli poprat
lépe. Stačil jeden zápas dohrát do
konce, kdy se to lámalo, a jsme dnes
v jiné situaci,“ řekl. Přičemž nezastírá,
že s výkony týmu už je spokojenější.
Jenže body jsou body. „Na pokaděného i záchod spadne,“ komentuje to, že
se tým bude muset nejspíš prát až do
posledních kol. „Kdyby Ústí porazilo
Táborsko, jsme namočení až po uši.
A Chrudim má ještě dohrávku s Tá-

6WíHGHġQtVPXWHN (VNiġNRGUWLORVRXSHíH]÷VWDORYñDNEH]ERG÷
26. kolo Fortuna:Národní ligy
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%UDQN\: 45+3. Bartolomeu – 17. z penalty Tijani, 90+1. Mesic.
5R]KRGÿt6WDUê±6ODYtþHN&LFKUDåOXWpNDUW\: 67. Bialek –
1DYUiWLO.UFK6WĝHO\: 5:5. 6WĝHO\PLPR: 8:4. 5RK\: 8:4.

Michal SOBECKÝ
Už první minuty naznačily, že nepůjde
o nudné utkání. Hned v 1. minutě po
krátkém závaru střílel Tusjak z vápna
mimo. Následně Jiráčkova střela byla
sražená mimo. Během akce pak došlo
na srážku Bialka s brankářem hostů,
oba se ale záhy vrátili do hry. 10. minuta přinesla velkou šanci Tijaniho,
který nastřelil levou tyč. Krátce nato
vyslal Koudelka jednu z mnoha svých
střel v zápase, minul. 17. minuta už
branku přinesla, jenže se radovalo
Táborsko. Po faulu na hranici vápna
nařídil rozhodčí penaltu, kterou Tija-

ni s přehledem proměnil – 0:1. Po 21
minutách hry Tijany zblízka tentokrát
nebyl přesný. I v dalších minutách se
zejména Koudelka a Tijani předháněli
ve střílení. Hostující hráč si ale připsal
i nefotbalový moment, kdy Bárta
posílal na rozhodčím určené místo
míč a dvacítka Táborska jej srazila zpět
k němu. Převládala ale fotbalovost.
Schaffartzik se ve 39. minutě dostal
k dobré střele, minul. Krátce po něm
to zkoušel znovu Koudelka, prosadil se
ale až Bartolomeu. Jemu připravil pozici Kušej, který prošel přes tři hráče a následně Bartolomea vyzval k úniku, prostějovský univerzál následně zakončil
k tyči – 1:1. Ještě v nastavení mohl ale
přidat další gól Tijani, jeho ránu k tyči
ale Bárta chytil.
Do druhého poločasu sáhl Prostějov
k jedné změně, Omaleho vystřídal
Kopřiva. Prostějov od začátku poločasu začal intenzivně útočit. Byla z toho
střela nad od Koudelky, hlavně ale několikrát tlak do brány Táborska. V 59.
minutě brankář Zadražil dobře vyběhl
a zabránil v dorážce Hönigovi. Tlak
pokračoval, hosté jen tu a tam vyrazili
do rychlého protiútoku, nebyli však
přesní. V dalších minutách se pak zno-

Jan
FREHAR
Foto: Michal Sobecký

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
FRANTIŠEK JURASÔHGVHGD6.3URVWÈMRY
„První poločas nebyl možná herně úplně tak dobrý, jak jsme od sebe čekali, druhá půlka naopak vypadala fotbalově. Byla dobrá. Ale zase prostě nedáme gól. Soupeř ve druhé půlce jestli byl dvakrát na
naší půlce. A ze druhé šance, tedy ne šance, ale ze druhé situace, kdy byl na polovině, dá gól a rozhodne.
My naopak branku nevstřelíme a sráží nás to níž a níž.“
SERGEJS GOLUBEVS - trenér FC MAS Táborsko:
„Moc bych chtěl poděkovat našim hráčům. Byl to hodně těžký zápas. Je to možná takový dárek za
Líšeň, kde jsme ztratili v posledních minutách dva body. A teď jsme naopak dva body v poslední
minutě získali. Jsem šťastný. V prvním poločase jsme hráli dobře, hodně šancí bylo na gól. Měli jsme
super šance. My hráli v bloku. Prostějov měl fantastické brejky. Přišla jedna chyba na konci poločasu
a bylo z toho 1:1. Mohlo to být klidně 2:0 nebo 3:0 a bylo by to v klidu. Soupeř ale hrál dobře. Musím pak pochválit kvalitu hřiště. Hráči následně dělali ve druhé půli chyby s míčem. Byla tam jasně
nervozita, to bývá za stavu 1:0 nebo 1:1… Jsem tedy šťastný za to, že nám v závěru nový hráč Mesic
vystřelil vítězství.“
vu v dobrém ukazoval Hönig. Dokázal
totiž proměnit dobrou práci Bartolomea s míčem ve střelu, po teči skončila
mimo. V 65. minutě ale vymyslel skvělou nahrávku Jiráčkovi, jenže ten z vápna přestřelil. Krátce poté přišla chvíle,
která mohla rozhodnout, Hönig se
dostal sám s míčem na hranici velkého
vápna. A rozhodčí pískl. Faul se přitom
nekonal, ofsajd máván nebyl. Eskáčko
ale zůstalo aktivní. Kušej si nabíhal na

míče a vytvářel šance, další mohl mít
Amobi po nahrávce Zapletala z úhlu,
byl ale dobře hlídaný. Amobi následně
nestihl dobrý centr do vápna, Kušejovu
střelu v 87. minutě zase srazila obrana.
Zničehonic pak v nastavení hosté
udeřili. Zprava centrovaný balón totiž
Mesic dokázal ve skluzu umístit k tyči,
Bártovi nedal šanci – 1:2. Eskáčko ještě
v závěru zatlačilo, hlavičku Amobiho
ale chytil Zadražil.

3URKUDV/tñQt 6NYĨOĄQiYUDWGR]iSDVXDOHRSĨWEH]ERG÷

PROSTĚJOV Těžkého soupeře
přisoudil do 27. kola Prostějovu los
Fortuna:Národní ligy. Líšeň patří již
druhým rokem k nejlepším celkům
soutěže. A i když se jí nyní tolik nedařilo, nadále je jen těsně pod špicí tabulky.
Eskáčko i přes zlepšené výkony nedosahuje na body a jak se ukázalo, další
takový zápas se měl odehrát na jihu
Moravy.
V úvodu zápasu byla jednoznačně aktivnější Líšeň. Krátce po začátku se Šumbera
ve vápně dostal k nebezpečnému zakončení, Bárta byl připraven. Následovala
série tří rohů pro domácí. V 11. minutě
mohl Zikl zakončovat do prázdné brány, krátce nato Málek z dálky střílel, míč
skončil u Bárty. Po čtvrthodině hry střílel
Černín, balón byl ale sražený těsně vedle.
Až v 18. minutě prověřil Veselého centrem Bartolomeu. Prostějov se pomalu

27. kolo Fortuna:Národní ligy

6./täHė²6.3URVWčMRY
M

%UDQN\: 44. Málek, 85. Toutou. 5R]KRGÿt: Krejsa
±0HOLFKDU5RVLFNêåOXWpNDUW\ 80. Toutou – 59.
.XãHM  %DUWRORPHX  .RSĜLYD 6WĝHO\: 6:5.
6WĝHO\PLPR 5:4. 5RK\: 7:1.
6HVWDYD3URVWčMRYD
6HVWDYD/täQč
9HVHOê±3DãHN0-HĜiEHN2âHYþtN & /XWRQ %iUWD±.RSĜLYD6FKDIIDUW]LN8UEDQHF%LDOHN±
VNê±2WUtVDO±8OEULFK %HGQiĜ 0iOHNýHUQtQ 2PDOH $PREL -LUiþHN±+|QLJ.RXGHOND
 0LQDĜtN  âXPEHUD  .UãND  ± =LNO  & .XãHM±%DUWRORPHX
7RXWRX0SRQGR 
7UHQpU0LODQ9DODFKRYLþ
7UHQpU: Daniel Šmejkal.

2



0

začínal probouzet, Líšeň ale měla nadále
více ze hry. A hrozila dál. Do vápna mířilo hned několik centrů a nákopů, ale
eskáčko se bránilo. 34. minuta přinesla
kombinaci domácích, a nakonec dobrou
nahrávku Málka na Ševčíka. Ten minul.
Přicházely ale další šance. Dvě minuty
nato Zikl po centru Ševčíka mířil hlavou,
ale minul. Krátce nato domácí zahrávali už sedmý roh. Krátce před koncem

poločasu se po čase eskáčko dostalo do
pološance. Ovšem bez úspěchu. Střela
z úhlu od Koudelky neprošla. Líšeň ale
reagovala dvěma dobrými akcemi. První
„spáchal“ Ševčík se Šumberou, zastavil je
ale ofsajd. Ve 44. minutě Jaroslav Málek
dostal míč za obranu a pak už jen pádil na
bránu, sám. V zakončení tváří v tvář Bártovi následně uspěl – 1:0.
Oba týmy vstoupily do druhé půle

ve stejných sestavách. Obraz hry se
ale brzy změnil. Předznamenala to
v 50. minutě rána Koudelky, který
ale namířil jen do brankáře. Krátce
nato zahrozil dobrou ránou Urbanec,
k dorážce už se ale nikdo nedostal.
Hned po něm navíc střílel také Kopřiva. Prostějov ožil a najednou to
byl on, kdo udával tempo a ráz hry.
V 57. minutě domácí sice dali gól, ale
pomohli si faulem. Následně se hra
opět otočila, pálil Bartolomeu. Neuspěl, následně navíc obdržel žlutou
kartu. Hosté byli stále lepší, Líšeň tak
zareagovala dvojím střídáním. A krátce nato v 72. minutě přišla obrovská
šance Líšně. Zikl poslal nahrávku
Lutonskému, před kterým už byl jen
Bárta. Ten ale tým podržel a zabránil
navýšení skóre. 79. minuta přinesla
naopak šanci Kušeje. Rychlý kontr

PROSTĚJOV Hotovo, dobojováno. Hokejová mládež se v letošním roce po
dvou letech útrap také dočkala kompletní sezóny. Po
jejím skončení ještě následovaly turnaje, které si vyzkoušely všechny kategorie
na domácím i hostujícím
ledě. Nyní už ale nastává
čas na zaslouženou pauzu
jak pro hráče, tak trenéry
a s ním také čas bilancovat. V prvním díle jsme se
tak podívali souhrnně na
všechny celky od mladších
žáků po juniorku, které měly své soutěže tabulkově,
a k tomu jsme vyzpovídali
i předsedkyni klubu. Tímto
úvodním souhrnem ale
zdaleka nekončíme a v příštích číslech se podíváme
více dopodrobna na všechny kategorie hokejového
eskáčka od nejstarší juniorky až po ty nejmenší. Tak se
s chutí začtěte do prvního
souhrnu hokejové sezóny
2021/2022, který jsme pro
vás připravili.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

6HVWDYD7iERUVND
6HVWDYD3URVWčMRYD
%iUWD±%LDOHN 6WĜtå =XNDO6FKDIIDUW]LN )& 0$6 7iERUVNR =DGUDåLO ± /LHSD 1DYUiWLO
=DSOHWDO±+|QLJ $PREL -LUiþHN2PDOH 0H]HUD 7XVMDN ± 9R]LKQRM  - âSOtFKDO  +ROLã
.RSĜLYD .XãHM±.RXGHOND%DUWRORPHX -DYRUHN .RVHN  - 0DFK  ± 5REDNLG]H 
7UHQpU Daniel Šmejkal. .UFK 7LMDQL 0UVLF 7UHQpU6HUJHMV*ROXEHYV

PROSTĚJOV Velmi dobrý výkon
předvedli ve středu fotbalisté 1.SK
Prostějov. Zejména ve druhém poločase prakticky nepustili Táborsko
do hry. A dostávali se do řady šancí.
Jenže ty neproměňovali. Včetně těch
nejvyloženějších. Studenou sprchou tak byl gól v nastavení od Táborska, které se přitom ve druhém
poločase dostávalo na soupeřovu
půli hřiště jen sporadicky. Eskáčko
nakonec v utkání prohrálo 1:2. A na
hráčích i fanoušcích bylo znát velké
zklamání.

HOKEJ

2. května 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
MILAN VALACHOVIÈ - trenér SK Líšeò:
„Zápas jsme začali dobře. Chtěli jsme využít výškovou převahu, zejména při standardních situacích.
Postupem času naše převaha upadala, ale naštěstí jsme před odchodem do kabin dali vedoucí gól.
O poločasu si někteří hráči stěžovali na zdravotní problémy. Nechal jsem je ještě nějakou část druhé
půle odehrát, ale začali jsme se dostávat pod tlak. Proto jsem sáhl ke střídání. Vítězství jsme mohli
upevnit už dříve při Lutonského průniku. Prostějov hrál v závěru vytažený, proto se nám podařil brejk
s gólem.“
DANIEL ŠMEJKAL - trenér 1.SK Prostìjov:
„Od počátku nás soupeř přehrával díky své výškové převaze. Přečkali jsme však tlak a hru vyrovnali.
Po individuální chybě jsme dostali gól do šatny. Po změně stran Líšeň z tempa couvla. Začali jsme
být konstruktivnější, dostávali se i do šancí, které se nám však nedařilo proměnit. Chybí nám vpředu
větší důraz. Nejen v tomto utkání. Máme trochu problémy se sestavou. Odchody brankáře Muchy
a útočníka Žáka nás poznamenaly. V mužstvu je nyní marodka, kvůli níž chybějí v sestavě další hráči.“
zakončil, ne však zrovna ideálně…
S blížícím se koncem zápasu pak postupně rostla nervozita. Prostějov byl
blízko vyrovnání a zdálo se, že by se
jej také mohl dočkat. Další velké šance ale už tolik nepřicházely. Naopak

došlo na srovnání. Po šesti minutách
hry na hřišti se totiž z brejku prosadil
Toutou Mpondo a zvýšil v 85. minutě
na konečných 2:0 pro Líšeň. Utkání
tím rozhodl, zbytek hrací doby se tak
hrál spíše z povinnosti.
(sob)

vydechnutí
Dva roky strádání zapomenuty.
Letošní ročník si hokejové naděje
eskáčka užily do sytosti. Opět se tak
mohlo hrát i trénovat s radostí, chutí a elánem bez jakýchkoliv restrikcí. Přesto se jim menší komplikace

.20(17´
nevyhnuly, povětšinou se ale jednalo o problémy v klubech soupeřů,
ale vše se stihlo bez větších problémů dohrát. Letos to nebylo jen
o výsledcích mládeže, ale především
o tom, že se opět vrátila radost ze
hry, která se dostavila tak, jak tomu
bylo dříve zvykem. I po výsledkové
stránce to ale v žádném případě nebylo špatné.
Nejlépe se během právě skončené
sezóny ukázal dorost, který pod
vedením kouče Půčka dlouho bojoval o možnost udržení ve druhé
nejvyšší soutěži, kdy ovládl svou
základní skupinu a následně se
popral o první trojku, na kterou to
ale oprávněně po sportovní stránce
nestačilo. Rozhodně však ukázal
potenciál i fakt, jak je důležité mít
dostatečně široký kádr, protože na
menší kádr doplatila juniorka, tam
v případě zranění či nemocí nebylo
kde brát. Na druhou stranu už tak

junioři

kádr juniorky, který v případě zranění či zdravotní indispozice muselo pravidelně doplňovat hráči
dorostu. V poslední fázi sezóny
už pak i sami dorostenci dostávali
stále více prostoru, aby se postupně otrkali do budoucí sezóny, kde
už budou tvořit kostru mužstva.
Rozhodně si nevedli špatně. I přes
negativní bilanci nevypadalo skóre
špatně, což ukazuje, že se nejednalo
o žádného otloukánka v první ani
druhé části.

dorost
Dorostenci do soutěže vstupovali
s jednoznačným cílem, se kterým se
netajili, a tím bylo setrvání ve druhé
nejvyšší soutěži i po reorganizaci,
která přijde od příští sezóny. A prvotní cíl byl splněn bezezbytku,
když svou základní skupinou prošli
opravdu ve velkém stylu. Z možných 42 bodů jich získali hned 37,
což znamenalo první místo a jednoznačný postup do nadstavbové
části.
Zde na případný postup i udržení
ve vyšší soutěži mohli pomýšlet
jen tři nejlepší celky nadstavby
a dorostencům eskáčka se to nezdařilo. Mohl za to především nevydařený start do této části, kde
hned zkraje ztratili řadu bodů,
a i přes následné zlepšení se už
k nejlepším nepodařilo přiblížit.
V konečné osmičlenné tabulce to
tak stačilo na šestou příčku s bi-
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měla řada dorostenců možnost si
vyzkoušet soutěž, která na ně v budoucnu čeká.
Mladší i starší žáky pak spíše bavila
první polovina ročníku, kde se střetávali s řadou soupeřů, a nevedli si vůbec špatně. Následovaly ale skupiny
o umístění, kde už hrát s pěti mužstvy
stále dokola není takové, jak by si aktéři představovali. Starší i mladší žáci
navíc ve skupinách celkem dominovali, přesto ztráceli koncentrovanost
a motivaci, které si následně vynahradili až v turnajích po sezóně.
I mladší ročníky prvního stupně
základních škol si sezónu užily.
Turnajovými způsoby absolvovaly řadu zápasů, k tomu nechyběla
i spousta přátelských duelů. Svěřenci kouče Meidla si také připsali
velký úspěch na venkovním turnaji,
kde se účastnili i finálového klání
na střeše budovy Českého hokeje.
Víkend plný zábavy a hokeje si užili
hráči, trenéři i rodiče, kteří si přivezli nezapomenutelné zážitky.

V neposlední řadě se pak stejně jako
v letech minulých konaly i náborové akce v rámci týdne hokeje a akce
Pojď hrát hokej, jež přilákaly více
než tři desítky nových dětí, ze kterých se jich řada připojila, nyní jsou
již stálými členy klubu. Pod vedením
většiny trenérů klubu si navíc tyto
dny opravdu užil každý, kdo se zúčastnil. I zde se ukázalo, že letošní
ročník byl také plný naděje, optimismu a úsměvů po všech stránkách.
Teď už se ale brány za letošní sezónou
definitivně zavřely a bude tak čas postupně vše hodnotit. Všechny hráče
a hráčky teď čeká zasloužený odpočinek a následná letní příprava na další
ročník, ve kterém se budou chtít dále
hokejově posouvat. To stejné čeká
i na trenéry, kteří si nyní budou moci
vydechnout a nabrat čerstvé síly do
dalšího ročníku. Po letošním ročníku mohou rozhodně vypnout hlavu
s pocitem velmi dobře odvedené práce
a slov díků by se jim od jejich svěřenců
i jejich rodičů mělo dostat.

QHMOpSHLWpFRQHMPpQě

Juniorka v letošní sezóně nastupovala v regionální lize skupině
11 a kromě soupeřů ze své grupy nastupovala pravidelně i proti
celkům skupiny 12 a po pětadvaceti odehraných zápasech obsadila předposlední pátou příčku
se ziskem 23 bodů. Zbývající
část ročníku tak svěřenci kouče
Janečky odehráli ve skupině
o umístění, kde se z dvanácti zápasů radovali čtyřikrát, což stačilo na páté místo ze sedmi celků.
Eskáčko nejvíce doplácelo na úzký
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PROSTĚJOV Více než půl roku
trvající boje na zimních stadionech jsou minulostí. Své zástupce ve všech mládežnických kategoriích vyslal do boje i SK 1913
Prostějov, jediný mládežnický
oddíl ve městě. A hráči eskáčka
se činili. Ač to nakonec v žádné
ze soutěží na výrazný tabulkový úspěch nestačilo, rozhodně
se nemají za co stydět. Nejlepší
sezónu má za sebou bez diskuse
dorost, který bojoval o naplnění
svého cíle udržet se i po reorganizaci v lepší soutěži. I když se to
nepodařilo, hráči udělali všechno, co bylo v jejich silách a mají
být na co pyšní. Řada z nich už
navíc poctivě sbírala zkušenosti
i v juniorce. Dobře si vedli i žáci,
kteří skončili v bojích o umístění,
kde hráli prim.
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lancí 7 výher a 14 porážek. Mužstvo ale rozhodně ukázalo svůj
potenciál a široký kádr, na kterém
se rozhodně dá do budoucích staV lize nastupovala hned dvě družvět. Jeho čas jistě přijde.
stva eskáčka, která spolu nastupovala v lize mladších žáků i v následné skupině o umístění. V obou
případech se dařilo lépe hlavnímu
celku, který v lize mladších žáků
Žáci osmých a devátých tříd v le- obsadil za celky Nového Jičína
tošním roce nastupovali v lize a Olomouce třetí příčku. Rezervní
starších žáků, kde jim po základní mužstvo ale také ukázalo svou sílu.
části patřilo šesté místo z deseti Předposlední příčka sice nevypadá
účastníků s lehce kladnou bilancí. nejlépe, ale hráči dokázali trápit
Na postup do nadstavbové části i soupeře z první poloviny tabulky.
to ale nestačilo a skončili těsně Ve skupině o umístění se pravidelza ní. V dalším pokračování se tak ně přeléval její lídr, role si měnilo
svěřenci kouče Šmejkala objevi- A mužstvo Prostějova s Uničovem.
li ve skupině o umístění, kterou Díky lepšímu finiši se z prvenství
opanovali.
nakonec radoval Uničov v pětičlenZ patnácti zápasů se hned jede- né skupině o jediný bod před svěnáctkrát radovali z výhry, dvakrát řenci koučů Smejkala s Musilem.
remizovali a dvakrát odešli bez Ve vyrovnané tabulce, kde se body
bodů. V obou skupinách skončili pravidelně dělily, bodovala i rezers velmi pozitivním skóre (184:86 va, které to stačilo na konečné čtvra 140:49). Ke konci ročníku už té místo se ziskem osmi bodů.
ale nastala i menší ztráta koncentrace a motivace, protože celky
jako Uničov, Studénka a Krnov
nebyly pro Prostějov v letošním
ročníku soupeřem a opakující se
vysoké výhry neposunovaly ani Nejmladší hokejisté jsou rozdělejednoho z účastníků. V příštím ni podle ročníků a během sezóny
roce bude na žáky čekat soutěž odehráli řadu zápasů, které nejsou
řazeny do konkrétní soutěže. Kropodle ročníků.

mladší žáci

starší žáci

přípravky

8
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8

mě nich se pak představili také na
spoustě turnajů, kde se jim pravidelně dařilo, takže slavili úspěchy. Tím
největším by se dal označit postup až
do republikového finále turnaje mini
Winter Cup, který proběhl na střeše
obchodního centra Harfa v Praze.
Ani v nabité konkurenci těch nejlepších celků ročníku 2011 z republiky
se svěřenci kouče Meidla neztratili.
Kromě toho ale braly i další třídy
řadu úspěchů už během sezóny,
a především se všichni dočkali kompletních tréninkových jednotek,
takže trenéři mohou být s letošním
posunem svých svěřenců skutečně spokojení. Navíc se stejně jako
v předchozích dvou letech otvírá hokejová třída na základní škole v ulici
Dr. Horáka, což znovu zlepší organizaci tréninkových jednotek.
Stejně jako v letech předešlých pak
nescházely i dvě náborové akce, a ty
si nenechalo ujít v září i lednu přes
dvacet dětí. Pro některé šlo o první
krůčky na ledě, další už si vyzkoušely i první hokejové pohyby pod
taktovkou většiny trenérů klubu.
Obě akce je tak možné považovat
za vydařené. Nábor však v klubu

SLEDUJ HOKEJ I NA

probíhá po celý rok a stačí se telefonicky domluvit.

Posezónní
turnaje

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Sezóna oficiálně mládeži skončila
na konci března, ale během dubna
se ještě mohly všechny kategorie
těšit na turnaje. Ty dopadly také
velmi slušně a na řadě z nich brali
mládežníci medaile. Mladší žáci
tak opanovali turnaj v Uherském
Ostrohu. Bronzové medaile během jediného víkendu pak dovezli i hráči ročníku 2011, 2013
a 2014.
Mimo výše zmíněné úspěšné turnaje proběhly další i na domácím ledě,
kde se představil nejprve dorost
a svou dobrou sezónu korunoval
bronzovým umístěním na vlastním
ledě. Poslední velkou akcí letošní
sezóny byl dvanáctý ročník turnaje
SIDA Cup, v němž starší žáci obsadili poslední místo, ale ve velmi nabité konkurenci se za něj rozhodně
stydět nemusí.
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Legendární krasobruslař a bronzový olympijský medailista Petr Barna
zavzpomínal při soustředění v Prostějově s dětmi nejen na slavná léta

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Marek
SONNEVEND
yyV současnosti se tedy věnujete trénování mládeže?
„Ano. Doma v Oberstdorfu vedu přípravu mladých krasobruslařek a krasobruslařů od úplně nejmenších dětí po
juniorskou kategorii, mám i dospělé
svěřence věnující se tomuto sportu jako
svému hobby. A také s některými hokejisty pracujeme na zlepšení kvality jejich
bruslení, pokud mají zájem.“
yy Jak jste se ocitl na prostějovském
tréninkovém kempu?
„Letos jsem na tomto soustředění už
počtvrté. V Prostějově mám velice
dobré kamarády a zdejší zimák je pro
mě nezapomenutelný tím, že jsem tady
vyhrál svoje první juniorské mistrovství
republiky. (úsměv) Potom ještě jedno,
ale to premiérové zlato mám jako natolik krásnou vzpomínku, že se sem
vždycky moc rád vracím. Před lety mě
vedení místního oddílu zkontaktovalo,
jestli bychom sem vždy jednou ročně
na necelý týden mohli přijet trénovat
mladé naděje i s manželkou Andreou,
která pochází z nedaleké Olomouce.
Rádi jsme vyhověli.“
yy Na co konkrétně se v rámci zdejší
přípravy zaměřujete?
„Já se vždy nejvíc věnuji úplným základům, aby je každý dělal správně a pohyby na bruslích byly dobře provedené. Což je ze všeho nejdůležitější, aby

V Americe jsem vystudoval ekonomickou
školu v oboru finančního poradenství,
ale nikdy jsem se tomu zatím aktivně nevěnoval.
Mám to v záloze, kdyby se třeba něco stalo,
že bych šel pracovat do banky...
se pak dalo kvalitně pokračovat a tyto
základy dál rozvíjet.“
yy Na jaké úrovni je krasobruslení
v Prostějově?
„Někteří už zkouší skákat dvojitý axel,
což je velký skok otevírající dveře k vrcholovému krasobruslení. Bez něj se
vlastně nikdo nemůže dostat na vyšší
level pro opravdové soutěže. Obecně si
myslím, že prostějovský oddíl je na tom
v rámci možností určitě dobře.“
yyMíváte podobné kempy i jinde?
„Skoro vůbec ne, protože po pravdě
nerad cestuji. Během života jsem se nacestoval tolik, že raději zůstávám v Oberstdorfu a jinam vyrazím jen občas. Na
soustředění do Prostějova se ale pokaždé se ženou těšíme, protože je spojené
s návštěvou jejích rodičů v Olomouci.
A oboje pro nás znamená velmi příjemnou záležitost. Potom se vždy znovu
vrátíme domů do Oberstdorfu, kde jsou
hory – a ty já miluji.“
yyKdyž vzpomínáte na svou závodní
kariéru, existuje jeden úspěch nebo
vrchol, kterého si nejvíc ceníte?
„Samozřejmě je krásné, když člověk získá
medaili z vrcholné akce, zvlášť na olympijských hrách. Ale nejvíc ze všeho jsem
si vždy cenil takového závodu, kde se
mi povedlo zajet obě jízdy – tedy krátký
program i volnou jízdu – zcela čistě. Což
se mi právě na olympiádě nepodařilo.
Z Albertville 1992 mám sice bronz, ale
na konci volné jsem spadl. Tudíž olympijské medaile si pochopitelně moc vážím, na druhou stranu se mi řada jiných
závodů vydařila po výkonnostní stránce
ještě lépe. Vždycky jsem chtěl v první
řadě překonat sám sebe. A věděl jsem,
že pokud zajedu čistě, tak skoro určitě
vyhraju.“ (úsměv)
yy Považujete si i faktu, že jste vešel
do krasobruslařských dějin díky své
slavné volné jízdě na hamletovské
téma i prvnímu čistě provedenému
čtvernému skoku na ZOH?
„Jsem rád, že si na mě lidi vzpomenou.
(směje se) Tohle by asi dělalo dobře každému. Na minulost však sám od sebe
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tolik nemyslím, pokud mi ji někdo nepřipomene. A to se po pravdě děje dost
často. (úsměv) Jinak žiju přítomností,
k minulosti se rozhodně nijak neupínám.
Vedle krasobruslařských tréninků hodně
chodím po horách, začal jsem se věnovat boulderingu. Takže sleduji Adama
Ondru a snažím se od něj něco pochytit.
(smích) Taky jezdím na kole, trávím čas
s rodinou. Co jsem dělal dřív během kariéry, bylo určitě krásné, klidně bych si to
dal znovu. Ale živit jde dál a já s ním.“
yy Jaké vlastně bylo vaše období
v profesionálním krasobruslení po
konci amatérské dráhy?
„Velice dlouhé a náročné. Skoro deset let
jsem pracoval i žil v Americe, kde jsme
dělali třeba sto padesát vystoupení za rok
v různých městech, někdy včetně přeletů
do Evropy a zase zpátky. Což znamenalo
být vlastně pořád na cestě, takový život
v kufru. (se smíchem) Ale bavilo mě to,
v takovém maximálním zápřahu jsem
vydržel jeden čtyřletý olympijský cyklus
po Albertville. Až potom jsem trochu
zvolnil, protože po další zimní olympiádě
1996 přešli na profi scénu noví vítězové
i medailisté z amatérského krasobruslení.
Promotéři logicky upřednostňují víc ty
čerstvé šampiony, tudíž práce mi ubylo.
Nicméně moje profesionální kariéra
dohromady trvala skutečně dlouho, poslední vystoupení jsem měl někdy v roce
2008 nebo 2009. Pak už jsem ježdění nechal, člověk to s ohledem na věk logicky
přestává fyzicky zvládat. Můj milovaný
sport mi však nechybí, neboť jsem pouze
přešel k dráze trenéra na plný úvazek.“
yy Dá se říct, že krasobruslení je váš
život? Nepomýšlel jste někdy na to
věnovat se profesně něčemu jinému?
„Ano, krasobruslení opravdu je skoro
celý můj život. A dělat pracovně něco
jiného? V Americe jsem vystudoval
ekonomickou školu v oboru finančního
poradenství, ale nikdy jsem se tomu zatím aktivně nevěnoval. Mám to v záloze,
kdyby se třeba něco stalo, že bych šel pracovat do banky. (usmívá se) Každopádně
mě trénování stále moc baví a nedokážu
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si teď představit sebe bez krasobruslení.
I když jsem během aktivní kariéry jezdil
a trénoval neuvěřitelně moc, pořád mě
to bavilo. A dodnes se na této vášni nic
nezměnilo. Vadilo mi kdysi dřív snad
jediné, když někteří papaláši určovali, jakých výsledků musím dosahovat a co za
medaile je odkud nutné přivézt. To jsem
fakt nemusel, neměl rád.“
yy Sledoval jste a sledujete průběžně
mezinárodní krasobruslařské dění?
„Prvních deset let po konci mezi amatéry ani moc ne, protože jsem neměl
tolik času. Až od ukončení profi dráhy
už zase ano. Dívám se na každé mistrovství světa či Evropy, na olympiádu i na
závody Grand Prix. Baví mě to, tak jako
mě to bavilo, když jsem byl ještě kluk
a obdivoval Igora Bobrina i jiná stará
esa. Teď můžu obdivovat pro změnu
nová esa. (smích) A musím přiznat, že
kromě krasobruslení se velice rád dívám taky na hokej a golf. To jsou moje
oblíbené sporty.“
yyPosunulo se krasobruslení od vaší
éry výrazně dopředu?

Eskáčko čeká souboj s posledním )3Ì7&Ì&3/,6
týmem ligy

„Samozřejmě ano, především po technické stránce. Například piruety jsou mnohem složitější, level 4 je normou. A pochopitelně skoky, mezi muži jsou čtveráky už
naprosto běžné a pět nebo šest nejlepších
chlapů je skáče všechny od rittbergera
přes toeloop, flip a lutz až po salchow. Taky
technika jednotlivých skoků se trochu
změnila, vývoj se logicky nedá zastavit.“
yy Co současná úroveň českého krasobruslení?
„Na to, že je Česko tak malá země, jsme
vždycky měli špičkové závodníky v různých kategoriích. Po mně v mužích přišel Tomáš Verner, pak Michal Březina.
Ve sportovních dvojicích byli vynikající
Radka Kovaříková a René Novotný,
ti všichni dokázali získávat medaile na
evropských a někdy i světových šampionátech. V tancích na ledě se teď slibně jeví sourozenci Taschlerovi, nějaké
nové talenty určitě zase vyrostou. I ve
zdejších skromnějších podmínkách
proti stovkám milionů Američanů,
Rusů nebo Asiatů. Už jen dostat se do
desítky na ME či MS já osobně považuji za úspěch.“
yy Prozradíte své další plány do
života?
„V podstatě pokračovat tím, co dělám teď. To znamená dál trénovat
i sledovat krasobruslení, být s rodinou, chodit po horách a zlepšovat
se v boulderingu, byť mně tohle
(ukazuje na břicho
se) táhB Y L I J SaM směje
E
U Trád
O H O čtu a zajímají
ne dolů. Taky
mě jazyky, umím čtyři a nedávno
jsem se začal učit japonsky. Celkově jsem určitě spokojený se svým
životem – čeho jsem dosáhl i čím
se zabývám teď. Vždy jsem se snažil
být pozitivním člověkem, nenechat
se srážet dolů špatnými věcmi a víc
vnímat to dobré na světě, snažit se sám
do něj dobro vnášet. Pozitivní přístup
k životu se tomu říká.“ (úsměv)

borskem. Nejspíš body stačit budou,
ale není to jistota, klidně se může stát,
že budeme o 14. místo hrát až do konce. Teď chceme jen tolik bodů, abychom se zachránili,“ říkal pak v neděli
odpoledne. Naštěstí pro eskáčko se
scénář s vítězným Ústím nad Labem
nekonal. I tak ale při špatné konstelaci
může ještě Ústí nad Labem Prostějov
teoreticky předběhnout.

PROSTĚJOV Zápas s posledním
celkem Fortuna:Národní ligy čeká
o nadcházejícím víkendu 1.SK Prostějov. Hanáci vyrazí do Prahy, kde se
utkají s Viktorií Žižkov, která dlouhodobě strádá na posledním místě
tabulky. V posledních zápasech se ale
tým z hlavního města přeci jen trochu
zvedá. Eskáčko je na tom v tabulce
mnohem lépe, totéž platí o bodech.
Utkání s posledními celky však mohou být ošemetnou záležitostí. Zda
se tak stane a Prostějov připustí překvapení, to zjistíme v neděli 8. května
od 10.15.
Smutný konec žižkovského fotbalu? Profesionálního nejspíše ano. Jeden z tradičních českých klubů má velké problémy.
Loni hrozilo, že nebude mít klub kde
hrát, dlouho se řešily záležitosti okolo žižkovského stadionu. Nakonec se vyřešily.
Ukázalo se však, že v tomto ročníku čeká
Žižkov úplně jiný problém, a to udržet

se ve 2. lize. Nyní se přitom zdá, že půjde
o problém nepřekonatelný. Žižkov je se
ziskem pouhých 13 bodů jasně poslední
a s velkým odstupem od zbytku pelotonu. Přitom jde o klub, který se dlouhodobě pohybuje ve druhé nejvyšší soutěži,
předtím v lize. Do České fotbalové ligy
v posledních 30 letech nakoukl pouze
na jedinou sezónu, a sice v ročníku
2015/2016.
Žižkovu se nedařilo už loni. Letos je
ale situace kritická, i když v posledních
zápasech se tým přeci jen trochu zvedl.
Sice ještě nedávno prohrál s Brnem
0:3 a proti Dukle Praha poměrem 1:3.
Nicméně naposledy tým remizoval
s Třincem a také s Chrudimí. Mužstvo
dokázalo, že se s konkurencí dovede
měřit. V obou případech se pro Žižkov
jednalo spíše o ztrátu, kdyby získal šest
bodů místo dvou, přiblížil by se zbytku
tabulky. Tak zůstává odstup propastný.
Nic na to nemění ani to, že v řadách Žižkova je jeden z nejlepších střelců soutěže.
Osmibrankový Augusto Alexi Batioja
je vysoko ve statistikách soutěže a o par-

JAN KOUDELKA

vs.
ník před zbytkem střelců Žižkova, když
všichni ostatní vstřelili maximálně dvě
branky. Žižkov má největší problém právě
se střílením branek. V tomto ohledu je na
tom mizerně, ostatně v posledních třech
zápasech dal jen čtyři góly. Ale zpět k hráčům. Kromě Batioji je opravdu hodně
vytěžovaný zejména Igor Súkenník, další
třicátník v žižkovské sestavě, a naopak
dvacetiletý mladík Šimon Gabriel. Krize
Žižkova je poznat i na množství brankářů protočených zde v aktuálním ročníku. Trio Halouska – Soukup – Švenger
přitom dostávalo dosud zhruba stejně
prostoru.
Prostějov se se Žižkovem potkal už na
podzim. Začátkem listopadu eskáčko
zvítězilo poměrem 1:0, o jedinou branku
Prostějova se postaral Filip Žák. (sob)
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PROSTĚJOV Pěkný fotbal, řadu šancí nebo aspoň náznaků. A ve druhé půli hra fakticky na jednu bránu. Pro příznivce Prostějova to proti
Táborsku byla vesměs dobrá podívaná. Pak ale přišel závěr utkání,
kdy z ojedinělé akce v nastavení rozhodl táborský Mesic. A bylo hotovo. Zatímco hra tedy nevypadala špatně, výsledek je vyloženě krutý. Svůj náhled na utkání, ale taky na hru eskáčka jako celek poskytl
záložník Vasil Kušej. Ten byl v utkání hodně vidět, obstaral několik
šancí a pološancí. Hlavně ale pěknou průnikovou nahrávkou vyslal
Bartolomea do brejku, ze kterého se zrodila jediná branka eskáčka.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

vizitka

pro Večerník

Michal SOBECKÝ

PETR BARNA

yy Jak byste zhodnotil zápas s Táborskem? Jak hru a jak výsledek?
„Zápas se těžce hodnotí. Přišli jsme
o body ke konci naší vinou, když se soupeř dostal v poločase podruhé či potřetí
na naši půlku, když se vůbec k ničemu
nedostal. Kontrolovali jsme hru, drtili
soupeře. Měli jsme menší pološance, nic
zásadního. Škoda že jsme to ztratili takto
v závěru. Ale v této fázi zápasu jsme měli
hrát na to, abychom udrželi minimálně
bod. Soupeř hrál celý zápas z bloku, jen
bránil. Hrál nehezký fotbal a já tohle moc
nemusím, když soupeř jen stojí na vápně
a kope na jednoho vysokého hráče – Tijaniho – dopředu. Hráli to dobře, umí to
a my na jejich hru nenašli recept.“
yyDruhá půle s Táborskem vypadala jako nejlepší druhý poločas eskáčka
na jaře. Máte stejný názor?
„To už jsem taky od někoho slyšel. Nevím, nedokážu posoudit. Úplně jsem to
ještě neviděl na videu. Za mě jsme odehráli dobrý zápas s Duklou a s Vlašimí.
Zápas s Vlašimí byl takový, kdy jsme se
většinu zápasu jen bránili. Ale dali jsme

✓ narodil se 9. března 1966 v Praze
✓ bývalý vynikající krasobruslař, v současnosti trenér
✓ s krasobruslením začal v deseti letech pod
vedením Františka Pechara
✓ namezinárodníledvstoupilroku1983,kdytakézískal
svéprvnístříbronamistrovstvírepublikymezimuži
✓ z MČSR má celkem šest medailí včetně čtyř zlatých
✓ zářil především na evropských šampionátech, z nichž přivezl jedno zlato
(1992), dvě stříbra (1990, 1991) a jeden bronz (1989)
✓ jeho nejcennějším úspěchem je třetí místo ze zimních olympijských her
1992 v Albertville
✓ na olympiádě 1988 v Calgary skončil třináctý, při mistrovstvích světa
vybojoval nejlépe čtvrté místo (1991), pátou pozici (1989) a dvě šesté
příčky (1990, 1992)
✓ v roce 1992 skončil mezi amatéry a pokračoval dalších deset let
na profesionální scéně v USA (Champions on Ice, ESPN Legends,
Miko Masters ad.)
✓ poté se s rodinou usadil v německém Oberstdorfu a od té doby až dosud
je vyhledávaným trenérem krasobruslení, převážně mládeže
✓ je ženatý, s manželkou Andreou má dceru Sofii
zajímavost: proslul svou volnou jízdou na hamletovské téma
a prvním čistě provedeným čtverným skokem na olympiádě

tři góly. Tentokrát jsme dali jen jeden
gól. Zápas jsme tlačili, ale podobný byl
i v Táborsku, kdy jsme ve druhé půlce
nepustili Táborsko za půlku. A jen jsme
hledali možnosti, jak dát gól a obehrávali je. Ale výstavba hry, tam bylo hodně chyb a věcí, co nebyly optimální. Ale
na pohled diváka asi dobré, to chápu.
Ale prohráli jsme. A když jsme prohráli, nemohlo to být z naší strany úplně
dobré.“
yy Jaká byla bezprostředně po zápase
v kabině atmosféra?
„Byli jsme nasraní. A zklamaní, že jsme
neuhráli ani bod. Když to tak řeknu, každý bod se počítá – pro nás, pro trenéry,
pro celý klub. Prohrát s Táborskem podruhé v sezóně, které hraje podle mě nejhorší fotbal ve druhé lize, je docela smutné. Na to, že máme takto fotbalový tým.
My hrajeme otevřený fotbal s kýmkoli,
s Brnem, Vlašimí. Dokážeme je porážet.
A pak přijede Táborsko, které de facto
hrát fotbal nechce a chce jen nakopávat
a bránit. A nedokážeme na ně najít recept.
Dvakrát! Nevím, jestli je to náš problém
v tom, že neumíme hrát do zavřené obrany. Nevím. Byli jsme naštvaní, viděl jsem
ty góly a… Chyba se stane. Bohužel se
nám stávají, ne v náš prospěch. Musíme se
z těch chyb ponaučit. A musíme se z toho
oklepat.“

yy V akci, kdy jste nahrál Bartolomeovi na gól, zvažoval jste i jiné možnosti?
„Abych pravdu řekl, ne že jsem si nevšiml,
ale prostě jsem zahlédl modrý dres. Že
tam nabíhá. Pak už jsem byl mezi třemi,
tak jsem si řekl, že už to jen propíchnu
a buď půjde někdo sám, nebo přijdeme
o míč. Byla to rychlá situace, prostě
jsem to jen poslal a najednou
tam Bárt běžel sám na
bránu a dal gól. Byl jsem
z toho rád, že nám
aspoň v první půlce
něco vyšlo. Soupeř
měl dobrý vstup
do zápasu, byl aktivní, měl hodně
brejků i šancí,
stoprocentních.
Bártič nás při nich
podržel. My byli takoví ne nekoncentrovaní, ale takoví mrtví,
hodně nám to nešlo,
byl mokrý trávník. První poločas byl takový divný. Gólem jsme se zvedli,
ale dáme gól na 1:1 a hned
vzápětí měl soupeř stoprocentní šanci. To jsme
řešili v kabině po zápase.
Škoda toho, že jsme to neotočili, protože za
druhou půlku bychom zaslouženě vyhráli.
Nebyla tam ale situace, kterou bychom
rozhodli, kromě mé a Koudyho střely. Neměli jsme vůbec stoprocentní šance. Když
si ale vezmu, že soupeř nic nedělal a jen stál
ve vápně, tak je to těžké.“
yy Vidíte určitý pozitivní posun na
hře eskáčka? Třeba oproti prvním zápasům na jaře, s Chrudimí či Třincem?

PODLE
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„Byli jsme po zápase nas…í“

Tentokrát by bylo adeptů víc. Třeba taky Vasil Kušej.
Nebo Michal Bárta. Nakonec se ale rozhodujeme právě
pro záložníka/útočníka Jana Koudelku. Jak proti Táborsku, tak později v zápase s Líšní patřil k nejaktivnějším
hráčům na hřišti. Produkoval střely, vytvářel šance,
byl u všeho podstatného. Celkově se mu velice
v zápasech dařilo. Kromě jedné věci: střílení
branek. Zejména s jihočeským celkem měl
opravdu velký kus smůly. Mnoho nechybělo
a jeden či dva góly klidně mohl vstřelit.

VASIL
KUŠEJ

8

MINIŠPÍL
ZNÁMKA

$|o7-|h࢙mझuov|࣒fo-v$࢙Ŋ
0ouvh;l0Ѵof;m|࣒৴h࣐rং;_Ѵ࣐7mo|ĺ0-_u࢙ࣂb
r-|ংbѴbh|࣒lm;fѴ;rझl;v1_|l;1_ĺo0-
ro7-Ѵbm-7v|-m7-u7mझhomĺ(-vbѴ;f0Ѵ;Ŋ
Ѵb1;u1_Ѵ-_u࢙Ѵ-]u;vbm࣒ķ|࢙ং;Ѵ-m1;ruo
vroѴ_u࢙ࣂ;ķ rংbrv-Ѵ vb -vbv|;m1bĺ ࣒Ѵ b ;Ѵho MUHAMED
-m1b ; 7u_࣐l roѴoࣂ-v;ĺ o7o0m࣒ h-Ѵb|mझ
TIJANI
hom r-h ro7-Ѵ m- 7u_࣐ v|u-m࣒ |-h࣐$bf-mbĺ
uovovohorov|-_uobѴrংb1;m|u;1_
- uoझ1_ķ  rumझ rৄѴb m-v|ং;ѴbѴ |ࣂh - |-h࣐
ruol࣒mbѴr;m-Ѵ|ĺ(o0orংझr-7;1_rѴ-|bѴoķ৴;
v࣐v|u࢙৴1;ru-b7;Ѵm࣒7oh࢙-Ѵbrং;70࣒_mo|ĺ

8

ZNÁMKA

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Î®VOR

SĚ®SUDY\

Nehezké momenty
v duelu s Táborskem
Prostějov (sob) – Pěkný fotbal,
dramatickou zápletku. Bohužel
však i několik momentů, které by
se ve fotbale objevovat neměly. I to
přinesl středeční duel s Táborskem.
Příkladů by se dalo najít více. Ve
31. minutě například Tijani srazil
míč, který posílal mimo hru Bárta
na místo, odkud se mělo vykopávat.
Deset minut nato dostal kapitán
hostů Navrátil žlutou kartu. Následně ale rozhodčího zcela ignoroval, nešel si pro ni. Druhá půle pak
nabídla zapískání od rozhodčího,
kdy ne zcela pochopitelně zastavil
akci Höniga, která mohla být akcí
gólovou. A v nastavení dostal ještě
trenér brankářů Táborska žlutou
kartu, když odmítal vydat míč na
rozehrávku. Jen v málokterém utkání
se „poštěstí“ mít tolik momentů,
které
zavání
nesportovním
chováním.

Brno jde zpìt do ligy,
lLzNRYSDG½
„Určitě. Je tam velký pokrok, hrajeme lepší fotbal, věříme si více na balónu. Začala
fungovat i ofenziva. Jsme silní doma. Venku nám to moc nejde, proti Jihlavě jsme
výkon s Duklou nepotvrdili. Máme hodně zraněných, takže to teď nebude úplně
lehké. Velký posun tam ale je, i když to za
mě nemá úplně hlavu a patu. Ale svým
způsobem fungujeme. I když to není stoprocentní.“

0

21042010464

PROSTĚJOV Jeho jméno zná drtivá
většina sportovních příznivců a určitě i spousta těch, kteří sport jinak
nesledují. Byť Petr Barna (na snímku)
ukončil aktivní vrcholovou kariéru
mezi amatéry již před třemi dekádami, na vynikajícího českého krasobruslaře prostě nelze zapomenout.
Ostatně na přelomu osmdesátých
a devadesátých let dvacátého století
doslova uchvátil celý svět jak svými
špičkovými výsledky včetně zlata
na mistrovství Evropy i bronzu na
olympijských hrách, tak především
technicky skvělými výkony, maximálně propracovanou choreografií
a úchvatným uměleckým projevem
na ledě. Večerník žijící legendu oblíbeného zimního odvětví vyzpovídal
v rámci tradičního soustředění oddílu
KRASO-bruslení Prostějov.
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Foto: Michal Sobecký

Prostějov (sob) – Už po dvacátém
šestém kole byly vyluštěny základní
otázky ročníku. Tedy který tým si
vyzkouší nejvyšší soutěž a který naopak půjde o patro níže. Zpět do ligy
jde Brno, které bylo dosud téměř suverénní. Jedním z mála týmů, který
jej dokázal porazit, byl Prostějov. Brňané nicméně střádají výhry jak na
běžícím páse a mají zdaleka nejlepší
ofenzivu. Naopak nejhůře dopadne
sezóna pro Viktorii Žižkov. Tradiční
český klub ztrácel body ve velkém
od začátku sezóny. V posledních
utkáních třikrát v řadě remizoval, ale
ani to nestačilo. Už nyní je jisté, že
prvním sestupujícím bude pražský
klub. Zda jej doplní Chrudim, Třinec, Ústí nad Labem, nebo někdo
jiný, se rozhodne v samém závěru
ročníku.

Pouze dvakrát se Táborsko
bÚKeP druK¨ SĮOe dostaOo
Qa SĮOku ProstÚMova %\O
z toKo QebezSeÌQ¼ breMk
aJ²O

MOMENT
ZÁPASU
$[NC LÊO  OKPWVC MF[å UG 6¾
DQTUMQ RQ VTXCNÆO VNCMW GUM¾éMC
RTQUCFKNQ DTGLMGO <F¾NQ UG FQ VÆ
FQD[ åG DWFG LGP QV¾\MQW éCUW
MF[2TQUV÷LQXXUVąGNÊFTWJQWDTCPMW
CDWFGJQVQXQ,GPåGVQUGPGUVCNQ
QHGP\KXPÊUPCJCFQO¾EÊEJX[\PÊXCNC
PCRT¾\FPQ2CMUGCNGMOÊéKFQUVCN
XG X¾RP÷ UVąÊFCLÊEÊ /GUKE # WVM¾PÊ
TQ\JQFN8GNMÆwV÷UVÊRTQ,KJQéGEJ[
OK\ÆTKGRTQ*CP¾M[

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBECKÝ

Hra se lepší
Zajímavou změnou prošlo během jara
eskáčko. Zprvu, s výjimkou zápasu
s Brnem, hrálo víceméně nezáživný
fotbal. Tým neměl moc šancí, nestřílel
branky. Měl mizerné druhé poločasy.
A hlavně nesbíral body. Měsíc se
s měsícem sešel a situace je jiná. Najednou eskáčko dokáže hrát zajímavý,
koukatelný fotbal. Tým má řadu šancí,
sem tam i promění. Dokonce i ty druhé
poločasy vypadají mnohem lépe. Zdá
se, jako by se mužstvo dokázalo do
druhé půle dostat ve formě, hlavně pak
klidné a jisté. Nicméně jedna bolístka
zůstává. A to jsou právě chybějící
body. V uplynulém týdnu přišel tým
o dalších šest. I když je tedy Prostějov
zachráněný (aktuálně by musel zbylé tři zápasy prohrát a předposlední
Ústí naopak získat všech devět bodů),
měl by tým na získávání bodů řádně
zapracovat. Na efektivitě, koncovce,
důrazu. I dalších věcech. S koncem
sezóny totiž tým nekončí. Sebevědomí
a produktivitu bude potřebovat i poté.
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PROSTĚJOVSKO A jedeme dál! Pandemie koronaviru tentokrát nezastavila běh soutěží a podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022
byla nejenže úspěšně dohrána, asvojí jarní částí pokračuje zvesela dál.
Vypadá to tak, že by se po dvou nekompletních sezónách mohlo konečně zadařit mít tabulky tak, jak se sluší patří.
O to větší potěšení nyní máme z toho, že vám už od konce podzimní
části přinášíme seriál FOTBAL EXTRA. A pozor, dnes už slavíme druhé
malé jubileum. V ohlédnutí se díváme 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 už několikrát 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 chvostu 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 zprvu prostor skupina „B“ Moravskoslezské divize žen, jejíž
jarní část odstartovala i s Mostkovicemi a Protivanovem. Na fotbalistky
1.SK Prostějov došlo v předminulém vydání a v předchozím čísle jsme
uzavřeli seniorské soutěže skupinou „A“ III. třídy pod hlavičkou OFS
Prostějov. Dnes se vrháme na mládežnické pole, když prostor dostává
potěr prostějovského eskáčka. Ani tentokrát nechybí tabulky, statistiky, redakční komentář či exkluzivní rozhovor. Příště budeme zjišťovat,
jak jsou na tom regionální naděje od krajů a níž.
Takže usaďte se, udělejte si kávičku a ponořte se s námi do světa
fotbalu!

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Jan FREHAR
-DNVL]DWÉPYHGRXPO½GHzQLFNÅFHON\3URVWÈMRYD"
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Do příštího roku s novinkou!
Eskáčko doplní mužstvo mladších žaček
Od sezóny 2022/23 se mládež Prostějova rozroste o jeden nový celek.
K chlapeckým celkům po ročníku se
nově připojí i družstvo dívek, které
by mělo nově vzniknout v kategorii mladších žáků. Vedení fotbalové
asociace na mládežnická mužstva
žen tlačí pro status SpSM (sportovní
středisko mládeže) a klub potřebuje
ženskou mládež i kvůli svému novému klubu žen, které budou bojovat o
možnost baráže a následného postupu se Zlínem.
„Za pomoci Davida Pekaře se nám podařilo oslovit holky, které ve fotbale působí.
Nyní funguje stylem, že se každý týden
trénuje. Početně nám nejlépe vychází mužstvo mladších žaček, kde to do

(16$#.':64#t&ª.
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příštího ročníku vypadá velmi nadějně,“
prozradil šéftrenér mládeže Prostějova
Matěj Vybíhal.
Kterou soutěž by mohly dívky hrát, zatím ale zůstává otázkou. Samostatnou
totiž hrají celky, které mají mladší i starší
žačky. Kvůli statusu sportovního střediska mládeže i vzestupu ženského fotbalu
se však nově nerozroste nový celek jen v
Prostějově a bude se tak pravděpodobně
řešit případná reorganizace. „Je možné,
že se situace nějakým způsobem změní
a budou hrát pouze holky pod záštitou
Moravy proti sobě, umím si ale představit i variantu, že by holky hrály nějakou
soutěž proti klukům. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, bližší informace k tomu
zatím opravdu nemám,“ dodal Vybíhal.

/N¾FGåGUM¾éMCWF¾X¾

XTGIKQPWUO÷T
Největší fotbalové naděje se soustředí
v klubu 1.SK Prostějov, kde bojují o svou
budoucnost a snaží se proniknout i do
světa velkého fotbalu. Jako příklad by
si hráči mohli vzít Davida Píchala či
Michala Zapletala, kteří to dotáhli až
k profi smlouvě. V posledních letech se
ale přísun z mládeže poněkud zasekl.
Jednou z mála výjimek je nyní brankář
Ondřej Mikeš, který si pomalu, ale jistě
říká o posun nahoru. Zajímavá jména
ale nechybí ani na jiných postech.
Problémem pro ještě lepší výkony
a možný přesun nahoru je rozhodně
absence nejvyšší dorostenecké soutěže
v Prostějově. U žáků toto privilegium
ještě nejlepší klub v regionu má, ale
pak odchází ti nejšikovnější povětši-

nou hrát jinam, aby i nadále pokračovali na nejvyšší úrovni.
Dostat se do nejvyšší soutěže se Prostějovu nedaří ani z pohledu výsledků. Žádná
z dorosteneckých kategorií nepropadá,
ale u všech to stačí jen na klidný střed ta-

.20(17´
bulky, kde je náskok na slabší kluby, ale
velká ztráta na kluby nejlepší. Hráči ale
kvalitu rozhodně mají. O tom se během
každé přestávky, kterou zaplní přátelské
duely, často přesvědčují i celky hrající
krajské soutěže, proti kterým se mužstvům pravidelně daří. A neztratí se ani
mladší dorostenci.
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Foto: Jan Frehar
Velmi důležité tak bude, aby se po
odchodu z Prostějova hráči uchytili
a pokračovali v nastoleném trendu.
Poslední roky totiž přísun do mateřských klubů či výpomoc v regionálních
klubech příliš nefunguje. Nikde není
psáno, že hráč musí okamžitě naskočit
do nejvyšší možné soutěže. Pro kariérní růst může být často lepší přesun
do nižších pater a postupně si o svou
šanci říct. Pro takový příklad nemusíme chodit daleko, každý fotbalový fanoušek z regionu si jistě vybaví příběh
Lubomíra Machynka.
V žákovských kategorií je situace o něco
jiná než právě v dorostu. Zde se totiž
kluci potkávají s moravskou elitou
v nejvyšších soutěžích. Na nejlepší celky,

mezi které patří Sigma Olomouc, Baník
Ostrava či Zbrojovka Brno, to ale zatím
nestačí. Nejblíže velkému úspěchu byla
letos „patnáctka“, ale i jí bohužel první šestka a nástavba s těmi nejlepšími
o chlup utekla.
Přesto ale tyto zápasy žáky velmi posouvají a nikde nepatří za nějaké otloukánky. Jediným celkem, který zatím
trochu ztrácí, je kategorie U12, které se
zatím stále nedaří zvyknout si po přechodu z přípravky. Do příštího ročníku
navíc prosakují informace, že budou
mít v klubu problém tuto kategorii početně zvládnout. Velkou novinkou by
do příští sezóny mohlo být mládežnické
družstvo žen, které se snaží v Prostějově
vytvořit.

Z řady průměrných výsledků a středu tabulky
NIKDO NEVYBOČUJE
Šedá myš většiny soutěží. Přesně takto by se dal označit fotbalový klub prostějovského eskáčka v rámci mládežnických kategorií
v rámci nejvyšších žákovských soutěží a druhých nejvyšších soutěží v dorostu. Žádná z kategorií z této řady pak ani nijak kategoricky
nevybočuje, že by hrála o nejvyšší příčky, ani že by to znamenalo
úplný propadák. Nejblíže úspěchu byla letos kategorie U15, která
do poslední chvíle bojovala o lepší polovinu nadstavby. Nejhůře na
tom naopak zatím je nejmladší kategorie U12, která se stále nedokázala sžít s žákovskou soutěží.

DOROST

ní posun oproti podzimu, bohužel to ani
jednomu příliš nevyšlo výsledkově na
začátku jara. Nyní se to už ale postupně zvedlo i výsledkově a věřím, že na to
kluci budou navazovat i v dalším průběhu letošní sezóny,“ prozradil šéftrenér
a kouč U19 Matěj Vybíhal.
Kategorie U18 a U16 nastupují o soutěž
níže v Moravskoslezské divizi a doplňují
se společně se svými o rok staršími kolegy. Zde se drží osmnáctka na šesté příčce
a bojuje o body v horní polovině tabulky, která je bodově odskočená. Velmi
podobné je to i u šestnáctky, ta je zatím
na místě osmém s velmi podobnou bodovou bilancí.

Mladší i starší dorostenci dojezdového
ročníku nastupují v Moravskoslezské
lize, kde jsou na tom zatím zcela totožně,
se stejnou bilancí obsazují v šestnáctičlenné tabulce desátou příčku. Oba celky
by navíc mohly pomýšlet spíše na vylepšení postavení, protože ve středu tabulky
tak velké bodové rozestupy nejsou, zatímco u nižších příček už tam určitá ztráta je. Do konce ročníku ale ještě zbývá
sedm kol, takže bodů je ve hře stále dost.
I herní posun je na obou kategoriích znát
a někteří ze základních pilířů sestavy
l&,
už nakukují i do A mužstva, což se také
ukazuje velmi slibně do budoucna. Své
zkušenosti už tak hráči mohou předávat
i svým vrstevníkům. „Na obou těchto Žákovské kategorie nastupují na rozdíl
dorosteneckých mužstvech je vidět her- od dorostenců v nejvyšší soutěži, a i zde

se jedná v drtivě většině kategorií o klidný střed tabulky. Jediným celkem, který
to trošku nabourává, je nejmladší žákovský celek. Tomu se zatím stále příliš
nepodařilo navyknout si na soutěž po
přesunu z přípravky a s deseti body je ve
spodní části tabulky.
Nejblíže úspěchu v podobě nadstavbové části s těmi nejlepšími celky byla kategorie U15, která se o místa na pátém
a šestém místě prala až do posledních
kol. Nakonec jí však v posledních zápasech zlomila vaz porážka na domácí
půdě se Slováckem, po níž bylo jasno, že
eskáčko zůstane ve slabší skupině, kde se
nyní snaží potvrdit vydařenou sezónu.
„Mrzelo nás to hodně. Obzvláště proti
Slovácku to byl pro nás nešťastný zápas,
kdy jsme měli více ze hry, ale srazily nás
dvě naše hrubky, takže jsme utkání zbytečně ztratili. I tak ale kluci zaslouží velký
kredit za to, jak se po celou část prezentovali,“ prozradil kouč Aleš Rus.
O rok mladší hráči pak předváděli také
velmi dobré výkony, ale těm dle trenérů chybí jedna důležitá věc, která jde
jen těžko dohnat jen tréninkem oproti
věhlasnějším klubům Sigmy, Baníku či
Zbrojovky. Tou jsou fyzické predispozice, na něž mužstvo nejednou doplatilo,

ale osmé místo v této konkurenci se dá
brát jednoznačně také pozitivně.
Mladší žáci nastupují ve svých soutěžích
pro střediska sportovní mládeže. U13
se drží ve středu tabulky, kde má i velmi
vyrovnanou bilanci. Zde se žádný posun
jedním či druhým směrem příliš očekávat nedá. Větší problémy jsou u nejmladších žáků, kteří se stále sžívají s větším
fotbalem po návratu z přípravky. Na
jejich stejně staré soky to zatím nestačí.
Postupně je vidět herní progres, ale body
nadále schází. S deseti body to tak stačí
až na třinácté místo. A bude třeba zabrat!

PØÍPRAVKY
Nejmladší členové prostějovského klubu nastupují v rámci krajských i okresních soutěží rozdělení podle ročníku
a hrají turnajovým formátem každý
s každým co čtrnáct dnů na jiném místě.
Starší se už postupně připravují na přesun do mladších žáků a na větší hřiště
v krajské soutěži. Mladší kategorie pak
bojují o svou budoucnost proti regionálním celkům v soutěži pod záštitou OFS.
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Sezóna jako na houpačce. Přesně takovou v letošním roce zažívá jeden z největších současných talentů mládeže Prostějova Adam Klimeš (na snímku). Tvořivý
záložník vynechal téměř celou podzimní
část v důsledku zranění, během zimní
přípravy se však vrátil do původní formy.
Kromě vůdcovské role v mužstvu juniorky pravidelně trénuje s A mužstvem, kde
se také objevuje v zápasové nominaci. Na
první minuty zatím čeká, ale dá se předpokládat, že se jich ještě během letošní
sezóny dočká.
yy Jak jste zatím spokojen s letošní sezónou?
„Když bych to vzal od podzimní části,
tak z týmového pohledu jsme chtěli hrát
v klidném středu tabulky a minimalizovat
problémy, což se nám podařilo. Myslím, že
po herní stránce jsme možná mohli dopadnout ještě lépe. Pokud to ale vezmu ze svého
osobního hlediska, tak pro mě to byl půlrok
téměř v roli diváka, protože jsem se hned
ve druhém utkání se Zlínem zranil a kluky
jsem tam mohl jen podporovat.“ (hořce se
pousměje)

yyCo jste řešil za problémy a podařilo se
dát stoprocentně dohromady?
„Urval jsem si sval ve stehnu a měl jsem s tím
zhruba tři měsíce problémy, takže už jsem
do podzimu naskočit nestihl. Musím zaklepat, od zimní přípravy mě zatím nic netrápí,
všechno je v pohodě. Snad to tak i zůstane.“
yy Start do jara, týkající se devatenáctky,
nebyl výsledkově zcela ideální. Pak ale
přišla série tří výher. Co způsobilo takové dvě vlny?
„Začátek nám výsledkově opravdu nevyšel.
Měli jsme tam smolnou prohru na Baníku,
kterou jsme si nezasloužili, po ní přišly ještě další dvě, kde nám to příliš nevyšlo. Pak
jsme se ale chytili a poslední tři kola jsme
zvládli za devět bodů (rozhovor vznikal před
uplynulým víkendem – pozn.red.). Doufám,
že se nám tak jarní část zlomila k tomu lepšímu a už u toho zůstaneme.“
yy Kromě dorostu se také připravujete
s A mužstvem a chodíte pravidelně na
lavičku. Jaká to je pro vás škola?
„Jsem za to opravdu rád. Už od zimní přípravy se tak chystám jak s devatenáctkou,
tak s A mužstvem, kde chodím i na lavič-

ku, ale zatím jsem si ještě první minuty
nepřipsal. Pevně ale věřím, že šance přijde.
Hlavně je to pro mě opravdu škola a zážitek
být s takovými hráči. Všechno je to daleko rychlejší, náročnější, rozhodně tam
vidím velký posun.“
yy Dá se to všechno stíhat v pohodě i se školou a běžným životem?
„Jednoduché to není, někdy se kvůli
dopoledním tréninkům musím ze
školy omlouvat, ale tam mi vychází vstříc, jak jen mohou, zaslouží
si velké poděkování, protože jinak
bych se fotbalu nevěnoval až tolik.
Náročné je to pak i o víkendech, kdy
jsem většinou oba dny pryč. Teď jsem si
po delším čase užil i více času doma během Velikonoc.“
yy Nyní dohráváte poslední sezónu
v dorostu. Už máte jasno, kam povedou
vaše další fotbalové kroky?
„Zatím jsem o tom upřímně vůbec nepřemýšlel a spíše se soustředím na to, abych
Foto: archiv A. Klimeše
pomohl jak devatenáctce, tak i mužům k co
nejlepším výsledkům. Žádné nabídky za- ke konci sezóny. Řešit další angažmá budu
tím na stole nejsou a budeme to řešit asi až rozhodně i s pomocí klubu.“
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
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Gesto trenéra Mostkovic: „Soupeřkám k bodu gratuluji“

PROTIVANOV Derby má vždy svůj specifický náboj a platí
to i v ženském fotbale. V 10. kole Moravskoslezské divize žen
cestovala ve skupině„B“ mostkovická děvčata na Drahanskou
vrchovinu. Jejich hostitel z Protivanova se uplynulou sobotu
po poledni nenechal svázat postavením v tabulce a v prvním poločase si vypracoval dvoubrankový náskok. Hodně
smolná penalta však ve druhé půli vrátila Mostkovice zpět
do zápasu a zanedlouho bylo vyrovnáno. V samém závěru se
mohly domácí hráčky přece jen radovat z tříbodového zisku,
brankářka Mostkovic však byla proti.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš KALÁB
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Karty byly jasně rozdány. Z Mostkovic přijel papírový favorit, vždyť za
uplynulých devět kol nezískaly hráčky Protivanova ani bod. Mostkovice
zato nasbíraly deset bodů za dvě výhry
a čtyři remízy. Oba celky se na podzim
potkaly hned v prvním kole, v „Mostkách“ byly v září úspěšnější domácí fotbalistky, které braly body za nejtěsnější
výhru 1:0, když jedinou branku zápasu
vstřelila Barbora Karafiátová.

9ÙYRM]½SDVX
Od prvních minut byly na míči více
hostující hráčky, domácí se na polovinu Mostkovic příliš nedostávaly.
Vyložené šance nebyly k vidění ani na
jedné straně, proto první branka padla
z nenápadné situace. Umístěná střela
ze střední vzdálenosti k tyči poslala
domácí Protivanov do vedení. Mostkovice si pak koledovaly o druhou
pohromu při nedorozumění v defenzivě, což je dostatečně nepoučilo, další
individuální chyba už skončila druhou
brankou v jejich síti. Domácí tak šly do
kabin s dvoubrankovým náskokem,
který se snažily po přestávce držet co

nejdéle. S přibývajícím časem totiž
začala být herní a fyzická převaha
Mostkovic stále zřetelnější. Favoritky dostala do zápasu nešťastná ruka
domácí hráčky ve zdi, po níž sudí odpískal pokutový kop. Po nedůrazném
zákroku domácí gólmanky padla vyrovnávací branka. Domácí houževnatě
bránily aspoň bod, což se jim nakonec
podařilo.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Domácí brankářka Tempírová měla
v úvodní pasáži plné ruce práce s přesnou střelou, kterou musela vyboxovat
na roh. Po něm šlo zakončení mimo
její branku. Po čtvrthodině hry využily domácí výhodu vhazování, míč
si vzala Frömmlová a přesnou střelou
otevřela skóre utkání – 1:0. Na druhé
straně se pokus Horákové nevešel
mezi tři tyče, Kraváková už překonala
Tempírovou, kterou však spolehlivě
zastoupila obrana. Na opačné straně
se Ptáčníková vydala daleko z branky,
míč poněkud akrobatickou hrou na
zemi dostala do bezpečí. Před přestávkou se jí ovšem další výlet z branky nevyplatil a Průchová došla s míčem na
kopačce až do branky – 2:0.
První příležitost po změně stran měla
Lucie Šimková, Tempírová míč z její
kopačky vyrazila. Po čtvrthodině
kopaly mostkovické fotbalistky volný kop, dvoučlenná zeď hrála rukou
a sudí ukázal na penaltový puntík.
Tichá se nemýlila a kontaktní branka byla na světě – 2:1. Hostující
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PROTIVANOV Každé sportovní
gesto si zaslouží patřičnou pozornost.
Uplynulou sobotu je předvedla brankářka Mostkovic Hana Ptáčníková
(na snímku), která přes samozřejmou
snahu o vítězství onen první bod Protivanovu v soutěži po zápase přála.
Sama se do historie utkání zapsala ve
dvou případech, když se podepsala
na druhé brance domácích, v závěru
však vychytala cenný bod. Jaké bylo
podle ní toto divizní derby?

Tomáš KALÁB

ƔƔ Pro brankáře není jednoduché
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hráčky vycítily příležitost a vytvořily si
potřebný tlak, při němž Tempírová neudržela balón, který za její záda umístila Lucie Šimková – 2:2. Domácí hrozily ze standardních situací, Mikulovou
ale z přímého kopu nejprve vychytala
Ptáčníková, druhý pokus se mezi tři
tyče nevešel. Pěknou individuální
akci předvedla Hubáčková, zakončení
z pravé strany rozvlnilo jen boční síť.
Tichá na druhé straně z přímého kopu
trefila břevno domácí svatyně, dorážka
šla nad branku. V samém závěru po
rohovém kopu domácích Přikrylová
prudkou střelou trefila Ptáčníkovou
na brankové čáře, ta zákrok ustála, takže skóre se už neměnilo.
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níka víc než ztráta dvoubrankového
vedení, bylo zranění stabilní hráčky
základní sestavy Nikoly Ptáčníkové,
která nastupuje v záloze. Podle všeho
šlo o zranění kolene, což umí vystavit
stopku do konce sezóny. Při nepříliš
širokém kádru týmu na této úrovni jde
jistě o vážnou komplikaci.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ

čelit ojedinělým střelám, podepsalo
se to na výsledku o poločase?
„Ze začátku utkání jsme soupeřky tlačily, ale opět se ukázalo, že kdo nedá gól,
dostane. První gól nás docela položil,
navíc přišel ještě druhý. Pak jsme se ale
v poločase semkly a řekly jsme si, že tady
prostě musíme vyhrát. Konečná remíza
je asi spravedlivá.“
ƔƔ V průběhu prvního poločasu jste
se dvakrát vydala na výlet z branky se
střídavými úspěchy...
„Bylo to takové divoké, občas to vyjde,
občas ne, to je život. Ve druhém případě
jsem vyběhla, špatně jsem se rozhodla,
že po soupeřce jdu, míč se bohužel od-

razil od naší hráčky a ona pak šla sama
na bránu.“
ƔƔ Vynahradila jste si to ale v závěru
utkání, jak blízko byl Protivanov vítězné brance?
„Popravdě jsem si v tom okamžiku už
myslela, že mám snad zlomený krk,
navíc ještě spolu s vyraženým dechem.
(úsměv) Se štěstím jsem to chytila, takže
remíza dobrá.“
ƔƔ Přestože jste měly po celý zápas
víc ze hry?
„Jelikož šlo o derby, soupeřky jsou na
nás více nahecované. A myslím si, že
holky si ten jeden bod taky zaslouží.
Samozřejmě že jsme mohly vyhrát, ale
na druhou stranu, jak jsme si říkali, taky
prohrát, takže remíza 2:2 je v tomto zápase ideální.“

Na divizní ženský fotbal si našli v odlehlém koutku okresu cestu nejen diváci tak či onak spříznění s aktérkami
utkání. Zpočátku poklidná atmosféra
gradovala v závěrečných fázích zápasu, kdy se do slovní rozepře ohledně
sporného zákroku dostali i oba trenéři.
2VREQRVWXWN½QÉ
Motivace byla znát i na jejich svěřenkyních, takže derby mělo správný náboj
,GFPC\GwCPEÊ/QUVMQXKERąGFFQO¾EÊDTCPMQW
(QVQ6QO¾w-CN¾D
Jít za stavu 0:2 na penaltu vyžaduje a napětí až do úplného konce.
dobré nervy a chladnou hlavu, protože jde o jedinečnou příležitost dostat
3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
svůj tým zpět do zápasu. Tuto situaci
výborně zvládla Tereza Tichá, která
%URQLVODY37¤1©.6.3URWLYDQRY
,YR.5283$7-6RNRO0RVWNRYLFH
nedala domácí brankářce žádnou šan- „První poločas vyzněl z naší strany daleko lépe, chtěli jsme hrát „Zápas se skládal ze dvou rozdílných poločasů. V tom prvním si
ci. Její branka pak za pět minut vyústila na brejky, to se nám vyplatilo a vypracovali jsme si dvoubrankový nemyslím, že jsme měli prohrávat 0:2, minimálně jeden gól jsme
náskok. Po změně stran holky přestaly hrát a docházela jim fyzická soupeřkám darovali. To se stává, je to kolektivní sport. Ve druhém
k vyrovnání a dělbě bodů.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Co mrzelo domácího trenéra Ptáč-

kondice. Pro nás byla zlomová situace při nešťastné ruce, z níž rezultovala penalta. To soupeřky nastartovalo a naše holky se začaly bát
o výsledek. Byly už zatáhnuté na své polovině, i když v závěru Kája
Přikrylová ještě mohla strhnout vítězství na naši stranu. Kdyby šel
míč kousek do strany, brankářka by na něj nedosáhla. Holky samozřejmě chtěly vyhrát, ale za bod z derby musíme být rádi.“

poločase jsme Protivanov přejeli. Z pěti čistých šancí se zrodily dva
góly. Holky to neměly jednoduché ‚kousnout‘ se na druhý poločas,
zabrat. Předvedly bojovnost, srdíčko, nic nepodcenily, nevypustily žádný souboj. Za druhý poločas jsem na ně pyšný. Soupeřkám
gratuluji k bodovému zisku. Byly tady nějaké emoce, ale ty k tomu
patří.“

TJ Sokol Mostkovice
2:2
10. kolo Moravskoslezské divize žen, skupina „B“

SK Protivanov

Štefková

Mikulová

Vlková

Šimeková

Bronisav
PTÁČNÍK
Kostíková

Ivo
KROUPA
Frömmlová

Kejíková

Kraváková

Horáková

Vaverková

Tempírová

Ptáčníková

Schwarzová
N. Ptáčníková

E. Ptáčníková

L. Šimková

Přikrylová

Rohové kopy:

5
3

Střely mimo branku:
Žluté karty: -

Hubáčková

Smyčková

Branky: 17. Frömmlová, 41. Průchová
Střely na branku:

Tichá

Průchová

PROTIVANOV

2

2 : 2

MOSTKOVICE

Holubová

Branky: 57. Tichá z penalty, 62. L. Šimková

( 2 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Procházka – Jurníček, Marek

Diváků: 87 Rohové kopy:

8
5

Střely mimo branku:
Žluté karty: -

9
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FOTBAL
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I.A třída skupina A

domácí dokázali po hodině hry smazat. V závěrečných minutách přežili svěřenci kouče Ullmanna velkou
šanci domácích a naopak sami z poslední akci rozhodli o důležitých třech bodech.

naštěstí se to pak trochu uklidnilo, ale už po
prvním poločase bylo jasné, že dnes na hřišti
není co řešit,“ doplnil trenér.
Ve druhém domácí přidali další dvě branky
a o korekci se na konci utkání postaral Šup.
I když výsledek vypadá hrozivě, mohlo to být
ještě horší. „Když to vezmu na opravdu vyložené šance, tak to mohlo být i deset. Zápas
na jednu bránu a soupeř jednoznačně lepší,
můžeme mu akorát pogratulovat a doufat,
že se alespoň částečně dá někdo dohromady.
Zatím ale víme, že na příští týden máme ještě
o dva hráče méně, takže moc růžové vyhlídky
nejsou,“ dodal Trnečka.
Příští sobotu navíc Kralice čeká Medlov, který se pohybuje ve vrchních patrech tabulky.
Utkání je na programu v sobotu od 16.30
v Kralicích.
(jaf)

6:1
(4:0)
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FC Kralice na Hané

Branky: 9., 18. a 25. Šmirják, 24. Král, 54.
Kopecký, 71. Kožuch – 83. Šup. Rozhodčí:
Jurčák – Machala, Štěpán. Žluté karty: 31.
Studený (K). Diváků: 268.
Sestava Kralic: Peka – Němčík, Jurtík, Hlačík, Kobylík – Studený, Novotný – Baran, Cibulka, Šup – Dostál. Trenér: Karel Trnečka.

-TCNKEGUKXGUVąGFW

-QPKEGTQ\JQFNCXRQUNGFPÊOKPWV÷QXÚJąG FQXG\N[\.KVQXNGDQF
Náročný duel čekal v sobotu odpoledne lídra
I.A třídy skupiny A. „Před zápase jsem kluky
upozorňoval, že nás nečeká nic jednoduchého, protože soupeř má svém středu dva bývalé
ligové fotbalisty Tomáše Kazára a Michala Vyskočila, kde jsou kolem nich mladí a draví hráči,“
poznamenal Petr Ullmann.
Vstup do zápasu vyšel Konici skvěle a v sedmé
minutě šla po penaltě za ruku díky Jaromíru
Krásovi do vedení. „Prakticky ale hned po první
brance bylo vyrovnáno, když jsme soupeři darovali branku po naší chybné malé domů. Byl
to takový hektický start z obou stran. V dalších
minutách jsme byli o něco lepší herně a kombinačně a soupeř spíše zalezl a čekal na rychlé
brejky, které měl nebezpečné,“ doplnil k první
dvacetiminutovce kouč.
V třiadvacáté minutě se krásnou akcí blýsknul
Michal Škrabal, který obelstil čtyři protihráče a

zavěsil pod víko. Konice měla i další šance, které
však nedokázala protavit v další branku.
„Ve druhém poločase soupeř přidal, protože
musel dohánět a hnal ho početný zástup fanoušků. Po hodině hry bylo srovnáno, kdy jsme
špatně pokryli standardní situaci a nechali jsme
soupeře hlavičkovat samotného,“ přidal k průběhu druhé půle Ullmann.
Závěr byl z obou stran hektický a hrálo se nahoru dolů jakoby ani jeden z týmů nechtěl dojít
až do penalt. Soupeř spálil velkou šanci a přišla
poslední šance ze standardky, kdy byla velká
shrumáž ve vápně a míč se dostal až k Martinovi Neoralovi, který ho dokázal poslat do sítě.
Tam byla obrovská euforie a krátce po rozehrání sudí ukončil zápas. Pro nás nesmírně cenné a
vydřené body, protože to byl opravdu těžký zápas s velmi dobrým soupeřem. Kluci to odmakali a dřeli, jak jen mohli a za to jim patří kredit.

Obrovská spokojenost do kabiny a po zápase
jsme oslavili i moje čtyřicátiny, takže to mi kluci
nadělili nejlepší dárek,“ dodal spokojený kouč.
Další duel čeká Konici v neděli od 16.30, kdy se
v domácím prostředí střetne s Lesnicí. (jaf)

2:3
(1:2)
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Sokol Konice

Branky: 8. Kazár, 60. Toman – 7. J. Krása z penalty, 23. Škrabal, 90+3. Neoral. Rozhodčí:
Pekárek – Perutka, Sedláček. Žluté karty: 33.
Vyskočil, 59. Kazár, 65. Hrbáček – 65. Vyroubal, 70. Holub, 80. Jašíček. Diváků: 213.
Sestava Konice: Vičar – F. Bílý (74. M. Bílý),
Neoral, Drešr, R. Krása – Vyroubal (74. Knoll),
Kořenovský(68.Jašíček),Škrabal,Pospíšil–J.Krása,Kamenný(68.Holub).Trenér: PetrUllmann.

PROSTĚJOVSKO Hned čtyři zajímavé zápasy sehráli zástupci
I.B třída skupina B
Prostějovska v I.B třídě skupině B. Bylo se na co dívat a urodilo se
i jedno překvapení. Beznadějně poslední Jesenec-Dzbel totiž naplno bodoval s Haňovicemi. Výborně se pak dařilo i Mostkovicím, které překvapily druhý tým tabulky Hněvotín.
Naopak pro Hanou a Smržice dopadly zápasy bídně. Haná tak dávno není v tabulce ani první, ani druhá. Smržice se
také sunou tabulkou níže a začínají mít problém.

Haná znovu prohrála, stejně tak Smržice.
Mostkovice překvapily favorita, Jesenec slaví
0:0
(0:0)
pk 4:5
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TJ Sokol
Mostkovice

Branky: - Rozhodčí: Vít – Ondráček,
Zemánek. Žluté karty: 80. Svoboda. Diváci:
75.
Sestava Mostkovic: Zapletal – Š. Karafiát
(73. Svoboda), Milar, Drábek, Kazda – Lacika
(73. Běhal), Jančík, M. Petr, P. Entner – Foret,
Šlambor. Hrající trenér: Ondřej Milar.
Hodnocení hrajícího trenéra Mostkovic
Ondřeje Milara:
„Jeli jsme k týmu, který je na druhé příčce,
takže určitý respekt tam byl. Věřím ale, že
ne strach. Soupeř vstoupil do utkání lépe,

v prvních dvaceti či pětadvaceti minutách
si vypracoval několik šancí. Ale kromě
jediné, která by se dala označit za stoprocentní, kdy hráč šel sám na brankáře, jsme
ty zbylé situace dokázali dostoupit a blokovat. Pozice nebyla úplně jednoduchá.
Proto si myslím, že jsme v poločase udrželi
bezgólový stav. Byly tam pasáže, kdy jsme
se do příležitostí dostávali my, drželi jsme
míč na soupeřově polovině a kombinovali. Celkově si ale myslím, že držení míče a
počet šancí měl soupeř více. Ve druhém
poločase to třicet minut bylo vyrovnané
utkání. Posledních patnáct minut, možná
to bylo trochu prostřídáním, jsme se dostali do závěrečného tlaku – pod tlak soupeře. Měli několik standardních situací a

rohových kopů. My to udrželi, nějak jsme
to přečkali. Paradoxně jsme se v poslední
minutě zápasu po chybě brankáře dostali
do situace, kdy mu útočník vypíchl míč a
chyběl kousek. V poslední minutě jsme
tedy mohli vyhrát. Nicméně si myslím,
že trochu víc si zasloužili vyhrát domácí.
Penalty, to je loterie. My jich proměnili
všech pět, soupeř jednu nedal, míč chytil
brankář. Díky tomu máme druhý bod. Pro
nás to je velice cenné vítězství. Výborné
taky bylo, že soupeř má krásné hřiště, dalo
se hrát po zemi, kombinačním fotbalem.
Nejen, že bylo rovné, ale bylo velké, široké
a dlouhé. Oba týmy toho postupně začaly
využívat. Nebyla to žádná veliká nakopávaná.“

PROSTĚJOV Vložené 30. kolo se odehrálo ve středu v krajském přeboru. Kralice po
vítězství nad Brodkem u Přerova zavítaly
do Litovle, kde na ně čekal další důležitý
souboj s celkem v jejich tabulkovém dosahu. Devadesát minut se ale na branky čekalo marně a o výsledku tak musely rozhodnout penalty. Ty zvládl lépe domácí celek
a Kralice tak zapsaly bod, do toho ale sčítají
další ztráty.
První poločas toho moc v rámci fotbalové
krásy nenabídl a oba kluby hrozily spíše sporadicky ze standardních situací. „Bylo určitě znát,
že se hraje o důležité body a ani jeden z celků
nechtěl příliš riskovat, což bylo v prvním poločase hodně znát. Domácí měli největší šance
po centrovaných balónech, kde měli výškovou
převahu, ale branku nám z žádné z těchto situací nevstřelili. My jsme se snažili dostávat do
brejků, ale k většímu ohrožení jsme se nedostávali,“ vracel se k prvnímu poločasu kouč Trnečka, který musel do sestavy šáhnout už po deseti
minutách, kdy se zranil Troneček a nahradil jej
Roman Petržela, jenž přišel jako výpomoc z B
mužstva stejně jako další čtyři hráči.
Ve druhém poločase se obraz hry příliš nezměnil, ale větší šance si vytvořil hostující celek.
Jenže tomu scházela adekvátní koncovka. „Ve
druhém poločase už jsme domácí do ničeho
moc nepouštěli, naopak jsme tam měli pár solidních rychlých akcích. Nedokázali jsme však
většinu z nich dotáhnout až k většímu ohrožení branky a dvakrát soupeře podržel brankář,

1:0
(1:0)
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Branky: 9. Prokeš. Rozhodčí: Foral – Minx,
Kubalák. Žluté karty: 52. D. Mrňka, 86. P. Mrňka. Diváci: 95.
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget – J.
Žouželka, Müller (80. Hegr), D. Mrňka, Růžička, Burian, Fürle (62. Kostík), P. Mrňka, L.
Žouželka, Prokeš (80. Hradil), Čížek (80. Matějka). Trenér: Jaromír Krása.
Hodnocení předsedy
Jesence-Dzbelu Stanislava Polcra:
„Dnes to nebyl pohledný fotbal. Byl to
spíše boj. My jsme nebyli v optimální se-

takže bylo jasné, že půjdeme na penalty,“ ohlížel se za druhou půlí Trnečka.
Penaltový rozstřel pak potřetí během jarní části
Kralice nezvládly a připravily se tak už o tři
body, které mohly mít navíc. „Na tréninku je
pravidelně kopeme každý pátek, ale v zápase
je to něco jiného, tam ty branky nedáváme.
Bod navíc tak mohl opět slavit soupeř, bohužel,“ doplnil kouč a byl rád za pomoc hráčů B
mužstva, když měl v Litovli k dispozici hned
čtveřici hráčů. „Jsem velmi rád, že nám kluci
pomohli, protože jinak bychom jeli v jedenácti
lidech. Ještě větší obavy mám ale k neděli, kdy
hrajeme současně. Zranil se nám Troneček,
Kopečný neví, zda zápas stihne. Na marodce je
nyní Kobylík a Cibulka, Prokop je mimo a do
toho jde na operaci Škrabal, který byl pro nás
rozdílovým hráčem,“ ohlíží se za problémy se
skládáním další sestavy. (jaf)

0:0
(0:0)
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Tatran Litovel

FC Kralice na
Hané

Branky: bez branek. Rozhodčí: Petrásek –
Šteier, Winkler. Žluté karty: 76. Bednář – 19.
Novotný. Diváků: 70.
Sestava Kralic: Peka – Němčík, Hlačík, Jurtík, Troneček (11. Petržela) – Novotný (79.
Dvořák), Studený – Šup (90. Kobylík), Škrabal, Baran – Dostál. Trenér: Karel Trnečka.
stavě, máme hodně zraněných. Zkusili to
dnes i veteráni David Čížek a Roman Prokeš. A právě Proky dává jen důležité góly.
Takže napřáhl z 25 metrů a spadlo to tam.
Měli jsme šanci zvýšit, ale nestalo se tak.
Posledních 15 minut nás soupeř zatlačil,
ale i díky jeho nemohoucnosti jsme ustáli
i momenty, které snad nejde nedat. Díky
všem klukům za odmakání, užíváme si
moc toho, čeho je v této sezóně málo –
výhry. Ale hlavy neskláníme, jdeme dál
a chceme příští týden potrápit Slatinice.“
Více najdete na www.vecernikpv.cz
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MSDL ST.

MSDL ML.

NROR +QčYRWtQ²0RVWNRYLFHSN 0RUDYVNë
%HURXQ²9HONë7ëQHF  Branky: 'UiEHN
*XEDäOXWpNDUW\âOtåHN0XåiWNR±
&RXIDO þHUQRYtU²+DQi39  Branky: 
.XQGUW+UVWND+ĤOHN±7\SQHUäOXWiNDUWD
.UXSLþND +  9HONi%\VWĝLFH²'RORSOD]\  
Branky: .RXSLO+UXEê+RUQLFK1RYRWQê
ãWHUQEHUNÅ%´²6ODWLQLFHSN  Branky: 
9DãLþND±âHPURäOXWpNDUW\ 6PUþHN)HQFO
±âNREUWDO0XFKND.U\OýHUYHQiNDUWD
.UDMþRYLþ 6  -HVHQHF²+DėRYLFH  Branka:
3URNHã .RæXäDQ\²6PUæLFH  Branky:
D=OiPDO7RPDVäOXWpNDUW\äiþHN
9HUQHU6WXGHQê/XåD.DSUiO YãLFKQL6 
3UĤEČåQiWDEXOND
 9HONi%\VWĜLFH     
 .RåXãDQ\      
 6ODWLQLFH
     
 +QČYRWtQ
     
 +DQi39
     
 9HONê7êQHF      
 0RVWNRYLFH      
 0RU%HURXQ      
 'RORSOD]\      
âWHUQEHUNÄ%³      
6PUåLFH
     
+DĖRYLFH      
ýHUQRYtU
     
-HVHQHF
     

NROR 'UæRYLFH²3OXPORYÅ%´  Branky:

NROR 9ëäRYLFH²%HGLKRäģ  Branky: 39.

22. kolo: 3URVWčMRY²+OXÿtQ  Branky: 3ČþHN
 0RUiYHN ±  +RQ  'YRĜiþHN äOXWp NDUW\ 9.
.OLPHã6SiþLO±9UDM.RYDOD -LKODYD²2SDYD
Å%´  Branky: +RPRODâDQFO 3RUXED
²7ĝLQHF  Branky: 0iãD3RKRUHOOL
1RYRWQê±=DE\VWU]DQ1LHVODQLNäOXWpNDUW\33.
.DOD\  %LHGHUPDQQ  1RYRWQê ±  .DGXUD 
3RQLãW %DQtN2VWUDYDÅ%´²/täHė  Branky:
)UpERUW±D'åXSHQMXN)HUOD\âWROED 
6LJPD2ORPRXFÅ%´²)UëGHN0tVWHN  Branky:
6HHKRI+DSDO9DQČN±D1ČPHF 
=OtQÅ%´².URPčĝtæ  Branky: +DUJDã±
3RVStãLO)XNVDäOXWpNDUW\*DUDMD7HMQVNê
±  )XNVD  'REUê  6DNKQHQNR  =QRMPR ²
ãXPSHUN    Branky:  %ĜH]LQD  =EURMRYND
%UQRÅ%´²6ORYiFNRÅ%´  Branky: 5\ãND
1H]YHGD±.UiOtNäOXWpNDUW\1H]YHGD
+DP]D6UED=DSOHWDO±-RQiã&KRYDQHF
3UĤEČåQiWDEXOND
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 -LKODYD
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 /tãHĖ
     
 =OtQÄ%³
     
 =QRMPR
     
 +OXþtQ
     
3URVWčMRY
     
âXPSHUN
     
)UêGHN0tVWHN
     
7ĜLQHF
     
3RUXED
     
2SDYDÄ%³
     
.URPČĜtå
     

NROR 3URVWčMRY²+OXÿtQ  Branky: 
.RKRXWHN±8OULFKäOXWpNDUW\.RKRXWHN
.UiVD±.OYDĖD.RPiUHN -LKODYD²2SDYD
Å%´    Branky:  =iUXED  0DĖiVHN ±
 3X]UOD  9ODGDĜ äOXWp NDUW\  5DLWPDMHU
±*DOtN %DQtN2VWUDYDÅ%´²/täHė  
Branka:  *ODPRã  äOXWp NDUW\  5DDE
 /DFLQD ±  +RFKPDQ  .OLPRYLþ  Sigma
2ORPRXF Å%´  )UëGHN0tVWHN    Branky:
D-XGDV=DKUDGQtþHN0LFKDOtNäOXWp
NDUW\ =DKUDGQtþHN-XGDV±.ĜtåHN =OtQ
Å%´².URPčĝtæ  Branky: +RGXOiN
'RUĖiN)LOJDV7RPDOD =QRMPR²ãXPSHUN
   Branky:  .ULãWRI  6LPRQ\L ± 
3RGKRUQê  =EURMRYND %UQR Å%´ ² 6ORYiFNR Å%´
  Branky: 9HþHĜD±D1RYRWQê
3UĤEČåQiWDEXOND
 -LKODYD
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 7ĜLQHF
     
 =OtQÄ%³
     
 2SDYDÄ%³
     
 /tãHĖ
     
3URVWčMRY
     
+OXþtQ
     
)UêGHN0tVWHN
     
.URPČĜtå
     
=QRMPR
     
3RUXED
     
âXPSHUN
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D%URVV6UEHQê %URGHNX.RQLFH
².UDOLFHQ+Å%´  Branky: 0OOHU
%XUJHW.RXGHOND±3HWUåHODäOXWiNDUWD
=HPiQHN 9tFRY²3WHQt  Branky: 9iYUD
5DMQRKD±1RYiN+XPSROtþHN+ROLQND
-HUJOäOXWpNDUW\0OþRFK±DâPtGD
'ROHåHO-HUJO 7LäWtQ²2OäDQ\  Branky:
D-DQVD±D0DUHND.ROHĖiN
/RERGiã(OQHUäOXWpNDUW\D0LãND
 0DUHN RED 2   %URGHN X 39 ² 1H]DP\VOLFH
   Branky:  D  âYpGD  )U\V 2 
)U\V/±D3ĜLNU\O6WHMNRUDäOXWpNDUW\
âYpGD)U\V+DUD]LQ±6WHMNRUD 1čPÿLFH
Q+²9UDKRYLFH  Branky: D6WXGHQê
±  +DQiN äOXWp NDUW\  %XþHN  6WXGHQê ±
 )DELiQHN  -DPULFK  'REURPLOLFH ² 8UÿLFH
Å%´    Branky:  D  1HGČOD  D 
%OXPHQVWHLQ±D+DORX]ND-DYRĜtNäOXWp
NDUW\.UDWRFKYtO±*UXOLFK
3UĤEČåQiWDEXOND
 %URGHNX39      
 9tFRY
     
 .UDOLFHQ+Ä%³     
 'UåRYLFH
     
 1H]DP\VOLFH      
 'REURPLOLFH      
 3OXPORYÄ%³      
 8UþLFHÄ%³      
 1ČPþLFHQ+     
%URGHNX.RQ     
9UDKRYLFH      
2OãDQ\
     
3WHQt
     
7LãWtQ
     

5\ãiQHN  2NOHãWČN  )LOGiQ  =DYDGLO ± 
+UXEê  3DYORYLFH ² åHOHÿ    Branky: 
%DUWRãHN  3RVStãLO äOXWp NDUW\  7HVDĜtN 
6WUDãiN±äYiWRUD %LVNXSLFH².RVWHOHFQ+
Å%´  Branky: -XUQtN*UXOLFK6NDOQtN
äOXWpNDUW\+DOHQND±-XUDþND
3UĤEČåQiWDEXOND
 9êãRYLFH
      
 .RVWHOHFQ+%      
 3DYORYLFH
      
 %HGLKRãĢ
      
 2WDVODYLFH%       
 %LVNXSLFH
      
 äHOHþ
      
3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
NROR +YR]G²9LOpPRY  Branky: 9DĜHND
 %XULDQ  3ĜtOHVNê ±  3OXVNDO  0DUWLQHN 
%URGHNX.RQLFHÅ%´²þHFK\S.  Branky: 
D+DYHOND5RXV 3ĝHP\VORYLFH²/XNi   
Branky: D7\O-XUQtN2ãþiGDO±%XUHã
äOXWpNDUW\D+RUQtþHN±-RUGD .ODGN\²
=GčWtQ  Branky: D7LFKê+RYRUND
.ĜHþHNåOXWpNDUW\3ROHV±/HQćiN
3UĤEČåQiWDEXOND
 3ĜHP\VORYLFH       
 +YR]G
      
 .ODGN\
      
 /XNi
      
 3URWLYDQRYÄ%³       
 9LOpPRY
      
 ýHFK\S.       
 =GČWtQ
      
 %URGHNX.RQÄ%³      
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PROSTĚJOVSKO Hned po dvou utkáních odehráli oba
regionální zástupci v nejvyšší krajské soutěži. Bilance
byla ale pro oba velmi slabá. Z možných dvanácti bodů
totiž zůstaly v regionu jen dva. A oba už ve středu, kdy PROSTĚJOV Nedělní duel v Bohuňovioba celky prohrály své zápasy po penaltovém rozstře- cích potřebovaly Kralice zvládnout, aby se
lu. Víkend pak znamenal dvě jednoznačné porážky. Lipová neměla proti Šternberku šanci a Kralice dotáhly na své soupeře v boji o záchranu,
dostaly nálož od Bohuňovic.
ale už před zápasem bylo jasné, že tento
úkol bude těžko zvládnutelný. Mužstvo odjelo na půdu soupeře v jedenácti mužích,
z toho hned čtyři nastoupili spíše se sebezapřením a zápas se tak jel hlavně odehrát,
čemuž nasvědčuje i konečné skóre.
PROSTĚJOV Nula. Tolik branek v týdnu vstřelili My jsme se dívali na časomíru a modlili se, aby to skonči- Po pětadvaceti minutách už tak v Bohuňovihráči Lipové. Tým se trvale trápí v koncovce a znovu lo,“ hořce se usmíval Pavel Růžička. Jeho tým znovu nedal cích nebylo příliš co řešit, když si domácí vyto potvrdil. Tentokrát alespoň bod vydřel tým proti gól. Nadále se ale nachází zhruba uprostřed tabulky. Od- pracovali čtyřbrankový náskok. „Situace byla
Lutínu. Aby o víkendu znovu nevstřelil gól. A prohrál činit porážku přitom bude mít možnost již o víkendu, kdy kritická už před výkopem. Zraněné hráče,
vysoko s lídrem tabulky, Šternberkem. Lipové se tak tým v neděli 8. května odehraje od 16.30 zápas v Zábřehu. jako je Kobylík či Cibulka, jsem musel prosit,
po slušném vstupu do jara nyní úplně nedařilo
aby si tam šli alespoň stoupnout, protože nás
FK Šternberk
Lipová měla před sebou o víkendu velmi těžký úkol. Pobylo devět. To je jak na nějakém tanečním
kusit se obrat o body Šternberk, jasně první tým tabulky,
kroužku. Nerad něco vzdávám, ale když se
který už se v posledních sezónách netají postupovými
(2:0)
vám hráči omlouvají, a pak jsou vidět na něSK Lipová
ambicemi. I tak se ale svěřenci trenéra Pavla Růžičky neukterých akcích, tak je tu něco špatně. Nerad
kázali špatně. „Do prvního gólu jsme se drželi, stíhali jsme
něco vzdávám, ale takhle se o záchranu vážně
bránit v bloku a dostupovat. A ztížit to domácím co nejví- Branky: 39. a 44. Samek, 53. a 80. Lošťák, 66. Sekela, nebojuje. Budou muset přijít nějací mladí
ce. Ale samozřejmě, domácí zaslouženě vyhrají celou sou- 72. vlastní Milar. Rozhodčí: Aberle – Slota, Foral. Žluté kluci, kteří budou mít opravdu zájem hrát,
těž. Jsou úplně někde jinde než ostatní týmy v soutěži,“ karty: -. Diváci: 242
i když to bude o soutěž níže,“ netajil rozčarouvedl Pavel Růžička pro Prostějovský Večerník. Pak ale Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Nakládal, Milar, Ráček vání kouč Trnečka.
začala kanonáda Šternberku, která jako by neměla konce. – Musil, Stryk, Vykopal, Kovář (66. Bořuta) – Přikryl, Bo- Do první šance se sice jeho mužstvo dostalo.
„Ve druhém poločase nás domácí jednoznačně přehrávali. šek (73. Pekař). Trenér: Pavel Růžička.
Únik ale Dostál nezužitkoval a z brejku padla
první branka, která určila další ráz. „Valilo se
PROSTĚJOV Ve Chválkovicích měla to na nás, kteří jsme tam hráli v osmi, protoKonice na mále. Po prvním poločase, že tři hráči měli problémy vůbec chodit. Bylo
kde byla herně lepší šla do kabin jen tak jen otázkou času, kolik branek nám soupeř
s jednobrankovým náskokem, který dá. Po půlhodině to vypadalo na velký debakl,

PB SCOM
KRAJSKÝ PŘEBOR

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Divočiny i hubené výsledky. Uplynulý víkend byl ve znamení velmi rozmanitých zápasů a konečných
skóre. Nejvyšší zapsaly z regionálních celků Čechovice. Tým trenéra Lukáše Koláčka vsítil hned šest branek a během divokého utkání musel otáčet vývoj. Pět branek pak vsítil Kostelec. Ten hraje poslední dobou ve velké pohodě. I když i zde málem první poločas svěřencům Lubomíra Keluce utekl. Zbylým týmům z Prostějovska nicméně utíkaly body. Protivanov
bral jen jeden, ten ale pro tým má cenu zlata. Plumlov a Určice rovnou prohrály, a to shodně 0:1:

-QUVGNGECèGEJQXKEGUK\CUVąÊNGN[

2TQVKXCPQXDTCNDQF2NWONQXK7TéKEGV÷UP÷RCFN[
2:5
(2:3)

TJ Sokol Dub nad
Moravou

FC Kostelec
na Hané

Branky: 5. J. Pazdera, 20. D. Pazdera –
9. a 19. Hruban, 16. a 50. Preisler, 72.
Skalník. Rozhodčí: Dokoupil – Vedral,
Majer. Žluté karty: 15. Vychodil, 28. Zubal, 38. J. Pazdera, 68. Skopal, 88. Rychlý
– 68. Preisler. Diváci: 88.
Sestava Kostelce na Hané: Drčka – Pírek, Lužný, Pavlíček (41. Chytil), Kupka
(46. Výmola) – Hruban, Kořenovský
(46. Skalník), Schvarz (46. L. Grulich),
Abrahám, Petrík (86. A. Grulich) – Preisler. Trenér: Lubomír Keluc.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Lubomíra Keluce
„Naší největší chybou byla hrozně moc
dobrá nálada při rozcvičení. Následovalo lehčí podcenění soupeře, kterého
můžu pochválit, byl snaživý, běhavý. Ze
začátku nás překvapil, kdy z brejkové situace uhrál pokutový kop. Bylo to daleko, nemůžu hodnotit, jestli byl. Prohrávali jsme 1:0, pak jsme utkání během pár
minut otočili na 3:1 a pak jsme si brzy
nechali dát branku na 3:2, soupeř tedy
ožil. O poločase jsem sáhl po střídáních, protože se mi nelíbila součinnost
středové řady. Hráli jsme pomalý fotbal
jako proti Plumlovu a soupeř bojoval.
To se mi nelíbilo. Druhý poločas už byl
jednoznačný, hrálo se na jednu branku.
Soupeř si po naší chybě vytvořil jednu brankovou příležitost, my jich měli
tak osm. Ale opravdu jsme branky měli
vstřelit. S výsledem je spokojenost, to
ano, s herním projevem ne. Dub musím
pochválit, který na to, že je poslední,
tak kluci mladí hráli dobře. U nás je to
otázka střílení branek. Mohli jsme jich
dát deset, možná dvanáct, dali jsme jich
ale pět. Výsledkově to bylo jednoznačné
utkání, první poločas to tak ale na hřišti
vůbec nevypadalo.“

1:0
(0:0)

).6ODYRQtQ

TJ Sokol
Plumlov

v poli. Potom jsme to vyrovnali, ale
bylo to bez šance na obou stranách. Ve
druhém poločase jsme chtěli hrát více
dopředu, byly tam takové náznaky, Filip Kotlán měl gólovku. Ale přišlo to
na opačné straně, kdy po dobré akci
nám domácí dali gól. Podle mě celkem
nešťastná porážka. Podle mě to byl remízový zápas. Byla tam ale nádherná
atmosféra a musím říct, že mě pěkně po
45 letech přivítali, kdy jsem se vrátil tam,
kde jsem začínal. Nakonec jsem musel jít
na hřiště, protože se zranil Rada Bureš.
Porážka mrzí, ale je neuvěřitelné, jak vás
lidi přivítají. Byl to fantastický zážitek.“

0:1
(0:0)

7-6RNRO8UćLFH

FK Nové Sady
„B“

Branky: 50. Škoda. Rozhodčí: Bašný
– Dokoupil, Hruboš. Žluté karty: 19.
Menšík, 70. Slezák. Diváci: 111.
Sestava Určic: Hýbl – Rus, M. Grulich,
Zelina, Bureš (37. Paul), Slezák,
Halouzka, Handl (82. Frehar), Mašek,
Rotschedl (64. Vaverka), Menšík. Trenér: Petr Gottwald.
Hodnocení trenéra Určic
Petra Gottwalda:
Do redakční uzávěrky nepodařilo sehnat.

6:3
(4:3)

7-6RNROĆHFKRYLFH

TJ Spartak
/LSQtN

Branky: 12. a 42. Šteigl, 8. Lakomý, 34.
Kadlec, 60. Halouzka, 68. Jurníček – 21.
a 25. Simon, 18. Kovařík. Rozhodčí:
Chládek – Milek, J. Horák. Žluté karty:
56. Muzikant – 27. Hotěk, 58. Kovařík,
60. Hurta. Diváci: 160.
Sestava Čechovic: Klimeš – Veselý, Jurníček, Walter, Šolín – Kadlec, Lakomý,
Novák, Muzikant (75. Bezecný) – Šteigl
(75. Pospíšil), Halouzka (85. Sobota).
Trenér: Lukáš Koláček.
Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Branky: 81. Poláček. Rozhodčí: J. Horák – Winkler, Petr. Žluté karty: 72. R.
Bureš, 78. Simandl, 89. V. Kotlán. Diváci: 110.
Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil, V. Kotlán, Fajstl, J. Kiška – Aujezdský, R. Bureš (83. Takáč), Mt. Bureš
(72. Mk. Bureš), P. Kiška, F. Kotlán – A.
Hladký. Hrající trenér: Miroslav Takáč.

„Přiznám se, že nejsem ten typ trenéra, který má rád divoké výsledky. Radši bych vyhrál 2:0 než 6:3. Nicméně
jsem za výsledek moc rád. Protože nás
čeká pauza, vytyčili jsme si půljarní cíl.
Řekli jsme si, že se chceme dostat na
nějakou bodovou metu. Což se nám
podařilo. Cesta k víkendové výhře ale
byla zbytečně složitá. Měli jsme nadstandardní vstup do utkání, kdy jsme
Hodnocení hrajícího trenéra
vedli ve 25. minutě 2:0 a nastřelili jsme
Plumlova Miroslava Takáče:
břevno a neproměnili šanci Šteiglem.
„Byla to vyrovnaná partie a od začátku Soupeř nás za tu naši nekvalitu začal
bylo celkem jasné, že rozhodne jeden trestat brutálním způsobem. Zničehogól. Bylo to vyrovnané utkání, kdy ze nic odskočil do vedení 3:2. My jsme
začátku měl Slavonín trochu převahu měli hodně co dělat, musel jsem hráče
5(/$;&(17580*Ð/.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267
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.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
17. kolo, sobota 7. května, 10.00 hodin:
Hranice „B“ – Smržice/Kostelec na Hané
(neděle 8. 5., 15.30), Prostějov „B“ – JesenecPřemyslovice
.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFKSÔÉSUDYHN
9. kolo, neděle 8. května, 10.00 hodin: Olšany – Hranice, Olšany – Černovír, Olšany –
Kozlovice
3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
17. kolo, sobota 7. května, 10.45 hodin:
Brodek u Prostějova – Bedihošť (neděle 8.
5., 10.00), Brodek u Konice/Lipová – Jesenec-Dzbel/Přemyslovice (9.00), Mostkovice
– Vícov/Plumlov (10.00), Otaslavice – Protivanov (10.30), Smržice/Kostelec na Hané
– Určice¨
3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
17. kolo, neděle 8. května, 10.00 hodin:
Určice – Horní Štěpánov/Konice (sobota
7. 5., 13.30), Haná Prostějov – Vícov (sobota 7. 5., 14.00), Držovice – Hvozd (9.00),
Protivanov – Lipová/Brodek u Konice
(9.30), Bedihošť – Kralice na Hané, Otaslavice – Pivín
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(sob)

koučovat, abychom zklidnili, dali znovu
do hry řád. Naštěstí se to podařilo. Do
poločasu jsme skóre otočili na 4:3. Poločasová porada byla jednoduchá, krátká.
Hráče jsem nabádal, abychom nedopustili, aby se soupeř nadechl. Abychom
stále hráli vytrvale a aktivně, pokusili
se ideálně rozdíl ve skóre navýšit. Do
druhé půle jsme naskočili velice zdařile.
S pátým gólem z hráčů spadla nervozita, nějaký blok a najednou nás bylo plné
hřiště. Dobře jsme drželi míč a šablony
cvičené v tréninku jsem na hřišti viděl.
Což mě jako trenéra velmi těší. Obě
dvě branky padly po krásných situacích.
V defenzivě jsme se polepšili a soupeře
jsme do vážnější šance nepustili. Skvěle fungovala obrana Jurníček-Walter,
ve druhé půli neprohráli souboj s hráči
jako je Kovařík. Výsledkem je tříbranko-

vé vítězství. Šest branek před domácím řák), F. Pospíšil, Liška – R. Sedlák (78.
publikem, to je skvělé. Mrzí mě tři ob- M. Pospíšil). Trenér: David Novotný.
držené góly, protože si myslím, že góly, Hodnocení trenéra Protivanova
co jsme dostali, byly z řad zbytečných
Davida Novotného:
a hloupých. Ale fotbal je o chybách.
Situace si musíme rozebrat u videa.“
„Za mě to bylo vyrovnané utkání. My
jsme ho dobře odbojovali. Soupeř měl
SK Protivanov
mladý rychlý tým, ale naše obrana fungovala dobře. Musím za to tým pochvá(0:0)
lit. Soupeř se dostal do šancí, ty jsme
1.HFK Olomouc
pk 3:4
zvládli. Co mě mrzí, je, že neproměňu„B“
jeme šance. Pár jsme jich měli, byli sami
Branky: -. Rozhodčí: Winkler – Majer, před gólmanem, z rohů jsme asi třikrát
A. Horák. Žluté karty: 61. Kropáč, 84. zahrozili. Ale bohužel jsme neproměniDvořák, M. Pospíšil – 36. Fleischmann, li šance a nedali gól, což už jsme nedali
75. Nemeth, 80. Filípek, 84. Kachlík. 355 minut. Na tom musíme zapracovat. Za bod jsme rádi, škoda že nevyšly
Diváci: 100.
Sestava Protivanova: Piták – Kropáč, penalty, další bod by se nám hodil. Ale
Ondroušek, D. Nejedlý, Z. Pospíšil – V. s utkáním jsem spokojený, s tím, jak jej
Nejedlý, Růžička – D. Sedlák (72. Dvo- kluci odbojovali.“

0:0

PROSTĚJOVSKO Osmnácté
kolo odehrály všechny tři regionální celky na svém hřišti. Už
v sobotu se zadařilo Klenovicím,
které doma přejely Tovačov
a mohly slavit důležité tři body. Pivín si vzal od Otaslavic, které měly volno, nazpět čtvrtou příčku,
když doma porazil Troubky. Ve Vrchoslavicích se odehrál duel dvou celků ze spodu tabulky a vítězně
z něj po penaltách odcházeli domácí.

I.B třída skupina A

Úspěšné domácí vystoupení
Klenovic, Pivína i Vrchoslavic
5:1
(3:1)

Sokol Klenovice

6RNRO7RYDćRY

Branky: 18. z penalty a 48. Všianský, 45.
a 62. Štěpánek, 19. Grepl – 32. Pasz. Rozhodčí: Bašný – Weiser, Milar. Žluté karty:
26. César, 63. Rozehnal – 77. Mezulianík.
Diváků: 109.
Sestava Klenovic: Polák – Bridzik (21.
Spálovský), Cetkovský, César, Popelka (71.
Drábek) – Zapletal (60. Vacek), Dreksler,
Rozehnal, Grepl (71. Pytela) – Všianský, Štěpánek. Trenér: Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:
„Pevně věřím, že se utkání muselo fanouškům líbit. Vstoupili jsme do něj velmi dobře
a měli jsme tam snad čtyři tutovky, kdy jsme
mohli soupeři odskočit, ale nepodařilo se
nám skórovat. Pak se nám ale okolo dvacáté
minuty podařilo vstřelit dvě branky v rychlém sledu a nadále pokračovali v aktivitě.
Po půlhodině jsme ale prospali deset minut,
kdy jsme soupeře vrátili do hry, naštěstí jsme
ještě do poločasu znovu odskočili a ve druhém jsme přidali brzy další dva góly a utkání
definitivně zlomili. Klukům patří dík za odvedený výkon i tři body, které nás už snad
definitivně dostaly ze situace, že bychom
museli něco honit v posledních kolech.“

3:1
(2:0)

6RNROY3LYtQđ

FK Troubky

Branky: 2. Frýbort, 28. Sedlák, 67. Svozil – 71.
Němčák. Rozhodčí: Čášek – Novák, Lizna.
Žluté karty: 27. Frýbort, 52. Krejčí – 58. Brázda,
65. Obrtel, 90.+1. Stoklásek. Diváků: 80.
Sestav Pivína: Oršel – J. Bartoník (20. S.
Vrba (84. Šimek)), T. Vrba, Krejčí (84. Verbický) – Hýžďál, Valtr, Pospíšil (26. Sedlák),
M. Bartoník – Baroš, Svozil, Frýbort. Trenér: Pavel Valtr.
Hodnocení trenéra Pivína Pavla Valtra:
„Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, i když tabulka nasvědčuje úplně něčemu
jinému. Ukazuje se ale, že zde může hrát každý s každým. Chtěli jsme na soupeře vletět,
což se nám podařilo, dali jsme dvě branky,
i když nebyly zrovna nejhezčí, ale ukázalo
se, jak důležitý byl náš důraz ve vápně. I dále
jsme byli aktivnější, ale další branku nepřidali. Naopak jsme se v posledních minutách
první půle nechali trochu zatlačit, ale přežili
jsme to. Do druhého jsme vstoupili dobře
a pěknou střelou z přímého kopu nás uklidnil Svozil. O pár minut později ale soupeř snížil a my jsme pak už zbytek utkání odehráli
více zatažení, což možná nebylo moc pro fanoušky, ale body zůstaly doma. To je hlavní.
Dneska bych chtěl kluky pochválit.“

1:1
(0:0)
pk 5:3

6RNRO9UFKRVODYLFH
1946

6RNROÔVWtÅ%´

Branky: 89. Lakomý – 67. Rebenda.
Rozhodčí: Antoníček – Vachutka, Milar. Žluté karty: 74. Kuča (Ú). Diváků:
95.
Sestava Vrchoslavic: Klesnil – Jašek,
Lakomý, Holub, Gaťařík (64. R. Fialka) –
Machálek, P. Horák ml., V. Fialka, Vévoda –
Otáhal, M. Hradil (46. P. Horák st.). Trenér:
Miroslav Panáček.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
„Byl to velice běhavý a šikovný soupeř.
Myslím si, že patřil k těm lepším, se kterými jsme zatím hráli. Z obou stran to bylo
ale bez větších šancí v prvním poločase,
což ukazuje i stav bez branek v poločase.
My jsme hráli v podstatě celý zápas bez
útočníků, kteří nám scházeli. Ve druhém
poločase jsme po centru inkasovali a prohrávali jsme. Pak se nám povedlo soupeře
zatlačit a měli jsme nějakou šanci. Nevyužili jsme penaltu, a nakonec jsme srovnali
až těsně před koncem. Utkání tak rozhodly penalty a jsem rád, že bereme bod
navíc. Úrovní fotbalu to ale dnes nevypadalo, že hraje poslední s předposledním.“
(jaf)

Ženy Prostějova smetly Hodonín
MSDŽ – B
7:0
(4:0)

6.3URVWđMRY

+RGRQtQ

Branky: 10. Tanenbergerová, 23., 39. a 69. Kopečková, 29. Vičarová, 60. a 88. Daňková. Rozhodčí: Vychodil – V. Minx, R. Minx. Žluté
karty: bez karet. Diváků: 23.
Sestava Prostějova: Bednaříková – Kopečková, Koudelková, Pitáková, Zapletalová, Barešová, Prášilová, Ležanská, Suchánková, Daňková,

PROSTĚJOV Ve zcela jednoznačnou záležitost se proměnilo další
pokračování žen v Moravskoslezské lize žen. Na domácí půdě nedaly
domácí hráčky soupeřkám„čuchnout“ a Hodonín porazily i popáté
v letošní sezóně, tentokrát zcela jednoznačně o sedm branek.
Tanenbergerová, Teplá, Vykopalová, Zahradníčková, Vičarová, Koudelková, Ferková. Trenér: Matěj Vybíhal.
Hodnocení trenéra Prostějova Matěje
Vybíhala:
„Dneska jsme byli jednoznačně lepším mužstvem
na hřišti a dominovali jsme od první do poslední
minuty. Skóre mohlo být ještě daleko vyšší, ale neproměnili jsme řadu vyložených šancí. Zaslouženě
jsme tak získali tři body a jednoznačné vítězství.
Nyní máme týden pauzu a pak se musíme co nejlépe připravit na další souboj se Zlínem.“
(jaf)

06'å
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FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
28. kolo, neděle 8. května, 10.15 hodin: FK
Viktoria Žižkov – 1.SK Prostějov
3%6&20.5$-6.¹3´(%2508lµ
23. kolo, neděle 8. května, 16.30 hodin: FC
Kralice na Hané – FK Medlov (sobota 7. 5.,
16.30, Votava – Vedral), Sulko Zábřeh – SK
Lipová (Slota – Konečný, Šteier)
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
19. kolo, neděle 8. května, 16.30 hodin: TJ
Sokol Konice – TJ Sokol Lesnice (Brázdil –
Kundrát, Kopecký)
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
19. kolo, neděle 8. května, 16.30 hodin: TJ
Spartak Lipník nad Bečvou – FC Kostelec na
Hané (sobota 7. 5., 16.30, Petrásek – Winkler,
Bašný), TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Bělotín
(sobota 7. 5., 16.30, Kundrát – Němec, Brázdil), TJ Sokol Určice – TJ Sokol Dub nad Moravou (Hrbáček – Motal, Smékal), FC Beňov
– SK Protivanov (Látal – Majer, Borovička)
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
19. kolo, neděle 8. května, 16.30 hodin:
TJ Sokol Horní Moštěnice – TJ Sokol Pivín
(sobota 7. 5., 16.30, Doležal – A. Horák), TJ
Sokol Opatovice – TJ Sokol Vrchoslavice
1946 (10.00, Dokoupil – J. Horák, Vilímek),
FK Troubky – TJ Sokol Otaslavice (Vojtek –
Vláčil), Klenovice volný los
LION SPORT 1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
19. kolo, neděle 8. května, 16.30 hodin: TJ
Smržice – Slovan Černovír (Vojtek – Vláčil,
Dokoupil), TJ Haná Prostějov – FK Velká
Bystřice (Motal – Mašek), SK Slatinice – SK
Jesenec-Dzbel (Hausnerová – Hruboš, Koutný), TJ Sokol Velký Týnec – TJ Sokol Mostkovice (I. Antoníček – Vachutka, Bažant).
025$96.26/(=6./,*$l(1
15. kolo, neděle 8. května, 16.30 hodin:
1.SK Prostějov volný los.
025$96.26/(=6.',9,=(l(1
11. kolo, neděle 8. května, 14.30 hodin:
Mostkovice – Bezměrov (10.00, Vachutka),
Holešov – Protivanov (Hanák)
PØEBOR OFS PROSTÌJOV-II. TØÍDA:
19. kolo, sobota 7. května, 16.30 hodin:
Plumlov „B“ – Brodek u Konice (neděle 8.
5., 16.30), Kralice na Hané „B“ – Brodek
u Prostějova (neděle 8. 5., 16.30), Ptení –
Dobromilice (neděle 8. 5., 16.30), Vrahovice
– Olšany u Prostějova, Určice „B“ – Němčice
nad Hanou, Držovice – Tištín, Nezamyslice
– Vícov
III. TØÍDA SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 8. května, 16.30 hodin:
Otaslavice „B“ – Kostelec na Hané „B“ (sobota 7. 5., 16.30), Výšovice – Želeč, Pavlovice
– Biskupice, Bedihošť volný los.
III. TØÍDA SKUPINA „B“:
17. kolo, sobota 7. května, 16.30 hodin:
Přemyslovice – Hvozd (neděle 8. 5., 16.30),
Čechy pod Kosířem – Vilémov (neděle 8. 5.,
16.30), Protivanov – Brodek u Konice, Luká
– Kladky, Zdětín volný los
MSDL st.:
25. kolo, sobota 7. května, 10.30 hodin:
Třinec – 1.SK Prostějov (Vychodil)
MSDL ml.:
25. kolo, sobota 7. května, 12.45 hodin:
Třinec – 1.SK Prostějov (Vychodil)
MSDD – E st.:
25. kolo, neděle 8. května, 10.00
1.SK Prostějov – Vítkovice (hřiště
Šimoník)
MSDD – E ml.:
25. kolo, neděle 8. května, 12.15
1.SK Prostějov – Vítkovice (hřiště
Šimoník)

hodin:
Určice,

hodin:
Určice,

SPŠM U13, JIH:
24. kolo, úterý 3. května, 17.00 hodin:
Sparta Brno – 1.SK Prostějov
25. kolo, sobota 7. května, 15.00 hodin:
1.SK Prostějov – Olomouc
SPŠM U12, JIH:
24. kolo, úterý 3. května, 17.00 hodin:
Sparta Brno – 1.SK Prostějov
25. kolo, sobota 7. května, 15.00 hodin:
1.SK Prostějov – Olomouc
Relax centrum Gól
.UDMVNÙSÔHERUGRURVWX
19. kolo, neděle 8. května, 13.30 hodin:
Brodek u Prostějova/Otaslavice – Mostkovice/Kostelec na Hané (sobota 7. 5., 16.30,
Vachutka), Černovír – Čechovice (10.00,
Smékal), Chomoutov-Horka – Konice.
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc$p
15. kolo, neděle 8. května, 10.00 hodin:
Olšany u Prostějov – Haňovice (Petrásek)
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc%p
17. kolo, neděle 8. května, 13.30 hodin:
Kozlovice „B“ – Nezamyslice (sobota 7. 5.,
15.45, Čásek), Plumlov – Bělotín (10.00, Majer), Pivín/Určice – Čechovice „B“
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
Dohrávka 18. kolo, středa 4. května, 17.00
hodin: Nezamyslice/Němčice nad Hanou –
Přerov (Kubalák)
19. kolo, sobota 7. května, 10.45 hodin:
Olšany – Nezamyslice/Němčice nad Hanou,
Čechovice volný los
.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
Dohrávka 18. kolo, středa 4. května, 17.00
hodin: Nezamyslice/Němčice nad Hanou –
Přerov (Kubalák)
19. kolo, sobota 7. května, 9.00 hodin: Olšany – Nezamyslice/Němčice nad Hanou,
Čechovice volný los
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KOLA

připravila sportovní redakce Večerníku

PETR BROSS
Kanonýr Držovic dal o sobě o víkendu opět vědět. Proti značně kombinované sestavě Plumlova se střelecky chytil a opět předvedl, čeho je stále
schopen. Za necelých sedmdesát minut na hřišti vstřelil čtyři branky
a vrátil se do boje o nejlepšího kanonýra.

KOLA
SOKOL VÍCOV
Derby nemá favorita. V nedělním duelu by se ale takto Vícov označit nedal.
Propastných 29 bodů rozdílu mezi oběma soupeři a zcela opačné starosti však
na hřišti vzaly za své. Hosté si přes kopec odvezli tři body a s nimi i naděje
domácích na dohnání lídra z Brodku u Prostějova.

PROGNÓZA NA 19. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
VS.

Tištín

Tip
Celek z Držovic se nadále drží na předních příčkách tabulky. Tištín Veèerníku:
už bojuje o poslední zbytky naděje směrem k záchraně, takže i venku
3:1
musí bezpodmínečně bodovat. V domácím prostředí to ale na silného soupeře stačit nebude.

Nezamyslice
Vícov
Tip
VS.
Po nepříliš dobrém úvodu a absencích se Nezamyslice pomalu zve- Veèerníku:
dají a doma předvádí opravdu dobré výkony. Rychlostní typy hráčů
budou favoritovi z Vícova dělat problémy. Hosté urvou bod navíc až 2:3 pk
v penaltách.
Urèice „B“
VS. Nìmèice nad Hanou
Tip
Rezerva Určic je opravdu nevyzpytatelným soupeřem, který umí Veèerníku:
ztratit, kde nemá, ale taky získat proti favoritům. Němčice zatím uka4:2
zují, že o záchranu budou bojovat, jak by se mělo, teď to ale na body
stačit nebude.
Vrahovice
Olšany
Tip
VS.
Zde to je zatím více trápená než pohledný fotbal z obou stran. Veèerníku:
Vrahovice ale mají na rozdíl od soupeře směrem ke klidnému závěru
2:0
více bodů. Na domácí půdě navíc přidají i další.
Kralice „B“
Tip
VS. Brodek u Prostìjova
Lídra soutěže čeká náročný souboj, když zavítá do Kralic proti Veèerníku:
místní rezervě. Mezi dvěma velmi kvalitními celky nakonec roz1:3
hodne lepší fyzická připravenost hostů, kteří přidají další body
k postupu.

VS.

Ptení
Dobromilice
Tip
Ptení musí dřít o každý bod, aby mělo záchranu ve svých rukou. Veèerníku:
Dobromilice se po nevydařeném začátku naopak dostaly do klidnějších vod a míří ještě výš. Zde to bude spíš boj, takže čekáme remízový 2:1 pk
výsledek.
Plumlov „B“ VS.
Brodek u Konice
Tip
V Plumlově mohou být letos spokojení a už také klidní směrem k udr- Veèerníku:
žení soutěže. To Brodek u Konice už mohl mít také klid, ale situaci si
5:2
komplikuje. Na půdě Plumlova cesta k bodům taky nepovede.

VÝROK

KOLA

FRANTIŠEK VLACH

„Dnes jsem si zadělal na problémy, když mám hospodu ve
Vícově plnou lidí ze Ptení,“

narážel se smíchem na vítězství v derby
kouč hostujícího Ptení František Vlach,
který žije ve Vícově a vlastní hospodu na
místním hřišti.

ZAJÍMAVOST

KOLA
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Stále ještě zbývá odehrát sedm kol, ale karty jsou po osmnáctém kole rozdány
celkem jednoznačně. Brodek u Prostějova se už může pyšnit náskokem osmi
bodů na Vícov, což se bude jen těžko mazat, titul přeborníka je na spadnutí. Na
druhé straně je po porážce s Olšany naopak téměř jisté, že Tištín boj o záchranu nezvládne. Otázkou už tak bude, kdo jej doplní.

POŘADÍ KANONÝRŮ
POŘADÍ KANONÝRŮ
1.
David Javořík (Určice „B“)
2.
Zdeněk Švéda (Brodek u PV)
3.
Tomáš Neděla (Dobromilice)
Petr Bross (Držovice)
Petr Novák (Ptení)
5.
6.
Petr Vodák (Určice „B“)
Giovanni Janura (Brodek u PV)
7.
8.
Roman Petržela (Kralice „B“)
Matěj Samek (Olšany)
9.
Zdeněk Dvořák (Brodek u PV)
10.
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FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

Ptení domácí šokovalo, i když dohrávalo v deseti

VÍCOV Pořádný fotbalový i divácký zážitek sliboval zápas 18. kola
okresního přeboru mezi Vícovem a Ptením. A utkání skutečně obojí
přineslo. K tomu navíc zcela nečekaný průběh a výsledek. Domácí
totiž dostali lekci z produktivity. A zatímco střádali povedené kombinace i střely, Ptení střílelo branky. Vícov v závěru jen korigoval,
v derby tak trochu překvapivě uspělo předposlední Ptení. Tomu
mohou body přeci jen hodně přispět k záchraně soutěže.

SM LÍK

'UzRYLFH

FOTBAL

WWW.VECERNIKPV.CZ

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
O zajímavé momenty nebyla nouze hned
v úvodu. Ptení totiž prakticky hned střídalo brankáře, když tým přijel na místo činu
později, a tak byl začátek zápasu pozdržen
asi o čtvrt hodiny. Právě se začátkem utkání
začal ale také liják, který pokračoval až do
přestávky. Ani ten ale nezchladil snahu Vícova vstoupit do utkání aktivně. Hned v první
minutě si domácí připravili brankovou příležitost, ve třetí zase kombinaci po ose Rajnoha, Sovík, Kvapil zastavila píšťalka rozhodčího. Hned poté Rajnoha předal do vápna míč
Pagáčovi, který potáhl, a ve skvělé příležitosti
byla jeho rána sražená na roh. V 7. minutě
se o slovo přihlásili hosté, míč od Jergla byl
ale blokovaný. Následně došlo k faulu na
hranici vápna. K míči se následně postavil
při penaltě Novák a rozradostnil příznivce
Ptení – 0:1. Lepší byli ale domácí. Po standardce od postranní čáry Rozsíval z vápna
minul, až proti přízemní ráně musel brankář
zasahovat. Poté přišla 15. minuta a obrovský
závar po rohu před bránou Vícova. Vznikl
zde zmatek, nakonec si míč srazil k levé tyči
jeden z bránících hráčů – 0:2. Domácí byli
jako opaření, ale znovu se vydávali útočit.
Rozsíval ale šanci spálil a ani série rohů Vícova nevyústila ve snížení. Ve 29. minutě se to

mohlo povést Rajnohovi, ale po pohledné
akci domácích trefil je brankáře. Následně
přišel trest, Novák si s Holinkou ťukl ve vápně a byla z toho výstavní střela Holinky pod
víko – 0:3. Krátce nato byl nehezky faulován
Ježek, což diváky rozlítilo a ještě více, že nebyl zákrok potrestán kartou. 43. minuta přinesla ojedinělou pološanci Ptení, Šmída ale
na druhé tyči centrem nikoho nenašel. Těsně před přestávkou brankář Ptení málem
přispěl ke svému inkasování, když nastřelil
soupeřova hráče. Situaci musel dlouhým
výkopem zachránit Pospíšil.
Vícov se ve druhé půli snažil snížit. Hned
zkraje Rajnoha střílel na pravou tyč, minul,
tentýž hráč následně spálil u druhé tyčky
šanci, byl ale sražen a následovala penalta.
Tu poslal Vávra po zemi mimo dosah brankáře – 1:3. V 59. minutě se hostující Novák
blýskl tím, že vystihl dobrou kombinaci Vícova. Krátce nato byl v akci znovu aktivní
Rajnoha, zakončení hlavou ale nevměstnal
mezi tři tyče. Po hodině hry pak začaly
naplno propukat na hřišti emoce. Ani jed-

BYLI JSME
U TOHO

8ÊEQXD[NéCUV÷LKPCOÊéK/÷NCNGRTQDNÆOUGFQUV¾XCVRąGURQ\QTPQWQDTCPW2VGPÊ
Foto: Michal Sobecký
nomu z týmů se nelíbilo pískání brankáře, ofenzivy. Vícovští stříleli, co to šlo, zejména
zprvu nadávali zejména příznivci hostů. Pagáč byl aktivní. V 74. minutě právě on
Právě od hostující lavičky taky v 63. minutě těsně nestihl průnikovou nahrávku a v 80.
letěla na hřiště láhev. Brzy poté viděl Šmí- střílel z vápna do brankáře. Domácí se ale
da druhou žlutou kartu a po krátké slovní přeci jen dočkali. V 85. minutě si konečně
přestřelce se střídačkou hostů hra pokračo- za dobrý výkon vysloužil branku Rajnoha,
vala s deseti plejery Ptení. To ale brzy ved- který zakončil pěknou kombinaci střelou
lo, když byl z vápna překopnutý brankář na pravou tyč. Zápas ale Vícovu tato trefa
Drexa – 1:4. Byla to ale labutí píseň ptenské už zachránit nemohla.

.2/2,,7ěË'<2)635267ċ-29

Vícov - Ptení
Branky: 50. Vávra, 85. Rajnoha – 10. z penalty Novák, 15. vlastní
+XPSROtþHN+ROLQND-HUJO5R]KRGþt+HJHU±*UXOLFKâHQ
NêĜåOXWpNDUW\0OþRFK±DâPtGD'ROHåHO-HUJO
þHUYHQiNDUWDâPtGD'LYiNĥ100.
Sestava Ptení:
Sestava Vícova:
'UH[D ± 0 3OLVND7HVDĜtN +XPSROtþHN &K\WLO ± /DQJ ± 6 'ROHåHO +UDEDO .RKRXW /iWDO ± 3RVStãLO
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Pozápasové hodnocení trenérù
Marek PAVELKA– Vícov

František VLACH – Ptení

„Co se týká utkání, tak pro nás je to smolný výsledek. Vytvářeli jsme
si šance, které jsme neproměnili. Z toho, co soupeř kopl na bránu,
byl gól. Nepamatuji si, že by měl náš brankář nějaký zákrok, musel
něco hasit. Možná to bylo tím, že soupeř hraje o záchranu, šel do
toho víc. My jsme si možná mysleli, že to půjde snáz. Ale i přesto
jsme měli spoustu šancí na to, abychom utkání zvládli. Jenže přišly
chyby v defenzivě a soupeř každou potrestal. Z našeho pohledu to
bylo smolné utkání.“

„Já na výkon našich hráčů nemám slov. Dělali na hřišti naprosto přesně to, co jsme si řekli.
Plnili pokyny. Holas rozhodl tou první brankou. A Petr Novák, to je za mě nadstandardní
hráč na ten okres. Mít takového hráče Vícov, hraje špici. My ale máme jen jednoho takového hráče. Ale dnes všichni jezdili po zadku. Takže pro tým velká pochvala. Navíc jsme
se sešli takřka kompletní. Zápas jsme museli posunout, brankář náš byl na železnici na
zákroku. Čekali jsme dvacet minut, mohlo se čekat. Ale rozhodčí ještě soupeři pomůžou
a pošlou tam našeho hráče, kdy to mohlo být v 1. minutě 1:0 a položilo by nás to. Ale
spravedlnost se ukázala.“

18. kolo PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE
Držovice
Plumlov

5:0
(2:0)

Branky: 2., 39., 52. a 65. Bross, 54. Srbený.
Rozhodčí: Kaštyl – Navrátil, Oteo. Žluté
karty: bez karet.
Diváků: 60.
Sestava Držovic: Lošťák – Furmanets, M.
Valenta, Srbený, Kučera – S. Valenta, Valina,
Šťastný, Koutný – Bross, Hodulák. Střídali:
Kolkop, Pustějovský, Valach, Vymazal, Budaj,
Krčmář.
Trenér: Jindřich Skácel.
Sestava Plumlova: Grepl – Surma, Ševcůj,
Moučka, P. Kiška – Pur, Bárta, Vítek, Hulka
– Kšenzulák, Čarný. Střídali: Linney, Kuba,
Klementa.
Trenér: Ladislav Ševcůj.
Pohledem trenérů:
Jindřich Skácel: „Utkání začalo o něco
později, protože se ještě čekalo až soupeři
přijedou dorostenci, kteří dohrávali zápas.
Bylo určitě vidět, že Plumlov to dával těžko
dohromady a dorazil pouze odbránit nějaký
přijatelný stav. My jsme tak po celý zápas tvořily a rozstřílel se nám kanonýr Bross, který dal
hned čtyři branky. Celkově to byl ale pro nás
poklidný zápas, kdy jsme se sešli kompletní na
rozdíl od soupeře a markantní rozdíl byl znát.
I přesto se ale hrálo velmi slušně na opravdu
skvěle připraveném hřišti a za výhru jsme samozřejmě rádi.“
Ladislav Ševcůj: „Dostali jsme se dnes do
situace, ve které jsme nikdy být nechtěli. Současně se nám potkalo A i B mužstvo a k tomu
dorost. Lepili jsme to, jak se dalo, ale někteří
dorostenci museli po svém zápase okamžitě
nastoupit do druhého a byl tam vidět jasný
rozdíl. Snažili jsme se to tak jen zavřít a doufali jsme v nějaký přijatelný výsledek. Domácí
si užili jednoduchý zápas, kde to bylo zcela
jednostranné. Musím vyzdvihnout brankáře
Grepla, protože bez něj by to byl daleko výraznější rozdíl.“

Brodek u Konice
Kralice na Hané „B“

3:1
(1:1)

Branky: 15. Müller, 76. H. Burget, 90. J. Koudelka – 11. R. Petržela. Rozhodčí: Protivánek – Franc. Žluté karty: 80. Blumenstein
(D).
Diváků: 70.
Sestava Brodku u K.: K. Grepl – Možný, H.
Burget, Müller, Blatner – Zemánek, P. Koudelka, Kschwend, Z. Koudelka – J. Burget,
Kolář. Střídali: Ščudla, J. Koudelka. Trenér:
Radovan Vičar.
Sestava Kralic: Dvořák – Dokoupil, Uličný,
L. Petržela, Zatloukal – Lehký, Růžička, Kawij, R. Petržela – Z. Petržela, Daniel. Střídali:
Havlíček, O. Petržela, Němčík. Trenér: Jiří
Němčík.
Pohledem trenérů:
Radovan Vičar: „Konečně (úsměv). Dnes
jsme vyhráli zaslouženě. Podali jsme zatím
nejlepší výkon na jaře. První poločas byl
vyrovnaný, hosté se dostali brzy do vedení sporvným gólem, kdy míč opustil hrací

plochu což signalizoval i pomezní. Naštěstí
jsme ale na tuto branku brzy odpověděli a ve
druhém poločase jsme byli aktivnější. Hosté
hrozili z brejků, ale druhou branku jsme dali
my a v samotném závěru přidali ještě pojistku.
Ještě že se nám podařilo vyhrát, protože plně
bodovali i soupeři pod námi. Bude to ještě
boj.“
Jiří Němčík: „Hodnocení je jednoduché.
Dnes jsme ten zápas jeli hlavně odehrát, protože nás trápí větší marodka a museli jsme hodně překupit řady. Do branky musel Dvořák, za
což mu děkuji, jak se toho zhostil. Sice jsme
se dostali do vedení, ale hrálo se spíše bojovné utkání, což vyhovovalo domácímu celku,
který na tom byl ve fyzických parametrech
pro takový zápas lépe než my. Dlouho se nám
dařilo držet vyrovnaný stav, ale domácí nás nakonec díky svému důrazu udolali a zaslouženě
získali body.“

Brodek u Prostějova

nás
stáloNezamyslice
více bodů.“
Haná

4:3
(3:0)

Branky: 9. O. Frys, 26. L. Frys, 44. a 85. Švéda
– 49. a 50. Přikryl, 87. Stejkora z penalty. Rozhodčí: Procházka. Žluté karty: 29. Švéda,
46. L. Frys, 47. Harazin – 28. Stejkora. Diváků: 127.
Sestava Brodku u Prostějova: Vystavěl – L.
Frys, O. Frys, Bureš, Zatloukal – Dvořák, J.
Matoušek, Harazin, Kordzik – Janura, Švéda.
Střídali: Marek Mudrla, Martin Mudrla,
Zbořil, Nehera, Jelínek, Grulich.
Trenér: Vít Hochman.
Sestava Nezamyslic: Machálek, Oulehla,
Král, Dostalík – Dočkal, Peřina, Hájek, Špička, Stejkora – Přikryl. Střídali: Hradil, Dvořák, Hudeček, Pavelka.
Trenér: Marek Pavelka.
Pohledem trenérů:
Vít Hochman: „Začali jsme velmi dobře, ale
po první brance se nám to rozsypalo a nechávali jsme soupeři hodně prostoru. Střed hřiště
byl z naší strany prázdný. Neplnili jsme, co
bylo před zápasem řečeno, a i když jsme po
poločase vedli o tři branky v kabině jsme řešili,
že takto hrát dál nemůžeme. Do druhé jsme
to ale zvládli ještě zhoršit, takže dneska to byl
velmi špatný výkon a můžeme být opravdu
rádi za to, že jsme ty body uhráli, protože nám
tam chybělo všechno, na čem si většinu výkonů zakládáme.“
Marek Pavelka: „Po poločase jsme prohrávali o tři branky, kdy jsme dostali všechny
branky zase z centrů, které nám zkrátka nejdou bránit a je to naše bolest. Dostali jsme tak
do špatné situace. V poločase jsme si k tomu
něco řekli, protože jsme herně nepropadali
a chtěli jsme se pokusit výsledek alespoň
srovnat. Pomohli nám dva rychlé, slepené
góly a herně jsme začali soupeře tlačit. Namísto vyrovnání, které jsme si zasloužili ale
přišla chyba, kterou soupeř potrestal čtvrtou
brankou a my už jsme na víc, než korigování

výsledku neměli. Mrzí to, protože dnes jsme
Pohledem trenérů:
minimálně na bod měli.“
Pavel Voráč: „Vyrovnaný zápas, kdy jsme možná měli o pár šancí více než soupeř. Ale musím
FC Dobromilice
4:3 říct, že i Vrahovice ukázaly nějakou kvalitu. Naštěstípronássenámpovedlodátobrankunavíc.
(2:3)
Určice „B“
Kluky jsem pochválil už v šatně a musím je poBranky: 12. a 42. Neděla, 64. a 73. Blumen- chválitještějednou.Protožeužpopoločasejsme
stein – 10. Javořík, 28. a 45. Halouzka. Roz- vedli dva jedna a druhou půli jsme odehráli bez
hodčí: Horák. Žluté karty: 90+1. Kratochvíl branek,kdejsemvidělnaklucích,žezvládajíplnit
– 74. Grulich. Diváků: 95.
úkoly, jak jsme se domluvili a neměl jsem obavy
Sestava Dobromilic: Drnovský – Šoc, Bako, o výsledek, jak je většinou mám. Je vidět, že nám
Fialka, Z. Nosek – K. Rochla, Václavík, Blu- tybody,coteďsbírámedodalisebevědomí,které
menstein, Selucký – Neděla, Kratochvíl. Stří- námdřívechybělo.“
dali: M. Rochla, Svozílek, Kubíček, Richter, David Mezuliánek: „Těžko se mi to dnes
Klusal.
Trenér: Michal Rochla. hodnotí, protože dnes to zase vypadalo, že
Sestava Určic: Hýbl – Hudský, Grulich, Vo- jsme poprvé na hřišti. V prvním poločase
dák, Ježek – Vaverka, Javořík, Handl, Petyrek měli o něco více ze hry domácí a dostali se do
– Kouřil, Halouzka. Střídali: Mlčoch, Rot- vedení. Nám se podařilo záhy srovnat z rohu,
schedl, Rosenberg, Kadlec.
ale pak uděláme zase hloupý faul v našem
Trenér: Karel Vlach. vápně a soupeř se dostane po penaltě opět
do vedení. Ve druhém jsme chtěli utkání ještě
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Zápas dvou poločasů. zvrátit, ale marně. Nefunguje nám přechod
V prvním poločase jsme byli jaloví. Nebyli do útoku a nejsme nebezpeční. Navíc se už
jsme schopni si přihrát na dva metry a sou- musíme dívat spíše pod sebe, protože tam zapeř své šance, které jsme mu nabízeli dokázal čínáme být namočení. Snad se nám konečně
využít. Vždy se tak dostal do vedení a my do- podaří uspět doma za tři body a trochu si to
tahovali. O přestávce tak přišel vítr v kabině sebevědomí zvedneme.“
a očividně přinesl ovoce, protože pak to byl
zápas víceméně na jednu stranu. My šli za Tištín
3:6
stálo více bodů.“
vyrovnáním a dočkali se ho. Následně jsme nás
(0:4)
Olšany
přidali i další branku a konec zápasu jsme
se už trochu zatáhli. Soupeř tam měl nějaké Branky: 54., 56. a 70. Jansa – 4. a 16. Marek,
závary, ale nic, co by nás přímo ohrožovalo, 26. Lobodáš, 30. Elner, 63. a 66. Koleňák.
takže jsem za druhou půli rád a za ni musím Rozhodčí: Kaštyl – Kordzik. Žluté karty:
klukům poděkovat.“
53. a 72. Míška, 88. Marek (oba O). Červená
Karel Vlach: „Do zápasu jsme vstoupili vel- karta: 72. Míška (O).
Diváků: 70.
mi dobře. Dali jsme rychlou branku a měli Sestava Tištína: Kuča – Pátík, Jansa, Rudolf
tam i další příležitosti, které zůstaly nevyužity. Návrat, Martinec, Bosák, Stančík, Rehák,
Pak nám ale soupeř brzy srovnal, což je naše Hýsek, Robin Návrat, Varga, Blumenstein,
bolístka venku dlouhodobě, že neudržíme Hanák, Hodaň, Špička, Václavíček.
vedení. Během prvního poločasu jsme ale
Trenér: Rudolf Návrat.
šli do vedení ještě dvakrát a do kabin šli s ve- Sestava Olšan: Bokůvka – J. Psopíšil, Hansl,
dením. Do druhé půle jsme chtěli jít s tím, že Míška, A. Keluc – Augustín, Elner, Koleňák,
hru udržíme, ale musím říct, že ve druhém Marek – A. Pospíšil ml. – Samek. Střídali:
nás soupeř fyzicky přehrál, a jak ta první půle Lobodáš, A. Pospíšil st., Seidler, Rokyta. Trebyla naše, tak druhá zase soupeře a body tak nér: Antonín Pospíšil.
patří jemu.“
Pohledem trenérů:
Rudolf Návrat: S trenérem domácích se do
uzávěrky
nepodařilo
Němčice nad Hanou
2:1 Antonín Pospíšil: spojit.
„Dali jsme brzy první
(2:1)
Vrahovice
branku a podařilo se nám dostat během prvBranky: 18. a 34. z penalty Studený – 20. Ha- ní půle do čtyřbrankového vedení, což jsme
nák. Rozhodčí: Vrážel. Žluté karty: 51. Bu- možná ani sami nečekali. V poločase jsme si
ček, 80. Studený – 79. Fabiánek, 90. Jamrich, ale řekli, že se nesmíme uchlácholit a dál po90+2. Pokorný.
Diváků: 70. kračovat v tomto výkonu, protože na tomto
Sestava Němčic: Chmelař – Buček, Řezáč, menším hřišti se může stát cokoliv. Ač jsme si
Držálek, Chalánek – Jordán, Jiříček, O. To- něco řekli, tak to bylo brzy už jen o dvě branmek, Pěnčík – Vrána, Studený. Střídali: Vy- ky a začali jsme se trochu strachovat. Naštěstí
jsme ale dokázali brzo přidat další branku,
roubal, Korčák, Kočí, Frýda, Řehák.
Trenér: Pavel Voráč. a ještě ji pojistit. Na to už soupeř neměl sílu reSestava Vrahovic: Pokorný – Kurfürst, Jano, agovat a podařilo se mu jen snížit na rozdíl tří
Petík, Varga – Michalec, Hanák, Doležel, Ja- branek. Výsledky, které přišly ukázaly, že zde
mrich – Dvořák, Fabiánek. Střídali: Drmola, se může stát ještě cokoliv, takže cenná výhra,
Dospiva, Němec, Kovačevič, Pokorný. Tre- ale rozhodně musíme dál pravidelně bodovat, protože to bude ještě boj.“
(jaf)
nér: David Mezuliánek.
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PROSTĚJOV S příchodem jara se naplno
rozběhla nová sezóna 2022 kolečkářů na silnici. Řadu úvodních startů absolvovali také
cyklisté a cyklistky TUFO PARDUS Prostějov napříč všemi věkovými kategoriemi. Nejúspěšnější byla juniorka Patricie Müllerová,
která vybojovala dvě druhá místa při pohárových závodech mládeže.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Mladé naděje zahajovaly kritériem v ulicích Pardubic a silničním závodem v nedalekých Slatiňanech. Úplně prvním kláním byla Carla kriterijní
liga, v níž nejlepšího prostějovského výsledku dosáhla Patricie Müllerová. Ta v kategorii juniorek
obsadila druhé místo, když podlehla pouze vítězné Anně Růžičkové z Dukly Praha. Mezi staršími
žáky se do elitní desítky probojoval devátý Alexan-

dr Kaniščev.
Následující den po kritériu měly talenty na programu vstupní díl silničního Techniserv Cupu.
Také v něm držela prapor TUFO PARDUS
nejvýše Patricie Müllerová, jež znovu protnula
cílovou pásku na stříbrné pozici za Eliškou Kvasničkovou ze SportRaces cycling Teamu. Mezi
juniorkami ještě dosáhla na desátou příčku Eliška
Grulichová a v juniorech si po oba dny vedl nejlépe Vojtěch Soukup, z neděle dvanáctý.
„Jsem rád, že se už rozběhla sezóna. Chybělo nám
sice několik marodů, ale to tak na jaře někdy bývá.
Skvělou formu předvedla Patricie Müllerová.
Ostatní se po výsledkové stránce tak výrazně neprosadili, ale rok 2022 bude ještě dlouhý. Věřím,
že na hlavních podnicích už budeme připraveni
bojovat o čelné pozice,“ zhodnotil trenér cyklistické mládeže v Prostějově Martin Cetkovský.
Tým mužů TUFO PARDUS strávil větší část
března na řeckém ostrově Rhodos, kde kombinoval závody s přípravou. Prvním vystoupením
přitom byla dvouetapová South Aegean Tour.
Nejvýše postaveným závodníkem v celkové kvalifikaci se stal Wojciech Pszczolarski na 46. místě.
Dalším startem bylo kritérium Independence
Circuit of Rhodes. Ve spurtu rychlého klání vybo-
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joval Marek Jelínek výborný druhý post a potvrdil
tak svoje sprinterské předpoklady. Po tomto kritériu a kvalitním tréninku následoval jednorázový
závod International Rhodes Grand Prix. Nejlépe
si vedl opět Wojtek Pszczolarski klasifikovaný jako
43.

Celý pobyt v Řecku následně vyvrcholil etapovým podnikem International Tour of Rhodes.
A rovněž při něm se nejlépe dařilo polskému
internacionálovi v modro-žlutých barvách, když
mu po čtyřdenním úsilí v konečném pořadí pařila
44. příčka.
Muži hanácké stáje soutěžili ve stejném období
i na domácích silnicích. Tradiční premiéru představuje Trofeo Cinelli Velká cena Hlohovce na
jižní Moravě, hned následující den pak navazuje
úvodní díl ČP Škoda Cupu taktéž na tradiční trati
mezi Velkou Bíteší a Brnem. V obou závodech
si velmi solidně vedl Radek Vlček, který skončil
v Hlohovci 23. a na Bíteši 25.
„Na Rhodosu nás v prvních dnech přivítalo
nezvykle chladné počasí. Závody zde byly jako
obvykle náročné jak profilem, tak konkurencí.
Dosažené výsledky jsou jen průměrné, ale pro
naše nováčky šlo o premiéru na úrovni akcí kalendáře UCI. Jako velmi slibné vnímám vystoupení
Radka Vlčka na domácí scéně. V dubnu už nás
čekají závody svým charakterem profilů příznivější, čehož se budeme snažit využít,“ sdělil sportovní
ředitel TUFO PARDUS Michal Mráček.
Dalším plánovaným startem pro muže tohoto
týmu byla tradiční jednorázovka v polské Sobó-
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tce. Větrné aprílové počasí se předvedlo ve všech
svých podobách a důkladně prověřilo peloton.
Hned zkraje trati došlo k několika hromadným

pádům, jimž se vyslanci z Hané naštěstí vyhnuli. Po dvaceti kilometrech jízdy se na bočním
větru vytvořila čelná skupina třinácti borců, ve
které měli Prostějovští dvojnásobné zastoupení.
Grupa dobře spolupracovala a své úsilí dotáhla
až do finiše, na cílové pásce patřilo Pavlu Gruberovi 5. místo a Wojciech Pszczolarski uzavřel
top desítku.
Cyklističtí mládežníci měli v kalendáři jízdu proti
chronometru v Jevíčku a následující víkend kritérium v Soběslavi. Jevíčko se nejvíc vydařilo juniorce Elišce Grulichové, jež ve své kategorii brala
nepopulární 4. post. Velmi dobrým výkonem se
prezentoval také junior Martin Rafaj, který bral 6.
flek. Na soběslavském kritériu se slušně prezentovali 9. Alexandr Kaniščev v kategorii starších žáků,
12. Vojtěch Soukup a 13. Ondřej Pokorný (oba
mezi juniory).
„Teď čekají na naše muže dva jednorázové podniky UCI v Polsku a junioři i kadeti budou startovat
na mezinárodních závodech v Plzni, které jsou
také součástí seriálu UCI. Moc děkujeme za finanční podporu statutárnímu městu Prostějov
a Olomouckému kraji, bez jejíchž pomoci bychom nemohli svou činnost na tak vysoké úrovni
provozovat,“ zdůraznil Michal Mráček.

Trápení zkušených tenistek Judisté uspořádali Velkou cenu Prostějova /#.-12#0
9HVNXSLQø6HYHUR]¿SDG
pokračovalo také v Madridu
MADRID, PROSTĚJOV Ani na velkém turnaji v Madridu se nedařilo Petře Kvitové a Karolíně Plíškové. Dvojnásobná grandslamová
vítězka tak stále čeká na první antukové vítězství v letošním roce, Plíšková zase hned v úvodu
vypadla s kvalifikantkou Marií Bouzkovou.
V souboji generací neuspěla držitelka divoké karty

Linda Fruhvirtová, která nestačila na o dvacet let
starší Estonku Kaiu Kanepiovou. Alespoň jedno
utkání vyhrála Karolína Muchová, ve 2. kole ale
prohrála se Švýcarkou Belindou Bencicovou. Po
měsíční zdravotní pauze se na kurty vrátila Kateřina
Siniaková a slavila třísetové vítězství nad Chorvatkou Anou Konjuhovou.
(lv)

PROSTĚJOV Po dvouleté přestávce o víkendu
23. a 24. března 2022 uspořádal oddíl JUDO
Sokol I Prostějov ve Sportcentru – DDM Prostějov Velkou cenu Zdeňka Ludvíka. Této soutěže se zúčastnilo 494 závodníků ze 47 oddílů
a dvou zemí. Oddíl Sokola I Prostějov skončil
celkově na 12. místě.
„Po dvouleté pauze za oddíl startovalo nejméně
závodníků, zato kvalitně připravených v tak velké
konkurenci. Mladší žákyně Laura Padrnosová ve
váze +57 kg vybojovala 1. místo. Je to velmi nadějná judistka a doufám, že jí chuť a odhodlání vydrží
i nadále. Dorostenec Ondřej Vašut ve váze do 90 kg
předvedl parádní výkon a obsadil 2. místo. Tento
judista je první rok v dorostenecké kategorii, kdy
poráží daleko zkušenější soupeře,“ uvedl za oddíl
juda Zdeněk Gottwald. Ve svých váhových kategoriích Zuzana Šindelářová, Anny Zacharová, Barbora Vítková a David Zaoral získali 3. místo, Matěj
Kolář a Agáta Padrnosová obsadili 4. místo. Pavlína
Bohanosová, Kolebač Štěpán a Denis Voráč obsadili 5. místo. Navrátil Vojtěch a Durdík Václav pak
7. místo. Bez umístění skončili Tomáš Jéglík, Pavel
Burget a Martin Pazdera.
Z jedné věci byli organizátoři příjemně překvapeni. „Velmi nás překvapila účast tolika závodníků
i z Rakouska, že se tomuto kontaktnímu sportu i po
dvouleté pauze stále věnuje tolik dětí. Právě kvůli
kontaktnosti juda byl tento sport na dva roky takřka
zakázán. Museli jsme hledat mnohé náhradní ře-
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Na ostravském
challengeru se Dalibor Svrčina dostal do svého
dalšího semifinále a navázal na kvalitní výkony
z poslední doby. Díky tomu se v žebříčku ATP
opět posunul o několik příček a poprvé v kariéře se dostal mezi nejlepších dvě stě hráčů.
Aktuálně prostějovskému tenistovi patří 199.
příčka.
„Sezóna se zatím vyvíjí dobře. I v Ostravě jsem
odehrál čtyři těžké zápasy a tři z toho byly vítězné. Vnímám to pozitivně a pokusím se na
to navázat na dalším turnaji v Praze. Pak si dám
týden pauzu a vzápětí pojedu do Paříže,“ plánuje využít úspěšnou sérii z posledních týdnů
Svrčina.

O finále v Ostravě bojoval přes dvě hodiny, nakonec ale utkání s Britem Ryanem Penistonem
prohrál ve třech setech. „Soupeř hrál lépe a stabilněji, nedělal moc chyb a nutil mě hrát každý balon.
Nepříjemný tenis jsem očekával, a přesně to hrál.
Možná mi chyběla trochu trpělivost, mohl jsem
ho možná nechat trochu více hrát. Udělal jsem pár
chyb v některých důležitých momentech, to se někdy stane,“ uvedl Svrčina.
Zdeněk Kolář se dostal do čtvrtfinále, v němž byl
nad jeho síly Francouz Evan Furnesse. V rozhodujícím tie-breaku sice odvrátil dva mečboly, výsledek
utkání přesto nedokázal otočit. Jakub Menšík, který
startoval na divokou kartu, nestačil na zkušeného
Lucase Miedlera z Rakouska.
(lv)

Rychlé tenisové konce
v Nìmecku a Portugalsku
ESTORIL, PROSTĚJOV Zklamáním skončily
pro prostějovské tenisty turnaje ATP. Jiří Veselý
v Estorilu prohrál hned v úvodu s Hugo Dellienem z Bolívie, Jiří Lehečka zase v Mnichově
nestačil na Dána Holgera Runeho.
Veselý si na své konto připsal třetí porážku v řadě.
Český tenista v prvním kole hlavní soutěže v Portugalsku hned ve čtyřech případech přišel o vlastní
servis a při podání soupeře uspěl pouze v jednom
případě. „V tom byl celý problém. Na servisu je

moje hra postavená, potřebuji, abych podání trefoval lépe,“ uvedl Veselý.
Lehečka v souboji s talentovaným Runem vedl
v prvním setu už 5:2, o vedení však přišel a neuspěl
ani ve zkrácené hře. Druhou sadu pak rozhodla
druhá hra, v níž prostějovský hráč přišel o podání.
„Je to škoda, ale alespoň jsem pár zápasů vyhrál
v kvalifikaci. Musím se snažit, abych se do turnajů
dostával přímo do hlavní soutěže,“ plánuje Lehečka.
(lv)

šení, aby nedocházelo k žádnému kontaktu, proto
je asi takový zájem závodit a vynahradit si ztracený
čas. Bez kontaktu to v judu prostě nejde,“ konstatoval Zdeněk Gottwald. Vyzdvihl pak podporu
partnerů. „Velmi nás překvapil i zájem o podporu
tohoto sportu ze strany partnerů a sponzorů, jako je
statutární město Prostějov, EKOPOS Brno, Road
Service 2018, Salon Da Vinci, Autoškola Kalvoda,
děkujeme za krásné ceny vítězům Malachitová
skříňka, Nutrend, za mediální podporu Rádia
Haná, Jelínek lahůdky z Hané a nádherné fotky
Simony Havlíčkové. Bez těchto by to v této nelehké

době ani nešlo uspořádat,“ uvedl dále Gottwald. Pozvání také přijala mistryně Evropy do 23 let Renata
Zachová, která podpořila závodníky užitečnými
radami a velmi ráda poskytla cenný autogram malým talentům. „Tato vstřícnost, obětavost a přátelství jsou v judu téměř samozřejmostí. Já sám mám
velké štěstí, že mě v judu také moje rodina plně
podporuje, bez ní by to vůbec nešlo. Děkuji také
členům Sokola I Prostějov oddílu juda, rodičům
za pomoc a vytvoření bezkonkurenční atmosféry.
Už se všichni těšíme na příští rok,“ uzavřel Zdeněk
Gottwald.
(red)

Alojzovské kopce jsou zpět HONEJSEK
PROSTĚJOV Není to tak dlouho, co se v Prostějově uskutečnil velký běžecký závod, Velikonoční půlmaraton. Nyní se běžci mohou
chystat na další klání. O nadcházejícím víkendu
totiž proběhnou také Alojzovské kopce.
Tak jako další hromadné akce i tato událost
padla za oběť protikoronavirovým předpisům.
Pořadatelé mají ale v plánu k běhání v kopcovitém terénu okolo Alojzova znovu nalákat
dospělé i děti. Závod začne v neděli 8. května
prezencí, která začíná v 10.00 hodin.
Těžký, ale zároveň zajímavý terén. A možnost
běžet jak se sportovci, kteří běhají závodně, tak
s amatéry. To nabízí běžecký závod Alojzovské
kopce, který se po dvouleté pauze uskuteční
o víkendu v Alojzově.
Závod zahrnuje hned několik běžeckých klání.
To nejdelší, desetikilometrové, čeká běžce-profíky. Ti mohou čekat dlouhou trasu. A jak
organizátoři upozorňují, součástí budou také

lesní cesty. Pokud tedy počasí nebude přát,
můžou se účastníci připravit i na bahno. Totéž
se dá říct také o dospělém hobby závodě. Zde
čeká závodníky poloviční délka trati. Ale znovu
se mohou připravit na rozmanitý terén včetně
lesních cest.
Organizátoři ale mysleli také na děti. Pro ty
budou připraveny dvě trasy, jedna o délce sto
metrů, druhá čtyřsetmetrová. V tomto případě
sto procent trasy bude tvořit asfalt. Právě děti
budou startovat jako první, a to zhruba v 10.50.
Dospělí by měli následovat o deset minut později.
Pořadatelé akce upozorňují, že je potřeba se na
závody dopředu zaregistrovat, ideálně do středy 4. května. Je třeba napsat na e-mail libor@
vyslouzilovi.cz a do zprávy uvést jméno a příjmení, rok narození, bydliště a druh závodu.
A zajímavost na konec, startovné je dobrovolné.
(sob)

zůstáváve Zlíně
PROSTĚJOV Dlouhá éra zlínského hokeje
nepřetržitě v nejvyšší soutěži letos skončila.
A skončit by měla i celá řada hráčů, kteří ve
Zlíně dosud hráli. Spekuluje se i o hráčích jako
Gazda nebo Okál, oporách týmu. Jedno jméno
ale ve Zlíně budeme vídat stále, rodáka z Prostějova, útočníka Antonína Honejska.
Jednatřicetileté křídlo má za sebou v extralize pět set
zápasů. A posledních šest sezón v řadě hrál Honejsek za Zlín, kde také hokejově vyrostl. V nedávno
skončeném ročníku byl druhým nejproduktivnějším hráčem Beranů. U nich podepsal před sezónou
víceletou smlouvu, která mu zajišťuje angažmá až
do roku 2025. Jak se nyní ukazuje, útočník v týmu
zůstává i přes jeho sestup do Chance ligy. Antonín
Honejsek se tak hokejově podívá v další sezóně
domů, do Prostějova. Tentokrát ovšem v dresu
soupeře.
(sob)

PROSTĚJOV Také severozápadní skupina okresní soutěže v malé kopané ČUS
Prostějovska 2022 už má za sebou dva
turnaje zahajovacího kola. A do boje šel
obhájce loňského titulu 1.FC Laškov.
Úřadující mistr na domácím hřišti nejprve
smetl Orly Otinoves 10:2 a poté nastoupil
proti celku FC Daniels přezdívanému prostějovská Barcelona. Hosté vedli ještě pět
minut před koncem 4:2 a snažili se přidat
další góly, ale Patrik Gábor neproměnil dvě
tutovky. Tudíž favorit trestal. Místo brankáře nasadil do hry dalšího útočníka a třemi
trefami v samém závěru strhl vítězství na
svou stranu díky bleskovému obratu na 5:4!
Plný počet bodů má po prvním dějství také
FC Zavadilka Prostějov, která na Husově
náměstí přesvědčivě zdolala Spojené kluby
Čehovice/Hluchov 4:0 i FC Juniors Hluchov 6:3. A je průběžně druhá.
SKUPINA SEVEROZÁPAD
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OSTRAVA, PROSTĚJOV V pouhých šestnácti letech absolvoval Jakub Menšík premiéru v hlavní soutěži na challengeru. V Ostravě se vítězství nedočkal, přesto nabral další
zkušenosti potřebné k přechodu do mužské
kategorie. „Ukázalo se, že musím ještě více
pracovat. Je přede mnou dlouhá cesta,“ uvědomuje si talentovaný hráč TK Agrofert
Prostějov.
V utkání s Rakušanem Lucasem Miedlerem sice
Menšík uhrál jen dvě hry, přesto nebyl úplně
zklamaný. „Gemy byly dlouhé. Snažil jsem se
tvořit hru a být aktivní. Ale rozhodovaly zkušenosti. Soupeř prakticky nechyboval, já naopak
udělal docela hodně chyb. Je to poučení pro
příště, další krok na cestě nahoru,“ cenil si ostravského startu Menšík.
Finalista lednové juniorky v Austrálii i mužské
už má za sebou tři postupy do osmifinále na turnajích ITF, kde poznal, že rozdíl ve věkových kategoriích je docela velký. „V juniorech se můžete
spolehnout na to, že soupeř bude chybovat. To
u mužů není. Každý vítězný míč si musíte urvat,
nedostanete ani jeden zadarmo,“ všímá si rozdílů Menšík, který se mezi juniory na chvíli vrátí
pouze na Roland Garros, kde bude patřit mezi
favority dvouhry.
(lv)

PROSTĚJOV Poslední dubnový týden
potěšila fanoušky fotbalu dobrá zpráva. Stejně jako v předešlých letech i letos okoření letní přestávku dva turnaje
v Otaslavicích. Ještě před prázdninami se
25. června o slovo nejprve přihlásí Metle
Cup junior věnovaný žákovským kategoriím. O čtrnáct dnů později 9. července
na něj naváže na specifických hřištích
dalším ročníkem i soutěž pro dospělé fotbalisty Metle Cup.
V minulých dvou letech se organizátorům
podařilo turnaj rozjet i přesto, že se jarní
části soutěže neodehrály. V letošním ročníku tomu tak opět nebude jinak. „Poslední
dva roky to bylo s mírným otazníkem, jak se
vyvine situace, letos ale věříme, že je vše už
stoprocentně jasné a oba turnaje proběhnou.
Zažili jsme už i všechny druhy počasí a myslím si, že budeme připraveni na cokoliv. Loni
i předloni byla znát na všech mužstvech velká chuť po nějaké soutěži, tak doufáme, že to
ani letos nebude jiné, když se už bohudíky
odehrává i kompletní sezóna,“ odtajnil jeden
z hlavních organizátorů těchto akcí Martin
Vogl.

O tom, že oba turnaje budou pokračovat,
měli organizátoři jasno už v loňském roce.
Letos se však ještě čekalo na vhodný termín
obou turnajů. „U dospělého to bylo jasné,
ten bývá pravidelně druhou sobotu v čer-

venci, na tom nic měnit nechceme, aby to
už byla tradice. Hodně jsme ale řešili jeho
verzi pro žáky, protože zde to bylo o něco
náročnější. Přípravy trvají o něco déle a muselo vše do sebe zapadnout. Poslední víkend

v červnu jsou děti ještě ve školách, takže by
neměl nastat problém s nedostatkem hráčů.
Věříme, že oba turnaje budou úspěšné stejně
jako v minulých letech,“ doplnil Vogl.
Dospělou verzi turnaje už navštívily celky
nejen z Čech, ale také ze Slovenska. I letos
by se některý z takových klubů mohl objevit,
něco podobného by jistě potěšilo a okořenilo mládežnická klání. Systémy turnajů pak
zůstávají stejné jako v předchozích ročnících.
U juniorů by se mělo objevit deset mužstev
a u mužů patnáct. Po základních skupinách
pak přijde na řadu klasický pavouk play-off.
Kromě fotbalu se ale fanoušci mohou těšit
i na bohaté občerstvení a doprovodný kulturní program, který by měl pokračovat až do
večerních hodin. Za horkého počasí nebudou
stejně jako loni scházet ani vodní atrakce.
V případě zájmu o přihlášení stačí kontaktovat některého z organizátorů akce, zájemci
vše najdou na facebookových stránkách, na
webu Sokola Otaslavice nebo vyčtou z plakátu. „U mládeže i u mužů máme zatím volná místa, ale postupně se vše plní. Rozhodně
se v případě zájmu neváhejte ozvat,“ dodal
Vogl.
(jaf)
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Jestřábi pokračují ve skládání týmu
PROSTĚJOV Hodně otázek, málo odpovědí. Tuto situaci již hokejová veřejnost znala v minulých sezónách. Se začátkem května ale
informace začínají rychle přibývat. Hráčům končí smlouvy, uveřejňují se nové dohody a nové kontrakty. A nejen u hráčů. Také u trenérů.„Realizační tým s menšími změnami bude pokračovat. Já zůstávám, asistenty budou Petr Hubáček a také Ivo Peštuka. Vlastimil
Wojnar se ale přesouvá do Spišské Nové Vsi, kde bude hlavním
trenérem. Pokračovat by ale měl trenér brankářů i kondiční trenér,“
prozradil Večerníku kouč Prostějova Aleš Totter. U týmu naopak
končí fyzioterapeut a dále také kustod, kterým byl doposud Radek
Meidl. Dle informací Večerníku má namířeno k mládeži SK 1913 jako trenér.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

MICHAL
SOBECKÝ
Naopak ohledně jmen v kráčském
kádru příliš mnoho novinek není.
„Oznámení nových jmen nechám
na klubu. Na tom, kdy se jeho vedení rozhodne je uveřejnit,“ sdělil
Aleš Totter. Prozradil nicméně jeden odchod. Znovu jde o útočníka, v pořadí třetího. „V týmu končí

Marek Švec. Rozhodl se už ke konci
sezóny pro přesun zpět do Sokolova.
Rozhodl se pro to z rodinných důvodů,“ vysvětlil Totter. Marek Švec
hrál vesměs ve třetí pětce, objevoval
se ale i ve speciálních formacích. Třicetiletý odchovanec Karlových Varů
v sezóně nastřádal 22 kanadských
bodů (6+16) v základní části a další 4 (3+1) v play-off. Do Prostějova
se právě ze Sokolova vrátil před nedávno skončenou sezónou po třech
letech. Po konci Patrika Husáka,
Adama Havlíka, Jana Štefky, Petra
Mrázka a Ondřeje Bláhy jde tak již

Prostějov (sob) – Až od začátku května se obvykle čekají velké změny v hokejových týmech. S koncem dubna
totiž hráčům hromadně končí smlouvy.
V některých týmech se ale už ukázalo,
že v nich dojde k zemětřesení.
Hned dva prvoligové celky už oznámily
řadu odchodů. Prvním je Slavia Praha,
druhým pak Poruba. Slavia Praha se
dostala do čtvrtfinále, v němž narazila
na Vsetín, který ji porazil v pěti zápasech. Už nedávno Večerník oznámil,
že v týmu končí třeba hráči jako Krejčí,
Machač, Hovorka nebo brankář Michajlov. Koncem dubna přibyly další
odchody. Se Slavií se rozloučil obránce Václav Veber (2+4), dále útočník
Daniel Kružík (8+17) a také brankář
Martin Holík, který ale odchytal jediný
zápas. Suma sumárum tým přišel o 11
hráčů.
V Porubě ale také došlo k vlně odchodů. Z ostravského celku odešlo ještě
o pět hráčů více. Nejvíce tým může
bolet odchod velmi produktivního
Markuse Korkiakoskiho nebo lídra
obrany Šimona Szathmáryho. Odešla
ale také brankářská dvojka Brízgala–
Muštukovs nebo předsezónní posily
Bitten s Gumanem. Poruba reagovala
na neúspěch v podobě nepostoupení
do vyřazovací části.

Tøebíè pøišla
o další oporu
Prostějov (sob) – Jen několik změn
zatím po sezóně oznámila hokejová
Třebíč. Zatím se ale jedná o velké opory a výrazné hráče posledních let, které
z Horácké Slavie udělaly nebezpečný
celek v lepší polovině tabulky. Hned
zkraje sezóny skončil exkapitán Lukáš
Nedvídek – klub s ním podle vyjádření nadále nepočítal. Nyní ale odešlo
z klubu na Vrchovině další velké jméno
Martin Šťovíček. A znovu útočník.
Šestadvacetiletý forvard působil v Třebíči tři sezóny. Nejpovedenější měl
hned tu první, ve které nasbíral 46 kanadských bodů v základní části. V dalších letech jeho produktivita slábla,
přesto nadále patřil k velmi platným
členům sestavy. Nyní se ale Šťovíček
loučí. Podle informací na webu klubu
se rozhodl pro své první zahraniční
angažmá. Zatím však nedošlo k uveřejnění informace o tom, kam přesně
někdejší pravé křídlo Třebíče zamíří.

?
ODCHODY

Jan Štefka
Petr Mrázek
Ondřej Bláha
Patrik Husák
Adam Havlík

útočník
útočník
brankář
obránce
obránce

Martin Novák

útočník

1997
1994
1992
1990
1991

2021
2020
2020
2014–2016, znovu 2021
2021

PODPISY

1988

2015–2017, znovu 2021
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o šestou potvrzenou změnu v týmu.
Vedení klubu i realizační tým jsou
ale zatím celkově spíše tajemné. „Dovedli jsme několik hráčů.
A jsem moc rád, jak se podařilo zatím doplnit tým, které hráče jsme
do týmu získali. Majitel, respektive
majitelé, dělají moc dobrou práci,“
řekl jen Aleš Totter. Zatímco jména klub dosud uveřejňovat nechce,
ohledně některých termínů už je

jasno. „Letní příprava bude znovu individuální. Na ledě začneme
třetí týden v červenci, předtím ještě proběhnou testy, poprvé se tak
sejdeme 13. července,“ informoval
Aleš Totter. Potvrdil rovněž několik novinek ohledně přípravných
zápasů. „Utkáme se dvakrát s Třebíčí. Dále počítáme s turnajem
v Porubě, který se uskutečnil už
loni,“ uzavřel.
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Exodus postihl
Porubu i Slavii

PØÍCHODY

Michal SOBECKÝ

A co bude dál? Snad ne jen vítr
Prostějovský hokej má za sebou zajímavou, napínavou, a nakonec úspěšnou
sezónu. Kromě pořadí po základní části,
které bylo horší, než se doufalo a hádalo,
si mohl tým odškrtnout veškeré myslitelné cíle. Dostal se do play-off, následně
až do semifinále. Diváky bavil ofenzivně
laděnou hrou. Někteří hráči, kteří před
sezónou přišli, a čekalo se, že se herně probudí, se skutečně probudili. Došlo na několik objevů sezóny, několik pozitivních
překvapení. A fanoušci? Skvělí jako vždy.
Jenže co dál?
Zdá se totiž, že aktuálně Jestřábi dosáhli maxima možného. Tím je semifi-

nále a solidní podpora fanoušků spolu
s tím. Ale zpět k play-off. Třetí kolo je
nyní nejspíš maximum. Na týmy, které
sahají po extralize, to letos ještě nebylo. Týmy jako Jihlava, Vsetín a nyní
nově Zlín jsou a budou jinde. A jak se
říká, nejtěžší je úspěch zopakovat. To
a udržet pohromadě po úspěšné sezóně tým, na který se jako žraloci vrhne
konkurence a pokusí se urvat, co může.
A Prostějov, ten úspěšnou sezónu měl.
Přitom právě priority jako udržení
kádru a realizačního týmu měly být
jasné. Jestřábi splnili předsezónní cíle.
Na co tedy dělat zásadní řezy? Proč

neudržet jádro a osu týmu? Koncepční
je udržet si stabilní jádro. A to průběžně doplňovat, ladit. Tedy pokud bylo
úspěšné a hrálo kvalitní hokej. Tak se
dosud bohužel v Prostějově nedělo. Velké řezy do týmu, hromadné odchody,
zprávy o ne zcela slavných loučeních
v klubu. To ničemu neprospívá.
Naopak nyní tým položil slušný základ, na kterém se dá stavět. Jenže
bude o to zájem? Znovu se množí
zprávy o velkém exodu z Prostějova.
Bohužel. V takovém případě by nezbývalo než si jen povzdechnout. A ptát se,
co bude dál…
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PROSTĚJOV Skvělé dvě sezóny prožil na Hané útočník Petr Mrázek (na snímku).
Sedmadvacetiletý forvard se
stal jednou z největších útočných zbraní Jestřábů. Dvakrát za
sebou byl nejproduktivnějším
hráčem i nejlepším střelcem
týmu. A zařadil se v tomto ohledu rovněž mezi špičky Chance
ligy. Nyní ale míří ke konkurenci, konkrétně do Zlína. Ten staví
mužstvo na okamžitý návrat do
extraligy.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

MICHAL
SOBECKÝ
yy Jak hodnotíte nedávno skončenou sezónu z týmového hlediska?
„Myslím si, že můžeme sezónu hodnotit
jako úspěšnou. V kabině jsme si za cíl dali
semifinále a toho jsme dosáhli. Jen je škoda, jak to dopadlo se Vsetínem, že jsme jej
víc nepotrápili. To mělo více důvodů. To
mě mrzí. Ale ve výsledku můžeme říct, že
to byla určitě úspěšná sezóna.“
yy Na druhou stranu se nedá ovládnutí série s Litoměřicemi hodnotit
jako překvapivé?

„Z našeho pohledu to až taková senzace
nebyla. My s Litoměřicemi v základní
části hráli vyrovnaně. Porazili jsme je
myslím doma, u nich nám to uteklo až
v závěru. Pro nás to tedy překvapení až
tak nebylo. Spíš mi přišlo, že zatímco
play-off se hraje od obrany, tak v této sérii platilo ‚kdo dá více gólů, postoupí‘. To
nám vyhovovalo. Nemuseli jsme překonávat jejich obranu, střední pásmo,
oba týmy se hnaly do útoku. To nám
sedělo a už po prvním zápase u nich
jsme věděli, že na ně máme. Že to minimálně bude vyrovnaná série. Jsme rádi,
jak to dopadlo. Nebyla to tedy senzace,
spíše úspěch pro lidi okolo a mnoho
lidí tomu nevěřilo. My ale samozřejmě
ano.“ (úsměv)
yy Myslel jste trochu na to, že bude
těžké svou první sezónu v Prostějově
zopakovat? Říká se, že nejtěžší je na
úspěch navázat.
„Tak samozřejmě, člověk to trochu
v hlavě má. Body se ode mě očekávají.
Vždy záleží na tom, jak člověk vstoupí
do sezóny. Když tam padne gól nebo
zapíše bod, sebevědomí člověku naroste a už se na tom veze. Není to ale jen
o mně. Ať už letos, nebo loni jsem měl
kolem sebe skvělé spoluhráče, a to je
další dílek do toho, aby se mně osobně
dařilo. Ta předchozí sezóna z týmového
hlediska zase tak dobrá nebyla. Myslel
jsem tedy na to, aby se nedařilo jen mně,
ale i celému týmu.“

yy Kolem vás se v ročníku střídalo
pár spoluhráčů. S kým vám to nejvíce sedlo?
„Je pravda, že v první sezóně jsem celý
ročník odehrál s Davidem. Bylo to super, sedli jsme si a znali se z dřívějška,
bylo to pro nás jednodušší. Věděli jsme,
co od toho druhého čekat. David ode
mě čekal, že když mi dá puk, budu zakončovat. Já zase věděl, že mi David nahrávky bude dávat. Letos byl nový tým
a neznali jsme se osobně s kluky, takže
jsem na to byl zvědavý. A ve finále jsem
odehrál skoro celou sezónu s Martinem
Novákem a na centru se nám tam střídali Honza Kloz a Tomáš Jáchym. Taky
se nám to moc neměnilo. A od přípravy
jsme si jako lidi i hráči sedli. Bylo to pak
jednodušší. Nedá se říct, s kým se mi
hrálo nejlépe. Je to o tom, aby se dařilo
týmu. Když naše lajna hrála dobře, pak
přišel jeden dva zápasy horší, tak se to
vyměnilo, aby se do toho vnesl svěží
vítr. Vždy to bylo ku prospěchu k věci.“
yyPrvní sezónu se fanoušci na stadion kvůli koronaviru dostat nemohli,
v té druhé už začali chodit. Jak jejich
fandění a podporu hodnotíte?
„Samozřejmě že fanoušci nám tuto sezónu moc pomáhali, hlavně při derby
a v play-off – to bylo parádní. Každý domácí zápas s fanoušky byl skvělý. Samozřejmě se to ne vždy povede. Proto bych
chtěl ocenit prostějovské fanoušky, letos
se snad nestalo, že by na nás pískali.

·VQéPÊM2GVT/T¾\GMD÷JGOFQO¾EÊJQWVM¾PÊ,GUVą¾Dč

I když se nám mnoho zápasů nepovedlo. Vždycky za námi stáli a podporovali
nás. Velmi si toho osobně vážím, že zde
nebylo to, že bychom třeba hráli špatně
jednu třetinu a celý zimák nám nadával.
Za to jim patří velký dík. I ten úspěch
patří jim. Ve finále to korunovali tím, že
i když jsme vypadli ve Vsetíně a poslední zápas byla ostuda, ale fanoušci připravili dýmovnice, vyvolávali chorály. To
bylo moc pěkné, člověk pak ví, že ti lidé
dokáží ocenit, že jsme dělali maximum.
Fanoušci pak pro nás také. Za to bych
jim chtěl poděkovat a vyseknout jim
poklonu.“
yy Na závěr by mě zajímalo, zda jste
během sezóny nebo po sezóně ob-

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

držel i extraligové nabídky? Přeci jen
jste v posledních dvou letech patřil
k nejlepším útočníkům 1. ligy.
„Nabídky, které jsem měl, řešil můj
agent. Byl jsem domluvený, že se soustředím jen na sezónu. Jaké pak byly,
nebo nebyly… Přišla ale válka, hodně
hráčů z KHL se bude vracet, je zde posun. Dále tabulky, to taky moc nepřidá.
Abych ale odpověděl, nějakou nabídku, jež by mi z extraligy dávala smysl,
tak jsem neměl. Potom jsem to už ani
neřešil. Kdyby se člověk půlku sezóny
zaobíral tím, zda má nabídku do extraligy, to by nepomohlo nikomu. Nakonec
odcházím do Zlína. Je tam jasný cíl, postoupit do extraligy.“

VOLEJBAL
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VOLEJBALOVÉ MISTRYNÌ
aneb VK PROSTÌJOV SE ZLATÝM PUNCEM
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nejvíc táhla Karin Šunderlíková.
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a Klára Faltínová.

æƊƖ΄ĮŉĎĈĳƍƖđ΄kæƂŜĈœĵĮŜ΄ƊſŜƂƖŜƵœĵĮŜ΄āĎœƖƂå΄Í΄ŜĀƊåĈĳŉĳ΄ĀƂœđœƍƖĵ΄ĦåœŜƞƍāĳ͟

iŜőĎœƖƼ΄œĎŃƵđƖƍĵĮŜ΄ƍƖđƊƖĵ΄IåœåăĎņ΄
ſŜ΄Ɵſŉœđ΄ſŜƊŉĎĈœĵ΄Ƶƽőđœđ΄ĀĳƖƵƼ͟

¢ſŜŉĎăœƽ΄ƊœĵőĎņ΄œå΄ǆæƵđƂ΄Ɗ΄ƵŜŉĎŃĀåŉŜƵƽőĳ΄ĦåœŜƞƍņƼ΄ƂŜƊƖđŃŜƵå͟

ĎǆſƂŜƊƖƄĎĈœĵ΄ĎƞĦŜƂĳĎ΄ƂĎåŉĳǆåăœĵĮŜ΄Ɩƽőƞ΄Í_΄
Ƶ΄ăĎŉĎ΄Ɗ΄ņŜƞăĎő΄åĈŜƞ͟

ÞŉåƖď΄őĎĈåĳŉĎ΄ƵĵƖđǆņæő΄ſƄĎĈæƵåŉ΄ĳ΄ſƂŜƊƖđŃŜƵƊņƽ΄
ſƂĳőæƖŜƂ΄AƂåœƖĳƍĎņ΄]ƞƂå͟

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

46

2. května 2022

VOLEJBAL

WWW.VECERNIKPV.CZ

ÓåÚííæÛòåìåÚïçèìíçiŽeny „ópéčka“ se zachránily
ve
druhé
lize!
éâãÚíçÚëÚÝçâÜâ

PROSTĚJOV Pouhých devatenáct
hodin po zisku mistrovského titulu za
triumf ve volejbalové UNIQA extralize žen ČR 2021/2022 zavítal celý vítězný kolektiv VK Prostějov na místní
radnici u příležitosti slavnostního přijetí primátorem statutárního města
Prostějova Františkem Jurou.

Marek SONNEVEND
Do krásné historické budovy dorazily
všechny zlaté hráčky doplněné kompletní sestavou realizačního týmu a pod
vedením šéfa hanáckého klubu Petra
Chytila. Primátor na úvod celou sportovní delegaci srdečně přivítal, načež při
zhruba desetiminutovém proslovu vyjádřil svůj obdiv k dosaženému úspěchu.
„Chci vám velice pogratulovat, protože
jít do play-off až z pátého místa a vyhrát
zlato je úžasné. Mezi lety 2009 a 2018
získal Prostějov deset titulů za sebou
v roli největšího favorita, zatímco vám se
povedlo extraligu ovládnout nečekaně.
Tím větší radost z toho všichni máme,
určitě i vaše euforie je právem ohromná.
Děkuji za výbornou reprezentaci našeho města a ať se vám i nadále tak daří,“
řekl mimo jiné František Jura. Poté si
s každou členkou i členem volejbalové
návštěvy osobně potřásl rukou, následovaly podpisy do pamětní knihy. „Město

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Marek Sonnevend

Prostějov je naším nejvýznamnějším
partnerem a dlouhodobě volejbal výrazným způsobem podporuje, za což velmi
děkujeme. Jedenáctý mistrovský primát
jsme hrdě vybojovali v jeho barvách, i dál
se samozřejmě budeme snažit mu dělat
co nejlepší jméno,“ prohlásil Petr Chytil.
Jura následně provedl usměvavou výpravu nejkrásnějšími místy radnice. Nejprve ukázal svou kancelář, pak obřadní
síň a nakonec ještě vedlejší pracovnu za
skrytými dveřmi. „A holky, až se jednou
budete chtít vdát, rádi vás na naší radnici
oddáme,“ ujistil primátor přítomné ple-

jerky. „Na to mají ještě čas, až po kariéře,“
zavtipkoval v pohotové odpovědi se smíchem kouč Miroslav Čada.
Ještě před závěrečným rozloučením
dostali hosté taštičky s drobnými dárky,
zatímco šťastná suita zpod vysoké sítě věnovala nejvyššímu představiteli města jak
všemi vlastnoručně podepsaný mistrovský balón, tak zlatou medaili. „To je moje
druhé zlato v životě, první jsem získal
ještě jako kluk na základní škole za závod
v branné zdatnosti,“ rozesmál osazenstvo
František Jura a dodal: „Věřím, že se tady
za rok znovu společně setkáme!“

OSTRAVA, PROSTĚJOV I z posledního osmého místa druholigové skupiny C nakonec volejbalistky TJ OP
Prostějov vybojovaly záchranu soutěže. Dostaly totiž šanci v kvalifikaci
o 2. ligu žen ČR 2022/2023, kterou
úspěšně zvládly a tím se udržely ve
třetí nejvyšší tuzemské soutěži!
Hanačky byly zařazeny do kvalifikační
grupy D společně s domácí TJ Ostrava
C, Polankou a Šumperkem. Předem se
vědělo, že radost si zajistí dva týmy ze
čtyř, tudíž cíl zněl jasně – skončit nejhůř
druhé. A přesně to se podařilo.
Na úvod ópéčko smetlo Šumperk hladce 3:0 (11, 18, 21), ale potom nestačilo
kvalitnímu ostravskému céčku 0:3 (-15,
-22, -19). „Šumperské družstvo bylo
v turnaji nejslabší, to jsme v pohodě přehráli. Za Ostravu však nastoupila řada
mladých děvčat z béčka, jež nedávno
usilovala o první ligu, a na ty jsme naopak
my nestačili,“ přiblížil trenér TJ OP Ladislav Sypko.
Na závěr tak jeho svěřenkyně svedly přímou bitvu o klíčovou druhou pozici pro-

8QNGLDCNKUVM¾O6,122TQUV÷LQXUGRQXGFNQWFTåGVFTWJQNKIQXQWUQWV÷å
Foto: Marek Sonnevend

ti Polance. Naštěstí vítěznou 3:0 (22, 13,
26)! „Polanka byla solidní, dva ze tří setů
měly hodně vyrovnaný průběh. Ale ustáli jsme těsné koncovky a po výhře měli
jasno, že zůstáváme druholigoví. Holky
musím pochválit, zvládly to výborně,“
oddechl si Sypko.
Velkou úlevu na závěr jinak spíš utrápené sezóny zařídily následující hráčky: Markéta Hubrová, Aneta Chludová, Jana Vláčilová, Aneta Tobiášová,
Ivana Kratochvílová, Martina Bedná-

-8#.+(+-#%'1.+)7ä'0è4
Skupina D (Ostrava) – výsledky: TJ Ostrava C – VK Polanka 3:0 (9, 15, 18), TJ OP Prostějov – TJ Šumperk 2:0 (11, 18, 21), VK Polanka – TJ Šumperk 3:1 (20, 18, -20, 15), TJ Ostrava
C – TJ OP Prostějov 3:0 (15, 22, 19), TJ OP Prostějov – VK Polanka 3:0 (22, 13, 26), TJ Ostrava
C – TJ Šumperk 3:0 (12, 19, 19). Konečné pořadí: 1. TJ Ostrava C 9, 2. TJ OP Prostějov 6,
3. VK Polanka 3, 4. TJ Šumperk 0.

řová, Lenka Zabloudilová a Martina
Začalová. „Mám radost za potvrzení
toho, že pokud se sejdeme v trochu solidní sestavě, na druhou ligu výkonnostně
máme,“ potěšilo kouče.
Otázkou nicméně zůstává, jak a kudy
dál. „Soutěž jsme zachránili, ale teprve
se uvidí, co teď přijde. Starší holky moc
nestíhají tréninky a někdy ani zápasy,
musíme společně vyřešit, kdo bude
pokračovat a kdo už ne. Je dost pravděpodobné, že v příštím ročníku dostane
prostor mnohem víc mladých děvčat
s tím, že se budou v pro ně náročných
bojích obehrávat, získávat zkušenosti
třeba i za cenu horších výsledků,“ nastínil Sypko možný směr ženského
kolektivu TJ OP Prostějov pro nejbližší
budoucnost.
(son)

MIROSLAV ČADA:
PROSTĚJOV Přišel (vrátil se), viděl, zvítězil. Mírně rozšířeným rčením veni, vidi, vici převzatým z latiny se dá charakterizovat role
Miroslava Čady (na snímku) v mistrovském družstvu prostějovských volejbalistek. Ostřílený odborník oznámil loni v létě comeback na post hlavního kouče žen VK a zkušeně šéfoval neskutečné jízdě až za jedenáctým extraligovým titulem pro hanácký klub.
Čada má jako trenér na svém kontě už šestnáct extraligových se výkonnostně zlepšovali vlastně až „Nějaké obavy jsou vždycky, ale že ním způsobem až na vrchol. Proto
triumfů včetně pěti ještě z Králova Pole. Právě tohoto soupeře do konce sezóny, což nám přineslo bych se vyloženě bál, to určitě ne. považuji tohle zlato za nejcennější ze
Hanačky porazily v letošním finále.
zlatou radost.“
Naopak jsem pevně věřil v naše všech. Bylo opravdu tvrdě odpraco-

Jestli bude pokračovat jako trenér zatím neví...

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Můžete krátce zrekapitulovat
čerstvě skončenou sezónu?
„Ke konečnému úspěchu jsme se
propracovávali postupně. Před sezónou přišly některé nové hráčky včetně dvou velmi kvalitních posil Simony Bajusz a Raquel Löff. V lize se
nám od začátku docela dařilo, stabilně jsme se pohybovali mezi třetím až
pátým místem. V lednu jsme navíc
cítili šanci postoupit přes Olomouc
do Final Four Českého poháru, což
těsně nevyšlo. Přesto byla z našeho
týmu cítit síla i potenciál, zvlášť po
zimních příchodech Kláry Faltínové

s Karin Šunderlíkovou. V doplněném složení jsme byli schopní hrát
vyrovnaně i s největšími favority extraligy, nebo je dokonce předčít. Což
se během play-off potvrdilo.“
yy Bylo právě zmíněné získání
Šunderlíkové a Faltínové klíčovým krokem pro dotvoření špičkové týmové mozaiky?
„Přesně tak. Mančaft měl už předtím
kvalitní osu, neboť se mohl opírat
o výborné opory Karolínu Fričovou, která vyloženě zářila v první
polovině soutěžního ročníku, Adélu
Stavinohovou, výše jmenované Bajusz a Löff. Navíc se časem zvedala
Kateřina Kvapilová a dobře se prosazovaly i mladé hráčky, například
Michaela Smolková. Nicméně nám
chyběla ještě větší útočná síla na univerzálu a smeči, kterou dodaly právě
příchozí Karin a Klára. S nimi jsme

yy Během duelů býváte spíš klidnější, ale tentokrát jste vyřazovací
boje hodně prožíval, že?
„Ano. Rozhodující zápasy byly velice vyrovnané i dramatické, napětí
obrovské. A vítězná euforie nakonec
tím větší. Ačkoliv naše tažení za titulem bylo obecně překvapením a nepatřili jsme k největším favoritům,
tak jsme se postupně dostali až natolik blízko ke konečnému triumfu,
že by byla velká škoda toho nevyužít.
Prohrát finále z náskoku 2:0 na utkání by znamenalo obrovské zklamání,
i proto jsem poslední zápasy tolik
prožíval.“
yy Ve čtvrtém střetnutí série
o zlato jste byli kromě druhé sady
lepší. Nerostl přesto ve čtvrté části při ztrácení slibného náskoku
strach, že Brno závěrem opět výsledek otočí?

kvality herní i psychické, že podruhé za sebou obrat soupeře v úplné
koncovce utkání nepřipustíme.
Opravdu jsme byli volejbalově lepší, šlo jen o to vše vítězně dorazit až
do definitivního závěru. Což se podařilo, holkám za to velice děkuju.“
yy Jak vysoko stavíte aktuální titul v porovnání s minulými deseti
prostějovskými?
„Je mezi nimi podstatný rozdíl. Zatímco u deseti předchozích titulů
jsme pokaždé měli nejsilnější kádr
a prvenstvím vlastně jen splnili
povinnost, byť ne zrovna jednoduchou, tentokrát byla naše výchozí
situace zcela jiná. Za největší favority před začátkem sezóny rozhodně
platily Liberec a Olomouc, my jsme
tajně toužili aspoň po bronzové medaili, v dlouhodobé části extraligy
skončili pátí. A následně došli parád-

vané celým naším kolektivem.“
yy Co vy a oslavy? Půjdete i do
nich naplno, nebo spíš budete vše
sledovat v klidu zpovzdálí?
„Já oslavy taky umím. (smích) Ale
určitě nebudou z mé strany tak
intenzivní jako dřívější v minulosti, hlavně po prvních
titulech.“
yy Důležitá otázka: budete jako hlavní kouč
dál pokračovat?
„Určitě zůstanu ve službách VK Prostějov, ale
jestli i na místě prvního trenéra, to ještě
sám nevím. V nejbližších týdnech si
sedneme s vedením
klubu a pobavíme
/KTQUNCX èCFC D÷JGO éVXTVÆJQ HKP¾NG XG XÊV÷\PÆO
se o tom. Pak uviéGTXGPÆOUXGVTW
(QVQ4CFGM8¾ÿC
dím.“ (úsměv)

Juniorky VK těsně ztratily klíčové derby o záchranu
a musí do kvalifikace. Také tu hrají o víkendu doma
PROSTĚJOV První pokus, jak ve vrcholící sezóně 2021/2022 udržet extraligu juniorek ČR, mladým volejbalistkám VK Prostějov
nevyšel. V závěrečném kole dlouhodobé části soutěže na vlastním hřišti Národního sportovního centra PV skončily ve skupině
C„až“ druhé za rivalským Přerovem, čímž těsně o jediný bod klesly
na jedenáctou příčku konečného pořadí. A záchranu budou muset definitivně vybojovat v kvalifikaci.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Většinu domácího turnaje přitom
Hanačky zvládly na jedničku, když
postupně zdolaly Lvy Praha 3:0
(20, 20, 21), Frýdek-Místek 3:1
(17, 21, -18, 19) i Mikulovu Praha
3:0 (14, 16, 9). „V prvních dvou
utkáních jsme měli nějaké propady,
ale podařilo se nám je kromě jednoho setu s Frýdkem vždy překonat
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bojovným naladěním i solidním
výkonem,“ ohlížel se hlavní trenér
juniorského výběru vékáčka Zdeněk Sklenář.
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KVALIFIKACE O EXTRALIGU
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Zubřice však zůstaly po třech střetnutích rovněž bodově stoprocentní,
tudíž vítězky šestého extraligového
dějství v céčku a tím celek setrvávající mezi tuzemskou elitou dívek
U20 určil dle očekávání vzájemný
duel. Ten byl nesmírně dramatický,
klasicky nahoru – dolů. Prostějovská
děvčata vedla 1:0 na sety, další dva

Rozhodující kvalifikační turnaj o extraligu juniorek 2022/23 absolvuje
mančaft VK znovu na palubovce Národního sportovního centra Prostějov, tedy v domácím prostředí. O nejbližším víkendu 7. a 8. května tam přivítá dobře známý Tatran Střešovice i dva nejlepší prvoligisty, tedy družstva
SK Hlincovka a Bižuterie Jablonec nad Nisou.
„Rozhodně nás nečeká nic jednoduchého. Oba celky z první ligy jsou
zvyklé vítězit, což je důležité pro psychiku. Na druhou stranu dlouho nehrály žádné mistráky a půjdou proti družstvům zvyklým na extraligový level. Pro nás bude klíčovou věcí správné naladění na turnaj, který rozhodne
o úspěšnosti celé sezóny. Podle mého názoru herní kvalitu odpovídající
nejvyšší české soutěži máme, a pokud to holky zvládnou v hlavách, tak
v jedno ze dvou prvních míst znamenající naši záchranu věřím,“ prohlásil
Sklenář.
patřily soupeřkám a pak se povedlo jsme se dlouho nemohli zvednout.
vyrovnat. Načež se po tiebreaku ra- Podařilo se až během čtvrtého setu
dovalo hostující družstvo poměrem i s pomocí střídajících hráček. Bo2:3 (23, -20, -15, 19, -9).
hužel v tiebreaku jsme zase doplatili
„Po nervózním vstupu 2:8 jsme vý- na naši slabinu v podobě špatných
borně otočili úvodní set a potom si začátků a nabranou ztrátu již nedonejspíš mysleli, že už to půjde samo. kázali dohnat. Celkově byl Přerov
Místo toho Přerovanky zabraly, o něco lepší, vítězství si zasloužil,“
další dvě sady nás přehrávaly, my uznal Sklenář.

*<'001*',$#.
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PRAHA, PROSTĚJOV Víkendová
mise v české metropoli čítající dva venkovní zápasy dopadla pro nohejbalisty
TJ Sokol I Prostějov stoprocentním výsledkovým úspěchem. Po sobotním zdemolování Čakovic B totiž vítězně zvládli
také nedělní duel na půdě TJ Pankrác,
mnohem těžší předehrávku 11. kola 1.
ligy družstev mužů ČR 2022. Vítězstvím
6:4 doslova vydupaným z antuky se navíc
vrátili do průběžného vedení ve druhé
nejvyšší tuzemské soutěži!
V porovnání s předchozím střetnutím na
území hlavního města nešlo o žádnou selanku, právě naopak. Nováček se proti favoritovi vzepjal ke skvělému výkonu a hanácká
parta dlouho jen dotahovala. Po úvodních
dvou dvojicích vyrovnala na 1:1, první dvě
trojice znamenaly srovnání na 2:2. Jenže
pak domácí možná trochu nečekaně ovládli
plonkovou dvojku i singl a rázem vedli 4:2.
„Za nás bodovali jen spolehliví Martin Müller s Petrem Zemánkem doplnění v trojce
Petrem Deutschem, ostatním klukům se
v nesmírně těžkém utkání zpočátku moc nedařilo. Po pravdě to vypadalo, že asi premiérově v téhle sezóně prohrajeme. Závěr však
celý náš tým neskutečně odmakal,“ měl oči
navrch hlavy nadšený kouč Sokola I Richard
Beneš.
Müller, Zemánek a Deutsch těsně vydřeli
další trojku, dva prvně jmenovaní posléze
i svůj debl. Extrémně důležité zároveň bylo,
že v pravou chvíli zabrali rovněž ostatní členové mužstva, do té doby vesměs porážení.

+PC2CPMT¾EKJCP¾éVÊPQJGLDCNKUVÆ\XÊV÷\KNKD[ċCåRQQDąÊODQLK

(QVQCTEJKX.WM¾wG2ÊTMC
Jan Matkulčík, Tomáš Roba a Ladislav Pírek
poměrně s přehledem opanovali čtvrtou
trojici, aby Matkulčík s Robou heroickým
výkonem otočili poslední dvojici na setových 2:1, přičemž soupeři měli i mečbol.
Tím hosté k vlastní obrovské radosti mohli
slavit triumf 6:4 ze zdánlivě ztracené bitvy!
„Maximální pochvala patří celému mančaftu, který ani za nepříznivého vývoje nic
nevzdal a znovu naplno bojoval až do úpl-

ného konce. Absolutorium přitom zaslouží
výkonnostně nejlepší Marťas se Zemim,
společně opět udělali všechny čtyři body
z možných čtyř. A také chci ocenit Matkula,
jenž překonal bolesti poraněné nohy a do závěrečné části zápasu dal absolutně všechno.
Jako i další naši hráči bez výjimky. Pankrác
byla výborná, šlo se až na krev, ale nakonec
máme další moc cenné vítězství do tabulky.
Jedeme dál,“ rozplýval se Beneš.
(son)
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5R]KRGÿt3DFKPDQDâtGD
'LYiNĥ
7UHQpU3DQNUiFH

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt-3HWUiV=iYRU
ND±0DWNXOþtN5RED /X3tUHN   3XWtN
+DUPDQHF±0OOHU=HPiQHN  -
3HWUiV=iYRUND23HWUiV±0DWNXOþtN5RED
/D3tUHN %XFKHU   3XWtN+DUPDQHF
1RYiN .UiO ±0OOHU=HPiQHN'HXWVFK 
 23HWUiV1RYiN±/D3tUHN'HXWVFK
 =iYRUND±5RED  -3HWUiV
=iYRUND23HWUiV±0OOHU=HPiQHN'HXWVFK
  3XWtN+DUPDQHF1RYiN .UiO ±
0DWNXOþtN5RED/D3tUHN  -3HWUiV
=iYRUND±0OOHU=HPiQHN  3XWtN
+DUPDQHF±0DWNXOþtN5RED  

-DNXE3HWUiV 7UHQpU3URVWčMRYD

PRAHA, PROSTĚJOV Napřesvědčivými triumfy na výsledprostou dominanci předvedli
ných 0:6!
prostějovští nohejbalisté v so„Kromě jednoho otočeného setu
botním duelu 6. kola tohoto
jsme měli ve všech jednotlivých
ročníku prvoligové soutěže
utkáních vlastně pořád navrch.
na kurtu TJ Avia Čakovice B.
Soupeř jen dotahoval, my to měli
Protivníka venku rozdrtili
pevně pod kontrolou a kvalitním
nejvyšším možným poměrem
výkonem celého týmu dospěli
6:0, jednoznačná partie přitom
k zaslouženě vysokému vítězství.
trvala jen něco málo přes dvě
Navíc jsme ještě pošetřili zdravothodiny!
ně trochu indisponovaného Peťu
„Soupeř byl oslabený o kvalitZemánka i doléčujícího se Lukáše
ního Zdeňka Kalouse, který za
Pírka. Všechny kluky můžu jedině
béčko pražského klubu většinou
pochválit,“ hodnotil Beneš s radostí.
nastupuje. Domácím navíc chyNásledně si Hanáci užili hned dvoběli ještě dva další stabilní hráči,
jí odměnu. „Po rychlé výhře jsme
místo pendlů z extraligového
všichni zašli na jedno pivko. A poA-družstva měli v sestavě dva
tom už vedla naše cesta na Letnou,
dorostence. A my jsme téhle situ- 1UNCXPÆRKXMQDTCVTč.CFKUNCXC XNGXQ C.WM¾wG kde nám Tonda Dušek zajistil šest
ace dokonale využili,“ spokojeně 2ÊTMQXÚEJRQUQDQVPÊOVTKWOHWPCèCMQXKEÊEJ$ volňásků na fotbalové střetnutí
(QVQCTEJKX.CFKUNCXC2ÊTMC Sparta Praha – Hradec Králové.
konstatoval trenér TJ Sokol I Ri- 
chard Beneš.
ně obratu druhé sady z 0:5 na 10:8. Moc děkujeme, pro nás hezký zážitek,“
Klíčové přitom bylo, že jeho svěřen- Jakmile pak druhá trojice Müller, Ze- lebedil si kouč.
(son)
ci perfektně zvládli vstup do zápasu. mánek, Petr Deutsch i po preventivním
/,*$'58å67(912+(-%$/,67Ĥþ5
V úvodních dvojicích měli Jan Mat- vystřídání lehce zraněného „Zemiho“
kulčík, Tomáš Roba i Martin Müller, za mladého Jakuba Buchera dovedla do 1UVCVPÊ XÚUNGFM[  MQNC0-#WUVKP8UGVÊP$t5-
5VCTV2TCJC/0-OQDKNRTQX¾U/QFąKEG$t6,5NC
Petr Zemánek vždy v prvním setu jas- zdárného vyústění jediný třísetový sou- XQLèGUMÚ$TQF2-5QMPCäò¾TPCF5¾\CXQWt6,
ně navrch a druhý vybojovali v těsných boj dne, schylovalo se k debaklu. Jenž 2CPMT¾E
koncovkách. Totéž předvedla trojka vzápětí potvrdila jak plonková dvojka 2ąGFGJT¾XMCMQNC6,2CPMT¾Et6,5QMQN+2TQUV÷LQX
Matkulčík, Roba, Ladislav Pírek včet- Bucher, Deutsch, tak singlista Roba 
/,*$'58å67(912+(-%$/8þ5².2/2
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9ëVOHGN\ MHGQRWOLYëFK XWNiQt Sadílek,
-.DORXVVW±0DWNXOþtN5RED  
6WUHMþHN - .DORXV PO ± 0OOHU =HPiQHN
    6DGtOHN - .DORXV VW .RSiþHN
± 0DWNXOþtN 5RED /D 3tUHN    
6WUHMþHN - .DORXV PO 6XFKê ± 0OOHU
=HPiQHN 'HXWVFK %XFKHU      
.RSiþHN6XFKê±%XFKHU'HXWVFK 
 -.DORXVPO±5RED  

5R]KRGÿt Šída a Zátka.
'LYiNĥ
7UHQpUþDNRYLF%

-LĜt.DORXVVWDUãt 7UHQpU3URVWčMRYD

5LFKDUG%HQHã

2ąGFGJT¾XMCMQNC2-5QMPCäò¾TPCF5¾\CXQWt
5-5VCTV2TCJC
2TčD÷åP¾VCDWNMC
2TQUV÷LQX
  
 
è$TQF
  
 
5VCTV2TCJC
  
 
/QFąKEG$
  
 
2CPMT¾E
  
 
èCMQXKEG$
  
 
8UGVÊP$
  
 
äò¾TP5
  
 

-#/2Ąªi6ö
 MQNQ UQDQVC  MX÷VPC  JQFKP TJ Sokol
+ 2TQUV÷LQX t 6, 5NCXQL èGUMÚ $TQF 0- #WUVKP
8UGVÊP$t2-5QMPCäò¾TPCF5¾\CXQW  /0-
OQDKNRTQX¾U/QFąKEG$t6,#XKCèCMQXKEG$  6,
2CPMT¾Et5-5VCTV2TCJC  

9\GDĜHQRXGRPiFtUR]OXþNX.RVWHOFHRGVNiNDO0DMORQW
/,*$+É=(1e08åĤ-0
KOSTELEC NA HANÉ Poslední
QUVCVPÊXÚUNGFM[MQNC +XCPéKEGt1NQOQWE
 0GLXÊEGDQFč5NCPÚ/KUUDCEJ-CNKw9GDGT domácí zápas končící sezóny
t$WTwÊM-CwRCT-PGDN5NQX¾M $QJWPKEGt odehráli házenkáři TJ Sokol
*QNGwQX  0GLXÊEGDQFč-QTQN6KOEQ
Kostelec na Hané HK tradičně
6GLMCN2CUGMCt,CTQw8CENCEJ8Ê\PGT2NwGM
 6GNPKEGt,WNK¾PQX  0GLXÊEGDQFč$ÊO v neděli dopoledne. A proti SHC
.GPI¾N)TGIQT-PQNt&$WEJVC4$WEJVC Maloměřice Brno B v předpo$WTéÊM5QWMWR -WąKOt·LG\FW$TPC  
0GLXÊEGDQFčèGTO¾M%JÚNGM'TDGU-ąKX¾PGMt sledním 21. kole 2. ligy mužů
5WEJQOGN8ÊwMC$CTVQw.CVVGDGTI
JM 2021/2022 jim to sedlo.
2TčD÷åP¾VCDWNMC
Soupeře, který poslední do$QJWPKEG
     
-WąKO
      bou disponoval nebezpečně
+XCPéKEG
      dobrou formou, přestříleli 35:28
8GNMÆ/G\KąÊéÊ
     
-QUVGNGEP*
      (18:17) a definitivně si zajistili ob6GNPKEG
      sazení pátého místa v tabulce.
/CNQO÷ąKEGd$q
     
EXKLUZIVNÍ
1NQOQWE
     
reportáž
*QNGwQX
     
·LG\FW$TPC
     
pro Večerník
2TQUV÷LQX
     
,WNK¾PQX
     
-#/2Ąªi6ö
MQNQPGF÷NGMX÷VPC/CNQO÷ąKEGd$qt
8GNMÆ/G\KąÊéÊ UQDQVC 1NQOQWEt-WąKO
UQDQVC *QNGwQXt6GNPKEG  $QJW Na pozdější pohodovou radost to ale zpočátPKEG t 2TQUV÷LQX  ,WNK¾PQXt+XCPéKEG·LG\F ku vůbec nevypadalo. Hanáci dělali technické
W$TPCt-QUVGNGEPC*CPÆ
chyby, často ztráceli míče, špatně stříleli i bránili.

Marek
SONNEVEND

/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2
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6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFHNavrátil, Mayer –
/DNRPê0LODU%tOHN3RSHOND6PpNDO
'RVWiO3RGKUi]VNê.QiSHN.OLPHã-
2ãþiGDO0*UHSO3DOLþND
7UHQpU0DUWLQ*UXOLFK
1HMYtF EUDQHN 0DORPčĝLF % Michálek 6,
'UiVDO.ROiĜ+DYHOND

%UDQNRYëVOHG

5R]KRGÿt.UiOtþHND/HWHY9\ORXÿHQt 4:4. 6HGPLÿN\'LYiFL
A jakmile těchto poklesků dokázali hosté víc
využívat, utekli z 5:5 na 6:10 uprostřed prvního
poločasu.
Naštěstí obvyklý asistent trenéra Martin Grulich v roli zaskakujícího kouče za zdravotně indisponovaného Davida Ševčíka zvládl svěřence
včas vyburcovat z letargie. Na úvodní trefy Dušana Knápka navázal týmový gólostroj tažený
zejména Janem Smékalem a Davidem Paličkou. A drtivý útočný nápor přinesl bleskový

obrat (16:13), přičemž nemalou zásluhu měla
též zkvalitněná obrana s několika vydařenými
zákroky Pavla Navrátila mezi tyčemi.
Ještě před odchodem do šaten Jihomoravané
dotáhli na nejtěsnější rozdíl 18:17, nicméně
druhá půle již patřila hákáčku. Jeho hráčům
vyhovovalo otevřené pojetí SHC bez pevné
defenzivy a v neustálé rychlosti nahoru – dolů.
Perfektně se rozstřílel kanonýr Smékal, přidal
se k němu další šutér ze spojky Marek Dostál,

v povedeném představení pokračoval Palička
s Knápkem.
Na kosteleckou hru byla radost pohledět
a náskok Sokola utěšeně narůstal (20:17, 23:19,
27:21). Leč přílišná bohorovnost vedoucí ke
zbytečným minelám směrem dopředu pomohla maloměřickému družstvu částečně se
vrátit do střetnutí dotažením na 29:25 v 51.

minutě. Naštěstí mírný favorit měl v kase střídajícího brankáře Jana Mayera, který exceloval.
A jakmile vedoucí kolektiv trochu zklidnil nastalou divočinu, znovu utekl na 32:25, čímž
nebylo ve zbytku mače výsledkově co řešit. Vše
dospělo k bezpečnému triumfu 35:28, hanácká
parta se tedy rozloučila se svými věrnými fanoušky vítězně.

Pozápasové hodnocení trenérù
Martin GRULICH
- asistent trenéra TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Určitě spokojenost, protože pořád trénujeme naplno a z posledního utkání doma v této sezóně
jsme chtěli dva body za vítězství. Sice nám před zápasem vypadl ze zdravotních důvodů hlavní
trenér David Ševčík, to však na touze vyhrát nic neměnilo. Každopádně jsme v úvodu měli
problémy se specifickým stylem házené soupeře, který hodně rotoval všechny hráče v neustálém
pohybu. Především v první čtvrthodině jsme si s tím vzadu moc nevěděli rady, nedařilo se ani
v útoku. Nicméně postupem času si na to kluci zvykali, zlepšovali obranu i ofenzivní fázi. A poslední třetinu utkání už jsme pevně drželi ve svých rukou, jednoznačně si šli za dvoubodovým
ziskem. Tím máme jisté páté místo v konečném pořadí, což bereme, byť jsme mohli skončit ještě
trochu výš na čtvrté, možná i třetí pozici. Za medailovým postem zůstaneme jen s malou ztrátou,
a to je na jednu stranu škoda. Na stranu druhou jsme dokázali porazit kvalitní soupeře – na
podzim i venku – a nasbírat poměrně dost bodů, s čímž můžeme být spokojeni. Stejně jako se
začleňováním mladých hráčů do sestavy pro další perspektivu mužstva do budoucna.“

-MJNOîEJQnOÁCµU@IFµüDHµG@H Další zlato
U<NFJàDGD3@GH@U
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PROSTĚJOV Na
opačných pólech tabulky figurují třetí
házenkáři TJ Sokol Velké Meziříčí a až jedenáctí muži Sokola II Prostějov. Přesto
outsider ve 21. kole 2. ligy JM 2021/22 na
palubovce papírově silnějšího protivníka
téměř bodoval, když se zrodil těsný výsledek 30:28 (15:15).
I v notně okleštěné sestavě se Hanáci mohli
opřít o tři výborné a ofenzivně produktivní
mladé spojky. Vojtěch Micka nasázel za celé
střetnutí sedm gólů, jeho jmenovec a kamarád Pospíšil osm. A benjamínek David Flajsar
dokonce devět. „K tomu jsme po týmové
stránce kvalitně bránili, čímž se nám od začátku až skoro do úplného závěru dařilo držet
s favoritem krok. Skóre se často přelévalo na
obě strany, chvíli jsme vedli my a chvíli soupeř.
Až v poslední pětiminutovce klukům trochu
došly síly a domácí zlomili zápas pro sebe,“

rekapituloval hlavní trenér „dvojky“ Tomáš
Černíček. Jeho svěřenci uprostřed prvního
poločasu otočili skvělým úsekem ze 7:6 na
7:10, tam se jim dařilo na maximum. Oponent v čele se zkušeným Pavlem Strašákem
naopak zabral před přestávkou vlastním obratem (9:12 – 14:13). Přesto se zajímavá bitva
dál odvíjela naprosto vyrovnaně, a to velice
dlouho.
Ztrátu 20:18 změnili hosté třemi trefami za
sebou na 20:21, ve 47. minutě naposledy vedli (22:23). Načež třikrát smazali těsné manko
a sedm minut před koncem tudíž panoval
nerozhodný stav 26:26. Teprve potom extrémně důrazný Velmez vystupňoval tlak, aby
odskočením na 30:27 ve finiši rozhodl.
„Nechci znít uplakaně, ale soupeřovo pojetí
házené hraničí až s brutalitou. Jeho tvrdost je
na hraně a často spíš za ní, bohužel rozhodčí
několik faulů zezadu či zákeřných zákroků

/,*$+É=(1.ÉĜĤ-0.2/2

7-6RNRO9HONp0H]Lĝtÿt
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1HMYtFEUDQHN9HONpKR0H]LĝtÿtStrašák 9/2,
Svoboda 6, Kaštan 5, Matušík 4.
6HVWDYD D EUDQN\ 3URVWčMRYD Z. Micka,
6ODGRYQtN±90LFNDýLåPiULN5ĤåLþND
3RVStãLO&K\WLO%HþLþND2UGHOW')ODMVDU
âHVWRĜiG-XUHþND
7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHND6YDWRSOXN2UGHOW

%UDQNRYëVOHG

5R]KRGÿt.UHPOiþHND3URFKi]ND9\ORXÿHQt7:5.6HGPLÿN\'LYiFL
trestali maximálně vyloučeními místo červených karet. A Meziříčí z toho samozřejmě
těžilo,“ posteskl si Černíček.
Navzdory smolné porážce, kterých prostějovský mančaft nasbíral během aktuálního ročníku soutěže několik (nemluvě o remízách), své
hráče chválil. „Kluci v daném složení odvedli
velice dobrý výkon a udělali všechno, co
mohli. Aspoň na bod to však zase nestačilo,

jako obvykle v této sezóně nám k lepšímu výsledku chyběl kousek. Za což si ale opakovaně
můžeme plus mínus sami hodně nekompletní sestavou i horší sehraností z přípravy,“ nevymlouval se Černíček.
Sokol II uzavře druholigový program
v neděli 8. května od 15.00 hodin na půdě
Tatranu Bohunice, suverénního vítěze ji(son)
homoravské skupiny.

do kofbalového

ergéčka
➢ ze strany 31

PROSTĚJOV Talentovaní Hanáci si
ve čtvrtfinálové skupině Ligy minižáků ČR 2021/22 dvakrát jasně poradili
jak se Sports academy Morava (8:5,
12:1), tak s KK Brno (9:0, 12:2). Tím
postoupili do finále, kde je čekal domácí celek SAM Kozlovice díky předchozímu skolení Brna 7:3 a 8:2.
Rozhodující zápas probíhal ve výborné
atmosféře fanoušky zaplněné kozlovické
haly, kde však suverénně dominoval skvěle

hrající prostějovský tým. Svěřenci trenéra
Petra Galíčka – jinak hráčské opory družstva dospělých SK RG i českého reprezentanta – zvítězili jednoznačně 15:2. A vybojovali tím mistrovský titul a zlaté medaile!
Mezi nejlepší střelce závěrečných turnajů letošní Ligy minižáků se navíc zařadila
hned pětice členů ergéčka. Úplně nejvýš
v tabulce kanonýrů vystoupali Mojmír
Buriánek a Jakub Hutera (oba 9 košů),
hodně se prosazovaly rovněž Michaela
Malečková (8), Anna Binko (5) a Nela
Hönigová (3).
(son)
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Hodnocení hráčů BCM Orli Prostějov v ročníku 2021/2022

5VCVKUVKM[RQVXT\WLÊ
WOÊUV÷PÊXVCDWNEG

PROSTĚJOV Umístění basketbalistů Prostějova ve spodní polovině tabulky
odpovídají také individuální statistiky. Do první desítky se v nejsledovanějších kategoriích dostal pouze Erik Klepač, osmý nejlepší střelec soutěže, který
v průměru dával lehce přes osmnáct bodů, a Adam Šiška. Ten byl s průměrem
4,09 asistence na zápas desátý nejlepší rozehrávač první ligy.
Nelze přehlédnout, že statistiky zpravidla odpovídají celkovému vytížení hráčů na palubovce a Orli se během utkání snažili zátěž rozprostřít na maximální
počet hráčů. Nejvíce času, v průměru necelých třicet minut, strávil na kurtu
Jan Trávníček, což stačilo až na osmnáctou pozici.
Tým se celou sezónu potýkal s nedostatkem pivotů, a proto není překvapením,
že nejlépe doskakujícímu Lukáši Sychrovi patří celkově až 29. místo. Orli byli
celkově šestým nejhůře doskakujícím týmem soutěže a na patnáctou příčku
dosáhli také v součtu celkové užitečnosti hráčů v jednotlivých zápasech.
Mladým basketbalistům Prostějova slouží ke cti, že přes snahu o agresivní
obranu hráli poměrně čistě a stali se sedmým nejméně faulujícím týmem.
Sami ale nedokázali patřičně využít tah na koš a z pohledu získaných faulů
byl horší pouze Sokol Vyšehrad.
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Adam ŠIŠKA

Jakub SCHNEIDER
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